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italyanların teslim 
olması kime 

yaradı 
İtalyanm teslim oluşu kime 

yaradı, şimdilik bımu kestirmek 
güçtür, işin içinde olduğu için, 
bugünkü perişanlığı önceden 
görmüş olan Mareşal Badoglio' 
nun Müttefiklerle mütarekeye ne
den hemen yanaşamadığı şimdi 
iyice anlaşüıyor. 

Harbden kurtulmak pahasma 
herşeye razı olan İtalya bir yeri
ne iki düşman kazandı, 3akım-
dan esirgenmek isterken cenup
ta Müttefüderin, şimalde Alman-
!ann savaş alam oldu. Bütün 
sulh gürültüsü Roma bombardı-
manmdan çıkmıştı. Müttefikler
le Almanlarm çarpışması netice
sinde kim bilir Roma ne hale gi
recektir! Mussollni, kudret ve 
haşmetini kirala devrederek yı
kıldı. Şimdi kıral, Kalabriya dağ-
larmda bir yürük göçmen, Mus-
solini gene Romada — iğreti de 
olsa — bir hükümet Reisidir. Bir 
millet bu kadar talihsiz, yahut 
bu derece beceriksiz olabilir! İtal
ya, teslim oluştan memnun de
ğildir. 

Müttefikler İtalyada Mussoli-
niyi devirip Badoglio ile anlaş
tıklarını sandıklan bir sırada ve: 
«Sakın Mussoliniyi ve adamlan-
nı yurdunuza sokmayınız» diye 
notalar dağıttıktan bir kaç gün 
sonra kendilerine teslim olmuş 
Mareşalin esiri Mussoliniyi, ka
yıtsız şartsız teslim aldıklan 
İtalyadan kaçırdılar. Şimdi Mus-
splini gene onlara karşı savaşan 
bir düşman, Badoglio onlara sı
ğınmış hükümetlerden biri... 

İtalyanın teslim olması, hiç 
şüphe yok ki İngiltere bakımın
dan, en büyük zaferlerden biri
dir. Avrupa için büyük tehlike 
sanılan, Fransajn ürküten o bil
mem kaç milyon süngülü İtal
yan ordusundan eser kalmadığı 
gibi bir zamanlar İngiltereyi sen
deletip duraklatan İtalyan do-
rıanmasf da — tuhaf tesadüf — 
İngilizlerin eline geçti. Çok şükür 
karada Balkanlar, suda Akdeniz 
artık rahattır. Bu gemilerin Müt
tefiklerin çok işine yarayacağım 
bir tarafa bırakalım, İngiltere ile 
beraber bütün Akdeniz memle
ketleri, gelecek Akdeniz sulhu
nun güzelliğini düşünerek geniş 
hefes aldılar. Brütüa, Sezan bir 
öaha hakladı. Roma imparator
luğu hülyasını yıkmakta Alman
ya da İngiltere ile birliît oldu. 
Bu asra sığmayan ihtiraslara 
karşı kaderin cilvesi... 

Pakat İtalyanm teslim olması, 
bütün bu gür verimlerine rağ
men, bugün için İtalya harbini 
Müttefiklere kolaylaştırmamış-
tır. Bizzat İtalva İtalyayı işgal 
etmek bakımından Müttefikler 
ipin çelimsiz bir düşmandı. Al
manya, Mussolini yahut Badog
lio ayakta iken, İtalyaya az yar
dım ediyor, istediği gibi hareket 
edemiyordu. Badoglionun teslim 
olması Almanyayı İtalyaya hâ
kim kıldı, Müttefiklerin karşısına 
İtalyan ordusundan çok daha 
çetin bir düşman çıkardı. Teslim
den beri İtalya harbi Müttefikler 
için ağır, kanlı olmaya başlamış
tır. Düne kadar gelen haberler 
bunu gösteriyor. Bu zorluklar 
geçicidir, nihayet daha fazla gay
ret, daha büyük fedakârlık iste
yebilir. İtalya ergeç işgal oluna
caktır. Fakat, gizlenemez ki İtal
yanm teslim oluşu, umulan ko
laylığı getirmemiş, İtalyada Müt
tefiklerin ilk hesaplarım belki de 
altüst edecek, askerî siyasî güç
lükler doğurmuştur. Müttefikler 
Italyamn teslim oluşundan mem
nun değildirler. 

Almanyaya gelince, bu aldatıl
mış müttefikin İtalyanm teslim 
oluşundan duyduğu acıhk, uğ
radığı şaşkınlık Bitlerin şiddetli 
nutkundan, Almanyanm İtalya 
içinde ve dışında İtalyanlara kar-
Çi aldığı sert tedbirlerden iyice 
anlaşılıyor. Almanlar, bu «İha
net» den sonra ağır bir yükten 
kurtularak tek başlarına rahat 
dövüşeceklerini söylüyorlar. Fa
kat İtalyanın ihaneti Almanyayı, 
yıllardır sırtında taşıdğı hasta
dan kurtarmış olsa da, İtalyanm 
teslim olması Avrupada ikinci 
cephevi Aimrnyanın hiç bekle
mediği kısa bir zamanda İtalya-[ 

Ingîlterenin dış politi
kasında yeni gelişme 

Daily Mail flazetesinin hir makalesi 
«Ingilterenin gayesi emniyeti sağlamaktir, cenubu 
garbi Avrupa devletlerinin istiklâli imparatorluk 

münakalâtının emniyeti için elzemdin^ 
Gazette de Lausanne'ln Londra 

muhabiri bildiriyor: Londmda bey- nız 
nelmllel siyasi meselelerin gündelik^ milletlere verdiği sözü her şeyden ev. 
münakaşasından, esash bir mâna çı
karmak kolay değilse de son altı ay 
zarfmda görüçlerde bir değişiklik 
hasıl olmuştur. 

Hart) sonraa İdealist projeleri, bi
raz geriye atılmış ve ananevi İngiliz 
menfaatlerini korumak ka3rgısı be
lirmeğe başılamıştır. Başika bir tabirie 
harbin dördüncü senesi sonunda In
gilterenin büyük bir devlet politikası 
taklbetmek, 18 inci ve İfl uncu 
asırlann haricî siyasetinin esaslarma, 
yani büyük devletler arasmdaki mu
vazeneye dönmek temayülü meydana 
çıkmşıtır. 

Müstakbel milletlerarası nizamm 
istinatgahını teşkil edecek olan 
dörtler blokunun teşkili nazariyesi, 
son altı aylık tecrübelerden sonra da
ha büyük bir realizmle tetkik edil
mektedir. 

Vakıa büyük milletler manzume
si fikrinden vazgeçilmemektedir. Fa
kat milli ve imparatorluk menfaat
leri arasmdaki nazik muvazeneyi 
muhafaza etmek lü?umu şimdi daha 
ziyade takdir edilmektedir. 

Halbuki bugüne kadar İngiliz. 
Amerikan, Rus ve Çin müttefikleri 
arasmdaki ahengi muhafaza etmek 
ve bu sayede dünya sulhÛnû koru
mak düşüncesi hâkim bulunuyordu. 

Daily Mail gazetesinin son zaman
larda neşrettiği başmakaleyi, bu ba
kımdan mütalâa etmek lâzımdır. Bu 
gazete, muhafazakâr bir halk or
ganı olduğu İçin makaleleri daha zl-
yede dikkat ve alâkayı çekmektedir. 
Halbuki solcu Daily Harald ve News 
Chomlcle gazeteleri, harb ve sulh 
gayelerini esash bir surette tetkik et
meğe pek az temayül göstennişler, ve 
gündelik vakayün mütalâa ve tetki-
kile iktifa etmişlerdir. 

Daily MaU'in makalesi, mUll İngi
liz menfaatlerinin azimkârane bir 
müdafaasmdan ibarettir. Gazete bu 
menfaatlerin bir listesini yapmağa 
çalışmakta ve bunlarm en başında 
»milli şeref» bulunduğunu yazmakta
dır. Daliy Mail diyor ki: 

«İngiltere eğer hart>den sonra yal 
kalmak istemiyorsa müttefik 

vel tutmahdır. ingiltere, Polonyayı 
yan topraklarile değil, fakat bûtün-
lüglle ihya etmeği taahhüt etmiştir.» 

Makaleye göre tngUlz menfaatleri 
birkaç asır evvelkilerin aynıcûr. Daily 
Mail devamla diyor ki: 

«İngilterenin bu harbde gayesi, 
bundan cveı vuku bulan birçok harb-
lerde olduğu gibi İngilterenin emni
yetini sağlamaktır. Bu emniyet de 
bir tek devletin ve yahut devletler 
gurupımun tahaMciİmünü ortadan 
kaldırmakla garanti edebillr.Bu dai
mî siyasî muvazene kaygısı, yalnız 
Avrupanm batısma değil, doğusuna 
da taallûk eder. 

Cenubu garbi Avrupa devletlerinin 
İstiklâli de Doğu Akdenizln ve binne-
tice İmparatorluk münakalâtmm 
emniyeti için Hollandanm İstiklâli 
İngiliz sularmm emniyeti için olduğu 
kadar elzemdir.» 

Tabii, Avrupa muvazenesi politika
sının eski metodlaıll© takibedileml-
yeceğlne ve bunun yerine kıta birliği 
politikasının konulması lâzım gldiği-
ne kuvvetle inanan İnglizler de yok 
değildir. Fakat bu iki düşünce görün
dükleri kadar birbirinden aykın de 
ğildlr. Meselâ Observer, Avrupa bir
liği temajrülünü hararetle müdafaa 
ederken Daily Mail gîbi gazeteler İn
gilterenin rolü küçük devletleri hi
maye etmek olduğunu belirtmektedir. 
Bununla berabep, Observer gazetesi, 
Daily Mall'ln fikri hllâfma olarak bu 
küçük ve orta milletlerin İstiklâl ve 
hürriyeti ancak geni^ bir bIrUk kad
rosu içinde teyidedllebileceğı müta
lâasında bulunuyor. 

Observer bir taraftan İngiltereden 
faal bir kıta siyaseti takibetmesini 
İsterken İngilterenin milli menfîiat-
lerinl müdafaa etmektedir. 

Cezaylrdekl Fransız millî kurtuluş 
komitesinin tanmması, bizzat İn
giliz Harilcye Nezaretinin de son za
manlarda bilhassa Avrupaya taallûk 
eden meselelerde daha müstakil bir 
yol takibine başladıgmı gösteriyor. 

Millî Müdafaa 
tahsisatı 

100 milyon munzam 
tahsisat verilecek 

Ankara 14 — Müvazcnei umumL 
ye kanununa bağlı ( A - i?aretli cet
velin Millî Müdafaa Vekâleti kıs. 
mmda muhtelif müdaifaa hİ23netleri 
adile açılan hususî fasla 100 milyoo 
lira munzam tahsisat verilmektedir. 
Buna dair kanun lâyihaM Meclisin 
yarınki (bugünkü) toplantısında gö-
rüşüJecektir. Bu suretle Millî Müda
faa tahsisatı 22t) milyon liraya çıka
rılmaktadır. ^ 

Sulh konferansı reisi 
Roosevelt olacak 

New-york 14 (A.A.) — Reis Roose-
veltin sulh konferansmm daimî rela-
Uğine tâyin edilmesine dair Birleşik 
Amerika reisicumhur muavni' Walla-
ce tarafından yapılan teklif, umumi 
efkârda büyük bir alâka uyandırmış
tır Bu fikir yeni olmamakla beraber 
harb en yüksek noktasma yaklaştık
ça bu proje de gittikçe büyük bir mâ. 
na almaktadır. 

Bulg ar Yeni 
Hariciye Nazırı 

Dün akşamki trenle 
Sofya'ya gitti 

Sofyadan gelen t«lgraf haberle
rine göre, yeni Bulgar kabinesinde 
Hariciye Nazırlığına Bulgaristanın 
Ankara elçisi M. Sava Kirof tâyin 
edilmiştir. Yeni Nazır dün akşamki 
tnanle Sofyaya hareket etmiştir. 

M. KiroE, memleketimizde bulun
duğu müddet zarfında temas ettiği 
mahfillerde iyi hâtıralar bıreJ^mış 
kıymetli bir diplomatttır. Yeni Ha
riciye Nazurmın Türk . Bulgar müna-
«ebetleoinin daha ziyade kuvvetlen
mesine, aynı zamanda Bulgar poli
tikasının Balkanlarda sürekli bir sulh 
âmili olmasına çalınacağım ümit v e 
temenni ederiz. 

Sofya 14 ( A . A . , — D. N. B.: 
Yeni Hariciye Nazın Sofyaya dön
dükten sonra, Bulgar hükümetinin 
taldbedeceği siyasî îstikannletti belir, 
tecek deklârEisyon 16 eylül perşem
be günü neşredilecektir. 

da açarak Alman ordusunu zor 
duruma sokmuştur. Ruölann sıkı 
ilerleyişi önünde her gün biraz 
daha çekilerek neredeyse Dnieper 
nehrini tutacak olan Alman or
duları, şimdi de bir yandan Bal
kan kıyılarım müdafaa etmek, 
öbür yandan müttefikleri italya 
şimaline çıkarmamak İçin Şark 
cephesinden daha fazla kuvvet 
çekmektedirler. Bu suretle, har
bin başmdan beri ilk defa Al
manlar şarkta dev düşmana kar
şı koyarken Müttefiklerle de doğ
rudan doğruya ve tek başlanna 
temasa girmiş buhmu3'orlar. Al
manlar için tehlike, Rus cephesi 
boyunca geri çekilirken, ölmüş 
bir otoritenin eteğine yapılarak 
onu diriltmek pahasına. Afrika-

da boşıma uğradıkları hezimeti, 
bir de İtalyada tekrarlamaktır. 
İtalyanın teslim oluşundan Al
manya hoşnut değUdir. Şu hal
de, İtalyamn teslim oluşu, har
bin gidişi bakımından, hiç kim
seye yaramarmş görünüyor. Bu 
hâdise, bizzat harbe yaramıştır. 
İtalyanm çökmesi, hangi kar-
maşmalara varacağı, ne vakit 
gangren olacağı, yahut ne zaman 
iyileşeceği belli olmıyan, ufunet 
dolu bir çıbanın deşilmesi tesiri
ni yapmıştır. İçin İçin, ağır ağır 
gelişen harb, İtalya aradan çı
kınca vargısı belli, açık bir mec-
raya girmiş bulunuyor. Asıl iki 
diişman artık karşı karşıyadır. 
Harb, İtalyanm teslim oluşımd 
memnundur. Necmeddin Saı 

BU S A B A H K I TELiOBAFI.AR 

Salernoda kanlı muharebeler 
Almanlar Salernoya girdiklerini iddia ediyorlar, 

Müttefikler ise esas mevzileri azimle tuttuklarmı, gemi 
ve uçaklarla takviyeler aldıklarmı, Montgomery'nin 

süratle şimale yürüdüğünü bildiriyorlar 
Londra 15 (Radyo) — Çmuurta 

şark sahilin<)e Katanaaro'dan h a ı e . 
ket edıen sekizinci ordu, 5 0 İrilnmrt 
re içeride btılunaa Coeenza'yı igeal 
etmiştir. Sekizinci ordu, sürad* fL 
male, Salemo istikamledn* ilerle
mektedir. Yakında besinci ordu il* 
birleşmesi bekleniyor. Tarant'taa 
harekleıt eden bir MüMetfik kohı 45 
kilometre şimalde bir hava meyda
nında Almanlarla muharebeye! tur 
tuşmuşlardır. ikinci bir kol Potenza. 
ya yaklaşıyor. Üçüncü bir kol ise 
Altamura'mn ötesindedir. Bari linıa-
nı işgal edilmiştİT. 

Napolinin cenubundaki Salietrno 
bölgesinde çetin muharebeler devam 
etmektedir. MütBejfikler bir miktar 
araziyi Almanl<ara terkeıtmişlerse d« 
Salemo'nun (imal vıe batısmda eahil 
ovEisma hâkim geçitlerdeki esas m e r . 
zâ I erini tutmakta vie kuvvetlendir
meğe çalışmaktadrr. İngiliz ve Am»-
rikan kuvvetleri birlejmijler v e y»-
ni takviyeler almışlardır. Almanlar, 
feısılasız şid<)eitli mukabil hücumlar
da bulunuyorlar. Almanlar da tak
viyeler alnuşlerdır. 

Müttdfikleir Salemo'ya uçak v« 
gemilerle takviya kuvvetleri gönde , 
riyorlar. 

Vaziyet İslah edilecek 
Londra 15 (Radyo) — Salemo*-

dan gelen «o son haberlere göre, AI-
manlann mukavemeti h&U çok eert 
olduğu, fakat Müttefiklenn d e kur
muş oldukları köpriîbaşılarmı büyük 
bir aziml* tuttuklan merkezindedir. 

Napolinin cenubunda dar v e m ı ^ 
arazide muhanebeler şiddetle devam 
ediyor. Müttefikler, Ahnanlan bir
kaç kilometite içeride tuttuklan kuv, 
vetli mevzilerden kovmak için yap-
tıklan gayretlerdio hâl& inadı bir mu, 
kavemet â« karşılaşıyorlar. Alman
ların kazançları pek zayıftır. Vaziyet 
Müttefikler bakımından ıslah edile
cek ve Almanlar tepelerdeki mev
zilerinden atılacaktır. Almanlarm en 
büyük avantajı, civardaki hava mey . 
danlanm ellerindie tutmalardır. Hal
buki Müttefik uçaklar uzaktan gel
mekte vte harb meydanlarında çok 
kalamamaktadır. Hattâ ihraç zama
nında Mütıe ı^er i himaye eden tay
yareler, donanmaya mensup* uçak
lardı, Almanlann dvar sırtlan tut-
malan Müttefiklerin takviye ve tfeç-
hizat getirmelerine m&ni olamcunak. 
tadır. Akdeniz Müttefiklere takviyie< 
getiren uçak ve gemilerle doludur. 

Almanlar Salerno'ya 
girmişler mi? 

Londra 14 ( A . A . ) — Alman re»-
mt ajanaı. Alman kıtalannıa Saler-
no'ya tekrar girmeğe muvaffak oL 
duklanm bu akşamki yaymunda bil-
dimaiştir. 

Almanya, ttalyaya 70 
tümen gönderiyormuş 
Madird 14 eylÛl (A . A . ) — 
Cenup istikametine gönderilen 

Alman tümenlerinin sajyuı 70 olarak 
tahmin edilmektedir. Nakledilen 
malzema ve teçhizat 100 tümenin 
ihtiyaçlannı karşılıyacak ka<lar çok
tur. 

Almanlara göre son 
vaziyet 

Berlin 15 (E. P.) — E, P. ajansmm 
askeri muharriri Sertoslus İtalyadaki 
hart) durumu hakkmda aşağıdaki 
malûmatı vermektedir: 

İtalyada Eboü kesimindeki Alman 
kuvvetleri 5. ci Amerikan ordusuna 
ağır darbeler lndinnektedirlw. Müt
tefik kuvvetlerinin bilhassa Kanada
lı kıtalardan mürekkep olan sol ce
nahı hafta sonunda Salemo şehrine 
doğru gen atılmış ve burada müda-

faya çekilmek zorunda bırakılmıştı. 
Bu defa Clark ordusunun merkez ve 
sağ cenahlan da aynı akıbete uğra
mış bulunmaktadır. Düşman 10,000 
kadar ölü ve birçok esû: vermîştir. 
Sol cenahta gerilerini denize vermiş 
olan İngilizler henüz İnatla çarpış
makta olduklanndan bu vaziyet kar-
şısmda general Clarkın bütün ümi
dini kaybederek kuvvetlerini gemUe-
re bindirip çekilmeğe karar verip ver-
miycegi şimdiden tâyin edilemez. 
Bundan başka Paestom mabedi ha
rabelerinde bulunan müttefik sağ ce
nahı da Alman taarruzuna karşı he
nüz mukavemet göstermektedir Her
halde şu muhakkaktır ki 5. ci Ame
rikan ordusu çok güç bir durumda
dır ve Salemo - Paestum kesiminde
ki muharebelerde teşebbüs Almanla-
n n elindedir. Kalabrlyadan şimale 
doğru gelmeğe çalışan 8. el İngıliı 
ordusunun Amerikalılara yakında bir 
yardımda bulunabileceği muhtemel 
görünmemektedir. Montgomerynin 
taarruz kollan Raestumdan henüz 
200 kilometre uzaktadırlar. Bu kuv
vetler şimali Kalabrlyanm geçilmesi 
güç dağlık arazisini aşmağa muvaf
fak olamamışlar, yollar mütemadiyen 
ve slstamatik şekilde tahrip edildi
ğinden ancak pek yavaş ilerleyebil-
mektedlrler. 

Yugoslav vatanseverlerinin 
son muvaffakiyetleri 

Londra 15 (Radyo) — Yugoslav 
vatan severleri reisi general Mlhallo-
vlçln tebliğine göre vatan severler, 
AdriyatUc sahilinde Susaktan Sen-
tiyeye kadarı altmış kilometrelik bir 
sahili İşgal etmişler, ve Baknı liman-
nmı ele geçirmişlerdir. Bu limanda 
bir kaç küçük İtalyan harb gemileri 
vatan severlerin eline düşmüştür. 
Obsovaç, Kils ve Kastd şehirleri de 
kurtarılmamıştır. Kastel, Spalato U-
manııun yanındadır. Spalato limanı 
elyevm muhasara altındadır. Adri
yatik denizindeki en büyük adalardan 

Brah Ue diğer iki ada Yugoslav va
tan severlerinin eline düşmüştür. 

Yugoslav çeteleri Sloveniada Lub-
llana şehri hariç bu eyaleti kurtar
mışlardır. Almanlar, Triyesteden 
Arnavutluğa kadar her yerde Yugos
lav çetelerile karşılaşıyorlar. 

Bir çok yerlerde İtalyanlar. Alman
larla halâ çarpışıyorlar. İtalyanlar 
Karlovaçta ve daha bir şehirde şid
detli bir mukavemet gösteriyorlar. 
Yüzlerce İtalyan askeri, Yugoslav 
vatan severlerine İltica etmişlerdir. 

Almanlar Briansk'ı boşalttılar 
Londra 15 (Radyo) — Alman

lar, Brianak şehrini tehliyie lettikleıi-
ni bildiriyorlar. Ruslar henüz bu ha^ 
beri teyidetmemişler, faluut Sovyet 
müfrezelerinin Desna nldhrimn sağ 

Asri Me«ihl.. 
Evet amma iimmeti, }[o^j[u 

sahilindi© köprübaşılar kurduklannl 
bildirmişlerdir. Briansk şehri de bu 
nehrin doğu »ahilindedir. 

Cenubî Ruayada Ruslar Dnieper 
İstikametindıe yeni terakkiler kaydet-
mişlferdir. Stalinodan hareket eden 
Ruslar, Dimietriyefska şehrini zap-
tetmişier, Dniepropetrovsk ^ mü
him şehirlerden biri olan Pavlogra-
da 30 kilometre kadar yaklaşmışlaı*' 
dır. 

Londra 15 (Radyo) — Mosko-
vadaki Reuter muhabirine göre, Al 
manlar üç günlük muharebeden son. 
ra Briansk'ı tahliye etmeğe mecbırr 
olmuşlardır. 
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DIKKATLERI 
Olağanüstü saydığımız 

olağanlıklar.,. 
Bu sütunumuz ille tenkid, ille kS . 

tuI«Ridc için değildir. 
Vatan vapuru Köprüye çarptı v t 

Köprüyü epeyce hırpaladı. Fakat 
aym gün zarfmda öğleye doğru pi
yadeler geçti. A z sonra da nakil va
sıtalarına yol açıldı. 

«Belediyenin Köprüler müdürlü, 
günü tebrik ederiz» sözünü ancak 
kendi aramızda sarfedebiliriz v e baş
kaları duyarsa gülünç olmaktan kor-
kanz. Zira, bu gibi tamirler, dünya, 
nm her yetinde böyle süratle yapı-
far. Ancak Tünelinld gibi, yağmur
dan ve kardan tıkanan trenlerâıki 
gibi sürüncemelerle kıyaslıyarak 
Köprüde elde edilen sürati aHaşla. 
mağa lâyık buluyoruz. HalbıJd asd 
olan bir ânzamn m kısa zamanda 
Rİderilmetidir. 
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SÖZÜN 6ELlŞt 
Sulh tiryakilikleri 

Snlh jagayufl» hsjrb yaşayışı arasında pek büyük faiklar 
(Muğu muhakkaktır. Biz harUn dışında olduğumuz halde 

dünyayı «aran barb havası memleketimizin de üzerinden geçtiği 
İçin günlük hayatımızda, ttlyatlanmısda hatan «ayıfar değişiklÛder 
^du. Evvelâ sulh tiryakiUklerlnden yavaş yaraş vaz geçtiğimiz gi>-
rülüyOT. 

Kahveden başlıyalunı Şimdi amJaşıhyor ki kahve snlh İçkileıln-
deudir. Harbin Bk senesinde ekmekle kahve ihtijracnuıı insatılar İçin 
ayni şiddette okluğu sanıhyordu. Kahved dflkkânlannm önünde 
biriken yüzlerce tl^akl yüz gram kahve almak i0n sabahtan akşama 
Iradar beklemeyi gSze t̂tyor; zahmaCIerin en ağuma katlanmaktan 
{ekinmiyordn. Kahveslz yapamıyaeaklanm sdyliyen iht̂ r&r kadınlar 
nbahleyin ağızlatma bir yudum kahv« koymazlarsa akşama kadar 
zihinlerini toplayamadıTJanm, başlanmn dândttğüntt, yemek yiye-
meyip düzgün k^mu âmadıkhtruu İddia ediyorlardı. Kahve yavaş 
yavaş azaldı. Ayda yanm kUo kahve IçUen evl»e şimdi üç ayda ya
nın kilo kahve girmediği haMe kahveıizlik büyük bir dert olmak 
vasfım kaybetmiştir. Sulh zamanmda günde hiç olmazsa !M kahve 
İçmedaı yapanuyan bir çok tamdık tlryakikr şimdi üç ^rt günde 
bir kahve İçtiklerini, haftada bir içseler, hattfl hiç içmeaeler de kah
veyi eskisi gibi aramadıklarını söylüyoıiar. Sulh tiry«kiIfUerlıı£a en 
başta geleni bu suretle insanlann yakasmı bırakmış oluyor. 

Çay da öyledir. Sulh günlerinde bir çok t^erde yalnız nhah 
çayı Ue iktifa edilmezdi Günün on iki laatl semaverlerin kay
nadığı, öğle yemeğinden sonra, ikindide, akşam yemeğinden sosıra, 
hattâ gece yan» çay İçilen evler vardı. Şimdi hemen her evde çay 
sabah kahvaltısına inhisar ediyor. Bazılarında bu da kalkmışİ3r. 

Harb slsfarayı pahahlaştırdı. flatlerin arttığı gün b^ çok sigara 
tiryakileri yeni kararlar almışlardı: Btr paket yerfaıe yanm pÂket 
içmek! Yahut sigaralan İkiye bölüp içmek. Her tiryaki Ok pahahhk 
günü bu yolda verdiği karan tatbik edememişM de bir çoklan sebat 
etmişlerdir. Sulhta içtiklerinden daha az sigara içiyorlar. 

içkiye gdlnce, her ne kadar İstatistikler IçU istihlâkinin artü-
ğmı bUdiriyorsa da fazla içenler sulh tiryakileri değildir. Stdh ak
şamcılarından çoğu mutat şişelerini yanya lııdirmişleTdilr. Şişeleri 
arttıranlar keselerini harb yüzihıden şiştraılerdlr ki onlan harb 
ttryakileri sımfına ajıraıak leabeder. 

Sulh günlerinin şikâyetleri kahvenin, çaym» sigaranın, î kfaıln 
verdiği zararlardan ibarettir. Bunlan azaltmış, aynca her bakımdan 
fiızla beslenmenin sebep olduğu hastalıklan bertaraf etmiş ddu-
ğuna, trusanlan daha tutumlu ve tedbirli yaşamaya zorladığına gifre 
harbin beşeriyete sulhtan daha sıhhi bir hayat temin «ttiğl netice
sine varmak kaMldir. Kendine malısus zararlan Snknmiş <dsaydı 
harb hayatı ideal hayat olmaz mı İdlT 

Şevket Rado 

Kazanç vergisi Tünel seferleri 

15 Eylül ICİZ 

Tarh ve tahsil sisteminde 
değişiklikler yapılacak 
Ankara 14 — Kazanç vcTginnin 

tarh vte tahsil «isteminde yapılacak 
değişiklikler hakkındaki tetkiklere 
devam olunmaktadır. Bu kanunda 
tadilât yapılmasına »ebep, 17 senelik 
tatbikat sonunda bu kanundan bek
lenen netidcsıin elde edilememesidir. 
Bunumla beraber. Varlık rergiri do-
layısile İstanbul v« İzmir g{bi mühim 
merkezlerde yaptkm tetkik T * tahki
katın, bazı zümuderin kazançlarma 
nispetle gülünç derecedeı az verg:i 
Verdiklerinin meydana çıkman da 
tadil keyfiyetini hızlandıran âmillep-
'deeıdir. 

Aynca beyanname usulünOn îslahı 
ve mütehassıs eleman yctiftİT^bneâ 
İ9İ de bu telkiklıeT arasmdadır. 

Ticaret borsası yeni şe
kilde çalışmağa başladı 

Ticapeıt borsan, jneni kasınnla tıe«. 
hit edilen |ekild« çalışmalam başla-
mıştır. Kontrol sarvisi takviya «dü' 
mi;, teftiş r e koRtroHann proiıaniu. 
lajtınlması kararlagmı^tiT. Bakkal
larla fınncdara nıOncaat tJAatk. 
hepsinden çalifftandUclari «damlaııin 
liste leıi istenmiflir. KontroSar bu 
•Mks dahilindo yaftdacak, baklcal T * 
fcnnlarda tesçS «dilmem^ kimsa 
Jbnılundurulnuyaoaktır. Bu g|l>i ticar 
VathaneleT sık o k teftif «cfifleıck da> 
polannda borsa baıici afauuı va 
Ofis mah olmıyaa maddderin bor 
hmduTuImamasi İMisuslan gttı BnHor 
S& tutulacaktır. Kontrol kafdrosuna 
jrenitlttt memur almması muvalftk 
tKrfilmfiftOr. 

Bu abahtan itibaren 
tekrar baflai 

TOnel adn ler i bu aaibahtan idba-
yesıidas baflamıytır. Bu hususta 

dfin Nafia Vekâleti bafkomiserUiin. 
den fu t e U ^ vterdmiftİT: 

Tünelde itftdia olaa son kaza ne-
ticesânde Galata cihetinde yıkılan kı-
•limlarla hasam uğnyan araba tamir 
edilmif. kablo değiytiıiİTnig ve emni-
ye* tfertibtı altnınıstır. Od sene «vvel 
Aknenyaya siparij edümi; olan ray
lar d a bu sırada gelmlj olduğundan, 
bOyUk bir lösmı tebdil edilmif ve 
tacrübesi Nafia Vekâleti taraluadan 
tâyin edilen fennt bir heyietça yapd-
miftır. Tifaıalin kemali emniıyıetla ig-
^fiaoegi kaaMuti hasıl oknuş ve bn-
fOnkU çaz«ambe( tünü ssbahırKİası 
iribaıen servisin badernasına müsa
ade edihnifllr. 

Millî piyango bugün 
çekiliyor 

l l ^ t f%aneonun 1) incİ «ertip 
2 twi çeUi«l 1 5 / 9 / 9 4 3 bogOnkü 
<|İW|«mSa ı^faıB saat 14 de Ankara 
Serglsrvind* yapılacaktır. 

Bcramıtya ksoanan numaralar saat 
19.30 da ajuia baibarlsorini nBbeakip 
yurdun har «afafosda sadyo S« bAdir 
rAacMİctir. 

Besinci ştAier fabrikası 
TZptlmaa kzrvlaftmhm Mvinei 

lakn tzMltuı tgln Kknırz etıannda 
CNBnru »fthesı nunvfık r&rfllmfflş-
tfc. 

10 bin koyun 
geliyor 

• I ' • . I I İ M 

Et piyasasînîn düşeceği 
umuluyor 

Belediyıeye galan malûmata (Sre 
Elrzunon , Baybtot yolundan on bin 
kooranaa IstanbuJa savkedilmek üze
re oMoihı büdijânüftir. Buon, &i hm 
koymduk bir kafils daha taSdp ade-
eektir. Bu bajrvKiıIar g«Iinoe, et pL 
yaaasmda biraz lerabhk olaoaiı tah
min «dÜâyor. 

Kasaplık hayvan miktannm aıttı-
nkrok et fiatls^imn ucoıhıtdması 
iimkânlannîn tesİbiti i^ine Tlcar«t 
borsan da iştiraklanduilımftır. Ycfû 
kanımla hayvan borsası tkaıet bor. 
saJstna bağlandıjindan ticaret bop-
«asına müracaat «dilmesi ISzumhı gd-
rübnfigtfir. 

Et fiatinin ucvzlat^masma mâni 
olan sebeplerden biri d e mûtaahhit. 
l«rin istanbul piyasasmdaa knaaplık 
hayvan satm almaları o l d u ^ yazıl
mıştı. Verilen yeni kararla btmdan 
lonra müteahiıitlerin nvezbahadan 
ihayran almalan yasak «dilmittlr. 
Yı*îii kararın Tereceği netica ticaret 
borsasmca ino^enecek. Belediyetye 
naKhnat verilecektir. 

Mezbahadaki sabglar esnasında 
Ucuz fiatle mal almıp satibnasî imr 
kânlaıî aynca g8zd«n geçJrffiyor. 

İthalâtçı ve ihracatçı 
birlikler umumî kâtibi 

Ankaraya gitti 
İttULİâtçı ve İhracatçı birlUtleıl 

umoml kâtibi B. Salâhaddtn Çukruk 
dün aabahkl trenle Ankaraya git
miştir. Ticaret Vekâletinin Wr kıaım 
İthalât eîjrasınm tevziini birliklere 
bıraktjğmı, bu hnsusta bir talimat
name hazırlanmsuanı Istedüginl yas
mıktık. Umumi kâtip ba talimatna
meyi ve tevzi ettvellnl begaberlnde 
götürmüştür. Tevziat esnasmda İs-
tanbnlun husasl vaziyeti yüzünden 
güçlü&e nuslanaeaSmdan ^elûlmlz İçin 
ayn bir tevzi jekltnln tesbltl karar-
laşmıçtır. 

Birlikler umumi k&tipligl. toplu İtha
lât «toteminin 1yı netice vermesi Ûz9-
Wne yapılacak yeni siparişleri tesblt 
etml^ ve lumanl kâtiple Ankaraya 
göndermiştir. 

Fazla alkolden 
zehirlenmiş 

Bir gazinonun üzerindeki bekâr 
odalarından birinde yatıp kalkan 59 
ya^mda Ahmıet üç gün evvel b r̂ g*^ 
ce son derede, sazhoj bir İMİde oto-
mobâ â e gelmif v e gazino garsonla, 
nmn yardımile odasına çıkarılıp ya' 
tunumıytnr. 

Aradan iki gün geçtiği halde Ahr 
m«t odasndan çıkmayınca zabıtaya 
haber vemnişler, polisler Ahmıedin 
içeriden kilitli olan oda kı^nsını ku 
n p içeriye girdikleri kazan kendisiıû 
yatak içinde 8İQ olarak bulmuşlar
dır. Cesedde U ç bir yara vesaire 
eaeıl yoktur. Ahmedin fazla olkol-
dan sehirlenmeai flrtimafina karşı 
otopsi yapılmak üzere cesedi Morga 
kaldırılmıştır. 

İngiliz seHrinin Fuard^. 
ziyafeti 

haOt 14 ( A ^ ) — İngUCne büyük 
clçlal ve Lâdy Bageesen bQ akjam 
Fuar sazlnosund» belediye reisi Ue 
relUcalan ve matbuat eıkâm çerefl-
ne Ur ak^am ılyafetl venal|tlr. 

Büyük bir samimiyet İçinde geçaı 
d y a M i n sonunda majeste Altmeı 
Oeorges ile MOI! Sef tnOnflnün şeref-
leıtaM. Büyük Britanya vs Türklye-
nln refah ve saadetine mütekabOen 
kadeh teati edilmiştir. 

Memurlara bir 
maaş ikramiye 

Bu husustaki kanun 
lâyihası yalanda Meclise 

yerilecek 

Mahkemelerde : 

Kızları plaja gotureceklermîş! 

Ankara M UJi.) — C. H. P. meclis 
grupn reli vefclllijtodm: O. H, P. 
neclld ftupu nmuad b ıyeu b t ^ i n 
)4/9/1943 sttsveklll BaldRtflr m«imsu 
01. Kâzun özalp'm relsüğlnâe top
lardı: 

celsenin «çıhnaam müteakip kür
süye gelen BaşvekU Şükrü Samçog-
la muharebenin yanttıgı I«^^'^''''^ 
dolayiâlle mnnurlaamısan s k ^ t ı 
ç e k t ^ l ve çekmekte oidugımu tfade 
İle bu kiff flrmeden evvel birer aylık 
nisbetinde yardım etme{l dü^flzıdük-
lerlnl ve ba yolda bir lAyüıanm da 
Maliye Veiclltnce haznOanıp Meclisle 
tonulacaiuu bUdlrmJf ve unuml he
yetin alİDflarlle ta«vlp edllmi$tir. 
Bundan soora söz alan DahiJye Ve-
İdll Hilmi tTran, Akdeniz adalannda 
bir kaynatma başladığını ve ba me-
yanda baa tricelelerimİBe lltkalmr va
ki olduğunu beyan etmek suretUe u-
muml heyete malûmat vermiş ve 
nzEnamede müzakere edılece-k ba.;ka 
madde obnadıgmdan oelseye nShayet 
verilmiştir. 

Ankara 14 — Fevkalâde haUn de
vamı müddetlnce memurlara btr üst 
derece maaş verilmesi hakkmdaki 
tetkiklere devam edllmektdir. Me
murlara bbvf maa^ nlsbetlndekl ik
ramiyenin OumhTtttyetln yirminci 
yıl dönümünden evvel verileceği an
laşılmaktadır, öğrendiğime göre bu 
para, Ict» vesaire glU tevkifata tâ^i 
tutulmıyaeaktu:. Memurlara o]ıdug:u 
gibi mütekait, eytam ve eramlle de 
birer maaş niMıetlnde para dafiıtıla-
Cüktır. 

Af kanunu hazırlandığı
na dair malûmat yok 

Ankara 14 — Cumihtalyetin ylımln-
cl yıldönümü münasebetUe bir af ka
nunu çıkacağmdan bahsedilmiş İse 
de al&kalt mahfillerde böyle bir ka
nun lâyOıası hazaılandıguut dair 
malûmat yoktur. 

Haber aldığıma güre. bir coik ceza 
evlerindeü mahkûmlardan muLtellf 
makamlara bu yolda Isürtıamlar gel
miş ve gelmektedir. Ancak yapılmak
ta olan tetkiklerin henüz karar saf-
hansına girmediği anüaşılmaktadır. 

Millî Şef yeni İtalya 
sefirini kabul etti 

Ankara M ( A . A . ) — Reisicum
hur tsmet İnönü, bugün saat 16,30 
da Çankajra'daki kSşklerinde greni 
İtalyan büyük «İçişi ekselans Guido 
Rocco'yu kabul buyurmuçlardır. 

Büyük elçi«ıin itiınatnaınesini tak
dim ettiği bu kabulde Hariciye Veu 
kili Numan Menemencioğlu haznr 
bulunmuştur. 

Makarna fîatleri 
yükseliyor 

Makama fabrikaları esaslı şeklide 
faaliyete henüz geçemediklerinden 
ellerinde makama bahmduTanlar fl-
atleri gittikçe 3rOksBltlyorlar. Fabri
kalar, btÜabUdlklerı kadar unu ma
karnaya tahvilden ge»! durmuyorlar
sa da İmalat, îhtlyaeı karşıhyacak 
miktardan çok aşağıdır. Ramazan 
aymm İçinde bulunuşumuz da ma-
kâ,maya karşı olan talebi arttırmış
tır. 

Bazı bakkallarta fabrikatörler ev
velce ucu» flate malettlklert makar
naları yenOerîe kıanştırarak vasati 
bir fiat üserlnden satmağa kaOaçmış 
larsa da hileye saptikögtndan hakla-
nnda zabıt tutulmuştu. 

Radyo müdür muavinliği 
Anltara 14 — Güzal Sanatlar »ube 

müdürlerinden B. Oevait Memdnh, 
Basm v« Yaym umton müdürlüğü 
radyo dairesi müaOr muavinliğine 
naklen ve terflen tâyin edilmiştir. 

Sabri hırsızlık «osundan BMJbknne-
79 ttrlünlş. Davacısı, bayın Bekine 
aAnda, penbe mantoln. «1 baş örtülü, 
İnee, nzun, esmer, *^^*ra» yakın bir 
kadm. MaJıfceıaenln kapınnda, enli 
gümüş halka yOsSklü pastnagmı kı-
vunrak baş öcüsünü dflaaltmek üzere 
«enestnln altuutakl dfiftteıü çözdü. 
Ba^ örtünün a j ^ traTtaĵ n̂ ı kaldırın
ca: «Ayyv...» Cin boğak Wr feryat 
koçMUPrtı. Mavi boncuk t a ^ kûpesinin 
yan cengeli k m a ^ a takıbuf. blr^ 
dsnblre çeklnee kulağmı İncitmiş, 
can actsile feryadı basmış... Btmvuıla 
<ia kalmadı; yejü leytla rengindeki 
küçük gösderint dffvlre de-vlı» maznun 
Sabriye dîndi' • 

— tçte, hep aenln marif f e r i n 
bunlsr. Ocagmn yıkmıy» k»lktığm 
elvennıvormuş glöl, bm»da da « n î n 
yükünden canım yandı. Aı kalsm baş 
örtüm de yırtüayazdı. pmdi İçeriye 
girip hzkimletln dlslnln 4Jbine otu-
runcaı ben bllM»» söyliypceğimi. Ben 
hoilm canımı yaktm, ban da senin 
gövdelerini kar» kara nfctnmazsam 
çuml>a]ı evin SeUne hanmu deme
sinler bana!.., 

Sultanahmet sulh ceza mahkeme
sine girdUer. Svrak tetkik edilip 
hüviyetleri yaaldıktan aoora bayan 
SekAıe parmaklanm büserek sohbet 
işarstierile dâvasmı anlattı: 

— Bu dünya böyledir İşte Hâkim 
bey!., hısan oğlunun btr günü bir 
g&ıüne uymaz. Hayalde «ür, düşt« 
gör, hele bir dflş de gör, dBriar. Eeeiı, 
düşmez, kalkmaz bir Allahtır. însan 
dediğin, gibi kımşunlu haeı yatmaz 
oyuncağı gibi hep dlra dik durmaz 
ki... Ben de vaktOe gün aşın dyafet-
ler veren, yedi iklim dört bucakta 
parmakla gösterilen eumbah evin Se
kine hanımı idim. Şükür olsun Alla-
hıma, yine cumbalı evbnde Sekine 
hannmm amma, nerede o ecikl gün 
1er. Ziyafet soframızda ottıracak yer 
kalmazdı da, dftvetlllerin yansmı 
minder üstünde ycf sofrasnda ağu*' 
larddc. Ahçılann plşlrdlklert İçimize 
stnmezdl, her tencereden bir kaşık 
tadıp yemeklerta tuzunu, biberini 
kendi elceğlzlnüe ayartardım. Şu dün-
yanm fmldaklarlle beraber büzim de 
nevrimiz döndü. Bugün başkalarına 
zljrafet çekmek şöyle donsun, canı
nım çektiği Wr yemeği pişirip de 
önüme alamıyorum. iKeyttn yağh Ayşe 
kadma, sirkeli putbctuı kanltmasına 
diz çöküp karne ekmeğiyle ^.arm do
yurmağa çabalıyorum. 

— Bt^le lâkırdılarla valüt geçirme
de, dâvanı dlnUyellm. 

— Ben de evirip çevir^ l&fı oraya 
getireceğim ya Hâkim beyi... Benim 
dlUmln altmdaU da o değil mi?... 

— Çıkar şu dilinbı altındakini d», 
bla de öğıenettm. 
— Çıkarayım bay bâklm, çıkarayım. 

SİZ gücenmeyiniz de ben hepsini an
latayım. Kfendim; demin de aöyledlm 
ya. evimizde ırtyafetlerin, davetlerin 
arkası kesilince, ben d» «ski yemek 
takımlanmı bir sq;>ete dıddurdum, o 
tath günlerin hâtırası olsun diye 
mutfaktaki tafm üst gözüne kaldır-
dmı, Ogün bugündür elhal bile sür
medim... Ondan m i r a efendim; gal 
zaman git zaman derken, günün 
birinde büyük görümcemln gelini bir 
oğlan çocuğu dünyaya getirdi. Eh, 
ben de, kannca kaderince Mr hedlye-
cik alıp lohusa ziyaretine gittim. Bir 
az hoş beş ettOc, akşam üzeri eve 
döndüm. Ks^ndan girince mutfagm 
eşiğinde şu uğursuz oSlanla karşılaş
maz mıyım?.. Birdenbire şaşırdım, 
a&nm Ur kanş t ^ kaldı bay hâkim. 
tOğlum! dedön. Ben burada ne a n -
yofsun?.. Kimden izin aldm, hangi 
hakla benim cvkne girdin?., ne arı
yordun mutfakta?.. O ımula bir de 
baktım ki ceptart. koynu koltuğu şiş
kin d ü r t e r . Tavuk leşine saldıran 

aç çaylak gibi hemen gırtlağma sa-
nldım bay hâkim t.. Nasıl sanlmam 
ki a efendim?,. Mal canın yongasıdıt 
derler. Kedi neki, budu ns olsun?.. 
Bizim gÖ>i fakirlerin ne kadar maİı 
olacak ki, yansını hırsız çalsm da 
gırtlağına basmıyalım... Ben de öyle 
yaptım işte... Meğer, benim rafa kal
dırdığım yemek takımlarını İndir
miş, ö güzelim çatalları, kaşıklan, 
gümüş gibi pınl pınl bıçaklan koy
nuna, ceplerine doldurmuş. Hepsini 
aldım elinden, polis çağınp kendisi
ni de teslim edlverdim. tyl yapmış 
mıyım hâkim bey?.. Yüanm başını 
küçükken ezmelidir. F'mdiden hırsız-
'3îa alışıraa yarm biraz daha büyü
yünce babımıza bir eşkıya kesilmez 
mi?.. 

— Siz bu çocuğu tanıyor musunuz? 
— Tanımaz olur mıyım hâkim 

bey?.. Bizim arkamızdaki evde otu
ran Nemika hanımın oğludur. Avu-
cumuza doğdu, elimizde büyüdü. An
nesi beş vakit namazuıda, Müslüman 
bir hatuncagızdır. Bu oğlan neden 
böyle oldu bilmem ki!... Hımm... Bu
nun da sebebi var Hâkim bey!.. Kızı 
kendi keyfine bırakırsan, ya davul
cuya, ya zurnacıya varır, derlep. 
Erkek çocuğu da başında baba bas
kısı İster. O baskı olmadığı içbı bu 
oğlan da baştan çıktı işte böylece... 

— Sen şimdi bu çocuktan davacı 
mısm?.. 

Bayan Sekine maznun Sabriya 
döndü: 

— Hadi bakalım! Görüyorsun ya, 
fare glhl kuyruğun elimde İşte... İste
sem, şimdi seni "şurp.cıkta İpe çekti
ririm ya!.. 

Başını sallıyarak hâkime döndü: 
— Hadi, ytee o Allahmdan bulsım. 

Mübarek gtode can yakmıyayım. Ben 
bu İşten caydım bay Hâkim. Davacı 
değilim. Annesinin de h a t m var. 

Bayan Sekine davacı yerinden çı-
kanlarak âmme hukuku namına mu
hakemeye devam edildi; hâkim, 
maznun Sabri'î^ kaldırdı. 

— Şu hâdiseyi bir de sen anlat ba
kalım. Eve nasıl girdin, niçin yaptm 
bu İşi?.. 

Sabri on altı, on yedi yaşlannda, 
sanşm, zayıf. mi3ntnıntı pısırık tavırh 
bir çocuk. Gözlerini yere dikerek suçu 
İtiraf etti: 

— Arkadaşmı Nuri ile Beşlkta-
şa gitmiştik. Orada Nadide adında 
bir kız İle arkadaş olduk, beraber si
nemaya girdik. Nadide; «pazar günü 
ben bir kız arkadaşımı daha getire
yim de hep beraber plaja gidelim» 
dedi. Ntrride de para yoktu, bende 
de... Ertesi gün Nuri bana geldl'„ 
fdün gece annem komşuya gitmişti. 
Ben odasına girdim, sandığmı bir çi
vi ile açıp İçinden ikl lira tırtıkladım. 
Sen de evden böyle blrşey uydur da 
pazar günü adam akıllı bir eğlenti 
yapalım» dedi. Ben evden p&ra ala
madım. Pazar günü Nuri kıdann iki
sini birden alıp plftja gidecek diye 
öfkelenlyrardum. O gün Sekine tey
zenin evden çıktıgmı gördüm. BiraZ 
sonra kapıya yaklaştım, şöyle itince 
açıldı. Her halde iyi kapanmamıştı. 
İçeriye girdim, etrafa bakmırken 
mutfaktaki sepet gözüme İlişti. Ben 
de İçindkı şeyleri ceplerime doldur
dum. Satacaktrm bunlan. 

Bayan Bklneden soruldu; hakika
ten kapı kilidinin bozuk olduğunu; 
bazan lyl«e kapanmadığmı söyledi. 
Diğer şahitler da dinlendi, suç sabit 
oldv. Fakat çalman eşyanm kıymeti
nin azhğı ve çalıp götürmeğe meydan 
verilmeden elinden alınmış olmaau 
Bahrinin yaşmm küçüklüğü ve sabı-
kasmm da olmaması gibi cezayı ha 
fifletici sebepler göz önnde tutularak 
kendisinin 18 gün hapse konulmasına 
ve cezasmm teciline karar verildi. 

Ce. Re. 

Telefondaki ses 
Tasan: Braee Graeme Tercüme eden: (Yft - Nft) 
I Tefrika Nb. 81 . . ı 
— Bafvohnnn hasnlayîn, Robearts. 

f a k a t LkoçyajF» doJtn ft» kaltaUk 
n a n h a m .. Jt«ıetion'da 

leeektir. O ı â ^ Oç tOf ««sjina 
leeciktt. 

Ufsık, afendUba | 5 y k Ut bakti. 
Endiaal cnfdkaÜ sordu ı 
— Orada sakm t ir şeykr . . . Bir 

feıyler yaponsk aiyetindiâ einuyast-
fuz, efeıufim? 

— S ü o n kodoaa, Robeıtal Za-
IfKi sana srvtveloa dU söylemiştim ya. 
fundan sonra do^ıu yoldan hiç ay-
jslacak İKJflUaı. 

Uşak, cevap v«ezdi: 
— Evet efendkn.. . Fakat. . . 
— Ke fakatı> Bir f ^ d s s ı kork-

m>al Bu seıyaihat «anasında pencere. 
Lapı ktnp hir yere gisecek fil&n der 
ğüim. SJckşık Ur vaziyete düşen 
muhterem bir bayanın eski şövalye, 
ler gibi, bizme^tine kendimi vakfedıe-
•cÜim. 

Roberta, endigfaini o k a ^ u mıey-

dana vynİB ki. ba halinden kandi 
d» v/bKaAi gaflrınhSnn gizlemek iça. 
« ı ^ « m <Bndfiı 

— DeaneK ffandi kadıniUn knıtar. 
flukk için «itrHi7ommiB>. Bu azada 
htai 6b0r bsMaîmm da kirmaaaaB. 
-dadı 

HKTU, minaamA baiinı saUıjnnk, 
y«nreU. asydU neşelİı 

— ÜzfiİBM. Robartel Şimdi artık 
tai| fjb^ aapaa^laman. 

Verrell'in, artık kagrifli bir kaide 
o U n j ^ apa^ikArdı. Hngrat ona, pes-
panjbe gSrBaOyordku Evet I Suvgfli-
a ^ yardan «decektL Ayet zamacı-
da da namnssuz bir berifin «jyumma 
bozacaktı. 

O geca. Oc tüy ot^inde sakia bir 
m ^ uyodo. 

Ertesi ssbek. Eat HUl'de d«kffti. 
ŞOpbesiz, 4 7 3 nıunanmm önünden 
caçmeği da İhmal etnsedi. 

Tahmin ettiği gfbi, binanın altın.. 
dsL bir tütâncü voıdı. İlk mfılAnwtf 

oradan almayı tasarladı. Saat takr^ 
ban ondu. DükkAn aşagı yvkan ten
ha gibiydi. Halk. bu saatta İşine gü-
CfUna da^ılnuş bcdunuyordo. Dükkâ
na tMp t i r paket sigara iıtedi; açtı. 
bbiai yaktı. Pakıetten bir tane daha 
çıkanp, tezgâhm arkasgndakl delir 
kanklTK uzattı. Genç adam: 

- » Mersi. . diyerek aldı. 
Verrell, bu adanun çehresinden 

pek o kadar nezakete, ikramla alışık 
Inr insan olmadıkım anladı. Tezgâh
tar, slgarasmı ifakbğı şurada muhar
rir, dl&k&nın içinde dolaşıy^ordu. 

— Havalar iyilejiyor. - dedi. 
DdkkÂncı da: 
— Evet efeodim. Fena değil. -

cevabmı verdi. 
Yapacak daha münasip v e daha 

^lestAeli iş bulazaadtğı için, müşteri
nin kendisile gevezelik etmek istedL 
ğinl sezmişti. O da iâübaltleşti. 

Verrell, tezgfthm üzeriıM eğilerek 
nunldandı: 

— Saat üç buçuktaki mt yarışları
na dsdr bir maKlınat e lde edebildiniz 
mi? 

-«• Evet! Mükemmel haber aldun. 
— di)wxek tezgâhtar bahsile i l ^ 
leıûli. — Armageddon, hiç şüphe 
etmeyin birinci gelecek. 

— Ie«ekkfit 94«d)n. K a ^ j t 

— Bine on iki verecek. 
V e n J l , derhal çantaya daıvrandı: 

Peld. Ben de öyle ise beş ster
lin koyuyorum. 

Muhatabmın gözlerinde bir şOî)he 
ifadesi beHiıdi. Fakat, parama çjktı-
ğmı farkedjnce, tezg&htar. birdenbi
re naz îk le^erd i ; hürmetkar bir ta
vır taknudı. Bir lâf üzerine beş \n-
giHze kıyan bu müthiş müşteri, pek 
zengin b^r adam olaeaktı her halde. 

Muhavere derhsl. Branşlara, jo
keylere, antrenörlere) intikal etti. 
Gevezelik, apeıyce bir müddet sür
dü. Türlü türlü müşteraer girdi çık-
b. Verrell, az sonra gidecek gibi bir 
vaziyet takmdı; fakat, genç dük-
k&ncı oım tutabilmek için eHnden 
geleni yaptı, ö y l e ya, bu dükkânda 
yalnız bsşına çatlar, patlardı. Onun
la çene çalacak hiç kimse yoktu. 
Hem bu seferki ahbap, hakikî cen
tilmendi. Tahmininde yandmaLdığı-
na emindi İnsan arkadaşlık edince, 
böylıelerUe etmeli doğrusu. 

Muhavere, tavsadığı bir sırada, 
muharrir, kendisini ilgilendiren suali 
»ormanın artık zamanı geldiğini dü
şündü. LSkayıt bir tavırla: 

— Şey. . . — dedi. — Need ismin
de birini ta|ur mısınız, kuzum? 

(Ariuuı var) 

Alman radyocularının 
bir icadı 

İzmir 15 (Telefon) — ruardakl 
Ahnsn paviyommâan verilen malû
mata göre, Ahnan radyoenlan, aesi 
pl&k yerine çeUk şerit üzerine alma 
usulünü bulmtı^ar ve tatbikata baş
lamışlardır. Alman devlet radyosu v« 
Brüksel enternasyonal rulyo dalga
lan fonseyl âvusndan Baunmühl 
şehrimize gelmiş ve gazetecilere bu 
mühim aletin yakmda Ankara radyo
suna verileceğini, AnkUa Tadyo-
sunım düdük «esinin zan olabilmeed 
için radyonun Parla radyosu dalgam 
özerinden ayrılmadan neyljıat yap
man lâzım geldiğini, kejrftyettn An
kara radyosuna bildirildiğini söyle
miştir. 

Yeni tifüs vakası yok 
Son yirmi ddrt saat içhuclc yeni

den hiç bir tifüs vakası tedbH edil
memiştir. 
a I ı -m ITtn rt-n ı-rm-rrı n 1111 n ı T11 r ı 

Kapalıçar$ı yangını 
tahkikatı 

Kapalıçarşı yangım etrafında müd» 
ddımıımıîlik tahkikata devam edi
yor. Şimdiye kadar yapılan tahki
katta yangının elektrik kontağındanj 
çıkmadığı katî olarak «nlaşıhnıştır.. 
Yangm unerinde tedcikat yapan ehH 
vukuf heyeti henüz raporunu verme»' 
mistir. Yangın üzerine itfaiyenin han 
zırladığı tahkikat ve tetkikat rapora 
müddeiumumîliğe verilmiştir. 

Bu raporda, İtfaiye yangmı kulıen 
den haber alıp çarşıya girdiği zamanj 
ateşin gemşlemiş v e bir kaç di&kfinj 
yanmış vaziyette bulduklarim, orai» 
<)an kınlan, devrilen şeylerin 3«nç^ 
m fcöndönnek için çalışılırken vukx*» 
bulduğu, İddia edildiği »ekâds, htt^ 
sizlik maS»adile kilit -reyK. kasa ki^ 
nlması ihimali mevcu olmadığı biJo 
dirilmeketdİT. Müddeiumumilik çarn 
bekçilerinin isticvabma devam edi-
yoT. 

Ölüm 
Elektrikçi 

B?.y Mardlk Paposyan 
vefat etmiştir. Cenaze memslml ya
rin, perşernb© 1« eylül 1943 saat 15 
de Beyoğlu Üç Horan Enneni kilLse-
slnde icra olunacağı teessürle ilân 
olunur. 

tşbu İlân hususî davetiye yerine 
kaimdir. Müteveffanın arinı.m üzeri
ne çelank sönderllmsmesi rica olu
nur. 

Cenaze levazımatı Becldyaa 

izmir su şirketi ^̂  
tzmlr 18 (Telefon) — Memlekette 

mlzde son imtlyaziı şirket olan t zm4 
Fu şirketinin satm alırndası hakkın'» 
da müzakereye haşlanmıştır. 
•mınnnmıtıiHiMinıtıttıtıınifiMtiHiHiıtuMiı 

— • Takvim 
Ramazan 15 — Hızır 133 

İmsak Güneş Öğle İkindi Ak. Yatsı 
E. Ö.39 11.20 5.49 9.21 12.00 1.32 
Va 4 5" C.40 13.09 16.41 19.19 ?0.54 
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15 Eylül 1943 A K Ş A M Pnh'f.: 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Kibrit çöplerinden 
yapılmış bir keman 

Aşağıdaki yazıyı okuyunca flıtiın*! 
bezılannm aklma «u meşhur fıkra 
gelecektir: 

Adamın biri, padiçahra jbfrme: 
«ManfsHm var, gSuterecJîıml» diyo 
DDÜrecaaita bulumcu«. Orta y«re ço-
rald» dîkm:». Eline aldıfc Ijnelerf 
«ovaldizın deiiiîna ataıak, karcıdan 
karaya geçtnni». Hükümdap »or-
lDi!4t «Bu hüneri ae kadar lamaıu 
«2a ö£r«ndin?» — «Yüz haftada!» 
•— «Oyleyıe yifaı «Jt» verflsfcıj Eme-
İL.İ— «»olayı... Yia «opa da atdsmj 
Böyl« taçaiA Vir ^e emde aarfettl. 
tinden dolayı...» 

Derhal «öyliyeyim ki, aolttacaiun 
|ekild« kibrit çSpOnden kaman ya. 
pan B. Osman &•!, biriad k»ım 
tnuamdeyi hakedlyorj ikindya mü»-
tahsk deiü. 

Bundan birkaç Eaman «TT*!, f ** 
lateler. bir Almanm kibrit a9pI«nıM 
yan yana yapi|tırm»k sur«t*a bur 
kitara yaptığım yaxmı?lardı. Matba
amıza, el^de aym (ddlde kibrit çöp • 
terinden yapılma bir kemanla bir 
ratandaı müracaat elti: Hüviyetini 
löyle bildirdi: 

Devlet Demiryolları Haydarpaja 
deposunda tesviyeci Osman Erel. 

B09 vakitleriiKİe, akşamlan alb 
ay kadar calı«mı«. Ute ba fik saa 
meydana getirmit. Unsurlar, sap 
bsnunda ve kenarlarda aaak yek
pare tahta. Falıat aul ses veren tek
ne kısmı tamamile kibrit «Splerin. 
den* Parkeleri faatırlabr fdûlds 
muntazam muntazam diSfcnmi}. 
Aralan tutkalla yapiftınlmiy. Kaba-
rûlık, çöküklük cihetbdcn tam ke
man. Hele ses noktasından daha bL 
le yanık ve tatlı diya iddia ediliyor. 
Birkaç cota dinledim. Galiba iddia 
dcğm. Biçimi de pek güzeL Çöpler
den yapılma olduğunu söyletneseler 
da insan dikkatle bakmasa hakikat 
anla^dmıyacak. 

B. Osman Erel, bunu bir kahbmj 
Özerine îlina ile döje^e d8#€ye, sa
bırla yapıştıra yapı$tıra 5 - 6 deste 
kadar yanmış kibritin ba%lanm bir 
Slçüya uygun jekilde kopararak 
meydana getirmiş. 

Son günlerde «ikâyet edip dara-
yorduk t 

— Bir kutudan 17 ye kadar oca 
eczasız kibrit çıktısını tesblt ettik. 
Millî servet bafctmmdan Mr ı^yan 
değil midir? 

Kibrit fabrikatörierimls, artık 
müdafderini bay Osman'ın fahsmda 
bulmu^lu^ır: 

— tftel... Eczasu kibritlar hani 
ifc yaramıyordu! GördOnOs mü7.«. 
- diyel»ürler. 

Adjresini ydcanda bikUrdifimiz 
bay Osman Erd, bu eserini satmak 
İstiyor. Bir antika meraklıanıa, hattâ 
musad merakhsma tavsiya «derim. 
Ş« fîkirden d<^yı reklâmı bedava 
yapıyorum I 

•«a 
Gayet zengin bir kan koca ahba. 

braı var. Cocaklan «ıhhattaj Irendl-
leri sdıhattej her çeyleri taıpam; 
kendileri için yolc, yok! 

Fakat bana «Syle yamp yakılıyor-
Urı 

— Sormaym edendim, can «km-
hsmdan patlıyoruz. Bir akıam 6 1 ^ 
ca eğlence yerina gittik, «rtesi ak-
jam da falancaya gittik. Haftanm 
yedi günü de dolanılmaz •nnM. E»-
niye csniye çex»eîerimiz g«vfiyor... 
Siz evde ne yığmıyorsunuz, kuzum... 
Bize de iSğretin... 

Ben kendimin ne yapfain «ayla-
mıyeyiın. Fakat şu teevfyad vatan-
dafa amatöriüiânü basit bir misal 
olarak göstereyim... 

Bo? vakitlerde kibrit «Spleri &e 
(tahi ho«ça ve faydalı vakit geçir
mek mifankünmllş daoA... Her haL 
de bu, — tekrarlıyorum — çuval
dızdan iine geçkrmdı deifldir. 

( V i - Nû) 

KÜÇÜK HABERLER 
it MektvÎMİn açıhması üzezine 

gSç mevsimi başladığından araba 
•vapurunun srükleri çok PTtmıçtır. Bo-
lediyece araba vapuru tarifesjpnin 
yeniden tetkikine karar veri!ıxıi|tir. 
Nakliye ücj'«tİeTİ, üvıDon verelbÜe-
ceği bir raddeye indiri,lecekdr. 

•k Köylüyıs kaput bezi ve ham a«. 
taı dağıtıIiKasına yakmda be^lana-
cajmı yazmiftık, Sünıerbankla Tlca-
ret ofisinin ve birliklesin cUndıekl 
ham i^^r atoku çok Cazladır. Tev
ziatta ancak, bir kumı harcanabilar 
oek, diğer kısmı eld* kalacaktır. 
H&m ast&rlann yenisi gedeceğinden 
eaki mallarm depolarda uzun müd' 
d«t bekletilmesinden vaz geçilmiştir. 
Birlikler umumî k&dpHJi tevziat dı-
ftnda kalan ham astarlan boıyatmağa 
İMllamıstır. Bunlar muhtrlif renklıere 
beyabldıjı takdirde basma gibi isti
fade edilsetjctir. Boyanmış ham as
tarlardan kSylünün bir çok yekllde 

kt^fadelenecagi gSz Snünde tutuku 
rak bilâhara bunlar da satıja çıkaıi-
lacaktır. 

'Ar Hc)roin kaçakçılı}t yapmaktan 
maznun iMehmet adında biri kaçak
çılık mahkemesinde muhakeme «dil-
mlf, bir »ene hapsine, iki yüz lira 
para cezası ödemesine, iki »ene müd. 
d«tl« de Şarkta bir kazaya sürgün 
edihneaina karar verilmiftir. 

if tthaJfttçı birliklerine kayıtlı tüc-
ourtn Hlndlâtardan mtın alacağı çu
val V» »aoavlçenln toplu bir halde 
îtolr Taran rt Satif Koopeiratlft ta
rafından getirilerek dağıtılması ka-
rarlagrtınlsuotsr. Hlnıji^anla olan 
tloaret anla^mu] müsait olduğundan 
brlüklerln jroi glparlıj teklifine Tlca-
m Vekâleti muvafakat cevabı ver
miştir. 

-A- Belediye, gerek bakayada lcakcu9, 
gerek bu »«neye alt vergi ve resimleri 
vakfDöe ödemlyen mükellen«r hakkın 
d& tahsili tmTtJ kanunTma gOre İcra 
«uretlle muamele yapmaktadır. Bu 
muamele İçin meşgul olan İcra te;-
klıâtmı kotttrol etmek ve biri EmJn-
önü, Patth ye Beyotlu, difteri de Ka-
dıkfly v« Üılrildar tazaflarmda çsüif-
mak tizere Ûd lora eUbl tê kU sdll-
ml(Ur. 

Ytldız bahçesi 18 eylül^j? 
açılacak 

Belediye tarafından tanzim edilen 
Yıldız bahçesi, 18 eylülde halka açı
lacaktır. 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Bngflnkfi program 
U.JO PTOfram, 12.8S Türkçe pl&k-

1ar. 13.49 Ajans haberleri. 13.00 Kan
cık program (pl.). 18.08 Fasıl heyeti, 
18.89 Kan$ık Şarblar, 19.00 Ajans 
hfberlerl, 19.20 Dans oAestrası, 19.İ5 
Yurttan «esler. 20,15 Radyo Gazetesi, 
20.48 Müzik. 21.10 Mflcik (pl.). 21.90 
Konuşma, 21.49 Riyaseti cumhur bMi-
doeu. 22.30 Konugnıa (Oey-ml^ bu
gün), 22.30 Ajans maberlerl. 

Yarm sabahki program 
T,80 Program, 7.32 Vücudumuzu ça-

îıjtrraîim, 7.40 Ajans maberletl, 7.99 
Müzik (pl.). 

İSTANBUL KADYOSU 
Bagflnktt program 

19.» ITvertttrler, 19.20 Ajana ha
berleri, 19.46 Piyano parçalan. »0.19 
Radyo Oazateal, 20.49 Klâsik astrler, 
21.19 Dana müzlgl, 21.20 ŞaMa ve 
Türküler, 22.00 Ajans haberleri, 22.19 
Kapanı;. 

ALKAZAR 
SİNEMASI 

Busun Matinelerden İtibaren 
yeni Sine-na mevsimini Üniver-

•al FOm Çirkedpln 2 yeni 
fihnile bsfhyor... 

Ormanlar Diyan 
«Man of the Tfanberiand» 

Rjchard Ailene - Andy Divine 

Haydutlar Geliyor. 
John Mack Brovm 

BU AKŞAM 

MELEK 
StNEMASINDA 

K I V 

Sinema mevsiminin ilk programı 
|>U3rük bir ajk, zevk re 

ihtidam filmi 

i L C II M 
Ba, roBerde: JOAN CRAWFORD — ROBERT TAYLOR 

Ayrıca: SİHİRLİ KUTU, Şark Masalı 
Dikkat: Numaralı koltuklar erkenden aldmlma^ıdır. T«3: 40868 i 

Büyük zaferler... Sonsuz şeretfler 
gizliyen yeni Sinema mevalminıe 

ilk adımı atıyor. 
— WtLLİAM HOLDEN'in yaratujı 

L A L E 
Yarm Akfam 

DOROTHY LAMOUR 

FİLO GELİYOR 
LALE'nin pulanta eeıisinin nadide bir laheserîdir. 

Dikkat: İlk gleoe için numaralı yerler şimdiden satılmağa başlamiftır. 

ELHAMRA 
Bu Akıam Yeni Mevsime baflıyor. 

B O R i S K A R L O Pun 
En son çevirdiği Film 

KADON KASA 
Dahfat Kiralı BORİS ICARLOF hayataıı kurtarmak için mas'munla 
bol^oftujhı zaman... Ve sonra bu mnıymunun postunu giy«rek bafka 
insanları avlamağa çıktığı zaman... BORİS KARLOF için iki rol ve 

i filmi görenler için İki dehget. Programa ilâveten: • • • • t f 

Oikkatr4#rS/M Sineması 
Ikî Açık Göz Periler Arasında 

I Filminin Türkçe sözlü ve oTİjina] kop:,alarmı MaiıdaJd seanslarda gös. 
tereOekür. Candan gülmek ve güzel bir ülm eeyretnııek isteyenlere 

{fırsat. Orijinal Kopyası; 3,30 — 6„30 — 9,15 «eanslannda. 
Türkçe sözlü kopyası: 2 — 5 — ve 8 «eanslannda. 

100 adet baskül almacakhr 
Toprak mahsulleri ofisi umum müdürlüğünden 

lAaum MUdûrltUc malzeme idleri dahresl mâdürlüğünde ve İstanbul şu
bemiz levazım servisinde bulunan tennl şartnamesi muclUnce 100 baskül 
pazarlık euretlle aatm ahnacaktır. 

Al&kalılann 20/9/1943 pfizartesl gOnü saat 10 a kadar teklif ve hesab 
edecekleri % t fi nispetindeki teminat mektuplarmı Umum Müdürlük mal
zeme i{|lerl dairesi müdürlüğüne tevdi etmeleri ve tekliflerim bu tarihten 
Itlbarto 19 gün daha muteber tutulacağı U&n olunur. c929&» 

İstanbul Vali ve Belediye Reisliğinden 

Arsa sahiplerinin nazarı ıiil(i(atin8 
939 mail yılmdan Itlhafen arsa vergisinden borçlu bulunan mübellef-

lerln eyer değiştirmeleri ve sarih adresleri bulunmaması hasebile» ken
dilerine ve menkullerine müracaatla borçlanmn tahsili mümkün olma
maktadır. 

Bu kabil borçlular sabıka ve hahy* borçlarım İlândan itibaren 10 gün 
zarfinda Mmtakalan Belediye tahsU jubelerine borçlannı ödemedikleri 
takdirde mütemerrit. borçlu olarak gayri menkullerinin satıgı yoluna gidi
lecektir. 

Buna meydan verilmemesi için borçlularm hemen borçlannı ödeme
leri lüzumu ll&n olunur. «9077» 

J 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlık İstanbul 
Satınalma Komsiyonundan: 

36.000 lira muhammen bedelle alınacak yeni üç disel motor msJo-
nednin 4 Eylül 943 gün ve kapalı zarfla ihalesino vakd muayyende 
talip çıkmadı^mdan 2 8 / 8 / 9 4 3 sahgünU saat 15 te açık eksiltm* ile 
ihale yapılacaktır, tik teminatı 2700 liradır. Şartnanoıcleri fcomi»-
yonda her gün görülebilir. IstekllBerin teminat makbuzları vıe kanuni 
veaikalarile birlikte Galata mumhane caddesi 58 No. lu dairedeki 
komisyona gelmekri. (8938) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Fakültelerine 

Talebe kayıt kabul şartlan 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsün Ziraat, Veteriner ve Orman Fakül-

t^rlne ilse mezunu (parasız yatılı, paralı yatılı ve yatısız) talebe alına-
eaktıs. 

trtekUlerln 80/Eylûl/1943 akşamına kadar aşağıda gösterilen bel
geleri* Enstitü Rektörlüğüne müracaatı lâzımdır. 

1 — İstenilen vesikalar: 
a) El yazıslle hangi Fakülteye ve nasıl taleb* olarak girmek iste

diğini bildirir bir dilekçe; 
b) Lise bitirme diploması veya Noterlikten tasdikli sureti veya 

bitirme belgesi; 
«) Lise olgunluk diploması (olgunluk dlplomasmm İmithan gü

nüne kadar verilmesi şarttır); 
, d) Hüviyet cüzdanı; 

•) Aji kfiğıdı; 
i) örneği Enstitü Rektörlüğünden veya Vilâyet Ziraat Veterlntt 

Ve Orman Müdürlüklerinden almacak sıhhat taporu; 
g) Belediye veya polisten ahnacak İyi hal kfiğıdı; 
h) 6 adet 4,5 fotoğraf.. 

Bn evrakı tam olmayan ve müracaat gününe kadar göndermiyenlerle 
pulsuz müracaatlar kabul edilmez. 

1 — Yatılı girmek İsteyen talebenin (17) yaşından ve (2Sj ya^mdan 
büyük olmaması ve parasız yatıh talebenin seçim İmtlhanmda mu?r.ffak 
olması jarttır. 

t — Beçim İmtlhanlan Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsünde ve ta-
tanbulda Sultanahmette Yüksek İktisat ve Ticaret okulunda aşağıdaki 
günlerde yapılacaktır. 

TÜRKÇE - KOMPOZİSYON : 8/X/lM3 çarşamba günü saat 8.30 da. 
MatemaUk (Emsali İkidir): 6/X/1943 çarşamba günü saat 14.30 da. 
Tabancı dil: (Fransuca - Almanca - İnglllrce) !T/X/1943 perşemb* 

günü saat 8,30 
nzlk: 8X/1943 cuma günü saat 8,30 da 
Biyoloji: (Botanik ve zooloji) 7/X/1843 perşembe günü saat 14.30 da 
Kimya: 9X/1943 cumartesi saat 8,30 
4 — Parah yatılı talebeden (Tatil müddeti hariç) bir ders senesi İçin 

8 taksitte (450) Ura almu;. (7048) 

Mühendis, Teknisiyen, Kimyager, muhtelif Şef ve memur, fidanhk 
fen memm-u, Gümrükçü. Steno, daktilo ve hemşire ahnacaktır 

Sümer Bank Sellilos Sanayii Müessesesi Müdürlü-
^ n d e n (İzmit) 

Möessesmia kadrolarmnnd<ı münhal bulunan 
I — 300 lira tahslsath atelye bakım şefliğine, tamirat atelyelerl şeflik

lerinde çalışmış bir makine mühendisi vej-a bu sahada uzun tecrübesi bulu
nan bir sanat oklu mezunu. 

s — 260 lira tahslsath elektrik mûhendlsHgtae, bir elektromekanik mü
hendisi. 

8 — ?10 lira tahslsath bir ve 170 lira tahslsatlı l ö klmyageriiklere üç 
mühendis kimyager veya kimyager. 

4 — 210 lira tahslsatlı İç hizmetler şefliğine, smal mtiesscsat İdare &mlr( 
İlklerinde bulunmuş bir şef. 

8 — 120 lira tahslsath fldanhklar fen memurluğuna bu İşlerde çalışmış 
bir ziraat veya orman fen memuru, 

« — 75 ilâ 210 lira tahslsaUı muhasebe, ticaret, muhaberat vesalr seıvls-
1er muhtelif memurluklarma yüksek mektep veya İlse mezunu ve lüzumunda 
orta mektep mezunu. 

Elemanlar almacaktır. 
Tukardakl maddelerde yazılı vazifelere tftyln olunacaklara 3858 sayıh 

kanun hükümlerine göre ve bir derece smal İşletme zammı llâveslle tecrübe 
ve Uyı katları nispetinde maaş verilecektir. 

8 ncı maddede yazılı memurluklara talip olacaklardan ilk defa memu
riyete girecek olanlar imtihana t&bi tutulacaklardır. 

A3mca aşağıda yaolı barem harici vazifelere tecrübe ve iiyakaıl«?rine 
göre ücret verilmek üzere hnanlar almacaktır. 

7 — 210 lira tahslsath atelye şef muavinliğine tecrübeli bir teknisiyen. 
8 — 170 Ura tahslsath gümrük memurluğuna gümrük İşlerine vakıf ve 

komisyonculuk karnesini haiz bir me mur. 
9 — 21C lira tahslsath Steno daktiloluğa Ahnancaya vakıf bir Steno 

flakt^. 
10 — 140 liraya kadar ücret verilmek üzere a»n yazan daktilo, (Almanca 

bilenler tercih olunur.) 
II — 100 Uâ 140 liraya kadar ücret verilmek üzere anbar ve tesellüm 

memurlan. 
13 — Revirimiz İçin 85 liraya kadar ücret verilmek üzere diplomalı bir 

bemfire. 
Ytıkardakl 12 maddede yazılı vazifelerden birine talip ve memurin ka

nununun 4 üncü maddesindeki vasıflan haiz olan alâkadarlarm kısa tercû-
mel hallerini, hangi vazifeye talip olduklannı ve haklarında kimlerden ma
lûmat ahnabilecegini bildiren dlekçelerine evrakı müsblte suretlerini v» 
fotoğraflanjıı İliştirerek tylûl 943 sonuna kadaflzmltte müessesemiz müdür 
lüğûne tahriren müracaat etmeleri llftn olunur. 

Halen çahşanlann bulundukları daire veya müesseselerin yazıh muva-
fakatlnl alrralan şarttır. (^91) 

Eti Bank Umum Müdürlüğünden: 
Mühendis Eksper ve Memur alınacaktır 

Merkez tcfkilâtımızda istihdam edilmek üzere: 
1 — Makine ve elektrik mühendislerine, 
2 — Malzeme «maden! işletme malzemesi» eksperlerine, 
3 — İstatistik memurlanna, 
4 — Bir sekretere «Türkçe muhaberey* tamamen vakıf», 
5 — Ecnebi siparişlerine ait muamelâta, vakıf ticarî eksperlere 

ihdyaç vardır. 
Ecnebi lisan bilenler «bilhassa Almanca veya İngilizce» tercih edi> 

lecektir. 
Talip olanların yazı İle «Eti Bank U. Md. Ankara» adrsine müra-

eaMt ederek kısa hal tercümeleri, fahadetnama ve bonservis suretleri 
göndermeleri, askerlik durumlannı,elyevm almakta oldukları veya mr 
l«ba<tütleri aylık ücreti v« haklarında malûmat alabilecek maruf e^has 
adreslerini bildirm*leri. (909C) 

Konservatuvar Müdürlüğünden 

Hanendelere 
' İrtanbul Konservatuarı Türk Musikisi İcra heyetine bir erkek hanen

de ahnacak ve Uyakatma göre kendisine 140 Uraya kadar ücret verilecek
tir IsteklUerin Güzel seslilikleri Nota bilgileri ve «fnlmüslUs^ne vukuf-
laji derecesi yoklanmak ttaere nüfus tezlrerelerile beraber 20 Eylül 943 pa. 
m t M günü tam saat 10 da Tepebaşmdakl Konservatuar blnasmda b v 
Ummaları bUdlriUr. •'^^» 

Amcabeye göre. 

— Politika adamları da çejit çejit 
Amoabe^... 

Bazılan durmadan ateş püakü-
rfirler... 

... Bazılarının ağızlarından 
madan bal akari.. 

... Amerika Hariciye nazırı ikinci-] ...Meselâ, her milletin yaşama 
iterden olmalı ki «Harb sonu» dün..!hakkı denk olacak, diyor. Güzel 
yası hakkmda ağızlan sulandunyorU [değil mi?.. 

A. Elbette güzeli.. Fakat me
sele dünya gözile «u «Harb sonu» nu 
görebilmek tel.. 
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fSatılık zeytinlik 
ve bağ UCUZ FİYATLA 

Sanatoryum ve Prevantoryum 
İnşasma müsait 

Kartahn suyu ve havaslle meş
hur Soğanlık köyünde (Yakacı
ğa 15 dakika mesafede) takri
ben 25 dönüm arazi İçinde 10 - 15 
yadında 300 den fazla iyi bakıl 
mış zeytin ağacı yüze yakın ki. 
raz, incir, vesalr meyva ağaçları. 
Binlerce kütük bağ (Mertıum 
Eşref Bey bağı) gezmek için Bay 
Kâzıma müracaat. 

Satıbk köşk 
ve etrafında MEYVA bahçeai 

UCUZ FİYATLA 
Mütekaitler, nekahat halindeki 

hastalar, sayfiyeye ihtiyacı 
olanlar İçin fırsat 

Kartalın suyu ve havaslle meş
hur Soğanlık köyünde (Yakacı
ğa 15 dakika mesafede) 4249 
metre murabbaı bahçe İçinde 
içinde yeni ve sağlam yapılmış 
kagir İki katlı köşk. Müştemi
lâtı yedi oda, bir banyo, mutfak, 
kiler. İki heladır. Bahçe içinde 
İncir, vişne, kiraz, kayLsı, dut, 
ceviz, badem, erik ve sair meyva 
ağacı mevcuttur. Derinliği az 
suyu çok, kuyusu vardır. Gez
mek İçin Bay Kâzıma müracaat. 

(Mahmut Bey Köşkü) 

Zayi — Bakırköy nüfus memurlu
ğundan aldığım nüfus tezkeremi ve 
beraberinde Bakırköy askerlik şube
sinden verilen askerlik tezkeremi 
kaybettim. Yenilerini alacağımdan 
eskilerinin hükmü yoktur. 

316 doğumlu 
Hüseyin oğlu Tahsin Berber 

Zayi — Nüfus kâğıdımı ve orta 
tasdiknamemi kaybettim. Yenileri
ni çıkaracağımdan eskilerin hükmü 
yoktur. Şişli, Meşr«tiyet mah. Sa
man yolu Sok. Arifpaşa apart. 11/66 

Enis Tekin 

Tunrk l y i JhDflflindl® 
KURU UZUM İŞİ YAPANLARİN 

Nazar ı D ikkat ine 
ERLER 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

Sermayesi: 100,000 

Merkezi: tZMİR 
Telgraf adresi: ERLER — İZMİR 

Mektup adresi: ERLER 
Türk Anonim şirketi İZMİR 

Türk lirasıdır, 
Yaum asra yakm bir zamandanberi Izmlrden Avrupaya kuru üzüm İhraç eden mütehassıs zevat tarafından 
teşkil edilen şirketimiz dahilde üzüm sarflyatmm arttığını gördüğünden, Türkiye Devlet DemiryoUarmm 
bütün Istasyonlarile Devlet Denizyollarmm uğradığı iskeleler için asgarî yüz kutuluk partiye kadar şimen
difere veya vapura teslim mal satmakta ve bu suretle sipariş kabul etmekte olduğunu Türkiyemiz dahi
linde kuru üzüm İşlle İştigal eden tüccar, müteahhit, bakkal ve manavların nazarı dikkatine arzederiz. 
Her telgraf ve mektuba hemen cevap verilir. İki yüz elli kutudan aşağı siparişlerden ayrıca on lira mas
raf alınır. 

FRENGİ ev BELSOĞUKLUftUNAJ 
TUTULMAMAK İÇİN 

PROTEJiTİ 
I kullanmalıdır.' 

Sayın Kadıköy ha lk ından g ö r d ü ğ ü fev 
kalâde rağbete bir cemile olmak üzere 
sevgili ses sanatkârımız bayan 

S A F Y E 
büyük Kaz heyet i Ue beraber 

K A D I K Ö Y I f j D I gazinosunda 

15 eylüle kadar seanslarına d e v a m 
• edecektir. 

ÖĞRETMEN ARANIYOR 
KOZAN'da açı lan husus î orta okul iç in Türkçe, müzik, Fran
sızca, matemat ik , j imnastik ve resim öğretmenlerine acele ih
t iyaç vardır. Yüksek ücret verilecektir. Talip olanların tafsUât 
a lmak üzere Karaköy, Havyar Hanında eski «Stok» ecza de-

j ı o s u n d a Doktor Sedat Ban'y ı görmeleri. 

ÖGRETIV^EN ALINACAK 
TÜRKİYE DEMtR VE ÇELİK FABRİKALARI 

MÜESSESESİ Mt)DÜRLÜfiNDEN: 
Müesstbemiz Hususî Orta Okulımda İngilizce dersi vermek üzere 

Koilej mezunu ve yahut bu okulda ecnebi llsam vermeğe mezun bir 
Öğretmene ihtiyaç vardır. 

Verilecek ücret müracaat sahiplerinin mesleki bilgilerine göre 
170 liraya kadardır. Taliplerin derhal Müessese Müdürlüğüne müra
caatları ilân olunur. 

UÇ DOKTOR ALINACAK 
TÜRKIYE DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI 

MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜİVDEN: 
Muessustmize İhtisasları aşağıda yazılı üç doktor almacaktır. Paha

lılık zammı hariç olmak üzere verilecek ücret 300 Uradır. Talip olanların 
mufassal hal tercümesi ve bir boy fotoğrafı ile Müdürlüğümitee müra-
caatlan ilân olunur. 

OPERATÖR — RÖNTGEN MÜTEHASSISI 
SITMA MÜTEHASSISI 

SATILIK EV ve ARSA 
Beşiktaş Kılıçall mahallesinde Salçıklar ve Müvezzl sokalüan kö

şesinde 13 odası ve tatlı suyu bulunan ahşap er vs Kmalıadada 
arşm arsa satılıktır. Görmek ve görüşmek için, Ortaköyde Çarşı 

• sokak 7 numarada Muammer Erhan'a müracaat. I 

HUSUSİ NİŞANTAŞI 

IŞIK LİSESİ 
Kuruluş tarihi 1885 

ANA . İLK - ORTA - LİSE . KIZ - ERKEK . YATILI . YATISIZ 
1 — Talebe kayıt İşlerin» devam olunmaktadır. Müracaat her 

saat 9 - 17 ye kadardır. Elcnebi dil tedrisatı İlk kısımda ballar. 
• • ^ ^ • • • • • • • • • • • • i Telefon 80879 • • • ^ ^ • ^ • • • l ^ 

gün 

ILKOKUL ÖĞRETMENLERİNE 
(1) ci, (2, 3) cü, ve (4, 6) el sınıflar için, ayn ayn SENELİK ŞAMA; 
kâğıtları, makbul ve formülüne göre mükemmel bir şekilde hazırlan-

tır. Satış yeri: Üstün Eserler Neşriyat Evi. Bahçekapı Kefeli Tov-
fik Han 12 No. Bahçekapı - İstanbul. • • • • • • ^ • H 

mıştı 

Üsküdar Mithat pasa kızenstitüsü müdürlüğünden 
Okulda 1 EylûI tarihin(}en itibaren kayıtlara başlanmıştır. Okvl 

yatıh ve yatısız olarak talebe kabul »tmektedir. 
Malî vaziyeti müsait olmıyan talebenin temrin masrah okulca te

min edilir. Her gün saat 9 dan itibaren okul idaresine müracaat. 
Adres: Üsküdar Doğancılar caddesi. Teleıfon No. 6 0 2 0 8 

(9009) 

Gün/ük Hayatta A C. I. 
SERtSt No. 10 

S İ N E M A 
OİNEMANIN bilfiil keşfi şerefini pay etmek bir az göç 
İse de İngilizlerin bu mevzuda mühim rol oynamış ol
dukları muhakkakım 1860 senesinde Sir John Herschel 
sinematografiye ait bir nazariye neşretmiş ve 1889 do 
İse W. Friese Green ve \A. Evans sinema makine ve 
projektörünün patentini almışlardır. Bugün sinema me-
deni dünyanın büyük zevk ve eğlence menbalarından 
birini teşkil eder. Fakat seyircilerden kaç kişi hoşlarıncf 
giden bir filmin seyredebilecek hale getirilinceye kadai*' 
ne büyük ve karışık kimya istihaleleri geçirmiş olduğunu 
düşünür? Sinemacılık Endüstrisinin esasını teşkil eden 
selüloid bir kimya mahsulüdür. Bunun sinemacılığa yarar, 
yanmaz cinsten imali, resim çekilmeye yarar surette 
hassaslandırılması, banyosu ve renklendirilmesi, mühim 
birer kimya ameliyesidir. Filim çekme makinalarındaki 
adeselerin imalinden projeksyon makinalarına, ve sinema 
binasının dahili kısmının boya tezyinatından dezenfeks-
yonuna kadar, velhasıl sinemacılığın alâkadar olduğu 
bütün sahalara Britanya kimyagerlerinin emeğini teşmil 
edebiliriz. 

Imperial Chemical Industries Limited 
Türkiye Vekili t 

Imperial Kemikal industris (Turkey) Ltdj 
j s t a o b o l 

Ademi iktidar ve 
Bel Gevşekliğine karşı 

HORMOBiN 
Her Eczanede bulunur. P. K. 1255 

• • • • i Reçete ue satılır. • • • • H i 

ORTA OKUL MEZUNLARINA 
İstanbul Kızılay 

Hastabakıcı Hemşireler Okuluna 
Parasız Yatılı Talebe alınacaktır* 

Tahsil müddeti 3 senedir, kabul şartlan: 
1 — Türk obuak. 
t — On be; yaşını Mtirmiş ve Orta mektepten diplomasi olmak. 
S — İffet ehli ve iyi ahlâk sahibi olmak. 
Fazla izahat ve kayıt evrakı almak istiyenlerin Ankarada Yeni-

şehirde Kızılay Umum Merkezine, Istanbnlda Aksarayda Kızılay 
Hemşireler Mektebine ve diğer Vilâyetlerde Kızılay Şubelerine mü
racaat edebilirler. DİREKTÖRLÜK 
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İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İLÂNLARI I 
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Yat satışı 
Adı: Kizban 
Sicil No. sı: 1792 
Limam: istanbul 
Rüsumat 80 
Safi tonut 144,97 
Kıymeti: 30 .000 
Depozito: 2250 

Ankara emvaline Varlık vergisinden borçlu Fuat Baban'm bor
cundan dolayı sahip olduğu jrukarıda cins ve evsafı yazılı Kizban adın. 
daki Yat, Tahsili emval kanunu hükümleri d2ÛTesinde satılacaktır. 

İlk müzayıedesi 5 / 1 0 / 9 4 3 salı günü saat 1 4 te ve katî ihalesi de 
1 5 / 1 0 / 9 4 3 cuma günü saat 14,30 da yapılacaktır. 

isteklilerin pey akçelerini muhtevi makbuzlarla birlikte Beyoğlu 
Kazası kaymakamlığı idare h ' tine müracaatları ilân olunur. ( 9 1 7 0 ) 

• 
1 — Eminönü Maliye şubesine vergi borcunu ödemiyen David 

Madenin Galatada Kul«dibi Büyükhendek Sadi paşa apartımanında 6 
numaralı ikametgâhında haczedilen radyo, aynalı büfe, dolap, karyola 
ve sair kıymetli ev eşyası. 

2 — Eminönü Maliye şubesine vergi borcunu ödemiyen Refael 
Assanm Taksim Şehit Muhtar caddesi 71 numaralı Melek apartımanm 
1 inci katında haczedilen frijider buz dolabı, piyano, oda takımı, büfe, 
grdrop, karyola, tuvalet gibi kıjTnetli ev eşyası. 

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

2 0 / 9 / 9 4 3 pazartesi günü saat 10,30 da mahallerinde Tahsili em
val kanunu mucibince 2Jeni tnüza^yede ile satılacağından talip olanların 
rAezkûr gün ve saatte yukarıda yazılı mahallerde hazır bulunacak me
muruna müracaatları ilân olunur. (9178'i 

* 
1 — Galata şubesine borçlu Giorglye Ciros ve Osman Nebioğlu Koliektil 

şirketinin Galata, Yenicaml mahallesinde Taptas hanmın 16 - 20 numa
rasında yazıhane eşyası ile aynı firmanın Galata Tünel caddesi 26 No. lı 
satış mağazasında demir borular, Çelik Su verme fırını, Destere Motörü, 
Matkap ve sair demir malzeme ile Giorgiy Ciros'un Cihangir, Susam so
kak 1 No. da ev eşyası 16/9/943 T. ve saat 10 da. 

2 — Galata şubesine borçlu G. Frohlich halefi Dr. Emest Ruff ve 
Ş. ki Yani Topuzoğlunun Galatada Kûrekçiler caddesinde Menhayım 
han 5 inci katta 19, 20 21/1, 22, 22/1 numarah odalarda Demir kasa, Yazı 
makinası ve lülts yazıhane eşyası Ue numunelik mallar, kırtasiye ve sair 
ticarî emtia ile Dr, Emest Ruff'un Cağaloğlu Türkocagı caddesi Süreyya-
paşa apartımanmın 7/7 numarasında ev eşyası ve Yani Topuzoğlunun 
Beyoğlu Alyon sokak 8/2 numarada keza ev eşyası 17/9/943 T. ve saat 10 

3 — Kulekapı şubesine borçlu Rahmiye Layıktes'in Nişantaşı Yayla 
apartıman 8 No. lı dairesinde muhtelif lüks ev eşyası ve saire 20/9/943 
tarih ve saat 10 da; 

Yukarda gösterilen tarih ve saatlerde mahallinde satılacağı ilân olu
nur. «9259» 

• 
Kasımpaşa şubesine borçlu kasap HaUt Sırmabıyık'ın Beyoğlu Hammaı 

başı Kalyoncu Kolluk caddesinde 28 No. lu Kasap dükkânmda mevcut buz 
dolabı ile kasaplığa müteallik demirt>aş eşya 17/9/943 tarihine rashyan 
cuma günü saat 10 da mahallinde satılacağı ilân olunur. «9258» 

İstanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
komisyonundan: 

Leylî Tıp Talebe Yurdn talebelerinin ihtiyacı bulunan 772 adet yün 
fanila imali işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 — Eksiltme 22/9/943 çarşamba günü saat 14.30 da Cağaloğlunda 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet müdürlüğü binasmda toplanan komisyonda 
yapılacaktır. 

2 — Bir adet yün fanila imaliyesi 3 numara İÇİn 260 dört numara İçin 
265 ve beş numara fanila İçin de 270 kuruştur. 

3 — Muvakkat teminatı 154 Ura 35 kuruştur. 
4 — İsteklilerin şartnameyi çalışma günlerinde komisyonda görebl-

bUirler. 
5 — İstekliler 1943 yıh Ticaret odası vesikası ile 2490 sayıh kanunda 

yazılı vesikalar ile bu işe yeter muvakkat tem.lnat makbuz veya banka 
mektubile belli günde komisyona müracaatları. «8842» 
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Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum idaresi ilânları 
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Muhammen bedeli (7992.—) lira olan Umumî İdare Binasındaki yerle
rine takılmış olarak 54 adet yangm musluk takımı 27.9.943 pazartesi günü saat 
15 de açık eksiltme usulile Ankara'da İdare binasında toplanan Merkez 
9 uncu Komisyonca müteahhit nam ve hesabma satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (599,40) lirahk muvakkat teminat ile ka
nunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar adı 
geçen komsyon reisliğine vermeleri lâzımdlr. 

Şartnameler Ankara'da Malzeme Dairesinde, Haydarpaşa'da Tesellüm 
ve Sevk Şefliğinde görülür. «9046» 

* 
Sabahlan İstanbuldan Derinceye saat 8 de hareket eden vapur 15/9/ 

943 tarihinden İtibaren saat 9 da hareket edecektir. 
Sayın yolculara ilân olunur. (ı9255» 

İstanbul Belediyesinden 
Fatih Tamir atölyesi için birinci sınıf otomobil tamir ustalan ile 

tesviyeciye ihtiyaç vardır. Taliplerin her gün iş »aatlannda Fatih Atölye
sine müracaatları. ( 9 1 8 7 ) . 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 — Levazım Ambarımızda mevcut takriben 800 adet müstamel saç Bi

don ve keza takriben 500 adet müstamel teneke pazarlıkla satılacaktır. 
2 — Pazarlık 21/9/943 tarihine raslıyan sah günü saat 9,30 da Kaba-

taşta Levazun Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
3 — Bidon ve tenekeler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 
4 — İsteklUerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 güven

me paralarUe birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. «9204» 

Tünel seferleri 
Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri 

Umum Müdürlüğünden 
Faaliyetini tatil etmiş bulunan Tüneli J5 Eylül 943 tarihine müsadif 

çarşamba gününden itibaren: 
Her gün saat 

7 - 21,30 
Pazaıf günleri saat 

Tıp Fakültesi Dekanlığından 
Psihiyatrl ve Çocuk cerrahisi ve Ortopedi kliniklerindıe m.ünhal 

asistiuılıklar vardır. Talip olanların yabamcı dil imtihanları yapılmak 
üzer» Teşrinievvelin yirmi dokuzuncu çarşamba gününe kadar Ddkan. 
İlk kalemin» müraceıat ı&tmeleri, ( 9 2 3 2 ) 

7 - 22,30 
olmak üzere işlemeğe açılacağı sayın halka Hân olunur. «9297» 

Beykoz Mal müdürlüğünden: 
Eczahane Satışı 

Beykoz Malmüdüriüğüne varhk vergisinden borçlu Artln Şamlıoglunun 
Paşabahçedekl eczahaneslnde mevcut olup mumaileyhe alt bulunan eşya 
ve eczayı tıbbiye 20/9/943 pazartesi günü saat 16 de tahsili emval kanu
nu hükümleri dairesinde satılacaktır. 

Taliplerin aynı günde Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünden 
alacaklan vesikalarla mahallinde hazır bulunmaları İlân olunur. «9286r 


