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Bulgaristan mihvere 
sadık kalacak 

Bulgarlar, işgal ettikleri eraziyi Yunan
lılara ve Sırplara iade etmiyeceklermiş 

PERŞEMBE 30 Bylûl 1943 3ahlW Necmeddin Sadak — Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es — A K S A M Matbaa<:ı 

Sofya 29 (T. P.) — Bulgar Na
mlar Meclisi salı günü saat 1 7 den 
24 e kadar akdettiği içlimada Dahi
liye Nazırı Hristof, devlet düşmanı 
«lem,anlara karşı mücadeleye mah
sus bir takım nizamnameleri müza
kereye arzetmiştir. 

Sofya 29 (T.P. ) — Slova gazete
si. Bulgar Hariciye Nazırı Sava Ki-
rof un nutkunu tefsir ederek Bulga-
ristanın müttefiklerine sadık kalaca. 
ğmı, çünkü ancak bu müttefiklerin, 
Bulgaristanm millî menıfaatleri hu
susunda anlayış ibraz ettiklerini. Bal
kanlarda bu mânadaki vazifesini 
anlamış olan Bulgaristanm istikbal
de de yeni Avrupaya hizmet edece
ğini yazmaktadır. 

Sofya 29 (T.P. ) — Selanik'te 25 
•ene evvel mütareke akdinin yıldö
nümü münasebetile. Zora gazetesi, 
Bulgar milletinin 29 eylül 1918 ta

rihini ve bu günün kendisine getİT^ 
diği zilletleri asla unutmaması lâzım 
geleceğini, Neuilly muahedesinin 
Bulgaristandan bir kısun toprak ve 
Bulgaristanm şerefini aldığını, Ingir 
Uzler bugün bir takım beyanname
lerde Bulgıar milletini kendi taraila-
nna çekmek istiyorlarsa, galipler 
tarafından birinci dünya harbinde 
kendisine yapılan hzıkareti hatırla
ması icabettiğini yazmaktadır. 

Sofya 29 (T.P. ) — Dnes gaze
tesi, Bulgaristanm hiçbir zaman baş
kasının varlığına göz koymadığını 
ve kendisinin ilhak ettiği yerlerin 
aslen Bul'gar olduğunu yazniıaktadır. 
Buna Sırp ve Bulgarların düşmanı 
olan Venizelos da hak vermiştir. 

Bulgaristan varlığını idameye ar-
metmiş olduğundan, Bulgar mınta-
kalaTinın yabancı idareye geçmesine 
hiçtir vakit müsaade etmiyecektir. 

Yugoslav Kiralı ve 
kabinesi Kahirede 

Bu naklin sebebi, Yugoslav vatanse
verlerine yardım etmek ve müttefik

lere çıkarma yolunu hazırlamaktır 
Londra 29 ( A . A . ) — Yugoslavya 

kiralı Pierre, Başvekil Dr. Puliç ve 
hükümet erkânile beraber Kahireye 
gelmiştir. Mısırın bîişşehri galip bir 
ihtimalle Yugoslav hükümetinin ye
ni merkezi olacaktır. 

Daily Telegraph gazetesi muhabi
rinin bir telgrafına göre, yeni kabi
nenin teşekkülünde değişiklik yap-
Taais. üzere gelenler arasında birkaç 
kere nazırlık mevküni işgal eden 
çifçi partisi lideri Dr. Blenko Kurbri-
loviç ile Hırvat köylü partisinin nü
fuzlu âzasından Dr. Yukiç bulun
maktadır. Yugoslavyanm Moskova 
elçisi Simiç'in Yugoslav kabinesinde 
yapılacak değişikliklere ait görüşme, 
lere iştirak edeceği zannedilmekte-
dir. 

Bununla beraber kıral Pierre'in 
Kahireye gelmesinin başlıca »ebebi, 
şimdi Almanlarla çarpışan vatanse
verlere mümkün olduğu kadar çok 
yardımlarda bulunmak ve Müttefik
lere çıkarma yollan hazırlamaktır. 

Kahire 29 ( A . A . ) — Yugoslavya 
kırah Pierre, Kahireye gelmiştir. Ki
ralın Harbiye Nazırı olan general 
Mihailoviç'in Almanlara karşı geniş 
ölçüde bir t2iarruza başlamak için 
yalnız kiralın emrile bir Müttefik çı
karma hareketini beklemekte oldu. 
Su bildirilmektedir. 

Londra 29 ( A . A . ) — Adriy»!dk 
sahilinde Split Yugoslav limanının 
etrafında muharebe bütün şiddetile 
devam etmektedir. Halaskar millî 
Yugoslav ordusunun tebliğinde ha
ber verildiğine göre, birkeıç genden, 
beri bu kesimde muharebeler cere
yan etmekte ve düşman baskısı art
maktadır. 

Bu şiddetli muharebeler Split'in 23 
kilometre şimal doğusunda dağlarda 
ve Sinij civarında cereyan etmekte
dir. Daha şimalde vatanseverler, Ka. 
radağda iki şehrin zaptını intace-
den muvaffakiyetler elde etmişler^ 
dir. Fiume'nin cenubunda Susak'ta 
mıiharebeler olmeıktadır . Berhnin 
iddia ettiğine göre. Alman kıtaları, 
Yunanistanm batı sahili açıklarında 
ve İtalyan çizmesinden 100 kilo
metre kadar bir mesai<ede bulunan 
Korfu adeısını zaptetmişlerdir. Al
manlar Badoglio'ya sadık kalan İtal. 
yan askerlerini de esir ettiklerini id
dia etmektedirler. 

Split tahliye edildi 
Londra 29 ( A . A . ) — Yugoslav 

Kurtuluş ordusu tarafından bu ak
şam neşredilen hir tebliğde, kuşatıl
mak tehlikesinden kurtulmak mak-
sadiie Split'in tahliye edildiği kay. 
dedilmektedir. 

Italyanm 
durumu 

Londra 29 (A.A.) — Reuter'm dip
lomatik muhabiri bildiriyor: 

ttaly'nıa statüsü hakkında türlü 
haberler çıkması ve bu yüzden bazı 
kanşıklıklar zuhura gelmesi üzerine 
bugün Londra'da salahiyetli bir kay
naktan bu statü ju suretle tarif edil
miştir: 

Teknik bakımdan İtalya hâlâ mağ
lûp edllmi? bir düşmandır. Müta-
reko şartlan bakidir. Bu şartların 
u^Htefikler tarafından tefsiri müta
rekeden sonra İtal3^nlarm takibe-
doceklerl hareket hattına bağlıdır. 
Müttefiklerle İtalyanların müşterek 
bir bcclefleri vardır. O da Almanları 
İtalya'ĉ MsT kogmaktır. İtalya hak
kında, bu memleketin Almanlara 
4.""̂ }! müttefiklere karşı yapacağı hiz
metin ölçüsüne ve nevine göre bir 
hüküm verilecektir. 

Stokholm 29 (A.A.) — Reu-
ter: Zven.ska Dagbladet gazetesi
nin Berne muhabirine göre, ttal-
fan veliahtı prens Urnberto ile 
mareşal Badoglio ve İtalyan or
dusu Başkomutanı general Am-
brossio ile Badoglio kabinesi ara-
sında-n bir çoğu Bari'ye gelmiş 
Ter ve burasmı muvakkat lıükû 
met merkezi ittihaz elmişlerdir. 

A l m a n - R u s sulh 
müzakeres i mî? 

stokholm 29 (T.P.) _ Son za
manlarda Alman - Sovyet müta^ 
reke müzakereleri hakkında çı
kan ısrarlı şayialarm bura siyasî 
mahfilleri tarafından, Alman 
Hariciye Nazınmn beyanatma 
atfen Berlin hariciye sözcüsü
nün salı günü sarahatle red ve 
cerhedUdiği belirtilmiştir. Alman 
Hariciye Nazın von Ribbentrop 
malûm olduğu üzere, Alman or
dusu silâhı Bolşevik tehlikesi 
Avrupada büsbütün kalkmadık
ça elinden bırakmıyacaktır, de
mişti. Bura siyasî mahfilleri 
Berlinle Moskova arasında mü-
zakerat olduğu şayiasında bir 
hakikat sezmemişlerdir. Bu gibi 
şayiaların hususî bir maksat 
tahtında işaa edildiği ve Alman-
vanm baş düşman saydığı Sov-
yetlcr Birliğlle anlatmak istemiş 
olduğunu ileri sürerek Avrupa 
daki müttefiklorile arasım boz
mak istemişlerdir. 

Adalar 
denizinde 
Müttef iklerin hava 
akınları ş iddet lendi 

Kahire 29 (A.A.) —Orta Şark hav* 
tebliği: 

27/28 eylül gece^ Ingüiz hava kuv
vetlerine mensup bomba uçakları 
Yunanistanda bulunan hava mey-
danlarlle Ege deniTİndekl adalara 
hücumlar yapmışlardır. Syros lima-
niyle bu limanda bulunan gemilere 
dün hücum edilmiş ve antrepoları 
arasında infiâklam sebebiyet veril
miştir. Küçük bir sahil muhafaza 
cemisi batırılmıştır. Düşman av ve 
bomba uçakları İstanköy adasına hü
cum etmişlerdir. Spltfire uçakları 
bazı bomba uçaklarını bombalannı 
gelişi güzel atmağa mecbur etmiş
lerdir. Bu hareketler ve girişilen di
ğer hareketlerden üç uçağımız dön
memiştir. 

6 0 A l m a n tayyares i 
I s tanköye hücum etti 

izmir 30 (Telefonla) — Buraya ge
len haberlere göre 60 Alman tayyaresi 
İstanköy adasına hücum etmiştir. 
Hücumu, İngiliz tayyareleri karşıla
mış ve şiddetli bir hava muharebesi 
olmuştur. Muharebe, Bodrumda halk 
tarafmdan seyredllmiştir. Netice 
belli deglidir. 

Sakız adasında sükûnet vardır. 
Adadaki 80 Alman askerinin emrin
de 3 deniz motörü bulunduğu, ada
dan gelenler tarafmdan bildirilmek
tedir. 

Çeşme sahillerinde oturanlar, uzak
tan İnfilâk sesleri duyduklanm söy
lemektedirler. Bundan, Çeşme yakı-
nmdaki adalarda çarpışmalar oldu
ğu analşıhyor. 

BU SABAIfKÎ TELiOBJLFULa 

Ruslar, Kiyefe son hucflm 
hazırlıklarını bitirdiler 

Kremençuk ve Rujnia düştü, Almanlarm elinde 
Dnieperin soi sahilinde yalnız bîr köprübaşı kaldı 

Londra 30 (Radyo) — Mo*ovadaki 
Reuter muhabiri bidiriyor: Sovyet 
ordusu Kiyef şehrine karşı kati hü
cumlarda bulunmak için bütün ha
zırlıklarım tamamlamıştır. 

Nihai hücum için büyük kuvvetler 
tahşit etmiştir. ^maMar, Kiyef 
önünde ve Dnieperde H kilometre 
boyunda bir sahayı ellerinde tutuyor
lar. Rus kuvvetleri, bu bölgeden an
cak 6 kilometre uzakta bulunuyor. 
Kiyef şehri Dnieı>er nehrinin batı 
sahilinin üzerinde inşa edilmiştir. 
Burası 100 metre yüksekliktedir. Bi
naenaleyh Kiyefe hücum Douvre 
şehrine hücum kadar güç bir hare
kettir. 

Londra 30 «Radyo» — Rus ordusu 
bütün cephe boyunca ierilemekte de
vam ediyor. Sovyetler Gomelden 
Zaporoje kadar *700 kilometrelik bir 
cephe boyunca Almanları Dnieper 
üzerindeki bütün köprü başılanndan 
atmışlardır. Dnieperin sol sahilinde 
kâin Kremençuk şehri 3 gün süren 
kanlı muharebelerden sonra zapte-
dilmiştir. 

Rusar, Kiyeften evvelki köprü ba-

şıyi da ele geçirmişler ve Almrmlan 
nehrin batı yakasma atmışlardır. 
Almanların elinde, Dnieperin sol sa
hilinde yegâne köprü başı Melitopo-
1un şimalinde kâin Zaporoje şehri
dir. 

Beyaz Rusyada llertlyen üç Sovyet 
ordusundan biri, Vitemsk ile Go-
mel arasında pek mühim bir kavu-
şak noktası olan Ruzma şehrini 
zaptetmiştir. İleri hareketi devam 
ediyor. 
Almanlar büyük tehlike 

karşısında 
Stokholm 29 ( A . A . ) — Britano-

va: Bugün Elssener National Zeitung 
gazetesinde çıkan mühim bir maka
lede şöyle denilmektedir: 

«Rusyada çarpışan Alman kuv
vetlerini, Stalingrad müdaiilerini 
karşılıyan akıbetten bin kere daha 
büyük bir tehlike tehdidetmektedir. 
Rusların plânı birkaç Almıan tümeni, 
ni kuşatmak ve yoketmeği hedef tut. 
makta idi. Alman başkumandalnığı 
Sovyetlerin ilk hat ihtiyatlanna ma

lik olduklannı ve ardı arkası kesil-
miyen dalgalar halinde harb malze
mesi aldıklannı biliyordu. Bunun için 
bundan evvelki senelerde kazanılan 
toprakların bir kısmını terketmeğe 
ve geri çekilmeğe karar verdi. 

Aynı gazete, felâket tehlikesinin 
çok büyük olduğunu ve bu yüzden 
Ukrayna'nın elden gitmesile hasıl 
olacak yiyecek vaziyetinin dikkate 
alınması mümkün olm'Sdığını ilâve 
etmektedir. 

Ru» cephesindeki 
son hâdiseler 

Vaşin^ton 29 (A.A.) — Rus cep-
hesnide cereyan eden vakalar 
Churchll - Roosevelt stratejik plân-
lannm derpiş ettiği hadleri geçmiş 
ve batı Avrupada ikinci bir cephenin 
bir an evvel açılması için hazırlık
lara hız verilmesini intaç etmiştir. 
Rusların Dnieper'i geçmiş oldukia-
nndan şark cephesinde bulunan nazi 
ordusunun yıkılması pek muhtemel-
dr. 

AKŞAM 
Mübarek bayramı .sevgili 

okuyucularına tebrik eder. 
Gazetemiz, bayram münase
betile Cuma ve Cumartesi 
günleri çıknuyacaktır. 

üçler konferansı 
Moskovada değil 

Londrada toplanacak 

Londra 2» (A.A.) — Hariciye Na
ran Cordell Hull, arkadaşlarına üç 
taraflı toplantıya İştirak etmeğe kati 
surette karar verdiğini bildirmiştir. 
Hull, hava yolile seyahat etmekten 
hoşlanmadığı için bu topiantııun 
Moskova'da değil, Londra'da yapıla
cağı sanılmaktadır. Şimdi Washing-
ton'da bulunan Birleşik Amerika'nın 
Moskova büyük elçisi amiral Stand-
ley, söylendiğine göre bugün Roose-
vetle görüşmüştür. 

Bulgaristanda 
Almanjüınenlerl 

S o n günlerde ge len ler le 
I 7 tümeni buldu 
i Londra 30 ( R a d y o ) — Amerikan 
muhabirlerinden birinin işaratına gö-

\ re, son zamanlarda Bulgaristana 4 
Alman tümeni daha gelmiş, bu su
reti* Alman tümenlerinin adedi ye
diyi bulmuştur. Bulgaristtmda bir
çok büyük binalara el konmakta-

H-
Macaristan, Mussolini 
kabinesini tanıyacak 

Budapeşte 29 (TP) — Macar 
hükümeti Duçe'nin millî faşist 
İtalyan hükümetini tanımağa 
karar vermiştir. Bu tanıma ve 
esbabı mucibesi hakkında bir be
yanname neşredilecektir. 

Mısır Başvekilinin nutku 

Müttefikler, Napoliye 
girmek üzere 

Harb gemileri, sahilden Napoliye yürü
yen kuvvetleri toplarile destekliyorlar 

Londra 30 (Radyo) — Mısır Başve
kili Mustafa Nahas paşa, bugün saat 
on buçukta Kahire radyosüe Arap 
dünyasma hitaben bir nutuk söyliye-
cektir. 

^ ^ iyatronun açılışı bayrama rasladıl... .;' 
[•İLLrBtB§?^ci^akalım Belediye mi bayram e d e c ^ aıtütler rtâ, seyİTÇİ-

Londı;)^ 30 (Radyo) — Besinci 
ordu, Salerno'nun şimalindeki dağ
larda altı gün süren çetin muharebe
lerden sonra Napoli ovaaına girişi 
kapayan sarp dağ geçitlerindeki Al 
man mevzilerini yarmış ve Napoli 
ovasına girerek Castellaonare, Noce . 
ra, Pompei ve. Angelo şehirlerini 
zaptetmiştir. Bu son şehir, Salerno'
nun 45 kilometre şimal doğusunda 
bulunuyor. Beşinci ordu, süratle Na
poli üzeriıve yürümekte ve düşmanı 
takibetmektedir. Müttefiklerin an
bean Napoli'ye girmesi beklenmek
tedir. Müttefik harb gemileri. Vezüv 
yanardağının sahil etekleri boyunca 
Napoli üzerine yürümekte olan Müt
tefik birliklerini şiddetli bir topçu 
ateşile desteklemektedir. 

Almanlar, beşinci ordu önünde 
süratle şimale doğru çekilmekte<lir. 
ler. Çünkü beşinci ve sekizinci 
ordular, şimalden ve şimal doğudan 
Alman hatlarını kuşatmağa başla
mışlardır. Müttefik cephesinin sağ 
cenahında ve Adriyatik sahili bo
yunca şimale doğru ilerlemekte olan 
sekizinci ordu birlikleri dün de sa
hil boyunca 16 kilometre daha iler. 
lemislerdir. Sekizinci ordu, Salemo 
ile Benevento şehirleri arasında y o . 
1un ortasına varmıştır. 

l ld İ ta lyan Transat lan
tiği intihar etti 

Londra 28 (A.A.) — cRez» ve Contl 
di Savoia büyük transatlantikleri 
kendi mürettebatları tarafmdan ba
tırılmıştır. Rex 51,000 ve Conti di 
Savoia 42.500 ton hacminde idiler. 

Sulh zamanında bu gemiler Ce-
nova - Napoli Newyork hattma tah
sis edilmişlerdi. İtalyan deniz kuv
vetlerine mensup subaylarm söyle
diklerine göre Rex Triestede, Contl 
di Savoia da Yendikte batırılmıştır. 

t ta lyadaki A l m a n 
tebaası memleket l er ine 

dönüyorlar 
Berne 29 ( A . A . ) — Italyada bu. 

lunan bütün Alman konsolosları Al-
rtkan tebaasından olan ihtiyarlan, 
kadınları ve çocukları, memlekete 
dönmek için lâzım gelen muamele
leri yaptırmak üzere en yakın kon
solosluklara müracaat etmeğe davet 
etmişlerdir. 

Kors ikada Almanlar ın 
e l inde bir şehir kaldı 

Cezayir 29 (AA.) — Bu ak
şamki Fransız tebliği, Korsikada 
Almanların elinde kalan yegâne 
sahamn Bastia bölgesi olduğtmu 
haber vermiştir. 

Almanyaya 
hava akını 

A l m a n l a r 6 5 bomba 
uçağı düşürdüklerini 

bi ldiriyorlar 
Bertin 29 (T.P.) — 28 eylülde gece

leyin İngiliz - Amerikan uçaklarının 
Almanyanm batısına vaki tedhiş 
akmmda düşürülen 65 bomba uça-
ğmdan 500 mütehassıs uçucu yok ol
muştur. Düşman mürettebatmdan 
pek azı paraşütle atlamak suretle 
kurtarılmıştır. 

Avustralyanm Orta 
Şarka ve Türkiyeye 

gönderdiği buğdaylar 
Kahire 29 ( A . A . ) — Avustralya, 

dan Hindistan*, Orta Şarka ve Tür
kiyeye 50 bin ton buğday gönderil-
mistit. 

D I K K A T L E R 
Telefonsuzluğu aramağa 

başlıyorur 

Telefonu açıyor; pat pat •rvm-
yor; kapıyor, birax bekliyor; ge»* 
pat, pat!... Derken bir lahavle... 
Dakikalar, çeyrekler geçiyor... Bir 
daha açıyor; gene pat, p a t . . HâU 
düdük sesi yok... 

— Eskiden olsaydı bari «matma
zeller» e çıkışırdık. Şimdi, karşnnu-
da bir mdbatap da bıdanuyonız.M 
İnsan geriye riicuu istiyor. 

Dahası da var: 

Bdki «matntazel» li devirden da
ha geriye rücu! Telefonlar bu haL 
dej^en, insanm batta basMi: 

— Keşke keııdim Rİ«Jerek «öyU-
yeceğimi soyleseoı... - bJîe dı>cce5İ 
oluyor. 



Sahife 2 A K Ş A M 30 Evlûl 1Ü43 

SÖZÜN GELIŞt 
Ramazan giderken 

R amazan bu sefer her senekmden dAha sessiz geçti. Bugün 
müslümanlann oruç ayı sona eriyor. Bayram, yemek fas-

hıun yemden başlamasıdır. 
Doğrusu ramazan, bu sessizliğile daha çok ramazana benziyor. 

Çünkü islâm dini bu ayda yemekte olduğu gibi eğlencede de perhizi 
emreder. Fakat insanlar nasıl her emrin bir kaçamak trfli'afr"^ bul
makta gecikmiyorlarsa, başta yemek obnak üzere herşeydea imsalri 
emreden bu ay da senenin her ayından daha fazla yemek yenen 
ve eğlenceye vurulan ay haline gelmekte gecikmemiştir. 

Bir zamanlar oruç ayı evlerde en zengin sofralannkunddnga 
aydı. Ramazan yaklaşırken herkes kflerini mutaddan fazla doldur^ 

maya ve çeşitlendirmeye çahşırdı. Yenecek tathlara Mr de güüAç 
ilâve edilir, ramazan akşamlan fırınlar seneıün hiç üt aymda çi 

karmadıkları cinsten âlâ pideler çıkarmaya başlarlardı. 
Ramazan eğlencede per zi emreder. Halbuki eski devirleri 

eğlencesi en bol ayı da ramazandı. Şehzadebaşı ramazanm ilk ak
şamından itibaren tiyatroları, orta oyvıdan, karagözleri, kuklaları, 
güreşleri, çalgıh kahvelerile faaliyete geçer; gündüz oruç tutan in
sanlar gece Şehzadebaşında sahura kadar — şimdiki tâbirile saba
ha kadar — eğlenirlerdi. 

Koyu müslümanlara göre sahur yemeden wuç tutmak daha 
çok savaphdır. Çünkü maksat biraz da açhğı hissetmektir. Beri ta
raftan, bir gün sabahtan akşama kadar aç durmayı gözlerinde bü
yütenler gece yansı yemeğini, tıka basa yiyen zengin ziyafet sofrası 
haline getirmiş, ertesi günü öğleye kadar uyumak suretile de açlık 
saatlerini yarıya indirmenin yolunu bulmuşlardır. Ramazan ayında 
öğle yemeği daha bir kaÇ kap ilâvesile «sahur» olmuş, sabah kah
valtısı ise uyku ile geçiştirilmiştir. 

Çünkü Devletin d<n işlerine karıştığı devirlerde «ramazan» 
bı^'"ar.'ar için de, inanmıyanlar için de bir mecburiyetti. Zavalh 
b'-î'taşi o sıkı günlerde bu mecburiyet yüzündeSı ne nükteler savur
mak zorunda kalmış, ne tehlikelere göğüs germiştir. 

Eski ramazanlarda gazeteler ve gazetelerde yazı yazanlar büe 
her çl'n ramazandan bahsetmek mecburiyetini hissetmezler miydi? 
Fa'bııki ramazan her türlü alayişten beri bir mahiyet taşır. Soran
lara «orunluyum» değil de «Allah bilir» şeklinde cevap verilmesi 
şüphesiz bundan ileri geliyordu. 

Bu sene ramazan sessiz geçti. Müslümanlar dinin «mini sessiz
ce, vi-'danlannda yerine getirdiler. 

Bayramınız kutlu olsun aziz okuyucularım. 
Şevket Rado 

Kupa finali 
Beşîktaşla Galatasaray kupa şampi

yonluğu için yarın karşılaşıyor 

Taksileri kontrol 
Yolsuzluk yapan şoförleri yola 

getirmek için altıncı şube 
sıkı tedbirler aldı 

Emniyet altıncı şube müdürlüğü, I 
taksilerle kamyonlar hakkmda hal. 
km ve gazetelerin ötedenberi ileriye 
sürdüğü şikâyetler üzerinde hassasi
yetle durmakta ve bu kabil yolsuz
luklara meydan vermemek için bü
yük bir gayret sarfetmektedir. 

Ancak alman tedbirlere rağmen, 
bazı taksi şoförlerinin — fırsat bul
dukça — gene istedikleri gibi hare. 
kete teşebbüs etmeleri tabiîdir. Bu 
uygunsuzlukların tamamile önüne 
geçmek için halkın daimî surette al
tıncı şube müdürlüğünü telefonla 
ikaz etmeleri lâzımdır. 

Yarın bayramdır. Bayram günle
rinde taksilere fazla rağbet olacak, 
tır Bu arada şoförlerin bayramı fır. 
»a* bilerek yolcuyu üzmeleri ve bir
çok güçlükler çıkarmaları beklene
bilir. Altıncı şube müdürlüğü, bu va
ziyeti göz önüne almış, bilhassa bay
ram günlerinde kontrolünü arttırmış
tır. Mamafih yalnız bayram günleri
ne mahsus değil, her vakit için altın
cı şubenin bu hususta aldığı tedbir
ler şunlardır: ' 

Şikâıyetler, zilhassa taksilerin faz
la para almalanndan ve müşterinin 
istediğj yere gitmemelerinden ileri 
gelmektedir. 

Altıncı şube, bilhassa bu iki g a 
yeti önlemek için bir takım tedbirler 
abnıştiT. Halkımız, bu esaslar dahL 
linde hareket eetiği takdirde ^ f ö r -
lerin yolsuzluğuna nihajret verilebi-
cektiy. 

Ejvvelâ }unu kaydedeUın ki taksi 
şoförlerinin alacakları ücıret muay
yendir. Gidilen yere kadar taksi sa. 
atinin yazdığı rakama yüzde yetmiş 
beş ilâve etmek şartile para ödenil
me şoförün hiçbir itirazı kalamaz. 
Şoför, bu para mukabilinde — Da-

Geçen seıteki futbol mevsimi 
sonunda yapılacak iken Fener-
bahçenin şamplyonluğ^ı ile niha^ 
yetlenen Maarif mükâfatı ve 
(ivmi! küme) müâabakalanmn 
başlaması dolayısile t^ı ir edilen 
tsUmbul kupa tnaçlan finalinin 
bayramın birinci cuma günü 
saat 16 da Şeref stadında yapıl
ması tekarrür etmiştir. 

Geçen mevsime ait olan ve 
aradan çok zaman geçtiği cihet
le heyecam kısu"laşmı§ bulunan 
bir maçın yeni sene lig müsaba
kaları arasında yapılması biraz 
garip gürülürse de maksat spor 
yapmak olduğuna ve arada boş 
geçecek bir de bayram bulundu
ğuna göre vaziyeti normal karşı
lamak iztırarmdayız. 

Bahusus yeni sene maçlarma 
başlıyan kulüplerimizin tam ta
kır olduğıma şüphe etmediği
miz kasalarına bu vesüe ile biraz 
para girmesinin önümüzdeki faa
liyetleri için çok faydah olacağı 
aşikârdır. 

Aynı zamanda dört aya yakın 
bir zamandanberi sıkı maç gör
meğe hasret kalan hele ecnebi 
takımlarının gelmesinden ümidi 
kesilen futbol meraklüanmn tat
min edilmesi balsamından da bu 
karşılaşmayı memnuniyetle kar-
şılamalıyız. 

Eskidenberi şild maçlan namı 
altmda oynanan, bu müsabaka
lar futbol ajardığınm tensibi 
üzerine İngUtere Kıral kupası 
maçlanndan örnek alınarak İs
tanbul kupa şampiyonluğu namı 
altmda yapılmasma başlandı. 

Küme tefrik etmeksizin mev
cut bütün kulüplerin iştirak et
tiği bu müsabakalara geçen sene 

imî encümen kararile tesbit edilen — 28 kulÜp kat i lmiş Ve e l iminasyon 
toksi hududu içinde her yere gitme- usulUe mağlûp olanm tasfiyeye 
ğe mecburdur. Taksi hududu da İs. | uğtadığı karşılaşmalar neticesin, 
tanbul semtinde surlara, Eyübe ka-jde Galatasaray Ue Beşiktaş ta
dar; Beyoğlu tarafında Zincirlikuyu. kımlan bütün rakiplerini yene-
ya; Kadıköy ve Üsküdar tarafında 
da Bostancı köprüaile Kısıklıya ka
dardır. Bu yerlerin dışında kalan 
semtler için şoför, müşteri ile pazar
lık etmekte serbestir. 

Şu halde taksi hududu içinde git-
miyen ve yahut taksi saatinin yazdı
ğı miktarın yüzde yetmiş beşinden 
fajja paiBL istiyen şoför hakkında 
yolcunun derhal altıncı şubenin şu 
telefon numaralarına şikâyet etmesi 
lâzımdır: 

( 4 2 1 5 4 ) ve ( 4 2 1 7 0 ) . 
Bu telefonların başında gece, gün

düz emre amade memurlar vardır. 
Ancak yoksunun, şoförle uyuşmama
sı lâzımdır ki altıncı şube de şoförü 
yolsuzluktan men edebilsin... 

Yukarıdaki numaralara şikâyet 
edilince fazla alınan para nihayet 
24 saat içinde şoförden istirdadedi-
lerek bir zarf içine konularak şikâ
yetçiye bir memurla gönderilir. Ay
nı zamanda suçlu şoför de suçunun 
derecesine göre elli liraya kadar pa
ra cezası görür. 

Tren ve vapurlardan g'elen yolcu
ların da Galata rıhtımında derbal 
otomobil bulmaları temin edilmiştir. 
Galata rıbtmunda bekli(y«n taksi
ler bütün yolcuyu alacak sayıda de-
ğilse. rıhtımdaki seyrüsefer memoı-
lan nihayet 20 dakikada bütün ihti
yacı karştlıyacak otomobil bulmakla 
mSkelIefdrler. 

Hastahkh için de polise her vakit 
yapılacak müracaat derhal isaf edi-
lecektİT. Bu hususta bütün poBs t e ^ 
kiiâtına enûrler verihniştir. 

rek finale kadar yükselmişlerdi. 
İşte yarm yapılacak olan müsa
bakada bu iki kıymetli kulübü
müz kupa şampiyonluğımu ara-
larmda paylaşacaklardır. İki 
haftadanberi devam eden lig 
maçlaruıda her iki kıüübün al
dığı neticeleri gözden geçirmek
le kulüplerin bug^ünkü vaziyeti
ni anlamak kabildir. 

İlk hafta Beykoza 8 - 1 galip 
gelen Siyahbeyazlılar geçen haf
ta da İstanbulspora 12 gol yapar 
rak mevsimin gol rekorunu te
sis ettUer ki bu çok sayılı gale
beler formlarmm yerinde oldu
ğuna delildir. 

Bıma mukabil Galatasaraylı
lar ük hafta Kasımpaşaya çok 
sayıh bir galebe elde etmelerine 
rağme-n geçen hafta kümenin 
yeni takımı Anadoluhisar karşı-
smda âdeta bocaladılar ve ancak 
2 - 1 galip gelebildiler. 

Anadoluhisar takımımn çok 
iyi oynadığını kabul etmekle be
raber gerek tecrübe ve gerekse 
fert itibarile Türkiyenin en kıy
metli elemanlarım aralarrnda 
bulunduran Galatasara3nn bu 
neticeyi alması her tarafta hay
retle karşılanmıştır. Bu cihetle 
Sankırmızıhlann idman kıvam-
lannm henüz yerinde olmadığı
nı kabul etmek mecburiyetinde
yiz. 

Mamafih birinci sınıf kulüp
lerimizin bilhassa biribirlerile 
yaptıkları karşılaşmalarda çok 
zaman tahminleri altüst ettikle
ri görüldüğü cihetle bugünden 
katî bir hüküm yürütmek doğru 
değildir. Nitekim geçen mevsim
deki Galatasaray galebesi bunu 
ispata kâfidir. Kupa şampiyonu
nu meydana çıkaracak olan bu 
karşılaşmada her iki tarafa mu
vaffakiyetler dilerken çoktanbeıi 
hasret kaldığımız temiz bir maç 
çıkarmalannı temenni ederiz. 

ŞAZİ Tezcan 

Mahkemelerde : 

Kâğıt helvasına Arap 
harfierile yazı yazmış! 

Tramvaylara 
yeni zam 

İdare açığı k a p a t m a k 
için z a m yapı lmasını 

is tedi 

Türk dil kurumunun 
teşekkürü 

Ankara 29 (A.A.) _ Türk dil kunı-
tau, aa birinci dil bajrramı dolayı-
slyle kunmı merkezine gelerek ziya
rette ve tel ve yazı ile kutlamalarda 
bulunan bütün dilsever arkadaşlara 
ve bu bayramda törenler yapan 
Halfcevlerlyle yasalar yazan saym 
Türk basınma candan yürekten te-
eekkOricrlnl bUdlrir, 

i r t ikâp ve irtişa jrüzün-
d e n iki mahkûmiyet 

Beyoğlu civarında bazı dükkânlar
dan rüşvet alurak para, şapka, çan
ta ve saire almak suretile irtikâp ve 
*rtî a suçlanndan maznun eski Eyüp 
komiser muavini Mehmet Ali ile suç 
ortaŞı Muhiddinin muhakemeleri dûn 
asllyo sekizinci ceza mahkemesinde 
J>it:ri'mşitir. Suçlan sabit olan maz
nunlardan M'hmet Alinin se!:İ7 ay, 
Mı;)-.i;!(îin'n aiti ay hapislerine karar 
»erjlmi§ur. 

Ü v e y babasını b a l t a 
ile öldürdü 

tzmit 29 — HimmetK köyünde 
tüyler ürperten çok feci bir cinayet 
işlendi. Yaşar isminde bir genç, 
iÜvefy babası Akifi, ailevi bir geçim
sizlikten doğan iğbirarla keskin bir 
balta ile pmrçalıyarak öldürmüştür. 
Kaatil yaklanmış. taMcikata bEişI t̂n-
mıştır. 

Tanin a leyhine d â v a 
Tanin gaze<tesinde B. Hüseyin Ca

hit Yalçın hnzaaile yazılan iki maka. 
lede ve general Halil Kut imzasile 
yazılan bir makalede şeıKsma haka
ret edildiği iddiasile sabık ordu ku
mandanlarından general Ali İhsan 
Sâbia tarafından dün müddeiumumî
liğe bir istida verilerek dâva açıl
mıştır. Müracaat istidası 1 8 sahife 
tutmaktadn-. Müddeiumumîlik istida 
üzerinde tetkikata ve hazırlık tahkL 
katma başlamıştır. 

EJektrik v» Tramvay idaresinin 
Belediyeye müracaatla bilet ücretle
rine zam yapılmasını i şediğ i söylen
mektedir. Malzeme ve müstahdem 
ücretlerinin arttığını ileri süren idare, 
hesaplarında hasıl olacak açığın an
cak bu surede kapatılabileceğini Be
lediyeye bildirmiş ve birinci mevki 
biletlerinin 12 den 15 kuruşa, ikinci 
mevki biletlerinin de 9 kuruştan 10 
kuruşa arttınlmAsmı isbemiştir. 

öğrendiğimize göre, Belediye bu 
teklifi muvafık görerek, tasdik edil
mek üzere Nafia Vekâletine gönder
miştir. 

Bu zammm, elektrik ve Tünel üc
retlerine teşmili ihtimali olduğundan 
da baJhsedilmektedir. 

Tramvay, Elektrik ve Tünel işlet
meleri umum müdürlüğünde ajrrıca 
bir de Tramvay müdürlüğü ihdas 
edilmiş ve bu müdürlüğe Denizyol
ları mübendislerinden olup tramvay 
seyrüsofer işlerinde mütehassıs bulu. 
nan mühendis Osman Senai tâyin 
edihniştir. 

Almanların 
gizli silâhı 

H a v a fişekleri mütehar
rik bir hava torpil iymiş 

Maznun Abduş zayıf, tızuiL 
boylu, iri kemikli, elli yaşlarında 
bir adam. Ustura İle sinekkaydı 
kazmnu§ yassı kafası hareket et
tikçe kirli ayna gibi panldıyor. 
Kahve rengi, gür kaşlan, çah 
dikeni gibi kıvnlmış, göz kapak
larını örtmüş. Buruşuk kapaklar 
arasmda süt mavisi gözler boncuk 
gibi ışıldıyor. Semerli, mor bumu 
çaylak gagası gibi kıvrılmış. Ağ-
zımn üzerine yapıştınlmş tekir 
kedi kuyruğunu andıran kır bı-
3nklannm her teli süpürge çö
pünden daha kahn. Çene yuka
rıya çarpık, gırtlak kemiği çene 
hizasma kadar sivrilmiş. Omuz
lar yukanya dikilmiş, sırtı hafif 
kambur. Üzerinde, kahve rengi, 
çapraz göğüslü aba cepken; üst 
kısmı torba torba sakroış, paçşı-
lan daracık ve siyah kaytanlı 
potur. Ayaklarmda nalçah, ka
baralı kunduralar. Belindeki kır
mızı kuşağın üzerine bir de ön
lük dolamış... 

Sulh ceza mahkemesinin mü
başiri seslendi: 

— Abduuuuş!.. 
Abduş telâşla çıkardığı kaske

tini boru gibi büküp belindeki 
kuşağın arasına soktu. Kirden 
rengi belirsiz önlüğünün ucile 
uğuftura uğuştura burnunu sil
di. Mengene sıkıştırır gibi iki eli-
le avuçladığı bıyıklarmı sıkı sıkı 
burdu. Gürültülü öksürüklerle 
grtlağlnı da temizledikten sonra 
cepkeninin göğsünü kavuşturup 
mahkeme salonuna girdi. Hâki
me karşı cephe alıp sağ elini göğ
süne bastırdı, belini büktü: 

— Selâmünaleyküm, efendim!. 
Mübaşirin işaretile maznun ye

rine geçti. Hâkim sordu: 
— Adın ne?.. 
Kendi yerine cevap verecek bir 

yardımcı arar gibi bir müddet 
etrafa bakındıktan sonra yutku
narak hâkime döndü: 

— Benim adım efendim, Ab-
duşdur, vellâhi, billahi. Yaniya-
kim efendm. Abdullahdır çün-
kim. Soyleyorlar bana billâçis 
efendim Abduş ağa... 

Babanın adı ne?.. 
Benim babam efendim, vel

lâhi, billahi Ramazan ağa, çön-
kim Debrei Bâlâ... 

Kaç yaşındasın?.. 
Ben efendim, soyliyeyim 

Allah hakkı için; babam Rama
zan ağa aldırttırıyor annem Mih-
ribam tamam var efendim yet
miş altı sene. Ne zaman ki evle
niyorlar onlar, tas tamam yirmi 
beş sene sonra bana doğurtturt-
turuyor anam... 

Nüfus tezkeresine bakıldı, elU 

A d l i y e Veki l in in t zmirde 
tetkikleri 

İmdr 30 (Telefonkı) — Şâirimiz
de bulmıan Adliye Vekili B. Ali Rıza 
Tüıe], bugün İanıir Cezaevi Ue Adli
yede tetkikler yapacaktır. Adliye Ve-
kâUtain bugiün Ankaraya d(|ıımesiı 
muhtemeldir. 

A s n d a ğ m d a büjrük 
orman yans:ını 

tsmir 30 (Telefonla) — İzmire bağlı 
Değlrmendere nahiyesinin (Ayıdağı) 
denilen dağmda büyük Ur orman 
yangmı olmuştur. Yangmı söndür
meğe giden halk yanan orman için
den sürüler halinde çıkan kaplanlar
la karşılaşmışlardır. Dağm Gümül-
dür boğazını tutan kaplanlar halka 
saldırmağa başlamış, Mehmet ve 
İbrahim adlarında iki silâhlı, kaplan
larla mücadele etmiştir. Bir dişi 
kaplan öldürülmüştür. İbrahim, ya-
ralandıi^ için Memleket hastanesine 
getirilnu^tir. 

Londra 29 (A.A.) — Bir deniz 
muhabiri, Almanlarm ellerinde 
bulunan yeni gizli silâh hakkın
da tafsilât vermektedir. Bu süâh, 
hakikatte küçük bir planöre 
bağh bir bombadan ibaret olan 
hava fişeklerile müteharrik bir 
hava torpilidir. Bir bomba uçağı 
tarafmdan atıldıktan sonra tel
sizle idare edilen bu âlet, idare 
dalgalan bir ânza3ra uğramadj|ı 
takdirde, riyazi bir isabetle hede
fe varmaktadır. 

Bu yeni sUâhm gayri noktası, 
dalgalarm kesilmesile seyrini 
şaşırmasmdadır. Bu yeni bomba-
ran sürati saatte 600 kilometre
dir ki bu da fevkalâde bir şey 
değildir. Tatbikatta bu âlet şim
diye kadar büyük neticeler ver
memiştir. Bu silâhm ilk kurbam 
sajnlan «Roma» ismindeki İtal
yan zırtıhsı galip bir ihtimalle 
alelade bir hava torpilile batırıl
mıştır. 

M e l â m i tarikatı 
; mensuplarının İzmitte 

muhakemes i 
İzmit 29 — Melâmi tariicatma men

sup 17 kişinin muhakemelerine bu
gün asliye cazada başlandı. Tarikat 
şeyhi 6tan İstanbulda Byüpsultanda 
oturan ve İki gözü anadan doğma kör 
olan Erzurumlu Osman Kemal, ilk 
olarak sorguya çekildi. 50 yaşlannda 
olan Osman Kemal, felsefî ve İçtimaî 
bilgilere çok düşkün bulundugımu, 
şair olduğunu, birçok Parsî divanla
rı eztoere bildiğini, Mevlût okuyarak 
geçindiğini söylemiştir. 

Diğer suçlular, tarikatla alâkaları 
bulunmadığını söylediler. Suçluların, 
Osman Kemal'e «Efendi hazretleri» 
diye hitabettikeri zapta geçirildi. 
Muhakeme şahitlerin i;elbi için başka 
güne bıraltıldı. 
Tica î tarikatı mensupları 

Ankara 29 — Ticaî tarikatı 
mensuplannm muhakemesi, mü
şahede aJtmda bulvnan tarikat 
şeyhi Kemal Pilâvoğlunun Anka-
raya gönderilememesindenı baş
ka güne kalmıştır. 

— Sen kâğıt helvası satıyM»-
sun öyle mi?.. 

— Satıyorum efendim vellâhi, 
hem billahi kâğıt helva, kos hel
va, susam helva, çtinkim efendim 
billâçis. 

— Sattığm kâğıt helvalannın 
üzerine Arap harfierile (afiyet 
olsım) diye yazı yazmışsm. Arap 
harfleri kullanmamn yasak ol
duğunu bilmiyor musun?.. 

Abduş bıyıklarını yolar gibi 
çekerek gözlerini tavana dikti, 
şaşkm şaşkın bir müddet bakın
dıktan sonra başını iki tarafa 
salladı: 

— More vellâhi ben bUmiyo-
rum yazdırttırmak ve billahi 
okutturturmak. 

Kâğıt arasına sarılmış bir hel
va çıkanldı. Üzerinde arap harf
ierile damga şeklinde yazılmış 
(afiyet olsun) kelimesi vardı. 
Hâkim sordu: 

— Bu helva senin değil mi?. 
Abduş nasırh ellerini masaya 

vurarak gürledi: 
— Bre vellâhi t>enim malımdır 

billâçis efendim. 
— İşte bak! Bımun üzerinde 

Arap harfierile yazılar var. Niçin 
yazdın bunları?.. 

— Uuuuy bre hâkim t>eyefen-
di! Söylemişim zatınıza ki, biUâ-
hilazim ben bilmiyorum okut-
turtmak. hem da yazdırtmak. 

— Bu yazıyı kim yazdı?.. 
— Cenabı Allah sizlere inan

dırsın ki efendim; kalıplar yaz
dır ttırıyor o yazıları. More Saban 
usta yazdırttırmış'tır o kalınları. 

— Kimdir bu Şaban usta?.. 
— Vardır otuz sene ki, ölmüş

tür Şaban usta. Çünkim efen
dim!.. Benim ustamdır o adam. 
Ne zaman anlıyor ki ölecektir 
kendisi; söylüyor bana «bre Al>-
duş! Alıyorsun bu kalıpları rün-
kim basıyorsun helvaların üze
rinde, billâçis efendim, sattırttı-
rıyorsun cok helva.» 

— Sende bu yazıların kalıbı 
var demek?.. 

— UÎıuuy bre ağzında kurban 
olayım efendim!.. Vardır benda 
bir tane bu kalıp, samyorum bu 
bir çiçek resmisidir, bastırttın-
yorum her bir helva üzerinde. 
Sonra efendim, bağıriyorum bil
lâçis sokaklarda «Heeelvam seee-
keeer!». Ne zaman ki çocuklar 
görüyorlar bana. alıyorlar her 
bir helva on groş... Yazdırttır-
mıyorum efendim bir yazı, veya
hut ki bir okumak. 

Tahkikatın gayri mevkuf olar 
rak devamına karar verilin Ab
duş serbes bırakıldı, evrak müd-bir yaşmda olduğu anlaşıldı. 

Adresi de tesbit edildikten sonra' deiumumîliğe iade edildi 
hâkim sordu: Ce Re. 

Çocukların 
ekmek istihkakı 

arttırıldı 
Vilâyetten tebliğ edilmiştir: 
1 — Hâlen meri tahdit esaslarına 

göre yedi yaşmdan küçük çocuklara 
günde verilmekte olan ekmek mikta
rı bir ilkteşrinden İtibaren büyük
lerde olduğu gibi üç yüz grama çıka-
nlmışvtır. 

2 — Ekmek istihkakı tane halinde 
verilen yerlerde bu tevziat İki yüz 
otuz, un verildiği takdirde iki yûz on 
gram üzerinden verilecektir. 

3 — Hâlen çocuklar İçin verilmiş 
olan kartlann tebdiline lüzum olma
dığı gibi gelecek devrelerde de yedi 
yaşından küçük olanlara gene çocuk 
ekmek kartı verilecektir. 

Istanbula zahire sevkıyat ı 
Dil iskelesi köprüsünün tamiri 

aıralannda Istanbula getirilmesi 
geciken jriyecek maddelerile dolu 
olan v^onlardan bir kısmı geti
rilmiş, nakliyat işi eSki şekle dön
müştür. Yalnız, tacirler ticaret 
odasına müracaat ederek mevcut 
sevkıyatm tatmin edici mahiyet
te olmadığmı bildirmişlerdir. 

Haber aldığımıza göre İstan
bul Belediyesi fiatlerin daha faz
la yükselmemesini temin etmek 
maksadile nakliyat işlerile ya-
kmdan meşgul oluyor. Şikâyetler 
derhal nazan itibare alınarak 
Denizyollan ve DemiryoUan ida
relerine müracaat ediliyor, yeni
den şehrimize bir miktar yiye
cek maddesi getirilmiştir. Alıcı 
azaldığından piyasa tekrar gev
şemeğe başlamıştır. 
;ııifiıımıiMiıiHiıııııııııııuıııııııııifiıııııııııiHi»ıııııııııiHiHia 

! ->• Takvim •—ı 
Ramazan 30 — Hızır 148 

imsak Güneş Öğle İkindi Ak. Yatsı 
Ez. 10.22 12,00 6.09 9.29 12,00 1,31 

|Va. 5.17 6,56 13.04 16,23 18,45 20,27 

29/9/1943 fiatleri 
Londra üzerine l sterlin 5.24 
Nevyork üzerine 100 öolar 132.— 
Cenevre üzerine 100 frank 30.675 
Madrid üzerine 100 pezeta 12.9375 
Stokbolm üzerine lOO kuron 31.1325 

Esham ve Tabvil&t 
İkramiyen % S 933 21.65 
tkr. Ergani % 5 938 Î9.41 
% 6 İkramiyen M. d̂. 20.25 
% 7 MlUl Müdafaa 20.40 
Sivas - Eznırum I 20.— 
Sivas - Erzurum 2-7 2014 
% 7. 1941 D. Y. 1 20.22 
% 7, 1941 D. y . 2 19.75 
% 7 1941 D.Y. 3 19.29 
% 7J T. b o r ç 14.— 
Anadolu D. Yolu % 60 24.25 
Anadolu D. Yoln 1-2 43.25 
Anadolu Mfimes. 38.50 
Merkez Bankası 118.— 
tş Bankası nama 13.80 
Û Bankası HftmlUn» 13.70 
T, T. B. hisse S.TO 
Aslan Çimento 3.20 
Şark Değirmenleri 4.25 

BORSA OIŞINOA 
Tttrk alfanı 33.60 
Külçe altın bir gramı^ 4.57 

» 

— Kanatsız milletlere varlık hakkı 
I verilmiyen bir dünyanın insanları 
olduğumuzu görüyoruz. Fitre ve a ^ 

; kâtımızı Türk Hava Kurumuna ver»-
| l i m . 
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Binek atları ve 
hususi otomobiller 

î-

Son zzmıanlarda otomobillerin ve 
binek allsu-ının derdini bu sütunda 
aksettirmeğe çalışmıştım. İlgililerden 
mektuplar aldım. 

İhtiyaçları hülâsa eden iki ayn 
ayn mektuptan bazı parçalar çıka
rıyorum: 

A t l a r a d a i r — 
Istanbulda Anadolu yakasının 

Marmara kıyılan hakikaten benicili-
ğe pek müsait olduğu halde, bura
larda benzin dcurlığına rağmen oto. 
Riobiller, otobüsler vızır vızır işle
mekte ve bu asfalt caddelerde at 
meraklıları henüz kendilerini göste 
rememektedJrler. Şayet bu binicile
ri caddelerde aradınızsa tabiatüe gö. 
remiyecektiniz. Zira bütün saydığı. 
mız yukanki nakü vasıtaları ve aS' 
falt yollar hayvanlarm serbes yürü
mesine mâni olmaktadır. Bu cadde 
de değil binicilere, yayalara dahi 
ayrılmif bir kısım yoktur. Binaena. 
leyh biz biniciler, kırları, bayırları 
tercih ediyoruz. 

Gelelim hayvan beslemek me 
telesine... Oldukça ehemmiyetli bir 
meraklı kütlesi vardır. Birer ikişer at 
ve kurak bulunduruyorlar. Lâkin 
cümlesi: «Hayvanlarımızı nasd yap
sak da elden çıkarsak...» diye dü
şünmektedirler. Geçen seneler bir> 
çok hayvan telef oldu. Sebebi ise, 
(Arpa ve yulaftan bahsetmiyorum) 
günde 1 0 . 1 5 kilo kepek yemesi ge
reken bir hayvana haftada yanm ki
lo kepek verilmesidir. Malî kuvveti 
olan kara borsadan istediği kadar 
buluyor. Saman ve ot, vagonsuzluk 
jrüzünden 20 kuruşa yükselmişti. Ba
zdan at merakından dolayı çifçilik 
dahi yapmağa kalktılar. Lâkin civar 
topraklanmızın verim kabiliyeti az 
olduğundan, muvaffakiyet kaydedU-
medi. Nihayet, yeni mahsul çıkmca 
Ofis kepeği serbes bıraJctı. Bu sefer, 
mevcut kepeğin kifayetsizliğinden 
bahsederek gene vesikaya bindirdi
ler. Neticede kara borsacılar tonlar, 
la kepek stok etmiş oldu. Vesikalık 
kepek, ne hikmettir bilinemiyor, ce
miyetlere, cemiyetlerden mutemet
lere, mutemetlerden mahalle mute. 
metlerine geçiyor. Bütün bu yolu 
katederken de %50 zam görüyor. 
Verilen 6 - 7 kilo bir şey... 

Kadıköyünde bir atlı spor kulübü 
vardı, kapandı. Acaba Sipahi oca-
ğmda kaç baş hayvan kaldı? Yanş 
atı olana Ofis arpa ve yulaf veriyor. 
Fakat mesele elbette yalnız sranş 
Btmda değildir. 

Bir muamma da: Vesika ile veri
len kepek nasd kara borsaya geçi
yor? 

Hülâsası: Bu şartlar altmda Ofis
ten yardım görmediğimiz takdirde at 
sevdasından vazgeçeceğiz. 

*** 
O t o m o b i l e d a i r — 
1 — Hususî otomobilleri garajlar, 

da âtd ve çürür bir halde terkettik. 
Bu şekilde çalışmadan duran otomo
billerin gerek lâstiklerinin, gerek 
makine, akümülâtör ve saire gibi ak-
samımn her gün kıymet ve kudretin
den kaybettiğini ve bir müddet son-
ra hiç istifade edilemez hale geldiği. 
ni fen ve teknik tereddütsüz kabul 
eder. 

2 — Memleketimizde, diğer mem. 
leketlerdeki gibi on binlerce motöriü 
vasıta bulunmadığından ve şehirler
de esasen münetkale güçlükle yapıl-
dığmdan, hususî otomobillerin sefer
den menedilmesile bu güçlük büsbü
tün artmış, bunun neticesi olarak 
IramvaylîU'da, otobüslerde ve Tünel, 
de halk için seyahat hemen hemen 
imkânsız bir hale gelmiştir. 

3 — Bundan başka, hususi oto
mobilleri bir lüks vasıtası değil de, 
günlük hayallannın bir yardımcısı 
olarak kullanan bazı iş adamları, ma. 
lî kudretlerinin imkânı nispetinde bir 
taksiyi ya tamamen veya günün bazı 
saatlerinde yalmz kendilerine tahsis 
etmek suretile hususi bir taksi usulü
nün vücuda gelmesine bizzarure yol 
açmışlar ve bu yüzden birçok orta 
halli vatandsışlann müstacel zaman
larda taksilerden bekledikleri fayda, 
lan bulamamalarına meydan vermiş, 
lerdir. 

4 — Malî kudreti müsait olanlar 
bu suretle hususi arabalarından bek
ledikleri hizmeti taksilerle kısmen te
min ettikleri halde, onlann kendi 
arabalannı işletememeleri yüzünden 
diğer bir ekseriyet daha müşkül an-
lannda nakil vasıtası bulamamışlar, 
dır. 

5 — Adetleri esasen mahdut olan 
hususî otomobillerin âtıl bırakılnuu 
larile husule gelen bu zararlara ve 
aksaklıklara mukabil temin edilen 
benzin tasarrufu, memleketin umu
mî iktisadiyatma ve mevcut yakıt 
stoklanna tesir etmiyecek kadar cüz! 
bulunmaktadıır. 

Yeni arabalar grajlarda beklerken 
köhne arabalann durmadan halkı 
taşımalannda (hem de bin türlü ezi
yet çektirerek) can emniyeti baku 

IŞlN ŞAKASI.. 

Edebiyat şaheserleri nasıl 
tercüme eıliliYornıyj ? 

Herriot'nun ölümü ile 
kimler öksüz kalmış? 

J 
Belediyedeki 

toplantı 
Birer kilo un halka 4 3 
kuruştan dağı t ı lacak 

Belediye reis muavini B. Lûtfi 
Aksoyım riyasetinde kaymakam
lar, Belediye iktisat müdürü ve 
Toprak ofis müdürünün Iştira-
kile bir toplantı yapildığmı yaz
mıştık. Bu toplantıda, bayram 
münasebetile taşralardan Istan-
bula fazla yolcu geleceği düşü
nülmüş ve fırınlara ihtiyacı kar
şılayacak miktarda fazla un ve
rilmesi kararlaştınlmıştır. 

Aynı zamanda bayramda lo
kantaların, İçkili yerlerin daha 
sıkı bir surette kontrolü ve halk
tan fazla para almamalan için 
ahnması gereken tedbirler görü
şülmüştür. 

Bundan başka halka nüfus 
başına 43 kuruştan birer kilo un 
dağıtılması kararlaştınlmıştır. 
Tevziat fınnlar vasıtasile yapıla
caktır. Fınncılann bu unlara hile 
kanştırmamalannı temin için fı-
nnlarm kaymakamlar, nahiye 
müdürleri, Belediye müfettiş ve 
mürakipleri tarafmdaM devamlı 
bir surette kontrol edilmesi de 
kararlaştırılmıştır. Tevziata bay
ramı müteakip başlanacaktır. 

Varlık vergisi 
Yeni bir af kanunu 

çıkacağı şayiaları 
asılsızdır 

Varlık vergisi mükellefleri içiıv 
de müesseselerde çalışan hizmet 
erbabile sejryar satıcılann vergi
lerinin terküıl hakkındaki kanu
nun, bütün varlık vergisi mükel
lefleri borçlanmn affı şeklindeki 
tefsirin ne kadar yanlış ve esas
sız olduğunu geçenlerde izah et
miştik. 

Son günlerde yeni bir şayia 
daha çıkmıştır: Güya gerek borç
larını ödemedikleri için çalışma 
yerlerine gönderilenlerin gerek 
henüz borcunu ödemlyen diğer 
mükelleflerin de Cumhuriyet 
bayramı şerefine borçlan affedi-
lecekmiş. 

Büyük Millet Meclisi, ikinciteş-
rinin birinci günü toplanmak 
üzere geçen gün yeni bir tatil 
devresine girmiştir. Meclis, böyle 
bir kanun kabul etmediği gibi, 
Cumhuriyet bayramından evvel 
de içtima edemiyeceğinden varlık 
vergisinden henüz tahsil edilml-
ven miktarınm ve borçlu mükel
leflerin aflarına dair hükümetçe 
hiç bir kanım lâyihası hazırlan
mamıştır. Bu itibarla bu gibi şa
yiaların asılsız olduğu alâkalı ve 
salahiyetli makamlar tarafından 
bilhassa beyan edilmektedir. 

Pamuk ipliği tevzi 
listesi hazırlandı 

Bölge sanayi birliği mühim bir 
kısmı ithal edilmiş olan pamuk 
İpliklerinin tevzi listesini hazır-
amıştır. Yeniden siparişi karar-

laşan ipliklerin tevzi listesi tan
zim ediliyor. 

Fabrikatörler toplu olarak sar 
nayi birliğine çağinlarak kendi
lerine tahsis edilen iplik miktan 
bildiriliyor. Ayrıca imal edilecek
lerin satışında takibedilecek usu
lün beraberce tesbitine çalışüı-
yor. 

Maliyet fiatleri 
Yiyecek maddelerinden mühim 

bir kısmının istihsal bölgelerinden 
itibaren tstanbula kadar yapılan 
masrafların tıesaplanarak bir cedvel 
hazırlandığını yazmıştık. 

Yiyecek maddelerinden sonra, ye
niden odun, mangal kömürü ve ka
saplık bajrvanlarm maliyet, nakliye 
masraflarının lıesaplanması karar-
laşmıştır. Böylece, kontrollarda ko
laylık teminine çalışılacaktır. Bun
dan sonra sanayie ait maddelerin 
maliyet fiatleri bölge sanayi birli
ğince te»bit edilerek Belediyeye bil
dirilecektir. 

Hububat 
stokları 

nıından da birçok zararları var
dır. 

Hıısusî otomobillere, kân Kızıl-
aya olmak üzere, bir miktar pahalı 
benzin satmak bile münasiptir. 

Anlaşılıyor ki. otomobillilerle bi
nicilerin dertleri pek çok... Galiba 
onlardan fazla bile bahsettik... Onun 
için bayram ertesi, gene piyadeler 
mevzuuna döneriz!! 

(V4 - Nû) 

Tahtaya mı vurmalı?.. Yoksa 
tütsü mü yakmalı?... Köhne Ba
bıâli caddesindeki kitapçı dük-
kânlannın kapılarma birer nazar 
boncuğu mu aanah?.. Artık bunu 
erbabına sormalı. Fakat muhak
kak olan bir şey varsa o da oku
yucu adedinin gittikçe arttığıdır. 
Bu aradaki meşhur «tercüme eser 
fırtması» da devam edip gitmek
tedir. Hem ne şiddetle. Hattâ ba-
zan ayni eserin birbirinden ha
bersizce İki, üç kütüphane tara
fından ayn ayrı basıldığı da olu
yor. 

Şüphesiz ki bir taraftan millî 
kütüphanemiz kazamyor. Fakat 
bir yandan da bu başıbozuk ter
cümelerden şikâyet eden edene. 
Bizzat bir kitapçı bana bu tercü. 
melerin nasıl yapıldığım şu zarif 
hikâye ile anlattı: 

— Okuyucu bir şeye rağbet gös
terdi mi göstermedi mi?.. Hemen 
bu işin cıcığını çıkarmak bize ver
gidir. Şimdiki tercüme modası 
da böyle... Babıâli caddesinde, 
yoldan adam çevirip soruyoruz: 

— Sen Fransızca bilirsin değil 
mi?.. 

— İşte şöyle böyle. Çat pat!.. 
Pek bilirim diyemem. 

— Haydi camm sen de... Nasıl 
bilmezsin yahu? Daha geçen gece 
seni barda gördüm. Garson kızla 
çatır çatır Fransızca konuşuyor-
dım. «Mersi» 1er, «Sil vuple!.» ler, 
«Ankor» 1ar gırla gidiyordu. 

— Eeeh, işte hepsi de hemen 
hemen o kadar. 

— Daha ne olsun birader?.. 
Al şu klâsiklerden bir tane... Ya
hut dur, şurada birisi «Balzak»ın 
bir kitabmı ımutmuş. Al da he-
men tercüme et getir, amma da 
iş bUmez insanlarsmız yahu. Fa
kat kitap gelecek aym onunda 
elimde bulunmalı... 

— Aman yapma... Bugün aym 
yirmi sekizi... 

— İyi ya işte. İki gün bu ay
dan, on gün de bımdan sonrakin
den... Etti mi on iki?.. Daha ne 
istiyorsun?.. Bleki de Balzak bu 
meredi yazmak için bu kadar za
man istememiştir. Sen tercüme 
edeceksin birader... 

— Hayır, hani şimdiye kadar 
hayatımda mektuptan başka bir 
şey yazmış değilim de... Onun için 
söylüyorum, bu belki başka bir iş-
tir. 

— Aldırmaaa canım... Mektup 
yazıyorsun ya... 

— Yoo evvel Allah iyi mektup 
yazanm. Amcam kalemimden 
kan damladığını söyler... 

— Hah işte gördün mü?.. Öte
kiler de anasının karnında mu
harrir olmadılar a birader... 

Anlaşma böylece olur. Tam ay
rılacakları zaman kitapçı sesle
nir: 

— Haaa... Bak mühim birşey 
unuttum. Benim elimde çok kâ
ğıt yok. Halbuki dışarıda da kâğıt 
ateş pahası..." Sana verdiğim kitap 
12 forma var. Beş formasını at. 
Yedi forma yaz... 

— Nasü?.. Bu dünyaca tanılan 
şaheserm beş formasını atayım 
mı?.. 

— At ya... Balzakm ne traşçı 
olduğunu bilmez miyiz?.. Bilme-
sek de işitmişizdir. Herif muharrir 
değil beraber... Perdahçı mı per
dahçı?.. Onun için sen kitaptaki 
o tasvirlermiş, ruh tahiilieriymiş, 
bu gibi ırşalan toptan atıver git
sin. Bu kâğıt pahalılığında bu nu
maraları kim dinler?.. 

İşte bir büyük şaheserin, klâ
siklerin dilimize çevriliş tarzına 
ait bir hikâye. Fakat bunu bana 
anlatan dostum Babıâlinin en 
nüktedan kitapçığıdır. Belki de hi
kâyeyi komikleştirmek için biraz 
süslemiştir. Lâkin onu ne ka
dar retus etse yine bu komik 
veya ağlanacak hikâyede bir ha
kikat kokusu yok değildir. Kuşa 
benziyen, aca3ap üsluplu tercü
melerin acıklı romam budur!.. 

Garp eserlerini gayret iyi bilen 
bir muharrir arkadaş şöyle yanıp 
yakıhyordu: 

öyle tercümeler çıkıyor ki 

üzerinde bıraktıklan tamamile 
aksi intibaları gidermek için, tek
zip ve tavzih makamında her bi
rinin arkasından birer külliyat 
neşretmek lâzım gelecek... di
yordu. 

Herriot kimleri öksüz 
bıraktı 

Bizde de büyük birşöhret alan 
Edouard Herriot öldü. Bu vesile 
ile hakkmda bir çok yazılar ya
zıldı. 

«Lyon şehrini Lyon eden Her-
riot'dur. Lyon onsuz öksüz kal
dı...» denildi 

«İyi bir edebiyatçı idi. İ3ri mu
harrirdi. Bir çok eserleri vardı.» 

«İyi bir maarifçi idi. Fransız 
maarifi de öksüz kaldı.» 

«Öyle görünmezdi amma gü
zelliğe, aşka meftundu. Hattâ 
Mme. Recamier ve dostlan ismile 
kitabı da meşhurdur...» 

«Yaman musikişinastı. Musi
kiden iyi anlardı. Beethoven'in 
hayatı hakkında büyük bir eseri 
vardır. Musiki âlemi de öksüz 
kaldı.», «İyi seyyah ve İ5ri tetkikçi 
idi. Yeni Rusya ismindeki eseri 
bunu gösterir.», «Mükemmel bir 
devlet adamı idi. Politika dünya
sı da öksüz kaldı.» 

Herriot'nun ölümile öksüz ka
lanlar birer birer sayılıp döküldü. 

Yalnız bir şeyin unutulduğunu 
görüyorum. Onu da ben tamamlı-
yayım. Çünkü bu Herriot'nun en 
meşhur tarafıdır. 

Meşhur Fransız devlet adamı
nın ölümü ile yer yüzündeki bü
tün «entari dostları» da öksüz 
kalmıştır. Çünkü kendisi dünya
nın en meşhur entarili insanı idi. 
Harb zamamnda Chamberla3rin'-
in şemsiyesi gibi sulhta da Her
riot'nun entarisi meşhurdu. Hattâ 
Türkiyeye bile bavulunda entarisi 
olduğu halde gelmişti. Bir zaman
lar bizde bir cemiyet kurmağa te
şebbüs etmiş olan «entari dost
lan» nin başı sağ olsun.. Herriot 
yattıkça yaşasınlar!.. 

K ahve i çme çağı . . 
Ankara belediyesinin bir ilânı-

m gördüm. Şöyle başlıyordu: 
«15 yaşım bitiren her vatandaş 

240 gram kahve alacaktır.» Bu 
ilânı gördükten sonra on beşini 
dolduran genç vatandaşlann, he
nüz yüzünde ayva tüyü çıkma
mış, bıyığı terlememiş müstakbel 
delikanlılann: 

— Gelsin kahveler!.. 
Diye bağırmağa başlamala

rından korkulur. Çünkü bu yaşta 
kimseler için büyüdüğünü ispat 
etmek bir zevktir. Ve sigara, kahve 
içmek de âdeta bir büyüme alâ
meti addedilir. «Gelsin kahveler!» 
diye tutturan on besindeki vatan
daşa: 

— Aman evlâdım... Dur dah 
bakalım yaşm ne? Başın ne?.. 

Demeğe de kalkılmaz, çünkü 
cevap hazırdır: 

— Devlet ve belediyeler bile bi
zim kahve içme yaşma geldiği
mizi tasdik ediyor. Benim kahve 
istihkakımı kaynatmak istiyor-' 
sunuz değü mi?.. Yağma yok!.. 

Fakat şu Ankara belediyesi ha
kikaten işini bilen bir müp<^sese-
dir. Kendi hemşerllerinin Istan-
buldakilerden daha tiryaki oldu
ğunu düşünmüş ve nüfus başına 
240 gram temin etmiş. Bir nokta 
daha var. tstanbulda 18 yaşını 
dolduran vatandaşlara kahve da
ğıtılıyor. İnsanlann gelişmeleri, 
çocukluktan gençlik çağma er
meleri yaşadıklan memlekete ve 
iklime tâbidir. Demek İstanbullu
lar kahve içme cağlna daha geç 
erişiyorldar... — H. 

Kocasını yaral ıyan kadın 
mahkûm oldu 

Bayezit Kemalpaşa mahallesindeki 
apartımanmda Medlha adında bir 
kadınla tanışmasından muğber ola
rak kıskançlık yüzünden kocası Rıd-
vanı tabanca He ve kati] kasdile al
nından yaralıyan Leylâ, Sanoğlu 
adındaki kadının muhakemesi dün 
ikinci ağır ceza mahkemesinde biti
rilmiştir. Leyianm dört sene on ay 

Toprak ofis depolar 
kiralıyor 

Toprak mahsulleri ofisi İstan
bul şubesi müdürlüğü, Anadolu-
dan getirilen ve günlük istihlâk
ten yukarı olajı buğdaylarla vi
lâyet hudutlan dahilinden hü
kümet hissesi olarak toplanmış 
bulunan hububat için yeni de
polar kiralamaktadır. 

Şimdiye kadar yapılan stoktan 
Ticaret Vekâleti haberdar edil
miştir. Ofis umum müdürlüğü, 
müşkülleri önllyecek tedbirleri 
almak üzere harekete geçmiştir. 
Sabit gelirlilere dağıtılmak üzere 
imal edilecek makarna unlanmn 
buğdaylan hazırlanıyor. Yakm-
da çalışılmağa başlanacaktır. 
Ofis, kış basmadan şehrimizde 
bir senelik ihtiyaca yetecek ka
dar buğday stoku yapmağa çah-
şıyor. 

İçkili yerler 
Bayramertesi bir komis

yon tarafından tesbit 
olunacak 

Dahiliye Vekâleti, içküi yerle
rin yeniden tesbiti için yeni bir 
talimatname hazırlamış ve bu 
talimatnameye göre içkili yerle
rin yeniden tâyini vilâyetlere bil
dirilmiştir. Şehrimizdeki içküi 
yerler, on sene evvel tesbit edil
miş idi. O zamandanberi şehrin 
vaziyeti değişmşi, evvelce arka 
sokak olan yerler bugün birinci 
sınıf cadde haline gelmiştir. 

Bu talimatnamenin hülâsası 
şudur: 

Meyhane, ayakbaşı tezgâhı, 
bar, kafeşantan, içkili lokanta gi
bi kadehle içki satacak yerlerin 
tâyini için valinin reisliği altın
da emniyet müdürü, jandarma 
kumandam, inhisarlar idaresi 
mümessili. Belediye meclisi ve 
ticaret odası azalarından iıer 
mümessilin iştirakile bir komis
yon teşekkül edecektir. Bu ko
misyon, bu gibi içkili yerleri tâ
yin edecektir. Yeni talimatname
ye göre kadehle içki satacak yer
ler, yalmz büyük caddelerle bü
yük çarşı sokaklanna inhisar 
edecektir. İçkili yerler, şehrin 
muhtelif mmtakalara ayrılarak 
tesbit edilecek ve mahalle içleri-
le hükümet, Belediye, karakol, 
kışla, mektep binalan civarında 
bulunmıyacaktır. İçkili yerlerin 
aynı zamanda mabetlerden elli 
metreden az mesafede bulunma-
malan da temin edilecektir. 

Bu gibi yerlere on sekiz yaşın
dan aşağı çocuklann girmeleri 
memnudur. 

Yeni talimatnamenin emretti
ği esaslar dahilinde Istanbuldaki 
içkili yerlerle barların yeniden 
mevkilerini tâyin etmek üzere 
yukanda kaydettiğimiz komisyon 
bayramertesi toplanacaktır. 

kari mektupları 
— • — 

V a t m a n ve biletçi ler 

Memurlara bir maaş İkramiye 
verilmedi kararlaştırılmıştır. Be
lediye tramvay idaresi vatman ve 
biletçileri namına aldığımız bir 
mektupta kendilerinin de unutul-
mamalan haklı olarak isteniyor. 
Mektupta vatman ve biletçiliğin 
bugünkü şartlar altmda ne kadar 
güç bir iş olduğundan, ihtiyaçla
rından bahsedilmektedir. İkrami
ye verilirken vatman ve büetçlerin 
de unutulmıyacaklarmı şüphesiz 

addederiz. 
• 

Sulumanastır pazarı 
Samatya'da Sulumanastır'da 

Marmara caddesinde her cumar
tesi günü büyük bir pazar kuru
lur, akşamlan burada birçok çöp 

yığınları kalır. Ertesi günü pazar 
olduğundan pencerelerini açmak 
istlyenler çöplerin pis kokulann-
dan bunu yapamazlar. Belediyenin 
pazardan sonra burasını temizlet
mesini temenni ederiz. 

Toros Çolak 

II B ir ç ı rp ıda |] 

Güzel bir delilik 
ilim adamlarının tahminlerine 

göre gelecek sulh dünyasında in
sanları, açlıktan çok büyük bir 
felâket bekliyormuş. Harb sonu, 
yeryüzünde şimdiye kadar eşi 
görülmemiş umumî bir delilik 
patlak verecekmiş. Dünyanın her 
tarafmda ve bütün kıtalarda 
yer yer, büyük kütleler halinde 
insanlar akıllarını kaçıracaklar-
mış. Âlimler bu işe kati bir ilim 
meselesi halinde bakıyorlar. Şim
diden tasasını çekiyorlar. 

Onlara göre esasen her harb-
den sonra insanlann sapıtmalan 
artık bir âdet haline girmiştir. 
Zaman geçtikçe de harb sonu de
lilikleri daha büyük mikyasta 
göze çarpmaktadır. Meselâ 1914 
harbi nihayetinde dünyada görü
len umumî delilik, şimdiye kadar 
hiç bir sulh devrinde raslanılmı-
yacak kadar büyüktür. Harbler-
den sonraki delilikler ekseriya 
daha mütareke gününden baş-
larmış. Nitekim 1918 de mütare
kenin ilân edildiği gün yalnıı 
Pariste 17 çddırma vakası olmuş. 
Hattâ bımlardan biri paketindeki 
bütün sigaraları çiğmcye çiğneye 
yemiş. 

Bu harbin deliliği ise 918 sene
sini aratacak kadar aşın derece
de olacakmış. 

Ben bu işte korkacak, telâş 
edecek taraf göremiyorum. Hat
tâ gelecekteki delilik günlerini 
âdeta sevinçle, saadetle, heyecar-
la beklemek lâzımgeldiğine ka
niim. Zira sağlam akıllı bir kafa 
ile harb sonu facialannı kolay 
kolay hazmetmeğe, hoş görmeğe 
hakikaten imkân yoktur. 

Bu itibarla bütün bugünler
den sonra gelecek olan büyük 
ve umumî delilik dünyada kalan-
lan avutacak, onlara bir cok şey
leri unutturacaktır. Sarhoşluğu 
pek kuvvetli esrarengiz bir m^yi 
aibi bütün însanlan akıldan ve 
dolayısile onlan rahatsız eden 
şeylerden fersah fersah uzaklaş
tıracaktır. 

Esasen tıp kitaptan böyle fay
dalı bazı hastalıklar da kayde
derler. Meselâ büyük felâketler 
karşısında hafıza kaybetmek 
bunlardan biridir. 

İnsanlann tahammül edemi-
yecekleri felâketler karşısında 
cok kere hafızalaunı kaybettik
lerini görüyoruz. Vakıa bu müt
hiş bir hastalıktır amma. koru
yucu bir tarafı da vardır. Eğer 
hasta hafızasını kavbetmemis ve 
karşılaştığı felâketin ıstırabını 
sağlam kafa ile ve tam olarak 
hissetmiş olsaydı belki de çeke
ceği acı onu öldürecekti, tşte 
böyle bir vaziyette, tabiat hafıza
sını kaybettirerek onu kurtarmış 
oluvor. 

Harbden sonraki delilik de aşa-
•n vukan böyle olacaktır. Dünya 
için bir nevi ar.estezi yerine ge
çecektir. Yeryüzünün felâketini 
ancak umumî bir deli'ik hafifle
tebilecektir. Müşfik delilik, yara
lan sancı delilik, sevimi' delilik, 
unutturucu delilik!... İnsanlar 
seni ne candan karşıhyacaktır. 
Harbden sonra delirmekten seğil. 
akıllı kalmaktan korkmalıyız. 

H i V m p t TPprirlıın Rs 

yirmi gün müddetle ağır hapse ko-
bu eserleri tashih etmek, kütleler I nulmasma karar verilmiştir. 

Dar gelirlilere şeker 
tevzii 

istanbul vilâyetinden ttbliğ edil
miştir: 3/2/1943 T, ve 2/19403 sayıh 
kararname ile yürürlüğe girmiş olan 
talimatname esaslan dahilinde dar 
gelirlilere birinciteşrin. ikincite.îrin 
ve birincikânun 1943 aylarına mah
sus olmak üzere üç aylık birden nü
fus başına f500) gram şeker tevzii 
tekarrür eylemiştir. 

Verilecek şeker kristal olup nakil 
vs kese kâğıdı masıafı dahil beher 
kilosu (135) kuruştur. 

Tevziat mahalleri ye günleri levzait 
işini denıhde eden İstanbul Memur
lar İstihlâk Kooperatifi tarafından 
aynca gazetelerle ilân edileceğinden 
alâkadarların elleıinde mevcut çeker 
kartlarlle birlikte o tarihlerde ma
halleri bildirilecek bayilere müracaat 
eylemeleri lüzumu tebliğ olunur 

Zeytinyağı rekoltesi 
Haber alındığına göre Ticaret 

Vekâleti, yeni zeytin ve zeytinya
ğı rekoltesini istihsal bölgeleri 
Belediyelerinden sormuştur. Ye
ni rekolte miktan Vekâletçe an
laşıldıktan sonra icabedeh tedbir
ler alınacaktır. 

Mahallî Belediyeler tstanbula 
getirilen yağ ve zeîrtinlerin fatu-
ralannı tasdik ederek gönderdi
ğinden teftiş ve kontrol işleri ko
laylaşmıştır. 

Yapılan teftişlerde tanınmış 
farbikalar tarafından imal edilen 
sabunların standart nizamname
sine uygun olduğu, şikâyet edilen 
sabunların gizli eller vasıtasile 
İmal edildiği anlaşılmıştır. 
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RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Bugûnkfl program 
12,30 program. 12,33 suzinak maka

mından semai ve şarkılar, 12,43 AJahfe 
haberleri. 13,00 kangık program (Pl.) 
18,03 çifte fasıl. 19.00 Ajans haber
leri. 19,20 dans müziği (Pl.). 19,45 Ko. 
nusma. 20,00 saz eserleri. 20,15 Rad
yo gazetesi. 20,45 şarkı ve türküler. 
21,00 konulma. 21,10 müzik. 21^0 ko
nuşma. 21,45 mU2dk. 22,30 konuşma. 
22,35 Ajans haberleri. 

rann sabahki program 

7,30 program. 732 vücudumuzu ça
lıştıralım. 7,40 A]ans haberleri. 

İSTANBUL RADYOSU 

Bngünkâ program 

19,19 dans muzlgl. 19,30 Ajans ha-
berîeri. 19,45 tanmmış vlolonlstler. 
20,15 radyo gazetesi. 20,45 Beste ve 
şarkılar. 21,15 dans müziği. 21,45 o-
yun havalan. 22,00 Ajans haberleri. 
22,15 Kapanış. 

YENt YAYIN 

HÜSEYİN SUAT YALÇIN 
VE ŞİİRLERt 

Bir sene evvel vefat etmiş olan kıy
metli şair ve edib Hüseyin Suat Yal-
çm'm bir kısım eserleri refikası ba
yan Efzaylş Suat tarafmdan toplan
mış ve güzel bir eser halhıde neşre
dilmiştir. Bu eseri okuyııcularımıza 
bilhassa tavsiye ederi«. 

ARKİTEKT — MİMAR 
Bu derginin 139-140 cı sayılan çık

mıştır. İçinde Taksim belediye gazi
nosu Ue O. S.' Akademisi dimlopa 
konkur projeleri ve meslekî yazılar ve 
muhtelif resimler vardır. 

Doğum 
2!lraat Bankası müdür muavini bay 

Reşit Egell'nin bir erkek evlâdı dün
yaya gelmiştir. Küçük Şeılf'e uzun 
bir ömür diler, ebeveynini tebrik 
eyleriz. 

TEŞEKKÜR 
Annemin hastalıgmm tedavisi hu

susunda büyük bir gayret ve yüksek 
İnsanlık eseri gösteren üniversite 
fadyolojl enstitüsü proftesbrijerinden 
teym Tevfik Barkman İle asistan Ba
ki Atatimura ve hemşire Fazilet İle 
Bahtiyara, acımı paylaşan büyükle
rime, dostlarıma, meslek arkadaçlan-
ma yanan kalbimle babamla kardeş
lerimin en derin teşekkürlerimizi bil
diririm. 

Yekta Ragıp Önen 

1 llkteşrin cuma gûntt 
akşammdan itibaren 

saat 20,30 da Dramı kışımı 
NASIL HOŞUNUZA 

GİDERSE 
Her sah Talebe gecesi 

• 
Komedi kısmı aaat 20,30 da 

BOKS ŞAMPİYONU 

BugOn CLMAMRA 8lrt*maatn(M 

MİHRACENİN ESRABI 
ÎOrkç* SteB «• $Wkıt 

M ) V U H •&!•« nuMt 
OlnyMlan MÜZEYYEN SENAB tSh 

«UAT OON.HEVM 
«» 

a o ici«iHiı 

Bugün 

MARMARA 
Sinemasında 

1943 • 1944 sezonu başladı 

Bağdat Hırsızı 
Türkçe 

ve ilâveten 

Boşanmak 
istiyorum 

Jan Bilondel — 
Dik Powel 

tarafından yaratılmış 
emsalsiz komedi.HaHg 

Yarın Akşam 
M A K S İ M BÜYÜK BÎR SAZ HEYETİLE AÇILIYOR 

MUALLA SALÂHADDİN AZİZ NECATİ HAMİYET 
GÖKÇAY PINAR ŞENSES TOKYAY YÜCESES 

N E ! V Z A T . SEMtHA - CAN - SANİYE - ALEKO - YORGO - CEMAL . ŞEVKET - İSMAİL -
Keman İSMAİL - NİHAT - HASAN TAHSİN - AGYAZAR - YAŞAR . YAHYA - SALİH 

S I y I i l MenıMcetin en büyük musiki sanatlûrlanın yalnızMAKSİM'de dinliyecdcsimz. Mak> 
M I I 11 " ^ s^<x^<>n 2 0 gündür çok masraf ve büyük bir dikkat ve itina ile yapılan tamiart 

İ l l i v e tesisat, ta kibar ve nezih ailelerin oturabileceği yegâne müessese halme koymuş. 
I İJIİH I I I 1 | 7 Q | tur. Salonlann iç açıa, lüks, dumansız ve parlak ziyalı gecelerini görmdc fırsatmı 
I I U i n r i l l l L l l ı kaçırmayınız. EN MÜKEMMEL SERVİS — D E V A M U SAZ 

Bar kısmı da "aym gece açılıyor. Yeni varyete, Maestro Yanko idaes irde 8 kişilik CAZ. 
l a a B H H H İ ^ l H İ ^ H H İ İ ^ ^ ^ H H H H H İ Telefon: 42633 ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • • • • • i 

Kadıköy halkma hakikî bir bayram, sonsuz bir zevk, hudutsuz 
bir neş'e vadeden 

Kadıköy SÜREYYA sineması 
BU, AKŞAM Yeni Mevsime başlıyor. 

îlâhl güzel DOROTHY LAMOUR — WİLLİAM HOLDEN'in yarattığı 

F İ L © © E L İ Y O R şaheseri 
Süreyya'nm İlk geref filmi, en büyük zaferidir. 

Dikkat: Numaralı yerlerinizi erkenden kapatınız. Telefon: 60682 

BUGÜN Matinelerden itibaren 

Yarın akşam 

Beyoglunda İ S T A N B U L G A Z İ N O ' s u 

Müzeyyen Senar Işıl 

Açılış törenine sayın halkımızı davet ediyor. 
Memleketimizin üstad ve güzide sanatkârları ile milyonlarca sayın halkınl 

çılgınca dinlediği SES KIRALİÇESÎ 

MÜZEYYEN SENAR ISILI 
bir arada dinlemek için musiki sevenler İSTANBUL GAZİNO'suna 
koşacaklardır. 

SAZ Heyeti: Keman: Nobar Tokyay — Piyano: Şefik Gürnıeriç — 
Keman: Saim Okyay — Klarnet: Şeref — Kanun: İsmail Şençalar — 
Cümbü;; Kadri Şençalar — Cümbüj: Mehmet — Tanbur: Mak
sut — Darbuka: Necdet — Okuyuyucular: Hamit Dikses — Faruk -
Suzan Güven — MaKmvnre Şenses — Melâhat ^ İzmir — Semiha — 
Güzin. 

Pek yakında Gazino sahnelerindde inkılâp yapacak büyük sür
priz? Telefon: 40574 . 

Bayramınız kutlu olsun, mmmmmmmmmım^mım^mm 

Yüksek deniz tacaret mektebi müdürlüğünden; 
Cinsi 

Blikton 
Kilo Gr. Adrt 

Beyaz peynir 
Yumurta 

Süt 
Silivri yoğurdu 
Kâse yoğurdu 

Muhammen Muvakkat 
Fiatı Tutan teminatı 

Lira Kr,S. IJra Kr. Lira Kr. 
500 

2000 
600 

24600 

1000 

50.00 
7.50 

60.00 
75.00 
20.00 

750 
1845 

2595 

İhale fşyin. ve saati 
ia - /943 pazartesi Saat: 10 

194.62 

1000 
375 
200 

1/10/943 pazartesi Saat: 10.30 

118.13 

1575 
1 — Mektebimizin İaşe İhtiyacından bulunan yukarıda cinsleri yazdı beş kalem eşya, 22/9/943 tarihinde ya

pılan eksiltme neticesinde talip zuhur etmediğinden eksiltmeleri on gün uzatılmıştır. 
S — EksUtme hlzalarmda yazılı gün ve saatlerde ve açık usulle mektep müdürlüğünde toplanacak satın alma 

komisyonunca yapılacakır. 
S — Bunlara alt şartnameleri grörmek ve almak İsteyenler mektep muhasebesine müracaat etmelidirler. Mu

vakkat temlnatm teslim yeri İstanbul Yüksek Mektepler Muhasebeciliğidir. v 
4 — Taliplerin 2490 sa3nlı kanunun 2, 3. üncü maddelerindeki şartları haiz ve Ticaret Odasınm 1948 belge

sini hamil olmaları lâzımdır. «9893» 

sinemalarında 
1943 - 1944 sezonu başladı 

KIRBAÇ 
ALTINDA 

Türkçe 

Tiron Poıver 
tarafından yaratılan bu şa
heser yalnız Beyoğlu sine
malarında haftalarca temaşa 

edilmiştir. Ve ilâveten: 

KAHUNDAN 
KAÇILMAZ 

Aşk ve Macera Filmi. ı 

aıijinııınıııııııııııtııııııımnımıımnıııııııııııımıııııınıııuHmıııınııııııııınımıiHiınnıınıiMnıtııınamııntıııntııııııı 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İsletme 
Umum idaresi ilânları 

ııırıııııııııınınııınnıııııııııııııııııııııııııııııııııııınnııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiMiıwııwıııı 

mniH 

SATILIK OTOMOBİL 
Aksaray Azmi Millî Türk Anonim şirketinin Niğde Aksaraymdaki 

Un Fabrikası gvrajmda bulunan 1938 modeli bir ad«t kapalı Fort 
tenezzüh otomobili satılıktır. Tekerleklerinden maada istepnesinde de 
bir lâstiği vardır. 

Talip olanların mübemmim malûmat almak ve görüşmek üzere 
T. C. Ziraat Bankası Umum Müdürlüğü binsında idare Meclisimiz aza
sından Zekeriya Beşorak'a müracaatları. ( 9 3 1 1 ) 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: 
Fabr^alarımız İşçi reviri İçin 3658 No Ju kanun mucibince lUraı tûe-

eeğı ehliyet ve tahsil derecesine £öre 170 liraya kadar ücret verilmek üze
re bil eczacı alınacaktır. 

Idteklllerin vesikalarile blrhkte ve bir dUekce Ue Gölcükte Tabrlkala-
nmi7 U. Müdürlüğüne müracaatları <9735* 

İşletmemizce 50 ton kireç satın alınacaktır. Beher ton kirecin mu
hammen bedeli 50 liradır. Muvakkat teminat 187 lira 50 kuruştur. Açık 
eksiltme 6 / 1 0 / 9 4 3 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 15 te Haydar, 
paşada 1 inci işletme komisyonunda yapılacaktır. 

isteklilerin tâyin olunan gün ve saatte komisyonda hazır bulun
maları ve şartname ile fazla izıahat almak için İşletmeye müracaatları 
lâzımdır. ( 9 5 0 2 ) 

• 
Muhammen bedeli ( 9 6 0 0 ) dokuz bin altı yüz lira olan ( 4 0 0 0 ) 

dört bin kilo ikinci kat denizaltı boyaısı ( 1 3 birinciteşrin 9 4 3 ) çarşamba 
günü saat ( 1 5 , 3 0 ) on beş otuzda Haydarpaşada Gar binası dahilindeki 
komisyon tarafmdan kapalı zarf uuslile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin ( 7 2 0 ) yedi yüz yirmi liralık muvakkat te
minat, kanunun tâyin ettiği vesikalarla tekliflerini muhteivi zarflarını aynı 
gün saat ( 1 4 , 3 0 ) on dört otuza kadar komisyon reisliğine vermeleri lâ
zımdır. 

Bu işe ai,t şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
( 9 7 8 4 ) 

Kalenn sapı alınacak 
Maliye Vekâletinden: 

t j i cins ağaç kalem sapmdan >üz bîn tane alınacaktır. Ellermde 
mevcut olanlar nûmunelerile birlikte m'.kdaı ve fiat teklif meklupL-ınm 
5 birinciteşrin tarihine kadar Ankarada Devlet Kırtasiye ve Matbua İda
resine göndermeleri. «9T70» 

İstanbul iskân müdürlüğünden: 
Saraybumu Göçmen evi çamaşırhanesinin tadilen hamam haline 

ifrağı pazarlık suretile eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 6 teşrinievvel 9 4 3 tarihine müsadif çarşamba günO saat 15 te 

yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 262 lira 50 kuruştur. Bu baptaki keşif ve şartna. 

mesi her gün görülebilir. 
Pazarlığa iştirak edecek olan taliplerin mezkûr gün ve saatte Sirke

cide Mithat paşa hanı birinci katında İskân müdürlüğünde müteşekkil 
komisyona müracaaüarı ilân olunur. ( 8 9 3 5 ) 

Maarif Vekilliğinden 
V. inci Devlet Resim ve Heykel Sergisi 
1 — fV. inci Devlet Resim ve Heykel Sergisi» bu yıl da Sl/blrlnciteç-

rLn/1943 tarihinde Ankara'da Seıglevinde açılacaktır. 
2 — Teşhir edilecek eserler lO/blrlnclteşrln/1943 tarihine kadar Anka

ra'da Maarif Vekilliği Güzel Sanatlar Umum Müdürlüğüne, Istanbulda 
Gfizel Sanatlar Akademisine makbuz mukabilinde tesltm edilmelidir. 

3 — Eserler Maarif Vekilliğince, sergi mahalline nakil ve serginin so
nunda sahiplerine İade olımacaktır. Teşhir veya nakil esnasmda vukua 
gelecek sarar ve ziyan, eser saUplerine aittir. «9771» 

İ P E K V 6 S A R A Y Smemalannda 

NüSREniN HOGA DİIUİİNBE 
Baş rollerde: 

HAZIM — FERDİ TAYFUR — REŞİO — SAİT — K A N İ — 
NECLA — SAtr KATA — ZATİ SUNGUR — MÜZEYYEN SENAR 

Orkestrayı İdare eden ve şarkılarm bestekârı 
USTAD SADETİİN KAYNAK 

Bugün Seanslar 2,30 — 4,30 — 6,30 — Ve 9 da. 

Sajrm İstanbul Sinema severlerine büyük Müjde!! 

matinelerinden itibaren 
Bajrram «erefine: ilk bcgrük Türkçe fihn 

Büyük fedakârlıklarla ba sene yeni açılan; sinema tekniğinin en 
yeni terakkiyat ve tekâmiiliine yugun en son sistem makinelerle 
mücehhez: 

SES Filim Stüdyosunun \\\ muvaffal(iyeti 
Türk dublajuun Türk sanadûurlannm Türit işçilerinin zaferi. 

Türkiyede ve bütün Avrupada şimdiye kadar en büyük filimlerin 
bile rağbet, hasılat rekorlarım kıran A. Ş. PUŞKİN ölmez eseri. 

120 Kişilik BALALAYKA Rus Kafkas 
Orkestrası ve Kadın Erkek Büyük 

Koro Heyetinin iştirakile 

Arabacının Kızı 
Türkçe sözlü Ori^nal şaıkıh 

Bas roDerde: HILDE KRAHL — HEİNRtCH GEORGE 

Bugün Matinelerden itibaren 
Yeni mevsimi açıyor. 
Mevsimin en büyük Türkçe sözlü filmi 

7 sinden 70 ine kadar genç ve ihtiyar, kadm ve erkek herkesin seve 
seve tekrar tekrar göreceği müstesna bir flUm 

Bu bayram günlerinin en müstesna blc tUnüdlr. Büyük bir aşk 
faciası — Bugüne kadar gOrûlmemlş manzaralar — Kurtlarla şahin
lerin kanlı savaştan. 

Aynca: Türkçe sözlü \&t Journal. Galatasaraylı Şamil'in en meş
hur Oxford Kembrlç kayık jranşlarma Iştlr&kl ve Oıtisaslan. 

iDlkkat: 1942 - 1943 davetiyeleri muteber değildir. 

< • • Tarihten kopan bir yaprak, san'atla şahlanan bir hârika • • • 

BU AKŞAM L A L E Sinemasmâa 
(BAŞTAN BAŞA RENKLİ) 

KAHRAMANLAR DİYARI 
Dâhi bir rejisörün, 4 büyük yıldızm, sayısız dolarlarm, renk ve 

ihtişamm yarattığı büyük film. 
ERROL FLYN — OLİVİA DE HAVİLLAND 

ANN SHERtDAN — BBUCE CABOTun 
kudretleriyle kurulan yıkılmaz bir san'at âbidesi... 

Dikkat: Kapıdan dönmemek İçin numaralı yerlerinizi lütfen erkenden 
• • ^ ^ • • • • • • i kapatmız. Telefon: 43595. 

Bugün 

L 
Sinemasında 

K BETTY GRABLE 
tarafından yaratılan 

ADALAR ŞARKISI 
Renkli - Dans ve şarkılı büyük mizansenli şahane bir Filim. 

Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 ve 9 da 

Yüksek mektep mezunu mepr alınacak 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinden: 

I — İstanbul, İzmir. Merain, takendıerun gümrükleri ile meıkes 
teşkilâtmda açık 30, 35 lira asli maaşlı memurluklara müsabaka ile 
yüksek mektep mezunları alınacaktır. 

2 Müsabaka imtihanı 5 / 1 0 / 9 4 3 »alı günü aaat 14 te Ankara, 
istanbul, İzmir. Mersin ve İskenderun gümrüklerinde yapılacaktır. 

3 — Müsabakaya gireceklerin askerliğini yapmış bulunması ve Mc^ 
murin kanununun 4 üncü maddesinde yazıh vasıflan haiz olmaları 1&* 
zımdır. 

4 — Bu şartlan haiz istekHlerin yukarıda yazılı gümrük idarelerin* 
den biline 4 / 1 0 / 9 4 3 pazarted günü aİLşamina kadar bir dilekçe ile 
müraeaatederek kanunt belegeleTİııi vermeleri. ( 9 0 8 9 ) 

I İnhisarlar U. Müdürlüğünden: I 
1 — B u z imaliûde kullanılan I adet 310 beygirlik tam teferruatlı 

buhar makinesi va bir adet çift tarafh amonyak' kopresorû pazarlıkla 
•ahlacaktır. 

2 — Pazarlık 8 / 1 0 / 9 4 3 tarihine raslıyan cuma günü saat 9 ,30 da 
Kabataşta Levazım şubesinde Alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Makineler her gün saat 9 dan I 7 ye kadar İstanbul bira fabri-
kasmda görülebilir. 

4 — isteklilerin pazarlık için tâ^yin edilen gün ve saatte % 7,5 
güvenme parasile birl^cte adı geçen komisyona gelmeleri ilân oıumır. 

(9656) 

t 

t 



H E R T E L D E N 

Yine General kış!.. 
A skeri muharrirler daha şimdiden «kış» mevsiminden, korkunç 

Ur takım tahminimle bahse başladılar. «General kış» sah
neye çıkmak üzeredir. 

Bu harbin ortaya çıkardığı generallerin en serti, en sözü geçe-
Bi, en nüfuzlusu da zannederim odur. 

Lâkin harb dördüncü senesini bitirip, beşinci yaşma bastığı 
İçin bu önümüzdeki mevsimde «general kış» da terfi ederek «mare
şal kış» olacaktır sanioım. 

Bütüi}) yeryüzünde gelecek beşinci harb kısmın büyük korkusu 
daha şimdiden gönüllere çökmüştür. Zira işi büsbütün azıtıp yeni 
tfniformasile görünecek olan «mareşal kış» dünyayı; sefalete taham. 
mül derecesinin son haddinde bulacaktır. 

&kâmharbiyesini teşkil eden general açlık, general soğuk, ge
neral hastahk vesairenin yardımUe yeryüzünü kasıp kavuracaktar. 

940 başındanberi insanlarm mukadderatına hâkim (dan büyük 
kuvvetlere rütbeler verilmeğe başlandı. Rusyadaki «general çamur)> 
İlk terfi edenler arasında bulunuyordu. 

Bu kışın eşiğinde de daha şimdiden bu tarzda generaller gö
rünmeğe başladı. Bir arkadaşım şöyle yakıhp yamyordu: 

— Azizim, «general kömür» ü buldum. «Gen«ral kamyon» yok. 
•General kumaş» alacağım, «general para» yok!.. «General terz?» nin 
yanma yaklaşmağa ise hiç imkân yok... Yine general kıştan merha
met beklemekten başka çare kafinadı. Ne yapacağım bilmem kL..» 

Evet, bütün dünya bu gibi yeni generallerin merhametine sı
ğınmaktan gayri yol bulamıyor... — H 

Belediye vazite ve takları 
Şehir ve belediyelerin (vazife) ve 
(hak) larını bugünün şartlarına 
uygun hale getirmek zaruridir 

Şe-hirlcTİmizin müstakbel balkın, 
malarına uygun ve bütün ihtiyaçları 
karşıhyacak mükemmel bir (Beledi
ye kanunu) vücuda getirmek için 
çalışmak — bu bahse dair ilk ma
kalemde anlattığım gibi — haıbden 
sonra ele alınması lâzım gelen bir 
mevzudur. Şu halde şimdiki Beledi
ye kanununu ve bu kanunla alâkalı 
diğer kanunlan s e r l e r i n iktisadî ve 
sılhhî zaruretlerine göre kuvvetlen
direrek — bilhassa bu zamanda — 
bu iki istikamet dahilinde tadil et. 
mekle beraber, kanunun (gehir ve 
Belediye) ile (Hemşeri) arasındaki 
«hak» ve «vecibe» leri üzerinde 
ehemmiyetle durmak gerektij. 

Yazan: Mustafa Ragıb Esath 

lerU zenginlestirilmeci bir zaruret oL 
duğuna g^re — harbden sonra ya
pılması daha isabetli olacak yeni bir 
(Belediye kanunu) na ilâve etmek 
jartile — (ihtiv^rî) olarak ayrılan 
fıkralard£m bir kısmım bugün büs
bütün kaldırmak çok yfrinde olur. 
Bu surede bazı Belediyelerin, bn 
pahalılık ve imkânsızlık zamanında, 
bir takım (ihtiyarî vazifeleri) ta
hakkuk ettirmek hevesile beyhude 
masraflara katlanmalarına meydan 
verilmez. 

Diğer taraftan gene bu (ihtiyan 
vazifeler arasmda hem B<lediyelere 
yeni gelirler getirecek, hem de şehre 
iktisadî bir fayda temin ederek hal-

Belediye kanununda başlıca bu iki km refahmı kolaylajtıracak veya 
noktaya dair esaslı tadiller yapılırsa süihî bir zarureti karşıhyacak esas-
Belediye mekanizmasının fiidt ve 1ar varsa bonlan daha mükemmel 
halk menfaatine daha pürüzsüz ve müeyyideler ile kuvvetlendirerek 
engelsiz işliyeceğinde şüphe yoktur, (mecburî vazifeler) kjsmma koy^ 
Şimdi Belediye kanununda — bu, mak lâzımdır, 
bakımdan — tadile muhtaç buldu
ğum hükümleri göstermek istiyo
rum: 

Kanunun dördüncü maddesinden 
on dördüncü maddesine kadar Bele
diye smırlan, belde /e Beledityderin 
ayrılıp birleşmesi. Belediye {ujaele-
le köy ve mahalleleri ve bunlara te . 
allûku olan diğer hükümler; pek 
seyrek tatbik edilecek esaslardan ol
dukları halde; uzun bir takım forma
litelere tabi tutulmuşlardır. Bu mad
delerin şümulüne giren hususları da . 
ha amelî şekillere bağlamak, kanu. 
nun daha derli toplu olmasına ve bu 
mevzulardaki işlerin daha kolay ya
pılmasına yarıyacaktır. 

Diğer taraftan (Beledi(y«Ierin va
zifeleri) ni sayan 15 inci maddesi, 
kanunun bilhassa ehemmiyetle ele 
alınacak hışmını teşkil etmektedir. 
Bu maddenin bazı fıkraliuını birleş
tirerek daha mükemmel surette be-
lirtnıek, bir takım fıkraları da daha 
şümullü ve katî tâbir ve kelimelerle 
vasıflandırmcik icabeder. Halbuki bu 
maddenin bir kısım fıkralannda bir 
nizamname veya talimatnamenin 
çerçevesine girecek kadar ta'fsilât ve 
teferruat göre çarptığı halde, birçok 
fıkraların işaret ettiği ve Belediyenin 
üzerinde bilhassa uğraşması gferekli 
işlere dair kayıtlar pek hafif "ve muh
tasar geçmektedir. Bu maddede tadi
le ve tavzihe muhtaç noktalar etra
fında misaller vermekliğim pek naza
rî mahiyette kalacaktır. Bu hususta 
isabetli bir mütalâada bulunmak 
— maddenin bilhassa B^ediye icra
atına teallûk etmesi bakımından — 
ancak icra makamında bulunanlar
dan amelî mümarese ve tecrübel 'ri 
olanlara aittir. Bu düşünce ile kanu
nu tatbik edenlerin mütalâalannı al
mak çok faydalı olacaktır. Bununla 
beraber bu bahis etrafında bir iki 
noktaya dokunmak isterim: 

Kanunun 16 ncı ve 1 7 nci madde
lerini, fikrimce, baştan başa değiş
tirmek icabeder. On altıncı madde, 
(Belediye vazifeleri) nî Belediye 
gelirlerine göre tâyin etmiş
tir. Elsasen kanunun on be
şinci maddesinin elli dokuzuncu fık
rasından 73 üncü fıkrasına kadar 
gösterilen işlerin Belediyeler için 
(ihtiyarî .vaziftler) sırasına konul
duğunu I 7 nci madde tasrih ediyor. 

(Belediye kanunu) nda yapılma-
M lâzım gelen tadilâtın, bugün için, 
d-.Sa ziyade halkın geçinme iKtıya-
cını karşılıy.ıcak iktisadî müeyyido-

Belediyelerin (mecburi vaz^ele-
ri) ni — 16 ncı maddede gösterildi
ği gibi — şehirlerin varidat nispet
lerine göre bir tasnife tabi tutmak 
isabetli değildir. Şehirlerin vaziyet
lerini, yalnız bütçelerindeki yekûnla
ra bakıp mütalâa etmek yanlıştır: 

Şdürlerin &tisadî. içtimaî, tarlıf. 
hattâ coğrafî benlik ve istidadan, 
vazifelerin mecburî ve ihtiyari ola
rak ayrılmasında (vahidi kıyasî) ol . 
mahdır. Meselâ sırf iktisadî veçhesi 
v« mevkii ile temayüz eden bir ; e . 
birle yalnız tarihi hüviyeti olan bir 
beldenin Belediyelerinden — gelir-
leri aynı seviyede de olsa — aynı 
vazifeleri beklemek amelî ve faydalı 
bir netice vermez. Şu halde Beledi
yelere yüklenecek (mecburî vazife
ler) her şehrin bünyesine ve istida
dına göre vasıflandınlmalıdır. 

Kanunun (Belediyelerin haklan, 
salâhiyet ve imtiyazlan) na dair 
19 uncu maddesi de bilhassa üzerin
de durulacak bir mevzudur. Bu 
maddenin üçüncü fıkrası şöyle di
yor: 

«Kanranim mahsusa nuıdİHnce 
BJediye vergi ve resimlenn tatlı ve 
Talısfli emval kanumma tevfikan cL 
bayet etmdc» 

Belediyelerin ne gibi veı<gi ve re. 
sim alacaklan (Belediye v e r ^ ve re
simleri kanunu) ile tasrih edilmiştir. 
Fakat bu kanunda gösterilen bazı 
resimlerin, azamî tarifeler de tatbik 
edilse, getirdikleri getr, büyük bir 
ydcân tutmamaktadır. Bu, jimdigre 
kadar yapılan tecrübderle sabittir. 
Şu halde bnnlann tahakkuk ve tah
sili için birçok masraflara katlan, 
noak, muhasebe kadrolarmı — fay-
dasile mütenasip olnuyacak fekü-
de — genişletmek lâzmı geliyor. 
«Külfeti nimetini karşdamıyan» bu 
kıymetsiz gelir kasmaklannı kanun
dan çıkarmak lâzımdır. 

Beledi(ye, demokrasinin ve halk 
idaresinin ozflnfi kuran bir müessese 
olduğuna göre (hSkmt fahsijrad) m 
kanunî daha geniş desteklerle besli-
yerek tarh ve tahsil edeceği vergi ve 
resimlerde daha «erbes hardcet ede
bilmesini temin etmek faydah olur. 
Bu takdirde Belediyeler, tahsil ka-
Uliyeti dar, nervileri çok va lüzumsuz 
bir takım-vergj ve resimlerle uğraşa-
caklanna daha mahdnt «kalemler» 
üzerinde (hemşeri) yi çoğu vasıtalı 
ve bir kısmı vasıtjtsız mıUkellefiyete 
tab^ tutarlar. Ancak (Bütçeyi kapa-

CAıhaa I na Mdıifcdd 

Almanlar 
mevziini de b 

Dinieper 
ırakırlarsa... 

Böyle bir çekilmeyi askerlik bakımından izah 
mümkün değildir. Bu, ancak pek mühim siyasî 

bîr sebepten ileri gelebilir 
Almanlar vaziyete hâkim, hiç 

bh- yıJanü ve çözüntüye mahal 
bırakmadan Dinyeper mevkiine 
çekilmiş bulunuyorlar. Savaşlar 
artık bu nehrin etrafında oluyor. 
Alman müdafaası şimdilik bu 
nehre dayanacak gibi görünü
yor. Smolensk'in boşaltılması ve 
Sovyetler tarafından zorla zaptı 

Tazan: 

M. Şevki Yazman 
Almanlar açılması muhtemel 

görünen ikinci cephe hesabma 
da Sovyet Rusyayı bcşaltamaz-
lar. İkinci cephede bir defa mü. 

da bu mevzu pek sarsamaz. Zİra |^im tahkimata dayanıyorlar. 
bu şehir asıl mevziin doğu tara
fında kalır. O halde normal ola
rak bu nehir dolaylarında ve bil
hassa Kiyef, Kermenzug istika
metlerinde mühim muharebeler 
yahut mesafe hayli açıldığı 
için Sovyetlerin hazırlık ve ik
mal sevkıyatı maksadile şim
dilik taarruzlarım durdurma-
smı beklemek, yani her halde 
bu nehir etrafmda bir durala
maya intizar etmek lâzımge-
lir. Adım adım çekilen, hâlâ Kaf
kasya hudutlarmda artçı muha
rebeleri veren, Novorosiskte yal
nız bir kadınla bir çocuk bıraka
cak kadar tahliye imkânı bulan 
Almanlar için bu duralamayı te
min etmek mümkün olduğu gibi 
Dinyeperden Öteye çekilmek de 
bütün Ukrayna, Baltık memle
ketleri, Pinlândi3^amn hali üzere 
terki demek olacağından eğer 
Almanlar Rusyada harbi devam 
ettirmek İstiyorlarsa böyle bir 
çekUme ve gerilemeye de müsaa
de etmiyecekleri aşikârdır. 

Çünkü Baltık memleketleri, 
Ukrayna ve Finlândiyanm terki 
Alman müdafaasmı kısaltacak
ları için faydalı görünse bile 
bugünkü harbin her şeyden evvel 
hava taarruzlarüe sona erdirildi
ği nazan İtibare alınırsa bizzat 
Alman ana vataaıınm ve Roman
ya, Macaristan gibi küçük Mih
ver ortaklan memleketlerinin 
müdafaası bakımından da Dinye-
perden öteye çekilmek çok tehli
kelidir. 

Malûmdur ki Dinyeper gerisin
de biricik müdafaa imkâıu Ri
ga - Odesa yani Diniester hattı
dır. Her ne kadar bu hat Dinye
per hattından hayli kısa bulu
nuyorsa da Diniester'in kısmen 
Sovyet - Rumen hududunu teş
kil ettiği de unutulmamalıdır. 
Bu hatta çekildikten sonra ne 
Rumen petrollerinden, ne de Po
lonya ve Çekoslovakyada Alman
lar hesabma çalışan sanayiden 
hayır beklenemez. Halbuki garp
taki sanayi mmtakasımn Anglo 
Saksonlar tarafmdan daimî su
rette bombardımanı Alman istih-
salâtrmn büyük kısmım şarktaki 
bu sanayie inhisar ettirmişti. 
Tekrar bu mıntakajn da Alman
lar kendi rıza ve muvafakatlerile 
Sovyet hava kuvvetlerinin yakın 
mesafeden taarruzlarına maruz 
bırakamazlar. Kaldı ki yavaş çe
kilme neticesrnde bir harabe ha-
İme konduğu şüphesiz olan Do-
neçten Dinyepere kadar 200 -
300 kilometrelik şerit Sovyetlerin 
hemen taarruza geçmesine pek 
imkân vermiyeceğinden, arkasın
dan da kış bastıracağı için bü
yük taarruzlar arası ve imkâra 
bu sene İçin ortadan kalkacağm-
dan Almanlann tıeden böyle bir 
tehlikeyi bile bile göze alacakla-
n da anlaşılamaz. 

Ctenup Avrupada açılan üçün
cü cephe ile garbî Avrupada açı
lacağa bu sefer daha katî olarak 
bildirilen İkinci cepheye asker 
yetiştirmek kaygusu şimdilik 
Rusyayı olduğu gibi boşaltmayı 
askerlik bakımmdan izaha kâfi 
değildir. Kaldı ki cenubî Avrupa 
cephesine 3reter derecede kuvvet 
gönderildiği halde dahi Dinye-
perin müdafaası İmkâm mükem-
mden vardır. Almanlarm hâlâ 
müdafaası tamamen mânâsız 
ve maksatsız kalmış olan Oirit 
ve Onlkl adalan bin bir müşkü
lâtla mücadele ederek ellerinde 
tutmalan ne asker ve ne de ha
va kuvvetleri bakımından lanne-
dUdiği kadar darda olmadıklan-
nı göstermektedir. Keza Kınmm 
şimdiye kadar boşalt^lmamaa da 

U)unjan bir ddllldir. 

Yani az kuvvetle çok iş görecek 
lerine itimat ediyorlar. Eğer bir 
gün ikinci cephe açılır da orada 
büyük kuvvetler kullanmak zo-
nmda kaUriarsa ellerindeki mü
him ihtiyatlar da bu işe kâfi gel
mezse kendi ihtiyarlarile Sovyet 
Rusyadan çekilmesi o vahit ya
parlar ve dar bir mevzie değü, 
hattâ çok kısa olan Alman hu-
dutlanna o vakit gelirler. O za
mana kacîar geniş kajmaklannı 
Sovyetlerin taarruzlarına amade 

diîşüncesi büe bu işi bu tarzda 
gösterir. 

Buna rağmen Almanlar Din
yeper mevziini esasü müdafaa 
etmeden terkederlerse bunun se
bebini ancak siyasî sahada ara
malıdır. Filvaki siyasî düşünce
lerin çok defa harb harekâtım 
şu veya bu istikamette değiştire
bildiği görülmektedir. Ancak 
Dinyeper mevziini yani Ukray-
nayı, Baltık memleketlerirü ve 
Finlândiyayı bırakacak, Sovyet
leri şimdiki Alman ham madde 
ve sanayi kasmaklanmn duvar-
lan dibine getirecek kadar mü
him siyasî bir düşünce meydana 
gelmesi de kolay değildir. Kimin 
kime itimadı kalmıştır ki bu ka
dar can alacak ehemmiyetteki 
bir çekümejd şu veya bu düşün
ceye dayanarak yapsm. Buna 
rağmen bu çekilme olursa harbin 
en az şark cephesinde bitmiş ola-

kılmak istemezler. En basit harb' cağina hükmetmek lâzımgelir 

8 aslan kafesten kaçtı! 
Amerika'da (New Tersey) 

hükümeti dahilinde Elizabeth 
şehrine bir cambaz kumpanyası 
gelmiştir. Cambaz kumpanyası
nın beraberinde bir çok vahşî 
hayvanlar bu arada 8 de aslan 
vardı. 

Bir akşam aslanlann kafesi 
her nasılsa açık kahnış ve dışan 
fırlayan aslanlar sokaklara dö

külmüşlerdir. Şehir ahalisi der
hal kaçışmağa başlamış, bundan 
ürken aslanlar da korkunç sesler 
çıkarmışlardır. 

Nihayet aslanlara karşı bir ta
kip müfrezesi çıkarılmıştır. Müf
reze saatlerce uğraştıktan sonra 
kaplanlardan ikisini öldürmüş, 
diğer altısı yetişen mürebbileri 
tarafından jrakalanarak kafesle
rine konmuştur. 

Hırsızlar bir ev çalmışlar! 
Şimdiye kadar en cüretkârane 

hırsızlık bir lokomotif ve bir 
tramvay vagonunun çalınması 
idi. Şimdi bunlan gölgede bıra
kacak bir hırsızük yapılmıştır. 
Bu hırszlık cenubî Amerika'da 
Arjantin'de olmuştur. Hummel 
adında bir Aıjantinli, bir seya
hatten döndüğü zaman Buenos 
Aires yakınmdaki evinin yerinde 
yeller estiğini görmüştür. Hum

mel derhal polise baş vurmuş, 
tahkikata başlanmıştır. 

Çalınan ev gerçi kurma idi. 
Fakat 3 katU büylik ve güzel bir 
bina idi. Hırsızlar bu evin parça
larım sökmüşler, hepsini alıp 
götürmüşlerdir. Ateıan parçalar
la başka bir yerde bina kurula
cağı tahmin edUdiğinden fioUs 
şimdi kırlarda bu binayı anyor. 

İngiltere bol sebze yetiştiriyor 
İngütere'de harbin iptidasm-

danberi çok sebze yetiştiliyor. 
İngiltere şimdi taze sebze ihtiya
cım hemen hemen kendisi terajn 
etmektedir. Halbuki harbden ev
vel İngiltere, muhtaç olduğu seb
zenin dörtte üçünü hariçten, bil
hassa Fransa ve HoUândadan it
hal ederdi 

Son zamanlarda sebze istihsa

li o kadar artmıştır ki bunun bir 
kısmım kurutarak kışa saklamak 
için 30 istasyon kurulmuştur. Bu 
sayede yazm bol yetişen bir çok 
sebzelerden kışın istifade edilebi
lecektir. 

Fennî şekUde kurutulan sebze
ler hemen tazeleri kadar lezzetli 
olmakta ve vitaminlerini muha
faza etmektedir. 

İSTANBUL HAYATI 
Bayram alışverişleri 

Çarşı, pazar yine kaynaşmağa 
başladı. Bayram, erken maaş ve 
bir ayhk tutannda ikramiye 
hazırhğı piyasada derhal ken
dini gösterdi. Söz aramızda, be
nim ilk gözüme çarpan şey, bazı 
dükkân, mağaza vitrinlerindeki 
etiketlerin değişmesi oldu. Ne 
sihirdir ne keramet, el çabuklu
ğu marifet!.. Taiebesiz hokka-
bazhk üniversitesi profesörlerine 
parmak ısırtacak kadar mahira-
ne elçabttkluklan!.. İki gün evvel 
bir malm üzerinde duran 125 
.̂kuruşluk etiket, bir maaş nispe^ 
tinde ikramiye havadisi gazete
lerde çıktığı gün 215 oluverdi ve 
günden güne değişerek nihayet, 
ikinciteşıin maaşları verildiği 
gün 250 ye çıktı. Manav dükkân
larımdan seyyar satıcıların küfe-
lerindeki incirkte, üzümlere, ka
vunlara vanncıya kadaı hepsi 
maaş ikramiyesinden haraç pay
larım almakta ihmal gösterme
diler. 

Şişman, yaşlıca bir kadıncağız 
manifaturacı dükkânmm eşiğin
de parmaklarını sayarak yüksek 
sesle söyleniyor: 

— Cumartesi bir, pazar iki, 
nazartesi üç, bugün sah dört. 
İşte, tamamı tamamma dört gün 
evvel şu basmanm metresini dört 
yüz on beş kuruşa aldım serden. 
Mübarek günde oruç ağızla sana 
yalan söyliyecek halim yok ya. 
Dört yüz on beşerden üç metre
sine on iki lira kırk beş kuruş 
para verdim. Şimdi nasıl oluyor 
da metresine altı buçuk lira isti
yorsun?.. Ayıp, günah değil mi?.. 

Omuz omuza kaynaşan, kadınlı 
erkekli müşteri kalabalığı ara-
sından dükkâncımn sesi duyulu
yor: 

— O devirler çeçti bayan!.. 
Dört yüz on beşten verdiğimiz 
basmaja evvelce ucuz fiatle al
mıştık, ucuzca verdik. Simdi iste
diğin basma yeni geldi, bize de 
pahahya maloldu. Zararına mal 
satacak değiliz ya!.. 

Kadmcağız parmağUe rafları 
işaret ediyor: 

— Ayol! Bana verdiğin parça
yı nah şu topdan kesmiştin. O 
top yine öylece duruyor iste. Ye
ni gelmesi de nereden çıktı?.. 

Hayır, yoıi gelen, basma topu 
değil, ikramiv^en ayrılan haraç 
payı!.. 

Her dükkânda müşteri kalaba-
bğı biribirini kınyor. Herkes bas
ma alan hanım teyze gibi fiat 
farkı araştırmıyor. 

— Sunun fîati kaç kuruş?.. 
— AIü yüz seksen beş... 
— Kes beş metre!.. 
Heı4es tutturabildiğine satı

yor. Ahcı bol. para su gibi akı
yor; niçin satmasınlar?!. 

Bayram üzeri bir çok semtler
de günlerce dolaştım. Alış veriş
ler alabildiğine hararetleniyor. 
Hic bir tarafta murakabe faali
yeti gözüme üismedi. Ta ben s:o-
remedim, 3rahut da bövle bir faa
liyete lüzum görülmedi!.. Yoksa, 
geçenlerde kadınh erkekli ele
manlarla kuvvetlendirilip eesıiş-
letildiğini gazetelerden 8trendi-
ğimiz murakabe teşkilâtı is-vedil-
di de haberimiz olmadı mı?.. 

Cemal Refik 
mınıiHiMiiHinınmnnıı ııiHiM ınıınımııiHHiHinı m ıtnıma 

Dünyanın en küçük radyosu 
Astide bir İtalyan üniversite

lisi, bir kaç ay çalışması netice
sinde miniyatör bir radyo maki
nesi yapmağa muvaffak olmuş

tur. Bunun büyüklüğü, uzunlu
ğu 110 müimetre ve genişliği de 
96 milimetredir. Üç lâmbah olan 
bu radyoya mucidi «Pire radyo» 
de'mektedir. 

Çorap müzesi! 
İnsanlarm kollekslyona zaafı 

vardır. Gençlerm çoğu pul top
lama merakmdadır. Goslar hal-
kmdan biri de muhtelif çorap
lardan bir kolleksiyon srapmış-
tır. Bu adam 3000 çeşit çorap 
toplamıştır. En eski çoraplar 
Büyük Kari zamanındadır. 15 İn
ci asra doğru çoraplar, panta-
lonlara diklllymlşler. En son
ra daha pratik olsun diye çorap

lar, pantalona dikilmiyerek bu
günkü halini almışlardır. 

Goslar çorap müzesinde muh
telif ciös ve büyüklükte yün ip
lik. İpek ve deri çoraplar bulım-
mî&tadır. Eski kırallara mahsus 
monoğramb, kurdeleli çoraplar 
da müzede mahfuzdur. Eldiven 
gibi parmakh çoraplar da mev
cuttur. 

Bana "la„ yi verir misiniz? 
Musiki âleti çalanlardan bü

yük bir kısmı «la» notasım ko
layca bulamazlar ve sazlarını 
akort etmekte güçlük çekerler. 
Buna bir çare olmak üzere İsviç
re'de çok kolay bir usul bulun
muştur: muayyen bir telefon nu-
marasım açtığı zaman derhal 
«lâ» bulur. İsviçre telefon idaresi 
telefon merkerine elektrikli bir' veriyor, 

âlet koymuştur. Bu âlet daimî su
rette «lâ» sesi çıkanyor. Telefon
la burasım bulanlar «lâ» yi iste
dikleri kadar dlnleyebUlrler. 

Son zamanlarda «lâ» notası 
hakkında bir anlaşma jrapılmış, 
bu notanm ihtizazı tamamen 
tesbit edilmiştir. İsviçre'deki âlet 

I bu kararlaşan sekle göre notayı 

1 
2 
3 
A 
c 

e 
7 
f 
0 

0 

1 

— 

s 

• 

s 

— 

4 5 

m 1 

"••" 
« • 

6 7 8 

1 1 
1 1 

• 

— 

1 
• 

1 
1 

9 

m 

i t 

1 

1 — Bir mejrvasız ağaç. 
a — Bir erkek ismi - BK âazamı». 
S — Amerikan köselesi - Ba^m» 

fF. geUrse iyi degU. 
4 — Yaramaz çocuk - Nota 
B — Şakacı. 
« — Bir nevi sank - Meıhamet «M 

der. 
7 — Kuç bumumm y a n a - NoUS 

- Bit peygamber. 
8 — Sabırsız küçük bayan. 
9 — İstırap. 

10 — Tersi akmtmm başıdır - Ter
si ameli detll. , 

Geçen bubnacamn 

Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: 
1 — Kaçak, Sine, 2 — Aralık, Mil, % 

— Çadır, Taze, 4 — Alışıkolan. 5 — 
Kırışık. 8 — Kısalan, 7 — Tokalon, 
8 — tmal. Lozan, 9 — Niza. Anan», 

1̂ 10 — Elenen, Ney. 
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Muharrir kedi 

I 

I 

Bir muharr i r arkadaşımdan şu 
inektubu aldım: 

«Azizim, 
Sana bugün kendi hayatımdan ve 

hakikî bir hikâye anlatacağım. Ba
cımdan gayet garip bir vaka geçti. 
Bakalım buna sen ne cJ'yeceksin?.. 

uiâdise günü büyük bir mevzusuzluk 
Jçinc'e bunahycTdum. Halbuki o gün 
biri edebiyata, öteki de dünya siyase
t ine dair iki makale yazacaktım. Üs
telik yakmda başhyacağım bir roma
nın da ana plânını hazırlıjacaktım. 
Lâkin bütün çalışmalarıma rağmen 
•ilham çeşmesinden bir damlacık ol
sun akıtmak imkâr.ı olmuyordu. 
Bugün bütün i lham muslukları 
— terkos g.bi — kuruyuvermiştl. 
Yazıhanemin başında kafam dü
şünmekten şişmiş bir halde 
t-ekleylp duıuyordum. Sen evimdeki 
kara kedimi biliyorsun clegUml?.. 
İşte Gece adındaki bu sim sıiyah hay
van da ayaklarımın dibinde d^aş ı -
yor, hırlıyor, sürünüyordu. Bir aralık 
yazıhanemin üstüne çıktı, Ka:^unda 
durdu. Toparlak yeşil gözlerini yü
züme dikti. Sanki halime acır gibi 
bakıyordu. Kulaklan v© uzun bıyık-' 
l a n dikilmişti. Ben ona sözlerimden 
anlarmış gibi: 

— Nasıl?.. İki fare tutunca ne ka
dar böbürleniyorsun?. Bu İ4İ yapâ.-
f>illr misin bakalım?. Haydi maka
leleri .<»en yaz. Ben de fareleri tu ta 
yım!., dedim. 

Ve azizim hayvan şöyle bir doğrul
du. Yazı makinesinin başına geldi., 
Makineye yeni bir kâğıt geçirmiştim. 
nOaron pençe.erini kaldırdı, makine
nin tuşlarma basmağa başladı. Yıl
dırım süratile yazıyordu. Kara aya-
cıklan tuşlar üzerinde âdeta uçuvor-
du. 

1 ; etten /altaşı kadar açılmış 
gÖ7l: :min önünde birinci kâğıdı bi
tirdi Ben evvelâ bunu şaşılacak bir 
kedi oyunu zannetmiştim. Her halde 
ya.îüiğı şeylerde mâna vs kelime ara
mak doğnı o!r.ıazdı. Fakat, makine 
den çektiğim kâğıda bir göz atınca 
dona kaldım. Çünkü bu bir edebiyat 
makalesi idi. En son çıkan romanla
rı tenkit ediyordu. Fikirler, düşün
celer, buluşlar birer şaheserdi. Ne 
Nuruüah Ataç, ne de dünya mikya
sında büyük tenkit üs tadlan bu ka
dar güzel, sanatkârane bir makale 
yazamazdı. 

Dostum, sakm bu sözlerimle, yam 
jrazmaktan bir beyin ihtilâline uğra
dığımı ve Mopasan gibi aklımı ka 
çırdıgımı sanma. Hayır, aklım tama-
nıile başımda ve yazdıklarım aynen 
gözlerimin önünde gecen bir vaka
dır. . 

Evet bizim kara kedi, «Gsce» büyük 
bir dâhi idi. Makineye İkinci kâğıdı 
geçirdim. Makaleyi bitirdi. Yazmm 
Bonu, başından güzel olmuştu. Hele 
bir b'tiş vardı ki hakikaten enfesti. 

Hpyvan bir türlü masanın üstün
den kalkmıyordu. Makineye yeniden 
kügıt geçirdim. Bu sefer de dünya 
siyasetine datr bir makale yazdı. Hem 
bilgiç, öyle hükümleri ve tahminleri 
makul bir yazı ki hayretler İçinde 
kalmamak mümkün değildi. Hele 
harb hakkındaki yürüttüğü tahmin
ler ve faraziyeler askerî muharrirle
rin parmagmı ağızlarında bırakacak 
kadar kuvvetli idi. 

Bundan .sonra «Gece» aylardanbe-
ri düşündüğüm, fakat bir türiü ilk 
plânını, iskeletini kuramadığı bü
yük romanın ana hatJrmm yazdı. Ar 
tık ben büyük bir hazineye sahip 
t im. Böyle «dâhi bir kedi» ye malik 
olmak ne demektir bilir misiniz?.. 
Bütün ^ a b âliye, bütün muharrirlere 
böyle b i r ^ kedi temenni ederim. He
pinizin bir kedisi olsa ne İyi değil 
mi?.. BİZ bir kenarda otururuz. Ke
diler yazarlar, çizener, birbirlerile 
münakaşalara girişirler. Oh keka... 

Lâkin bizim kara kedinin, pençele
rinden çıkmış makaleler etrafta çok 
büyük akisler uyandırdı. Herkes 

makaleler benim imzamla çıktığı 
lr,n — banft büyük b'r dâhi .gözlie 
bakıyordu. 

Tabii şöhretim: kıskananlaa; da 
vardı. Bunlardan biri. çatış makale-

Belediye vazife ve lıaiıiarı 
lerinin şiddeti ile m3şhur olmuş bir 
muharrir bana dehşstle hücum etti. 
Aleyhimde barut gibi bi£ yazı yazn. 

Eve hiddetle geldim. «Gece» ye: 
— Haydi bakalım. Şuna cevap ver-, 

dedim 
Hemen makinenin başına geçti. 

Çatır da çatır yazmağa başladı. Er
tesi günü çıkan bu makale herkesi 
hayran etmişti. Tramvaylarda, t ren
lerde, Tünelde, her yerde bundan 
bahsediliyordu: 

— Ne cevap vermiş amma!. . Adamı 
yerin dibine geçirmiş. Bir dalıa ağız 
açamaz. Aferin doğrusu!. 

Hakikaten itıklbim bir daha yazı
larında bu bahsin yanından bile ge
çemedi. 

«Gece» yi nasıl besliyeceğiml bil
miyordum. Rollerimia değişmişti. 
Artık o muharrirlik yapıyordu. Ben 
de geceleri oyukların, kovuklarm, de
liklerin önünde bekleyip fare tu tu
yordum. Zira «Gece» artık bu vazife
nin bana düştüğünü katiyetll söyle
mişti. 

Fakat fare tutmak bana hikâye 
yazmaktan da, roman yazmaktan da, 
makale yazmaktan da kolay geliyor
du, öyle uzun uzun kafa pat lataca
ğına, beyin yoracagma tu t iki fare 
oldu bl tü 1 ^ . . . Nerede kedülk, new 
rede muharrirlik!. . Oh dOnya var
mış yahu!. . 

Bizim dört a3raklı d&hinlu yazd ı^ 
roman okuyucular arasmda pek bü
yük bir alâka v» heyecan uyandır
mıştı. Ben bile bazan kendi yazıla
rımı, yani kendi imzamla çıkan ya
zıları merakla okuyordum, işte böyle 
dâhiyane yazılar devam edip gider
ken havalar iyiden iyiye soğudu. Mart 
ayı geldi. «Mart ayı mırnav ayı» 
derler. Kedilerin aşk ayı. 

Bizim «Gece» erkekti. Ben de bir 
apartımanın en üst katında oturu
rum. Ve «Gece» yi katij'en dışan çı
karmam. O zamana kadar Gece lam 
bir rahip hayatı geçiniilşti. 

Fakat mart ayı ile birlikte Gece'-
ye bir haller oldu. Bazan durup du
rurken kulaklarını dikiyor. Dışarıyı, 
damJarda bağıran kedileri uzun uzun 
dinliyor, sonra d i kendisi acayip 
sesler çıkanyordu. 

Bir sabah kaltonca ne görsem be
ğenirsin?. Gece kcçmamış mı?.. Kar
larla örtülü beyaz damlarm cazibesi 
onu çekmişti. Şimdi ne halt edecek
tim?.. Hemen paçalaıı sıvayıp onu 
aramağa başld;m t m m a ne fayda?.. 
Görünürlerde yol'.tu. 

Hava karanncaya kadar, ha t tâ ge
ce yansma kadar aradım. Yok. 

Yazılar bana kalmıştı. Halbuki ro
manın birçok yerlerini bilmiyordum. 
Mecburî yazdım. 

Fakat daha ertf^s; günden itibaren 
mektuplar yağmağa başladı. Herkes 
hayrette idi. Böyle birdenbire yazı
larım niçin bozulmuştu. O dâhiya
ne fikirlere, hayallere ne olmuştu? 
Şimdi bana çatıyorlar ve yazılarımı 
kötülüyorlardı. Ah «Gece» nerede
sin?.. 

Gene böyle kediyi arayıp dururken 
kanter içinde uyanmışım. Anlıyor
sun ya dostum. Makale mevzuu arar
ken bizim kedinin karşısuıda uyu
ya kalmışım. Biz muharrirlerde böy
le bir talih varken elimize öyle bir 
dâhi kedi geçecek!.. Tamam!.. Bul
dun bal alacak çiçeği... 

(Bir yıldız) 
MMHiıııııııııııııııııııııııııııiHiMtııııııııııııııııııııııııtıııııııın 

BİR KIZ 
BÖYLE DÜŞTÜ 
^ ı s a zamanda bir daha tükenen ve 

tekrar basılan bu romanda, yıkılan 
bir gururu, mahvolan bir hayatı bü
tün acılığı ile göreceksiniz. İbretle 
okunacak bu hissi telif rom.anın kalb. 
lerde hasıl edeceği teessürü uzun za
man silip atamıyacaksmız. 125 Krş, 

(Baş tarafı 5 inci sahifedcî 

tacağıml) dügüncesile (hemşeri) nin 
malî takatini ezmemek için bu salâ
hiyet de meselâ şehrin nüfus mikta« 
rina, iktisadî vaziyetine uygun ol
malı ve alınacak vergi v e resimlerin 
son haddile pa ra yekûnunun tâyini| 
hükümete bırakılmalıdır. Bu suretle 
detvlcıt murakabesi , vergi ve resim 
mükellefiıyetinde taşkınlık göstere
cek Belediyeler üzerinda müessir 
olur. 

Hükümete verilen salâhiyetle bu 
azamî had tâyin edildikten sonra 
her Belediye, tarhedeceği vergi ve 
resimlerin nev'ini ve mfihiyetini inti
hapta serbes kalmalıdır. Şehirliye 
şehre karşı vazifesini gösterecek bu 
mükellefiyet ancak salâhiyeti geniş
letmeğe ve kanuni vaziyeti yeniden 
tensik edilerek kuvvetlendiri lmeğe 
muhtaç Belediye Meclislerinin kara-

tanzim edilmelidir, 

işte bu düşünce iledir ki on doku
zuncu maddenin üçüncü fıkrasını, 
yukarıda ileri sürdüğüm şartlara uy
gun şekl« sokmak, maksadı teinine 
ellverir. 

Maddenin diğer fıkralarına gelin
ce ; Burada Belediyeye verilen hak
lar ve imıtiyazlar gösterilnvektedir. 
Faka t bu fıkralar, bir şehirde umumî 
menfaati ilgilendiren işlerin hepsini 
ihtiva etmemektedir . Halbuki, dog-
rudn doğruya, âmmeye teallûk eden 
iktisadî teşekküllerin Belediyeye ma-
lolması lâzımdır. Meselâ Istanbulda 
banliyö trenlerile Boğaz ve Haliç de
niz nakliyatının, deniz, kara yükle
me ve boşal tma işlerinin, liman mu
amelelerinin Belediyeye terkedi lmi
şi ve bunların gelirlerinden şehrin 
istifade etmesi icabeder. 

Belediyeler, gelir kaynak lannm 
arlığı karşısında şehirlerin birçok 
dertlerini kajşı l ıyamadıklan sırada 
(hemşeri) ye yük olaccik yeni vergi 
ve resimlere baş vurmadstansa, bu gi
bi şehir iktisadî müesseselerine şehir 
halkının kesesinden çıkan bu para
ların şehre züt olması kada r tabiî ve 
mantıkî bir hak düşünülemez. 

Bundan b a ^ a bütün iktisadî şehir 
müesseselerine ait ücret tarifelerinin 
tanzim ve tasdiki de bugün şehirle 
alâkası bulunmıyan makamlara ve
rilmiş bir vazifedir. Halbuki şehrin 
vaziyet ve ihtiyaçlarını yakından öl
çebilecek teşekkül, ancak Belediye
dir. Tarifelerin münhasıran Belediye 
tarafından yapılması, hem Belediye
nin bu gibi müesseseler ve işler üze
rindeki kontrolünü fiilî bir müeyyide 
ile teinin eder, hem de yapılacak ta
rifeler bizzat şehrin ve halkın men
faatine daha uygun bir isabetle mey
dana gelir. 

Hülâsa, bugünün iktisadî şart lan 
karşısında, Belediyelerin iktisadî ve 
malî imkân ve vasıteJarla kuvvetlen
dirilmesi için. Belediyelere veri
len ( h a k ) ve (imtiyaz) l ann geniş
letilmesi ve bugün Belediyelerin el
lerinde bulunmıyan bazı tabiî hak-
lannın kendilerine verilmesi pek lü
zumludur. Ancak o zamandır ki şe
hirlere iktisadî sahada kalkınmak ve 
halkın — Belediye vasıtasile — re
fahını temin etmek mümkün olur. 

Belediyecilik işlerinden Belediye 
intihabı, meclisi ve idare tarzı gibi 
doğrudan doğruya halkın haklarına 
teallûk eden madde le r bir d e m o k r a . 
si mevzuu olduğundan, kanunun bu 
kısmı, diğer bir yazıda üzerinde du
rulmağa muhtaç olacak ehemmiyet
tedir. 

Öğretmen aranıyor 
1 — Askerî fabrikalar Kırıkkale Hususî orta okulunun (Matema

tik, Tabiiye, Fransızca) dersleri için barem kanununa göre 140 liraya 
kadar ücret verilmek üzere üç öğretmene ihtiyaç vardır. 

Aşağıdaki vasıflan haiz ve şart lan kabul edecek öğrtemenlerin 
dilekçe, nüfus hüviyet cüzdanı tasdikli sureti, sıhhat raporu, 6 tane fo
toğraf, varsa bonservis göndermek suretile Askeri Fabrikalar Kırıkkale 
Grup müdürlüğüne müracaat etmeleri, 

A — Yaşları 55 ten büyük olmamak, 
B — Orta okullarda ders vermeğe ehliyetli olduğu Maarif Vekil

liğince kabul edilmiş bulunmak, 
C — Orta okulda üç sene öğretmenlik edeceğini deruhte etmek, 
D — Harcırah istememek, 

' 2 — Bu okulda haftada 3 ilâ 4 saat müzik dersi göstermek üzere 
aynca bir öğretmene lüzum vardır. Bu öğretmenin ücreti ders saati he-
sabile okul himaye heyeti tarafından verileceğinden, müzik dersi verme
ğe ehliyetli olan isteklilerin dilekçe, nüfus hüviyet cüzdanı tasdikli sureti, 
sıhhat raporu, 6 fotoğraf ve varsa bonservis göndermek suretile As 
kerî fabrikalar Kırıkkale Grup müdürlüğüne müracaat etmeleri ilân olu-
»"r. ( 9 1 5 1 ) 

istanbul jandarma sattnalma komisyonundan: 

Miktan Cinsi 
M. fiyatı Muvaickat teminatı 

Kuruş Lira Kuruş 
390064 adet Çadır düğmesi ü,75 
110380 » Küçük çadu: kapsülü 1,75 451 
22076 » Büyük çadır kapsülü 4,50 
11038 » Çadır tokası 1,50 
19316 Metre Siyah çadır ipi 6,00 187 
33666 » Beyaz çadır ipi 4,00 
16557 adet çadır direği 65,00 1365 
16557 » Çadır kazığı -15,00 

21 

92 

95 

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

zıh sekiz kalem portatif çadır malzemesi 7/10/943 perşembe günü saat 
15 de İstanbul - Taksimde Jandarma satın alma komisyonunda kapah zarf 
eksiltmeslle ihale edilecektir. Sekiz kalem malzemenin bir arada ihalesi 
caiz olduğu gibi yazılı temlnat lan karşısındaki malzemenin bir 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 
m£İ!buzlannı muhtevi kapah zarf teklif mektuplarını eksiltme vaktinden 

bir saat evveline kadar komisyonumuza vermeleri. «9150x 

Kız teknik öğretim okullarına kâtip, 
anbar-depo memuru alınacak 

Maarif Vekilliğinden: 
1 — istanbul dışmdakl kız enstitülerhıde ve akşam kız sanat okuUann» 

da açık kâtip, ambar - depo memurluklarına kız enstitüsü mezunları ta« 
yin edilecektir. Aşağıdaki şartları haiz olanlar Ankara, İzmir, Adana, Bur
sa, Bolu, Elâzığ, Trabzon ve İstanbul'daki kız enstitülerinden istedikle
rinden birinde birkaç ay ücretsiz olarak staj görecekler ve bu stajdan 
sonra yapılacak imtihanda muvaffak olanlar muvaffakiyet derecelerine 
göre ücretli veya maaşlı olarak tayin edileceklerdir. 

İstenilen vesiklar şunlardır: 
a) Dilekçe (Dilekçede stajdan sonra Vekillikçe tayin edilecekleri hes 

hangi bir yerde vazife alacaklarım yazacaklardır.) 
b) Memleketin her hangi bir yerinde vazife görebilecek sıhhî durumda 

olduğunu, geçici olsun olmasm hiç bir hastalıkla malûl olmadığını göste
rir heyeti sıhhiye raporu, 

ç) Tahsil vesikasmın aslı veya tasdikli sureti, 
d) Nüfus hüviyet cüzdanmm tasdikli sureti, 
e) Maarif Müdürlüğünden tasdikli ve fotoğraflı fiş, 
f) Şimdiye kadar çalışığı yerlerden alınmış vesikaların asılları veya t a s 

dikli suretleri, 
g) İki tane 3,5 X 4,5 büyüklüğünde ince kâğıda çıkarılmış fotoğraf, 
h) Polisçe tasdikli doğruluk kâğıdı, 
D Ecnebi bif erkekle evli veya mûnasebettar olup olmadığmı bildiren 

resmî bir vesika, 
ile VeklUiğimiz Kız Teknik öğretim Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

2 Hâlen Devlet ve başka yerlerde muhasebe işlerinde çalışaıılardaa 
kız teknik müesseselerine tayinini isteyenler varsa Ugisl dairelerin muva-
fakatlerinl bildiren vesika Ue tasdikli bir fl«lnl düekçelerine eklemele
ri kâfidir. 

Bu gibiler kursa tabi olmadan müracaat sırasiyle tayin edileceklerdir. 
«9807» 

Nafia Vekâletinden 
1 5 / 1 0 / 9 4 3 cuma günü saat 15 te A n k a r a d a Nafia Vekâleri binası 

içinde Malzeme müdürlüğü odasında toplanan Malzeme eksiltme komis
yonunda 8 2 5 0 lira muhammen bedell i ( 7 5 0 0 ) yedi bin beş yüz kilo saf 
külçe kurşunun kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak Malzeme müdür
lüğünden alınabilir. 

Muvakka t teminat 618 lira 75 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesinde 

yazılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 1 4 e kadar mezkûr komisyona 
makbuz mukabi lmde vermelsri lâzımdır. ( 9 8 0 4 ) 

istanbul ticaret ve sanayi odasından: 

Manifutura ticaretile iştigfal 
eden tacirlere: 

1 — Ticaret Vekâletinin teşebbüsile kontenjanı temin olunarak 
Hindistandaki mümessili vasıtasile mahal l inde mubayaa ettirilip ithalâtçı 
tacirlerimiz tarafından memlekete ithal edilmiş ve edilecek olan mensuca
tın halka dağıtılmasına ait talimatı ihtiva eden ve Odamıza da gönedriL 
miş olan (istihlâkin tanzimine ve teşkilâtlandırılmasına dai r ) 2 1 / 8 / 9 4 3 
tarih v e 1 5 No. lu sirkülerde yazılı işlerin Odamıza kayıtlı meslek men-
s u p a n tarafından ifası i ç in4355 numaralı Ticaret oda l an kanununun mu 
vakkat maddes i hükmüne tevfikan odamızın varifelendirildiği Ticaret 
Vekâletinin 2 0 / 9 / 9 4 3 tarih ve 6 / 9 4 4 7 sayıh yazı ile tebliğkılınınıştır. 

2 — Mezkûr sirkülerin alâkalı bulunan müesseselerin bu sirküler 
hükümlerine göre hareket etmesi lâzım geldiği, aksi halde sözü geçen 
kanun maddeler inde yazılı cezaî hükümlerin ilgili makamlarca tatbiki 
cihetine gidileceği tebliğ ve ilân olunur, ( 9 8 5 7 ) 

Trabzon mıntaka ticaret müdürlüğünden: 
60 llıa ücretli Erzurum Belediye Ayar memurluğu münlıaldir. Taliplerin 

şeraiti öğrenmek üzere Müdürlüğümüze müracaat lan. (3937) 

Telefondaki ses 
Yazan: Bruce Graeme Tercüme eden: (Vâ . Nû) 

g .«^ Tefrika No. 96 —# 
Kanı kalbine üşüştü. Yüzünün sol
gunluğu genç kadına, bu son sözle-
Tİle erkeği ne kadar azaba soktuğu, 
pu öğretti. 

Karşısındaki gözlerin, deli gibi 
Jfadesi önünde Bobbie de ıstırapla 
inledi. 

Tek kelime söylemeksiz^n Verrell 
uzaklaştı. O esnada orkestr«, yeni 
bir tango başladı. Delikanlı sa
lonu do ldurup danseden çiftler 
a tas ında kendine yol açt ı ; hiç birşey 
görmüyor, hiç bir şey işitmiyordu. 
Nihayet, bu boğucu havanın dışına 
çıktı. Balo salonuna açılan küçük 
salonlardan birine varmıştı. Orada 
|jir iskemlenin üzerine kendini b ı rak . 
ti. Kalbi yaralı, zihni perişan düşün
meğe başladı. 

Kırk sekiz saat evvel, bütün bu 
fecî hâdiseler henüz cereyan etme
mişti. Ve muharrir kendisini, cenne
tin yolu üzerinde koşuyor, uçuyor 
Bobbie ile el ele gidiyor tasa/vvur et

mişti. Şimdi ise, cehennemin derin, 
liklerine yuvarlamıyordu. V e işin fe. 
cî tarafı şu ki, dünyada her şeyden 
herkesten fazla sevdiği Bobbie, haklı 
bir şüpheyle onu buraya yuvarla-
mıştı. 

ö çirkin Blackshirt ismi, durmak
sızın kulağında uğulduyordu. Çirkin
lik kelimenin kendinde değil, telâf
fuz ediliş şeklindeydi. Bu kız, nasıl 
olur d a b u derec* haşin olabilir? 
Bunu nasıl yaptı . Nasıl yapabi ldi? 
Fakat yeisin bu derecesine düştük
ten sonra, ruhî halet inde bir sende-
leyiş, bir değişme oldu. Damarla
r ında kan, büyük bir hızla d o n d u ; 
hiddet i kabardı . 

Ya demek, genç kız onun hâlâ hır
sız olduğunu zannediyorl öy l eyse 
gösterecek o, yapacak o; bu şüphe
yi hakikat haline getirecek. Şu. an
dan it ibaren eski devrin Blackshirt 'ü 
olacak. Kadehi sonuna kadar içe
cek, emsalsiz bir hırsış e İ 4 ^ ^ . £Yfi&l 

Eskisinden de beter olacak. Uzun 
zamandanber i ancak amatörlük 
maksadile, oyalanmak için macera , 
lara atılıyordu. İstikbalde ise, kin
le, gazeple hırsızlık edecek. Yağma 
edecek, yakacak, yıkacak; temas et
tiği her şeyi, herkesi mahvedecek. 
V e buna derhal , bu geceden itiba
ren başlıyacak. 

Gözlerinde şimşekler çaktı. Yü
zünde zalim bir istihza belirdi, Lady 
Dvvight'm, meşhur yakutlarını, o 
gece tzJctığı aklına geldi. İşte fırsat 
mükemmeldi . Bobbieden başka bu 
hırsızlığın kimin tarafından yapıldı
ğını farkeden olmıyacak. Yalnız 
Bobbie, meşhur yakutların kendi 
kolyesile arkadaşlık ettiğini düşüne
cek. 

Heyecanlarının teşvişi arasında 
iki şeyin dikkit inden şimdiye kadar 
kaçtığını ansızın farketti: Evvelâ, 
kendisinin hırsızlıkla ibham edilme
sine sebebiyet veren Bobbienin kol
yesi neredeydi? 

Sevgilisi onu, i tham etmekte bîr 
an bile tereddüt gösteremedi diye a-
cı acı güldü. Böyle bir vaziyet karşı
sında, «telefondaki kadın» ne yapa r , 
di? Şüphesiz ki daha fazla bir hüs
nüniyet gösterirdi. Zavallı J ane ! E-
vet şu anda, «telefotvdl4i kftdın» 1^ 

o iyi kalbli hamisinin Jane olduğu
na büsbütün kaniydi. Fakat şimdi 
o nerede bulunuyor? Bu suali kendi 
kendine sorunca vücudu titredi. V e 
onun burada, bu balo salonunda ne 
işi var? Buraya, bir aşk yüzünden 
gelmişti. Ve sevdiği kadın, manasız 
yere, haksız yere, genç muharriri it
ham etmişti. Şu anda ise, kendisine 
sadık kalan öbür kadın, ölüm teh . 
likesinde bulunuyor. Verrell , onu 
kurtarmağa bile koşmuyor. 

İleriye doğru bir hamle yaptı . Ja-
ne'i kur ta rmakta hiç ümidi yok
tu. Zavallı «telefondaki kad ın» ! 
Ona takriben âşık bile olmuştu. Şim
di onun bulunduğu yeri, keşfetmek 
için gitmek lâzım. 

T a m balodan ayrılacağı sırada, bir 
fikir, onu olduğu yerde durduruver-
di. 

« — Aman yarabbi l — diye dü
şündü. — Bobbie benim Blackshirt 
olduğumu nereden bi ldi?» 

Bu yep yeni komplikasiyondan şaş. 
kın. kendini iskemlenin üstüne tek
rar bıraktı. 

« — Demek ki kim olduğumu her 
kes biliyor, — diye perişan düşün
dü . — «Telefondaki kadın» Mc 
Tavish, şimdi de Bobbie!» 

(Arkası var) 

İNŞAAT İLANI 

Ereğli kömürleri işletmesi 
umum müdürlüğünden: 
1 — İşletmenin Kozlu 1 7 mmtakasındaki 4 işçi yatakhanesi, 1 işçi 

yemekhanesi ve 1 pansiyon inşaatı k a p a h zarf usulü ve vahidi fiat esasile 
eksiltmeye konulmuştur, 

2 Çimento, İşletmenin Zonguldak ambar ından tonu 60 liradan 
müteahhdide verilecektir, 

3 — Bu inşaatın tahmin edilen b-edeli ( 4 4 5 , 1 8 4 . 8 ! ) liradır, 
4 — İnşaatın mukavele projesinde piyasa ve fiat değişiklikleri na 

zarı itibara alınmıştır. 
5 — Muvakkat teminat miktarı ( 2 2 , 2 5 0 . — ) liradır. 
6 — Eksiltme evrakını görmek istiyenler Zonguldakta İşletmenin 

İmar ve inşa grubu müdürlüğüne, Anka rada Eri Bank İnşaat müdürlüğü
ne ve Istanbulda Eti Bank Bürosuna müracaat edebilirler. 

7 — Eksiltme 1 1 / 1 0 / 1 9 4 3 pazartesi günü saat ( 1 5 ) te Zonguldak
ta Ereğli kömürleri şletmesi umum müdürlüğünde yapılacaktır. 

8 — Teklif zarfları eksiltme şartnamesine göre tanzim edilmiş ola
rak ihaUe saatinden bir saat evveline k a d a r makbuz mukabil inde İşletme 
U m u m müdürlük Baş sekreterliğine teslim edilmiş olacaktır. Postada va
ki olabilecek gecikmeler nazarı itibara alınmıyacaktır, 

9 — İşletme ihaleyi icrada serbesttir. ( 9 8 0 0 ) 

İstanbul ziraat mektebi 
satınalma komisyonundan: 

Muhammen bedeli 440 kuruş olan 2000 kilo sadeyağının şartna
mesi mucibi kapalı zarfla eksiltmesi, 7 / 1 0 / 9 4 3 perşembe günü saat 11 
de Beyoğlunda Liseler muhasebeciliğinde toplanacak komisyonumuzda 
yapılacaktır. İsteklilerin adı geçen muhasebeye yat ı racaklan 660 liralık 
ilk teminat makbuzunu, 9 4 3 malî yılı Ticaret odası vesikasını ve teklif 
mektubunu eksiltmeden bir saat evvel komisyona vermeleri ve şar tname
yi salı vıe perşembe günleri mezkûr muhasebecilikte görmeleri ; pos tada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 9 5 4 4 ) 

istanbul iskân müdür lüğünden: 
Sarayburnu Göçmen evi ambar ında bulunan bir adet göçmen ve 

eşya nakline mahsus kamyon ile bir ade t hasta göçmen nakline mahsus 
otomobil tamiri pazarlık suretile eksi İtmeye konulmuştur. 

İhalesi 6 teşrinievvel 9 4 3 tarihine müsadif çarşamba günü saat 16 
da yapılacaktır. Muvakkat teminatı 150 liradır. 

Bu baptaki şartnamesi her gün görülebilir. 
Pazarlığa iştirak edecek olan taliplerin mezkûr gün ve saatte Sirke

cide Mithat paşa hanı birinci kat ında İskân müdürlüğünde mütoşekkil 
komisyona müracaatları ilân olunur. ( 9 8 5 5 ) 

İNŞAAT ve TAMİRAT 
Çatı, duvar, be tonarme, ahşap döşeme ve sıva gibi takriben 20 

bin liralık inşaat ve tamirat yapılacaktır. Istiyenlerin teminadarı ve 
ehliyet vesaikalan ile beraber 6 / 1 0 / 9 4 3 çarşamba günü saat 16 ya 
kada r 4 üncü Vakvf han 17 No. da umumî mağazalara müracaatları . | 
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-j - ÎŞ ARIYANLAR 

BİRİNCİ SINIF ERKEK AHÇI — 
kansı ahçılık orta I31 ve on dört yaş* 
lannda bir kızı er İlerinden luüar, 
aile. apartıman kapıcılığı, fabrika, 
mektepler, demlryoUannda ça l ı^ l -
llrler. Dışarı giderler, Bonserrlaleri 
mevcuttur. Akşam'da ATO rlbnıaana 
mektupla müracaat. — 1 

ORTA DEf.ECEDE TAHSİLİ O-
LAN — Daktiloyu seri yaaaı bir Türk 
bayan yazıhane ve yahut buna l»co-
«er yerlerde i? arıyor. Akşam gaze
tesinde (Süel) rumuzuna mektupla 
müracaat. — 

TÜKSEK OÖRGİTLÜ BATAN ~ 
Her hizmeti japabülr. Terzi, doktor 
ve ev İŞİ gibi İş anyor. Ankara - İz
mir - Aoanaya gidebilir. Kınahada 
/kasya sokak No. 52 Tlryakyan ha
nesinde Baht'yar vasıtasile bayan 
Em'ne. — 

Af MANYADAN MEZT N — Tecrü
beli bir yüksek kimya mühendisi öğ
leye kadar bir fabrikanın teknik mü
şavirliği ve Jtimyagerlitiini yapmak-
•aı:r. Öğleden sonra hususî bir mü
essesede, fabrikada, lâboratuvarda 
ÇDiişabilir. Akşam'da (P. H) rümuzu-
m :r.ektup!a müracaat. — 

TÜRKÇE — Fransızca, İngilizce, 
Rumca muhaberata vakıf, inşaat, it
halât ve ihracat İşlerinde tecrübe sa
hibi, bonservisll bir bay ciddi bir mü
essese nezdinde iş anyor. Akşamda 
T. T. rumuzuna müracaat. — 3 

ANBARCI — Büyük müessesede ça-
bymış Fransızcaya vakıf muhasebe 
bi'r çok tecrübeli bir anbarcı İş ara
maktadır. Taşraya gidebilir. Akşam
da anbarcı rumuzuna müracaat — 

MUHABIR — Fransızcaya vakıf 
daktilo bilen çok tecrübeli bir muha-
b'r ehven ücretle muhaberatı ve bü
ro işleri jrapar. Akşamda muhabir 
rumuzuna müracaat. - 1 

TECRÜBELİ — İngilizce mütercimi 
günde bir kaç saat muhaberatı temin 
edsr veya sair tercümeler yapar. 
«A î̂şam» da (Fefje) rumuzuna müra
caat, — 2 

SATILIK KELEPİR EL TEZGÂİl-
LABI — Komple i«ler vaziyette dört 
dokuma tezgfthı ucuz fiatla satılıktır. 
Bulunduğu bina da çok az bir kira İle 
devredilebilir. Telefon: 20030. Adres: 
Yenlkapı Muâalle cad. 35 No — 1 

SATILIK — Fanila Trikotajlara 
İki metre eninde bfa- slUndlrli Hav -
Oretage maUnası: Satdıktır, Çak
makçılar yokuşa Valde han üst kemer 
23-25 No. ya — I 

KİRALIK DAİRE — Cihangirin en 
İyi yerinde iki oda bir hol diğer mü§w 
tem;âtı hai:5 mobilyasızdır. Tele
fon 41571 e müracaat. — 1 

SATILIK — Fanll& Trikotajlara lU 
metre eninde bir sUfaıdlrll Hav -
Oretage ve tkç Jakar maklnası satılık
tır. Çakmakçılar yokuşu Valde han 
üst kemer 23-25 No ya — t 
SATILIK YATAK ODASI TAKIMI — 

Karaağaç K5k kaplama ve O i)arça-
dan İbaret az kullanılmış. Müracaat: 
Teîef. 23471. _ 1 

SATILIK ORAK MAKİNESİ — pek 
az kullanılmış yeni vaziyette iki adet 
orak biçme makinesi .satıhktır. Riza 
paşa yokuşunda 65 numarada yor
gancı Hüsnü vç MiKaffere müra
caat. — 4 

ÇOCUK İSKEMLESİ _ Az kulla
nılmış açılır kapanır bir çocuk İs
kemlesi satılıktır. Taksim Lâmartln 
caddesi Granit Ap. No. 48/14 de. 

ELEKTRİK MOTÖRÜ ALACA-
ftlM — 110 - 190 volt 11 -15 beygirlik 
müstamel bir adet elektrik motörü 
satmak istiyenlerin Telefon 49065 
No. va müracaatları. ı 

S.̂ TILIK — Sepetli ve sepetsiz mo-
törsikletler Sultîûıahmet meydanı 10 
numarada motorcu Mehmed Çizme
ciye müracaat. — 1 

HALEN TANINMIŞ — Bir tuhafiye 
mağazasmda şefliic ve baştezgâhtar-
hk yapan enerjik bir genç daha faal 
İş arıyor. Akşamda (Ayyıldız.aı mü
racaat. — 1 

2 ÎŞÇÎ ARIYANLAR 
BAYAN DOKUMACI VE BOBİNCİ 

ARANIYOR — Otomatik dokuma tez
gâhlarında çalışmış tecrübeli bayan 
dokumacı ve boblnci almacakür. İs
teklilerin Şişli Abldel hürriyet cad
desinde Jale mensucat ve Çemberll-
taş Nuruosmaniye caddesinde İçel 
mensucat fabrikalarma mfiracaat-
lan. 

S NÜFUSLU BİR AİLENİN — ye
mek ve ev işlerini yapacak temiz bir 
Türk bayana ihtiyaç vardır. Her gün 
saat 9 dan 12 ye kadar müracaatları. 
Tahtakale caddesi No. 96 kundura 
boya imalâthanesi Mehmet Nuri 
Tl: 21147 — 4 

ACELE SATILIK — Brcnçvays as
tragan manto. Yeni ve parlak, gör
mek ve öğrüşmek için Cihangir, Gü
neşli sokak yenlı>ark Apt. 4. numa
raya müracaat. — 2 

BUHAR KAZANI — Boyu 4,5 ge
nişliği 1,90 saçın kalınhğı 18 mili met̂  
re, 12 atmusfer buhar tutan on çap
raz bonıln semaver kazan satılıktır. 
Taliplerin; Sirkecide devrişler sokak 
17 No. Ahmet Kaynatıria, Hüseyin 
Kılkışa müracaatları. — 2 

BAKIRKÖY TTNDE — Biri sahilde 
diğeri İstasyon civarında gayet mü
kemmel evler satılıktıt. Sultanhamam 
Sadıklye han 11 Ziya Gökçen Emlâk 
Bürosu. — 1 

MOBİLYALI ODA KİRALIKTIR — 
Kadıköy Telefon 60246 — 1 

DEVREN SATILIK OTO TAMİR
HANESİ — Taksim Elmadağ caddesi 
No. 14 Tamir atelyelerl, tezgftih, ka
nal, eerrieskal, Trifaze cereyan var
dır. Aynı caddede No. 3 e müracaat. 

— 3 
SATILIK — Kuzguncukta İskeleye 

8 dfiklka mesafede Ikı daireli büyük 
bahçeli, havagazı elektrik ve terkosu 
havi 14 No. köşk satılıktır. Kuzgun
cukta bakkal Teodori'ye müracaat. 

— 1 
SATILIK — Kuzgımcukta vapur i*: 

kelesine 1 dakika fabrika ve depo ol-
mıya elverişli elektrik, havagazı ve 
terkosu havi İki büyük rıhtımı ve 100 
liıa İrat getiren bir yalı. Kuzguncuk
ta bakkal Teodori.ye müracaat, -T- 1 

SATILIK — Bostancıda İstasyon 
arkasmda İçerenköy caddesinde 27 
numaralı bir buçuk dönüm bahçe 
içinde üç ev satılıktır. İçindekilere 
müracaat. — 

SATILIK KÜÇÜK APARTDİAN — 
Fatihte İtfaiye caddesinde 72 numa-
rah üç kaUı müstakil İki daireli ferah 
bahçelidir. Fatih Karaman 3roknşu 
32 numaraya müracaat. — 1 

SATILIK APARTIMAN — L&lellnln 
en mutena yerinde ve tramvay dura-
gma bir dakika mesafede denize nazır 
dört daireli bir apartıman satılıktır. 
Lâlelide Lâleli Pazan sahibi Bay 
Recep Funda'ya müracaat edilmesi. 

- 1 

ERENKOYDE ARSA — iki buçuk 
dönüm asfalt üstünde istasyona ve 
tramvaya çok yakm etrafı duvarlı 
arsa müsait fiatle acele saülıktır. 
Erenköyde Etem Efendi caddesi 81 
No. da Nalbur Onnlk'e müracaat. 

— 1 

SON (9900) LİRAYA — Konforiu 
beş odalı yeni bina Sultanahmet Üç
ler su terazisi No. 9 Cuma, cumartesi 
gezilir. Müracaat. Telefon: 20714 
Tellâl istemez. 

4 - Kiralık - Şahlık 

DEVREN SATILIK DÜKKÂN _ 
Kadıköyün en işlek yerhıde müşterisi 
bol bir tuhafiye mağazası satılıktır. 
Kadıköy Pazaryolu Direkli apartı
man No. 77/2 telefon 60989 

ECZACI ARANIYOR — Taşrada 
mesul müdür olarak çalışmak Istlyen 
bir eczacı aranıyor. Anlaşmak üzere 
İş bankası arakasında Celâlbey sokak 
No. 16 da bay MlkalI Mlrzaoğluna 
müracaatları. — 1 

KASİYER - TEZGÂHTAR — Ta-
nmmış tuhafiye mağazalannda ça
lışmış genç bir tezgâhtar ve kasiyer 
küçük bir bayan almacaktır. Tel: 
20096 ya müracaat 

AİLE KADINI ARANIYOR — Ça
maşır, yemekten ba^ca evin herşeylni 
yapacak. Ütü yapmasmı çok İyi bile
cektir. Bahçekapıda Cermanya ha-
nmda FOKfSİM siluetine müracaat. 

_ 1 

BİR BAYAN ARANIYOR — Bir ba
yan ev işlerim yapacak. Afife ve ter
biyeli ohnası jarttır. Büyükada Ka-
J-aday »kak 17 No. da bay Şevket 
köşküne müracaat. — 

SANATKÂR AltANIYOR — De 
mir İnşaatmda çalışmış mar
kacı, tesviyeci, demirci, perçtncl sa-
natUârlarma, tstsortAılcta çalıştırıl
mak üzere İhtiyaç vardır. UyokaUeri-
Oe göle ücret verilecektir. Taliplerin 
T(^ane Çöplük iskelesi sokak 4 No. 
ya saat &-10 arasmda müracaatları. 

— 4 
DAKTİLO — Aranıyor, Beri yazı 

yazabilen ve eski harflere vakıf az 
çok muamelâttan anlıyan bir daktilo 
aranıyor. Aceie Siıltecl Erzurum Han 
yp. 14 müracaat 

BÜYÜKADADA SATILIK ARSA — 
Nizam cihetinde çamhk içinde fev
kalâde manzarah geniş cepheli 2300 
metre murabbaı muntazam duvarla 
çevrilmiş bir arsa satılıktır. İçinde 
bağı ve müteaddit yemiş ağaçlan 
vardır, <Akşam> İlân memurluğuna 
müracaat. Telefon 20681. — 20 

ŞİŞLİDE SATILIK APARTIMAN — 
Beş ve dörder odalı dört kat bodrum 
bahçe tam konfor saf hava bol gü
neş emsalsiz nezaret senelik Irad 
2400 ojıeratör Ralf sokak Meria apar-
tımanı dördüncü kata müracaat 

6,000 LİRAYA SATILIK KAGİR EV 
Fatih tramvay durağma yarım daki
ka Karaman' yokuşu 32 No. h beton 
her katta birer oda ve teferruatı havi. 

— 1 
SATILIK ARSA — Bayezlt Yakub-

ağa mahallesi Kalaycı sokak 6 numa-
rah Marmaraya nezaretli arsa aatı-
hkfar. Görüşmek için Kadıköy Sögüt-
lüçeşme Karadut sokak 1 nomaraya-
müracaat. _. 6 

BİN LİRAYA — 2 dflkkftn. Kaam-
paşa Kulaksa caddesi No. 105 - 107 
müracaat Oağaloğlu yokuşa No. 21 — 

DEVREN — Satılık mahaDeblcl 
dflkk&m. latanbolun l^ek yerinde 
müracaat Vefa No. 75 sûtçft Nuri. — 

KİRALIK KÖŞK — Şişli Zincirli-
kuyada asfalt üzerinde 3000 metre 
erazlsl, garaj, ahır gazmo 80 metre 
çiçek camekânı elektrik »u vardır. 
Görüşmek üzere tstanbol 1$ bankası 
karşısmda Malûl Cemal gişesine mü 
raeaat. — 1 

KİRALIK MOBİLYALI ODA — Şiş
li Osmanbey Şair Nigâr sokak 62 No. 
da mobilyalı oda kiralıktır. Her gün 
müracaat edilebilir. — t 

GÜZEL — Mobilyalı klraldt aparü-
man — Beş oda banyo. Oflnnek İçin 
Bûrp Agop ölçek sokağında 19 - 21 
numaraya müracaat. Üçüncü kat sa
at 2 den 7 ye kadar. — 2 

BAYAN MEMUR AiTANIYOR — 
Hesap ve yazı işlerlnd-̂ T anlar bir ba
yan memur anyoruz. Ecnebi lisan bi
len tercih edilir. Sirkeci, Büyük 
Posta: :ane karşısında Büyük Kınacl 
yan Han 37 numaraya tercümei hal 
vorakası Ue müracaat. — ̂  

3 - SATILIK EŞYA 
ACELE SATILIK OTOMOBİL — 

Lâstikleri yeni mükemmel ve işler bir 
halde 37 model Naş marka otomobil 
satılıktır. Sirkeci Orhanlye caddesi 
30 No. Bay Hakkı'ya müracaat. Tele
fon: 20992, Telgraf: İstanbul - Ateş. 

— 2 

BÜYÜK FIRSAT _ Beyoğlunda 
İstiklâl caddesinde berberliğe, tuha' 
flyecüiğe. her türlü İşe elverişli fev
kalâde iradlı dükkân devren kiralık
tır. Lâle sineması yanmda No. 79 — 1 

ACELE SATILIK EV — Pendik 
Kale sokak 11 numara bahçe içeri
sinde ahşap t>lr ev iki kat üzerine beş 
oda kuyulu. Sahibi tarafms&n satı
lıktır. İçindekilere müracaat — 2 

KADIKÖY — Söğütlüçeşme Çmar-
dibinde iki ev iki dükkân yazlık sioe-
ma tiyatro bahçesi sahne makhıe 
dairesi ve elektrik tesisatı ile beraber 
tamamı birden ehven fiatla acele 
satılıktır. Üsküdar Bizim -dnemaya 
müracaat. 

FINDIKLI — Derelçlnde İsmet in
önü mektebi karşısmda 53/55 numa
rada dokuma ve makara imalâthane, 
si her ikisi bir arada tam faal vazi
yette devren satıhktır. Galata Mah
mudiye cad. No. 58. Ahmet Emin 
Aytaç. — 1 

ACELE DEVREN SATILIK DÜK 
KÂN — Kapalı çarşı da g«nlş ve her 
İşe elverişli. Kalpakçılar caddesi 6 
numara oyuncakçı dükkânı. 

R MÜTEFERRİK 

İNGİLİZ VE FRANSIZCANIZI — 
İyi bir metodla öğrenmek İstiyor mu-
sımuz? Bir matmazel evinde ve ev
lerinde hususî ders verir. Akşam ga
zetesinde M.K rumuzuna mektupla 
müracaat. — 1 

VASATİ 2000 — Llrasmı elverişli 
ve ortaklıkla işletmek İsteyenler, ve
ya herhangi bir para miktan ödünç 
verebileceklerin Fatih posta kutusu 
22 ye yazmalan. — 

SPELİYASİTELER — Hariç, muh
telif cilalar, kremler, tozlar, boyalar, 
sabunlar, makine yağlan ve eczalann 
yerli mevaüa elverişli imali münha
sıran veya oaıtaklıkla da öğretilir. 
Fatih posta kutusu 22. — 

ALMANCA DERSLERİ — Alman 
bayan öğretmtn talebeye, büyüklere 
gramer muhabere dersleri verir. Ko
lay metodla 6 ay zarîmda Almanca 
öğretir. Heı jere gider. Madam Slftar 
Taksim Hocazade sokak No. 11 kat 3 

- 8 

DEVREN SATILIK BAKKAL DÜK
KÂNI — Şişli Halaskar gazi caddesi 
No. 334/3 müracaat günleri. Her gün 
öğleden sonra. 

KİRALIK DÜKKÂN VEYA DEPO — 
Civarda hiç bir dükkân olmıyan işlek 
caddede. Her türlü uyuşulur. Üskü
dar Paşalimanı caddesinde No. 74 
bitişiğine müracaat. — 1 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres 

ıtarak göstermiş olan karileri
nizden 

L,F — R,A — Genç Bayan — 
M.K — A,G — Muhabir 

rehanemlzden aldırmalan rica 
iımur 

'1$ g«MK/^l KIMMMMM* 

SATILIK DEPO — Fenerde yeni in. 
§a edilmiş iyi gelirli büyük bir depo 
acele satılıktır. Müracaat Galata A-

i bed han No, 48/49 telefos 44073 - 2 

I İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilânları I 
Muhammen kıymeti pey akçesi 

L. K. L. K. 

1019 00 76 43 

467 10 

410 27 

293 00 

362 

260 

100 

92 

26 

26 

35 

30 77 

19 9S 

20 47 

Fatih Hüsambey mahallesisin Gemiciler so
kağında 2170 ada, 43 parsel, eski 39 sayıh v* 
40 metre murabbamda bulunan arsanm ta

mamı. (3651) 
03 Eski Çarşı yeni Mahmutpaşa mahallesinin 

Çuhacıhan itet katta 31 sayıh odanm tama
mı. (7333) 
Fatihte esU DtUgerzade yeni Hüsambey ma
hallesinin en eâiki Kavafhane eski Sulunan 
yeni Kıztaşı caddesinde 2170 ada, 17 parssl, 
Te en esM 56, eski 22 yeni 72 No: h bir kıta 
Arsanm tamamı. (10017) 
Samatyada Sancaktar Hayreddin mahallesi
nin İzcitüılt sokağmda 479 ada, 30 parsel 
ve eski yeni ve: taj 8 «ayılı 114 metre murab
baı bulunan arsanm tamamı. (7467) 
i^mıatyada Sancaktar Hayreddin mahalle
sinin Kocamustafapaşa caddesinde 47» 

•da, 34 parael ec eski 299 eski yeni 255 sayı-
h ve 68 metre muraiıbaında bulunan arsanm 
tamamı. (3848) 
Çarşıda Çarşı mahallesinin Sahaflar bedes-
teni sokağmda eâkl 22 sayılı dolap yerinin 
tamamı. (7473) 
Çarşıda Çarşı mahaBesinin TakkecUer soka
ğmda 1730 ada, 22 parsel ve eski yeni 24 sa
ydı dûkkânm tamamı. (7470) 
Çarşıda Çarşı mahallesinin Şerifağa söka-
gînda eski yeni 28 sayılı dolabın tamamı. 
(7469) 
Yenlkapıda Yalı mahallesinin eski Yalı yeni 
Kumsal sokağmda eski 104, yeni 209 sayıh vo 
48 metre murabbaı arsanm tamamı. (7219) 

Yukanda mahalle, sokak ve kapı No: lari yaüül gayrimenkuUerin açık 
arttırması 15/10/943 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te icra edile
ceğinden taliplerin muayyen gün ve saatten evvel pey akçelerile birlikte 
müracaattan. «9887» 

10 82 

78 42 

12 02 

88 

97 90 33 

istanbul Belediyesi ilânları 
Tahmin 
bedeli 

Dk te
minatı 

2749,86 206,24 Motorlu vesait İçin alışacak 82 kalem otomobil parça ve 
aksamı. 

1062,90 79,72 Sari hastalıklar mücadele merkezleri ıçm almacak 650 
kilo kurşun mühür ve 80 kilo galvaniz tel. 

Tahmin bedelleri Ue İlk teminat mlktarlan yukanda yazıh işler ayn 
ayn açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelât Mü
dürlüğü kaleminde görülebilir. 

İhaleleri 8/10/943 cuma günü saat 14 de Daim! Encümende yapıla
caktır. 

Taliplerin İlk teminat makbuz veya mektuplan ve kanunen ibrazı lâ
zım gelen diğer veslkalarüe İhale günü muayyen saatte Daimî Encümende 
bulımmalan. «9851» 

• 
Hastahanelerle Sari hastalıklar mücadele merkezleri, Mezarhklar Mü-

düriügü. Temizlik İşleri, Umumi bahçeler, ve sair müessesat hayvanlannm 
yühk ihtiyacı İçin ahnacak 228050 kilo saman ve 297000 kilo ot kapah zarf 
usullle eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 52849 hıa 74 
kuruş ve Uk teminatı 3892 Ut* 49 kuruştur. EksUtme şartnamesi ve Ufer-
rüatı 264 kuruş mukabUlnde Levazım Müdüriüğünden almacaktır. 

İhale 12/10/943 sah günü saat 15 de Daimi Encümende yapüacaktır. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, imzalı şartname ve tefer
ruatı ve kanunen »razı lâzım gelen diğer vfesikalarile 2490 No. h kanunun 
tarifatı çevresinde hazırlıyacaklan teklif mektuırfanm İhale günü saat 
14 e kadar Daimi Encümene vennelerl lâzımdır. '9606) 

İstanbul Emniyet Baş Müfettişliğinden: 
istanbul Mmtakası Emniyet başmüfettişliği memurlarma yaptırılacak 

olan 22 kat sivil elbisenin yerli malından ve mevcut numunelerine göre mu
hammen bedeli 75 - 80 lira ttzeılnden İmallyesl açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 —İhale 5/10/943 günü saat 10 da İstanbul VUâyeü binasında t-mnl-
yet başmüfettişliği dairesinde toplanacak komisyonda yapılacaktır 

3 - Taliplerin % 7,5 hesabtle teminatı olan 123 lira 75 kunışu_lıavi mak-
buzlarile birlikte mezkûr komisyona müracaatlan. (9563) 

Devlet demir yollan Kayseri 4 işletme 
müdürlüğünden: 

15/10/1943 cuma günü «aat 15 te ihalesi yapılaca&ı ilan oluan 
İşlrtmemiz resmî elbise dikim İşi gSriikn lüzum üzerine çaıtnamesınde 

tadilât yapılacağından mezkûr tarihte ihalesinin y^P'^^'^'^'f"^,, 
olunur. {993i) 

ilân 

MECİDİYEKÖYÜNDE — Asfalta 
yakın 1500 metrelik yetişmiş ba» ma
halli satılıktır. İstanbulda Büyük 
postane sıvr.sında Ananyadi Han 10 
No. fa müracaat. — 2 

Toprak mahsulleri ofisinden* 
350,000 adet Rondela yaptırılacaktır 

Demiri Ofisimizden verilmek şartile fennî şartnamesin* gSre 350 
bin adet rondelâ pazarlık suretile yaptınlacaktır. 

Taliplerin bu işe ait teklif edecekleri fiat tutan üzerinden hesap ede
cekleri %7,5 nispetindeki banka teminat mektubu veya evvelden ma
hallî teşkilâtımıza yatıracakları muadili nakit veya devlet eshamı muka
bilinde alacaklan makbuzla birlikte teklif mektuplannı 4 /10 /943 pazar
tesi günü saat 1 5 e kadar Ankarada Umum müdürlük Malzeme işleri det-
iresi müdürlüğüne, tstanbulda Bahtiyar hanmdaki Mubayaa ve Tesellüm 
bürosuna tevdi etmeleri meşruttur. 

Bu işe ait fennî şartnameler İstanbul Mübayaat ve Tesellüm komis
yonu ile Arkarada U.-num müdürlük Malzeme işleri müdürlüğünden te
darik edilmesi ilâr. olunur. (9808) 

Ankara Hastabakıcı Hem^reler Okula 
kabul Şartları 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti tartmdan Ankara Numune hasta
nesinde bir Hastabakıcı Hemşireler okulu açılmıştır. TahsU müddeti Kızüa» 
Hastabakıcı Hemşireler Okulo gibi üç senedir. Buradan mezun olan hemşi
reler Kızıaly hemşirelerinin bütün haklarmı haiz olacaklardu. 

İsteklilerin bir dUekçe Ue «Jogrudan doğruya Sıhhat ve İçtimai Muave
net vekâletine müracaatlan lâzımdır. 

Evvelce EyltU sonu olarak nân edilen müracaat müddeti 15 Ukteşrme 
kadar uzatılmıştır. 

Kabul şartlan: 
a) Türk tebaası olmak; 
b) Sıhhati yerinde ohnak, hiçbir hasUhğı ve özürü bulunmamak; 
c) Yaşı 16 dan küçük, 25 den yukan obnamak (Okula girecekler için 

evıelce asgari yaş haddi olarak tebliğ ve Uân edilen 18 yaş 1« ya todirümiş-
tir. 15 yaşmı bitirmiş olanlann müracaatlan kabul edilir,); 

d) İffet ehli ve iyi ahlâk sahibi olmak; „ . 
e) En az orta tahsilini biünnlş veya bu derece tehsU B0™"«°^**' ,. 
f> Bvli bulunmamak; evvelce evlenmiş ve ayntauş veya kocası olmuş 

tas çocuğu bulunmamak lânmdır. •„w„ii j^,» 
K e a a t Istldatanna nüfus cüzdanınm tasdikli bU sureU, ^hsü derc-

- c e s t a f ^ r e n vesika, iyi hal kâğıdı ve hastaneden alınmış Heyeti Sıhhiye 
'''-^İ^.^\^X:.'X.'l^~^-^^r^^ bildlruen ta-
lebeler, aşağıda ömegl yazdı bir Uahhüt senedi gctlnneSe mecburdurlar, 
taahhüt senedi geUrmlyenler okula almmazlar. 

Taahhüt senedi örneği 
Hastabakıcı Hemşireler Okulundan sıhhî sebepler dışmda çıktığı mveya 

çıkanldığm ve mezun olduktan sonra Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti
nin göscterecegi yerlerde beş sene mecburi hlnnett yapmadığım veya bu müd
deti doldurmadan htantten aynldığma veya evlendiğim, veyahut bu müddet 
İçmdî sıhhî sebepler dışmda meslekten çıkarıldığım takdirde, mektepte bu-
lımduğum müddet İçinde bana yapılan masraf lan nizami faiziyle birlikte 
tamamen ödemeği, ve mecburi hizmetimi bitirdikten sonra evlenmediğim v» 
meslekte çalıştıgmı müddetçe hemşlrler yurduna bağlı kalmayı kabul ve ta
ahhüt eylerim. 

Açık adres ve İmza 
Yukanda İsmi ve adresi yazılı mn bu teahhüt 

senedi mucibince nizamî faizi ile beraber ödemek mecburiyetinde bulunduğu 
mektep masraflan karşüığı olarak 1200 liraya kadar parayı kendisi ile bir
likte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatile ödeyeceğim. 

Kefilin mesleği ve daimî sarih adresi (9500) 

Deniz Müsteşarlığından: 
Mersinde bulunan Deniz Harb okulu ile Heybeliadada bulunan 

Deniz tdsiz elektrik fen tatbikat okulu için Yükesk mühendis okulu m«-
zunu birer dek^rik ve birer m'ki '" ' '"'İ6 sayıh kanun hükürn-
leri dahilinde ücretle ahnacak. i ada Deniz Zat işlen 
şubesine, Mersinde ve Utabulda oku, -ne müracaat etmeleri. 
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Şöhreti Türkiyeden Bütün Avrupa Memleketlerine yayılan 

HASAN LİMON ÇİÇEKLERİ 
Kolonyasını yapan eczacı Hasan bu kere (Forvil) in (CinqFleurs)ü, (Houbigant) mn (Fougâre) 1 (Bonrjois) nin (Soir de Paris) si, (Mylord) in, (Crepe de Chine) i, (Chanel) in (No. 5) i, 
(Florel) İn (Frult rert) 1, (Lanvln) in (Arpöge ve iskandali) i, (Coty) nln (Jasmin) i (Chyyre) ve (Origan) I kadar güzel esans ve losyonlarım aynen imal etmiye muvaffak olmuştur. Kibar kadm 
âleminin çok beğendiği bu (parfüm) lerden Mz de bayram hediyesi olarak seçiniz. HAS.4N DEPOSU ve ŞUBELERİNDE ARAYINIZ. 

MÜJDE! 
İngilteredp imal edilmiş su geçmez Trençkot 
Kadm ve çocuk pardesüleri gelmiştir. 
Fiyatlar rekabet kabul etmez derecede eh
vendir. Toptan ve perakende satışlardan ace
le istifade ediniz. 

YENEN UMUM TİCARET 
VE SANAYİ 

T. A. Ş. 
Sultanhamam Marpuççular Saka çeşme sokak 

No. 22./24 ve 44 İSTANBUL 

İstanbul halk sandığı T.A.Ş. den 
4 Birinciteşrin Pazartesi gününden itibaren gişelerimizin aşağjda 

yazılı saatlerde açık bulunacağını muhterem müşterilerimize bildi
ririz. 

Sabah: 9,30 - 12, Akşam: 14 - 16, Cumartesi: 9,30 . 11.30. 

YÜKSEK MADEN MÜHENDİSİ 
Müşavir sıfatile Maden Ocaklarına ara sıra gidip idlerinin takip 

ve kontrolünü deruhde eder. Teklifler, Galata Posta Kutusu 1379. 

• • • • • • • 2 0 . 3 0 beygirlik yeni veya az kullanılmış 

Bir Lokomobil Aranıyor 
Elinde bulunanların Beyoğlu İstiklâl caddesi 455 No. ya müracauıtı. 

İ S H i ^ H ^ İ B Nefis yemekleri ve bol mezelerile maruf • • ^ ^ • • M 

ÖZCAN iÇKiLî LOKANTASI 
Yeni bîr idare ile bayramın birinci günü açılıyor. 

Netfîs yağlarla ve kemali itina ile pişirilen leziz yemeklerimizi öğle 
ve akşam yejnniz ve çeşitli, bol mezeli içkileri mutedil fiatlerle içiniz. 

ÖZCAN İÇKİLİ LOKANTASI 
Beyoğ'.n t s t i k l â ^ d d e a i Koloğ'u sokak No. 9. Tel; 4 1 4 1 5 

ŞİRKETİ HAYRiYEDEN: 
3 Birinciteşrin 1943 Pazar günü eyyami âdi

ye tarifesi tatbik edilecektir. 

SUADİYE PLAJINDA 
Perşembe akşamı 

Poganny Caz ve Orkestrası devam ediyor. 

Protezci Alınacak 
Turhal Şeker Fabrikasının Diş kliniğinde 
çalışmak üzere ehliyetli bir Protezci almacaktır. Taliplerin: 

1 — Yaşı 40 dan fazla olmaması. 
2 — Klinik islerinde yardım edebilecek evsafta olması; 
3 — Askerlikle alâkası bulunmaması, 

şarttır. 
Taliplerin, kısa hal tercümeleri, istedikleri ücret ve ellerinde mev-

cut vesika suretleri ve bir adet fotograflariyle fabrika müdürlüğüne 
^^KUmilt^l^^^^t^^Kt müracaatları, • • • • • • • • • • • • • ^ i * 

:hn Knittel'l Türk (Auyuculan bu kitab ile tamyacaklardır. Ba-
loude Zeybekoglu elile dilimize çevrilen bu şaheser romanın 
manlarını Londranın kibar muhitinden alarak Afrika çöllerine 

ıiadar götürmektedir. Bu çaheseri ele almca tamamlamadan bıralca-
mazsmız. Fiatl 100 kuruttur. Neşreden: AKBA KİTABEVt Ankara. 

Hayvanlar, İnsanlar ve Tanrılar 
Nasuhi Baydar bu kitabı (Ferdlnand Ossendowsky) den tercüme 

etmiştir. Eseri okurtcen bir taraftan derin düşüncelere dalacak, diğer 
taraftaa Sibirya çöllerinin İçerisine kadar binblr macera Ue sürükle
neceksiniz. Nasuhi Baydar şimdiye kadar bu kadar kuvvetli bir eseri 
tercüme etmemiştir. Eserin fiatl 150 kuruştur. 

Kitab AKBA KİTABEYİ tarafındın yeni basılroşıtır. 

Türkiye Demir ve Çelik 
Fabrikaları Müessesesinde ı: 

Müessesemize biri tdcnik işler için olnoak üzere iki 

Almanca Mütercim alınacaktır 
Alman mektepleri mezunu olanlar tercih edilecektir. Verilecek 

ücret pahalılık zammı hariç, biri 260, diğeri 1 70 liradır. Talip olan
ların mufassal hal tercümeri ve bir boy fotoğrafı ile Müdürlüğümüze 
müracaatları ilân olunur. 

mam 

Büyükdere B E Y A Z PARK' ta 
Cumartesi Gündüz ve Gece Bayram Eğlenceleri 

Heyecanlı akrobatik V A R Y E T E Pazar gündüz ve gece 
Çalı kuşu LÜTFÎYE CAZ - VARYETE . KOMEDİ 

Millî oyunlar DUETO RAJŞİT RIZA TİYATROSU 

Komik MAZLUM ve arkadaştan B E N İ O P U N U Z 
Beyaz Park eğlencelerinin Sürprizleri Komedi 3 perde 

İstanbul ve civar köylere avdet için vesait temin edilmiştir. 

rERNRİ 

g Dr. Şükrü Mehmet 
(Sekban) 

Gureba hastanesi cilt ve zühre
vî hastalıktan sabık hekimi. 

Her gün 10 dan 4 e kadar. 
İstiklâl Cad. Ankara Apt. 99 

Telefon: 40916. 

Ur. tHSAN SAMİ 
T İ F O A Ş I S I 

ll'ıîo ve paratllo hastalıklarına 
] tutulmamak İçin tesiri kat'l mu-1 

afiyet) pek emin taze aşıdır Her| 
sçzanedebulunur. Kutusu 50 ku-

^ ^ * ^ * * * rugtur ^ • • ^ • ^ B 

Zayi — Sultanahmet yabancı as
kerlik şubesinde kayıtlı Cide asker
lik şubesinden verilen askerlik tezke
rem ve beraberinde İzmir askeri has
tanesinden verilen biı senelik teb-
dllhava raporum kaybolmuştur. Ye
nilerini alaca&ımdan eskilerinin hük
mü yoktur. 339 doğumlu 

Mehmet oğlu Sabri Sözen 

H E L L O ! H ELLO! Burada MUM 
Ben, 1 Birinci Teşrin 943 e rastlayan yarınki Cuma günü 

Wf%^\MM M M A f ^ f # Yeni şekilde. İstiklâl Caddesi A Ai ı iMyı ı tvt 
R O M A N S I ''°-=»„v£s,''fj?e*»*^ Açıyorum. 

Saat 17 den 19 a kadar yalnız Bayanlara Komple çay, süt, kahve, soğuk veyahut sıcak hususî 
pastalar İle yenildiği kadar yenilecektir. Fiyatı yalnız 2 liradır. 

Saat 20 den 1 e kadar. Herkese bol çeşitli çerez ve aperitif ve envai en seçme içkiler. Yemek
ler, en nefis kar gibi İran pilâvı ile pamuk gibi yumuşak Kafkas şaşlığı. Samarkand pilâvı. 
Cengiz Han kavurması. File Vertel, envai babklar ve Romans'm hususî soğuk yemeklerile, çerez

leri yeyip beğenmeden para alınmaz. 
Sinema çıkışında MUM çorbasım, güzel bir müzikle içmeyi unutmaymız. Fiyat 1 lira, 
DİKKAT: Istanbulda ilk defa olmak üzere MUM sistemi, hem şans denemek, hem de yemek 

yemek Pazar, Salı ve Perşembe günlerine mahsus olarak lokantaya giren 10 uncu, 20 inci ve 
^ ^ ^ ^ • 3 0 uncu müşteri her ne yerse lokanta hesabma olacaktır. Müdüriyet MUM 

Osmanlı Bankasından 
Zi eylül 1943 tarihinde çekilen «Aile 

Sandığı» piyangosu netayici 
1 adet T. L. 1.000 İlk ikramiye: An

kara müşterilerimizden birine. 4 adet 
T. L. 250 İlk ikramiye: İstanbul ve 
Edremit müşterilerimize. 5 adet T. L. 
100 İlk ikramiye: İstanbul ve İzmir 
müşterilerimize. 25 adet T. L. İlk ik
ramiye: Ankara, Aydm, Bursa, Es
kişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, 
Mersin ve Sivas müşterilerimize. 50 
adet T. L.25 İlk İkramiye: Adana, 
Ankara, Antalya, Aydm, Bursa, Ed
remit, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, 
İzmir, Kayseri, Manisa, Mersin, Si
vas, Trabzon ve Uşak müşterilerimi
ze. 

Ç I R A >x 
Kltaphanemizde çalışmak üze

re genç bir çırağa üıtlyaç vardır. 
Müracaat yeri: «Cihanım Kİ-

taphanesi, Ankara caddesi, 64, 
İstanbul; 

Mobilyalarınız 
için mutlaka AHMET FEVZİ'nin 

ASRî MOBİLYA 
Mağazasına müracaat etmeniz 
menfaatiniz icabıdır. Rlza Paşa 
Yokuşu No. 66. Tel- 23407 

TiLLA 
Büyükada 
Cuma, cumartesi ve pazar 

günleri musikili matine ve su-
vare olarak açık bulunmakta
dır. 

Serin havada, orkestra salon. 
larda çalacaktır. 

^m DAKTİLO — i 
Yazı makineleriyle Türkçeyl 

seri yazan ve el yazısı temiz olan 
genç bir bayana Kitaphanede 
çalışmak üzere İhtiyaç vardır. 

Müracaat yeri: «Cihan» Kitap-
hanesl. Ankara caddesi, 64, İs-

tanbul. 

ImınıııiMiıııııııııııııı ıııııııııııııı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtuııııııııııııııııııııııııııııııııııniiııııınıi'U 

I İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İLÂNLARI 
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Mükellefin ismi Semt veya kazası Mahallesi 
Eftad Zebo oğlu 

No. Cinsi 
Bakırköy 

Kıymeti 
Cevizlik 

Teminatı' 

Sokağı 
Amedcı 

Hissesi 
2 Ahşap ev 3360 252 Tamamı 
Eminönü maliye şubesine iKirçlu Eftad Zebo oğlunım kansı Olga ile yan 

yarıya mutasarrıf olduklan yukarıda yazılı emlâkin 24/9/943 tarihinde 
İcra kılman birinci müzayedesinde 5430 lirada talibi uhdesinde birinci iha
lesi icra kılmmıç ve mezkûr gayri menkulün 4/10/943 pazartesi günü saat 
14,30 da kat'l ihalesinin icrası mulcarrer bulunduğundan daha ziyadeye 
talip bulunanlann muayyen günden evvel Bakırköy kazası kaymakamlığı 
İdare heyetine müracaattan ilân olunur. »9947» 

Mükellefin ismi Semt veya kazası Mahallesi Sokağı 
Yuvan oğlu Eftad 
,ve Petro 

No. Cinsi 

Bakırköy 

Kıymeti 

Sakızağacı Yurd sahibi 

Teminatı Hissesi 
18 Bahçeli ev 1632 123 Tamamı 

Eminönü şubesine borçlu Yuvan oğlu Eftad ve Petro Karaeftlm ogulla-
rmm yan yanya mutasarrıf olduklan yukanda yazıh emlâkin 24/9/943 
tarihinde İcra kılman birinci müzayedesinde 1650 lirada talibi uhdesinde 
birinci ihalesi icra kılmmı? ve mezkûr gayri menkulün 4/10/943 pazartesi 
saat 14,30 da kat'î ihalesinin icrası mukarrer bulımduğundan daha ziyade
ye talip bulunanlann muayyen günden evvel Bakırköy kazası kaymakamlığı 
İdare hejretine müracaatlan İlân olunur. «9948» 

Mükellefin ismi Semt veya kazası Mahallesi Sokağı 
Perikli Bela 

No. Cinsi 
Bakırköy 

Kıymeti 
Cevizlik 
Teminatı 

Aşmalı 
Hissesi 

18 Bahçeli ev 1632 123 Tamamı 
Eminönü maliye şubesine borçlu Perikli Belanın nutasamf olduğu yv.-

kanda yazılı emlâkin 24/9/943 tarihinde İcra kılınan birinci müzayedesinde 
1660 lirada talibi uhdesinde birinci İhalesi İcra kılmnu^ ve mezkûr gayri
menkulun 4/10/943 pazartesi günü saat 14,30 da kat'l İhalesinin icrası mu
karrer bulunduğundan daha ziyadeye talip bulunanlarm muayyen günden 
evvel Bakırköy kazası kaymakamhgı İdare heyetine müracaatlan Uân olu
nur. (9949) 

Fabrika satışı 
Mükelleiln adı Mevkii ve mahallesi, sokağı 

Jozef Bahar 

Kapı No. Cinsi ve hissesi 

Eski Beyoğlu Feriköy Kısım 2 mahal
lesinin Fransız mezarlığı ve Bahçe 
sokağında yeni Cumhuriyet mahalle
sinin Ergenekon caddesinde 

Kıymeti Pey akçcal 
Es: 34 M. 34 M. 
Ye: 106 ilâ 114 

ve 1,S 

1728 M2 mikta
rında iplik men
sucat fabrikası 

(Tamamı) 

Bina ile âlâtı sabitesinin 
muhammen kıymeti. 

(147518,50) 

(11064) 

Şişli maliye şubesine varlık vergisinden borçlu Jozef Bahann yukanda 
mevkii, cinsi ve evsafı yazılı mensucat fabrikası tahalll emval kanunu hü
kümleri dairesinde satılacaktır. 

İlk müzayedesi 21/9/943 perşembe günü saat 14 de ve kat'î İhalesi de 
1/11/943 pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. İsteklilerin pey akçelerini 
muhtevi makbuzlarla birlikte Beyoğlu kazası idaı* heyetin* müracaatlan 
ilân olunur. (9906) 

BL£(7Pl|NKT 
T O R K l Y f U M U M H O M E S S İ L İ : N İ J A O S E R V E N 

ELEKTRİK Y. M O H E N D İ S İ - O AL ATA 

Satılık çiftlik 
Çengelköyünün en mutena yerinde. Boğaza, Köprüye nazır, et

rafı park ve meyva agaçh, vapura on beş dakika, on odalı kârglr koş • 
kü, otuz beş sağmal hayvan için modem teslsatlı muazzam betonar
me ahır, samanlığı, kümesi, depo ve müstahdemin binalarile 2500 dö
nüm münbit arazi içerisinde kuyu ve membalan, bir kısım araziyi su-
Uyan havuzlan, hem sayfiyelik, hem de zlraate, hayvancılığa, tavuk

çuluğa, sebze ve meyvacıhğa çok elverişli bir çiftlik acele satılıktır. 
Müracaat: Ziraat bankası İttisalinde Gabay Han No. 6 Kenan. Tele

fon: 43431. 

crDüCmgliBtg^^rK^ 

DERMOJEN 
Yanık, Çatlak, Ekzaıma ve <:ild yaralarma 
fevkalâde lyl gelir. Derinin tazelenmesine ve 

yenilenmesine hizmet eder. 

F R E N G İ ve 
BELSOĞUKLUĞUNA 

Tutulmamak için ' 

PROTEJİN 
Kullanmahdır. 

Fazla şişmanlığa karşı 

RADYOKARBON 
Tabletleri 

Mide ve Barsaklann muntazam çalifnaasını teinin eder. 
Bütün eczanelerde bulunur. 

•PHHIHgiJIHHgiHBHI Kutusu 70 kuruştur. • • • ( ^ • • • ^ • İ H I H İ 

P E T R O L O F i S i N D E N 
3659 numaralı kanun hükümleri dairesinde 75 Lira aylıkla ve 

imtihanla Memur Alınacaktır 
imtihan yazıh ve »özlüdür. İsteyenlerin 4 Birinciteşrin Pazartesi 
günü »aat 9 da imtihan edilmek üzere evrakı mü»bitelerile Kozluca 
Hanında Petrol Ofise müracaatları. 

\ 


