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Macar hükümetinin 
durumu güçleşti 

Müttefiklerin serî netice almaları ve 
Almanyanın şiddetli mukabelesi 

Macarları düşündürüyor 
Budapeşte 19 (A.A.) — Anadolu 

ajansmm hususî muhabiri bildiriyor: 
M. Mussolinlnin tekrar sahneye dö
nüşü ve bunun iltizam ettli:i neticeler, 
İtalyada hareketlerin daha ziyade 
yavaş bir şekilde inkişaf etmesi ve 
Almanyanuı müttefikine karşı şid
detle mukabelesi, Avrupa kalesinin 
içinde ve bilhassa cenup - doğu ve 
Tuna havzasında manevî olduğu ka
dar maddî bakımdan da tesirini gös
termiştir. 

Bilhassa Macaristana gelince, bu 
jreni hadisler hafil bir tarafsızlık 
veya muvazene rengi altmda takip 
ettiği bekleme siyasetini güçleştir
miştir. Bütün hâdiseler hakmda yal-
ruz memleketin menfaatlerini göz 
önünde tutarak hüküm veren Buda
peşte, zaten bir müddettenbcrı ve bil
hassa Sicilya seferinin başmdanberi 
bu siyaseti güçlükle devam ettlrebi-
liyordu. 

talyan mütarekesinin imazlandığı 
haberini takip eden günlerde umumî 
İntiba, askeri harakât bölgesinin sü
ratle po hattına yaklaşacağı ve Bal-
kanlarm hiç olmazsa Adriyatik deni
zine civar olan bölgelerinde bazı Ih-
tilâtlar meydana geleceği şeklinde idi. 
Faka tyarımadada meydana gelen 
müşkil vaziyet ve karışıklık ve Al-
manyanm şiddetle mukabelesi herkesi 
düşünceye vermiştir. 

Diğer taraftan Eisenhover kuvvet
leri karşısında Alman ordusunun sü
ratle müdahalesi harakâtın tehlikeli 
bir şekilde inkişafmı hiç değilse ge
lecek bahara kadar tehir ettiği zanne
dilmektedir. Tuna havzasmın mühim 
bir kısmının nizam ve enmiyet anah
tarını elinde bulunduran Budapeşte, 
Kallay hükümetinin uyanık tarassut 
siyaseti çerçevesi içinde bu anahtarı 
muvazene oyununda muvaffakiyet 
İhtimali İle kullanmak istiyordu. 

Avrupa kalesine İçinden bakılmca, 
İtalya . Akdeniz cephesinde deniz ve 
hava hâkimiyetini ellerinde bulundu
ran İngiliz ve Amerikalıların bir çok 
muharebe sahasında birden harekâtı 
süra^'le genişletmek ve bir neticeye 
varmak için kâfi derecede kara kuv
vetleri olmadığı görülmektedir. 

İngiliz ve Amerikalıların süratli bir 
netice alabilmeleri ihtimali. Doğu 
cephesinde pahalıya mal olmasına 
rağmen hiç de gafil avlanmamış olan 
Almanlann aldıklan şiddetli tedbir
ler yüzünden tehir edilmiş gibi gö
rünmektedir. Bu ihtimalin böylece 
gerilemesi karşısında, herkes, beklen
medik bir hâdı?e olmazsa ve cenup -
doğu Avrupanın kış mevsimine gire
ceği bu devrede yeni vaziyete uymağa 
çalışmaktadır. 

Esasen Köseivanof'un Bulgaristan-
da naiplik meclisine seçilmemiş ol

ması da bunun bir neticesidir. 
Macaristana gelince, bu yeni va

ziyet sağcı gazetelerin seslerini jrük-
setlmelerine ve her ne pahasına olursa 
olsun sulh istiynleri şiddetle tenkit 
eden Macar Propaganda nazın M. 
Antal'm son nutkuna ve hükümet si
yasetinin tebarüz etmesine sebep ol
muştur. Filhakika bu nutkun gayesi 
bir taraftan Almanyaya teminat yer
mek, dğer taraftan da hâdselem ace
le mütalâasından doğan bazı yanlış 
düşünceleri tashih etmektir. Bu nut
kun dili on gün evvel Hariciye 
nazın M. Ghyczy tarafmdan verilen 
beyanattan hayret edici bir şekilde 
farklıdır. 

Bununla beraber Macar siyasetinin 
geçen kıştanberi takip ettiği yoldan 
başka bir yol tuttuğuna hükmetme
mek lâzımdır. Bu. kendi elinde olmı-
yan sebeplerden doğan haricî hâdise
lere ufak bir intibaktan başka birşey 
olmayıp Macaristan büyüklüğünde 
kendi millî menfaatlerini korumak 
gibi değişmiyen ananevi ve güç yolda 
da yürüyen her devletin bekleme' si-
yastlnin ihtiva ettiği hâdiselerden
dir. 

Bundan başka bu Macar tarassut 
siyaseti şimdi istikbal için tehlikeleri 
ihtiva eden diğer güç bir vazife ile 
daha karşılaşmış bulunmaktadır. O 
da, mümkün olduğu kadar süratle M. 
Mussolini'nin kurduğu millî Faşist 
hükümetini meşru İtalyan hükümeti 
olarak tanısınlar diye Üçlü pakta da
hil bütün memleketlere yapılan taz
yiktir. Almanya, cumhuriyetçi Faşist 
şefinin millî ve beynelmilel vaziyetini 
sağlamak için bu manevî istinada 
muhtaç gibi grünmektedlr. 

Üçlü pakta dahil memleketlerin en 
kısa bir zamanda İtalyan hüküme
tinin ikiliği karşısında bir karar ver-
şefinln millî ve beynelmilel vaziyetini 
meleri lâzım geldiği bildrillyor. 

Bilhassa Macaristan İçin kayda de
ğer bir nokta varsa o da, İtalyanm 
Budapeşte elçisi M, Anfuzo'nun M. 
Mussollniye bir tebrik telgrafı gön
dermiş olması ve Macar hükümet 
merkezinde bulunan İtal.vanlara fa- | 
şizm rozetini iaşımalannı emretmiş 
olmasıdır. 

Önümüzdeki hafta ortaya atılan 
bu mselelerin aydınlanacağı muhak
kaktır. 
Budapeşteden çocuklar 

çıkarılacak 
Londra 19 (A.A.) — Budapeşte rad

yosu, muhtemel bir hava akınında 
Budapeşte'den aynlmıyacak olan iş
çilerin ve memurların çocuklannm 
gelecek haftadan itibaren köye gönde
rileceklerini haber vermektedir. 

AKŞAM 
Gazetemiz, b u g ü n y irmi alt ı 

y a ş m a girdi. Bir çeyrek asır 
evvel ç ı k m a ğ a başladığı g ü n -
denberi o k u y u c u l a r ı n d a n gör
d ü ğ ü sevgi ve rağbete daya
n a n AKŞAM, b u n d a n sonra 
da neşr iyat ında, t u t t u ğ u doğ
ru y o l u takibe d e v a m edecek
tir. 

L j 

Japonlara 
taarruz 

Birmanyada pek yakında 
başlıyacak 

Londra 19 (A.A.) — Britano-
vanm askerî mulıablri, Birman
yada Japonlara karşı taarruzun 
yakında başlıyabileceği fikrinde
dir. Esasen, Lomdranın salâlıi-
yetli askerî mahfilleri de bu ka
naattedir. Birmanya, Müttefik 
idarecilerinin son görüşmelerin
de ön safta gelmiştir. Reis Roo-
sevelt şöyle demiştir: «Birman
yada uzun bir müdafaa strateji
si devresinden sonra şimdi taar
ruza geçmek kararmı verdik. 

General Wavel, Hindistan,a va
rınca halledeceği işlerin birincisi 
olarak Japonlara karşı galibiyeti 
temin etmek: lüzumunda musir 
bulunduğunu söylemiştir.» 

Cenup batı Parisik Amerikan 
umum karargâhı 19 (A.A.) — 
Ge'neral Mac Arthur karargâhı 
kumandanlık merkezi, Lae alın
dıktan sonra «sajnca üstün düş
man kuvvetlerine karşı kazam-
lan Lae zaferinin Japonyaya in
dirilen katî bir darbe teşkil etti
ğini» bildirmiştir. 

Sözü geçen kumandanlık mev
kii şunlan ilâve etmektedir: 

«Allah'ın yardımile Filipinlere 

Üçler 
konferansı 

Rusya bu hususta 
teklifte bulunmuş 

Nevyork 19 ( A . A . ) — New -
York Times gazetesinin Londra mu
habirinin bir telgrafına göre, Rusya 
ilkteşrinde Moskovada bir üçler kon
feransının toplanmasını teklif etmiş
tir. Bu konferansın lıangi tariiıte ve 
nerede toplanacağama dair iıetıüz 
bir karar verilmemiş ise de, söylen
diğine göre. İngiliz ve Amerikan 
Hariciye Nazırları, Moskovada Sta-
lin'le temas etmek imkânına malik 
bulunacak olari Molotofun daha 
süratli kararlar verebilecek bir vazi
yette olacağı kanaatindedirler. 

Papanın protestosu 
Londra 20 (Radyo) — Papa, 

Almanların İtalyan halkına yaptık-
lan fena muameleyi mareşal Kesse-
ling nezdinde protesto etmiştir. Pa
pa bilkuvve esir vaziyetinde olup, 
— Alman askerleri Roma şehrini 
tahliye etmedikçe — mareşal Kes-
serling tarafından vaki olan iki gö
rüşme talebini reddetmiştir. 
•nmnıınııııiMiınlın ııııııııııııııııııımıliMiııııııııılınu 

dönmek üzere bulunuyoruz.» 
General Mac Arthur'ün Fili

pinlere dönmek için adak adadı
ğı kaydedilmektedir. 

12 adada 
ingiliz askerleri 

tki ada işgal olundu 

Delhi 20 (Radyo) — Bu sabah 
alınan haberlere gÖM, İngiliz asker
leri Onikiada'dan Kastcllorizon 
(Meis) adasını işgal etmişlerdir. Si
sam adasına da İngiliz askerleri çık
mıştır. 

Almanlar Sardenya 
adasından çekildiler 

• 

Korsikamn merkezi 
Fransızlar tarafmdan 

zaptedildi 
Cezayir 19 (AJ^.) — Burada 

haber alindığma göre, Sardenya 
adasında iki îtalyan tümeninin 
taarruzu karşısmda Almanlar bu 
adayı hemen hemen tamamen 
boşaltmışlar, Korsikaya çekUmiş-
lerdir. 

New - York 19 (A.A.) — B. B. 
C'nin bildirdiğine göre, Korsika-
nm baş şehri olan Ajaccio, Fran
sız vatanperverlerile İtalyan kı-
talan tarafından işgal edilmiştir. 
Alman garnizonu Bastia'ya çe
kilmiştir. 

Londra 20 (Radyo) — Sarden-
yadan Almanlan atan iki İtalyan 
tümenini deniz kuvvetleri destek
lemiştir. 

Sardenya adası, Korsikamn 
fethi için mükemmel bir atlama 
tahtası teşkil edeceği gibi bu 
adada bulunan hava meydanlan 
da Fransamn merkezine ve Kor-
sikadaki askerî hedeflere hücum 
eden Müttefik bomba uçaklarına 
refakat etmekle mükellef Mütte
fik avcıları için mükemmel üsler 
teşkil edeceklerdir. Sardenya, 
Korsikadan 12 kilometre ve 
Pransadan 290 kUometre uzakta 
bulunmaktadır. Bu ada, İtalya-
daki Alman sağ kanadına karşı 
yapılan harekâtı desteklemek ve 
Fransayı İtalyaya bağlıyan mu-
valasa şebekesini bombalamak 
üzere birinci derecede bir deniz 
ve hava üssü de teşkil edecektir. 

BU S A B A H K I TEI.OBAFLAR 

Müttefikler Almanları Napoli 
mfldafaa hatlarına sflrdûler 

Mareşal Kesserling bütün kuvvetlerini 
Napoli muharebesi için topluyor 

Londra 2 0 ( R a d y o ) <— Beşinci 
ordu nezdindeki harb muhabirlerin, 
den gelen son telgraflara göre, Al 
manlann Napoli'nin cenubunda bu
lunan sağ oenahlan laeçinci ordunun 
tazyiki altında saJıil ovasından çe
kilmektedir. Alman sol cenahı da 
yavaş yavaş gerilemektedir. Mütte
fik keşif kollan, çekilen düşmanla 
teması muhafaza ediyorlar. 

Müttefikin cephesi, Salemo'nun 
cenubundan Bari'ye kadar orak şek-

' linde devaunlı bir surette uzamakta. 
j diT. Cephenin sağ kanadındîiki Müt
tefik kolu Bari'den dadıile doğru iler-
lemıektedir. Tarant'tan hareket eden 
motorlu bir Müttefik kuvvet de 
Foggia'ya süratle yürümektedir Cep
henin merkezinde Müttefikler, ehem
miyetli terakkiler kaydetmişlerdir. 
Sekizinci ordu, ilerlenmekto olup, 
düşmanla büyük bir muharebeye gi
rişmeğe, yani muharebenin ikinci 
safhasına hazırlanıyor. Hattâ Napo
li'nin mukadderatını tâyin edecek 
olan muharebe başlamış addoluna
bilir. Müttefik takviyeleri gittikçe 

artan bir süratle geliyor. Mareşal 
Badoglio'nun Müttefikin hatlarında 
bulunduğu dün resmen beyan edil
miştir. 

Almanlar Napoli müda
faa hattına sürüldüler 
Londra 19 ( A . A . ) — Beşinci or

du Salemo k«siminde 6,5 kilomet
relik ilerleyiş yaparak Altavilla'dan 
6 kilometre ve Battipaglia'dan 1,5 
kilometre mesafeye varmış ve düş
manı Napoli'ye hâkim tepeler üze
rinde yeni bir müdafaa hattına sür
müştür. Bu kesimde Müttefikler hâ
len Almanlarla, Salerno'dan Rocca 
d'Aspide'ye kadar uzanan ve Mon
te - Cervino , Battipaglia, Altavilla 
vie Albanella'dan geçen 48 kilomet
relik bir cephede karşı karşıya bu-
lunmeıktadırlar. Almanlann oenup 
cenahına karşı yapılan tazyik şiddet, 
lendirilmiştir. 

Müttefiklere mukavemet ed«n Al
man kuvvetleri arasında, 15 inci, 
16 ncı ve 26 ncı zırhlı tümenleri, 
29 uncu motorlu tümen ve Hermann 

Go'ering tümeni tesbit edilmiştir. 
Alman cenup cenahında mukave

met zayıflamakta ise de, burada şim
diye kadar büyük ölçüde hiçbir geri 
çekilme hareketi görülmemiştir. 

Müttefik hava teşkilleri cumarteâ 
günü bütün gün hiçbir Mihver uça
ğına raslamamışlardır. 

Amerikan ağır ve hafif bombar
dıman uçakları Roma bölgesindeki 
hava meydanlarına taarruz ederek 
yollannı kesmeğe teşebbüs eden 3 
düşman tayyaresinden birini düşür, 
müşlerdir. 

Ughtning bombardıman, av uçak-
lan Foggia hava alanına karşı yap
tıkları taarruzlan tekrarhyarak yer
de bulunan birçok düşman uçaklaru 
m tahribetmişlerdir. 

Napoli muharebesi 
Londra 20 (A. A . ) — Napoli 

muharebesi birinci safhasındadır. 
Müttefik umumî karargâhına gelen 
raporlar, mareşal Kesserling'in bü
tün kuvvetlerini, Napoli muharebfsı 
için, toplamakta olduğunu bildir
mektedir. 

D I K K A T I . B R 
Bu ne israf! 

Bol bol kâğıt ve mukavva yapan 
memlekelterde bile şöyle bir usul 
tatbik ediliyor: 

Paketinizi açıyorsunuz; sigaraları
nızı içiyorsunuz; iç kâğıtlarile bir^ 
likte paketi, tütüncüye, — rakı şişe. 
si iade eder gibi — minimini bir üc
ret karşüığında geri veriyorsunuz. 

Bu da bir tasarruf temin ediyor; 
Aynı pakete tekrar sigaralar konu
luyor... V e paketler o istihsal menu 
leketlerinde esasen öyle kaim mu
kavvalarla lüks bir şekilde yapılmış 
değildir. 

Biz ki, büyük kâğıt ve mukavva 
imalcisi saınlmaktan uzağız; acaba 
bu gibi tasarruflardan müstağni mi
yiz? 

Tenekeye, kalaya, lebinae ve her 
türlü malzemeye muhtaç bulunma-
Ruza rağmen, bu ne israftır! 

fiBa'de harab-el Basra! 

Smolensk'in müdafaa 
hatları yarıldı 

Sovyetler Kiyefe 120 kilometre 
yaklaştılar, iki günde 2 bin 

şehir ve köy zaptedildi 
Londra 20 (Radyo) — Ruslar 

doğu cephesinde en büyük 
muvaffakiyetlerini kazanmışlar, 
Smolensk'in dış müdafaa hatla-
nnı yarmışlar Desna nehrini 
üçüncü bir noktadan geçmişler, 
Ukrajmada da üç şehir işgal et
mişlerdir. 

Mareşal Stalininin gündelik 
bir emri mucibince Sovyetler 
dört gıia süren şiddetli muha
rebelerden sonra düşmamn fev
kalâde müstahkem hatlanm 
yarmışlar, Dukoşina ve Yar-
çevo şehirlerini zaptetmişlerdir. 
Yarçevo Smolenskin 50 kilomet
re şimal batısmda Dukoşina 
da 40 kilometre uzakta olup Rus
lara Smolenskin kapılannı aç
maktadır. 

Sovyet kuvvetleri, Desna neh
rini üçüncü bir noktadan geç

mişler ve nehrin sağ yakasında 
kâin Şevek şehrini zapteylemiş-
lerdir. Şevek, Briyansk'm 80 ki
lometre cenubımdadır. 

Kızılordu batıya süratle ilerle
mektedir. Sovyetler, Ukraynada 
Kiyef istikametinde tazyiklerine 
devam etmişler ve üç şehir zap-
teylemişlerdir. Bunlardan Prilu-
ki Kiyef'in 120 kilometre şar-
krndadır. Başka bir Rus kolu 
Zaporojeye 45 kilometre mesa
feye gelmiştir. Ruslar son iki 
günde iki binden fazla şehir, ka
saba ve köy zaptetmişlerdir. 

Beme 20 (A.A.) — Moskova-
daki ecnebi muhabirlerin çektik
leri telgraflara göre, Kızılordu 
son elde ettiği galibiyetler'üzeri
ne 'Kolayca yağmurlardan evvel 
Dnieper hattma ulaşmış olacak
tır. 

Sofya'da mühim 
askerî toplantılar 

Alman ve Bulgar generalleri Balkan sahil
lerinin müdafaa tedbirlerini görüştüler 
Londra 20 (A.A.) — Bu son 

günlerde Selânikte mühim aske
ri toplantılar yapılmıştır. Bulgar 
generali Bogdanof, Balkan böl
geleri kumandam Alman genera^ 
li Aleksandr ve başka generaller 
Ege denizi sahillerinin müdafaa-
sım bir defa daha gözden geçir
mişlerdir. 

Londra 20 (A.A.) _ Hür Yu
goslav radyosunun neşrettiği bir 
tebliğe göre, Mihailovlç kuvvet
leri şimdi Dalmaçya sahillerini 
300 kilometre boyvmca kontrol
leri altına almışlardır. 

Split'e 30 kilometre mesafede 

bulunan Sinj'de vatanseverler 
Alman kuvvetlerile 7 gün dur
madan savaşmışlardır. Bütün 
Alman taarruzlan geri atılmış
tır. 

Emin Çelebi 
seyahatnamesi 

— • — 
Yazan: A. ADNAN - ADIVAB 

Yannki nüshamızda 

http://dikkati.br


Sahife 2 A K Ş A B I 20 Eylül 1943 

SÖZÜN 6ELİŞİ: 
Aşağı tabaka 

1 7 aü ye Bde^ye Reisi saym Lûtfî Kısdar gazetecilere verdiği 
V demeçte Belediyenin ihtikârla mücaddtesiui anlatırken son 

altı ayda kırk bin vatandaşın cezalandınldığuu söyledi. Bunlar Be
lediye nizamlarma karşı gelmiş, yani şu kısa zaman y ı̂-fmıig şehir
de laA hin kişi fazla flatle gıda maddesi salanış, mal kaçırmış, kar
ne ticareti yapmış, kamesiz ekmek vermiş, noksan ekmek çıkar
mış, nizamî una çer çöp kanştınıuş, gas, banin, mazot ihtikâ-
nna kalkışmış, el altından çimento ahp vermiş (dduklan 
İçin millî korunma mahkemesine sevkolımmuşlardır. Tonizliğe 
riayet etmedikleri, caddeleri fuzulî işgal ettikleri, sokakları kirlet
tikleri, bozuk gıda maddeleri sattıkları, tramvaya atladıklan, sine
mada sigara içtikleri için cezalan&nlanlar da ayndır. 

Hem de bu kırk bin suç yüz on kişilik Belediye zabıtası kadro
sunun görüp d koyabildiği suçlardır. Kim bilir belki bir bu kadan 
daha gizli kalmıştır. Gizliler yokmuş sayılsa bile yalnıa bu kırk bin 
rakamı hayretle karşılanmaya değer heybettedir. Çünkü altı ayda 
kırk bin Belediye suçu demek, bir senede seksen bin, on senede se
kiz yüz bin suç demektir ki şehrimizin nüfusu da bundan fazla de
ğildir. Yabancı bir göz böyle bir istatistikle karşılaşacak olursa bü
tün İstanbul halkuun bütün gayretlerini Belediye nizamlarını ihlâl 
etmdc uğurunda harcadığma pekâlâ inanır. Şükredelim ki altı ayda 
Belediye n)?:amlarma karşı gelen bu kırk bin kişi bundan sonraki 
altı ayda Belediyenin küçük teşkilâtım uğraştıracak olan aym in
sanlardır. 

Fakat Belediye Reisinin bu demecinde her namuslu vatanda-
şm yüreğini sızlatan nokta, harb at^inin ortasında, harbin bin bir 
acısından masun kalmış bir memleketin şu en rahat şehrinde otu
ran insanl;ıı arasından kırk bin. kişinin şahsî menfaatlerini içinde 
yaşadıkları cemiyetin menfaatinden üstün tutarak hile yoluna sap
ması, vatandaş olarak vazifelerini unutmalan, iyi hemşerilik ahlâk 
ve bilgilerinden sıfır almalarıdır. 

Bu kırk bin suçlu kanunun münasip gördüğü cezalara çarpıl
mış olsalar bile sımfsız cemiyetimizde onlara bir suuf ayırmah ve 
bu sınıbn adım da, içindekilerin mânevi düşüklüklerini tam mâna-
sile ifade etsin diye «aşağı tabaka» koymabyu. Belediye nizamları
nı hiçe sayan bu aşağı tabaka mensnplannm bütün Belediye hiz
metlerinden faydalanmalarmı menetmek, onlan nakil vasıtalarına 
bindirmemek, evlerine elektrik, su vermemek de her halde pek ye
rinde, ve pek nslandıncı bir ceza olacaktır. 

Şevket Rado 

Odun, kömür 
Yakında çok miktarda 

odun gelecek 

Mahrukat ofisi, ihraç istasyon ve 
iskelelerinde mevcut ve henüz tstan-
bula getihlnveıniı olanlar hariç, 
(imcliye kadar 65 bin çeki odunla 
9 milyon kilo kömür depo etmiştir. 
Bunlardan bir kısmı memur, müte
kait ve saireye satılmıştır. Ofis, bu
günlerde yeniden s^erek Karadeniz, 
deki odun istihsal iskelelerinden m e -
torle, gerek trenlıe diğer mallan da 
getirtmeğe teşebbüs etmiştir, ö n ü 
müzde daha bir aylık bir zaman 
mevcut olduğundan — bu müddet 
geçip dıc Karadenizde fırtınalı ha. 
valar başlamadan — nakil işine 
ehemmiyet verilmektedir. 

Dahiliye Vekâleti, geçenlerde Vi
lâyete gönderdiği bir emirdd kışın 
kalkın yakacak stkmtıama uğrama. 
narası için icabeden tedbirkrin alın
masını emrettiğindıen. Vilâyet bu 
bususta lâzım gelen tedbirleri ahnış-
«ır. 

Serbes piyasadaki odun ve ko-
mürcükr de kendi mallannî getirt
meğe çahşıyorlar. Mahrukat ofisinin 
mallan içki Münakalât Vekâleti ta
rafından vagon taİKİs edilmiştir. Y a . 
kında piyasaya külliyetli miktarda 
odun geleceğinden, fiatler ucuzla-
masa bile, kışın yükselmiyeoeği te
min ediliyor. 

Kadıköjrimde yangın 
Dün Kadıköyündıe Şemnpaşa s o . 

l ağ ında 12 numaralı evde yangın 
fikmıştır. Osman adında birine ait 
olduğu anlaşılan eıv, tamamen yetn-
mıştır. Yangımn ne suretle çıktığı 
tahkik ediliiyor. 

Tramvaylar 
Bankalardaki durakta 

durması isteniyor 

Evvelce kaidınlmış olan tramvay 
duraklarından birçoğunda tramvay
lar yeniden durmağa başlamıştır. 
Fakat bu arada çok işlek ve lüzumlu 
olan bir durak muattal bırakıhnıştu'. 
Burası Bankalar durağıdır. Bankalar 
durağında birçok bankal>ar, hanlar 
ve ticarethaneler vardnr. Burada ça
lışanlar tramvaydan inmek için Ga-
latayıa kadar gitmek, sonra tekrar 
yokuşu çıkmak mecburilyetinde kah. 
lyvrlar ve çok güçlük çekiyorlar. A l . 
dığrmız mektup'larda tramvayların 
bu durakta durmasımn temini hakli 
olarak isteniyor. 

Bu münasebetle tramvaylarda el'an 
camlarm karşdıklı olarak açıldığını 
tekrar Tramvay idaresine hatırlatı
rız. Belediye zabıtası talimatnamesi 
iki Daraf pencerelerinin açılmasına 
ancak çok sıcak ve çok durgun ha
valarda müsaadıe etmektedir. Hal
buki hava çok sıcak olmadığı gibi 
durgun da değildir. Tramvay idare, 
sinin Belediye zabıtası talimatname
sinin bu niaddesinin tatbikini temin 
etmesini temenni ederiz. 

Musevi cemaati namına 
hükümete teşekkür 

tsıtanbuldaki Musevi cemsuıti na
mına Serano ile Filistin Yahudi m ü . 
messili, cuma günü vali Dr. Lûtfi 
Kırdan makamında ziyaret ederek 
tstanbula gelip FiUstine giden Muse. 
ivî muhacirlere yapılan hüsnü mua
mele ve yardımlardan dolayı teşek
kürlerini blidirmiş ve bu meyanda 
Kızılaya bin. Darülacezeye de beş 
yüz lira teberrüde bulunmuşlardır. 

Futbol mevsimi açıldı 
Beşiktaş - Beykozu, Fener - Sûleymaniyeyi 

Galatasaray - Kasımpaşayı mağlûp etti 

ARadeluMsar Vefayı yenerek sârprlz yaptı 

Mahkemelerde : 

Sevaba girmek istemiş! 

1943 _ 4 4 yJı lig maçlanna dün 
Fenerbahçe, Şenef, Fatih v e Anado-
luhisaB sahıalarmda başlanmıştır. 
Mevsimin ilk maçları umumiyet iti-
barile normal neticelerle kapanmış, 
yalnız ikinci kümeden birinci Lüme-
ye terfi eden Anadoluhiscir takımı 
Vefayı 3 - 1 mağlûp ederek semenin 
ilk sürprizini yapmıştır. Maçlaj'i sı-
rasile bildiriyoruz: 
Anadoluhisar 3, Vefa 1 

Şeref stadının ilk maçı Ana lolu-
hkarla Vefa takımları arasında ya
pıldı. Oyuna Vefa başladı. Rüzgân 
lehine alarak o3mıyan Hisarhlann bi
dayette Vıefa kalesini tehdidettiği 
görüldü. V e bu çalışmalarının seme
resini 23 inci dakikada gördüler. 
V e merkez muhacimleri vasıtzısile bi
rinci gollerini yaptılar. Devne niha-
ytetine doğru gene aynı oyuncu ikin
ci golü de çıkardı ve devre 2 - O ni
hayettendi. İkinci devrede Vefanm 
vaziyeti telâfi edeceği ümidedildi ise 
de bu ümit tahakkuk etmedi ve 
takımlar karşılıklı şekilde birer gol 
yaptılar ve maç da bu sunetle 3 - 1 
Vdfanm mağlûbiyetile sonn erdi. 

1. Spor 3 Davutpaşa 2 
ŞeiKf stadınn ikinci maçı İstan, 

bulsporla Davutpaşa takmıları ara. 
sında yapıldı. Hakem Hüsnü'nün 
idare ettiği bu maç dıa çok mücade-
leli geçti. İlk devresi 1 - I berabere 
nihayetlenıen maçın ikinci devresin, 
de Davutpaşanın bir golüne iki sayı 
ile mukabele ed«n Istanbulsporlular 
maçı 3 - 2 zorlukla kazandılar. 

Beşiktaş 8 - Beykoz 1 
Şeref stadının son maçını Beşik-

taşla Beykoz takımlan yaptılar. Bey-
kozlular rüzgâr altında oyuna başla
dılar. Bu avantajdan istifade eden 

Beşiktaşlılar kolaylıkla Beykoz kale . 
sini sardılar. V e Şeref ikinci dakika
da taknnının birinci golünü yaptı. 
Devre sonuna doğru iki gol daha ya
pan Beşiktaşlılar devreyi 3 . 1 bi
tirdiler, ikinci devred* tamamıen 
Bıeykoz kalesini çember içine alan 
siyahbeyazlılar gol adedini sekize çı
kardılar ve maç 8 - 1 Beşiktaşm ga-
lebesile bitti. 

Fenerbahçe 6 — 
Siileymaniye O 

Fenerbahçe stadında günün ilk 
maçı Fererbahçe ile Süleymaniye 
takımları arasında yapılmıştır. Oyu
nun başlamaısile hâkİTnfyeti alan sa-
rılâcivertliler ilk gollerini 1 2 nci da
kikada İbrahim vasıtasile yapmışlar
dır. Bunu biraz sonra Müzdad'm 
yaptığı ikinci, ve HaHd'in yaptığı 
üçüncü goller takibetmiştir. Devre
yi 3 - O bitiren Fenerliler ikind dev
rede dıe 3 gol yaparak maçı 6 - 0 
kazanmışlardır. 

Galatasaray 9 — 
Kasımpaşa O 

Fıener stadının son maçı Galata-
sarayla Kasımpaşa arasmda yapıl
mıştır. Oyunun ilk dakikaları her iki 
tarafın karşılıklı hücumları arasında 
geçmiş ve sankırmızıllar rakiplerine 
bir türlü gol yapamamşlardır. Niha
yet 31 inci dakikada Muzaffer, ta
kımının ilk golünü çıkarmış ve dev
re 1 - O nihayıetlenmiştir. İkinci dev-
redıe Galatasaraym tazyiki fazlalaş
mış ve 10 uncu dakikadan itibaren 
gol adedi artmağa başlamıştır. Bi
rinci devrenin aksine bir gol pana. 
y ın halinde geçen bu ktsımda sarı. 
kırmızılılar rakiplerine tam 8 gol ya
parak maçı 9 - 0 kazanmışlardır. 

Başvekâlet kupası 
Büyük yatlar yarışını 
Avni Şaşa kazandı 

Memlekette yelken sporunun taam. 
mûm ve inkişafına büyük hismıetler 
ed^n Moda Deniz kuliıbü tarafından 
tertip edilen Başvekâlet kupası yel
ken yarışları cumartesi ve pazar gün
leri yapılmıştır. 

Moda - Kmalıada ~ Yassıada -
Moda olmak üzere 9 deniz mili üze
rinde yapılan yarışlar bilhassa mev
sim sonu olması hasebile çok heye
canlı geçmiş ve fti gün devam eden 
yarışlar neticesinde büyük yatlar üç 
tur, küçük yatlar iki tur yapmışlar
dır. Yatlann katettiği her turun va
satisi alınmış ve neticede B. Avni, 
Ceylân isimli kotraslle 1.20.47 ile bi
rinci, B. Haşim, Rüya isimli kotrasile 
1.42.52 ile ikine, B. Fikret, Akbulut 
isimli kotrasile 1.44.07 ile üçüncü ol
muşlardır. 

Küçük yatlar arasında yapılan tas
nifte de prens Abbasuı Serap İsimli 
kotrası 1.40.35 ile birinci, B, Asafm 
Mekik isimli kotrası ikinci, B. Muh-
tarm Tur isimli kotrası üçüncü ol
muştur. ^ 

Müsabakaları müteakip buy^k yat
larda birinri olan B. Avniye Başvekâ

let kupası, küçük yatlarda birinci olan 
serabı kullanan B. Hamna İş ban
kası kupası merasimle verilmlçtir. 

Galatasaray kürek muka
vemet şampiyonu oldu 
istanbul Su sporları ajanlığı tara-

fmdan tertip edilen ve mevsimin son 
müsabakası olan kürek mukavemet 
şampiyonluğu dün sabah Beykoz İle 
Moda arasmda yapünuştır. Galata
saray, Fenerbahçe ve Taksim kürek-
çUerinin iştirak ettiği bu müsabaka 
bilhassa bidayette ç ( * heyecanlı ol
muş ve kürekçiler çok sıkı bir s t i l d e 
çekişmeye mecbur kalmışlardır. 

Beykozoan Paşabalıçeye kadar her 
üç tekne başbaşa gitmişler ve Taksim 
teknesi Paşabahçeden sonra bir müd
det başa geçmiş İse de Çubukludan 
itibaren Galatasaraylılar uzun bir 
kürek temposu üe ileri fırlamıştır. 
Rakiplerini 30 metre geride bırakan 
San kırmızılılar Beylerbeyi İskelesi 
hizasına gelincejre Iradar bu mesa 
feyi muhazaza etmişlerdir. Kandilli 

Hani, şeytana külah giydiren hin-
<^lu hinlerden derler; Harun da o 
cinsten... Boy kısacık, kafa küçük, 
göaer ışıl ışıl. Nüfus kaydına nazaran 
on yedi yaşında imiş. Ne acar mal ol
duğu bakışlarmdan, arıtarak kıyı 
köşeyi gözden geçirmesinden belli 
Feleğe on yedi defa taklak attıran so
yundan, şeytana küUâlı g iydirm* 
şöyle dursun, şeytaıun başmdaki kül-
lâhı kapar, kendL<îi giyer, öyle ustaca 
numaralar yapıyor ki... Bahçede ka
zaen bir kabahat İşleyip yakalanan 
bir mektep çocuğu masumiyetile ağır 
ağır mahkemeye girdi. Hüviyeti tes-
bit edilirken mütemadiyen gözlerini 
uğuşturuyor. Güya ağUyor; fakat göz
lerinin içi gülüyor... 

Hâkim sordu: 
— Sen bir handan bir çuval kitre... 
Telâşla sözü kesti: 
— Valla, billâ, ölmüş nnamm ölü

sünü öpeyim ki yalandır hâkim bey 
amca!.. Garazları var bana da, iftira 
atıyorlar. 

— Kimin garazı var sana?.. 
— Ne bileyim ben?.. îgte şu laflan 

size kim söyledi ise o adamın garazı 
var. Düşmanlık ediyor bana. 

— Sen o adamı tanıyor musun?... f 
— Nereden tanıyacağım bay hâ

kim?.. Ne bileyim ben elin adammı?.. 
— Peki amma tanımadığm, bilme

diğin adamm sana neden garazı ol
sun?.. 

— Bilmiyorum ki bay hâkim!.. 
— Handan kitre çuvalmı götürür

ken yakalanan sen değil misin?.. 
— Ben bir şey çalmadım bay hâ

kim!.. Yalan söyl '.yorsam Allah hin 
bin türlü belâmı versin. Namussuzum 
ki doğru söylüyorum. 

— Böyle lâkırdılan bırak da sözle
rime cevap ver!.. Çuvall götürürken 
seni yakalamadılar mı?.. 

— Onu ben çalmıyordom bay hâ
kim!.. Çuvah köşe basma koymuşlar, 
ben de hanın İçinde dolaşırken a3ragı-
ma çarptı. Valla şu dizim öyle bir ağ
rıdı ki, az kaJsm orada oturup ağü-
yacaktım. 

— Sen o hanm İçinde ne anyor-
dım?.. 

Sustu, boynunu uğuşturarak derin 
derin düşünmeğe başladı. Hâkim tek
rar sordu: 

— Cevap versene! Ne anyondun 
handa?.. 

— Birşey aramıyordum bay hâ
kim! Baktım ki herkes girip çıkıy<», 
acaba içeride ne var diye merak et 
tim, ben de girdim. 

— Sonra ne oldu?.. 
— Sonra, bay hâkim; çuval ayağı

ma ^rpıp dizimi acmtmca içerledim 

ben de... Bari şunu geriye çekeyljB, 
başkalanna da çarpmasm dedim, ça -
vah itmeğe başladım. Farkına varma
dan böylece merdiven basma kadar 
gitmişim. 

— Eh. oraya kadar götürdükten 
sonra sırtlayıp sokağa da çıkanverdiö 
öyle mi?.. 

— öyle degU bay hâkim!.. Merdiven 
basma gelince baktmî ki çnrahn sa
hibi ortalıkta görünmüyor! bari şunu 
aşağıya indireyim de hanm kapici-
sma teslim edeyim, sevaptır dedim. 
Valla, billâ, şu gençliğimin hayrını 
görmi3reyim ki, ben iyilik için yaptım 
bu işi. Mübare?: îründe oruç moruç 
tutamıyorum, hiç dtğ.lse böyle bit 
sevap İşleyeyim dedim. Babam ölme
den evvel her zatnan; «Oğlum! insan 
sevap İş 3ra.parsa, hem bu dünyada 
rahat jraşar, hem de öteki dünyada 
cennete gider» derdi. Ben de sevap 
için bir iş yapayım derken başıma 
dert aldım. 

— Peki aşağıda hanm kapıcısı sa
na; «Çuvah nereye götürüyorsun?* 
deyince niçin kendisine teslim etme
din de alıp sokağa kaçtm?.. 

— Ne bileyim ben bay hâkim?.. 
Onun han kapıcısı olduğımu bilmi
yordum ki... Orası karanlık bir yer. 
Ben sırtımda çuvalla inerken birden
bire karanlıkta bin bağınnca aklım 
başımdan gitti. Herifin de öyle bir sesi 
var ki, hiç nezle çekmemiş sanki!.. 
Bağırtısmı duynca kendimi kaybedi
yorum sandım. Birdenbire ne yapa
cağımı şaşırdım, Çuvalı sırtımdan bı
rakmak aklıma gelmedi. Göderimi 
kapayıp koşmağa başladım O hızla 
sokağa kadar çıkmışım. 

— Sokakta niçin kaçıyordun ya?.. 
Harun başmı eğip biraz düşündük

ten sonra ylnp masum bir edâ ile doğ, 
ruldu: 

— Bay hâkim! Arkamdan kimse 
gelmiyor sandım; her halde bu çu-
valm sahibi yokmuş, yahut da kim
seye lâzım değilmiş ki, gelip almıyor
lar. Bu kadar sıkmtı çekip dışanya 
çıkardıktan sonra çuvah sokak orta
sına bırakacağıma, alıp götürcyim. 
Hiç değilse fıkaraya veririm de sevap 
olur diye alıp götürmek istedim. Me
ğer hanm kapıcısı ayakkabılannı çı
karmış da arkamdan yalmayak koş
muş, ben ayak seslerini duymamışım. 
Beni biraz ileride yakaladı, ben de 
çuvah kendisine teslim ettim. 

Kapıcı ve diğer şahitler de lendi 
ler, Hırsızhk suçu sabit oldu. açık
göz Harun kırk beş gün hapse mah
kûm edildi. 

Ce. Re. 

Edimede boks 
müsabakaları 

Edirne 19 ( A . A . ) — E d i m e boks 
müsabaklan bogün vali vd bölge 
başkanı, vilâyıet erkânı ve kalabalık 
bir halk kütlesi önünde yapılmıştır. 

Müsabakalarda Turan, Savoan; 
Kâmuran, Raiieti yendi. îsmail, A b -
metle berabere kaldı. Istanbuldan 
davet edilen Galatasaraylı Kemal ile 
EldimeU M u v a f ı k müsatakıUHDi iia-
tün dövüşen Muvaffak kazandı. 

İkinci küme maçları 
Dün Anaodluhisar sahasında y a . 

pılan Erinci künae maçlarında Bey-
lerbefyi, Rumelihiaara 5 - 1 , Orta-
köy, Anadoluya 3 - 2gaBp gelmiş. 
Hilâl ile Boğaziçi 4 . 4 berabere kal
mıştır. 

önlerinde çok sıkı küreklerle Ueri 
fırlayan Feneriiler. iklnci vaziyette 
bulıman Taksimi geçmiş ve Takslmll. 
1er bu sırada ddmen y^tesi kırıldığı 
için yarışı terkctmek mecburiyetinde 
kalmıştır. Yanşm sonlarma doğru 
Fenerbahçe İle aralarını adamakıllı 
açan Galatasaraym Reşat, Turban, 
Selim, Ahmet, Tonkuçdân mürekkep 
ekipi 1.12.18 ile birinci, Fenerbahçe 
1.13.56 ile ikinci olmuştur. 

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

Tefrika No. »<» 

«Faraziyle yohle sizin üzerinizde 
clurduktan sonra, maddî vesikalar 
armnağa haşiadım. O günden iti|ba-
len de sizi taldbe koyuldum. 

Blackshirt, yavaş yavaş: 
— Beni mi takibettiniz} Siz m i ) 

.idedL 
Mc. Tavish, muzaffer bir eda ile 

cevap verdi: 
— Evet . . . V« b o n m bir neticesi-

Bİ aldım. Nihagret, yangın hâdisesi 
çıktı. Benim gibi kuşkuda olan bir 
insan için Richard Verrell'in bir oto
mobil kazasına uğramış bulunması, 
diğer taraftan da kahramanlık rolü 
oynıyan Blackshirt'ün yangmlar or
tasında kalmstsı sırf tesadüf eseri 
olamazdı. Bu iki hâdise her halde 
bir vaziyeti izah edsrdi. 

«Blackshirt'le Verrell'in aynı in
san olduğunu tesbit ettikten sonra, 
şimdi artık be.vm için yapacak şey, 
intikam plânımı hazırlamaktan İba-

cBir tesadüf projelerime yardım 
etti: Bir müzayededen kelepir bir 
bavul satm almıştım. Bunun içinde 
izdivacından evvel Mona Donn'm 
yazdığı bir sürü mektup buldum. 
Derhal bımdan edeceğim istifadeyi 
düşündüm. Bobbie Dunn'e knrşı 
gosterdiğinia alâka dikkatim<len 
kaçmamıştı. Bu nnektuplar vasıtasile 
karacağım tuzağa düşeceğinizi anla
dım. İşte bu sebepledir ki, şantaj 
tehditlerimi sevgilinize doğru çevir, 
dim. Bugün değilse yann, bu mıese. 
lenin farkına varacağınızı anlamış-
hn». Derhal şövalyeHğiniz galebe ça
lacak, kızın yardımına koşacaktınız. 

«Hakkım varmış, görüyorsımuz. 
2jira, İ9*e elimizdeainiz. Bunun için 
Micak biraz sabırlı olmsam lâzım 
gpcldi. Şöy4e bir atalar sözü olduğu
nu da bilirsiniz: «İntikam ancak s o . 
ğutularak yenilen bir yemektir» 

içinde bulunduğu müşkül vaziyete 
rağmen, Blackshirt, dügmanmm hi-

lesindeki inceliği takdir etmekten 
kendini alamadı. 

Mc Tavish, ona bu hikâyeyi an
latırken, muharrir, şunu düşünüyor
du; Doğrudan doğruya Scotland 
Yard'a kendisini haber vermek du
rurken bu adam bu kolay usule baş 
vurmayıp da niçin böyle dolambaç
lı yollar takibetmişti acaba? 

İhtimal, muharririn düşünceleri 
yüzündeki ifadeye aksıetti. Zira, has
mı gülmeğe başladı: 

— Bütün bu sözlerden ıtereye va-
radağırm merak ediyorsunua değil 
mi, Mr. BlacksAürt Vernell? Şu ta. 
savvur ve takibettiğim plân, sizi 
hayrete düşürüyor. Görünüşe naza
ran kim olduğunuzu zabıtaya haber 
.vermıem ve sizi tevkif ettinllem lâ
zımdı. Fakat ben, bu kadar basit bir 
şey yıapmıyacak derecede incelmiş 
bir insanım. — (Bu sözUri söyler
ken muhatabına karşı kinini belli et
mek için dudaklarmı daha fazla kıs
tı; «efreti gözlerinden fışkırdı.) — 
Ben, dciha mükemmel bir plân hazır
ladım. Bir taşla iki kuş vuracağım. 
Ben. . . 

Birdıenbire sustu. Ağzından çıkan 
şu kelimelere kendi da hayret et
mişti. 

— Bir taşla iki kuş yurmakl —< di-

»ye tekrarladı. — Şu anda bu söz, 
bir mecaz halinde değildir. 

Vahşî bir kahkaha attı. 
Bu kahkaha, Blackshirt'ü titretti. 
AdEimda öyle bir kötü niyet sezi

liyordu ki, Verrell'in kanı, damarla, 
nnda donup kadıyorda. «İki kuş vur
mak I» Bununla ne kasdediyordu? 
İki dediği ne? Biri kendisi. Fakat 
öbürü kim olabiUr? 

Endişfeyle sordu: 
— Maksadınız ne? 
Mc Tavis(h, alay etli: 
— Bunun ne olduğunu söylemek 

şimdilik hoşuma gitımez. Arzu etti
ğim anda her şeyi öğreneceksiniz-
Siz, benim ismimi hası) çamurlara 
sürükledinizse, namuslu insankır na
zarında «izin isminiz de menfur bir 
ad haline gelecek. Evet, Mr. Ver-
relll Sizi avuçlarımın içinde bulun
duruyorum. Günleriniz sayılıdır. Çal
dığınız itibar ve şöhret artık ebedi
yen mahvolmuştur. 

Sesini yükseltti: 
— Jones, buraya gıell 
Kapı açıldı. Kahramanımızı biraz 

evvel yere atan vahşî herif içeri 
girdi. 

Mc Tavish; 
— Ne yapmanız lâzım geldiğini 

biliyorsunuz, değil mi? Hay d; baka

lım. - emrini verdi. 
İki herif, BİEckshirt'ü jrakaladılar 

ve del&anhnın başına kaim bir yün 
eşarp sardılar. Bu iş bitiıtce, şikârla, 
rmı omuzlarına a]q> zemin k ^ m a in
dirdiler. 

Muharrir, bir motorun homurdan-
dıgını işitti. Kendisini bir otomobilin 
içine attılar. Makine tJcrhal fcareke-
te geldi. Araba duruncaya kadar, 
hiçbir hâdise zuhur «etmedi. Derken, 
Blackelûrt, yeniden kaldnıldı. Kısa 
'bir mesafede tfelrar taşındı; tahta, 
larm üzerine konuldu. Bu tahtalar 
altında sallanmakta oldukları için, 
genç adam, su üzerinde bulunduğu
nu hissetti. 

Mc Tavish, yardımcılarma: 
— Başını çözün, fakat ağzım tı-

kajrınl - emrini vıerdi. 
Blackshirt, taze lyavayı zehirlenen 

ciğerlerine bol bol çekerde biraz 
kendine geldi. 

Meraklaıetrafına bakındı; ve Tha-
mes üstünde Batter Sea, yakınların
da minimini bir buhar teknesi üstün
de bulunduğunu anladı. 

Mc. Tavish'in, adamlıoile konuş
tuğunu gördü. Herif bunların eline 
biraz para sıkıştırdı; sonra hepsini 
savdı; k a n o d a yalnız kaldılar. 

'{Arkası var) 

Vali ve Parti Reisi 
İzmire gittiler 

Vali vıe Belediye reisi Dr. B. Lût
fi Kırdarla Parti Vilâyet îdare heyeti 
reisi Dr. B. Behçet Uz, Ege vapurila 
dün İzmire gitmişlerdir. Aynı vapur
la Şehir meclisi âzalarile üniv«rsit)e 
profesörlerinden bazılan fuan gör
mek üzere İzmire gitmişlerdir. Val i 
bir haftaya kadar dönecektir. B. 
Behçet Uz, Izmirden intihap dairesi 
olan Denizliye gidecektir. 

Şeytan tbrahim 
yakalandı 

Uzun zamcindanberi Bakırköy ci-
vanndaki köylerde hırsızhk yaptığı 
halde yakalanamıyan biri vardı. Şey* 
tan İbrahim admda biri olduğu an . 
laşılan bu hırsız nihayet soymak üze
re girdiği bir evde jandarmalar ta> 
rafmdan yakalanmıştır. AdHyeye 
teslim edilen Şeytan İbrahim hak-
kmda dün sorgu hâkimliği tarafın, 
dan tevkif müzekkeresi kesilmiştir. 

Bir tramvay biletcisinin 
sol ayağı kesildi 

Dün öğleden sonra Sirkeciye git
mekte olan bir Yedikule tramvayı 
Belediye durağına geldiği sırada bir
kaç çocuk arabaya asılmışlardır. Bi. 
letçi Nureddin, bu çocuklan kov
mak isterken muvazenesini kaybe
derek düşmüş ve arkadcJd r ö m o c 
kun tekerlekleri albnda kalmıştır. 
Nureddiı in sol ayağı bileğinden ke
silmiştir. Yarah, biKygm bir haldıî 
Esnaf hastanesine keldınlmıştır. 

Sarhoşun marifeti 
Hayyam admda biri dün zilzumK 

sarhoş olduğu Kaide Büyükdered* 
dolaşırken Fatma v e Zehra adların
da iki kadına sarkıntılık etmiştir^ 
Sarhoş, Adliyeyle verilmiştir. 

İf Sirkecide tren vagonlarmda çalu 
şan hamal Mustafanm başına camı 
sandığı düşerek sağ kolunu kırmıştır. 
Ağırca yaralanan Mustafa derhal 
cankurtaranla hastaneye kaldırılmış
tır. 
«tluliluUlUlinıınillllMiaiMlıniUHlIlllHUlUllIUllIlMMUlUia 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Askerlerimizin ve 
Ankara Belediyesinin 

tkı güzel ornegı 
Telefon ediyorsunuz: 
— AUo! 
— AHoî /r-
— Genel direktörle görfişmdk 

istiyomm. 
— Umum müdür Nad beyefen

diyle mi efendim?... Sil kJmVtnj»? 
— Steına ne, matmazel?... Hem 

sizin müdürü umumî Naci bey 
mi, camm?... Orası falanca daire 
değil mi? 

— Hayır, yanlış... Burası falan
ca daire değil, filânca daire... 

*** 
Sık sık raslanan telefon muha-

verelainden bir nümıme. 
Bir çok milletlere, ordularının 

âdetleri sivil ha;, at ta cTa rehberlik 
eder. Acaba niçin bizde böyle ola
mıyor? 

1 — Askerlerimiz, telefonu açar 
açmaz, uzun muhaverelerden ka
çınarak, derhal: (Burası filânca 
yerdir, ben filancayım) derler. 
Böyle yanhşhklara, dolambaçlı 
konuşmalara ve usulsüzlüklere 
meydan vermezler. 

2 — Keza, askerlerimiz, öz 
Türkçe cereyanı esnasında konu
lan bütün tâbirlere sadık kalmış
lardır; ıstılahları tereddüt etmek
sizin benimsemişlerdir. Böylece, 
meslek ıstılahları da, hattâ dola-
yısile lisan da zenginleşmiştir. 
Askerler «kurmay — subay — tü
men» demiş, sebat etmişlerdir. 
Netice pekâlâ olmuştur. Siviller 
b u j ş ^ «bakan — saylav — öğ
renci», yann rücu: «Vekil — me
bus — talebe»... 

Otomobiller meselem. 
Aynı sureUe, Ankara Belediyesi 

de İstanbula numune teşkil et
meli: 

Ankara da, İstanbul gibi, bir 
Türk saridir; orada da, borada-
kinden başka nizamlar cart değiL 
Fakat ahnan netice (şu taksiler 
misalini ele alalım) apayn. 

Baş şehrimizde otomobiller sıkı 
bir disipline tâbi. Bir gün tek, bir 
gün çift otomobOler işletiliyor; 
istasyona çıktığımzdan itibaraı, 
emrinize amade araba buluyorsu
nuz. Köşe başlannda da nöbet 
bekliycn arabalar var. İstanbulda 
olduğu gibi, taksiler bayraklarım 
İndirmemişler; şoförler • sırtlarım 
kaba kaba size çevirmemişler; 
müracaat ettiğiniz vakit, sinek 
savar gibi, ellerinin tersiler 

— Götüremeyiz! - demiyorlar. 
Bayrakları kalkıkken bile: 

— Müşterimiz var! 
Yahut: 
— Tamire gidiyoruz! . diye sizi 

atlatmıyorlar. Lütfen müşteri ka
bul edenler ise, meşru üerati vere
ceğinizi hisseder etmez: 

— Benzini kara borsadan ahyo-
ruz... Bir lâstik şu kadara... Senin 
ondan haberin var mı, bay... - di
ye bin dereden bin su getirmiyor
lar.. 

Niçin orada öyle, borada bSyle 
«riuyor?... 

Niçin İstanbulda tabelâsa oto
mobiller, beş aşağı, beş ynkan me
kik dokuyabilirler; aldıran olmaz? 
(Bu tabelâsB otomobillerden şikâ
yetimiz olunca, numaralarım iril
mediğimiz için bir yere baş vura
mıyoruz. Bazı cüretkârlar, böyle 
arabaların bulunmasmdan istifa
de ederek onlann izinden yürü
yor.) 

Ha^â bunu defalarla yazma
mıza rağmen, niçin bir tek tcixfp 
gelmez: 

— Hayır! Tabdâsız otomobil 
yoktur! . diyebilen bulunmaz? 

Niçin hususfler göz göre tak-
sUeştirilmiştir, yahut kamyonete 
kamufle edUmiştir de münlûısıran 
hususa hizmette bulunmalarına 
rağmen, göz yumulur? (Zira, «gö
rülemez» demeğe imkân yoktur... 
O kadar meydandalar!) 

Kısacası: 
Niçin İstanbulda da Ankarada-

ki intizam temin edilemez? 
(Vâ - Nû) 

Yeni otobüs 
seferleri 

Harbiye - Saraçhanebaşî 
arasında 2 ittikametten 

sefer yapılacak 

Son yağmurlardan harap olan 
Dil iskelesi köprüsü yeniden ta
mir edilerek trenler aktarmasız 
işlemeğe başladığından bir kaç 
gündenberi görülen benzin ve 
mazot sıkıntım artık kalmamış
tır. Tramvay idaresi, — evvelce 
yazdığımız gibi — Harbiye ba-ş-
langıç olmak üzere İstanbul İle 
Beyoğlu arasmda devretmek üze
re yeni otobüs seferleri tesis et
meğe esas itibarile karar vermiş
tir. Bu seferden biri Harbiyedon 
hareket ettikten sonra Taksim
den ve Tepebaşı arkasından Ga
zi köprüsünü geçmek şartUe Sa-
raçhanebaşmdan tramvay caci-
desile ve Babıâli - Sirkeci yolile 
Karaköy küplüsünden geçecek 
ve Tophane - Dolrhabahçe - Gü
müşsüyü Taksim yolile Harbiye-
ye gelecek, diğer bir kol da yine 
Harbiyeden hareket ederek Tak
simden Gümüşsujm yolile ve Ka
raköy köprüsünden geçerek yani 
diğer otobüsün aksi istikametini 
takiben Harbiyeye gelecektir. 

Bu devir seferleri etrafmdaki 
tetkikat bugünlerde biteceğinden 
yeni seferlere önümüzdeki hafta 
içinde başlanmak için tramvay 
idaresi lüzumlu görülen icabeden 
miktarda mazot ve benzin temin 
etmiştir. 

Bu devir seferleri İstanbul İle 
Beyoğlu arasmdaki yolcuların 
bir kısmını tramvaylardan çeke
ceğinden tramvaylardaki ka-
lajt)ahğm azalacağı temin edUi-
yor. 

Yeni çimento kontenjanı 
Eylül ayı İçin yeni bir çimento 

kontenjanmm tertibedildiğini 
yazmıştık. Bugün vüâyet tara
fından hazırlanacak bir listede 
resmî dairelerle halka ayrılacak 
hisse tesbit ve ilân edilecektir. 
Yanndan sonra da tevziata he-
men başlanacaktır. Şimdiye ka
dar Belediyeye müracaat ederek 
taleplerinin ancak bir kısmını 
alan ihtiyaç sahiplerine müteba
ki miktarm tesviyesi mümkün 
olacaktır. 

•*• Üsküdarda Ressam Ali soka
ğında oturan Ali Rızanm iki ya
şındaki çocuğu Servet odada oy
narken mangal devrihniş, kaynı-
yan tencere çocuğun üzerine dö
külerek vücudunu başlamıştır. 

Küçük Servet derhal hastane
ye kaldınlmışsa da aldığı yar*-
larm tesirile biraz sonra ölmüş
tür. Annesinin dikkatsizliği ve 
tedbirsizlik yüzünden çocuğun 
bu feci kazaya maruz kaldığı id
dia edildiğinden zabıta ve müd
deiumumîlik tahkikata başlamış
tır. 

RADYÖI 
ANKARA RAD¥OSU 

Bagüakü ptogıun 
12.30 Program, 12.33 Şaıtalar, 12.45 

Ajans haberleri, 13 Karışık program 
(P1.). 

18.03 Çilte Fasıl, 19 Ajans haberleıV 
19.20 Dans orkestrası, 19.45 Konuşma 
20 Dans orkestiusı, 20.1S Radyo Oa-
aeteai, 20.45 Ynrttan aesler, 21 Ko-
nugma, 21.10 Şarkı ve türküler, 21.30 
Konuşma, 21.45 Senfoni orkestrası, 
22.30 Konuşma, 22,35 Ajans haberleri. 

Tann sabahki program 
7.30 Program, 7.32 Vücudumuzu ça-

lıçtıralmı, 7.40 Ajans haberleri, 7.55 
Müzik: (Pl.) 

İSTANBUL RADYOSU 
Bvgânkâ progfram 

19.15 Hafif müzik, 19.30 Ajans ha
berleri, 19.45 Saz refakatlle şarkılar, 
20 15 Radyo gazetesi, 20.45 Faaü he
yeti, 21.30 Orkestra eserleri, 22 Ajans 
haberleri, 22,15 Kapanı*^ 

k 

Pendik Veteriner Bakteriyoloji 
Enstitüsü Müdürlüğünden: 

1 — Müessese namına açık «knltme ile 8 ta? »eruna öküzü «atm 
alınacaktır. . 

2 — MıAammen bedeli 4800 Ura olup muvakkat toninati 360 U-
radır. /'« 

3 — Üstle 22 /9 /943 Urihine raaliyap çar5wnba günü «aat 15 te 
Utanbulda Cağaloğlunda İstanbul Erhek lîaesi yanında Yüksek mek
tepler muhasebeciliğinde müteşekkil komia/yoo tarafından yapılacaktır. 

4 — Kanunî evsafı haiz istekliler şartnamesini her gün müessitsc 
müdiriyetinde görebilirler. {f)lbo) 

t • - ^ ^ _ ^ — ^ ^ » . — . ^ — ^ » — ^ — — 

İstanbul Orman Çevirge " Müdürlüğünden: 
Yalova kazasının Çınarcık nahiyesi hududu dahilindıa Otlucadeıc 

Devket ormanından 1083 ketılal 40 kilo kayın ve 57 kental meşe kö. 
mıirhik odunu dairemizde mahfuz şartnamesi mucibince 6 /10 /943 
çarşamba günü saat 14 te açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

Talip olanların muayyen gün v^ »aattcn evvel komisyona müra
caatla % 7.5 teminat paralarını yatumalan. 9 5 0 ' ) 

Tramvay için Kontrol 
Memuru alınacaktır 

tstanbtd £ . T» T* İşletmeleri Umum 
İdaremiz HfirdLet daneti «mıind* çalı^nak üaera .10 tramvay kon

trolör namzedi almacaktır. Ax»ıulan şartlart 
Ortaokul mtzunu ojpoaak, tıljhadi ve 25 - 35 yaş arasmda bulunmak, 

Epiyu 1.70 ten aşağı obaamak lâsmdnr. Lûe mezunlan terciK olunur. 
lyurs Te staj zamanlannda namzetlere pahalılık zammından başka 2,50 
Upı gündelik v« ayrıca parasız yanm ekmek, bir kap yemek verilecek
tir. Kun bittikten »onra ehliyeti te'bey>ün edenler esas kadroya daimî 
VM «dt kontrolör olarak almacaktır. 

Yxıkandaki şartları haiz isteklilerin Gıalatada Timel arkasında 
Tnunvay Hareket dairesine bir istida ile müracaatlan. (9281) 

Ankara Hastabakici Hemşireler Okulu 
kabul Şartlan 

Sdıhat ve İçtima! Muavenet Vekâleti tarfmdan Ankara Numune hasta
nesinde bir Hastabakıcı Hemşireler okulu açılmıştır. Taluil müddeti Kızılay 
Hastabakıcı Hemşireler Okulu gibi üç senedir. Buradan mezun olan hemşi
reler Kızıaiy hemşirelerinin bütün haklarmı haiz olacaklardır. 

İsteklilerin bir dilekçe ile doğrudan io&ruya Sıhhat ve İçtimaî Muave
net Vekâletine müracaatları lâzımdır.. 

Evvelce Eylül sonu olarak ilân edilen müracaat müddeti 15 ilkte^rine 
kadar uzatılmıştır. 

Kabul şartlan: 
a) Türk tebaası oknak; 
b) Sıhhati yeıInde olmak, hiçbir hastahğı ve özûrü bulunmamak; 
c) Yaşı 16 dan küçük, 25 den yukan olmamak (Okula girecekler için 

evvelce asgari yaş haddi olarak tebliğ ve İlân edilen 18 yaş 16 ya indirilmiş
tir. 15 yaşmı bitirmiş olanların müracaatlan kabul edilir.); 

d) İffet ehli ve iyi ahlâk sahibi olmak; 
e) En az orta tahsilini bitirmiş veya bu derece tahsil görmüş olmak; 
f) Evli bulunmamak; evvelce evlenmiş ve aynlaüç veya kocası ölmüş 

Isî çocuğu bulunmamak lâzımdır. 
Müracaat Istidalarma nüfus cüzdanmın tasdikli bir sureti, tahsil dere

cesini gösteren vesika, İyi hal kâğıdı ve hastaneden almnıış Heyeti Sdıhiye 
raporu, 4, 5X6 ebadmda 4 adet fotoğraf bağlanır. 

Aranılan evsafları haiz olup kabul edildikleri kendilerine bildirilen ta-
löbeler, aşağıda örneği yazılı bir taahhüt senedi getirmeğe mecburdurlar, 
taahhüt senedi getirmiyenler okula almmazlar. 

Taahhüt senedi örneği 
Hastabakıcı Hemşireler Okulundan sıhhî sebepler dışmda çıktığı mveya 

çıkarıldığm ve mezun olduktan sonra Sıhhat ve İçtima! Muavenet Vekâleti
nin gösetereceği yerlerde beş sene mecburî hiımeti yapmadığım veya bu müd
deti doldurmadan hizmtten ayrıldığım veya evlendiğim, veyahut bu müddet 
içinde sıhhî sebepler dışmda meslekten çıkarıldığım takdirde, mektepte bu
lunduğum müddet içinde bana yapılan masrafları nizamî faiziyle birlikte 
tamamen ödemeği, ve mecburî hizmetimi bitirdikten sonra evlenmediğim ve 
meslekte çalıştığım müddetçe hemşirler jmrduna bağlı kalmayı kabul ve ta
ahhüt eylerim. 

Açık adres ve imza 
Yukarıda ismi ve adresi yazılı nm bu teahhüt 

senedi mucibince nizamî faiö İle beraber ödemek mecburiyetinde bulunduğu 
mektep masrafları karşılığı olarak 1200 liraya kadar parayı kendisi ile bir
likte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatile ödeyeceğim. 

Kefilin mesleği re daimî sarih adre&i (9500) 
ıııUinınıınHiiNuliıulmııııiHiıııııııııııııınıiHluııtııııiHiiHimınıııııııııııııııınııııııııınııiıiHiıııııtniııııııııııııııuııınıııı 

Devlet Demiryolları ve Limanlan işletme 
Umum idaresi ilânlari 

ınTunımiHinııııiiiııınınDiınııııııııınıııııııınıınııııınıııııınıııııiMiıııııııııııııııııııuHiııiMiııııııınntttiiıııııııınıııııtnıılıiii 
Ankara civarmda Cebeci hattmdakl noksan inşaatm ikmâli Işl ka-

pah zarf usulü üe eksiltmeye konmuştur. 
1 — Bu işin muhammen bedeli (230.0(i0) liradır. 

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

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

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

a — 12750 Urahk muvakkat teminat. 
b — 2490 sayılı kanunun tâyin ettiği vesikalar ile bu işe mahsus ol

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

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

Teahhüdün ifa edilmemesinden dolayı müteahhidinin nam ve hesa. 
bma 0,26X0,26X2,63 ebadında 100 adet çıralı çam kütüğü açık eksiltme 
İle satm alınacaktır. Beher mteetre mikâbının muhammen bedeli 1 70 lira
dır. Muvakkat teminat 304 liradır. Eksiltme 23 /9 /943 tarihine raahyan 
perşembe günü saat on beşte Haydarpaşada Birinci işletme komisyonun
da yapılacaktır. 

İsteklilerin belli gün v« saatK komisyonda hazır bulunmaları ve 
fazla izahatla şartname ahnak için işletmeye müracaat etmeleri lâzım

dır. (8921) 
• 

Muhammen bed°ıli (28540.—) lira olan 40 adet sabit Mors tel. 
graf makinesi ve teferratı 5 /10 /943 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada İdare binasında toplanan Merk«z 9 tmcu komisyon
ca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek İ8tiywnlerin (2140,50) liralık muvaUcat teminat Se 
kanunun tâjrin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar adı geçen Komiaryon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 1.50 lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vezne
lerinden temin olunur. (9256) 

• 
İşletmemizce 50 ton kireç satın alınacaktır. Belver ton kirecin mu

hammen bedeli 50 lirada. Muvakkat teminat 187 lira 50 kuruştur. Açık 
eksiltme 6 /10 /943 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 15 te Haydar
paşada I inci işletme komisyonunda yapılacaktır, 

isteklilerin tâyin olunan gün ve saatbe komisyonda hazır bulun-
malan vıe şartname ile fazla izıahat almak içini İşletmeye müracaatlan 
lâzımdu-. (9502) 

• 
D. D/255 No. h şeker pancan torifesi 20 /10 /1943 tarihinden iti. 

baren lağvedilmiştir. • (951 1) 

Sarıyer mal müdürlüğünden: 
Eczahane satışı 

Sarıyer Malmüdürlüğüne VarUk vergisinden borçlu Hiristo Papa 
Hiristonun BoyacıI;öyündeki eczanesinde ve Kapriyal Mirasyedinin Teu 
rabyadaki eczanesinde borçlulara ait eşya ve eczıayi tıbbiye 22.9.943 
çarşamba günü saat 14 de tahsili emval kanunu hükümleri dairesinde 
satılacaktır. 

Taliplerin aynı gündıe Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğündıen 
alacakları vesikalarla mahallinde hazır bulunmalan ilân olunur. (9425) 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden 
1 — Kıasımpaşa mevkiinde Camialtı m'cvkiinde ambar sahasında 

bulunan hurda demir saç veseıire satılacaktır. 
2 — Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
3 Muhammen bedel 2000 lira muvakkst teminatı 150 liradır. 
4 — İsteklilerin 28 /9 /943 Salı günü saat 15 de idare merkezin. 

de toplanacak komisyona müracaatlan. (9352) 

Askerî tıbbiye okulu müdürlüğünden: 
Okulumuza girmeğe istekli ve namzet kayıt olan lise mezunu okur, 

lann giriş müsabaka imtihanlan 22/I.reşrin/943 Cuma günü İstanbul 
Ünivtcrsitesi Fen Fakültesinde yapılacaktır. Namzet okuılann ! V 
1. Tcşrin/943 tarihine kadar okulumuz kalemine müracaatla namzet ve
sikası almaları ilân olunr. (1109-9470) 

Sahife 
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SÜMER SİNEMASINDA 
Kanlı Meydan filminin sehhar Tıldm: 

KtTA HAYWORTH kuvvetU ve dehâkâr Jon Prömie DOUĞ-
LAS FAİRBANKS ile beraber Brodvcay gece hayatını canlan-
dırdıklan ve aşk ve kumar tehlikelerini tasvir ettikleri: 

BRODWIIY MELEKLERİ 
Hissi, müessir ve ihtiraslı filmi başlıyor. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Fakültelerine 

Talebe kayıt kabul şartları 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsün Ziraat, Teterlner ve Orman Fakül

telerine lise mezunu (pctratoz yatılı, paralı yatılı ve yatısız) talebe alma
caktır. 

İsteklilerin 30/£ylûl/lM3 akşamına kadar aşağıda gösterilen bel
gelerle Enstitü Rektörlüğüne müracaatı l&zımdır. 

1 — İstenilen vesikalar: 
a) El yazısile hangi Fakülteye ve nasıl talebe olarak girmek tete-

diglni bildirir bir dUekçe; 
b) Lise bitirme diploması veya Noterlikten tasdikli sureti veya 

bitirme belgesi; 
c) Lise olgunluk diplomaa (olgunluk diplomasının bnithan gü

nüne kadar verilmesi şarttır); 
d) Hüviyet cüzdanı; 
e) Aşı k&gıdı; 
f) ömeğl Enstitü Rektörlüğünden veya Vilâyet Ziraat Veteriner 

ve Orman Müdürlüklerinden alınacak sıhbat raporu; 
g) Belediye veya polisten abnacak İyi hal kâğıdı; 
h) 6 adet 4^ fotoğraf.. 

Bu evrakı tam olmayan ve müracaat gününe kadar göndermlyenlerle 
pulsuz müracaatlar kabul edilmez. 

2 — Yatılı girmek İsteyen talebenin (17) jaşmdan ve (25) yaşmdan 
büyük olmaması ve parasız yatıh talebenin seçim imtihanmda muvaffak 
olması şarttır. 

3 — Seçim imtihanlan Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsünde ve İs
tanbulda Sultanabmette Yüksek İktisat ve Ticaret okulunda afağıâaki 
günlerde yapılacaktır. 

TÜRKÇE - KOMPOZİSYON : «/X/1943 çanamba günü saat 8 ^ da. 
Matematik (Emsali ikidir): 6/X/1943 çarşamba günü saat 14.30 da. 
Yabancı dil: (Franazea - Almanca - İngilizce) 7/X/1943 perşembe 

günü saat 8,30 
Fizik: 8X/1943 cuma günü saat 8^0 da 
Biyoloji: (Botanik ve zooloji) 7/X/1943 perşembe günü saat 14,30 da 
Kimya: 9X/1943 cumartesi saat 8,30 
4 — Paralı yatılı talebeden (Tatil mflddeu hariç) bir ders senesi için 

3 taksitte (450) Ura ahmr. (7048) 

Maarif Vekilliğinden: 
I — Erkek Sanal Elnstitülerile Erkek Orta Sanat okulları için lü

zumlu bulunan ve aşağıda üç maddede tesbit edilen tezgâh ve âletler 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 — İhale 24/IX/1943 tarihine raslayan cuma günü saat 15,30 da 
Büyük Evkaf apartrmanı 4 cü katta Maarif Vekilliği kız teknik öğretim 
Müdürlüğü dairesinde toplanacak olan (Maarif Vekilliği MesleJ î ve 
teknik öğretim merkez satınalma komisyonunda) yapılacaktır. 

3 — Aşağıda üç maddede tesbit edilen tezgâh v< âletler toptan veya 
ajrri ayrı ihale edilebilir. 

4 — Bu iş için hsızırlanan şartnameler Ankara ve İstanbul Erkek 
Sanat Enstitülerinde görülebilir. 

5 — Pazarlığa iştirak etmıek istiyesılerin muayyen gün ve saatte 
gerekli evrakı müsbitelerile komisyona müracaatları. 

Alınacak tezgâh v« âl«<tler: 
A) Torna kalemkri, demir ağaç vidası, Endmas takımları, elektrik 

matkap tezgâhları, masa torna tezgâhları ve teıferruatı, muhammen be-
dıeli 39.887.90 lira olup muvakkat teminat 3000 liradır. 

B) Sert maden kalemleri: Muhammen bedeli 10.572.50 lira olup 
muvakkat teminat 1000 Kradır. 

C) Şaping, sütunlu matkap tezgâhlan, Endmas takmaları, mikta-
mefcre ve teferruatı. Muhammen bedeli 105.049 lira olup muvakkat te-
minal 7500 Unadır. (9305) 

Yüksek mektep mezunu memur alınacak 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinden: 

1 İstanbul. İzmir. Mersin. İskenderun gümrükleri ile merke» 
teşkilâtmda açık 30, 35 b » «^t maaşlı raemuTkUara mUn^aka fl« 
yüksek mektıep mezunları alınacaktır. 

2 Müsabaka imtihanı 5 /10 /943 «alı günü »aat 14 tc Ankara, 
Utanbu], İzmir, Mersin w Iskendenm giknTûkkrindıe yapıIaeıAtır. 

3 Müsabakaya gireodıleriD aAeriiğim yapmış bnl«nnuın ve Me* 
murîn kanununun 4 üncü maddesinde yaz^ vanfUın haiz olmaları lâ' 
zmadır. 

4 — Bu şartlan haiz iateklileıin yukarıda yazılı gümrük idarelerin
den birine 4 /10 /943 pazartesi günü akşamına kadar bîr dilekçe il« 
müracaatederek kanuni bdegelerini vermeleri. (9089) 

Basın ve Yayın Umum Müdürlüğünden 
Umum müdürlüğümüz teşkilâtında çalıştırılmak üzere 70, 80, v« 

90 lira maaşlı yüksek elektrik mühendisliği kadroları ile 40 lira maaşlı 
bîr fen memurluğu kadrosu münhaldir. isteklilerden memurin kanunu
nun 4 üncü maddesindeki evsafı haiz olanlann resmî vesikalarile bir
likte ya bizzat veya yazı il« umum Müdürlüğümüze müracaat etmeleri 
lâzımdır. 

Elektıik yüksek mühendislikleri için. yabancı dil bilenlerle radyo 
ihtisası yapmış olanlar tercih edilir. 

Yüksek mühendisler, tâyin edilecekleri kadro maaşını, hiç bir 
kâ yda tâbi olmaksızın tamşonen 

alacaklardır. .(9343) 
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Bahlfe 4 A K Ş A M 20 EylûI 1943 

Satılık zeytinlik 
ve bağ UCUZ FİYATLA 

Sanatoryum ve Prevantoryum 
İnşasına müsait 

Kartalm suyu ve havasile meş
hur Soğanlık köyünde (Yakacı
ğa 15 dakika mesafede) takri
ben 25 dönüm arazi İçinde 10 - 15 
yaşında 300 den fazla İyi bakıl 
miş zeytin ağacı yüze yakm ki 
raz, incir, vesair meyva ağaçları. 
Binlerce kütük bağ (Merhum 
Eşref Bey bağı) gezmek için Bay 
Kâzıma müracaat. 

Satılık köşk 
ve etrafında MEYVA bahçesi 

UCUZ FİYATLA 
Mütekaitler, nekahat halindeki 

hastalar, sayfiyeye ihtiyacı 
olanlar iç'n fırsat 

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

(Mahmut Bey Köşkü) 

PUDRALAR 
MODASINDA 

Yeni ve fevkalâde bir 

TEBEDDÜL 
Mübalâğalı gayri tabii 

"Makyaj,, kalmadı. 

Cilde sürülecek gayri mefi 
yeni bir pudra, tabiî bir 

güzellik verir. 

Pârisin şık kadınları, yeni bir 
moda icat etmişlerdir. Bütün gün 
sabit duran ve hiç parlaklık İzi bı« 
'ralanayan, hir gül teni veren yeni 
bir pudra bulmuşlardır. 

Bunun sırrı: İpekli elekten üç 
defa geçirilmiş en saf ve en ince 
pudrayı iki defa krema köpüğü ilo 
kanştırıiması usulü ile izah edile
bilir. Fransız kimyagerlerinin se
nelerce araştırmaları neticesinde 
elde edilen bu usul, Tokalon mües
sesesinin inhisarı altmdadır. Bu ye
ni Tokalün pudrası, arlık parlak 
burunlara ve yağlı ciltlere ebedi
yen son vermiştir. Cildinize, sekiz 
saat zarfında "Mat,, duran nefis 
ve güzel bir renk verir. Rüzgârda 
ve yağmurda ve hattâ terlemede 
cildinizi parlak göstermez. "Füü 
Mat,, Tokalon pudrasını kullanırsa
nız simanıza bir gül yaprağınm taze
liğini ve güzelliğini bahşeder, sevim
liliğinizi ve cazibenizi bir kat daha 
arttırırsınız On muhtelif ve yeni ca
zip renkte olan Tokalon pudrasından 
birini intihap ediniz. , 

>oktor Horhoruniı 

ebek'te Satılık 

AoartımanveArsa 
Takriben 4000 metre mu

rabba. İstanbul, Tahtakale-
de, Prevuayans Hanı No, 
37 ve müracaat. 

• Eminönündeki muayeneha' 
• nesinde hastalarım tedaviy< 
I başlamıştır, 1 

Eminönü Halkevinden: 
18/9/1943 tarihinde yapılan toplan

tıda ekseriyet olmadığı İçin .spor şu
besi intihabı 20/9/1943 pazartesi gü
nü saat (17) ye tehir edilmiştir. Spor 
Koluna kayıtlı azaların 20/9/943 
pazartesi günü saat (17) de Halkevi-
ne teşrifleri rica olunur. 

MODA DENİZ KLÜBÜNDEN: 
Üyelerimizden değerli Sanatkâr 

MÜNİR N U R E D D i N 
yalnız âzâ arkadaşlanna münhasır olmak üzere 20 Eylül 943 
Pazartesi akşamı bir konser verecektir. Saym azalara arzo-
lunur. İDARE HEYETİ 

Hind Diyarında 
Frances de Croisset bu adı bütün Türk okuyucuları tanır. İşte 

Refii cevad Ulunay bu kıymetli muharririn Hind diyannda Kan^ 
adındaki eserini çok ince muvaffak bir tarzca Türkçeye çevirmiştir. 
İnsan Hind diyartna kendini kaptırınca bu kitabı bırakamıyor, Kitabda 
bütün Hindistanı göreceksiniz. Denebilir ki Hind diyarını bundan güzel 
tanıyan tek eser dilimizıde mevcut değildir. Kitabın fiyatı 125 kuruştur. 

Neşreden: AKBA KİTAPEVİ Ankara 

DsvDdl @©Ddlar 
irene Nemirowsky'nin eseri olan David. Golder A. E. Yalman Rezan 

taratmdan tercüme edilmiştir. Eser hayatın ta kendisidir. Kitapta 
herkese bir ibret dersi vardır. Ailenin her ferdine tereddütsüz tavslyte 
edilebilir. Kitap Yahudi zenginleri tipinin canlı bir nümunesldir, 

Fiatı 125 kuruş olan bu kitap okuyucular arasında çok ra&bet gör
müştür. Mevcudu çok az kalmıştır. 

Neşreden: AKBA KİTAPEVİ Ankara 

Beyoğlu kazası idare heyetinden: 
Tamamının 

Kapı No. Hissesi mukayyit Pey Mükellefin adı Mahallesi 
ve soy adı Sokak 

Agop Hamamcı-
yan 

kıymeti akçesi 
21 Tamamı 960 72 B. Oğlu Meşrutiyet 

Mahallesi Baytar 
Ahmet sokak 

Bakırköy emvaline varlık vergisinden borçlu Agop Hamamcıyannın eşi 
Agavnl Hamamcıyana ait yukarıda mevkii ve cinsi ve evsafı yazılı gayri 
menkulün tahsili emval kanununun hükümleri dairesinde satılacağından 
İlk müzayedesi 12.10.943 salı günü saat 14.30 da ve kati ihalesinin de 22.10,943 
cuma günü saat 14 de satılacagmdan taliplerin pey akçelerini yatırarak mak
buzla birlikte Beyoğlu İdare heyetine müracaatları. (9489) 

Î
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Torun szvgisi 
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Demir kadar kuvvetli 
ömür kadar uzun.., 
Çapamarka Mûsiahzarai, / 

[ İnhisarlar U. Mütlürlüğünden: 
235 kilo 

21 kalem 
150 adet 

50 kilo 
500 adet 

6 adet 
50 adet 

10.000 kilo 
21 kalem 

> 

24.9.943 9,30 

24.9.943 10,30 
11.20 
11.40 

Su alır çubuk «muhtelif kalınlıkta» 
Galvaniz bakır aleminyom çinko 
bronz levha muhtelif kalem 
Grez yağdanlığı 2.3.4. no, 
Kalibra çeliği 5 ,m/m 
Kayış raptiye sırımı 
Kıyım bandası 40 m / m 
Zımparataşı 68 - 76 ve 68 - 78 
Trazolin 
Mobilye 
EHnamo kömürü «muhtelif» 

1 — Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme pazarlıkla satın alınau j 
çaktır. 

2 — Pazarlık hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Kabataşta leva. | 
zım şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Trezolin mobilya şartnameleri ve diğer malzeme hakkında 
izahat her gün öğleden sonra sözü geçen şubeden alınabilir. 

4 — isteklilerin teklif edecekleri fiat üzerinde % ' 5 güvenme parasi. 
le birlikte adı geçen komisyona müracaatları ilân olunur. ( 9 0 2 0 ) 

• 
1 — Levazım Ambarımızda mevcut takriben 800 adet müstamel saç Bi

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

taşta Levazım Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
3 — Bidon ve tenekeler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 
4 — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güven

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

1 — Koyulhisar ormanının Tatar mevkiinde bulunan idaremize ait 
bin metre mikâp kerestelik çam ve köknar tomruklan pazarlıkla nak-
lettiri İlecektir. 

2 — Erbaa nakliyatının muhammen bedeli kırk beş bin lira ve 
Niksar nakliyatının muhammen bedeli otuz beş bin lira olup anlaş
ma hususunda ihale bedeli üzerinden yüzde on beş teminat yatırılması 
lâzımdır. 

3 — Şartnameler Tokat inhisarlar idaresinden bedelsiz verilir. 
4 — Pazarlık 2 2 / 9 / 9 4 3 çarşamba günü saat on beşte Tokat İnhi

sarlar başmüdürlüğünde komisyon marifetile yapılacaktır. 
5 — Taliplerin yüzde on beş teminat akçesini ve bulundukları yerin 

en büyük mülkiye âminle Ticaret odasından alacakları «hliyet vesika-
lannı hamilen komisyona müracaatları ilân olunur. ( 9 4 9 6 ) 

Sümer Bank İplik ve Dokuma fabrikaları Mües
sesesi Bakırköy Bez Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 ) imalâtımızda kullanılmıyacak olan aşağıda cins ve miktan ya
zılı maddeler açık arttırma suretile satılacaktır. 

2 ) Arttırma 2 7 / 9 / 9 4 3 tarihine tesadüf eden psızartesi günü saat 
14 bedir. 

3) Muvakkat teminat 1775 liradır. 
4 ) Şartnameler fabrikamız Muamelât servisinden peırasız verilir. 
5 ) Fabrika katî ihaleyi yapıp yapmamakta aerbeati. 
6 ) Satılacak maddeler: 
Tahminen 20 ton bozuk pamuk deşesi. 
Tahminen 6 ton evsafsız pamuk 
Tahminen ^ .5 ton evsafsız üstüpü. ( 9 5 0 5 ) 

İstanbul Belediyesi ilânları 
Tahmin bedeli 

4 4 6 5 , 0 0 
İlk tetnianb 

3 3 4 . 8 8 

Kazas! Mahallesi Sokağı Kapı No. 
Kadıköy 

Cinsi 

Hasanpaşa Kurbağalıdere 18 
Muvakkat kıymeti pey akçed 

Hissesi L, K, L. K. 
914,50 metre murabbaı kagir ev Tam 2000 00 150 50 

Hiristo öntürkün Kadıköy şubesine olan varhk vergisi borcundan dolayı 
yukarıda yeri ve cinsi yazılı mülkün satılması kararlaşrtınlmıştır. 

İlk ihale 4/10/943 pazartesi günü saat 14 de, kafi İhale de 14/10/948 
perşembe günü saat 14 de yapılacağından talip olanların pey akçelerini havi 
makbuzlarla mezkûr eünlerde Kadıköy kazası idare heyetin» müracaatları 
ilftn olunur, " (9435) 

İtfaiye makineleri için alınacak 44 
çift patinaj anciri. 

4 1 0 0 , 0 0 3 0 7 , 5 0 Motorlu vesait için alınacak 53 adet 
kamyon makası. 

2 0 4 5 , 0 0 1 5 3 , 3 8 Karaağaç kamyonlan için alınacak 
mıak2is, sekman, yemtilâtör kasnşı, 
marş dinamo kömürü, piston pimi. 

Ttdımin bedlellerile ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işlet 
ayrı alyrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muame
lât kaleminde görülebilir. İhaleleri 4 / 1 0 / 9 4 3 pazjartesi günü saat 14 te 
Daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektupları ve kanunen ibrazı lâzım gelen diğer vesikeılarile ihale günü 
muayyen saatte Daimî encümende bulunmaları. ( 9 3 4 1 ) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlık 
İstanbul Satmalma Komisyonundan: 

36 ,000 lira muhammen bedelle alınacak yeni üç dizel motor maki-
nesinin 4 eylül 9 4 3 gün ve kapalı zarfla ihiJesine vakti muayyende 
talip çıkmadığından 2 8 / 9 / 9 4 3 salı günü saat 15 te açık eksiltme ile 
ihale yapılacaktır. İlk teminatı 2700 liradır. Şartnameleri komi*, 
yonda her gün görülebilir. İsteklilerin teminat makbuzları ve kanunî 
vesikalarile birlikte Galata Mumhane caddesi 58 No, lı dairedeki 
komialyona gelmeleri, ( 8 9 3 8 ) 
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t y ürenin her bir köşesine harp 
• ^ malzemelerini en süratli bir 
şekilde götürmelerile, Birleşik 
Milletlerin servislerinde bulunan 
Amerika Donanmasına mensup 
bu deniz tayyareleri yeni hava 
yollan ka9adetmektedir. Har.i)> 
ten .sonra, milletleri yekdiğerine 
sulhcu ticaret vs seyahat bağla» 
rile birleştiren ve yine ayni hava 
yollarında faaliyette bulunacak 
olan daha büyük ve çok daha kon
forlu Martin hava postaları im&l 
olunacaktır. 
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Kazan Kalaylatılacak 
Türk Gülyağcı l ık l imited Şirket inden: 
tspartadaki Gülyağı Fabrikamızın kazanları kalaylatılacağından bu 

işi mahedlinde yapabilecek isteklilerin Katırcıoğlu Hanında Sümer, 
bank Yerli Mallar Pazarları Müessesesi Müdürlüğüne müracaat eyle-
leri ilân olunur. 

ÖĞRETMEN ALINACAK 
TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI 

MÜESSESESİ M Ü D Ü R L I J Ğ N D E N : 

Müessesemiz Hususî Orta Okulunda İngilizce dersi vermek üzere 
Kollej mezunu ve yahut bu okulda ecnebi lisani vermeğe mezun bir 
Öğretmene ihtiyaç vardır. 

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

u ç DOKTOR ALINACAK 
TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI] 

MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 
Müessesemize ihtisaslan aşağıda yazılı üç doktor almacaktır. Paha

lılık zammı hariç olmak üzere verilecek ücret 300 liradır. Talip olanların 
mufassal hal tercümesi ve bir boy fotoğrafı ile Müdürlüğümüze müra
caatları ilân olunur. 

OPERATÖR — RÖNTGEN MÜTEHASSISI I 
SITMA MÜTEHASSISI ' 

KALORİFER YAPTIRILACAKTISİ 
Mevcut proje ve şartnamesine göre Karabükte Asit sülfürik 

ve Süperfosfat fabrikalan binalarında malzemesi müteahhide 
alt olmak üzere kalorifer tesisatı yaptırılacaktır. 

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

Toprak Mahsulleri Ofisi 
istanbul şubesinden: 

Müdürlüğümüz için pazarlıkla muhtelif eb'ad ve tipte 
2 8 M A S A V E S A N D A L Y E İMÂL ETTİRtLECEKTİR. 

Taliplerin masa tiplerini görmek ve fiat vermek üzere 28 .9 .943 
tarihine kadar Galatada Bahtiyar Hanında Ofis Mubayaa Komisyonu 
Reisliğine müracaatları. 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi 
Başkanlığından: 

A ) Betykozda inşa edikn Kulüp ve Kayıkhane binasına ait haricî 
sıva ve bir kısım doğrama ve döşeme işleri inşası açık eksiltmeye ko , 
nulmuştuT. 

B) Keşif bedeli 4100 lira ve muvakkat teminat 307 lira 50 ku
ruştur. 

C) Eksiltme 23 eylül perşembe günü saat 14.30 da Taksimde Sı-
raservilerde Bölge binasında yapılaccaktır. Keşif ve müteferri evrak het 
gün Bölge Muhasebe servisinde görülebilir. 

D ) isteklilerin 943 sonesine ait Ticaret odası vesikası, ehliyetlerini 
ispata kâfi fennî vesaik ve muvakkat teminatlarile birlikte mezkûr «ün 
ve saatte eksiltme komisyonuna müracaatları. 

( 9 4 8 6 ) 

Alternatör ilânı 
Silivri Belediye Riyasetinden: 

Takriben 36 K V A ve 2 2 0 3 . 3 8 0 voltluk bin devitlik komple 
4500 lira muhammen bedelli bir alternatör 13 eylül 943 tarihind'fa 
itibaren 1 5 gün müddetle münkasaya konmuştur. 28 eylül salı günü saat 
14 te ihalesi yapılacaktır. Talip olanların, daha ziyade malûmat almak 
istiyenlerin Silivri Belediyesine müracaatları ilân olunur. ( 9 4 0 1 ) 
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