
SARAY LOKANTASI 
Sıhhatine hizmet ve güzel yemek İnsanm 

birinci ihtiyacıdır. Başta gelen Saray Lokanta
sının tuzsuz tereyağı ile pişirilen yemeklerinden 
istifade ediniz. 

Karaköy Bebek durağı No. 31. 

AK YENİ BİR NEŞRİYAT EVİ 
Yeni bir seri. 1. inci cildi çıktı 

Dr. PASCAL E. ZOLA 
Çe\'iren: HAMDİ VAROĞLU 
100 Kr. Kitabcılarda arayınız. 

ÖLMEZ ESERLER NEŞRİYAT EVİ -J 
Sene 25 — No. 8948 — Fiati her yerde 5 kunıştur. PERŞEMBE 16 EylÛl 1943 Sahibi Necmeddin Sadak — Neşriyat müdürü: Hilcmet Peıidun Es — AKSAM Matbaa.<!i 

Almanlar 12 adayı 
işgal ettiler 

Rodos'ta çarpışmalar oldu, yangınlar 
çıktı, Sahillerimize sığınmalar 

devam edîvor 

şehrinden bir görünüş 
Londra 15 (Radyo) — Alman 

haberlere göre Almanlar 12 ada3a 
İşgal etmişlerdir. Rodoa garnizonu 
şiddetli bir hava bombardıma-
nmdan sonra teslim olmuştur. 
12 adada bulunan İtalyan gemi
lerinden bir torpido 8 ticaret ge
misi Kıbnsa gelmiştir. 

İzmir 16 (Telefonla) — Oniki 
adadan Marmaris, Köyceğiz ve 
Fethiye sahillerine ilticalar baş
lamıştır. Cumartesi günündenbe-
ri buralara İtalyan ordusuna 
mensup 83 subay, 62 si küçük 
subay olmak üzere 250 asker, 
208 sivil ki ceman 507 mülteci 
gelmiştir. 

Gelen malûmata göre Rodosun 
faşist valisi verdiği bir emirle 
mütareke mucibince askerlere 
silâhlarını teslim etmelerini bil
dirmiştir. Silâhlar bırakılmış fa
kat bir alay komutanı valinin 
vaziyetinden şüphe ederek silâh
lar ın teslim etmemiştir. 

•""ki saat sonra şehrin dışında 
bulunan Alman motorlu birliği 
ve nike taj^yareleri harekete ge

çerek alaya ve şehre hücum et
miştir. Alaym bir kısmı teslim 
olmuş, bir kısmı motor ve san 
dallarla sahiUerrimize iltica et
miştir. 

Rodos adasmda yangınlar çık
tığı ve adamn hâlâ yanmakta 
olduğu bildirilmektedir. Mülteci
lerin anlattıklarma göre Rodos 
hükümet binasının, üstünde be
yaz ba3n:ak dalgalanmaktadır. 
Şehirde vaziyet çok kanşıktır. 
Sahillerimize ilticalar devam edi
yor. Rodos adasındaki mahsulle
re Almanlar tarafmdan el kon
muştur. 

Ankara 15 — Buraya gelen 
malûmata göre Rodosta 20,000 
kişilik İtalyan kuvvetile 4,000 ki-
silik Alman kuvveti arasında 
muharebeler cereyan etmektedir, 
Rodos yakın sahillerimize iltica 
eden Itâlyanlann adedi gün geç
tikçe artıyor. Ayrıca İtalyan 
bahriyesine mensup bir kaç kü
çük gemi de Marmaris limanına 
iltica etmiştir. İltica eden İtal
yanlar alâkah makamlarımızca 
derhal enterne edilmektedir. 

Amerikan I 
büyük elçisi 
Vaşington seyahati 
hakkında M. HuU 

ne diyor? 

Vaşigton 15 (A.A.) — Hariciye na
zın M. Cordell Hull İle yaptıkları 
mutad görüşme esnasında gazeteci
lerden biri, büyük elçi Steinhardt'ın 
avdeti maksadı hakkmda söyllyecek 
blrgey olup olnladıg:ını M. HuU'dan 
e l e n m e k istemiştir. 

M. Hull. cevap olarak, başka elçi ve 
büyük elçilerin zaman ssaman mem
lekete avdet ettikleri gibi büyük el
çinin de aşağı yukan gelişinin buna 
benzediğini söylemiş ve M. Stein-
hardt'm uluslararası İşlerin bu 
mühim devresinde Va§lngtona geL 
meşinden bittabi istifade edilerek Ha. 
rlclye nazırlığında kendisUe görüşül 
meşinden çok memnun kalmacağmı 
İlâve etmiştir. 

M. Roosevelt kongreye 
bîr mesaj gönderecek 
Vaşington 15 (A.A.) — Reis Roo

sevelt, cuma günü kongreye gönde
receği bir mesajda başlıca harbden 
bahsedecektir. 

BU S A B A H K I TELORAFIaAR 

Salerno'da ay ışığı altında 
cehennemi bir muharebe 
Müttefikler vaziyetin bir parça ıslalı edil
diğini, sekizinci ordunun ceİ3rî yürüyüşle 
Salerno'ya doğru ilerlediğini bildiriyorlar 

Faşiznn 
dirildi 

Italya^daki muhare
beler çok şiddetlendi 
Müttefik kuvvetler başkumandanlığı 

takviye kıtaları gönderdi 
Cezayir 15 ( A . A . ) — T u n u s rad

yosu şu haberi neşretmiştir: Alman
lar Salerno cephesine mütemadiyen 
tank ve piyade kuvvetleri yağdır
maktadır. Fakat mevzilerimiz azim
le mukavemet etmektedir. Her ta
rafta kanlı savaşlar cereyan etmek
tedir. 

Cezayir 15 ( A . A . ) — U m u m ka. 
rargâhtan öğrenildiğine göre, Mütte, 
fik donanmaları, Salernö çıkarma 
plajlarını muhafaza i ç i n şid
detle çarpışmakta olan beşinci ordu
ya mümkün olduğu kadar çok sayı
da asker ve malzieme taşımaktadır
lar. Vaziyeti anlatan bir harb muha. 
Jbirine göre, Salerno körfezindıe or
duyu destekliyen ve ateş hattına dur
madan takviye kıtalan ve cephaune 
yığan büyük bir armada mevcuttur. 

Radyo merkezıLerinin müştereken 
beşinci ordu nezdine gönderdikleri 
muhabirin bildirdiğine göre, «vazi
yetin ciddî olduğunu» gizlemeğe 
maihal yoktur. 

Alman tebliği 
Berlin 15 ( A . A . ) — Alman teb

liği: Dün Salerno ve Eboli civarmda 
İngiliz - Amerikan ihraç teşkillerine 
karşı yapılan taarruz büyük muvaffa
kiyetlerle neticelenmiştir. Bir düş
man gurupu sarılmış, başk bir gurup 
yokedilmiştir. Alman ganimetlerin 
Ve tesirlerin sayısı durmadan artmak
tadır. 

Dün Eboli civarında geri atılan 
düşman, sahildeki deniz topçuları-
hm himayıesinde mukavemete yeni-
clen başlamıştır. Alman hava kuv
vetleri düşman ihraç filosuna dur. 
madan taıarruz etmiştir. 4 0 0 0 tonluk 
bir nakUyie gemisine öldürücü bir 
i<abet kaydediltnij, «rta tonajda di

ğeri 5 vapura ağır çapta bombalar 
isabet ettirilmiştir. Alman hücumbot
ları bir düşman kruvazörünü torpill*-
mişler ve motorlu iki italyan yelken
lisini zaptetmişlerdir. 

B e r l i n n e d i y o r ? 
Berlin 15 (A. A . ) — D. N. B. 

ajansının askerî muharriri, Salerno 
civarında vuku bulan askerî hâdise
leri ikind bir Dunkerque v e muval-
•fak olmamış bir WateTloo olarak va
sıflandırmakta ve şöyle yazmakta
dır: 

«Alman hava kuvvetlerinin en 
kıymetli şeflerinden biri olan mare
şal Kesserling'in kumandasındaki 
teşkiller, İtalyanın garp sahilinin şi. 
mal kesiminde gösterdikleri faaliyet
te Alman ordulannm zaferinin ilk 
alâmetlerini görmek kabildir. Bu ke
simdeki harekât o kadar geniştir ki 
bunun pek. büyük neticeler vermesi 
beklenebilir. > 

Berlin 15 ( A . A . ) — D. N. B. 
ajansına gelen haberlere'göre Saler
no civarında İngiliz-Amerikan ihraç 
teşkillerine karşı dün yapılan taar
ruzlar muvaffakiyetli neticeler ver
miştir. Salerno şehrinin etrafındaki 
kesimde düşman, harb gemilerinin 
ateşi ve Amıerikan ordusunun hima
yesi altımda henüz inatla mukavemet 
etmektedir. Buna mukabil her taraf
tan taarruza uğnyan Eboli'nin cenu
bundaki teşkijlerin muharebıe kud
reti kırılmıştır. Burada düşman kuv
vetlerinin bir kısmı sarılmış, bir kıa-
mı da yokedilmiştir. Mağlûp edilen 
beşinci Amerikan ordusunun bakiye
si henüz Eboli'nin cenubunda dar 
bir köprübaşnda tutuımıağa çalış
maktadır. Alman ganim'etlerin ve 
esirlerin sayısı durmadan artmakta-
du. 

Mussolini Cumhuriyet 
faşist partisi kurdu 

Londra 15 (A.A.) — Rama 
dalga uzunluğunda işleyen faşist 
hükümetinin radyosu, Mussoli-
ninin bir beyamaamesini neşret-
miştir. Bu beyannamede Musso
lini, partinin başına geçtiğini ve 
bu teşeklciilü'n bundan sonra 
«Cumhuriyet faşist partisi» is
mini aldığmı bildirmektedir. Mi
lis teşkilâtı da dahil olmak üzere 
partinin bütün teşekkülleri ihya 
edilecektir. 

Beyannamede hainlerin ceza-
landırüacaklan da kaydedilmek
tedir. 

Berlin 15 (Radyo) — Musso
lini tarafından neşredilen beyan
namede deniliyor ki: «15 eylül
den itibaren idare3rt elime aldım. 
Millî faşist partisinin adı Cum
huriyetçi faşist partisi oldu, ge
nel sekreteri Paolini'dir. Memle
keti teslim eden hükümet tara
fından vazifeden çıkanlımş olan 
memurlar derhal vazifeleri başı
na döneceklerdir. Alman ordusu
na her suretle müzaheret edile
cektir. Hainlik gösterenler misal 
olacak surette cezalandınlacak-
lardır.» 

İsviçre radyosunım bildirildi, 
ğine göre Hariciye Nazın Gua-
riglia Roma'da tevkif edilmiştir. 
Mussolininin bu hafta Hitlerle 
görüşeceği söyleniyor. 

Londra 16 (Radyo) — Napoli'
nin "cenubundaki Salerno'da dün ve 
dün gece çok şiddetli muharebeler 
olmuştur. Almanlar bu kesime bü
yük hava kuvvetleri ve her tareıftan 
zırhlı kıtalar göndermişlerdir. Al
man uçakları Müttefik kıtalara dur-
mdan teıarruz etmişlerdir. Çok al-
çktan uçan Alman uçakları ile pike 
tayyarelerine karşK balon barajları 
yapılmıştır. Dün bazı İtalyan uçakla
rı da Almnlarla iş birliği yaparak 
muharebeye iştirak etmişferdir. 

Almanlar dün ağır Alman tankla-
rile birçok taarruzda bulımmuşlar-
dır. Bu tanklardan büyük bir kısmı 
tahribedilmiştir. Almanlar I 6 ncı İn
giliz tümeninin cephesini yarmak ia-
temişler, fakat buna muvaffeık ola
mamışlardır. İngilizler bir miktar ge
ri çekilmişlerdir. 

Muharebe geceleyin parlak bir ay 
ışığı altında devam etmiştir. Muha
rebe gece yansına doğru cehennemi 
bir şekil almıştır. Müttefik kıtzdar, 
pek şiddetli bir ateş karşısında bir 
miktar çekilmeğe mecbur olmuştur. 
Fakat harb gemilerinin açtıklan ateş 
Almanları durdurmuştur. Bir harb 

muhabiri bu kaular küçük bir arazi 
parçasında bu kadar büyük deniz ve 
hava kuvvetinin toplandığı şimdiye 
kadar görülmemiş olduğunu bildir
miştir, 

Capri zaptedildi 
Londra 16 (Radyo) — Müttefik

ler Napolinin 30 kilometre cenubun
da ve SîJıerno'nun 50 kilometre gar
bında Capri adasına aaker çıkarmış. 
1ar ve adayı «le geçirmişlerdir. 

Son durum 
Londra 1 6 (Radyo) — Salerno'

da muharebe bütün şidedtile devam 
lediyor. Vazityet elan ciddî olmakla 
beraber dün, evvelki günte nispetle 
daha iyi idi. 

Sekizinci ingiliz ordusu şimali Ka-
labria'da Tirenyıen denizi kıyısında 
Belvedere'yi zaptetmiş, Stalea'ya 
yaddaşmıştır. Şimdi bu kuvvetler Sa
lerno'ya 105 kilometre mesafede 
bulunuyorlar. Sekizinci ordu cebrî 
yürüyüşle ilerlemeköftdir. İki gün 
içinde Salerno mıntidcasına yetişece
ği umuluyor. 

Cezayir 16 (Radyo) — İngiliz ve 
Amerikan gemileri Salerno'ya müte

madiyen takviye kıtaları çıkarıyor
lar. Umumî karargâh sözcüsü radyo» 
da demiştir ki: «Amerikan ordusu 
cephesini kısaltarak mevkiini takvi
ye etmeğe muvaffedf olmuştur. Şid
detli muharebelerden sonra durum 
lehimizdedir, 

Berlin 16 (Radyo) — Salerno'
da şiddetli muharebeler devam edi
yor. Şehir Almanlann elindedir. An-
glo«aksonlar sahilde bir noktada tu-
tûnuyorlar. Son muharebelerde 
Amerikalılar 10 bin esir vermişler, 
bir o kadar da asker kaybetmişler
dir. 

Londra 16 (Radyo) — Reuter 
ajansmm askerî muharriri diyor ki: 
«Salerno kesimindeki muharebede 
netice, Kang^ taraf daha çabuk asker 
ve malzeme gönderirse o tarafın le
hinde olacaktrr.» 

Müttefik uçakları büyük faaliyet 
gösteriyorlar. Dün gündüz bütün 
bombardıman uçakları Salerno mm-
takasmdaki kuvvetleri desteklemiş. 
Alman kıtalarını, batarya mevzileri
ni bombardıman etmiştir. 

Sovyetler 
kilometre 

KieFellO 
mesafede 

Sovyet kıtaları Novorosisk'in şimal 
doğu dış mahallelerine girdiler 

Londra 16 (Radyo) — Doğu 
cephesinde Sovyat kıtaları dün de 
ilerlemişler, 200 şehir ve kasabayı 
zaptetmişlerdir. Sovyetler Dnieper 
nehrine odğru ilerliyorlar. Cenubî 
Ukraynaya yağan şiddetli yağmurlar 
bu ileri hareketini yavaşlatmakla 
beraber, Ruslar gene 1 0 - 1 5 kilo-
mletre kadar ilerlemişlerdir. 

Briansk civarında Dıakovo şehri 
Sovyetler tarafmdan zaptedilmiştir. 
Harkofun cenup batısında Rus kıta
ları 5 - 8 kilometre kadar ilerlemiş-
l'erdir. 

Almanlar doğu cephesinde bir
kaç bin uçakla harekette bulunduk
larını, Smolensk kesiminde binden 
fazla uçağın hücumlar yaptığım bil
diriyorlar, 

Moskova 15 ( A . A , ) — Stalin 
tarafından neşredilen günlük emir, 
Kief yolu üzerinde bulunan Nez-
hin'in alındığını bildirmektedir. Nez-
hin, Kief e 1 10 kilometre mesafede
dir ve Kursk - Kief hattı üzerinde 
Kief ten evvel »on demiryolu kav
şağıdır. 

Novorosisk'te 
Londra 16 (Radyo) — Berlin 

radyosu Sovyet kıtalarının Novoro
sisk'in şimal doğu dış mahallelerine 
girdiklerini bildirmiştir. 

Bay Roosevelt âuUı k( •A r $^ t&ym edlldil.. 
'y' — aMjejçlesTjCİöv 

Romada kalan Badoglio 
kabinesinin âzası 

tevkif edilmiş 
Londra 15 (A.A.) — İsviçre 

radyosunun bildirdiğine göre Al
manlar da Romada kalan Badog
lio kabinesinin bütün azasını 
tevkif etmişlerdir. 

İtalyan ordusu 
Bütün askerler üniforma-

larile müracaata 
çağırıldılar 

Londra 16 (Radyo) — Alman
lar İtalya'da bir emir çıkararak 
tekmil İtalyan askerlerinin der
hal üniformalarile en yakrn Al
man kıtasma müracaat etmesini 
bildirmişlerdir. Almanlar Mütte
fik esirlerin de teslimini istemiş
lerdir. 
iiiiıiMiımııtHiıHHiııtmımHHimmımımHiHitHMiHiı 

DIKKATLBR! 

Arnavutluk'ta millî 
komite 

Londra 16 (Radyo) — Alman
lann işgalinden sonra Arnavut
luk'ta bir millî komite kurulmuş
tur. Komite müstakil Amavuit-
luğun idaresini ele aldığim bil
dirmiştir. 

P a r i s e h a v a t a a r r u z u 
Londra 15 (A.A.) — Amerikan 

uçan kaleleri bugün öğleden son
ra geç vakit Paris dolaylanndaki 
askerî hedeflere taarruz etmişler
dir. 

Bundan başka. Müttefik uçak-
lan da şimal Fransadakl hava 
alanlarını bomblamışlaKiır. 

^Kadıköy hâlinin hali* 

Bizim birçok seferler «bilgisiz r e 
zevksiz ümrancıhkta klâsik bir nû-
sal» olarak gösterdiğimiz «Kadıköy 
hâli» hakkmda, Refik Halid de 
«Kadıköy hâlinin hali» diye bir ya
zı yazmış. 

(istanbullu olmıyan okuyucu'an-
nuza şu kısa malûmatı verelim: Bun
dan on beş, yimni sene evvel, «Çar^ 
makaramda burası kuHanılsm!» dû-
şüncesile, Kadıköy iskelesinin tam 
yamna pek çirkin, pek pahalı ve 
koskocaman bir bina yapılmıştır. 
Hâl o zanoandanberi hemen hemen 
hiç kuUandmanuştır. Metruk, perL 
şan, mahva mahkûm, durup durur. 
Sahili tıkar, boğar!) 

Bize kalırsa, Kadıköy hâli, Refik 
Haildin dediği gibi katiyen yıktınl-
mamalı; bilâkis bir âbide olarak mu
hafaza edilmeli; tstanbula uğnyacak 
yerli v e ecnebi seyyahlara daima ib
ret olsun diye Rezdirilmelidir, Üzeri
ne de takriben şöyle bir levha asd-
nıahdır: 

— Ey Â d e m oğlu! Şayet Inr RUB 
hemcinslerinin »ervet membalarraa 
hükmetmek mevkiine srükselirseıı, 
kafanda doğacak acayip nazariye
lerle zinhar hareket etn»e! Devlet pa
rası, millet parası üzerine titiz o l l 
Böyle bir Kadıköy hâli meydana ge
tirmen Sıtimalini dainta ı;öz önünde 
tut! 

Maddî bir işe yaranuyan bu bina-
mn bu itibarla pA büyük bir nmım. 
vî kıjrmeti vardır; Yaptıranın vîe-
dam rahat olsun! 

§ Kaldı ki, nice «Kadıköy hâlleri» 
var anonta, görünürdesi bul 
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SÖZÜN GELİŞİ: 
Mecmuacılığımız 

G Srtintişe göre mecmuacılığnm almış yfirümüştür. Fakat bu 
alıp yürüme yalmz sayı bakmundandır. Eskilerin k^niyet 

dedikleri bakımdan. Yoksa keyfiyet itibaıüe mecmuacıhğunuda 
bir düşme olduğu besbellidir. «Malûmat» mecmuasına, «Serveti 
Fünun» mecmuasına, «R^slnül Kitap» a okujuculuk etmiş her 
hangi yaşlı bir zatm bugün çıkan o yüzlerce mecmuadan birini 
beğenmesi iıemen hemm imkânsızdır. 

O mecmualan bugün Icanştırmak İDsanı hayretler içinde bı
rakıyor. Klişeciliğimiz ileri gitmiştir. Taln makinelerimiz en yeni 
Avrupa makineleridir. Mürettiplerimiz harfleri ellertnde dizmiyor, 
makine baçmda oturup diziyorlar. Baskı işlerimizde bir çok yeni
likler olmuştur. Fakat elU sene evvel çıkan mecmualar hem tal», 
hem kâğıt, hem tertip, hem resim, hem de ç i ^ l bakumndan bu
günkülerden çok ileri görünüyor. 

O zaman mecmua çıkaran, klişeyi Viyanada yıq>tırmak âya-
fmda kim bilir ne güçlükleri yenmeye çahşarak ille mükemmel Wr 
eser vücuda getirmek kevesUe çalışıyormuş. Kâğıdm «n iyi cinsini 
buluyor, onu en iyi mürekkeple, en iyi renkler ve yazılarla tertip
lemek gayesini güdüyor, ortaya koyduğu eserle okuyucımun oku
mak arzusunu bir İcat daha arttırmayı gaye biliyormuş. 

Bugün on altı sahifelik saman kâğıdma kırmızı btr kap geçir
mek, <mun bir mecmua olması için IsMi addediliyw. Tazılar mü
rettiphanede dizildiği gibi »kâğıtlara sürülüyor, mürekkep berİMit, 
sahife tertibi berbattır. O kadar U okumak hevesd, bu le^ı ten 
mahrum mecmualar önünde gerilemek zorunda kafanaktadır. Çdtı-
resiz mecmualar! 

Şimdi tstanbulda "Fransızca, tngilizce, Almanca mecmuaların, 
her hangi yerli bir mecmuadan yüz kere fazla satmasınm sebeW 
budur. Bir vakit güzel mecmua İle yetişenler bugO!nkfl mecmuala-
nmızm ölçülmea evsaf düşüklüğü karşısında yabancı mecmuaya 
müşteri olmaktan başka ne yapabilirler? 

Çünkü okumak zevk işidir. Muhteviyatı bir tarafk İmakılsa 
bile ancak İ3İ basılmış mecmua, İyi kitap ahayı çeker. Oysaki 
mecmualarımız muhteviyat bakımından da şehirde satılan yaban

cı mecmualardan üstün, değildir. 
Böyle, daima daha fenaya doğru gittikleri takdirde mecmua-

lanmızm okuyucu bulması bir ha ^ gflçleşlrse şaşmayalım. 
Şevket Rado 

Millî piyango çekildi 
Kazanan numaraları neşrediyoruz 

Miin piyangonun 19 Sscl terttp 3 n d 
fekilLşi ()ün Ankara Ser^evinde saat 
14 de ç^Umlf ve çeklUol kalabalık 
bir halk kütlesi taUp etmlftlr. 

tkıamlye kazanan nunmralan Ta
şıyoruz: 

40.040 lira ikramiye kazanan nmnanı 
329725 

tO.OOO Ura iluamiye kazanan nnmars 
040957 

10.000 lira ikramiye kazanan numara 
096860 

S.MO lira ikramiye kaaıiMin 
numaralar 

M2769 195094 0359S5 253471 195859 
397867 

2.000 lira ilunnüye kaşanan 
numaralar 

070759 095857 097750 151147 185109 
191991 198446 232951 251263 255615 
274004 289127 317406 327214 373493 

1.000 Ura ikramiye kazanan 
numaralar 

024884 024905 026210 026524 042106 
043375 047778 052992 068977 072735 
073435 074911 082214 094774 105253 
139990 140567 146603 150101 152813 
165755 189238 190006 196188 214722 
215246 223177 227092 2272Z1 236088 
245958 256020 262633 271009 272207 
284262 285546 286276 289646 293513 
10767? 315865 316975 326611 S2S175 
330011 347923 354897 356562 S72253 

800 Ura ikramiye kazanan 
numaralar 

Son dört rakamı (3790). (6655), 
C710T) İle nihayet bulan 120 Wlet. 

ItalyaJaki mulıarelıeler 
önümüzdeki bîr ay harbîn devamı 
hakkmda en katı rolü oynıyacaktır 

ItO U n ikmmiye kazanâa 
a u n a n l a r 

Sem üç nücamı (737). (888) Ue ni
hayet bulan 800 bUet. 

80 Ura flnuniy« kamnan 
••maralar 

• o n tfcç rakamı (342), (781) ne Bİ 
hayet bulan 800 bUet. 
20 Ura İkramiye kazanaa nrnnamlar vet h a v a Hlolan idi. Hava 

Son üç rakamı (148), (244), (2S6), 
(775), (985) Oe nihayet bulan 30.000 
bOet. 
10 Ura ikramiye kazanan numaralar 

Son m rakamı (34), (98) Ue nttuı-
y«t bulan 8000 bilet. , 

t bra İkramiye kazanan anmamtaur 
Son rakamı (0) ve (4) İle nihayet 

bulan 80.000 ^Uet. 
Ba ç e k U l ^ 40.000 lira b«y«k ikra

miyeyi kaw>nan 829725 numarah bOet 
Aelpayamda satılım^tır. 

20.000 lira ikramiye kazanan 
040097 nnmarab bilet Bursada aattl-
miftır. 

10.000 Usa İkramiye kaşanan 
096860 numarah bOet Denizlide. 9.000 
Ura İkramiye kazanan bU«tlerâen bir 
tanesi İstanbul, birer tanesi de Nlgde, 
Konya, Zontruldak, Diyarbakır ve Trab 
zonda satılmıştır. 

2.000 lira ftramiye kazanan biletler
den 4 tanesi İstanbul, Od tanesd Ada-
nada, birer tanesi Bandırma, CKJnen, 
Kütahya, Kaıvbflk ürfa, EdcMfehİr, 
İnebolu, Tarsua ve Aydında. . 

1.000 er Bra ikramiye kazanan bi 
letlerden 13 tane^ İstanbul, 10 tanesi 
Ankara, 3 tanesi Isanlr, 2 tanesi Eaki 
lehlr ve 22 tanefsl de yurdun muhttOlf 
şehir ve kasabalarmda. satılmıştır, 

Bir maaş jkraıniye 
L&3rihanın meclis 

encümeninde tetkik 
edlimesine başladı 

Ankara 15 — Memurlara bir maaş 
nispetinde ikramiye verilmesi haUon-
dak) kanun l&ylhaaı Büyttk Millet 
Meclisine sevkedlbniv. bütçe encüme
ninde tetkikine ba|lanmifltar. Lâyttı», 
Meclisin cuma günkü tot^antasmda 
müzakere edilecektir. 

Bu kanundan İstifade edMekler 
şunlardır: Devlet bOtçesbıden ma««, 
ttoret ve tahsiaat alanlar, metnıdar, 
«nbaylar, askeri iMtnuriar. gedikliler, 
nütekaltter, dul ve yetimler, vatani 
hizmet tertibinden maa« alanlar, mü-
tedavll sermayeden aylık alanlar, 
j(}jkta ve vekâlet emrinde bnlunan-

Mûihak ve hususi bütçelerle İdare 
olunan ve 3609 numaralı kanun hük
müne t&bl müesseseler de ovemur ve 
Ittüslahdemlerine birer maaa« vere
bileceklerdir. 

Hükümetçe verilecek bu bir maaş 
ikramiyenin yalnız umum! muvaac-
»eye alt kısmmm tutarı 15 milyon 
Itrayı bulmaktadır. Mülhak ve hususi 
bütçelerle idare olunan daire ve mü-
essaseler ve belediyelerin verecekleri 
para bu 15 milyona dahil delildir. 

Öğı-cndfğlmp göre tedLvat 
ertf s: >apı acaktır. 

Meclis muhtelif kanım 
lâyihalarmı kabul etti 
Ankara 15 (A.A.) — Büyük Millet 

Meclisinin bugün doktor Mazhar 
Oermen'in ba<^anlıgmda yaptığı top
lantıda Bolu, Çantan, Van meburiuk-
larma seçilmiş dan korgeneral Alp-
dogan, B^üş Brgln, (%mll BUeel, Ib-
san Ezgü ve mhat Bertcer'e alt İnti
hap marfıatalan tasvip edilmiş ve 
Mim Mtklafaa Vek&ietı bütçesine 
100.000.000 ttta munzam tahsisat ko
nulmasına ait kanun İfiylhası kabnl 
olunmuştur. 

Meclisin bugün kabul ettiği kanon
lar arasında Uaıanumza sıvınmış olan 
Transız gemlletinln satm almmaama 
ait anlaşmanın tasdiki hakkmdaki 
kanun lâyüuu» da bulunmaktadır. 

Büyük Mmet Meclisi geloc^ top
lantısını cuma günü yapacaktır. 
İngiliad elçisi Ankaraya 

döndü 
faauir 15 (AJL) — İngiliz bü

yük elçisi ye Lady Hugeasen, bu 
sabah saat 9 da Ankaraya hare
ket etmiştir. 

tslâm Ansiklopedisi 
BCaarif Vekâleti tarafından 

neşredilmekte olan talâm Ansik
lopedisinin ban cûzlCTİnîn mev
cudu kalmamış cdduğundan 11 
ve 12 cüzleri yeniden basılarak 
satışa çıkanlmıştır. Birinci cüzün 
ikinci tab'ı da bitmiş olduğımdan 
bir kaç güne kadar üçüncü tab't-

bayramjnm da n^rolunacaâı haber ahn-
nuştır. 

italyanlar mütareke mucibin
ce ordularım ve memleketlerini 
Müttefiklere teslime imkân bu
lamadan kendilerini Avrupa kar 
leşinden dışan attılar. FiIhakUca 
bu kale onlar İçin artık barınıl
maz hattâ nefes almmaz bir ha
le gelmişti. Oradan kaçıp eski 
düşmanlann temizlejrtp düzelt
tiği Sicilyada oturmak fikri hiç 
de fena değildir. Fakat bu hal 
İtalyanın özlediği sulh ve sükû
nu getlnnediği gibi en korktmç 
felâket olan ltaİ3ranın baştan 
aşağı yıkılıp 3rakılmasıra da önli-
yemiyecektir. Bilâkis hemen bü
tün Itaİ3ra bugünden bir muha
rebe meydam halini almıştır. Bu 
netice yine ştmu gösteriyor ki; 
düşmanlarına teslim olmak ve bu 
suretle selâmete ermek için dahi 
bir memleketin yeter derecede 
kuvvetli olması gerekmektedir. 

Müttefiklere gelince; oaılann 
da bu yıkıntı ve çöküntüden isti
fade edebümeleri için kâfi dere
cede kuvvete sahip olmaları ica-
betmektedlr. Eğter Müttefikler 
Sicilyada olduğu gibi yine 10 -
15 tümenle harekâtı idâxe etmek 
isterlerse NapolJ hizasından yu
karı çıkmalan çok şüphelidir. 
Meğer ki Kanada ve Vaşington-
dakl konferanslar vaktUe bu nok-
tajn görmüş, Amerika ve İngilte-
reden kâfi derecede kuvveti yola 
çıkarmış olsun. Yoksa yalnız 
îtalyada 20 tümenden fazla Al
man kuvveti bulunduğuna. Bal
kanlarda ve Akdeniz adalannda 
da bir bu kadar Ahnan kuvveti 
mevcut veya gönderilmekte ol
masına nazaran bu harekât sa-
hasma da Müttefiklerin hiç de
ğilse 40 - 50 tümenllk kuvvet 
tahsis etmeleri icabedecektir. 

Çünkü İtalyayı çöktüren kuv-
kuv-

vetleri her ne kadar İtalya giM 
dar bir memlekette ve her türlü 
sanayi Istihsalâtı ve münakale 
imkânlanm ortadan kaldırarak 
iktl,çadî cephesi zaten kuvvetli 
ohnıyan ve müttefikinin elinde 
yan esir bulıman bir memleketi 
saftan çıkarma3ra icbar ederse de, 
buradaki kara ordusunu alt et
mek İçin tek basma bir vasıta 
olamaz. 

Avrupa karasında Müttefikler 
şimdi Almanlarla karşı karşıya
dır. Hava ve deniz üstünlüğü do-
layırfle belki aym derecedeki ka
ra kuvvetleri karşı karşıya gelir
se talih Müttefiklere gülebilirse 
de, daha az kara kuvvetüe neti
celer elde etmeleri ve hattâ îtal-
yaclan boşalan yerleri işgal eyle
meleri mümkün olamaz. Alman
ların şimdiden bütün hızlarile 
Dalmaçya ve Arnavutluğu, şima
lî İtalya ve Rcanaj^, hattâ Onikl 
adaları İşgal eylemeleri, Mütte
fiklerin buralan ele geçirmek 
için hayli uzun ve çetin muha
rebeler vermeleri lâzımgeldiğini 
meydana koymaktadır. 

Aîmanlann bu seri hareketleri 
ve İtalyanlarm bıraktığı boşluk
ları Müttefüclerden evvel işgal 
eylemeleri, teslim olan müttefik
lerine bu suretle huzur ve sükû
na erişemiyeceklerini gösterme
leri. Balkanlarda ve orta Avrupa-
da harbden bezmiş Mihver ortâk-
larma bir ibret dersi göstermek 
gayretinden de İleri gehniş olar 
bilir ve Müttefiklerin bu bakım
dan yavaş hareketleri, yani tes
lim olanları dahi teslim alacak 
kadar askerleri bulunmadığı ze
habını vermeleri hiç de lehlerin
de olmi3racaktır. 

Hakikatte Ahnanlarm belli 
başh hiç bir deniz kuvvetine sa^ 
hlp olmadan bûtûn Adalar deni
zindeki adalara yayılmalan, Gi-
ridi hava nakHyatUe ellerinde 
tutmajra çalışmalan, şimdiye ka^ 
darki dağılmaları yefanlyormuş 
glW bütün BaDcaatıIara ve İtalyan 
jranmadasma da yayılmalan on
lar^ için bir zaaf alâmetidir ve 
yıpranmaya s e b ^ olur. Tıpkı 
şimalî Afrikanm müdafcmsma 
koşmalarmda olduğu gibi. Eğer 
Müttefikler bizim tahmhı ettiği
miz gibi yeni kuvvetler getirir ve 
hiç değilse 40 - 50 tümenle İşe 
girişirlerse bütün bu sahaları 
2 - S ayda istilâ etmeleri ve Alp
larda, Tuna boyunda Alman hu
duduna dayanmaları, hattâ 
Fransa İçlerine sarkmakun müm
kündür. Yok eğer bu kadar bü
yük kuvveti bu sahaya yığmaya 
lüzum görmiyerek yalnıa hava 

Yazan: 

M. Şevki Yazman 

Mahkemelerde : 

içtimaî seviye, kanunî seviye! 
Eğlenceden usanarak, muhiti ken

disine dar görerek; sıebepsiz can sr-
kmtılanndan, mân>a8iz gönül üzüntü. 
İlerinden avunmak için tuvalet oda-
sma kapajııp her gün birkaç eaat ay , 
na karşısında, bin bir çefit tuvalıeıt 
takımları arasında hayal ufuklarını 
genişletip oyalanan; gözü aynaya dmın karşısına birdenlrire polı 
kayıp karşısında gene kendi aksini ^dikilip de: «Sen hırsızsın!» derlerse 
görüncıe hayal sukutuna uğrıyarak I şaşırmaz da ne yapar? . . . Ben, bay 

— Sadece şaşkınlıktır efendim!... 
Benim o andaki hedimi tasavvur h%r-
yuTunuz hâkim bey! . . . ö m r ü boyun. 
ca iüiu bir hayat içinde serbesçe, 
kayıtsızca yaşcunış, daima hürmet 
görmteğe, her arzusunu bir emir şek-
lindte anlatmaya îJışmış genç bir ka. 

er 

taarruzlarile buralardaki diğer 
Mihver ortaklarını da canlann-
dan lıezdirmeğe, İtalyanlar gibi 
teslime kalkışmaya icbara karar 
verirlerse uzun aylar ve hat tâ 
seneler bu sahalarm da harto fe-
lâketUe yakıhp yıkılmalan mu
kadder demektir. 

Vakıa Müttefikler bugünkü az 
kuvvetlerUe bvuralan işgal etme
seler dahi, düşmanları kendileri
nin şimdi Akdenizde eriştikleri 
ferah ve emin vaziyeti bozamaz
lar. Bundan başka bilhassa bu 
kış mevsiminde ve Alman hava 
kuvvetlerinin Rusyada nispeten 
as kullanma imkâm hasıl olduğu 
vakit bunlarm şimalî Avrupada 
ve İngiltereye karşı kuUamlması 
yerine, cenuba ve Akdeniz hare
kât sahasma çekilmesi meselesi 
de vardır ki bu da Müttefiklerin 
gözönünde tutacakları bir fayda 
olabilir: 

Müttefiklerin hâlen İtalya ve 
Balkanlar sahasında mümkün 
olduğu kadar az Ahnan kuvvet-
lerile karşılaşmalan İçin şark 
cephesindeki harekâtın en civ
civli zamanmda istifadeye kal
kışmaları en doğru bir hareket 
olur. Kışa doğru bu hareketler 
gevşer, taarruzlar bizzarur mev-
ziîleşlrse Almanlar Akdeniz saha
sma daha fazla kuvvetler getire
ceklerdir. O vakit kara ordusu
nun azlığa Müttefikler tarafında 
daha ziyade kendiıdnl hissettire
cektir. 

Hâlen ve şu bir iki hafta zar-
finda Müttefiklerin İtalya ve 
Balkan harekât sahalannda ne 
kadar kuvvet tophyacaklarmı bi
lemiyoruz. Çünkü gerek ordu 
mevcudu, gerekse nakliyat bakı
mından İngiltere ve Amerika son
suz İmkânlara maliktirler. Bu 
imkânlardan faydalanarak bura
lara yeter derecede kuvvet yığar
larsa, cenubî Avrupamn hattâ 
bu kıs gelmeden evvel istilâsı bile 
mümkündür. Yok, bu kuvvet yı
kılmazsa cenubî îtaİ3ra elde 
tutulur ve yine hava bombardı-
manlarile izaç devam eder. Bu 
bakımdan önümüzdeki bir ay, 
harbin devamı hakkmda en kati 
bir rol oymyacaktır. Anglo Sak-
sonlar Ue Aîmanlann Avrupa ka-
rasmda karşı karşıya gelmeleri 
harbin en can alacak bir anım 
teşkil edecektir. 

sinirleri bozulan ve - hizmetçiyi ça
ğırıp onun yüzünü, gözünü boya
makla da gönlünü eğlendiremeyince 
tansiyonuna baktırmak için otomo
bile atlayıp arka caddedeki doktora 
can atan, velhasıl; zahmetsizce ka-
zsmılmış paralan hıesapsızca saçıp 
savurmedctan bıkkmlık getiren tipler* 

Cahidin böyle bir münasebetsizlik, 
böyle bir gaddarlık yapacağını kat-
K/^n ummazdım. Polisler ısrar edin
ene, bu çirldn işin uzamaması için IM-
men parayı iade edip kendilerini 
savmak istedim. Onlar; cSen para 
çalmışsın!» deyince beynimden vu. 
rulmuşa döndüm; «Mademki öyİM 

dlen biri... Uzun boylu, kumral saç- söylemiş; buyurunuz, parasını kecıdi-

T a n ş i l eb imiz h ü c u m a 
uğradı 

Akdenizde bulunan Tan şüebi-
mize hüviyeti anlaşılamıyan tay
yareler taarruz etrnlşlerdrr. Şilep 
mitralyöz ateşine tutulmuş, ah-
çı, kamarot ve lostromo yaralan
mışlardır. Başka kayıp ve zayiat 
yoktur. 

15/9/1943 üsderi 
Londra üzerine 1 sterlin 8.22 
Nevyork üzerine 100 Sotau 180,50 
Cenevre üzerine 100 frank M.9760 
Madrid üzerine 100 poe ta 12.89 
Stokholm üzerine 100 kuron S1.1325 

R^hara fe TahvU&t 
tkramlyeli % 5 93S 21.50 
tkr. Ergani % 5 938 19.38 
% 5 İkramlyell M. ti. 19.96 
% 7 Mim Müdafaa 19.34 
Snras - Ezrurum 1 19.95 
Sivas - Erzurum 2-7 20.08 
% 1. 1941 D. Y. 1 20 17 
* 7. 1941 D. T. 2 A9.71 
% 7 1941 D.Y. 3 19.24 
% H T. borCH 1S.85 
Anadolu D. Yohı % » 34.10 
Anadolu D. Yolu 1-3 48.— 
Anadoln Mfimea. 38 50 
Merkez Bankaa 119.50 
tş Bankaa nama 13-30 
U Bankası H&millar 13.70 
T. T. B. hlase 8.70 
Aslan Çimento 6.40 
Şark Değirmenleri 4.25 
tttlhat Değirmen » . -

BOBSA DI9DİDA 
Tttrk altnn 31.30 
Külçe altm bir gramı 4.25 

HnuınmtnınHiiıtM uımınınıııımuHiHiııiMiHnı 

—# Takvim ••»-ı 
Ramazan 16 — Hızar 134 

İmsak Güneş öfi;le İkindi Ak. Yatsı 
Va. 5,00 6,42 13.09 16.40 19,18 20,52 
Ez 9.41 11,23 5.50 9,21_12;00_X32_ 

ılı, mütenasip endamlı bir sanşm gü
zeli. Yaşı yirmi beş, başı havada, 
bumu Kaıf dağmda. Boynundaki 
kıymetli rönar arjante, giyinişindeki 
ihtişanu bir kat daha arttırıyor. Ba-
kı^armdan saçılan gurur alevleri, et-
rafındakileri balmunıu gibi eritip yeı^ 
lie bir ediyor. Mahkeme koridorun, 
daki kalabalığı, karıncaya bakan bir 
fy azamaedle seyrederken dudaklann-
daki istihza teibessümü biraz daha su 
nüıyor. 

Eeteeh; kanun sadece aabilu.Ii Ha-
sanlan, günahkâr Fatmalan yakala
yıp h&kim karşısına dikntez ya l . . . İş
te, yukarıda tipini elden geUiği ka
dar tasrvire çalıştığım bayan Münev^ 
ver de kanunun pençesine düşmüş, 
hâkimin karşısma tıpış tıpış gelmiş. 
Suçu da hırsızlık; yani sabıkalı H a . 
sandan farksız!... Davacısı, Cahit 
adında, otuz yaşlarında, şık, teiniz 
giyinmiş, yaluşıklı bir adam. Muha
keme, Sultanahmet ikinci sulh ceza 
ınaU:eınesinde yapıldı. Hâdiseyi bay 
Cahittıen, sonra da bayan Münevver
den dinUyelim. Hatırımda iken bay 
Calıiclin bekâr olduğuna da ilâve 
ediv«Teyim. Mahkemede diyor ki: 

— Efendimi. . . Bu bayanla epey 
zamandanberi tanışırız. Yüksek soa-
y«t« icabı, diğer birçok bay vie ba . 
yan do«tlanm gibi bu bayan da mk. 
mtk beni apartımanımda ziyaret eder. 

Siz de ara sıra ona iadei ziya
ret eder misiniz?.. . 

— Hayır efendimi Bayaınla ara
mızdaki samimiytet bu gibi mukabe
lelere lüzum hissettirmez. Daima 
kendisi benim zvaredme gelir. 

— Peki; d)ev<un ediniz. 
— Geçenlerde gene birkaç misa

firle apartımanonda otururken ba
yan Mfinev~v«r de geldi. Hava ncak 
olduğu için, ceketimi çıkarıp sandal
yenin arketsma asmıştım. Biraz son
ra misafİTJıer gittiler, ben d« bendL 
leıini kapıya kadar teşyi ettim. O e»-
nada bayan Münevver salonda yal
nız kalmıştı... Salona döndüm, kenr 
dişille de birkaç saat oturduk, niha. 
yet o da gitti... Sand^yede takıb 
duran ceketimi gardroba koymak 
üzere elime aldığım zaman, cebim
deki para destderinin yabancı bir el 
tarafmdan kanştnılmış olduğunu 
farkettim, çıkarıp sayınca dıeste ara. 
smdan yüz yetmiş liranın noksan (A-
duğunu gördüm. Bu paranm bayan 
MüneATverden başka bir kimse tara-
frndan alınmasına imkân yoktu. Za
bıtaya baş vurdum, bayanı yakala
mışlar; parayı kendisi altfağmı itiraf 
v« iadK etmiş. 

Sıra bayan Münevvere geldi. Hâ
kim: 

— Dâvacımn iddiaaım dinlediniz, 
dedL Siz anlatmız bakahm, bu hadi. 
se narsıl o ldu? . . . 

Ağnr ağır, firpere ürpere kalkışı; 
^tişaoHn azametin, şu ağır isnat kar
şısında sarsılıp rendelemesini bütün 
çıplaklığile göa önüne dikiverdi. 
CKnleyidlerin haleti rukiyeleri öze
rinde biribirine z*t değişiklikler yar 
pan; hem açındıran, hem g<ddüı<en, 
kâh hayret, kâh hiddet uyandıran 
garip bir sahne.. . Evvelâ davacıya 
dondu. Uzun kirpikli, iıi, mavi goz . 
lerindte kâh er id bir huşunet şimşeği 
parlıyor, kâh yalvaran bîr masumi
yet ışığı titriyor. O bakışlarda guru. 
ron mütehâkkim edasil* ziltetin der
mansız yalvarışı çarpışıyorlar. Bazen 
biri, bazen öteki galebe çalıyor... 
Davacıyı uzunca bir süzüşten sonra 
hâkime döndü. Htriyen sesinde, bo
ğulmuş bir haykırışın isyankâr edası 
Mzil^yor: 

— Yalandır hâkim bey! . . . Kat
iyen kabul etmem ve edemem. Pa
ra çalmadım. Hırsız değilim ben. . . 
O parayı bana bu bay kendisi verdi, 
sonra da böyle bir iftiraya kalkıştı. 
Anlamıyorum bu îşd. 

— Demfek, hımzlık iddiasını ka
bul etmiyorsun?.. . 

— Katiyen efendim!. . . Bana pa. 
rayı kendisi vermişti. Birkaç gün son
ra evime oHakr geldiler, hırsızldc 
meseieaini anlatmca hayretler içinde 
kaldım. 

— Peki amma, o zaman zabıtada 

sine veriniz de benimle böyle uğraş, 
masın» dedim. İtiraf dedikleri işt« 
budur, ö y l e zanreediyorum ki, bay 
Cahit de benim parayı çaldığımı 
söylemek istememiştir; polis me
murları belki yanlış anlamışlardır. 

— Bu parayı bay Cahit size elife 
mi verdi ? . . . 

— Efendim! Parayı daima kendi 
ehle uzatıp vermesi icabetmez kL 
Aramızda çok derin bir samimiyet 
vardır. Bazen ben; «Para lâzıml» 
derim; o da: «Cebimden al!» der. 
Gardrobu açar, ceketinin cebinden 
parayı alırım. Bu bir hırsızlık mıdn 
bay hâkimi. . . 

— Size bu parayı neye mukabil 
verdi ) . . . 

Bayan Münevverin birdenbire 5rü-
zünü kaplıyan pembelik koyulaşa 
kofyulaşa kızıl bir renk aldı, sonrr 
yavaş yavaş açılıp sararmağa başla
dı, başı önüne eğildi. Aynı renkkrin, 
esnemek gibi, bay Cahidin benzin* 
de sirayet ettiği farkediliyordu. 
Onun da başı göğsüne doğru sarkL 
verdi. 

Bayan Münevver kaim, kıvnk 
dudaklarını kemirerek bir müddel 
düşündükten sonra hafifçe doğ* 
ruldu: 

— Efendimi Cahit çok zengindir. 
Pek çok p a r a kazanır. Pa ra da köşe. 
ye jrığılmak için değil, iıarcanmak 
için kazanthr. Para, el kiri gibidir. 
Bulaşır v« temiJenir. Bay Cahil 
aramızdaki yüksek sosyete münase
betlerine istinaden bana para verir. 

— Bu parayı hangi ihtiyacınıza 
karşı aldınız?. . . 

— Aldığım para tuvalet masrafım 
için lâzımdı. . . Erkeklerin samimiye
tine güven olmaz, derlerdi de inan
mazdım bay hâkim!. . . Meğer doğru 
imiş. işte misali!.. . Bunca zamandn 
samimiyetime idmadettiğim Cahit, 
bugün bir alcrep gibi soktu beni 
Meğer insanın nazarında menfaat, 
para, samimiyetin dıe, zevkin d*, vic
danın da üstünde imiş. Anladım ki 
para, el İdri değil, vicdan sultam 
imiş. 

Davacıdan tekrar soruldu;-
— Bayan parayı sizin verdiğinizi 

söylüyor. Ne diyeceksiniz? Çaldı 
mı, siz mi verdiniz?. . . 

İkisi birden başlarını çevirdiler, 
gözleri karşılaştı. Bayan Münevve
rin dudaklarında, koridordaki istih. 
za yerine acı bir yalvarış tebessümü 
knrnldı. Bakışlarında fersiz bir is
timdat ışığı belirdi. Cahidin gözJe-
rinde de, vicdan azabile burkulan 
bir nedamet edsısı seziliyordu. Lâ-
kıaydaıye cevap verdi: 

— Ben şahsan davacı değilim efen. 
dimi Belki aıanuzdaki samimiyeta 
istinaden bu paraja kendisi almıştır. 
Ben vermedim. 

Şahitler dinlendi; hâkim, bayao 
Münevveri kaldırdı: 

— Cahidin debinden yüz yetmiş 
lirayı çeJdığınız mahkemece sabi! 
görülmüştür. Bu suçtan dolayı sLd 
altı ay hapse mahkûm ettik. Fakat 
paranın kıymetinin azlığını Ve iada 
edilmiş olmasını göz önünde tutarak 
hapis cezanızı iki aya indiriyorum vıa 
sizi tevfcf ettiriyorum. İddia «ttiğinia 
içtimat seviyeniz bu gibi hareketlıeT€ 
müsait olamıyacağı gibi, belki hapiı 
olmayı da o seviyeye uygım görmez, 
siniz amma, bugünkü kanunî seviy*e. 
nlz hapishaneye uygun geldiği için 
böyle yapıyoruz. 

Koridorda bayan Münevver haşin 
bakışlarla bay Cahidi süzerek ho
murdandı : 

— Sen bana yapacağını yaptın! 
Ben de sana gösteririm elbet. Alaca-
ğm olsunI.. . 

Ce. Re. 
Moskova bÜ3rük elçimiz 

Moskova büyük elçimiz Hüse
yin Ragıp Baydur bu^^n t-^tan-
buldan Ankaraya hareket ed^ 
çektir. Büyük elçi Ankarada bit 
hafta, kaldıktan sonra Erzurum 
volile MoFVnvava sldecektir. 

Son 24 saat içinde 2 
tifüs vakası var 

2 gündenberi yeniden tifüs vaka» 
verdiğiniz ifadede bunu çaldığınızı RÖrüliTOemi?ti. F-^ka' f̂-n virr > 'lort 
itiraf etmiş, parayı da geıive vermiş- saat içind» yeni iki tifüs vak. sı kay-
sımz. .dedilmigUr. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

üGümrük davarlarina 
müsaade etmiyeceğizx 

Kapitülâsyonlar rejimi fena bir 
rejimdi. Zira, her millet kendi 
miLkadderatını tâyin ederken biz 
edemiyorduk. Bu arada gümrük
leri muayyen bir yüzdenin üzerine 
çıkaramıyorduk. Millî mücadelede 
muzaffer olunca kapitülâsyonla
rı kaldu-dık. Dahildeki sanayü 
himaye için, ecnebi mallara yiik-
sek tarifeler koyduk; bu sayede 
yerli malı hasmı kısmen yene
bildi. 

Fakat bu usul yalnız Türkiye-
de değil, hemen her memlekette 
aldı yürüdü. Öyle ki, himayeyi 
hakeden ve etmeyen her istihsal 
şubesi Devlet babamn koltuğu 
altına sığındı; hattâ fırsatını bu
lunca, — himmetle yaşadığım bile 
unutarak — ihtikârlara kalktı. 

Amerika Hariciye Nazın müs
takbel dünyanm prognramını çi
zerken, şöyle diyor: 

— Dar gümrük duvarlarına 
müsaade edilmiyecektir. 

Şayet her millet değil, bir mil
lete raci olsaydı «eski kapitülâs-
yonlann ihyası fikri» diye buna 
isyan ederdik. 

Fakat ne olursa olsun., 1939 
harbinden evvelki o — «himaye» 
mefhumunu aşan — «kayırma», 
«iltimas etme» usulü, ilerde de
vam edemtyecektir. Koltuk değ
neğine, dadıya, lalaya, paşa ba
baya alışan, küllü aybUe üstelik 
ilk fırsatta ihtikâra kalkan sa
nayi şubelerinin vay haline... 

Bunların yaşamağı hakedebil-
meleri için, şimdiden bir kuvvet 
şırıngasına başlamaları lâzımdır: 

«— Ucuza maletmek... Az kâ
ra razı olmak... Ucuza satmak.» 

Yalnız sanayi meselesi değil. 
Her mesele! Hattâ ziraat mesele
si de öyle... 

Bundan bir müddet evvel, iki 
yazımda İzmir kuru yemişleri 
üzerine dikkati çekmiştim: 

— Iraktan hurma geliyor, İz
mir incirini İstanbul piyasasın<-
da mağlûp ediyor. İzmirli müs
tahsiller ve tüccarlar, dâd bir 
feryat ikü... Yahu! Nedir bu hal? 
O da toprak mahsulü kuru ye
miş, bu da! Hurma Irakın en ta
biî meyvası ise, incir de İzmirin 
ilk çağ edebiyatına geçmiş en ta
biî meyvasıdır. Üstelik incir güm
rük vermez; hurma verir. Hur
ma, taşıt müşkülâtı içinde ne 
yollardan gelir, incir yakından 
taşımr...» Bu suretle insaf dahi
linde düşünüp ucuzlatma çarele
rini arayacağına, tüccar Ankara-
ya baş vuruyor. 

Nitpkim, şefkatli Devlet, sabırlı 
ve fedakâr millet razı oldu: Ara-
bm hurmasını — İzmirin incirine 
dokunmasın diye — artık kapı
dan içeri sokmuyoruz. 

Çok sevdiğim İzmirin zararına 
kalem oynatmış olmıyayım diye 
kampanya açar gibi elin hurma
sına fahrî avukatlık etmemiş
tim. lr«ir bu aliyülâlâ yeni hi
mayeyi görünce: «Olmamahydı!» 
dememiştim. 

Fakat Amerikan Hariciye Na
zırının yukanya aldığım cümlesi 
üzerine ister istemez düşüncelere 
dalıyoruz: 

— Demek ki, «efendim, bizim 
sanayiin bazı şubeleri zoraki de 
onun için böyle himayeli gümrük 
icabediyor...» diye mütalâalar yü-
rütenler de haksız... İşte, İzmi
rin ir«iri! Bu, sanayi değildir; 
zoraki bir istihsal de değildir; 
rejimle, milletle ilgisi yok; iklim
le, toprakla ilgisi vardır. Bura 
rağmen müşeddet himayeler ica-
bettiriyor. Başka türlü yaşıyamı-
yor! 

*** 
((Dar gümrük duvarlarına mü

saade etmiveceğiz!» 
Bunu filânca devletin Hariciye 

Vekili değil de^ kâinatın tekmü 
iktisat, cemiyet, insaf, izan ve 
mantık kaideleri hep bir ağızdan 
havkınyor addediniz; ve öylece 
tedbirinizi alırız: 

— Dar gümrük duvarlarına 
müsaade etmiyeceğiz! 

(Vâ - Nû) 

c SESHiR n^BERLESni ] 
Akşam kız 
sanat okulu 

Yerebatandaki binaların 
istimlâkine başlanıyor 

Yerebatan caddesinin Sultanahmet 
taraifındaki methali yanmdaki bina
ların istimlâk ledilerek bu adanın ye-
rindıe bir eıkşam kız sanat okulu yar 
pılacağını yaznuştık. 

İstimlâk edilecek saha, şimdi Baş
vekâlet Arşiv deposu ittihaz edilen 
eski Çevri kalfa mektebinin bulun
duğu noktaya k a d a r t ramvay cad
desi üzerindıeki binalardan ibarettir. 
Maarif Vekâleti tarafından teşkil 
edilen bir heyet tarafından istimlâk 
muamelesine başlanacaktır, istimlâ
kin bitmesi ve binaların yıkılmasile 
yeni mektebin inşasına başlanması 
ancak ilkbaiharda kabil olacaktır. 

Akşam kız sanat okulu, Sultanah
me t ve Ayasofya gibi, şehrin tarihî 
bir semtinde inşa edileceği için, bi
nanın tarz ve üslûbuna bilhassa dik
kat edilecektir. Bu maksatla bir mü
sabaka imtihanı açılması düşünül
mektedir . Akşam kız sanat okulunun 
ilk katı, okulda yapılacak 'eşyaılann 
teşhiri ye satışı için bir aslon halin
de olacaktır. Binanın önü bir bahçe 
ile süslenecektİT. 

Hırsız hizmetçi yakalandı 
Beyoğlunda Naciye ad ında zen

gin bîr bayanın evindte hizmetkârlık 
yapan Şerefeddin adında biri bun
dan birkaç ay evvel evden 6500 li
ra, 20 altın lira, 20 bin lira kıyme
tinde de mücevher çalıp kaçmış, dün 
de Istanbulda yakalanmıştır. Yapı
lan tahkikatta Şerefeddirün bu para 
ve mücevherleri çaldıktan sonra 
Zonguldağa kaçıp orada Muallâ 
ad ında bir kadınla tanışıp, pajanın 
bir kısmını harcadığı ve birkaç gün 
evvel de Muallâyı alıp Istanbula gel
diği anlaşılmıştır. 

Şerefeddinin üzerinde 1700 lira 
ile az miktarda mücevher bulunmuş
tur. Kendisi dün akşam üzeri müd
deiumumîliğe teslim edilmiştir. 

Belediye kanunu 
Tadil için belediyelerin 

mütalâaları soruldu 

Tarlabaşı caddesi 
asfalta çevrilecek 

Tarlabaşı caddesinin asfalt ola
rak inşa «dilmesine Belediye tara
fından karar verilmiştir. Caddenin 
asfalt olarak inşası için yapılacak 
kıeşkf plânı ile caddenin da r olan kı
sımlarının açılmasının hesaplarının 
tesbitine Belediye fen müşaviri Hüs
nü Keseroğlu memur edilmiştir. 

Belediye memur ailele
rine kumaş verecek 

Belediye, memur ailelerine kumaş 
vermek üzero bütün hazırlıklarım 
l>itirmİ9tir. 

B. Hilmi Uran Dahiliye Vekâleti
ne tâyin edildikten sonra eldeki Be
lediye kanunile tâdillerini ve ekleri
ni tetkik etmiş, kanunda bazı tadi
lât yapılması lâzun geleceğine karar 
vermiştir. Bunun üzerine bazı mühim 
vilâyetlerin mütalâaları sorulmuştu. 
Şimdi Dahiliye Vekâleti, Belediye
lere yeni bir tamim göndererek el
deki kanun hükümlerinden hangile
rinin değişmesi lâzım geleceği hak
kında alâkadarların mufassal müta
lâalarını sormuştur. Vekâletin bu 
emri üzeriike halkı:, sıhhat, temizlik, 
emniyet, refah -vesaire işlerile şehrin 
imâr, inşa ve tanzimine ait Beledi
yeye bağlı bütün şube ve makamla
rın mütalâaları sorulmuştur. He r 
daire ve şube, kendi sahasına ait 
mütalâasını bildirecek ve bunlardan 
gelen mütalâalar birleştirilerek V e 
kâlete göndlrilecektir. 

Şimdi yürürlükte bulunan kanun, 
930 senesinde tatbike konulmuş, 
tatbikatında bazı zorluklar görül , 
müştü. Vekâletin hazırlayacağı yeni 
lâyiha, bu güçlükleri kaldıracak ma
hiyette olacaktır. 

Durgun sular 
Havuz ve sair su 

birikintileri kapatılacak 

Şehrin sıtma mücadele mmtakası 
haricinde kalan bir çok semtlerinde 
sivrisineklerin artmasından şikâyet
ler, gün geçtikçe çoğalıyor. Istanbul
da Belediyenin kapatamadığı bir çok 
açık lâğımlar vardır. Bu lâğımlann 
başta sıtma olmak üzere diğer bir 
çok hastalıklar için çok tehlikeli b i ı 
kîi(yn2Jc olduğunda şüphe yoktur. 

Fakat alâkadarlar, sivrisinek isti
lâsının, daha ziyade, üstü açık ve su 
birikmiş havuz, sarnıç, bostan kuyu
su ve çukurlardan geldiği fikrinde
dirler. Bunu göz önüne alan Sıhhiye 
müdürlüğü, »stanbulu sivrisinek be -
lâsındîm kurtarmak için eıvlerdeki 
san-nıçlarla kuyular da dahil olduğu 
halde bütün su bulunan yerlerin ka
patılması lâzım geldiği kanaa t inde , 
dir. Bu hususta yakında Belediyeden 
bir karar alınacak ve bunun tatbi
kine başlanacaktır. 

MİLLİ GİDA... 

Bir gecede beş bin 
kilo zeytinyağı... 

istanbullu için millî bir gıda olan 
zeytinyağı meselesini halletmeliyiz.. 
Bütün mutfaklarda tesiniri 

gösteren harb «Şark mutfağı» n-
da da pek büyük değişiklikler 
yaptı. Bir iki senedenberi sofra-
larırmzdaki en büyük değişiklik
lerden biri de «zejrtinyağlı» lara 
lıer zamankinden fazla yer 
vermemizdir. Bugün, bir iki yıl-
danberi hemen, hemen yalmz 
zeytinyağı yiyen aileler görüyo
ruz. 

Şark mutfağında zeytinyağü 
yemekler pek zengindir. Ve bun
ların içinde meselâ enginar gibi 
şaheserler de çoktur. Öteki mem
leket yemeklerine nazaran şark 
mutfağlnm en ağır basan tarafı 
da zeytinyağlılardır. 

Lâkin bugün için ortada garip 
bir vaziyet ve manzara vardır. 
Harbden önce, ze3rti'nyağı müs
tahsilleri, âlimler, doktorlar sağ 
yağa nazaran son derecede az 
zeytinyağı yediğimizden şikâyet 
eder dururlardı. En meşhur dok
torlar, profesörler konferanslar 
verirlerdi: 

— Az zeytinyağı yiyoruz. Millî 
mahsulümüzün onda birinden 
bile istifade edemiyoruz. Halbuki 
zeytinyağı — bilhassa çiy olur
sa — karaciğeri dinlendirir, sıh
hate şöyle yardım eder, böyle 
yardım eder. 

Ve bize öyle geliyordu ki zey-
tinyağ'ımızm bolluğu sayesinde, 
en sıkıntıh zamanlarda bile yağ 
düşüncesi çekmiyeceğiz. 

Halbuki bugün harb pahahlığı 
içinde, en ziyade burnu havada 
olan madde zeytinyağıdır. Fiatin 
inmemesinde, mütemadiyen yük-
selmesinde bu sanşm haspanın 
garip bir inadı var. Her sene bi
raz daha yükselmektedir. 

Halbuki biz yeryüzünün her 
tarafına, Avrupa ve bilhassa 
Amerikaya nazaran en çok zey
tinyağı yiyen milletiz. Zeytinya
ğı belki vücudumuzdaki atomla
ra kadar süzülmüştür. Aldğımız 
başlıca yağ maddesi budur. Bu 
itibarla bugün hakikaten pek 
yüksek bir seviyede duran zeytin
yağı fiatlerile yakından alâka
dar olmağı mühim bir kitle işi 
addetmeliyiz. 

Fatihin sarayında 
zeytinyağı.. 

Zeytinyağı bizde ilk zamanlar
da değil de sonra sonra âdeta 
millî bir gıda haline gelmşitir. 

Meselâ Fatihin zamanında bir 
şaban ayı içinde, koca sarayda 
yalmz 11 luye zeytinyağı harcan
dığım Ahmet Refiğin «Matbahı 
âmire» ye dair çıkardığı saray 
kayıtlarmdan anüyoruz. 

Acaba Fatih zamanmdakiler 
pek mi boğazsızdılar?.. Çünkü 
sulh zamarunda bir yaz mevsi
minde kalabalık bir evde 11 kıye 
zeytinyağı harcanabilir. Acaba 
Fatüı devrinde öteki yiyecekleri 
ne kadar yiyorlardı?.. 

İşte a5nıı şaban ayı içinde Fa
tihin mutfağında sarfedilen harç 
miktannm bazılan: 

64 kantar bal, 544 tavuk, 28 
mut pirinç, 61 kaz, 16 laye saf
ran, 116 istiridye, 87 karides, 400 
balık, 12 miskal misk, 10 kıye 
biber, 84 okka Eflâk tuzu, 13 
kıye nişasta, 51 şişe boza, 616 
baş, 180 işkembe ^e saire... 

Bütün bunlarm arasında, 10 
laye biberin, 16 kıye saframn 
harcandığı bir mutfakta sadece 
11 kıye zeytinyağı sarf edilmesi 
dikkate değter bir şeydir. 

Söz arasında şunu da söyliye-
yim ki, 10 kıye biberi bir ayda 
yeme kiçin ne sağlam karaciğer 
lâzımdır?.. 84 kıye Eflâk tuzun
dan da anlaşılıyor ki Fatih sa
rayında yemekler çok tuzlu 
imiş!.. 

Lâkin saraym dışında ve bil
hassa fakir halk zeytinyağı yi
yordu. Gün geçtikçe, hele İstan
bul halkı için, zeytinyağı haki
katen millî bir gıda olmağa baş
lamıştı. 

Zeytinyağına dair 
fermanlar.. 

Bir zamanlar Istanbulda bü
tün zeytinyağını Edremit, Midillî 
ve Yund adası temin etmekte 

idi. Fakat hallan, bilhassa fakir 
İstanbullunım günden güne zey
tinyağına düştüğünü gören müs
tahsiller birdenbire fiati 3mkselt-
meğe ve geçen sene olduğu gibi 
İstanbula zeytinyağı gö'nderme-
meğe, mallarım ellerinde tutma
ğa başlamışlardı. İstanbullular, 
çok hoşlandıkları zeytinyağım 
gayet pahahya almağa mecbur 
oluyorlardı. Şehirde büyük bir 
zeytinyağı buhram göze çarpı
yordu. 

Bunun üzerine 1178 yıhnda 
çıkan iki uzun fermanla zejrtin-
yağı işi büyük bir ehemmiyetle 
ele almmıştı. 

Bu fermanlar Edremit, Midilli, 
ve Mora valUerine, kadılara, güm
rükçülere lıitaben yazılmıştı. . 

Bir tanesi de şöyle başlıyordu: 
«Rugani zeytin kılletine binaen 

Âsitanei aliyyemde sinini sabıka
dan ziyade beha ile füruht olu
nup zeyt yağı tedariki hususun
da fıkara mustarip vesaire..» 

Bu fermanlarda zeytinyağı 
müstahsillerinin mallanm depo-
lannda bulundurmamaları, baş
ka memleketlere satmamaları, 
İstanbula göndermeleri bildirili
yordu. 

Ayrıca memurlara yazılan fer
manda İse mahzenlerde ne kadar 
zeytmyağı olduğu, bunların kaça 
mal edildiği, İstanbula gelince 
kaça satılabileceği soruluyordu. 

Görülüyor ki çok zeytinyağı 
yiyen İstanbul için öteden beri 
bu en mühim bir azık işi olmuş
tur. 

Bir gecede 5000 okka 
zeytinyağı yakan adam.. 

İstanbulun zeytinyağı istihlâk 
ki eskiden t»eri gittikçe artmak
ta idi. Zeytinyağlı yemekler, baş
ka vilâyetlerde hiç yenilmediği 
halde. İstanbuUılnun sofrasında 
en mükemmel yeri buluyordu. 
Bilhassa yaz aylarmda, hele pat
lıcan cıkmasile beraber zeytinya
ğı sarfiyatı da hemen yükseli
yordu. 

Lâkin bir araük Istanbulda 
zeytinyağı sarfiyatı, hele donan
malarda bir israf haline girdi. 
Meşhur Koca Ragıp paşa bir do
nanma gecesi konağım muhtelif 
kandillerle, meşalelerle süslemiş
ti. Ve bu donanma sırasmda ne 
kadar zeytinyağı yaktığım tah
min edebilirsiniz?.. Tamam 5000 
okka... Kilo değil!.. 

Bu tarihe geçen 5000 okka zey
tin vağa hâlâ ben acınm. — H 

kari mektup!ar ı 

iki sanat eseri 
Aksaraydan Silivrikapısma gi

den cadde üzerinde İki mühim 
sanat ve tarih âbidemiz vardır: 

1 — Davutpaşa camisi ve med
resesi, 

2 — Hekim oğlu Ali paşa camisi. 
Bu iki eserimiz gün geçtikçe 

kıymet ve mevcudiyet Itlbarile 
yokluğa doğru gitmekt-edir. 

Bu eserlerin tamiri ve muhafa
zası her gün, İhmali mümkün ol-
mıyan âmme hizmetleri kadar ve 
belki de onlardan daha fazla mü
himdir. 

Şehircilik bakımından İstanbul 
valisinin, kültür ve sanat bakı-
mmdan Maarif Vekâletinin, bu 
işlerle meşgul faal bir makam o-
lan Evkaf umum müdürlüğünün 
nazan dikkatini celbederlm. 

Siyasal bilgiler okulu t a i f e 
lerinden: Eltaf Kasidecioglu 

^ 

Yiyecek 
fiatleri 

Zeytinyağı, pirinç 
yükseldi 

Yiyecek maddelerinden zeytmyağı 
ve pirinç fiatleri yükselmiştir. Diğer 
maddelerde değişiklik yoktur. Ek
mek istihkakının arttırılacağı ve hu
bubatın Istanbulda da serbes bıra
kılacağı haberi üzerine piyasa yeni
den gevşemiştir. Alıcı ve satıcılar yal
nız günlük istihâlkl karşılıyacak 
kadar mal alıp veriyorlar. 

Eski mahsul hububat, İstanbul pi-
yasasmda tükenmiş gibidir. Yeni 
mahsulden kaçak satışlar şiddetle t a . 
kibolunuyor. Kaçak olarak satın 
alınan buğdaylardan yapılan bulgur
ların takibine geçilmiştir. 

Pirinç fiatleri 
Pirinç fiatlerinde geçen aya naza

ran kilo başında 6 - 7 kuruş yüksek
lik vardır. Yeni mahsulün İstanbula 
getirilmesi gecikeceğinden ellerinde 
mal bulunduranlar bunu fırsat bili
yorlar. 

Toptan fiatlerdeki yükseliş pera
kendeye de tesir etmiştir. 

Fazla buğday geliyor 
istanbula muhtelif istihsal bölgele

rinden vagonlarla getirilen buğday 
miktarı artmıştır. Her gün gelen 
miktar, günlük istUılâkten fazladır. 
Belediye hudut lan haricindeki ka
zalarla İzmit vilâyetinin ekmeklik 
unu îstanbuldan tedarik ediliyor. Her 
iki vilâyette hükümet hissesinin yüz
de yetmiş beşten yoıkarısı teslim 
edildiğinden bundan sonra İzmit ih
tiyacı başka taraftan temin edilecek, 
istanbula getirilen fazla buğdaylar 
önümüzdeki bir senenin İstihlâkine 
karşılık olarak ambarlara yerleştiri
lecektir. Vilâyet hudut lan dahilin
deki hubııbctm kamilen İstanbulun 
istihlâkine harcanması kararlaşmış-
tır. Ofis, hükümet hisselerini mer
kez ambarlarına nakletmekle meşgul
dür. Dünkü stok vazıyetinden tele
fonla umum müdürlüğe malûmat ve
rilmiştir. 

Kömür nakli 
Taşımak istemiyen 
kamyonlara birşey 

yapılamıyor 

Bazı otobüs seferleri 
tatil ediliyor 

istanbul Tramvay idaTOsinin elin-
(jge ancak iki günlük l>cnzin kaldı
ğından, Idafle, otobüs seferlerinden 
bir kısmını tatil etmeği muvafık gö r . 
müştür. Bu a rada son günlerde üt-
dsM edilen Harbiye _ Bayıezit otobüs 
seferleri, benzin yeniden boUaştık-
tan sonra tekrat faaliyete geçmek 
ü»ere tatil edilecektir. 

Benzin vie mazotla işliyen diğer 
bazı nakliye vasıtalarının da seferle
rini seyrekleştirmeleri düşünülüyor. 

Etibank satış şubesi, kok ve ma
den kömürü satışına başlıyacağı za
man Belediye iktisat müdürlüğü biı 
nakliye tarifesi tanzim etmişti. Bu ta
rifede kömürün depoların mevküne 
göre nakliye ücreti te&bit edilmişti. 
Kamyon şoförlerinden çoğu, — kö
mürün kamyonlarını kirlettiği baha-
nesile — kömür taşımak istemıe-
mekıe Vıe el alt ından fazla para al
mak tadırl&r. 

Taksi şoförleri müşteriyi reddet 
tikleri takdirde polis tarafından ve
rilecek ceza muajryen olduğu halde 
kamyon ve kamyonetler için bÖyle 
bir müeyyide mevcut değildir. Bu 
itibarla kömür nakletmek istemiyen 
kamyoncular hakkında oezai taki
bat ta bulunulamamaktadır . 

Bu vaziyet üzerine Emniyet al t ın, 
cı şube müdürlüğü Belediyeye mü
racaat ederek kömür nakletmek is
temiyen kamyoncular hakkında bir 
karar vermısğe salâhiyeti olmadığına 
tetkik eden Belediye daimî encüme. 
ni, bu hususta encümenin idarî bir 

I karar vermeğe selâhiyeti olmadığına 
! karar vermiştir. Diğer taraftan Be-
j lediy.e reisliği, kömür satışına baş
landığı bu sırada halkın nakliye va-

jsıtasız kalmaması için icbedıen ted
birlerin alınmasını altıncı şubeye bil
dirmiştir. 

Emniyet altıncı şube, kömür nak . 
i letmek istemiyen kamyonlar hak-
I kında elde bir müeyyide bulunma-
I dıkça halkın şikâyetlerini önlemeğe 
j imkân olmadığım ileri sürerek tek-
jrar Belediyeye müracaat etmiştir. 

I Kendi kendini yaralamış! 
I Hayim adında biri, zabıtaya mü
racaatla geceleyin Kasımapaşa civa
rından geçerken önüne çıkan meç
hul şahıslar tarafından göğsünd'en 
yaralanarak, üzerindeki paralarının 
edindiğim iddia etmiştir. 

Zabı ta tarafından yapılan ilk tah
kikatta Hayimin, ticaret yapmak 
üzene ortak olduğu birkaç kişiden 
aldığı 600 liranın bir kısmını sarfe-
dip bir kısmını Pohna adında bir ka
dına verdiği vıe bu para lan ödemek
ten kurtulmak için sivri bir demiri» 
kendi göğsünde küçük bir yara aça
rak soyugunculuk suçunu uydurduğu 
meydana çıkmıştır. Zabı ta tahkikata 
devam ediyor. 

Bir çırpıda || 
En bûyûk kusurlu-

rımızdan birL, 

YURTTAŞ: 
Yurdumuzun en mühim d&va-

smı güden Çoculo Esirgeme ku-
rumıma sen de üye ol. 

İbret alınması lâzımgelen şu 
hâdise bir kaç sene evvel aynen 
olmuştur: 

Bir gün Viyanada bir bestekâr 
parasız kalmış. Hiç kimseden de 
alacağı filân yok. Dalgm dal
gın evine dönerken kapısının 
önünde postacıyı görmüş. Memur 
bestekâra: 

— Size bir çek... 
Diyerek bir kâğıt uzatmış. Bes

tekâr hayrette. Acaba bu para 
kimden?.. O g^ünden tezi yok he
men bankaya gitmiş. Memura: 

— Bu para bana nereden geli
yor?.. Bir yanlışlık olmasm... di
ye sormuş ve şu cevabı almış: 

— Para Amerikadan geliyor.» 
Meşhur komik Şarlodan... 

— Ne münasebet?.. Şarlo beni 
tanımaz, ben Şarloyu tanımam.. 

— Orasını bilmeyiz efendim. 
Fakat para size Şarlodan geliyor. 

Bir kaç gün sonra bestekâr 
Şarlodan bir mektup almıştır. 
Bu mektupta meşhur komik şöy
le demektedir: 

«İlk çevirdiğim sesli filme sizin 
tarafınızdan bestelenen bir şar
kıyı da koydum. Vakıa bu şarkı 
filimde pek az bir yer işgal et
mektedir. Fakat burada bunun 
telif hakkımn ne kadar tutacağı
nı tahmin ettirdim. İşte bu para
yı size gönderiyorum. Lütfen ka
bulünü rica ederim.» 

Bestekârm hayreti biraz daha 
artmış. Çünkü bahsedilen şarkı 
besteleneli hanidir?.. Sanatkâr bu 
eserinin, kendisine yeniden para 
getireceğini aklından bile geçir
memekte. 

Lâkin bu meselede asıl hayret
te kalan biziz. Dünyanm bir 
ucunda bir filim çevriliyor, içe
risinde eski bir şarla geçiyor. 
Daha fUim piyasaya çıkarılma
dan bu eski şarkının telif hakkı 
hem de telgrafla bestekârına gön-
deriliyor. 

Yalnız hayret edilmesi değil, 
ibret ahnması da lâzımgelen bir 
hikâye. 

Vaktile şu hâdiseyi gazeteler de 
yazmıştı. Şimdi bunu meşhur 
bestekâr Bimen Şen'in ölümü do-
layısile hatırladık. Bu zatın pi
yasada plâk halinde 500, eğer no
tası ve plâğa alınmamış şarkılar 
da sayîhrsa 600 kadar tahmin 
edilen eseri vardır. 

Ayrıca her gün bir iki şarkısı 
radyoda çalmıyor. Bir bestekâr 
da hayatmda ancak bu kadar çok 
eser bırakabilir. Bu 600 tane ese
rin her birinin vasati olarak ay
da 25 kuruş gibi küçücük bir pa
ra getirdiğini tasavvur edelim. 
— Mütemadiyen çalınan bazı 
şarkılar için bu para çok azdır 
amma biz vasati olarak alalım — 
ayda 150 lira eder. Fakat nere
de?.. Hani?.. 

Telif hakkına, sanatkârın öx 
malına yalnız musikide değil, 
maalesef bütün sanat sahaların
da hürmet etmiyoruz. En büyük 
kusurlarımızdan biri... 

Hikmet Feridun Es 
«um ııııiHiiHiıııııııifiıııııııııınıııııtıifiıııııınııınıııınMi 

Çöpçüler Talimhane 
mahallesine 

uğramıyorlar 
Çöpçülerin Taksimde Talimhane 

meydanına arka arkaya flç gün uğ
ramadıklarını orada oturan okuyucu
larımızın şikâyetlerine atfen yazmi| 
ve temizlik işleri müdürlüsünün dik
kat nazannı çekmiştik. Belediye neş_ 
riyat müdürlüğü temizlik işleri mü--
düdüğünün işanna atfen gazetemize 
gönderdiği tezkeı-ede, bu şikâyeti 
tekzibe kalkışmış ve çöpçülerin Ta
limhane mahallesine her gün uğra
dıklarını bildirmiştir. 

Belediye temizlik İşleri müdürlüğü
nün, bu şikâyeti esaslı bir surette 
tahkik etmeden tekzibe kalkıştığı
na kani bulunuyorduk. Çünkü okuyu-
cularımızm ortada hiç bir sebep yok- ' 
ken matbaamıza telefonla müracaat 
ederek çöpçülerin uğramadıklarından 
şikâyet edeceklerini akıl ve mantık 
kabul edemez, 

Netekim, dün aynı okuyucularımız, 
çöpçülerin 14 eylül sah günü, yt 
çarşamba günü bize telefon ettikleri, 
saate kadar çöpçülerin Talimhane 
meydanına uğramadıklannı bildir
mişlerdir. 

Çöpçülerin vazifelerini ihmal ettik
leri muhakkaktır . Belediye temizlik 
işleri müdüründen tekzlb gönderme
den evvel çöpçüleri esaslı bir surette 
kontrol etmesini ve haklı şikâyetleri 
önlemesini dileriz 

Alâka ile beklenen 

Siyasî ve Edebî 

BOYÜK DOHU 
Yarın çıkıyor 
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RADYO 
ANKARA RADTOSD 

Bugünkü program 

1230 program. 12,33 Suzinak ve 
Hüzzam rtakammdan şarkılar. 12,45 
Ajans haberleri. 13,00 müalk. (Pl.) 
18.C3 Çifte fasıl. 19,00 Ajans haber
leri. 19.20 müzik (Pi.). 19,45 konul
ma, 20,00 saz eğerleri. 20,15 Radyo 
gazetesi. 20,45 şarkılar. 21,00 konuş
ma. 21,10 müzik: (PU. 2',30 konuş
ma. 21,45 senfoni orkestrası. 22,30 
konuşma. 22,35 Ajans haberleri. 

Yarm sabahki program 
7.30 program. 7,32 vücudumuzu ça-

hştıralım. 7.40 Ajans haberleri. 7,55 
müzik: (Pİ.). 

İSTANBUL RADYOSU 
Bugünkft program 

19.15 Dans miizifei. 19,30 Ajans ha
berleri. 19,45 tanınmış vlolonlsUer. 
20,15 radyo gazetesi. 20,45 Beste ve 
şarkılar. 21,30 dans müziği. 21,45 o-
yun havalan. 22,00 Ajans haberleri. 
22,15 kapanış. 

V e f a t 
Dr. Mihraa Gaserin refikası ve 

Aleksandr Gaserin validesi 
Bayao HAYGüHİ GASEB 

vefat etmiştir. Cenaze merasimi bu
gün saat 1330 da Beyoğlu Balıkpa-
zar Üç Horan Ermeni kilisesinde İcra 
edileceği teessürle ilân olunur. 

İşbu İlân hususi davetiye yerine 
kaimdir. 

Cenaze levazımatı 
Becidyan 

MELI 
Sinemasında 

JEAN CBAWFORD 
ROBERT TAYLOR 

ve 
HERBERT MARSHAL'in 

yarat t ık lan 

K I V I L C I M 
filmi büjrülr muvaffakiyetle 
gösterilmektedir. 
Seanslar 2-4, 15-6,30 ve 9 da 

BU AKŞAM ^ ^ ^ I P ^ ^ ^ Y SİNEMASINDA 

ROSÂLİND RUSSEL - WALTER PİDGEON 
tarafından çek güzel bir tarzda yaratılan 

ERKEK DÜŞMANI 
Mevsinun ilk büyük komedisi başlıyor. 

Her kadının bir zaafı vardır... Erkek, b u n u nası l anlamalıdır? 

Büyük Heyecanlar... Sonsuz vezkler... Nihayetsiz güzelliklerle süslenen 
B Ü Y Ü K G Ü N G E L D İ 

Bu akşam L A L E Sineması 
Sanat tarihinin en büyük zaferi... Sinema dünyasının en parlak güneşi. 

DOROTHY LAMOUR — WtLlJAM HOLDEN'in 

FİL© QEL1Y©R 
Şaheserile yeni şeref mevsimine başhyor. 

Dikkat: İlk akşamın numaraU jrerleri pek az kalmıştır. Tel: 43595 

O 
BU AKŞAM 

O) 
TYRONE POWER 

Yeni Sinema mevsimine başlıyor. 
İlk Programda 

cipekfilm» Stüdyosunda fevkalâde 
biri itina ile lisanımıza çevrilen 

— GENE TİERNEY 
gibi iki büyük artistin temsU ettiği 

K I R B A Ç A L T I N D A 
(TÜRKÇE SÖZLÜ) Şaheser] takdim edilecektir 

Ayrıca: TILSIMLI KUTU ^^VaS 
^ • • • 1 NumaraU koltuklar erkenden aldınlmaüdır. Tel: 44289. 

Ereğli Kömürleri İşletmesi Umum 
Müdürlüğünden: 

260 lira ücretli Çaycuma Dispanseri hekimliği için bir Doktor yine 260 
lira ücretli ZonguMakta Merkez Poliklnlik Hekimliği için bir ki ceman 
İki doktoria 170 lira ücretli Teşkilâtın Merkez hastahanesl eczacılığı için 
bir eczacı ve Devrek Mıntakası için 100 lira ücretU bir sıhhat memuru ve 
merkez hast£hancsi dişçi pollklnliği İçin lOfl lira ücretli Wr dlaçl atana
caktır. 

Ayhk ücretleı- üzerine ayrıca pahalıhk zammı verilmekte ve teşkUâ-
tımızda çalıştığı müddetçe 4222 sayılı kanunla kurulan iktisadî devlet te
şekkülleri tekaüt sandğı İle ilgilendlrUmektedir. 

Taliplerin Zonguldakta Umum müdürlüğüne müracaatları. t9288> 

Konya Nafia Müdürlüğünden; 
1 — İlgm ile Argıthan arasında tesviye ve şose İnşaatı 20/9/943 tarihin

de saat 15 de Vilâyet Daimî Encümeninde İhalesi yapılmak üzere kapah 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu İşin keşif bedeli 318258 lira 9 kuruş ve muvakkat teminatı 16481 
Uradır. 

3 — isteklilerin bu işe alt evrakı görmek ve İhaleye girme şartlarını öğ
renmek üzere her gün Nafia Müdürlüğüne müracaatları ve kanunî ta
riflere uygun olarak hazırlayacakalan tekliflerini birinci maddede kaydedi
len tarihte saat on dörde kadar Kony a Vilâyeti Daimî Encümen relsUğlne 
tevdi etmeleri ilân olunur. •8624» 

istanbul Belediyesi ilânları 

Beşiktaşta yapılacak Barbaros Abidesi inşaatı kapalı zarf usulile ek
siltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 19374 lira 23 kuruş ve ilk teminatı 1453 
lira 07 kuruştur. Mukavele, eksiltme, Bayındırhk İşlen Genel. Hususî ve 
fennî şartnameleri, proje, keşif hülâsasile buna müteferriğ diğer evrak 
97 kuruş mukabilinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden ahnacaktır. İha -̂
lesl 27/9/943 pazartesi günü saat 15 de Daimî Encümende yapüacaktır. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, lihale tarihinden 3 gün 
evvel Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehli
yet, imzalı şartname ve teferruatı ve kanunen ibrazı lâzmı gelen diğer ve-
sikalarile 2490 No. h kanunun tarlfatı çevresinde hazırlayacaklan teklif 
mekt'iplarnı ihale günü ssat 14 de kadar Daimî Encümene vermeleri lâ
zımdır. • <,9012, 

İstanbul İnhisarlar Baş Müdürlüğünden: 
1 — Gebze İnhisarlar idaresi Y. tütün anbarmın tamiri 15 gün müd

detle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Kat'î llıalesl U. Müdürlüğün tasvibine bağlı bulunan muvakkat 

İhale, 4 Teşrinievvel 943 pazartesi günü saat 2 de Kabataşta inhisarlar 
Başnıüdürlüğündekl komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminat akçesi 508 lira 80 kuruştur. 
4 — İstekliler Başmüdûriyet muhasebesine müracaatla şartname hak

kında malûmat alabilirler. 
5 — Eksiltmeye iştirak şeraitini haiz bulunan İsteklilerin muayyen gön 

ve saatte depozltolannı hamilen Başmüdürlüğümüzde bulunmaları Uftn 
olunur. »9253, 

istanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
istanbul ve mülhakatı adliyesinde müstahdem 121 adet mübaşir İçin 

beher takımı üç parçadan İbaret 121 takım mübaşir elbisesi açık arttırma 
suretile diktlrilecektlr. 

Muhammen bedel 3509 Ura olup muvakkat teminat 263 Ura 18 kuruştur, 
Eksiltme 29/9/943 çarşamba günü saat 14 de Sirkeci Aşir efendi sc*ak No, 
13 de Adliye Levazım dairesinde yapılacaktır. 

Buna ait şartname taOl günlerinden maada her gün mesai saatleri da
hilinde mezkûr dairede görülebilir. 

İstekliler kanuni vesikalarile birlikte mezkûr gün ve saatte AdUye Le
vazım dairesinde toplanacak komlsycma müracaatları. (9153» 

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İLÂNLAR! I İnhisarlar U. Müdürlüğünden: I 
ınüHMiımmiHiuıııııııııiHH^Miı miMi nıiHwwıtıiHM I İlli 11 iHiMmım İlli III nmttMMMi II111 ııııımnımıuıııntmtııuımıuR mmmm^m^^^m^m^^m^mmmmmmmm^^mm^^aam^^^^^^m^mmmam^^^mm^^^mmm^^^^^^aa^^w 

Yat satışı 
A d ı : Kizban 
Sicil No. «1: 1792 
Limanı: İstanbul 
Rüsumu: 80 
Safi tonu: 144,97 
Kıymeti: 30 ,000 
Depozito: <" 2250 

Ankai?a emvaline Varhk vergisinden borçlu Fuat Baban'ın bor
cundan dolayı sahip olduğu yukarıda ckıs ve evsafı yazılı Kizban adın. 
daki Yat, Tahadi emval kanunu hükümleri dairesinde satılacaktır. 

tik müzayeden 5 / 1 0 / 9 4 3 sah günü saat 14 te ve katî ihalesi de 
1 5 / 1 0 / 9 4 3 cuma günü saat 14,30 da yapılacaktır. 

İsteklilerin pey akçelerini muhtevi makbuzlaria birlikte Beyoğlu 
Kazası kaymakamlığı İdare heyetine müracaatları ilân olunur. ( 9 1 7 0 ) 

• 
1 — Eminönü Maliye şubesine vergi borcunu ödemiyen David 

M'adecıin Galatada Kul«dibi Büyükhendek Sadi paşa apariımanında 6 
numaralı ikametgâLhmda haczedilen radyo, aynalı büfe, dolap, karyola 
ve sair kıymttli ev eşyası. 

2 — Eminönü Maüye şubssin* vergi borcunu ödemiyen Refael 
Assanın Taksim Şehit Muhtar caddesi 71 numaralı Melek apartımanin 
1 inci katında lıaczedilen frijider buz dolabı, piyano, oda takımı, büfe. 
grdrop, karyola, tuvalet gibi kıymetli ev eşyası. 

3 — Eminönü Maliye şubesine vergi borcunu ödemiyen İrfan Göz
lerin Beyoğlu Ağahamam Tomacıbağı caddesi 71 numaralı ikametgâhın, 
da haczedilen büfe, gramofon, radyo, oda takîmı gibi kıymetli ev eş
yası. 

2 0 / 9 / 9 4 3 pazartesi günü saat 10,30 da mahallerinde Tahsili em
val kanunu mucibince alenî müzayede ile sahlacağmdan talip olanların 
mezkûr gün ve saatte yukarıda yazılı mahallerde hazır bulunacak m e . 
muruna müracaatları ilân olunur. ( 9 1 7 8 ) 

Mükellefin ismi Semti veya kazası MahaUesi Sokağı 
Onnik Dağlar oğlu Beyoğlu Halâskârgazi 

No, Cinsi 

Cumhuriyet 
» 
» Tavukçu Petlü 

Tamammm 
kıymeti Hissenin teminatı Hissesi 

219 Kagir dükkân 720 27 1/2 
219/1 Kâglr ev 7200 270 1/2 

30 Oara] 1440 54 1/2 
Eminönü maliye şubesine borçlu Onnik Dağlaroğlunun yukarda yazılı emlâki-
nin 11/10/943 pazartesi günü saat 14 de birinci müzay«desi 21/10/943 per
şembe günü saat 14,30 da kat'î İhalesi yapılacağından taliplerin pey ak
çelerini yatırarak makbuzlarile birlikte Beyoğlu kazası kaymakamlığı ida
re heyetine müracaattan Hân olunur. «9317» 

Mükellefin ismi Semti veya ka7ası Mahallesi 
Yorgl Beyko 

No. Ciasl 

Feriköy 
Soka|ı 

Kıymeti 
Tatavla 

Teminatı 

Çoban 

Hissesi 
2 Kürk boyahanesi 3600 270 Tamamı 

Mercan maliye şubesine borçlu Yergi-Beykonun yukarıda yazıh emlâ
kinin 8/10/943 cuma günü saat 14 de birinci mûzayede,si 18/10/943 pa
zartesi günü saat 14,30 da kat'î ihalesi yapılacagmdan taliplerin jıey ak
çelerini yatırarak makbuzlarile birlikte Beyoğlu kazası kaymakamlığı İdare 
heyetine müracaatları ilân olunur. «9318» 

MükeUefin ismi 
Yani Istelyani 
Nikolaidls 

No. Cinsi 

Semti veya kazası 

2 Apartman 
221 Kâ«lr dükkân 
223 » 
225 » 

Beyofi:lu 

Tamamının 
kıymeti 
24448 

1440 
980 
960 

Mahallesi 
Şişli 

» 
> 
> 

Hissenin teminatı 
138 

9 
S 
« 

Sokağı 
Hasad 

Abldei hün-iyet 
» 
» 

Hissesi 
3/40 
3/40 
3/40 
3/40 

Eminönü maliye şubesine borçlu Yani tsıtelyanl Nlkolaldlsin kansı t s -
telyonun mutasarrıf olduğu yukarıda yazılı emlâkin 11/10/943 pazar
tesi saat 14 de biri'^cl müzayedesi 21/10/943 perüembe günü saat 14,30 da 
katı İhalesi yapılacağından taliplerin pey akçelerini yatırarak makbuz
larile birlikte Beyoğlu kazası kaymakamlığı idare heyetine müracaattan 
ilân (dunur. . «9319» 

Mükellefin ismi 
Agon Şahinyan 
(Akşahin) 

No. Cinsi 

Semti veya kazası 
Beyoğlu 

Kıymeti 
11 Ahşap hane 2700 

MahaUesi 
Şişli 

Teminatı 
203 

Sukağı 
Tokaloğlu 

Hissesi 
Tamamı 

Mercan maliye şubesine borçlu Agop Şahinyanm kansı Nuvartın mu-
tasamf olduğu yukanda yazılı emlâkin 12/10/943 salı g toû saat 14 de 
birinci müzayedesi 22/10/943 cuma günü saat 14,30 da kati İhalesi yapı
lacagmdan taliplerin pey akçelerini yatırarak makbuzlarile birlikte Bey
oğlu kazası kaymakamlığı idare heyetine müracaatlan İlân olunur. «9320» 

Mükellefin ismi Semti veya kazası Mahallesi Sokağı 
Leon Alyanak 

No. Cinsi 
Beyoğlu 

Kıymeti 
• Bûzkurd 

Teminatı 
Eşref efendi 

Hissesi 
40 Ahşap ev 2480 186 Tamamı 
Bayezlt maliye şubesine borçlu Leon Alyanagın mutasamf olduğu yu' 

kanda jrazılı emlâkin 8/10/943 cuma günü saat 14 de birinci müzayedesi 
18/10/943 pazartesi günü saat 11,30 da kat'î İhalesi yapılacJiğmdan talip
lerin pey akçelerini yatırarak makbuzlarile birlikte Beyoğlu kazası kay-
makamhgı İdare heyetine müracaatlan ilân olunur. «9321» 

Mükellefin ismi Semti vcya kazası MahaUesi Sokağı 
Avram Ados oğlu 

No. Cinsi 
Fener 

Kıymeti 
Kâtip Musllhlddin Klremld 
Teminatı Hissesi 

54 Ev 720 54 Tamamı 
Eminönü maBye şubesine borçlu Avram Adosoğlunun mutasamJ ol

duğu yukanda yazıh emlâkin 30/9/943 perşembe günü saat 14,30 da bl 
rincl müzayedesi 11/10/943 pazartesi günü saat ft,30 da kat i İhalesi 
yapılacağından taliplerin pey akçelerini yatırarak makbuzlarile birlikte Fa 
tlh kazası kaymakamlığı idare heyetine müracaatlan İlân olunur. 9322ı> 

Pendik Belediyesinde n: 
Pendlkte yanan Belediye binasındaki kapı pencere potrel camekân de-

mirlerile tel kantar ve sair hurda demlrierin ve kuyu üzerindeki demir 
sehpanm 3/9/943 tarihinden 18/9/943 tarihine kadar 15 gün müddetle açık 
arttırmaya konmuştur. Muhammen bedeli 400 Uradır. Muvakkat teminatı 
30 liradır. 

Pendikte yanan Belediye blnasmdan çıkan mermer parmaklık basa' 
mak ve sair mermerlerin 3/9/943 tarihinden 18/9/943 tarihine kadar 15 
gün açık arttırmaya konmuştur. Muhammen bedeli 200 Uradır. Muvak 
kat teminatı 15 liradır. 

İhaleleri 18/9/943 cumartesi günü saat 10 da mahallinde Belediye En 
cümenl huzurunda İcra edilecektir. 

Pendik Belediye hududu dahilinde Halk tarafmdan atılan ve halen 
mevcuî bulunan ve bundan sonra 1/10/944 tarihine kadar atılacak olan 
kemllclerin heyeti umumiyesl 3/9/943 tarihinden 18/9/943 tarihine ka 
dar 16 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. Muhammen bedeli 
120 Uradır. 

Muvakkat teminatı 9 Uradır, thalesı 18/9/943 cumattesl günü saat 
11 de Pendik Belediye dairesinde encümen huzurunda İcra edilecektir. 

Talipler mesdcûr gün ve saatlerde hazır bulunmaları ve şartnamele 
rini görmek istlyenler her gün Belediye riyıasetlne müracaat edebilecek 
leri ll&n olunur. «8991» 

1 — Keşif proje ve şartnameleri mucibince Samsunda yaptırılacak ma-
mulât deposu inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Muhammen bedeli 69881.26 Ura muvakkat teminatı 4744.10 Uradır. 
3 — Eksiltme 21/9/943 salı günü saat 11 de Kabataşta Levazım Müdü

riyeti binasında müteşekkil Merkez alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 — Şartname keşifname plân ve kroki 350 kuruş mukabilinde adı ge

çen şubeden ve Ankara İzmir Baş müdürlüklerinden almabliir. 
5 — Eksiltmeye gireceklerin mühürlü fiyat teklif mektuplarını kanunî 

vesaikle güvenme parçası makbuz veya Banka teminat mektubu ve 
şartnamenin 4 üncü maddesi mucibince inşaat şubesinden alacakları ek
siltmeye iştirak veslkasmı ihtiva edecek olan kapalı zarflarını eksiltme sa
atinden bir saat evveline kadar adı geçen komisyon Başkanhğma makbuz 
mukrbilinde vermeleri lâzımdır. 

Postada vukua gelecek gecikmeler kabul olunmaz. «8765» 

Su alır çubuk cmuhtelif kalmlıkta» 
Galvaniz bakır aleminyom çinko 
bronz levha rouhtıelif kalem 
Lıit- ^••'S'danlığı 2.3.4. no. 
Kalibra çeliği Ş .m/m 
Kayiş raptiye sına:. 
Kıyım bandası 40 m / m 
Znnparataşı 68 - 76 ve 68 - 78 
Trazolin 
Mobilye 
Dinamo kömürü «muhtelif» 

kabul olunmaz. 

235 kilo 

21 kalem 
5 50 adet 

50 kilo 
5 0 0 adet 

6 adet 
50 adet 

10 .000 kilo 
21 kalem 

» 

24.9.943 9,30 

24 .9 .943 10,30 
11,20 
11.40 
satın alına.. 1 — Yukanda cins ve miktarı yanlı malzeme pazarhkla 

oaktır. 
2 — Pazarlık hizalannda gösterilen gün ve saatlerde Kabataşta leva

zım şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
3 — Trezolin mobilya şartnameleri ve diğer malzeme hakkında 

izahat her gün öğleden sonra sözü geçen şubeden alınabilir. 
4 — İsteklilerin teklif edecekleri fiat üzerinde % 15 güvenrfte parasi-

le birlikte adı geçen komisyona müracaatları ilân olunur. ( 9 0 2 0 ) 
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Devlet Demiryolları ve Limanlan işletme 
Umum idaresi ilânları 
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Teahhüdün ifa edilmemesinden dolayı müteahhidinin nam ve hesa
bına 0 ,26X0,26X2,65 ebadmda 100 adet çırah çam kütüğü açık eksiltme 
İle satm alınacaktır. Beher m«etre mikâbının muhammen bedeli 1 70 lira
dır. Muvakkat teminat 304 liradır. Eisiltme 2 3 / 9 / 9 4 3 tcirihine raslıyan 
perşembe günü saat on beşte Haydarpaşada Birinci İşletme komisyonun
da yapılacaktır. 

İsteklilerin belli gün re saatt» komisyonda hazır bulunmalan ve 
fazla izahatla şartname almak için işletmeye müracaat etmeleri lâzım
dır. ( 8 9 2 1 ) 

• 
Ankara clvannda Cebeci hattındaki noksan İnşaatın ikmâli işi ka

palı zarf usulü İle eksUtmeye konmuştur. 
1 — Bu işin muhammen bedeU (230.0C'0) Uradır. 

2 — İstekliler bu İşe alt şartname ve sair evrakı Devlet Demir yollan 
Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden 11,50 Ura mukabilinde alabiUrler. 

3 — Eksiltme 29/9/943 tarihinde çarşamba günü saat 16 da Ankara'
da D. D. Yollan Yol Dairesinde merkez birinci komisyonca yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek İçin teklif mektuplan ile birlikte aşağıda 
yazılı teminat ve vesaikin aynı gün saat (15) e kadar komisyon Reisliği
ne verilmesi lâzımdır. 

a — 12750 liralık muvakkat teminat. 
b — 2490 sayıh kanunun t in ettiği vesikalar ile bu işe mahsus ol

mak üzere D. D. Yollar Umum Müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikası. 
İsteklilerin, ehliyet vesikası İçin ihale tarihinden en az 4 gün evvel 

bir İstida İle ve emsaU işleri muvaffakiyetle başardığma dair belge ibraz 
etmek suretile Umum Müdürlüğe müracaat etmeleri. «9056» 

* 
Sabahları istanbuldan Derinceye saat 8 de hareket eden vapur 15/9/ 

943 tarihinden itibaren saat 9 da hareket edecektir. 
Sayın yolculara ilân olunur. «92553 

• 
Muhammen bedıeJi ( 2 8 5 4 0 . — ) Kra olan 40 adet sabit Mors tel

graf makinesi ve Beferratı 5 / 1 0 / 9 4 3 sah günü saat 15,30 da kapah zarf 
luulü ile Ankarada İdare binasında toplanan Merkiez 9 uncu komis,yon-
ca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiy<enlerin ( 2 1 4 0 , 5 0 ) Uralık muvakkat teminat ile 
kanunun tâyin ettiği vesikaİ£U"i v e tekliflerim aoTiı gün saat 14,30 a 
kadar adı geçen Komisyon neisliğine vermıeleri lâzımdır. 

Şartnameler 1.50 lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vezne
lerinden temin olunur. ( 9 2 5 6 ) 

Sümerbank iplik ve dokuma fabrikaları müessese
si Bakırköy bez fabrikasi müdürlüğünden: 

1 — Fabrikamızın hurdalığmda bulunan aşağıda cins ve miktarı 
yazıiı malzeme açık arttırma ile satılacaktır. 

2 — Artürma 1 7 / 9 / 9 4 3 cuma günü saat 15 bedir, 
3 — Teminat parası 200 liradır. 
4 — Fabrika satışı yapmakta serbestir. 
1 0 7 0 adet gaz tenekesi ( iyice) 

131 adet gaz tenekesi (eski) 
( 9 1 8 8 ) 

100 adet baskül alınacaktır 
Toprak mahsulleri ofisi umum müdürlüğünden 

Umum Müdürlük malzeme İşleri dairesi müdûılügünde ve İstanbul şu
bemiz levazım servisinde bulunan fenni şartnamesi mucibince 100 baskül 
pazarlık suretti© satm ahnacaktır. 

Alâkalılarm 20/9/1943 pazartesi günü saat 10 a kadar teklif ve hesab 
edecekleri % 7,5 nispetindeki teminat mektuplannı Umum Müdürlük mal
zeme işleri dairesi müdürlüğüne tevdi etmeleri ve tekliflerim bu tarihten 
itibaren 15 gün daha muteber tutulacağı Hân olunur. «9295» 

Aydın Vakıflar Müdürlüğünden: 

Pazarlık iiânı 
Aydmda Umurluda Vakfa alt zeytinyağı fabrikası tac^ât ve teslsatma 

ait 6/9/843 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usuU-
le ihalesi yapılacağı ilân edilen 49980 Ura 30 kuruşluk işe mezkûr günde 
talip çıkmadığmdan 6/9/943 den itibaren bir ay İçinde pazarlıkla yapü-
masma karar verilmiçtir. 

1 ~ İhale Aydmda Vakıflar müdürlüğünde toplanacak heyet tarafın
dan yapılacaktır. 

2 — Fennî ve eksiltme çartnamelerile proje, keşif varakası, mukavele
name suretleri 260 kuruş mukabilinde Aydm ve lânlr Vakıflar müdürlü
ğünden alınabilir. 

3 — İşbu tadilât ve tedsatm bedeli vahidi fiat esası üızerinden öde
necektir. 

4 — Eksiltmeye gireceklerin en aşağı otuz bin liralık benzeri İşi uygun 
olarak başardıklarma dair ilgili daüreden alacaklan vesaik Ue 1943 yılma 
ait ticaret odası vesikası ve 3748 lira 62 kuruş muvakkat teminat vermeleri 
lâzımdır. 

5 — Lüzum olan çimento, bedeU müteajhhit tarafmdan peşinen vt 
para olarak ödenmek şartlle idare tarafmdan verilecektir. «9193» 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden: 
Cinsi Miktan Beher kUosu Muhammen B. % 15 teminat 

Kilo Ura K. Lira K. Lira K. 
Metal 380 3 — 1050 — 157 50 

Maarif Matbaası için yukanda cins ve miktan yazılı 380 kilo metal sa
tm almacagından şartnamenin esasları dairesinde eksiltmesi 17/9/943 cu
ma günü saat 15 de Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde Icı» kıimacaktır. 
İsteklilerin % 15 teminat akçelerlyle birlikte yazılı gün ve saatte komisyo
na müracaatları. Şartname Müdürlükten parasız olarak verilmektedir. «9280» 



HEB TEIıDEN 
60 lira. 

Bir apartımaDin önünâe küçük bir çukur açılacak ve kapana
cak. Civarda bu işi yapanlann her birine ayn ayn haber 

günderüiyor- Fakat ne gelen var, ne giden. Hemen, hemen hepsi de 
«yni cevabı vermişler: Şimdi işimiz var. Yarından, öbürgünden 
sonra: 

Çekirdeksiz karpuz! 
Çekirdeksiz karpuz jrAtlsârU.» 

mesi İçin bir çok memleketlerdi 
çoktanberi tecrübeler yapılmak
tadır. Amerika Birleşik devletle
rinin Mlşlgan şehrinde tlniversl-
te talebesi olan' Çtnli Çlong t n 
Vong, çekirdeksiz karpuz yetiş
tirmeğe muvaffak olmuştur. Yal
nız bu karpuz, şeklini değiştirerek 
armut biçimini almıştır. Fakat 
lezzeti değlşmiyerek çekirdekli 
karpuz gibidir. 

Çinlinin iddiasma göre, çekir-

Nihayet aramyor, taramyor, biri bulunuyor ve getirtiliyor. Bu, 
bir elindeki zinciri parmaklan arasında salbyan, sigarasını uKun 
agızhğm ucuna yerleştirmiş, keyifli keyifli tüttüren bir adam
dır. 

Gelip apartunana şöyle bir bakıyor ve kestirip aüyor: 
— 60 lira!.. 
— Aman aslanım. Sen bunu öğleye kadar açıp kapaısm yahu... 
— öğleye kadar bu işi yapanm amma 60 liradan aşağı açmam 

bu çukuru... 
— Etme, eyleme, istersen bir de amele buL.. öğleye kadar ça-1 ĵgjçgĵ  karpuzun açık" yerlerden 

hştığı halde onun da tam olarak gündeUğini his verelim. Fakat 60 ziyade kapah yerlerde yetiştiril 
Hra!.. Nedir bu?... mesl daha kolaymış. 

Fakat bu adam Nuh diyor, peygamber demiyor: 
— j^te böyle, canınız isterse!... sdzleri ile «incirini parmaklan 

etrafmda döndüre döndürs uzaklaşıyor. 
Sabahtan öğleye kadar çahşmak ve bir çukuru açıp kapamak 

için 60 lira!.. Amerikada mıyra?.. Vakıa vatandaşı bu refah seviyesine 
fikarmak, böyle görmek emelimizdir amma hepbnlzin bu 60 liralık 
yanm yevmiyeye uygun bir hayatmuzm olması lâsamdar. Yoksa tek 
başına bir adam umumi refah merdiveninin on beş yhrmi basamak 
flstüne nplamak isterse, ancak bunu İhtikârla elde edebîliT... — H 
••MiiimnHHiMiıııiMiııniBrımBiınıım Riınn'iınnııınmımımııııımmnnınm 

Trakya köylerinde 

GUndöndü ekimi 
çolc genişliyor 

Geçen 3razılanncda Trakya köy
lerinde yapmakta oldugton seya
hat dolayısile köy ve köylü mese
lelerine temas etmiştim. Bu gün 
de ayni mevzular üzerinde dura
cağız. 

Trakya köylerinin bir hususi
yeti de şüj^^esiz mütecanis bir 
halka malik olmamalarıdır. Bu
rada yerlilerle Sırbıyalı, Bulgaris
tanlı ve Romanyah muhacirler, 
ta 93 harbi sıralannda hicret et
miş olanlarla Balkan harbinden 
sonra gelenler, eski muhacirlerle 
yeni muhacirler ayni köyde yan-
yana veya ayn mahalleler halin
de yaşamaktadırlar. Bir vakıtlar 
ta Viyana kapılarına kadar da
yanmış akmcı cedlerimizin to
runları olan bu muhacirler atala-
nnın gittikleri yerlerde kendi te
sirlerini bıraktıklan gibi bugün 
gelenler de geldikleri yerlerin te
sirlerini taşım^tadırlar. Bu te
sirlerden husule gelen ufak tefek 
hus-ısiyetler hemşeri gruplan te
şekkülüne sebep olmakta, köy 
halkmm daha İyi kajnıaşarak bir 
aile teşkU etmesine engel ol
maktadır. Bütün bunlar sistemli 
ve ümî bir iskânm yapdmaması-
mn neticeleridir. Bununla bera
ber köyler eskUeştikçe ve nesiller 
yenüendikçe kaynaşma ve teca-
nüs artmaktadır. 

Bazı köylerde köylüler kendile
rinin hep yerli olduklanm söyle
diler. Halbuki biraz araştınlınca 
babalanmn veya dedelerinin Kü
melinden geldikleri anlaşılıyor, 
filân veya falan taraftan gelen
lerin kızlanmn güzel olması ma
halleler ve hemşeri gruplan ara
sında evlenmeleri teşvik etmekte 
ve bu sayede kajrnaşma çabuklaş
maktadır. Her halde içtimaiyatçı
lar Ti'akya köylerinde enteresan 
etüt mevzulan bulacaklardır. 

Son zamanlarda Bulgaristanlı 
muhacirler tarafmdan Trakyaya 
yeni bir mahsul getirilmiştir: 
GündöndiL Garbî Anadolunun 
gezdiğim ve gördüğüm yerlerinde 
bostanlarda süs olsun diye ekilen 
gündöndü ziraati köylülerin İfa
desine göre gittikçe artmakta 
İmiş. Bu nebatm oldukça kaim 
olan saplan ağaçsız Trakya içeri-
lerinin en mükemmel yakacağı 
olmaktadır. Gündöndünün istilâ 
cderresine yayılmasmm asıl se
bebini köylünün haleti ruhiyesin-
de ar amalidir. Malûm olduğu 
üzere köylü iktisadî bakımdan 
otarkiyi tercih eder. Yiyeceğini, 
îçeceğinl, hattâ bir çok yerlerde 
giyeceğini kendi elde etmek ister 
ve pazarda para harcamaktan 
hoşlanmaz. Köylü hububattan 
sonra yağmı da kendi İstihsal et
meği düşünüyor. Gündöndü to
humundan mükemmel yaf çıka-
nlmakta ve küspesi de yakacak 
veya hayvan yemi olarak kuUa-
mlmaktadır. Bu itibarla köylüle
rin mühim bir kısmı hiç olmazsa 
bir kaç dönüm gündöndü ekmeği 
de ihmal etmemektedir. Böylece 
yağa para vermekten kurtuluyor. 

Bu hâdise bize birşey daha öğ
retmektedir. Ananeperest ve gö-
renekci olarak tavsif edilen köy
lü, haleti ruhiyesine uygun gelen 
yenilikleri hiç bir zora ihtiyaç 
göstermeden, hattâ şunun bımun 
tavsiyesine lüzum görmeden be-
hlmsemokte pek hâhişker oluyor. 
Gündöndü yukanda işaret etti
ğim otarkl haleti ruhiyesine uy

duğu içindir ki köylülerin mergu-
bu olmuştur. 

Türk İçtimaiyatçısı, Türk İkti
satçısı ve Türk ziraatçisi elele ver
medikçe ve ihtisaslarmı birleştir-
medîkçe köy kalkınması tam ve 
verimli olmaktan mahrum kala
caktır. 

Halkm kendiliğinden benimse
diği gündöndü ekimi iktisatçı ve 
ziraatçılanmızm üzerinde dur
maları lâzım gelen bir mahiyet 
taşmıaktadır. Bazı köylüler gün
döndünün toprağı çabuk kısırlaş-
tırdığım İddia etmekte, bazüarı 
da tecrübelerinden memnun ka
larak bu İşe devam edeceklerini 
söylemektedirler. Binaenaleyh zi
raatçılarımız İşi tetkik ederek ve-
rimlendirme çare ve usullerini 
meydana çıkarmah ve halka öğ
retmelidir. 

İktisatçı, memlekete yeni bir 
mahsul nevinin girmesinden şüp
hesiz memnun olacak, öteden-
beri yerleşmiş mahsullerle bunun 
rekabet şartlarım ve neticelerini, 
köy iktisadiyatı ve millî iktisat 
bakıımnda'n sonuçlarım Inceliye-
cektir. 

Türkiye sayıh zeytinyağcı mem 
leketlerden biridir. Dahilî Istih-
lâkta başka yağlan sarfederek 
zeytLnyağım İhraç ve döviz temin 
edebUiriz. Fakat istikbal İçin daha 
mühim meselelerle karşı karşı-
yayız. Amerikadan başlıyarak Av-
rupaya da yayılmakta olan bir te-
ma3ml insanlan renkli ve kokulu 
zeytinyağı yerine renksiz ve ko
kusuz yağlan tercihe sevketmek-
tedir. Bu temayülün ileride ne 
gibi inkişaflar kaydedeceği biline
mez. Fakat böyle bir vakıa karşı
sında zevtin3ra.ğı ihracımız müte-
zamr olsa bile gündöndü yağırun 
yeni temayüllere ne derece cevap 
verebileceği araştınlmah. Neti
cenin müspet veya menfiliğine 
göre mezkûr ziraata yapılacak 
muamelenin tâjonine tevessül 
edilmelidir. Mehmet OIuç 

if Sanyer Halkevinden: Evimizde 
bir İngilizce kursu açılacağından ta
lip olanların İki fotoğrafla beraber 
künyelerini idare amirliğine verme
leri. _ _ _ _ _ _ _ 

if Eminönü Halkevinden: 1 — Evi
miz kütüphane memurluğu münhal-
dir. Talip oîanlarm 20 Eylül 1943 
pazartesi günü saat (17) de kütüp
hane ve yaym şubesine müracaatla
rı. 2 — 21 EylûI 1943 salı günü dersr 
lere başlamak tteere haftada iki gün 
Stenografi kursu açılmıştır. Istlyen-
lerln İki fotoğrafla Büroya müra
caatları. . 

if Galatasaray Gençlik Kulübün
den: Galatasaray Gençlik Kulübü 
umumî heyeti 18 eylül 943 cumarte
si günü saat 15 de senelik âdi toplan-
tısmı yapacaktır. 

Ekseriyet olmadığı takdirde 25 ey
lül 943 cumartesi günü aynı saatte 
âsanm merkez lokalinde bulunmaları 
rica olunur. 

Sapan, insanin en büyük 
düşmaniymtş! 

Sapan, insamn en büj^ük düş-
mam olup toprağımıza hastalık 
veren bir âlet İmiş. Bu fikirde 
olan bir Amerikalı çifçi, kendi 
tarlalarmda yaptığı tecrübelerin
den sapamn, insana ve yere 
faydasmdan ziyade zaran oldu
ğuna kani olmuştur. Bu sebeple 
arazisini sapanla süreceği yerde 
bir tırmıkla çizmiş ve bu çizgile
re tohum saçarak ekmiş. Netice-
de bu usulle kalite ve miktar iti-
barile daha iyi mahsul almıştır. 
Bunu gören diğer köydaşlan da 
onım gibi yaparak tarlalannı 
sünneden ekmişlerdir. Bu hâdis«j^' •'«'^'* ^ - 3 gözden fazla olm^ 
tetkik edilmiş, hakikaten sürülen 
tarlalarda ekseriya ekinin kuru
duğu, sarardığı görülmüş fakat 
sapanla sürülmemiş yerlerde 
ekinin daima canlı, yemyeşil ol
duğu meydana çıkmıştır. 

Sürülmekle topraktaki organik 
maddeler yerin derinliklerine gi
diyormuş ve bu sebeple nebatlar 
köklerile bunlara eremiyorlarmış, 
bu sebeple saranp soluyorlar ve 
hattâ kuruyorlarmış. 

Napoleon zamanından 
tekaüt maaşı alanlar! 
Fransada birinci Napoleon za-

mamndan tekaüt maaşı alan ih-
tiyanlar vardır. Bunların yılda 
aldıkları maaşlarmın yekûnu 200 
frangı geçmemektedir. Bu yekû
nun yahıiz tarihî, manevî ehem
miyeti vardır. 

Napoleon, hususî emlâkinin 
1792 - 1815 arasındaki harblerde 
yararlık gösteren subay ve asker
ler arasmda dağıtılmasmı emret
mişti Bugün bu harblerin hâtı
rası olarak sağ kalan on kadar 
eski muharibe senede ikişer jmz 
frank veriliyor. Bunlardan en 
yaşlısı 95 yaşında Jirar, Paris ci-
varmda Salnt Denis'te oturmak
tadır. 

Maymtthlar arasında 
büyüyen çocuk! 

Pavian denilen maymunlar ta
rafmdan çalman ve henüz konu-
şamıyan küçük bir Zenci çocuğu 
maymunlar arasında on İki ya
şına kadar kalmıştır. Çocuk, av
cılar tarafmdan bulımmuş fakat 
konuşamamıştır. Uzunca bir müd
det âlimlerin nezareti altmda 
kaldıktan sonra konuşmağı öğ
renmiştir. Anlattığma göre, ek
seriya devekuşu yumurtalarile 
veya yabani anlann balUe kar
nını doyuruyormuş. Umumiyetle 
maymunlar gibi dört ayakla ya
ni ayak ve elleri üzerind» yürü-
yormuş, maymunl-.r gibi ses çı-
kanyormuş ve çahlar, otlar ara
smda uyuyormuş. 

Ari sokmasından ölmüş! 
Danimarkada garip bir ölüm 

vakası olmuştur. Bir ancı, kom-
şulan tarafmdan kovanlan ya^ 
nrnda baygın halde bulunmuş, 
hastaneye götürülürken ölmüş
tür. Ölümüne sebep anlarm sok-
masıdır. Tamnmış kovanclarm 
söylediklerine göre, hazan anlar, 
biribirlerhıe işaret vererek küme 
halinde gelip insanlan sokuyor-
larmış. Bu anlar için intihar de
mektir. Münferit şekilde an sok-
masımn zehirl tehlikeli değildir. 
Fakat kütle halinde an sokunca 
veya bu bir kan damanna rasla-
ymca böyle facialar doğmakta^ 
dır. 

Bağ, bahçe ve ev ziraat! J 

GOLLERDEN ÇEJJKYJİPlJirZ 
Havalar «eırinlediği için on b e ; 

yirmi günlük bir müddet içinde gül
lerinizin en güzel çeşitlerinden çelik 
yapabilirsiniz. Yalnıa dikkat edile
cek bir nokta var. Her gülün çeJiği 
tutmaz. Bununla beraber gülün dt -
seri çeşitleri çelikleııebiHr. Çelik tat-
mıyan gülleri de ancak kışm 2 0 - 2 5 
derece arasmda Kiblan serlerdi© v* 
cam kavanoz veya camlı sandık içinr 
de köklendirmek kabildir. Bu suretle 
açûita köklerteıniyen çelikler böyle 
sıcak bir yerde kökleniıler. Açıkta 
yapılan çeliklerin kolaıylıkla kökle-
şebilmesi için lodos tarafına bzüum 
bİT yerde hazırhk yapmak lâzım giet-
lir. 

Menlekşe gülleri, Amerikan gülleri 
açıkta çeliklenemez. Çay ve melez 
güllerile perne gülleri çelikl^enebilir. 
Qdik yapmak için yeni odunlaşmı;, 
I . 2 senelik dailarm budaklı kısnn-
lanndan almak muvafıktır. Bö 'le 
budaklı dallan makeısla kesmeli ve 
hıear çeliğin bir ucunda bir parça bu
dak kalnüalıdiT. Çeliklerin boyu 1 2 -
I 5 santimetreyi g-eçerse zajnf kökler 
yapar. Budaklı ucu, dalın 2 nci g ö . 
züne kadar dikmelidir. E>alın üzerin-

asma dikkat etmıcdidir. Çelik dal' 
lannı akşamlan dikmek daha iyidir, 
ögledıetı sonra çelikleri kesmelidir. 
Her çcbk, ya doğrudan doğruya yar 
n yanya kumla kanştınlmış yaprak 
çürüğü içinte veya yalnız beyaz ve te
miz dere kumu içine dikilir ve sula
nır. Yağmurlar başlayıncıya kadar 
3 , 4 günde bir sulamak ister. Bazfen 

de sanddc veya kasalar içine 2 0 - 2 5 
santimletTelik bir tabaka kum doldu
rulur ve bu kumun içine çelikler di
kilir. Ba halde sandığın dibine bir 
sıra kiremit parçaları veya çakıl taşı 
koymalıdır. Bunun en mühim fayda. 
SI fazLa s^yuh süzülmesini temin et
mesidir. Bu suretle köklenincjye ka. 
dar çeliklerin çürümemesi «omn edil
miş olur. 

Bazı çelikler 20 - 30 gün sonra 
yeni yaprsJt: ve bazen de konca Ve
rirler. Buna aldenmayınız. Bu bir 
gösteriştir ve ^elik henüz köklenmiş 
değildir. Bu gösteriş çeliğin içinde 
kalan yedek gıda maddesinin tesirile 
ve havanın müsaadesinden iatifadie 
edirn kısımlann muvakkat bîr fa. 
aliyet göstermelerinden ileri gelir. 
Eğer böyle bir çeliği yerinden o5ma-
tiTsanız artık köklenemez. Hattâ 
böyle bir çeliğin üzerinde bir konca 
görecek ohırsamz derhal dibinden 
sapı ile bİTİikbe çakı iiıe kesip atınız. 
Bu suretle çeliğin daha kuvvetli ol . 
masma yardım etmiş olursunuz. Çe
liklerin köklenmesi için 40 - 45 gün 
lâzımdır. Bu müddet bazen 2 5 - 3 0 
güne kadar düşiebiUr. ilkbahara gir. 
miesden evvel çelikleri sulayarak ve 
el ile kumu açarak her biriıi xedele-
mie<len çıkanp küçük »aksılara dik. 
meli ve bu saksılan aynı yerde tu
tup büyümelerini kolayiaştırmalıdnr. 
Saksılara harçlı topraktan ziyade ya-
n yanya kum ile karışık ham killi 
toprak koymak daha iyidir. Bu çe
likleri kurutmamak ijin 3^zın hafta
da 3 - 5 defa sulamalıdır. 

Kış sebzeleri 
Kışlık ıspanak ekiniz 

Kışlık yaş zahireden biri de ıspa. 
naktır. Bu slebzenin yetiştirilmesin-
deki kolaylık dolayısile her ejvin 
bahçesinde beş on metre murabbaı 
yeri ıspanağa ayırmalıdır. 

Ispanak tohumla yetiştirildiği için 
bir kilo tohumla 3 - 4 nüfuslu bir 
ailenin kışlık çeşitli sebzıesini Cemin 

Amber ve zülfü-
arus tohumları 

Amber ve zülfü arus tohumlan 
serttir. Toprağa ekilinoe kolaylıkla 
çimlenemezler. Kabuğunun yumuşa, 
ması için en az 25 - 40 gün toprak 
içinde keJmaları lâzım gelir. Bu ka. 
dar uzun bir müddet bazKn de fazla 
rutubet ve yağmurlann tesirile to-
humlann çürümesine yardım eder. 
Bazı defa da toprak kurtlannın hü-
cumile zedelenir veya koıflaşırlar. 

TAN Gazetesi Baş Muharriri: 
1 ^ 

Bay ZEKERIYA Sertel, bilhassa 

L i T E 
Mecmuası İçin hazırladığı «KÜÇtÎK DEVLETLERÎN İSTİK
BALİ» hakkmdaki makale seri.sinln lUdni yannkl Realite Mec
muasında okuyunuz. 

Türîcçe ve Fransızca olarak neşredilen 
E A L I T 
36 Sahife 10 kuruftur.ı 

kıl taşı koymalı, bunun üzerine 2 
santimetre kadar ince dere kumu 
koyup ÜJĴ rine bir sıra tohum sırala-
malıdır Tekrar bunun da üzerine 
2 .3 santimetre kadar kum koyarak 
saksının ağzına kadar bu suretle de
vam etmelidir. En üste de tekrar bir 
tabaka kum konulduktan sonra süz. 
geçli bir Vova ile bolca sulamalıdır. 

Bu saksıyı toprağa gömmeli, üs
tünü açık bırakmalı ve kışın hiç su. 
lamaraalıdır. Şubatta saksıyı boşalt-
malı, kabarmış vie hafifçe sürmüş 
olan tohumları kumdan çıkanp her 
birini ayn ayrı küçük saksılara dik
melidir. Bu saksılara yarı yanya yap
rak çürüğü ile kanşık bahçe toprağı 
koyunuz. Saklıları soğuktan muha. 
fazalı sıcak veya ılık bir yere sırala
yıp ara sıra sulamalıdır. 

CEVAPLARIMIZ: 

etmek mümkündür. Ispanak yet ir r " " " önl«mek için bu gibi tohum-
tirmek için toprağı belle iyice işle. ,^*n doğrudan doğruya toprağa ek-
meli, gübre yok ise toprağa biraz.™amelidir. Bir büyük saksı almalı, 
kömür kü^ü kanştırmalı, iyioe çapa- j dibine 8 . 1 0 parça kiremit veya ça-
lıyarak ufalatmalıdır. Böylece hazır, 
lanmış olan bir tarlaya tohum ekilir. 
Tohumu aynı miktarda kum ile ka-
nş lmp serpmelidir. Tohumu serper
ken çok sık olmamasına dikkat edil
melidir. 

Tahunalan serpmeden evvel 4 . 5 
saat kadar su içinde bırakmak fay
dalıdır. Suyu iyice süzmeli, gölgeli 
bir yerde tohumlan 3 . 4 saat kadar 
serili tutarak ıslaklığı giderilmelidir. 
Bundan sonra kumla karıştırıp serp
melidir. 

Serpilen spanak tohumdan çapa 
veya bahçe tarağı ile örtülür. Bunun 
için tarağı, toprağı işler gibi kulla
narak bütün tohumlar toprağa gö-
mülmelidir. Tohumlar toprağa gö
mülürken, ancak tarağın dişleri ka
dar yani 5 . 6 santimetreden fazla 
olmamak şartile örtülmelidir. Bu iş 
tamamen bittikten osnra süzgıeçli ko
va ile sulanmahdır. Havalar kurak 
gidirrse haftıda bir sulamak ve bu 
i.şe yapraklar'görülünciye kadar de
vam etmek kâfidir. Bundan tronra 
ancak aralannda biten yabancı otlar 
temizlenir. 

Günlük taze soğan 
Yazlık soğan olarak ilkbaharda 

dikilen arpacıklar artık kurumuş, 
büyük soğanlar meydana getirmiş
tir. Bu soğanlan asmak suretile iyi
ce kurulmalıdır. Kuru soğan işi biter 
bitmez sonbahar için taze soğan ye
tiştirilmesine başlanabilir. Bunun için 
küçük arpacık soğanlarını dikmek 
lâzımdm Eğer dikilecek tarla bütün 
gün güneş gören bir yer ise arpacık. 
1ar çabuk fışkınp erken büyüdükleri 
için, sıcfiklann da tesirinden dolayı 
bunlar sertleşirler, gevnek olmazlar. 
Taze soğan biraz serin yerde, az 
çok gölgelik bahçelerde daha gev
rek olur. Hem boylanırlar, hem 
de elyaflı olmazlar. En iyi cins Im-
nJı Veya Topaç denilen yuvarlak 
arpacıklardır. Bunlan dikerken ara
lannda 10 santimetre aralık bırak-
nuJıdır. Dikmeden evvel toprağı 
hiç olmazsa gfüzelce çapalamalı, ak
şam üstü sulayıp sabah erkenden 
soğanlan dikmelidir. Eğer toprağın 
üzerine kurumuş ot, yaprak gibi 
gölgelendirici maddeler örterseniz 
soğanlar daha kuvvetli büyürler. En 
az haftada bir defa olsun eylüle ka
dar sulamak faydahdır. (' 

R o k a sa l a t a s ı n e d e n 
b o z u l u y o r ? 

Kınalıada'da V. ÇOyüz'e cevap: 
Bahçenizde yetiştirmekte olduğu, 

nuz roka salatası yapraklarının delik 
deşik olması iki sebepten ileri gelir. 
Bunlardan biri sıçnyan siyah rienkli 
böceklerin, yaprakların üzerine gele
rek Şunları yemek için delmesidir. 
Bu böceklere karşı z)ehirli ilâçlar kul
lanılırsa da tehlikeli olduğundan, 
tavsiye edilmez. Salataların etrafını 
sık sık sularsanız bu böcekler ıslak 
yene gelm/etlikleri için oradan uzak
laşırlar. İkincisi de yapraklar üzerin, 
de husule gelen yanıklık hastalığıdır. 
Bu, güneşin tesirinden olur. Onun 
için çok güneşli yerkıde roka e-k-
meyiniz. Her halde gelecek sene için 
burada roka ekmeyin vie bu suretle 
bu böectekıler ortadan kaybolup gi
denler. Siz de bunlann zararlanndan 
kurtulmuş olursunuz. Zehirli ilâç 
olarak kullanılan terkip, yenilen seb-
zie ve mıeyvalann üzerine serpilirse 
zehirlenmek tehlikesi vardır. Bunun 
için tavsiye etmiyoruz. 

Göklerde daha çok kuvvetlen
mek, dünya havacılığının hamle
lerinden bir adım bile geride kal
mamak İçin Türk Haya Kunı-
munım çaterjmalanna elimizden 
geldiği kadar destek olalım. Fit
re günlerinde vazifemizi unut-
mıyalım. 

İ S T A N B U L H A Y A T I 

inhisar kibritinin cilvesi! 

Arka sahanbktayız. Tramvay 
bir türlü hareket etmiyor, ö n 
taraftan vatmanın gür sesle ver
diği emirler duyuluyor: 

— Bayan! tn aşağıya diyorum 
sana!.. Sen insan değU misin ya
hu?.. Emre itaat etsene! 

Hiddetli bir kadın sesi: 
— Ay, sen kim oloorsun da ba

na emir edoorsun?.. Karşındaki 
kimin karışıdır, biloorsım sen?.. 

— Kimin kansı olursan ol. 
Babanım kansı da olsan vız gt-Ur 
bana?.. Hükümet beni şu araba
ya âmir yapmış. Buna binenler 
bmim «nrlmi dinliyecckler. Vat-
manuı yanında dört kişiden faz
la duramaz. Şurada duran ızban-
dıt gibi dört tane herifi gözün 
görmüyor mu? Bir de sen gelir-
sm beş olur. Hadi bakalım! Em
ri dinle, aşağıya in de başımı be
lâya sokma! Yoksa, vallahi billa
hi akşama kadar arabayı bura
da bekletmezsem namussuzum, 
anladın nu?.. 

Etraftakiler homurdanırken, 
yammda duran zat ördek gibi 
boynunu uzattı, gözlerini karşı-
smdski beyaz gömlekli yolcunun 
göğsüne dikerek dikkatle bakma
ğa başladı, öteki irkildi: 

— Neye bakıyorsunuz bayım?.. 
Yoksa ufakldt mı var?.. 

— Hayır efendim! Allah gös
termesin, öyle bir şey yok. 

— Eh, olur ya, tramvay bu. 
— Hayır efendim, hayır. Üzül

meyiniz. Bendenizin merak etti
ğim şey başka. Affedersiniz am
ma, siz hiç kibrit kullanmıyor 
muşunun?.. 

— O da ne demek?.. Günde üç 
paket sigara içerim ben. 

— Her halde çakmak kullanı
yorsunuz... 

Karşısndaki yolcu cebinden 
kiİH^ kutusunu çıkanp çıkırda-
ta çıkırdata salladı: 

— Ne münasebet bafim? İşte, 
kibritim de cebimde. Fakat, anla-
mıyarum; bunları niçin soruyor
sunuz? İnhisar kolcusu musunuz 
yoksa?.. 

— lüca ederim, yanlış anla-
maymız bayım! Kibrit kullandı
ğına dair üzerinizde hiç bir ema
re göremedim de içime merak 
oldu. 

Kendi ceketinin yakasını aça
rak gömleğinin, göğsüne sırala
nan bir sürü yanık beneklerini 
gösterdi: 

— Şu halime baksanıza!.. Her 
kibrit çakışta göğsümde bir kaç 
delik açılıyoT. Evdeki pijamamın 
halini girmeyiniz; kalbura dön
dü vallahi. Japon maytabı mıdır, 
kibrit midir? ArJıyamadım ki... 
Her kutudan dört beş tane başsız 
çöp çıkıyor. Sağlamını yakarken 
de bir kaç tanesinin çöpü kınhp 
düşüyor, bh- kaçının ucundaki 
ecza kopup dağıhyor. Bin zorluk
la yakabUdiğim de zımpara ta
şında kasap satın biler gibi kı
vılcımlar, îîlevler saçarak göğsü
mü bağrmı yalap kavuruyor. 
Kutusuna beş kuruş veriyoruz, 
yansının ziyan olduğu elverm!-
yormuş gibi, üstümüz, başımız 
da yanıyor. Alimallah ne yapa
cağımı şaşırdım. Çakmak kulla-
nayim dedim, benzin bulamadım. 
Şu kibrit derdinden, kırk yıldır 
içtiğim sigaravı tprkedeceğ>m ga
liba... 

öteki gülümsedi: 
— Onun kolayı var bayım!.. 

Kibriti yakmak için. kutuya sü
rerken kendine doğru çekme de, 
karşı tarafa doğru sür. 

Meraklı zat telâşla şapkasını 
geriye itip şakağındaki kınnızı 
kabarcığı gösterdi: 

— Onu da tecrübe ettim ba
yım! Amma, bu tecrübe pek pa-
hahya maloldu bana. Vapurda 
kibriti sizin Föylediğiniz şekilde 
yakmak istedim. Alev sıçrayıp da 
karşımda oturan adamm gömle
ğini yakmaz mı?.. Herif de acar 
bir şeymiş. Birdenbire sol şaka-
ğnna öyle bir yumruk çaktı ki, 
kibrit bir yana fırladı, ben bir 
yana. Adara hakh; ne diyeyim? 
Görüyorsunuz ya, bir haftadır 
yumruğım yeri duruyor. 

— Eh. o da bahtına bayım! 
İnhisar kibritinin cilvesi der, çe
kersin sineye. 

Cemal Refik 

S o n y a ğ m u r l a r ı n ü z ü m 
s e r g i l e r i n e z a r a r l a r ı 

tzmlr 15 (Telefon) — Son yağmur
lar Eğe bölgesindeki bilhassa Manisa 
bağlanndakl fizüm sergilerinde faz
la zarar yapmıştır. Islanan üzümle
rin 25000 ton olduğu tahmin edil
mektedir. 

Üzüm ve İncir piyasalarının açıl
ması İçin Vekâletten emir belîlen-
mektedir. Şimdiki halde yeni mahsul
den piyasaya çok mal gelmiş bulun
maktadır. 
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Hangi katta?..J 
Ameleler temeli kazmağa başla

mışlardı. Genç mimar dostum bana: 
— BİZ de şu gölgeye gidip biraz 

dinlenelimI.. dedi. 
Onun dediği gibi yaptık. Güneş, toz 

lu, bomboş arsaları cayır cayır yakı
yordu. Arasıra sıcak bir rüzgâr büyük 
bir toz bulutunu havaya kaldırıyor
du. Burası İstanbul'un eski yangın 
yerlerinden biri idi. Apartıman. ev 
yapıp satan inşaatçı dostum: 

— Göreceksin. Bir zaman gelecek 
buralan İstanbul'un en güeel, arsa
ları en pahalı yerlerinden biri ola
cak... diyordu. 

Fakat yarım metre genişliğindeki 
gölgede ayakta durmak bizi yormuş
tu. Dostuma kendi inşaatmm bulun
duğu arsanın hemen ilerisindeki kü
çük bîr evi İşaret ederek: 

— Halimize acısalar da bize İki 
Iskemlecik lûtfetseler, onlan şuraya 
atıp otursak!.. Acaba kapıyı çalıp 
İstesem mi?.. 

— Bilmem!., senin böyle işlerde 
tecrübeli olman lâzım... Mahzuru 
yoksa iste... 

_ Kimbllir nasıl insanlardır... 
Olur ki aksi bir söz söyleyiverirler. 
Neme lâzım. Burada da ondan başka 
öv yok... Çöl mübarek!.. 

Biz böyle konuşurken karşıdaki 
evin balkon kapısı açıldı. Ve balkona 
hakikaten pek' güzel bir kadın çıktı 
Simsiyah pırıl pırıl yanan saçlarını 
arkaya toplamış, esmer bir kadındı, 
Arkadaşım Nihat: 

— Beni güneş çarptı galiba!., dedi 
Esmer kadm önü çok açık bir sa

bahlık giymişti. Bu ipekli elbisenin 
önlerini elile tutuyordu. Fakat ara 
sıra bunlar açılıverince pek düzgün 
bir vücudun harikulade hatları göze 
çarpıyordu. 

Balkonda çok durmadı. İçeri girdi. 
Nihat tekrarladı: 

— Beni güneş çarptı!.. 
Sonra ilâve etti : 
— Gidip iskemleleri istesem mı 

a c a b a ' 
— Vazgeç... Hayal ile, ümitle yaşa 

daha iyi!.. 
Uzun müddet amelelerin çalışışını 

seyrettik. Fakat Nihat deminki sah
neyi âdeta mesele yapmıştı: 

— Sana tuhaf birşey söyliyeyim 
mi?.. Ben 18 yaşmm aşkına, hani 
bir tek defa, görür görmez, yıldırım 
gibi tepeden inen aşka tutuldum ga
liba... 

— Haydi, ş?mdi bu budalaca söz
leri bırak ca işine bak... 

Bu sırada simsiyah, dümdüz saçla
rı pırıl pırıl yanan kadm bir kere 
daha balkona çıktı. Etrafma ba
kındı. Nihadm kendisine dik dik. yi-
yecekmiş gibi baktığını görür görmez, 
uzaktan bile belli olan bir hiddetle 
balkon kapılarını hızla birbirine çar
parak kapadı İçeri çekildi. Ben: 

— Gördün mü?.. Fazla İleriye git
tin ve kızdırdın!.. 

Nihat: 
— Merak etme... dedi, ona o ka

dar kanım kavnadı ki ne yapar ya
par temel atılıncaya kadar mutlaka 
kendisüe ahbap olurum. 

D3di. Ondan ayrıldım. 
Arasıra inşaat yerine gelip bina

nın yükselip yükselmediğine bakıyor, 
arkadaşımla konuşuyordum. Temel 
duvarlan iyiden iyiye yükselmişti. 
Nerede İse birinci kata başlanacaktı. 
Ben karşıdaki esmer kadını tamami-
le unutmuştum. Fakat bir gün onu 
balkonda görünce Nihada sordum: 

— Temel duvarlan yükselmiş... 
Komşunla ahbap oldun mu?.. 

Yüzü kıpkırmızı kesildi: 
— Hayır... Henüz bir şey yok. Ma

mafih birinci kat bitinceye kadar 
onunla dost olacağım şüphesizdir. 

Birinci değil, ikinci katın bittiği 
gün Nihadı gene yaptığı binasmm 
başında gördüm: 

— Ne haber? 
— Hiç çalışıyoruz işte... İkinci katı 

bitirdik!.. 
— Komşudan ne havadis?.. 
— Daha bir şey yok... Fakat üçün 

cü kat bitinceye kadar arkadaş ola 
cağıma şüphe etme... 

— Haydi bakalım... 

Nlhada bir müdd«t sonra belediye 
dairesinde, fen işleri direktörlüğü
nün önünde rasladım. 

— Ne var?. . Yeni bir şey mi yapa
caksın?., diye sordum. Cevap verdi: 

— Hayır... Bizim binaya bir kat 
daha Uâve etmek İstiyorum da onun 
müsaadesini almağa geldim. Bina-
n m bulunduğu yere nazaran bir kat 
daha yüksek yapabilmek hakkımız
dır... 

— Komşu ne oldu?.. Kaçıncı kat ta 
kendislle ahbap oldunî 

— Daha bir şey yok... Bu son katı 
bitirmeden önce her halde tanışaca
ğız... Bu muhakkak... 

Nihat başladığı binayı bitirdi. Sat
tı. Bir müddet sonra hemen o arsa
nın bitişiğinde yeni bir İnşaata baş
ladığını hayretle gördüm. 

— Ne o Nihat?.. Yeni bir binaya 
mı başladın?.. 

— Evet... Ne yapayım?.. Buranm 
manzarası, havası, mevkii çek hoşu
ma gitti de.. 

— Ama hemen eski arsanm ya
nında bir yer seçmişsin..., 

— Ne yaparsın?.. Çok güzel bir 
yer... 

— Komşu ne oldu?.. 
— Daha bir muvaffakiyet göstere

medik. Yalnız bu yeni binayı bitirin
ceye kadar sen beni gör... Bendeki 
âşıkane muvaffakiyeti seyret!.. 

— Bu da mı beş icatlı olacak?.. 
Bu sırada esmer kadın gene balko

na çıkmıştı. Nihat sigarasından ke
yifli keyifli bir nefes çekerek İlâve 
etti : 

— Evet... Beş katlı amma, ben da
ha birinci veya ikinci ka tmda İken 
saadete erişeceğim azizim. Görecek
sin... 

Bu anlattığım vaka iki üç senelik 
bir meseledir. Daha çimento tahdl 
datı konulmadan cnoe bir gün ge 
ne oradan geçiyordum. Tuhaf şey!.. 

O boş arsaları tanıyamadım. Hep 
koca koca yeni «part ımanlar, şık şık 
villâlar kurulmuştu. 

Henüz atılmakta olan bir temelin 
başında gene dostum Nihadı gör
düm: 

— Kolay gPle... Eura lan ne kadar 
değişmiş... Çok bina yapılmış!., 
dedim Gülerek ceırap verdi: 

— Hepsini ben yaptım. Görüyor
sun ya küçük bir mahalle oldu. İş
te bir yenisini daha yapıyorum... 

— Ya Komşun?.. 
Filerini açtı: 
— Çok zalim şey... Yüz vermiyor 

bana.. . Evinin etrafında bir mahalle 
oldu amma ger-* bir muvaffakiyet 
yapamadık. Bütün ümidim bu son 
binada azizim... O da olmazsa yan
dık.... 

Arkadaşımdan ayrıldım. Başımın 
İçinde bir sorgu var: Acaba İstanbu-
1un İman İçin bu usulden İstifade 
edemez miyiz?.. 
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Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: 
1 — Anadoluda bir r.ehlr. 
2 — Çete reisi -İki harf. 
3 — Sonuna «M» gelirse Ün kaza

nalım demektir. 
4 — Başına «B» konursa acı bir 

sebzedir _ Deniz mahlûku. 
5 — Söz - Tersi nezaret eden. 
6 — Tersi baş eczacıdır. 
7 — Tersi tenakus eder - Karade

niz uşağı. 
8 — Alevli. 
9 — Pikrince - Bir sayı. 

10 —Tersi bir sayıdır - Çanakkale-
de bir kaza merkezi. 

Geçen bnlınacamız 
Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: 
1 — Kayabalığı, 2 — Arapatı. Al, 

<3 — Yabanlkan, 4 — Apaşikar, 5 — 
Bani, Aç, Sa. 6 — Atıkalipaş, 7 — 
Lıkaçivam. 8 — Ar, Paris, 9 — Gar, 
Sami ye, 10 — Ihkaş, Sev. 

Fatih Askerlik Şubesinden; 
Taşradaki subayların mıntakamız 

dahilinde oturan ve anakamelerlle 
ekmek ve sair iaşe maddelerini şu
bemizden almakta bulunan ailelerine 
şubeden kaputluk bez fişi verilecek
tir. Almak üzere 14/9/943 sah gü
nünden itibaren sabah saat dokuz
dan on ikiye kadar yedlerindekl ana 
kamelerile şubeye müracaatları İlân 
olunur. 

• 
Taşradaki subay ve askerî memur

larla gedikli ertıaşlarm mmtakam-^ 
dahilinde oturan ve Ana kamelerile 
ekmek ve sair iaşe maddelerinin şu
bemizden almakta bulunan aileleri
nin odun ve kömür ihtiyaçlarının tes-
bitl ve ana göre fiş alınması için 
müracaatları lüzumu evvelce İlân 
edilmişse de beş on. kişi müracaat 
etmiştir. Ofis umum müdürlüğünden 
acele cetvel istenilmekte ve bilahire 
fiş verllmiyecği bildirilmiştir. Alâka
darların bu ihtiyaçlarının süratle 
tesbit ve temini için ana kamelerile 
14/9/943 salı gününden itibaren mü
racaatları İlân olunur. 

Kayıp aranıyor 
Recep oğlu Ze

ki Soylu 30/8/943 
Zafer bayramı 
günü saat dokuz 
sularında Kara-
gümrük Kaba
kulak sokağmda-
ki 8 No. lu ha 
nesinden çıkarak 
bir daha dön. 
memiştlr. Kendi, 
sinin nerede olduğunu görüp bilenle
rin insaniyet namma Galatasaray li
sesinde Yusuf Doğanaya haber ver
meleri rica olunur. 

İstanbul asliye mahkemesi ikinci 
ticaret dairesinden: 943/197 

Mahkemece satışına karar verilen 
ve hâlen İstanbulda Hasırcılarda 11 
No. lu ardiyede bulunan ve 940 mah
sulü Mersin malı olup tahminen 4,5 
ton miktarında bulunan harupların 
açık arttırması 16/9/943 perşembe 
günü saat 10 da mezkûr mahalde ic
ra edilecektir. Ehil vukufça kilosuna 
5 kuruş takdir olunmuştur. Satış pe
şindir. Arttırmaya iştirak edecekler 
yüzde 7,5 teminat vereceklerdir. Alâ-
kadar lann yukanda mezkûr gün ve 
saatte mahalli mezkûrde hazır bu-
lunmalan İlân olunur. 

Aydın asliye hukuk 
mahkemesinden 943 /769 

Aydının Meşrutiyet Mahallesinden 
Al>durahman kızı Nadire Karataş 
tarafından müddeialeyh İzmir Baş^ 
durak Mecidiye kahvesinde Sıvacı Ö-
mer oğlu Salt Karataş aleyhine açı 
lan boşanma davasının yapılmakta 
olan mahkemesinde: İkametgâhı ma
lûm olmıyan müddeialeyhin Uânen 
yapılan tebligata rağmen mahkeme
ye gelmemiş olmasından hakkında gı 
yap ka ran tebliğine ve mahkemenin 
22/9/943 çarşamba günü saat 11 e ta 
likine ve gıyap kararının da ilânen 
tebliğine karar vermiş olduğundan 
müddeileyhin muayyen gün ve sa
atte mahkemeye gelmesi veya bir ve 
kil İle kendisini temsil ettirmesi ak-
sıi takdlrc^s mahkemenin gıyabında 
yapılacağından gıyap kararı maka
mına kaim olmak üzere ilânen teb 
liğ olunur. (9191) 

Zayi — 941 yılında Çapa Kız orta 
okulundan 7 nci sınıftan aldığım tas 
diknameyi kaybettim. Yenisini ala
cağımdan • eskisinin hükmü yoktur. 

51 No. da Ayşe Serap İçingir 

Gayri menkul satışı 
943/1 tereke. 
Sultanahmet 5 inci sulh hukuk hâ 

kimliğinden: 
İstanbul Vafeda Molla Hüsrev m a 

hallesinde Kâtip Çelebi caddesinde 
95 No. hanede mukim İken 6/12/942 
tarihinde ölen ve mirasçılarının vâki 
talebi üzerine terekesine mahkeme
mizce el konulmuş olan Emin Gere-
denin taht ı tasarrufunda bulunduğu 
kaydan anlaşılan. 1 — Vefada Vefa 
caddesinde 49 No: hane ile. 2 — Bu 
haneye muttasıl 51 No: hane ve: 3 — 
Gene ittlsalindekl 53 No: haneler t e 
rekenin taksim ve tasfiyesi zımmm-
da açık art t ırmaya çıkanlmış olup 
her üçünün bir nünde ve fekat ayrı 
ayn olmak üzere artt ırmaları İcra 
kılınacak olan bu gajnrimenkulâtm 
birinci açık arttırması 5/10/943 tar i 
hine müsadif salı günü sa?.t 10 dan 
12 ye ve ikinci açık arttırması ise 
15/10/943 tarihine müsadif cuma gü
nü gene saat 10 dan 12 ye kadar Sul-
tanahmet te tapu dairesi alt kat ın
daki mahkememizde İcra kıimacak-
tır. Bunlardan 49 numaralı hane eh
livukufça 15360 Ura Ve 51 numaralı 
haneye İse 14640 lira ve 53 numaralı 
haneye de 15600 lira kıymet takdir 
edilmiştir. Yukanda 1 numara ile 
gösterilen 19 kapı numaralı hanenin 
evsafı: Hane kagirdir. Zemin katı ile 
beraber üç katlıdır. Arkada bahçesi 
vardır. Zemin katı — Çiçekli çini taş 
ile döşenmiş bir taşlık üzerinde bir 
mutfak bir gusulhane ve merdiven 
altında bir kömürlük vardır. Birinci 
kat t ah ta ve muşamba döşeli bir so
fa ile İki oda bir hela, ildncl kat t ah 
ta ve muşamba döşeli bir sofa üze
rinde camekânla aynimış üç oda bir 
hela mevcut olup hanede elektrik, 
terkos vardır. Havagazmm tesisatı 
mevcut İse de gazi yoktur. Hane ol
dukça yenidir. Kapı ve tavanları 
yağlı t>oya ile boyanmıştır. Musak-
kaîı 64,00 bahçe 47,5 olmak üzere 
111,5 metre murabbaı sahayı ihtiva 
etmektedir. Parsel numaralı 6 dır. 
Yukanda 2 numara ile gösterilen 51 
kapı numarah hanenin evsafı: 5 par
sel numarayı almaktadır. Ve evsafı 
yukarıdaki 49 kapı numaralı hanenin 
aynıdiT. Sahnsı 61,00 musakkaf ve 
49,00 bahçe olmak üzere 110,00 metre 
murabbaı sahaya ihtiva etmektedir. 

Yukanda 53 kapı numaralı hanenin 
evsafı: 4 parsel numaralıdır. Müşki-
le sokağı ile Vefa caddesi üzerinde 
köşebaşmdadır. Sahası 65,00 musak-
kaf 51.50 bahçe olmak üzere 116,5 
metre murabbaı sahayı ihtiva et
mektedir. Evsafı d'ğer hanelerin ay
nıdır. Satış şartnameye tevfikan ic
ra kılınacaktır. Şartname ise herke
sin görebilmesi için dosyasında açık
tır. Taliplerin her gün sabahlan sa
a t 9/10 arası kalemde satı§ memuru
na 943/1 dosya numarası ile müra
caat edebilirler. Taliplerin ihale gün
leri muhammen kıymetlerin % 7,5 
nlsbetindekl pey akçesini veya millî 
bir bankanın teminat mektubunu 
hamilen münacaatlan elzem.dir. Bi
rinci artırmada teklif olunacak be
del o gayrimenkulun muhammen kıy 
metinin % 75 nl bulursa talibine kati 
ihalesi icra kılmacak, bulunmadığı 
takdirde satılmıyarak ancak en yük
sek teklifte bulunanın teahhüt hak
kı baki kalmak üzere beklenecek olan 
ikinci art ırmada teklif olunacak be
del neye baliğ .olursa* talibine kati 
ihalesi icra kılınacaktır. Müterakim 
vergüer terekeye ve resmi dellâliye 
ile ihale pulları ve harç ve tapu mas
rafları ve 20 senelik evkaf taviz be 
deli İse müşteriye aittir. İpotek sa 
hibi alacaklı ve sair alacakh ve hak 
sahiplerinin hususüe faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını evrakı müsbite 
lerile ilân tarihinden itibaren 15 gün 
içinde mahkememize müracaatla der-
meyan etmeleri aksi takdirde bunlar, 
dan ipotek sahibi alacaklılarm hak 
l a n tapu sicillerile sabit olmadıkça 
satış paylaşmasından hariç tutula
caklardır. 

Beşiktaş askerlik şubesinden: 
Şimdiye kadar odun ve mangal 

kömürü almayan subay ailelerin 19/ 
9/943 akşamına İcadar şubeye gelip 
ihtiyaçlannın yazdınlmalan ilân 
olunur. 

Telefondaki ses 
Vazan: Bruce Graeme Tercüme eden: (Vâ - Nû) 

% Tefrika No. 82 ^ 

Göz ucuyla adama bakıyordu. 
Fakat dükkâncının yüzünde bir fev
kalâdelik »ezemedi. 

— Hayır. Hiç öyle bir a d a m işit
medim. Kimmiş? O da mı atçılar , 
d an? 

— Hayır. Sizin müşterilerinizden. 
A d a m , omuz silkerek: 
— Bizim müşterilerden! Tahmin 

edersiniz elbet. Müşterilerimin hep
sini isimlerile bilemem. 

Verrel l : 
•— Şüphesiz bunu 'KatırUyacaksı-

nız. — dedi. — Bazen, mektupları 
için burasını adres verir. İsmi, I. N. 
Need. 

Bu sefer, hedefi bulduğunu anla
dı. Zira, muhatabı , titremiş, şaşır
mıştı. 

— H a . . . Hayı r . . . Yani, evet . . . 
Ben. . . Şey yani . . . 

Ziyaretçi bir sigara daha yaktı. 
5>anki gelişigüz;] söylüyormuş gibi: 

— Şunu tanımayı pek iıaterdim. 

- dedi. 
Gözlerini yan kapatmış, keskin 

bir nazarla dükkâncıyı süzüyordu. 
Tezgâhtar tekrar konuşmağa baş 
ladığı sırada terbiyeli bir esnaf va
ziyeti takınmıştı. Her halde artık ih
tiyatlı davranmağa karar vermişti : 

— MaaİMef, efendim. — d e d i . — 
Bu bahsettiğiniz zatı tanımıyorum. 

Muharrir, cevap verd i : 
— Allah I Al lah! öy leyse mek

tuplarını kendisine ne suretle verebi
liyorsunuz? 

— İşte tekrar arzediyorum, ba
yım. Müşterilerimiz hakkında hiçbir 
izahat veremem. 

Bu cevaba karşılık. Verrell , gene 
elini portföyüne attı. Soğukkanlılık, 
la yeni bir beş ingiliz çıkardı; v.e ağ
zı sıkı tezgâhtarın burnunun önünde 
parayı salladı: 

— Şu beş sterlin! Kazanılması 
pek mümkün olan bir para. Zanne
derim, hiç de fena değil. . ded i . 

Dt l ikanhnm gözleri hırsla parla
dı. Banknota, kirpiklerini kırpıştıra
rak baıkmağa başladı. 

— Hayır, hayır efendim! İstemi
yorum. 

Güçlükle yutkundu; ve gözlerini 
banknot lardan çevirdi. 

Verrell, bunun üzerine omuz 
silk ti: 

— Eh . . . öy leyse ne yapalım. - d a . 
di, ve parayı yavaş ya/a-j saklama
ğa başladı. Sonra, portföyünü çıkar
mağa hazırlandı ve kendi kendine 
konuşuyormuş gibi söylendi: 

— Yazık! Pek yazık c idden! Beş 
İngiliz... VŞayet insan, bire karşı 
on iki bahsine girse, bumunla altmış 
İngiliz kazanabilir. Fakat , zarar yok! 
Ben mesel'eyi başka türlü hallede
rim. 

Birdenbire tezgâhtar, sanki etraf
ta kimsenin olup olmadığını anla . 
mak istiyormuş gibi sağa »ola ba
kındı ; sonra elini uzatıp muharririn 
koluınu tuttu. 

— ö ğ r e n m e k istediğiniz şeyi, size 
söyliyeceğim. — dedi . — Verin şu
nu bana ! 

Para, sahip değiştirdi. 
Tezgâhtar , şimdi boğuk bir »eslıe 

'konuşuyordu: 
—<- İki günde bir g<elir... T a m on 

b i rde . . . Dün uğradıydı . . . Demek ki 
yarın da gelip, «Mektup var mı?» 
diye soracak. Şayet karşıda, öbür 
lâmbanın arkasında durursanız, içeri 
girdiği vakit, ben burnumu silmek 
suretile onu size işaret ederim. 

Verrell, basile bir «münasiptir» 
işareti yapt ı : 

— Pekâlâ! — dedi. — Fakat sa
kın beni a ldatmağa ka lkma! 

Ve bu sözü söylerken, muhatabı
na öyle bir bakış baktı ki, dükkâncı, 
şayet oyun oynarsa pişman olacağı
nı derhed anludı. Pazarlığa giriştiği 
adam, cidden yaman adamdı . 

Ertesi sabah, on bire on kala 
kahramimımız, mahut dükkâna ge . 
lerek buradan bir paket sigara daha 
aldı. 

Parayı vierirken, tezgâhtara: 
— Unutmajrınızl - diye mırıldan-

di. 
Muhatabı, «Aklımda» der gibi bir 

işaret yaptı. 
Verrell, karşı kaldırıma geçip, so . 

kak lâmbasını kendisine siper aldı. 
T a m söylenen saatte, pek »efil gi
yinmiş bir adamın dükkâna girdiğini 
gördü. O anda tezgâhtar beyaz 
nvendi'ini çıkardı; ve böylelikle ge . 
lenin M. 1. N. Nefd o!rlu''Tunu anla
mış oldu. 

(^\rkan var) 

Dîvanı Muhasebat Reisliğinden: 
Divanı muhasebata müsabaka ile 30, 35. 40 lira aslî maaşla mura

kıp muavini alınacaktır. 
1 — Müsabakaya girmek için yük»ek mektep mezunu olmak v e 

yahut en az 25 lira maaşlı memuriyet lerde bir terfi müddetini ikmal et
miş olmak lâzmdır. 

2 — Yüksek mektep mezunu oup da askerliğini yapmamış bulun-
nanlara altı ay için 25 lira maaş verilir. Diğer tderecede maaşlarını al
mak için teadül kanununun koyduğu şartları haiz olmak lâzımdır. 

3 — Müsabaka imtihanı 1 5 / 1 0 / 9 4 3 cuma günü saat 9,5 ta Anka -
rada Divanı muhasebat binasında yapılacaktır. İmtihanın vliâyetlerda 
icrası mümkün olmadığından Ankaraya gelemiyeceklerin imtihanın ma
hallerinde icrası için müracaat etmemeleri lâzımdır, 

4 — imtihan: Diveını muhasebat Muhasebei umumiye kanunlarile 
hesab ilmi malî, iktisat ve tahrirden yapılacaktır. 

5 — Bu şeratiti haiz olup da imtihana girmek istiyenler 1 4 / 1 0 / , 
9 4 3 perşembe günü akşamına kada r nüfus hüviyet cüzdanı, askerlik 
vesikası, resmî tabip raporu, tahsil vesikisı ve iki kıta fotoğrafı ve ev
velce memuriyette bulunmuş olanların da sicil cüzdanı veya bunun ye
rine kaim resmî vesikalar ile birlikte bir arzuhalle Divanı muhasebat 
riyasetine bizzat müracaat lar ı ; Za t işleri müdürlüğünde bu hususa dedr 
formülü tahrir ve imza eylemeleri lüzumu ilân olunur. ( 6 8 9 7 ) 

Yüksek iktisat ve Ticaret Okulu Müdürlüğünden: 
Talebeye kayıt ve kabulüne 2 3 Eylül, 943 perşembe günü başlana

cak 18 /1 teşrin 943 pazartesi günü son verilecektir. 
isteklilerin pazartesi günü ve perşembe günleri saat 9,30 - 12,30 ar* 

sında aşağıda yazılı belgelerle okula bizzat müracaatları . 
1 —- Kayıt ve kabul dilekçesi 
2 — Lise bitirme ve olgunluk diplomalarının asıllan. 
3 — Nüfus hüviyet cuzdanlannın aslı 
4 — Aşı ve sihhat raporu 
5 — I)n bal kâğıdı 
6 — 4,5 x6 boyunda 18 adet kartonsuz fotoğraf ( 8 8 1 4 ) 

Devlet Konservatuvarından 
Ankara Devlet Konservatuvarına alınacak öğrencilerin kabul im

tihanları bu yıl, Eylülün 23 , 24, 25 inde istanbulda Galatasaray lise
sinde 28, 29, 30 unda İzmirde Atatürk Lisesinde, ve ilkteşrinin 6, 7, 
8 inde de Ankara Devlet Konservatuvarmda yapılacaktır. 

Kabul şartları Ankara Devlet Konservatuvarından, Ortaokul, Li
se, ö ğ r e t m e n okulu müdürlüklerinden. Maarif memur ve müdürlükle
rinden ve 23 Ağustos 1943 tarih ve 238 sayılı Maarif Vekilliği tebliğ
ler dergisinden öğrenebilirler. ( 8 5 1 3 ) 

Ereğli Kömürleri İşletmesi için yaptırdacak 
Vantühe ait imal şartnamesi 

1) imal ettirilecek vantüb için lüzumlu olan bez Malatya Mensucat 
Fabrikası mamulâtmdan Askerî Tip yazlık elbiselik bez olarak İşletmemiz 
iarr.fından temin edilecek, her talip kauçuk kendisi tarafından temin 
edild-ğini veya İşletme tarafından verildiğine göre her cins vantüb için 
iki flat verecektir. 

2) 42 santimetre kutrunda 15000 ve 30 santimetre ku tnmda 5000 
metre vantüb imal edilecektir. 

3) Bezler vantüblerin imalinden evvel fennî bir şekilde kauçuklanmış 
ve vülganize edilmiş olarak hava geçmez bir hale getirilecektir. 

4) 42 santimetre kutrundaki vantübün beher metre tulünde 150 gram 
30 santimetre kutrunda olan vantübün beher metre tulünde 108 gram ham 
kauçuk bulunacaktır. 

5) Vantüb boyları: İmalât yekûnunun % 10 u 10 metrelik, % 40 ı 20 
metrelik ve % 50 si 30 metrelik parçalar hailnde İhzar edilecektir. 

6) Vantübler kalite itlbarile mevcut numuneye tevafuk edecek, ancak 
çengel yerine yedinci maddede gösterilen halkalar konacaktır. 

7) Vantüblerin tavana asılmalarını teminen 65 er .«antim aralıkla 
pirinçten veya paslanmaz madenden mamul halkalan olacaktır. Bu halka
lar muntazam bir şekilde tesbit edilecektir. 

8) 30 santimetre kutrundaki vantüblerin imâlinden artacak olan ku
maş tamamen ve aynen İşletmeye iade edilecektir. 

9) Teklif sahipleri teahhüdün hüsnü ifasını teminen verecekleri temi
nat akçesinden başka kendilerine teslim edilecek olan bez bedelinin % 
30 fazlaslle ayrıca bir teminat mektubu vereceklerdir. 

10) Teslim müddeti: İhale tarihlıîden ve bezlerin tesellümünden İti
baren bir ay zarfında 42 santimetrelik vantübten asgarî 3000 ve 30 san
timetrelik vantübten asgari 2000 metre imâl Zonguldak'taki İşletme Mer
kez Anbarma teslim edilecektir. Mütebakisi İhale tarihinden itibaren en 
geç 3 ay zarfında ve her ay mütenasip mlkdarlarda teslim edilecektir. 
Daha kısa müddet zarfmda yapılacak teslimat tercih sebebi olabilecektir. 

11) İşletme ihaleyi icrada serbesttir. (8934) 

Ticaret ve sanayi erlıaının diltitat nazarına 
İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Reisliğinden: 

Hazır lanmakta olan yeni kazanç vergisi kanunu içinde Odamız 
kendi mütalâasını hükümete arza karar vermiştir. Odanın bildireceği 
mütalâaların bütün ticaret ve sanayi erbabının arzu ve temayüllerine 
uygun olmasını temin gayesile salahiyetli zevattan müteşekkil bir k o 
misyon çalışmalara başlamıştır. 

Komisyon, Odamıza kayıtlı bi lûmum ticaret ve sanayi erbabının 
Kazanç vergisi kanununa müteaalik dilek ve düşüncelerini öğrenmenin 
ve ona göre hazırlanmanın çok faydalı olacağı neticesine varmış oldu
ğundan, bu kanunla alâkalı bütün ticaret ve sanat erbabının elyevm cari 
kanunda memleket ve ticaret âlemine yarar isteklerile sair hususlan en 
kısa bir zamanda yazı ile Odamıza bildirmeleri rica olunur. 

Komisyon içtimalarında elde edilen neticeleri muhtevi zabıtlar O d a 
mecmuasile peyderpey neşredilecektir. Bu zabıtlar hakkında vaki ola
cak tenkid ve mütalâaların da bildirilmesi ayrıca rica ve ilân olınur. 

(9135) _ 

İstanbul jandarma sattnalma komisyonundan: 

Miktarı Cinsi 
M. fiyatı 

Kuruş 
0,75 
1,75 
4,50 
1,50 
6,00 
4,00 
65,00 
45,00 

Muvakkat teminatı 
Lira 

451 

187 

1365 
. 

Kuru^ 

21 

92 

95 

390064 adet Çadır düğmesi 
110380 » Küçük çadır kapsülü 
22076 » Bü.yük çadır kapsülü 
11038 » Çadır tokası 
19316 Metre Siyah çadır ipi 
33666 » Beyaz çadır ipi 
16557 adet çadır direği 
16557 » Çadır kazığı 

2005 08 
M:ktar ve clnslerila muhammen fiyatları ve temlnat lan yukarıda ya

zdı sekiz kalem portatif çadır malzemesi 7/10/943 perşembe günü saat 
15 de İstanbul - Taksimde Jandarma satın alma komisyonunda kapalı zarf 
eksUtmesile ihale edilecektir. Sekiz kalem malzemenin bir arada ihalesi 
caiz olduğu gibi yazılı teminatları karşısındaki malzemenin hır arada ol
ması şartile bir kaç istekliye de ihalesi caizdir. 

Şartname 134 kuruş bedelle her gün komisyonumuzdan alınır ve nu 
muneleri her gün görülür. İsteklilerin vesika ve teminat mektup veya 
mEkbuzlarını muhtevi kapalı zarf teklif mektuplarını eksiltme vaktinden 
bir saat evveline kadar komisyonumuza vermeleri. «9150>> 

Devlet Denizyolları Umum Müdürlüğünden: 
1 — Van ' şubemizde açık bulunan 210 lira kadro ücretli Mes'ul 

mulıasipliğe 3656 sayılı teadül kanunu hükümleri dairesinde Muhasebeci 
alınacaktır. 

2 — Gemi kur tarma servisimizde münhal bulunan ve barem konu-
nuna dahil olmıyan 100 lira kadro ücretli mütercim daktiloluğa İngi
lizce lisanımı iyi bilen bir daktilo alınacaktır. 

3 — İngilizce lisanını iyi bilen ve göstereceği kabiliyete göre yev>-
miye ücreti takdir «dilmek üzer ayrıca bir mütercim daha alınacaktır. 

Isb&klilerin Za t işleri müdürlüğümüze müracaatları ilân olunur. 
(9334) 
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^ - IŞ ARIYANLAR 
RADYOCU İŞ AEITOR — Bir radyo 

atölyesinde veyahut tamircisi yanın
da çırak olarak çûlıçmak İstiyorum. 
Cumartesi, pazar hariç verilecek haf
talığın azlığı aranmıyacaktır. Ak^am 
gazetesi müvezzil Ankaralı Ismalle 
mektupla müracaat. — 

TİCARET LİSESİ TAHSİLLİ BİR 
— Gk?nç, İyi Türkçe, Fransıaca. İtal
yanca, Rumca, biras İngilizce lî^an-
lanna vatai, hesabı kuvvetli 1$ ara
maktadır. Akşamda M. T. M. y» mü
racaat. 1 

MUHABİR — Fransızca, Almanca, 
İngiUa^ muhabereye mukıt«dir pek 
tecrüheli bir bay I4 anyor. Bütün 
gün, günde veya haftada Mr kaç saat 
çalışmağı kabul eder. Müracaat pos
ta kutusu No. 222, İstanbul, — 1 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ — Orta 
derecede tahsili dan gümrük nakli
yat işlerinde çalışmış bir genç tahsil
darlık ve benzeri gfbl pyak İşlerinde 
çalışmak üzere İş anyor. Kefil rere-
fclllr. Akşamda (Tekcan) İsmine mek
tupla müracaat. — 1 

BtÎYÜKADADA SATILIK ARSA — 
Nizam cihetine^ çamlık İçinde fev
kalâde manstaıalı geniş c^>heli 2300 
metre murabbaı muntazam duvarla 
çevrilmiş bir aıaa satılıktır. İçinde 
bağı ve müteaddit yemiş ağaçlan 
vardır. fAk(am> İlân memurlnSona 
müracaat, râefon 20681. —10 

KİRALIK DEPO — HaUç, Haskö-
yünde denize lAelesl bulmıan ve cad
deye kadar uzanan her İşe elverişli 
bir depo kiralıktır. Müracaat: Fm-
dıkh tramvay caddesinde 60 No. İB 
odun deposuna. TelefMi 41742. 

ACELE SATILIK AHŞAP YEîrt EV — 
Zeyrek Bıçakçı çeşme caddesi 68-70 
numarah ûç kath sekiş oda, taraçah 
kftrglr bir odayı bir miktar bahçe, kn-
yulu. Kıztaşı Feyzullah elendi cadde
si 19 Nuri Yalçır<ı. 

GAZETE VE MECMUALARA — 
Müesseselere Fransızcadan Türkçeye 
her türlfi tercüme yaparım (A. S.) 
rumı znna müracaat. — 1 

2 tŞÇÎ ARIYANLAR 
AİLE KAODn AKAMIYOR — tstan. 

bulda S kişilik bir ailenlü ûtâ ve orta 
işi hizmetlerini yı^ncak çalıqkaa Ur 
aile kadmına İhtiyaç vardır, tstaa-
bulda Bahçekapıda Cermaaya ha
nında PC»C3İN inşaat şirketine mü
r a c a a t ^ —1 

DİŞ TABİBİ BİR BATANA tBTtYAÇ 
VAîtDIR — Adres Beyoğlu İstiklâl 
caddesi No. 198/1 Bekir Yıtanaz. — 1 

MÜBERBİTE ARANIYOR — İyi bir 
aile neiBİinde âç yafmda bir kıs ço
cuğunun bStfin tatametlertni gfiteeek 
temi/, çahşkan. ckm yazar Ur bayan 
aranıjor. Fransızca bilen tercih olu
nur. Beyo^a İstiklâl caddesi No. 435 
(Haydcn Pasajına) müracaat. — 1 

ACELE SATILIK BAHÇE _ Sah-
rayi Cedit tmam Ramis caddesinde 
23 numaralı İstasyona 15 d?kika 19 
dönBm, etrafı duvarlı üç tane bostan 
kuyusu, sekls odah ev. bahçe satıhk-
tır. Görmek Istlyenler cumartesi g t o -
lerl müracaat. — 3 

8ATn.IK ET — Bogasiçlnde Yenl-
köy caddesinde altında dükkânı ve 
ayda C5 Ura kirada on altı odah 
dört bölüklü ev yedi bin liraya satı
lıktır. Yentpostane caddesinde Velo-
ra han kahved B^arabete müracaat. 

BEBEKTE KtRALTK MOBİLYAU 
— Apaıtaman. 4 ods, banyo, piyano, 
dentae nazır. O. O. rfimnsfle ı^a^te-
ye müracaat. 

SATILIK APARTI.>I.4N — Beyoğlu 
KatycncukuUok Hamalbaşı asasında 
Terfik aokaimda S4 munaıalı ma
hiye 87 Hra kbad» banksTa 4550 li
raya ipotekli 9500 UniTa satılık, için
dekilere. — 3 

1MEVREN SLTILIK — Şekerd ve kuru 
kahveci dOkkSıu. Bngiktafm en işlek 
yertade ve yiıml Ud smcUk müşterl-
M bol dfikkân benzin dcposa yanmda 
1§ nomaıada Kemal CArtos müra
caat. 

BAYAN ARANIYOR — Orto ve hae 
tahsili gönnöş dört bayana Ihtlyaıç 
vardır. «'*«f»tıı BDfir sokak BüMbr ban 
No. 9 a mfiraeaat. — 

DİPLOMALI « R HEMŞİRE — Kl-
tılaydan mezun, diplomalı Ur hem
şireye ihtiyaç vazdır. 18 ile 1 araanda 
Şişli oetralıi klini^ müdürlüğüne mü
racaat. — 1 

ADANADA — Tuhafiye magazasm-
da çalışmak İçin İşten anlar bir 
müstahdeme ihtiyacraus vardır. Bah-
çekapı Belman mağarası No. 12 mü-
racaat. — 2 

DİKİŞ BİLEN — ve on yedi yaşmı 
bitirmeyen taslara IhtiyncuBiz var
dır. İdareli terzi bayan Muklrile Ml-
marer No. 14 Nahncı caddesi Kaamı-
paşa. — 2 

ACELE SAnLIK KÖŞK — Eren-
küY Istasycmma üç dakika 8 odah 
kisglr. mofUBba d 6 j a a^Az sene 
«wei yapıtaûf k u l l a n ı p Beyoğlu Is-
tiklfil caddesi 133 nmnaza 3-6 ya ka
dar telefon 43SM doktor Hayri öme-
re müracaat. 

SATILIK ÇOK. Mt'rKEMliEL .ARSA 
— Ankaranm merkezinde ve en işlek 
i ^ caddesi isertnâe, çarpya yakın 
köşe başi, gayet gtnif cepbeU orta
sında biri büyük iMsİ kâçük üç ev 
bulanan büyük arsa satılıktır. Tel: 
2521/1289. 

S A i n MEMURU — Kasiyer ahna-
caktır. Tel: 20096 ya müracaat. — 1 

BİR BAYAN ABANIYOR — Doktor 
yanında çalışmak üaere bayana İhti
yaç vardır. Her gün öğleden evvel 
çarşajnbalan öğleden sonra Taksim 
Deniz Palas No. 2 müracaat. — 1 

SIHHATLİ BİR SÜTNİNE — Ara
nıyor. Maaş mmnım edici olacaktır. 
Azru edenlerin 9^ Halâakir Gazi 
caddesi Merey apartrman 330/2 nu
maraya müracaat. — 2 

SATILIK D O K K A N — Kadıköy 
Söğütlü Çeşme caddesi No. 262 dük
kân satılıktır. Telefon: ögjeden son
ra: 24095 N e n Kumral. 

BA& BAHÇELİ KÖŞK — Eşsiz 
mülk. Anadolu Boğaziçinde 500 mey-
va ağacı, 1200 kütük bag, çam parkı, 
1«00 fidan, yirmi oda. bol su, arazi. 
Havnzlar. asri kümesler, konfor, ta-
ralrsiz. Satılık veya bir apartamanla 
değişilecek. Pos. K. 628. 1 

KİRALIK YAZIHANE ARANIYOR— 
Oaiata veya İstanbul merkezi semt
lerindeki hanlardan birinde mobilyalı 
veya mobüyastr Wr veya İM odalı ki
ralık yazıhane aranıyor, tstanbulda 
Bahçekapıda Cemmnya hanmda 
FOMSÎM İnşaat şürkcthıe müracaat 
Telefon: 20920 - J 

3 - SATILIK EŞYA 
SATIUK VCZUHâKK CAMSKİII-

LARI — YÜZÜ ıhlamur raflan çam 
ağaçtan mamul camlan tamamdır. 
Sirkeci Kayseri Hanı altmda 38 na-
marah at^aaaya müracaat. 

ACELE SATILIK PRESE — VJdah 
silindirli badem, fmdık, zeytinyağı çı
karmak İçin ayni mamanda üzüm su
yu, domates «açası içtn çok rtvenjU 
Fiyatı 6S0. Telefon: 30614 - 1 

ACELE SATILIK KOTRA — 9 m. 
boyunda. Banda yelken, çift pilotla, 
kamarahM, bota ve bütün deniş teçhi
zatı olduğa halde satılıktır. Fener • 
Kalamış cad. No. 104. Bahçıvan 
cOnnfioe ve sandalcı Niyazlye mü
racaat. — 1 

SATILIK OTOMOBİL — Hususi az 
kollanılmış lAstikleıi sağlam, aynca 
jrenı İki lâstikle beraber kapalı Buik. 
Balbçekajada Cennanya hanmda 
rOMStU Şirketine müracaat. — 1 

SATILIK MOTOR — 5S beygir kuv
vetinde Hanziş markah 45 Um hamu. 
I* alabilir vaziyette halen İşler hal
de noksansız Sevim mc*flrft eatılık-
te. Talip olanlar Balıkpazan Taşçı
lar niHnara 65 müracaat. — 1 

SATILIK — Radyo eşya 43 modeli 
laıllanılmajnıı fevkalâde Viyana ma-
Tun kaplama yemek masası altı san-
dalya seccadeler, Akşamda (Radyo) 
fOmuzıma mektupla müracaat. — 

A - Kiralık • Sablık 
DEVREN SATILIK D Ü K K A N — 

Kadıköyün en işlek yerinde müşterisi 
bol bir tuhafiye mağazası satılıktır. 
Kadıköy Pazaryolu Direkli apartı-
man No. 77/2 telefon 60989. — 5 

BÜYÜK FIRSAT — 9000 liraya al
tın para İle satm alınmış ve kıymeti 
40006 lü^ takdir edfimlç senede 1200 
Uıa kiraa ve 10 senelik kontratı olan 
bir ardiye 17,500 liraya satılıktır. Ha-
san Deposuna müracaat. — 1 

SATILIK ARSA — Böyükadada 
Hristosa giden yeni asfalt caddesi 
üzerinde 1500 metre arsa 9000 liraya 
maktuan satılıktır. Bafcçokapıda Ha
san Deposuna müracaat. — 1 

RALAT — Hızırçavnf mahallesi 
Çilingir So. 60 numara 4 oda taraşa 
bahçe terkos elektrik gllrt tesSsatlan 
mefcuttur. tçtodekflere müracaat. 

APAICmAN DEĞİŞTİRMEK İSTE
NİYOR TOnelle ŞişU arasmdakl 
semtterde 4 - 6 odah apartman katı 
ohıp da Nlşantaşmda mekteplere ya-
km 5 oda konforlu Ur apartmanla 
değiştirmek IsUyenlerin 40082 telefo' 
na müracaatı. 

BÜYÜK FIRSAT — Beyoglunda: İs
tiklâl ciiddeslnde berberUğe, tuhafl-
yecUlge, her türlü İşe elverişli fev
kalâde iradh dükkân devren kiralık
tır. Lâle sineması yanında Ho. 79, 

— 2 

BİR YAZIHANE ARANİYOR — Ga
lata veya Bahçekapıda 4 - 0 odalı iyi 
bir yazıhaneyi kiraya vermek veya 
devretmek isteyenlerin .40247) ye te
lefon etmesi. — * 

ACELE SATILIK BULUNMAZ AB-
gA Kalamış deniz kenarında 758 
metre murabbaı yah arsası satılıktır. 
İzahat: Telefon 24456 santraldan 
Rüştü Çelebioğlu İstenecektir. — 

TOPKAPI — Davutpaşa, asfaltta 
eflW »O yeni 15, en yeni numarataj İte 
77/1 numarah tarlamn 1/4 WURA 
olan (5000) metre crazi satıhktır. i s 
teyenlerin Şehremini Uzunyusul "Je-
citbey caddesi 6 numaraca mür*-
caatlan. """ i 

BEYLERBEYİNDE — Abdtıllahağa 
Mescit sokak 2/1 - 2/2 İH ev Mrl ya-
nm kârglr boyah 3000 metre mey-
valık hahçeslle satılıktır. î lat l 7J)00, 
Görmek İçindekHere. görüşmek İs
tanbul Yağ iskelesinde yumurtacı 
Fethi Altan telefon 23382 — 1 

KURTULUŞTA — Ermejfdan soka
ğında 43 No. kâglr hane «ablıktır. 
5 büyük oda 2 mutfak elektzik terkos 
bahçe. İçindekilere müradaat. — 

SATILIK BOSTAN — Beylerbeyi 
Gümfif ytdunda içbıde kdgk, ahır, 
meyva ağaçlan, bostan knyıdan bu
lunan 23 numarah 145 dönüm bostan 
satılıktır. İstanbul Sulcahamam Sadı-
klye han 12 No. müracaat TJ.. 21475 

ŞİŞLİDE SATILIK APAETIMAN — 
Beç ve dörder odah dört kat bodrum 
bahçe tam konfor saf hava bol gü
neş emsalsiz nezaret senelik Irad 
2400 operatör Ralf sokak Meı'a apar-
tımanı dönifincü kata m&raeaat S 

BÜYÜKADADA — Madende banyolu 
mobllyeli müstakil bane a ^ k çok 
maımjra müracaat. — l 

ÜCU2 SAYILIK AFARTTMAN — Dört 
daire 15 odah, muntazam bahçeli pa
zartesi, comarteEİ 1 den i « kadar 
Bankalar radrtı^ Yolcuaâe Emekyc-
mes mahallesinde 17 numant Akaoy 
apartımam dördüncü daireye müra
caat. _ s 

ACELE SATILIK — Kuzguncuğun, 
vapur ve tramvaya yakm en havadar 
yerinde, ddrt odayı haiz betonarme 
h^na, taşraya azimet doIayısHe satı
lıktır. Fiatı 4000 liradır. İçindekilere 
müracaat. Hamam sokak No. 34 
hane. . _ 1 

KİRALIK — Oöetepe tıen istasyonuna 
6 dakika mesafede biirök bahçeli suyu 
ejektrigl manzsirası mevcut 8 ve ay
rıca ÜQ odah iki kâ$k aenellk klıahk-
tır. Göztepe birinci oıta ackak 10 nu
maraya müancaat. — 1 

SATILIK EY — 9 oda, vapur iske
lesine on dakika Kadıköy. Raslmpa^a 
mahallesi Yah sokak 5 No. Teşvikiye 
Köknar sokak 58 nnmarada Hasana 
müracaat. — 

TERKİ TİCARET — Dolayısile ace
le satıh* dükkân. Takshn Sıraseni-
ler Belediye hastanesi karşısında 
143/1 numaıah inhisar beyiye dük-
fcâra devren satalıktır. İçtodekj sahil» 
Ali Uçağa raüracaatlan. — 1 

ACELE SATILIK APARTIMAN — 
Bomontide Havuzlu bahçe sokak Np. 
38/2. 110 lira kira getirir 3 kath yeni 
apartıman satıhktır. 3 üncü kata 
müracaat. - 1 

SPESİYAIİTELEB HARİÇ — Sa
nayi maddelerinden büyük tesisat is
temeyen boyalar, esanslar, tozlar, 
tuzlar, eczaların hamızlarm yeril 1-
mall elverişli veya ortaklıkla öğreti
lir. Fatih Posta kutuifu 22. — 

TAKSİM, TALİMHANE, AYASPA-
ŞA, SİPAHİOCAĞINA — kadar 6 - 7 
odalı kaloriferli apartıman aranıyor. 
Şerait için doğrudan doğruya Taksim 
eczanesi sahibi Nlzameddine müra
caat. — 1 

SATILIK DÜKKÂN — Kapalıçarşı-
da Zenneciler sokağmda 24 numaralı 
dükkân satılıktır. Tophane Kumba
racı ÖTtraeeîtı sol»ğı 21 Hatioeye mü
racaat. — 1 

SAF HATASI — Lâüf manzaoıh 
Boğa2âçinin ircisd Klreçbumunda 6 
odah 2 sofalı 3 halâh yagh boyah 
elektrik suyu meyv» gen^ baht?ell ga
yet kullanışh bir köşk acele satıhk
tır. İskele memuru Ahmet Okandan 
sual. — 2 

K - MÜTEFERRİK 

Harbiye - Bayazıt 
otobüs seferleri 

Elektrik Tramvay, Tünel Seferleri Umum 
Müdürlüğünden : 

Otobüsldinıize aynlan benzin miktan muvakkat bir zaman için 
tahdidedÜmif o]<lu|:uiKİ«n, yeni bir iş'aı« Icadar Harbiye . Ba(yeat ara'* 
smda işdiyıen otobüs servisinin tatil edilmiş olduğu ilân olunur. 

(9342) 

Yüksek mekteo mezunu memur alınacak 
Gümrük ve inhisarlar Vekâletinden: 

1 — tstanbvjl. izmir. Menin , İakeadterun gnmrökleti ile merkez 
teşkilâtında açık 30, 3S lira asit osaaşb memurlukUra müsabaka Hm 
yüksek m<ek^p ntezunlan alınacaktır. 

2 — Müsabaka ioM&au S / 1 0 / 9 4 3 aalı «önü s u t 14 te Ankara, 
Ietanb«], tzmii; Mfialı «« t A c n d e n m «^ûmnikierindie yapılacaktır. 

3 — MliıalısAafa gjMueUerin «sketfignn yapımış bulunman ve N ^ 
munn Vanumnna 4 BBO8 maddesinde j-nzıh vamflan haiz olmaları l&-> 
zımdır. 

4 — & i fardan lu i z iatıdcliIeTİB yukarıda yanb gümrük idarelerin
den birime 4 / f 0 / 9 4 3 paaaıtesi gaau «Jcştmuna kadar U r dîlıekçe ila 
müracaatederek kanuni bekgelerifii Teımderi. ( 9 0 8 9 ) 

SATILK KONAK — CerrahtMuşa-
da 22 oda 4 sakm, İçi yağlı boya. ön, 
arka bahçesi, elektrik, su tesisatı. 
Şehzadebaşmda NCL 90 Mehmet Es
mere müracaat, — 

800* LİRAYA — Kuzguncukta is
keleye yanm dakika mesafede S kath 
senevi MN Bra İcar getiren bahçesin
de kuyvsn ve sarnıcı bulunan mûced-
det apartUBan satılıktır. Taliplerin 
Cihangir Akarsu yoki'şu Zeki bey 
apartımam 49/1 e müracaatları. — 

KURTULUŞTA — Türkbey sokağın, 
da 77 numaralı 7 odalı 2 mutlak bir 
çamaşırhane bir sarnıç, mcyva ağaç
lan buhman bahçeri, elektrik, su te-
risatmı havi bir hane acele ve ucnt 
satılıktır. Telefosı (40299) namaraya 
müracaat. 1 

ALMANCA DCBSUaU— Alman ba
yan öğretmen talebeye, bayüklen; %m-
xaer mobabere derdett «edr. KoS^y 
metodla • ay zarfında Ataanea ü r e 
tir. Her yere gider. Haftada bir ftl 
defa mutıaveıe ya^ar Akşamda 

FRANSİKCA — Usan müt£h. PatS. 
Alhen Anjelden: nüıtse) teini ha 
zırlamak isteyen genç münevverlerle 
FTRnsTzcalannı lleriletmırt: ^eya ko
nuşmak isteyen zevat blce müracaat 
edebilirler. Ücretler «TKundnr. Bah-
çekapı Selâmt han. - 3 

ACELE SATILIK ARSA — K ı<̂ ük 
Lângst tramvay caddesinde MO zsetre 
murabbaı. Müracaat: Uûeh Ordu 
caddesi 290 numara Emlâk ahm satım 
evine. — 

BERIJNLİ BAYAN ÖĞRETMEN —; 
Tecrübe edilmiş, kolay metodla iyi 
Almanca ders verir. Pazardan bajica 
her gün saat 4-7 ye kadar İstiklal 
caddesi apartıman 133 de 6 No. ya 
mi^racaat. — 4 

VA&LIK VraUHSİ — ve a^erliğl 
olmıyan diplomalı bir Türk makastar 
If, ve mevcut içini t e v ^ medar olacak 
şerik anror. Akşam A. B. ye müra
caat. — 

FATİfl — İtfaiye caddesinde üç 
apartnnaa, ikişer daireli konforlu 
ve güneşlidir. Müracaat: Fatih Park 
kaifia Kâmflpaşa sokak No. IS Nabi 
Turan. — 1 

ACELE SATILIK — SuHanahmet 
Üçler mahallesi Aşmalı çeşme ^soica-
ğı 8 Bomara 2380 liraya satahktır. 
ItOneaat l^ndekilere. — 

MEKTDPLAKIN1ZJ ALDOIİNIZ 
Uaaetemls ıdarehanaslnl adret 

ıiar^k «östermU oias Karileri-
nlsdec 

R.A — A.K.A — Geaç Bayaıa — 
İ n s t t u e — 8 J L 

»vhanemtTiden nMvnıaian rte» 

€i»ttw ım^ıenm «ile 
' i ; tMMMM MMMMMM* 

Yüktek Ziraat Enstltâsü Rektörlüğünden: 
4 i.det meraaer kitaLbe yaptınlaeak: 
Birmcisi: t30 X 130 eb'admda 4 lûk yekpane asenn» 
İkincisi IIS X les eb'admda 4 Wt fCkpare mermer 
Üçüncü ve (fördüncüsfi 100 X UO Ala^Bda 4 İtk yc^cpare mermer 
B jnlardan birinci İS «m.. c^ıişITk 've fti ımeadaa IS em. derinlikte di

ğerleri 10 cm. genişlik ve t O K . dt ıMfcte n n U —n»W çerçeve Oe çevrile
cektir. Levhalar İstanbul - llBBKim, fCcgeıakr B e n k e ta^ı ve en yüksek 
kalite olacaktır. 4 adeAa İMHinde hâk edPfuıt. yanlaTm yekûnu takriben 
2506 harftir. Hazırlaııaaı ıcane ve putnaaMye aasaran yerieılne talik 
ediİBdı olacak en geç 20/10/^43 tacOıiınde tesaim edilecektir. Tahmin 
edileıa fiyat 2500 aradır. Itik&akasaysı Iftitâk edeeekter muhammea bede
lin % 7,5 nlapetiade msvakfcı* teataat tmmutt. »aajryea aaftddet zarfın
da katı teminat miktama A N f etaaeie YC fluAavAe yapmaSa mecburduf. 

İhale tarihi 2S/S/MS a a t 3S I B M C «9a6ı> 

Nakliyat yaptırılacaktır 
Toprak Mahsulleri Ofisi Umtun Müdürlüğünden 

Hukubafan I m h ı r f ı ^ anahal KoMAıcafa m a M 
Gümüıibacîköjr Havsa 
MerzifoB a 
Çonun » 'vtjm. Qedkft 
Osmandk > 
VeziköpıA a 
B»kı Adapaaaıa 

Göynük 
MmAmım 
H ü « e y n £ 
• « a r 
İn i l ip 
A H K » 
Yozgat 
AkdağmaJenl 
Zara 
Suşehri 
tiev^imm 
Gürün 
TokM 
Niksar 
Re«ad0» 
fLlaAa . 
Develi 
Pmitrbay 
CSaıyuı 
Orgüp 
Bo^vazlıyoa 
Boyabat 
Goikoy 
Mesudiye 
MeddözS 
Sungurlu 

> 
Geyve 

> 
Germeç 
Ç a a b n 
Ç"Sİ*HI ^ 
Y e A o y 
Yezköjr 
Y e A o y 
Savaş 
Siv«« 
S M « S 
Armağaa 
TvıİMİ 
Tuıdvai 
Toılıal 
İİMÜk 
Başköy 
ICayaeri 
SazımsaUı 
İncesu 
Fakik 
dtnop 
O r d s 

• » 

Amasya 
Ç e r i l i -

Çet^S 

Aii^Mİa fsaflı malxaller«(kl tafllbalhat Nafla Jttu«Slnce tesUt effîea 
ailkdcra g5re «enzin ve aefettfe <3,5} % B tafiaak kaydüe katedUeeek her 
en beş U B kUametre İçte İki lâstik bcaabSe tatınacak mala «fire tataa 
ast ik verihnek kaydile karşüannda yaah mahallere nakil İşl acık eksilt
meye f i ' T m l v . B B ycctate ber khl uyn vm flıale u l « n l â « ı * | l sibj bir 
kaçı bir müteahhide verileblUr. EksiUue 8S/a/3M3 peifenabe gimö Top
luk Mahsulleri Ofisi Alım Idödürlügönde raflte^kkü komisyon tarafmdan 
yapüacakür. Talip ı lssı lt ım anıv^kat t f l n ı t «temk Un Uralik depozit» 
. ,^•^1^^^ M,<iM» ayat tF» aMt am. bente toiMİsyma mtracaat etmeleri. 
daha tvvel tafsilAt almak lateyentein her gün ahm servisine ve Oümüş-
hacıköy, Mçrdfan, Ifetvaa, Boin, Atapazan. Dtaefe, Gflynik, İBahonu. H-
• n , Çankırı, Çcmım, Alaca, İ*nip , MBeHUrt. Osmancık, Sungurlu, Yerköy. 
âamrK Ttertü, Pmaıba», » t a y » . * « • » . * " * ««m. Oir fa . Suşehri 
Ktoytfflalmr. Total, Eıtaa, lUksar, l»^illl^'^ Toıert. Akdajmadenı. Bo^az-
İVsm, Bopalıat. Wiodıfcö|iri. OMkSy, alaiMİinns baş Tnrmalan. 

Mukavva satışı 
Sümer Bank Sellik» Sanayi Müessesesinden: 
iABasaarfa laaaBiAta M. M. 80. MS v* 110 Sio. odan kartonu «Htılz-

tertom jMuayyaa Vtt aıMAst İçi" « i N h * * ! UyaOaıla rt bedeli peşla 
«denmek ^artDe seıt)est sataıa arzeanmlçör. 

Bir tona kadar olan Jrtlfillnr l«ia tslarthrtda Yensif Ucetetndekl a»-

İçla ise amit te aaflpfosPmbr aUrttnriiMi mflrafaat «dilmelldir, 
1 T^aa kater yapûacıfc ı l n i s t : 
tAanbal BûnMama tntfha ımketl n ,SI İra 
1 Tondan <n tona kactar yaj^dacak satiflar: 
İnaMike Mtotör veya v««an Ic^de teaHa «utUe paketi U.M Ura 

tstanbulda motor İçinde tesUm fartAe paketi 18,— lira. 
«8312» 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
G ı ^ t a köpıüaünde vuku bakm ânca yüzündea bazı talel>eısn 9 ey

lül 1943 p«»yeM&e gSnâ saat 9 da yapılam olgunluk kompozisyon «nr 
tihanına vaktinde yetişemediklıeri anUçııhnıytır. Bu kabÜ talebenin k o m . 
pozisyon imtihanlannm 17 eylül 1943 cuma günü saat 9 da ıstanlkj 
Erkek lisesinde aynca yapdmasma Maarif Vekilliğince müsaade «dfl-
miştİT. 

ftgiü talebenin yukanda babsediJen bu zaruret dolayısüe kompo-
ziayon imtihamna giremıediklerine dair olgunluk imtihanı geçirdikleiı 
okullardafl alacakları vesika ve talebe büviyet varakalarile birlikte ' lar 
tanlbui Erkek lisesine yukartda y«zzli gün v« saatbe müracaat etmelen 
flin « k a a c ( 9 0 3 8 ) 



s^̂ s* 

Sahife 8 A K 9 X İ I 16 Eylül 1943 

SİCİLLİ KAV AN İN'in 23 üncü cildi 
ÇIKTI 

1 

^1942 senesi zarfında neşrolunan bilumum Kanuna Tefsir, Nizamname, Talimatname, Kararname ve Şûrayı Devlet Kararlarım ihtiva eder. Fiati: Ciltli 9 Liradır. 
SATIŞ YERt: İSTANBUL, ANKARA CADDESİ, No. 64 . CİHAN KİTABHANESİ. 

Tabiat kuvvei-f kuvvei/e 
yaşatır. 

/ U 

Çapdmdrkd Müstahzarat/ 
37 model şevrole marka 4 lâstik yeni bir TAKSİ ACELE SATI-1 
LIKTIR. Fiati 6,500 liradır. Ayrıca 2 motorlu ve 3 el tezgâhh 

DOKUMA ATÖLYESİ 
devren acele satılıktır. Yalmz el tezgâhlan dahi satılabilir. 
Talipler: Tahtakale caddesi No. 17/1 2 nci kata müracaatları. 

Eczacı kalfası aranıyor 
j Tecrübeli bir eczacı kalfasına ihtiyaç vardır. Müracaat: Keten-
1 eller Sabuncu Han İdris Lâboratuvan. 

Büyük ticaret jnüesseselerüıin 

A N K A R A M Ü M E S S I L L I Ğ I 
kabul edilir. Müracaat: P. K. 195 - Ankara. 

I DİŞÇİ KALFASI ARANIYOR 
Müsait şeraitle bir dişçi kalfasına ihtiyaç vardır. 
Diş Deposu Mehmet İbrahim Berlcmen'e mîtracaat I 
Meraklılara Müjde! 

Aylardanberi beklenilen ve dünyaca tanınmış 

FİNE WOOLLEN Co. Ltd. 
İngiliz Müessesesinin kum aslan bu kere 

PAZARKAYA 
Kumaş Mağazasına geldiğini ve bugünden itibaren satışa çıka-

S nldığını sayın müşterilerimize arzederiz. 
Sultan Hamam 1/11. Tel: 20046 

S©ınısy^ Y®llcyOylk_ 
John Knittel'i Türlt okuyucuları bu Icitab ile tanıyacaklardır. Ba

yan Asude Zeybekoğlu elile dilimize çevrilen bu şjheser romanuı 
kahramanlannı Londranm kibar muhitinden alarak Afrika çöllerine 
..adar götürmektedir. Bu gaheserl ele alınca tamamlamadan bıraka- I 

mazsınız. Fiati 100 kuruştur. Neşreden: AKBA KİTABEVt Ankara. 

IHayvanlar, İnsanlar ve Tanrılar; 
Nasuhl Baydar bu kltatoı (Ferdinand Ossendovsky) den tercüme 

etmiştir. Eseri okurken bir taraftan derin düşüncelere dalacak, diğer 
taraftan Sibirya çöllerinin içerisine kadar blnblr macera ile sürükle
neceksiniz. Nasuhl Baydar şimdiye kadar bu kadar kuvvetli bir eseri 
tercüme etmemiştir. Eserin fiati 150 kuruştur. 
Kitab AKBA KİTABEVt tarafından yeni basılmıştır. 

İKALORiFER YAPTIRILACAKTIR 
Mevcut proje ve şartnamesine göre Karabükte Asit sülfürik 

ve Süperfosfat fabrikalan binalannda malzemesi müteahhicİB 
ait olmak üzere kalorifer tesisatı yaptınlacaktır. 

Bu işe ait proje ve şartname Istanbulda Galata Büyük Tü-
I nel Han 6 No. lı yazıhanede ve Karabükte Şantiye şefliğinde 
görülebilir. Taliplerin teklif mektuplannı kapalı olarak en 
geç 25/9/943 tarihine müsadif Cumartesi gününe kadar Ka
rabükte asit sülfürik fabrikası inşaat müteahhitliğine gön
dermiş olmaları lüzumu ilân olunur. 

Deniz Müsteşarlığından: 
.Mersinde bulunan Deniz Harb okulu ile Hie!ybeliada<la bulunan 

Deniz telsiz elektrik fen tatbikat okulu için Yükesk mühendis okulu ın«-
zunu birer elektrik ve birer makinıe öğretmeni 3656 sayılı kanun hüküm
leri dahilinde ücretle alınacak. Eteklilerin Ankarada Deniz Zat ijlıeri 
şubesine Mersinde ve Istabulda okul müdürlüklerine müracaat etmeleri. 

(9294) 

T A Ş R A 
MÜŞTERİLERİMİZE 
Meşhur Singer Elmaslı 
ve Pırlantalı saatleri, 
nin. Şövalye ve Nişan 
yüzüklerinin. Çiçek iğ
nelerinin, Küpelerinin 
en son lüks resimleri 
çıkmıştır. Bu resimler
den tedarik etmek is-
tiyenlerin adreslerile 
I 3 kuruşluk posta pulu 
göndermeleri rica olu
nur. Satışımız peşindir. 
Singer Saat Mağazası 

İstanbul Eminönü Cad. 
No. 8 

DERMOJEN 
VANIK, ÇATLAK. ERZEMA ve 
CİLU YARALARINA fevkalâde 
iyi gelir. Derinin tazelenmesine 
ve yenilenmesine lıizmet eder. 

• HER ECZANEDE BLLUNUR. | 

ETERNn 

Secaûam dufUlst î-f^&i 

İJUH0£ maİc 

Dr. tlısan Samt 

tstafilokok Aşısı 
tstafUolcoklardan mütevellit 

(ergenlik kan çıbanı koltuk altı 
çıbanı arpacık) ve bütün cilt has 
<̂> tıklarına karşı pek tesirli 

^ aşıdır üıvanyolu No 113 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

'^cahında günde 3 kaşe altnabtUr, 
Taklitlerinden sakınınız. Her yerde ısrarla GRÎPÎN isteyiniz. 

KUPONLU-VADILİ MIVDUinr 

Zayi — Tramvay İdaresinden alnuş 
olduğum hüviyet varakasmı kaybet
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 
Aksaray deposunda silici Et.em Lokum 

Prof. Dr. 

KEMAL CENAP 
Kalb, damar, mide, verem 

bünyevi şişmanlık, zayıflık, şe
ker hastalığı ve Ic ifraz hasta-
lıklan. • 

Her gün saat 15 - 19, 
Pazar günü öğleden evvel muh

taçlar fahriyen kabul ve ihti
mamla muayene edUir 

Gece davetleri kabul edilir. 
Taksim, Doğu Palas No. 14. 
TPİ- 43963 

Orr PARANIN• F A I Z Î N : - A l 

TÜRK TİCARET 
BANKASI A. Ş. 

İ l â n 
Burgazdan İstanbula gelirken 30/ 

7/1943 tarihinde maruz kaldığı kaza 
neticesinde büyük avarya ilân eden 
«LÜTFÜ HUDA» motorunun dispaşö-
rü tayin edildiğimizden mezkûr mo-
törde bulunan mallan dolayısiyle 
büyük avaryaya İştirak edeceklerin 
ellerindeki evrakı müsblteyi 25/9/1943 
tarihine kadar aşağıdaki adrese tev
di etmeleri tebliğ makamına kaim 
olmak üzere İlân olunur. 

Dispaşörler: Sekip Sevlngen 
Turgud Aygen 

İstanbul, Bihçekapı, Cermanya 
han 2 ci kat No. 15. 

Zayi — 942 _ 943 senesi istanbul 
Üniversitesi Fen Fakültesinden aldı
ğım şebekemi kaybettim, hükmü yok
tur. 119 Bülent Garan 

Fennî Sünnetçi 

NURİ EŞSİZ 
Aksaray Polis Mer 

kezi karşı köşeslndt 
No. 1/2. Tel: 20937 
Bir hafta evvel mü 
racaat. 

• I 

Satılık Otomobil 
Aksaray- Azmi MUlî Türk Anonim şirketinin Niğde Aksarayındaki 

un fabrikası garajında bulunan 1938 modeli bir adet kapalı Fort te-
nezzüh otomobili satılıktır. Tekerleklerindekinden maada Istepnesln-
de de bir lâstiği vardır. Talip olanlarm mütemmim malûmat almak 
ve görüşmek üzere T. C. Ziraat bankası umum müdürlüğü binasmda 
ioare meclisim'z Zekeriya Beşorak'a müracaatları. 

Diplomalı Eczacı Aranıyor 
tstanbula yakın bir eczanenin mes'ul müdürlüğünü deruhde 
edebilecek diplomalı bir eczaciya ihtiyaç vardır. İst. Aşir Ef. 

Caddesi (Yeni Postane arkası) 31 No. lu Mazon ve Botton Ecza 
" " ^ " " ^ T ^ " * * " * ' ' " deposuna m ü r a c a a t . " ^ " " ' * ' ^ ' ' * * " ' * ' ' ' ^ 

ÖĞRETMEN ARANIYOR 
KOZAN'da açılan hususi orta okul için Türkçe, müzik, Fran
sızca, matematik, jimnastik ve resim öğretmenlerine acele ih
tiyaç vardır. Yüksek ücret verilecektir. Talip olanlarm tafsilât 
almak üzere Karaköy, Havyar Hanında eski «Stok» ecza de-
posunda Doktor Sedat Ban'yı görmeleri. 

Ü 
• Yatılı — Yatısız' 

Ana - İlk - Orta - Lise sımflannı 
Kız ve erkek kısımlanm havidir. Kayıtlar başlamıştır. 

Derslere 13 Eylülde başlanacaktır. 
Amavutköy - Tramvay caddesi - Çiftesaraylar Tel: 36 

Fazla şişnuunlığa karşı 

RADY0KAR60N 
Tabl«tl«ri 

Mide ve Bartaklarm muntazam c<d>«ınMnu t«min eder. 
BUtttn eczanelerde bulunur. 

Kutusu 70 kuruştur. 

Güniü/c Ha/atta I. O, L 
SERÎSI NO. it 

TÜTÜN VE SİGARA 
TÜTÜNÜN Brttanyayo Sir Walter Rdeigh adında bir 
kaptan tarafından (16) inci asırda getirildiği söylenir. 
Sir Walter'in pipo içtiğini gören İrlandalı uşağı efendi* 
sinin yanmakta olduğunu zan ederek hemen koşup üze* 
fine bir kova su dökmüştür. Bugün milyonlarca tütürf 
İçenlerden kaç kişi bir sigara tüttürme keyfinin yerine 
gelmesi için kimya sanayiine muhtaç olduğunu düşünür? 
Tütün de, herhangi bir toprak mahsulü gibi mütenasip 
bir kimyevi gübreye muhtaçtır. Bundan başka bu neba< 
tın maruz olduğu bir çok hastalıklar ve haşarat ile 
kimyevi silâhlar vasıtasıle mücadele etmek lâzımdır. Tü» 
tünün terbiyesi ve hazırlanması ise memulu hilâfında 
şümullü kimya meseleleri arz eder. Diğer taraftan sigara 
kâğıdının da dakik kimyevi tecrübelerden geçmesi icab 
etmektedir. Tütün pipoda, puroda veya sigarada onu 
yakacak vasıta olan kibrit olmadıkça yalnız başına hiç 
bir işe yaramaz. Bir kutu kibrit ise kimya araştırmalarının 
muazzam bir zaferidir. Adi kibritlerin çakılan ve yakılan 
tarafı bilhassa fosfordan ve Klorat dö potasiumdan mü« 
rekkep ise de, zamk, kükürt, boya ve içirme maddesi 
gibi kimyevi maddelere dahi lüzum vardır. Harpten do
layı kibrit kıtloştığındon çakmaklar taammüm etti ve mü-
kemmelleşti. Serium (Ceriuın) ve sair nadide madenler
den imal edilen çakmak taşından tutunuz da tırtıllı 
tekerleğin mamul olduğu maddeye kadar, ve bilhassa 
tabii madeni yağlardan ve hatta hidrojenlendirme ame-
iiyesile kömürden tasfiye edilerek elde edilen benzine 
kadar, hepsinde I. C. I. araştırma kimyagerlerinin büyük 
bir hissesi vardır. 

Imperial Chemical Industries Limited 
Türkiye Vekili t 

imperial Kemikal İndustris (Turkey) Ltd. 
i s t a n b u l 

İZMİR MANİFATURA 
Türk Anonim Şirketinden; 

Taşradaki toptancı müşterilerimize: 
Hindistan ve Isviçreden ithaline muvaffaic olduğumuz lüks pop

lin, renkli hasse, dört en çarşaflık patiska, basnıa, organtin, jorjet, 
kaput bezleri İZMİR MERKEZİMİZDE toptan satışa arzolunmuf-
tur. Aiâicadarların mezkûr merke ûmize müracaatları istifadelerini 
mucip olacaktır. 


