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Şark cephesi 
ve 

\ 

italya harbi 
Müttefikler arasında gelecek 

ay Moskovada toplanacağı umu
lan üçlü konferansta konuşula
cak politika meseleleri hep o ka
rışık durumu gizlerken harb 
cephelerindeki hareket belirtgen 
gidişini almış bulunuyor. 

Şark cephesinde Sovyet ilerle
yişi değişmez bir hızla süregel
mektedir. İyice anlaşıldı ki Avru
pa garbına, Balkanlara ve bil
hassa İtalyaya yeni tümenler 
yollamak zorunda kalan, bu yüz
den hayli kuvvet çeken Alman
lar, Şarkta, kendileri için hazır
landıkları kısa ve sağlam cepheye 
kadar çekilmeye karar vermiş
lerdir. Bu bakımdan, Rusyadaki 
hareketin bir yenilgiden ziyade 
yeni bir plân tatbikinden doğdu
ğuna hükmetmek doğru olur. 
Almanların bir çok yerleri bırak
malarına rağmen Sovyet tebliğ
lerinde büyük sayıda esir ve ga
nimetten bahsedilmemesi, Alman 
çekUişinin önceden hazırlanmış 
olduğunu gösteriyor. 

Rusya işgalinin, bütün bu 
harbde Almanya için son hedef 
olduğu ve Alman iç müdafaası
nın TJkraynanm zengin toprak
larına dayandığı düşünülürse, 
Rusyamn büyük kısmını bırak
mak kararma varan bu plân de-
ğ'işikliğinin Alm^anya için ne de
rece ehemmiyetli olduğu anlaşı
lır. Almanyanm Rusyadan vaz
geçmesi. Müttefiklerin bü5rük 
hazırlıklan ve İtalyamn çökmesi 
karşısında, bütün Avrupa cephe-
leründe tutunamıyacağmı anlı-
yarak kuvvetlerini toplamak ih
tiyacından doğmuştur. Müdafaa 
harbine çekilen Almanya için 
artık geniş sahalar işgal etmek
ten ziyade, toplamp toparlana
rak diişmanlanm Avrupaya sok
mamak kaygısı hâkimdir. Bütün 
mesele, kış başlarken Almanlann 
nerede duracaklan ve Sovyetle
rin, kışm da taarruzlanna devam 
edip edemiyecekleridir. 

Almanyamn Rusyadan çekil
mesinde, harb zorluklarmdan 
başka, gelecek zamanlar için si
yaset düşünceleri de tesir göster
miş olabilir. Rusyadan büsbütün 
çekilmeyi göze almış olan Alman-
yaya karşı, ilerde zuhur edecek 
bir çok sebepler altmda, Sovyet
lerin harbe devam etmek isteme
meleri pek mümkündür. Öyle 
ahval ve şartlar çıkabilir ki va
tanlarını kurtarmış olan Sovyet
lere, Müttefikler uğuruna daha 
fazla kan dökmeyi lüzumsuz say
dırır. Şimdiden sonra harb ve 
politika hep beraber yürüyecek
tir. 

Her ne olursa olsun, bugün 
İçin Almanlann Şark cephesini 
az çok boşaltmaları, Avrupa gar
bında, hattâ İtalyadaki Müttefik 
taarruzlarına Rusyadan çok 
ehemmiyet verdiklerini gösterir. 
Sovyetlerin Alman cephesini ya-
rarak acele Avrupa ortasına ve 
Balkanlara girmek istekleri kar
şısında, ileriye şüpheli gözlerle 
bakmaya başlayan Müttefiklerin 
Avrupaya ve Balkanlara bir an 
önce ayak basmak arzulan mey
danda olduğu için Almanya, il
kin bu tehlikejd önlemek zorun
dadır. İtalyadaki çetin çarpış
malar bunu gösteriyor. Salerno-
daki Alman mukavemeti İtalya 
harbi hakkındaki ilk düşünceleri 
değiştirdi. Hattâ İtalyamn yıkıl
masından sonra Müttefik mem
leketlerde harbin sonu hakkında 
ypl alan iyimserliğe ket vurdu. 
M. Roosevelt, kongreye san me
sajında zaferin henüz çok uzak 
olduğunu açıkça söylüyor. 

ttalya harbi, Avrupa kalesini 
eorlamamn ilk denemesidir. İtal
ya, Almanya müdafaası bakı
mından belki en hazırlıklı, en 
kuvvetli bölge değildir. Müttefik
ler de, ihtimal ki İtalyada henüz 
bütün kuvvetlerini kullanmıyor
lar. Fakat ne olursa olsun asıl 
Öci düşman ilk defa İtalyada boy 
Ölçüşüyorlar. Almanların orada 
tutunmalan, yahut -Müttefikle
rin orayı ele geçirmeleri, harbin 
sonunu getirecek Avrupa hare
ketleri içüı ilk imtihan olacak
tır. Müttefikler İtalyayı işgal 
edemezlerse, Almanya, Rusyada
ki gerileyişin hesabını kendi mİl-

Mussolinî radyoda 
bîr nutuk söyledi 

Kirala hücumlarda bulundu, italyanları 
harbe devam etmeğe davet etti 

Londra 18 ( A . A . ) — Almanla
rın elinde bulunan İtalyan radyo
sunda bu akşam bir nutuk veren 
Mu»30İini şunları söıylemistir: 

«İtalyan lejyonları, İtalytanlar; 
Uzun bir sükûttan sonra tekrar se

simi duyuyorsunuz. Eminim ki bu 
sesi tanıyacaksınız. 1 1 / 1 2 eylül ge . 
cesi, düşmanların eline canlı olarak 
düşmemeğe karar vermiştim. Mazi
de iç durumlarda dinlemenizi istiyen 
bu ses olduğu gibi, muzaffer dakika, 
lan tesidetmenizi de gıene bu ses is
temişti. Sizinle konuşmadan evvel 
birkaç gün bekledim. Çünkü mânevi 
bir inkılâp devresinden sonra dünya 
ilıe tekrar temsıs etmekliğim lâzımdı. 

Radyo, uzun nutuklara müseüt de
ğildir. Onun için maceralı hayatımın 
len inanılmaz hâdisesinin vuku bul
duğu 25 temmuza geliyorum. Kıral-
la yirmi daJcika veya daha az süren 
bir konuşma yaptım. Kirala dert an
latmak imkânı yoktu. Çünkü o ka
rarını daha evvelden vermişti, ve bir 
anda en şiddetli noktasına vsırmıştı. 
Sulh zamanında olduğu gibi, harb 
zamanında da bir Nazırın işten el 
çektirildiği veya gözden düştüğü gö
rülen bir haldir. Fakat 20 sene mut. 
lak bir sadakatle — mutlak diyo-
runu — kirala hizmet etmiş olan bir 
adamın kıral sarayının eşiğinde tev
kif edilmesi ve bir suikastten kurtar-
msJc bahanesile bir hastane o tomo. 
biUnıe binmeğe mecbur edilmesi ve 
bir karabinyer kışlasından diğerine 
delice bir süratle gönderilmesi tarik
te idç görülmemiş bir hâdisedir. 

Bu söade himayenin bir baharve 
olduğunu derhal anladım. Bu husus. 

taki İlişlerim Romadan — bugün 
Mütteifikler tarafından işgal edildiği 
ilân edilen Napolinin batısında bu
lunan Ponzo adasına — götürüldü
ğüm zaman daha fazla kuvvetlen
mişti. Ponzo'dan Maddalona'ya ve 
oradan da Oranfasse'y« nakledildi, 
ğim zaman bu plânın beni düşmana 
teslim maksadını güttüğüne kanaat 
getirdim. Haricî âlemle bütün irtiba
tım kesilmiş bulunduğu halde, içim. 
de bir his bana Fühner'in mukadde-
ratrmla meşgul olduğunu söylüyor
du. Bu arada bu kardeşçe dostluk 
hususunda teminatı havi bir telgraf 
da aldım. Mahallin en yüksek me-
nıuru, vali gelip beni gördü ve rehi. 
ne olarak tutıdduğumu söyledi. Bu
nunla beraber 1 1 / 1 2 leylul gecesi, 
hiçbir zaman düşman pençesine düş-
miyeceğimi öğrenmiş bulunuyor
dum.» 

Bundan sonra Mussolini, Alman 
kuvvetleri tarafından nasıl kaçırıldı
ğını anlatmış ve şahsının etrafında 
oynanan facianın istikbalde İtalya
mn letrafmda da oynanılacağım ilâ. 
ve etmiştir. 

Mussolini, mareşal Badoglio ile 
beraber bir hükümet darbesi hazır
lamış olduğundan dolayı, italya ki
ralını itham etmektedir. 

Mussolini, sukutundan sonra der
hal mütareke yapıldığım söylemek, 
te ve şöyle demektedir: 

«Mütareke şartlan tarihin şimdi
ye kadar kaydetmediği bir derece, 
de sert ve ağırdır.» 

Mussolini, bütün ttalyanlan Al 
manya ve İtalyamn yanında harbe 
davet ederek nutkunu bitirmiştir. 

nV SABAHKI TEI.aRAri.AR 

Sovyet kıtaları her tarafta 
hızla ilerKyorlar 

Diniepropetrovsk'a 60 Km. mesafeye geldiler, 
Kuban'da Anapa'ya doğru ilerliyorlar 

Üçler 
konferansı 

H e n ü z n e tarihi, n e d e 
yer i karar laş t ır ı lmamış 

Londra 19 (Radyo) — Amerlkanm 
Moskova büyük elçisi amiral Standley 
yakında Va^ington'a giderek hükû-
metile temas edecek ve Stalin'in üçler 
konferansı hakkmdaki görüşlerini 
bildirecektir. Amiral Standley'in av
deti görüşmenin arzu edilen sahaya 
vardığını gösterecektir. Şimdilik bu 
görüşmenin ne tarihi, ne yeri tâyin 
edilmemiştir. 

Nevyork 18 (Radyo) — Pertinax 
bildiriyor: B. Eden'in son on beş gün 
zarfında Londra'da Sovyet Hariciye 
komiser muavini B. Mai<*y ve Birle
şik Amerika sefiri B. Winant ile yap
tığı görüşmelerden elde edilen neti
celerden salâhiyettar mahfillerde 
memnımiyet beyan edilmektedir. 

İngiliz, Sovyet Rusya ve Birleşik 
Amerika Hariciye nazarlannm veya
hut mümessillerinin birinciteşrinde 
Moskovada bir konferans aktetmele-
rlne temin edilmiş nazarile bakılmak
tadır. B. Eden'in konferansa bizzat 
İştirak edeceği muhakkaktır. Birle
şik Amerika Hariciye Nazın B. Hull 
bu seyyahati yapmıyacak ve bir mu
rahhas yönderecektir. Bu murahhas, 
henüz tâyin edilmemiştir. 
Amerikan mahfillerinin 

mütalâası 
Londra 19 (Radyo) — Amerikan 

mahfilleri, Amerlkanm Moskova bü
yük elçisinin seyahati münasebetile 
diyor ki: Rusyada askeri durum o ka
dar iyidir ki M. Stalln askeri mese
leler yanında başka meselelere de yer 
ayırmağa İmkân bulabilecektir. 

Teslim olan ttalyan 
gemlierî 

Londra 19 (A.A.) — Şimdiye kadar 
Müttefik llmanlarma teslim olmuş 
olan ttalyan hart) gemilerinin adedi 
108 1 bulmuştur. 
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letine vermiş olur. Yahut İtalya 
da elden giderse Almanya İçln^ 
tutımmak, maddî manevî bakım-> 
dan, daha güç olacaktır. 

Şark cephesinde ve İtalya har
binde, birbirine bağlı bütün bir 
harb plânile bir politika hesabı 
birlikte yürümektedir. Bımlann 
neticesini kış çatmadan görece
ğiz. 

Necmeddin Sadak 

Macaristan'da 
P e k y a k ı n d a m ü h i m 
hâdise ler bek len iyor 
Londra 19 (A.A.) — Gazette 

de Lausanne'a göre pek yakında 
Macaristanda mühim hâdiseler 
vukua gelecektir, 

Bıu-aya gelen haberlere göre. 
Sovyet cephesindeki Macar kuv
vetlerinin memlekete dönmesi 
İsrarla istenmektedir. 

Nüfus başına 
1 kilo un 

Ankara 18 •— Karne ile ekmek 
dağıtılan İstanbul, izmir, Ankarada 
nüifus başına bir kilo un dağıtılacak
tır. Unun kilosu 4 0 - 42 kuruşa ve 
rilecektir. Dağıtma işine bir iki güne 
kadar başlanac2Jctır. 

Londra 19 (Radyo) — Sovyet 
kıtaları şimalde Sımolensk, Ukrayna, 
da Kief istikam«tind« ilerliyorlar. 
Moskovada gece yarısı neşredilen 
tebliğe göre, Sovyet kuvvetleri Pav-
lograd'ı zaptemişlerdir. Pavlograd 
mühim bir yol kavşağıdır ve Dnie . 
per nehri üzerindeki Dniepropetro-
vsk'tan 60 kilometre mesafededir. 
Sovyetler Pavlogradm 12 kilometre 
garbında Pernaka'ya varmışlardır. 

Daha şimalde Sovyet kıtaları PoL 
tava - Kief şimendifer Ihattı üzerinde 
Mirogorod ve Romagin isteısyonlan-
nı zaptetmişler ve bu hattı kesmiş
lerdir. Bu suretle Poltava'daki Al 
man kıtalarının Kief ile irtibat temi
ni için 1 5 O kilometrelik bir kavis çe 
virmeleri lâzım geliyor. 

Merkezde Briansk'ı alan Ruslar 
Ruslaval'ıa doğru ilerUyorlar, Cenup
ta Sovyet kıtaları Zaporo2)e'ye yak
laşmaktadır, Azak denizi sahilinde 

Melitopol istikametinde ilerliyen 
Sovet kıtalan Nogask'ı ele geçirmiş
lerdir, 

Kuban'da Novoro<sisk'i zapbeden 
Sovyetler bu kıyıda »on liman olan 
Anapa'ya doğru ilerliyorW ve Ta
mam yarımadasına hücumi etmeğe 
hazırlanıyorlar. Almanlar acele bu 
yarımadaya doğru çekiliyorlar. Bu
günkü vazityet karşısında Almanlau 
nn Kerç boğazından aoele Kırım'a 
geçmek istiyeceklerj anlaşılmaktadır. 
Fakat Azak denizi boyunca ve şi
malde yapılan ilerleme harek'eti yü
zünden, Kırım'ı muhafaza edebil
meleri de çok güçtür. 

Londra 19 (Radyo) — Ruslar 
Smolenskten Kuban'a kadar 1000 
kilometrelik cephe boyunca ilerli
yorlar, Miktan yüzlere baliğ olan 
kasaba ve köyü ele geçimiişlerdir. 
Şimalde Briansk'ın batısında Gomel 
istikametinde ilerliyorlar. Biraz ce

nupta KieFe karşı tehdit artmaktaı-
dır. Sovyet kıtalan Desna nehrini 
bütün uzunluğunca aşmışlardır. Şinv» 
di Kief ten 65 kilometre mesafed» 
bulunuyorlar. 

Simolensk ve Kiyef 
müdafaa hazırlığı 

Stokholm 18 (A.A.) — Briansk böl
gesini temizliyen Sovyet kuvvetleri 
Smolensk ve Kief istikametinde İleri 
hareketlerine devam etmektedirler. 
AlÂanlr bu bölgelere hemen takviy» 
kuvvetleri göndermişlerdir. Smolensk-
te 60 kilometre d*inligmde istih
kâmlar tesis edilmiştir. Şimdi bu ke
simde, 70 kilometrelik bir cephede 
Yartsevo İle Smolensk İstasyonu ara
sında şiddetli bir muharebe cereyan 
etmektedir. 

Kief'in cenup do&usunda Kızılordu 
Dinyeper İstikametinde süratle llerl»-
mektedlr. 

Müttefikler Rodosa 
çıkmışlar 

12 adadan sahillerimize 
ilticalar devam ediyor 
Brazzeville 18 (A.A.) — Mütte

fik Komando kıtalan ttalyanla-
n n yardımile Rodos adasına çık
mışlar ve şimdi Almanlara karşı 
harekete geçmiş bulunmaktadır
lar. 

İzmir 18 — Üç gündenberi 
Marmaris ve Dalaman çifliği sa
hillerine Rodostan 71 İtalyan 
iltica etmiştir, Bımlardan biri 
yüzbaşı, üçü üstteğmeîn, sekizi 
teğmen, 46 sı er, on üçü de sivil
dir, 

Londra 19 (Radyo) — Kahire rad
yosu, dün gece Rodosdakl İtalyanla
ra hitaben bir mesa] neşretmiştlr. 
Yüksek rütbeü bir İngilia subayı ta
rafından okunan mesajda bu adadaki 
İtalyanlar Almanlann 

Müttefikler italya'da 
bir cephe kurdular 

Bari'den Salerno'ya kadar uzanan 
cephe boyunca ilerliyorlar 

edUlyorlar. Mesajda atmağa davet 
deniliyor ki: 

«Her vasıtaya müracaatla Alman
ları atmalısmız. Bu iş güçtür, fakat 
sizin vaziyetiniz de güçtür. Bu anda 
sizi kurtaracak ancak kendi hareke-
tinizdir.» 

Londra 19 (Radyo) — Saler-
no muharebesinin ilk safhasım 
Müttefikler kazanmışlardır. Şim
di muharebenin ikinci safhası 
başlamıştır. Bu safha çekilmekte 
olan Almanlarm takibidir. Beşin
ci ordu dağlık, arazide içeriye 
doğtu ilerliyor. Salemo'ya tak
viye kıtalan çıkanlmaktadır. 
Müttefikler sahilden 20 kilomet
re içeride Rocca Daspiza'ja zap-
tetmişlerdir. Burası ovaya giden 
bir çok yolların kavuşak nokta-

b&şlanndan' sidir ve mühim bir mevkidir. 

(Kiralık apartmanlaruj) yeni tarlfl 
Müşıteri —• Apartımanın havası nasıl aca 
Kapıcı •— Çok değil ^a^un, bin UraW.c>/ 

Sekizinci ordu da ilerlemekte 
devam ediyor. Bu ordu yalnız 
beşinci ordu ile birleşmekle kal
mamış, Tarant ve Brindizi'ye çı
karılan kuvvetlerle de irtibat te
sis etmiştir. 

Müttefikler Napoli körfezinde
ki bütün adalan zaptetmişlerdir. 

Londra 19 (Radyo) — İtalya
da askerî hareket Müttefikler 
lehinde gelişiyor. Beşinci ve se
kizinci ordu birleştikten sonra 
Bari ile Salemo arasında devam
lı bir hat tesis edilmektedir. Sa-
lerno'da Almanlann sağ cenahı
na hücumlar yapılmaktadır. Al
m a l a r yeni müdafaa mevzileri
ne çekiliyorlar. Hava kuvvetleri 
Almanlara ağır darbeler indir
mektedir. Şimdi İtalya'daki üs-
lerden kalkan uçaklar durmadan 
bomba yağdırıyorlar. Her tarafta 
yollarda alevler içinde Alman 
kamyonları görülmektedir. 

Müttefik uçaklan şimdi Roma-
' nm şimal ve cenubundaki Alman 

hava meydanlanm, yol' kavuşak-
lannı bombardıman ediyorlar. 

Berlin ne diyor? 
BerUn 19 (EP) — Ep. ajansı

nın askerî muhabiri Sertorius, 
italyadaki harb durumu baklan
da aşağıdaki malûmatı vermek-
tedir: 

Castellabate civarında perşem
be günü yeniden büjrük İngiliz 
birlikleri çıkanlmasından sonra 
Napoli cenubundaki savaş, artık 
ikinci safhasına girmiştir. Sava
şın birinci safhasının 5 ci Ame
rikan ordusunım gemilerine ka
dar geri atılmasile sona ermemiş 
bulunması, İtalyan filosu orta
dan kalktıktan sonra denizden 

I kara kuvvetlerine yardım husu

sunda her imkândan faydalanan 
İngiliz savaş filosımun bu mü
dahalesi sayesinde mümkün ol
muştur. Fakat buna rağmen 
5 ci Amerikan ordusu perşembe 
günü öğleden evvel dahi sıkıntı
da idi ve ancak 16 eylül .günü 
öğleden sonra, Akropoli - Castel
labate - Cap Licosa çevresine çı
karılan İngiliz kuvvetlerinin bas
kısı kendini gösterdikten sonra 
bu sıkmtılı vaziyet düzelmiştir. 

Bu ihraç kuvvetleri sekizinci 
İngiliz ordusunun Müttefik Baş-
kumandanlığmca Kalabrivadan 
yeniden gemilere bindirerek aza
mî süratle şimale şevketti ği bir
likleridir. Bu manevra ise yine 
İtalyan filosunun ortadan kalk
ması neticesinde İngiliz filosu
nun malik olduğu kati üstünlük 
sayesinde tatbik edilebilmiştir. 

S e m p l o n seferleri durdu 
Londra 19 (Radyo) — İsviçre 

ajansının bildirdiğine göre Semo-
lon ekspresi seferleri tatil edil
miştir^ 
I IHIt*»IMII I I I I imiini l t l lHI I I IHIHIMWMHMMIIItMlf lMtlHWtHlH^ 

DİKKATLER: 
îstanhulun dede yadiffâri 
arsalarına vurguncular 

konmasın / 

Arsaların tedahüle kalmış vergi
leri on gün içinde isteniyor. Bu gelir 
getirmiyen arsalardan çoğu, pek 
darlık içinde bulunan bir takım yan
gın felâketzedelerine, dullara, ye
timlere aiddir. Tabiî, iki ayaklan 
bir pabuca girecek; ve arsalar, şa 
son vurgun devrinde eline para ge-
çirenlere yok pahasma intikal ede
cektir. 

Hükümetin dar ve sabit gelirlileri 
korumak istediği «u devirde, bu 
süratli vergi toplama usulünde — !»-
tanbulun fakir arsa sabipleri l ^ i . 
ne — mülayim bir usul tatbik edil
mesini tentenni ederiz. İstanbullu
nun, ana baba toprağmdan, dede 
yadigârı arsadan mahrum edilme-
mesini; böyle bir fırsatla da vurgun-
culann yüzlerinin sinsi sinsi gülme, 
sine sebebiyet verilmemesini, (bize 
vâki olan bir çok müracaatlar üze
rine) Istadbul valisinden dileriz. 
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SÖZÜN 6ELISI: 
Bir müzayede 

YTecgi tahsilatı ıdolayıstle bu sene fazla müzayede oldu. Ben 
* tesadüfen bir ayakkabı mağazasmn müzayedeli satışında 

İndunmaştum. Dışanda altmış liraya satılan ayakkabılar, tellâl ta-
Kşfından evvelâ yirmi lirajra satdığa çıkarılıyor, fakat halkmuz pa-

balı mal almaya ahşmış olduğu için fiati arttırmakta biribirleıile 
fekabet ediyor, nihayet ayakkabı yine altmış liraya, yahut biraz 
daha fazlaya birinin üzCTİnde kahyordu. 

O zamandan beridir ki «pahalı ise almıyalım. Muhtekiri mahna 
müşteri olmamak suretile biz cezalaadırahmtt tamudaki sözloin 
^yhuddiğine inandım. Çünkü biz pahah mafan hevesli müşterisi-
yiz. Hattâ diyebiliriz ki her şey birdoıMre ucudasa dükkânlarda da 
•süşteri namına kimseler kalımyacak ve dükkân nhipleri satış yap
mak İçin fiatleri arttırmak zorunu duyacaklardır. 

Arttırmalarda hazır bulunmak hevesi bende olmamakla bera-
brr bir arttırmayı kaçırdığım İçin hâlâ teessüf İçindeyim. Geçenler
de defterdarhk ilânlan arasmda verg;i borcunu ödemiyen bir cenaze 
malzemesi sahibinin, dükkânında ne var ne yoksa açık arttırma su
retile satılacağı haber veriliyordu. Bunca mütoyed^er İçinde en 
görülmeğe değer olanı da şüphesiz buydu. Çünkü bu müzayedede 
taliplerin üzerinde kalacak olan şeyler boy boy tabutlar ve ancak 
Bbür dünya yolculuğunda İşe yanyacak bazı sevimsiz malzemeden 
ibaretti. 

Gerçi tabutun bir bakıma ayakkabıdan farkı yoktur, tkisi de 
yürüme vasıtasıdır, tkisi de ölçtt ile abnır. Fa|;at biri inşam şu gü-
sel dünya üzerinde d(daştiTmaya yaradığı halde diğeri, hiç şaşma
dan öbür dünyaya götürür. 

Om n İçin hazır bulunamadığım bu müzayedenin bir ayakkabı 
müzayedesine benzediğini sanmıyorum. Harb dolayısfle pek tabii 
dlarak fiatleri yükselmiş elan tabutlardan, <»rada, boyuna uygunu
nu seçip evine götürecek kadar kelepirci bir! çıkmışsa onu görme
yi kim istanesdi? Şevket Rado 

Orduda terfiler 
Yüksek tasdika iktiran eden listenin 

ikinci kısmını neşrediyoruz 
Ankars 18 (A.A.) — Yüksek tasdika 

iktiran eden ordu terfi listesinin ikin. 
el kısmı şudur: 

Tuğgenerallikten tikngeneraUiğe 
terfi: İhsan özgürler, tuğbaylıktan 
tuğgeneralliğe terfi edenler: Hamdi 
Koyutürk, kurmay yarbaylıktan kur
may albaylığa: Ari« Bilen, Mehmet 
Kütür. 

Kurmay binbaşılıktan yaıteylığa 
terfi edenler: Hamdullah Sûphl Q6t-
erl, Abdülbalim Önalp. 

Kurmay yüzbaşılıktan binbaşılığa 
terfi edenler: Sıtkı Kutlu, Hıfta Tüm-
er, Salâhaddin Tokay. 

lyade yarbaylıktan albayhğa terfi 
edenler: Tahir Tuöçer, Bedri Büyük-
alp, Şevki Kprlas, NasUı Alpznan, Fet
hi Emiroglu, AtKİülhamit Akalın, Ha-
Ut Özgüç, Ali Baykal, Galip tzcioğlu, 
thsan Taylan, Nihat Selik, Kesnal 
Ataünal, Mehmet Seyhan, ^zet Ya
vuz Kızıltan, Refik Tunca, Şevki 
Okten. 

Piyade binbaşılıktan yarbaylığa ter
fi edenler: Kâzım Demlrkan, Mehmet 
Kuran, Mustafa Çora, Lûtfı Tamo, 
RUmi Yolaç, Bacit Bil«ri«, Ali Akçado-
ğan, Kemal Güven, Ali Can, şefik 
özgör, İhsan Şenkartal, Müştak Oruç, 
Şevket özatman, Ömer öner. Şükrü 
Yılmaz, Suphi Kıral, Kâmil Çellkok, 
Asım Aydın, Nuri Bölükbaşı, Zeki Ka
rabulut. 

Piyade yüzbaşılıktan binbaşılığa 
terfi edenler: Emir İmal, Hikmet Ay-
dmalp. Galip Ünver, Naml Yayak, 
Necati Orhan, Cevat Yamtuıoğlu, Hil-
aü Giray, Cemal ödcan. 

Süvari yarbayhktan albayhğa terfi 
edenler: Nazmi Akıncı, Hilmi öner. 
Faik önal. 

Süvari binbaşılıktan yarbaylığa ter
fi edenler: Vehbi Balkan, Vttıbi Sar 
»aşer. 

Topçu yarbaylıktan albayhğa terfi 
edenler: Nuri Akal, Cemal Akluğu, 
Sıtkı Köker, Muharrem Akgdz, Sadi 
Uzanır, Kâmil otken. Hakkı yenil 
mez, Şükrü Akmsa, Behçet Öademir, 
Feyzullah TözOnalp, Kâzım Ünalan, 
Rlyattin Unsal, Alı Bayrak, Halil Tû-
mer, Cevdet Süer, Rifat Teake, Emin 
Gürel, Sıdkı Sürsal, Yusuf öner, Va 

hap Tezcan, Remzi Savml, Bmln 
Gürel, Aziz Tuncay, 

Topçu blnba^ıktan yaıtoayhğa ter
fi edenler: Hakkı Tulgar, Sej'dl Ok
tay, Zeki Eılgüder, Rahmi Belgerden, 
Ethem Güney, Musa Ünlü, Nuri Akar. 

Yer hava yarbaylığından albaylığa 
terfi edenler: Abdullah uçar. Mazlum 
Keyûk. 

İstihkâm yaıbaylıgmdan albaylığa 
terfi edenler: Cafer Englu, Sadi Ak
tan. 

İstiıhk&m binl>aşıhkan yarbaylığa 
terfi edenler: Rlza Kumay, Rifat Yen-
al. Ruhi Çağatay, 

İstihkâm yüzbaşılıktan binbaşılığa 
terfi edenler: Kenan özşimşek, ^ 

Nakliye binbaşılıktan yaı̂ baylığa 
terfi edenler: Şevket Tunceli 

Levazam yaıtıaylığmdan albayhğa 
terfi edenler: Vasıf Bantcıoğlu, Emin 
öze, Abdüleebbar Bayrak. Ziya Bek-
men. 

Levazım binbaşılığından yarbaylığa 
terfi edenler: Hakkı Aydın Yazıcı, 
Knln Altmordu, Bahri Aktüğfln, 
Celâl Tarlan. 

TabO) yarbayhktan altMiylığa terfi 
edenler: Sat»rt Ertenö, Ziya Bln«öl> 
Hilmi CayatOric, Bt4ıem Afcat, Muh
tar Davaz, HalH Baran, Kemal Toğ. 

Tablb binbafilıktan yatbayhga terfi 
edenler: Visali Ersan, Haydar Ajm-
car. Şükrü Anaay, Puat Soer. 

Yed^ piyade yarbaylığmâan el-
baylığa terfi edenler: Üzeylr Okan, 
Mrharrem Zeren, Hâ rdar Günalp. 

Yedek süvari yarba^ıktan albaylığa 
terfi edenler: İbrahim Artunç, Şevki 
Akın. 

Yedek topçu yarbaylıktan albaylığa 
terfi edenler: Lûtfl Kaygaç, Nuri Alp-
man. 

Itedek Isttbkfem y«ufeia84ıktan al
bayhğa terfl edenler: Baarl OtUsoy. 

Yedek eczaeı yart>aylıktan albayhğa 
terfl edenler: Cemil Sezen. 

Trenler aktarmasız 
işlemeğe başladı 

utan'bul - Derince arasındaki Dil 
iskelen kö^rOsOnûn tanüri bitmiş ve 
Ankara treni dün aktamvaBiz olarak 
gitnıiftİT. 

Beykoz cinayeti dâvası 
Suçlu, müddeiumuminin iddianamesine 
karşı karısmm kendi kendini vurduğu 

mûdafaasmda bulundu 
Beykossdaki evlnd» kana Muzaffe

rin boğazını ustura Ue keserek öldü
ren Ömer Sabrt Esenin cûrmümeş-
!hut kanununa tevfikan başlanan 
muhakemesine dün birinci ağır ceza 
mahkemesinâe devam edilmiştir. 

Bu celsede Beykoz sulh hukuk hâ
kimliğinden gönderilen dosya tetkik 
edilmiştir. Bunda, ölü Mussaffer ka-
dınm, kocası Sabri Esen aleyhine 
Beykoz sulh hukuk hâkimliğine mü
racaatla sulh teşebbüsü talebinde bu
lunduğu ve tâyin olıman günde her 
İki taraf da mahkemeye gelmedikle
rinden dosyanm hıfzedildiğl kaydedi
liyordu. 

Tahkikatın teysilnl icabettlren di
ğer hususat ve dinlenecek başka şa
hit mevcut olmadığmdan müddeiu
mumi esas hakkında mütalâasını 
söylemiştir. Müddeiumumi valtayı ba-
şmdan itibaren tafsilâtile izah ede
rek, Paşabahçe sıhhiye memurluğu 
yapmakta olan maznun Ömer Sabri 
Esenin bu işinden çıkarılması üze
rine işsizlik, ihtiyaç ve yoksulluk yü
zünden karısı Muzafferle araların
da şiddetli geçimsizlik başladığını, 
kadmm boçanma teşebbüsüne giriş
tiğini, fakat boşanmak Istemlyen 
Ömer Sabrlnln. kansım bu işten vaz
geçirmek için ısrar ve taayik etmişse 
de kadm vaz geçmediğini, karısmı 
çok seven ve fakat kendisinde 
erkeklik iktidarı olmıyan ve bina
enaleyh karısını ruhan ve cinayet 
itibarlı© tatmin edemediği anlaşılan 
suçlunun, kansmm bu kati .•larek t̂i 
karşıamda teheyyûç ve tehevvürle, 
aynı zamanda, sünnetçilik yaptığı İçin 
malik olduğu çok keskin bit ustura 
İle -Muzafferi bogazmdan kesmek su
retile öldürdüğünü anlatmış; maa-
nunun, kansı tarafmdan kendisine 
hakaret ve İhanet edildiği, kadmı 

evde yalancı bir erkekle gördüğü ve 
tahrik tcsirlle bu suçu İşlediği hak
kındaki iddlalannm yetüıde olmadı-
ğmı söylemiş ve netice olarak: 

— Hiç Ur tahrik ve cezayı aaaltıcı 
sebep olmaksızm sat yaş farkı ve 
ademi iktidar dolayıslle kıskançlık ve 
Muzafferin eşyalannı sattığı İçin 
mahkemeye müracaat etmesi ve ka
tiyen boşanmak istemesi jrüzüri-
den kansmı bıçakla boğazmı kesmek 
suretile kasden öldürdüğü anlatılan 
suçlu Sabri Esenin hareketi Türk ce
za kanununun 449 uncu maddesinin 
1 İnci fıkrası mucibince, cinayetin İç
leniş tarzına göre o veçhile cezasının 
teşdit ve takdirine ve 36 ncı madde 
mueibinoe cürüm âleti olan usturanm 
müsaderesine karar verilmesini ta
lep ve İddia ederim. 

Demiştir. Bundan sonra maznun 
Sabri Esen hazırladığı müdafaana-
moslnl mahkemeye vererek yüksek 
sesle okunmasını İstemiştir. 

Bu müdafaanamesinde maznun 
Sabri Esen dinlenen şahitlerin tel-
klnlo ve kaynanasmm tahrik be teş-
vtklle kendisi aleyhinde şahadette 
bulunduklannı; uzun uzadîsra. izah 
ederek şöyle diyordu: 

— Gözüm gibi sevcUğim kanmı öl
dürmek değil, yaralamak dahi benim 
elimden gelmez. Ben bu vakanın 
faili değilim. Karim kendi kendisini 
öldürmüştür. Buna sebep de, kendi
sini başka bir erkekle fena vaziyet
te görmemden duyduğu hicaptır. Be
nim suçum yoktur. Vicdanınıza mü
racaat ediyorum. Kanmm ölüsü hu
zurunda ahnan ifadem muteber de
ğildir. Çünkü heyecan İçinde İdim. 
Ne söylediğimi bilmiyordum. 

Mahkeme, evakı tetkik ederek ka-
rarmı vermek üzere duruşmayı 22 ey
lül çarşamba gününe bırakmıştır. 

Yıldız bahçesi Varlık vergisi 
Dünden itibaren halka, 

açıldı 
Yıldız balıçesi dün öğleden 

sonra halka açılnuştır. Saray 
müştemilâtmdan Çadır köşkü 
tamir edilmiş ve köşkün önün
deki bü3rük havuz da temizletti-
rilmiştir. Bu İş İçin 55 bin lira 
harcanmıştır. Köşkün İçi kıymet
li kanape ve koltuklarla döşen
miştir. Malta köşkü de tamir 
edilmektedir. Bu da yakmda zi
yaretçilere açılacaktır. 

Bahçeye önüne gelenin girip 
de tahribat yapmaması İçin bazı 
tedbirler ahnmıştır. ' 

Bahçenin açılma töreninde Va
li ve Belediye Reisi Dr. B. Lût/i 
Kırdar, mebuslar, Vil^et ve Be
lediye erkâm, gazeteciler bulun
muştur. Vali B. Lûtfl Kırdar ga-
zetecllere beyanatta bulunarak, 
bir zamanlar yalmz padişahlarm 
ve saray mensuplannın İstifade 
ettikleri Yıldız parkında şimdi 
her vatandaşın gezebUeceğini 
belirtmiştir. 

Vali, sözlerini bitirirken bu 
büyük ve güzel parkın İstanbul 
Belediyesine hediye edilmesin^ 
den dolayı Başvekil B. Şükrü 
Saraçoğlu hükümetine ve Mali
ye Vekiline şehir halkı namına 
teşekkür etmiştir. 

Rus k i l i ses in in b i r t eb l iğ i 
Moskova 18 (A.A.) — Rus kili

sesi. Alman işgali altında bulunan 
topralclarda düjmanla iş birUği ya
pacak olan her şahsı aforoz edece-
ğiri bildirmiştir. 

Borçları terkin edilecek
ler lesbit' ediliyor 

Varhk vergisim ödeyrmiyecek va
ziyette bulunan hizmeti erbabının 
vergi borçlannm teddni hakkında 
Bü5rük Millet Meclisi tarafından ka
bul edilen madde, şejııimizde büyük 
bir alâka ile karşılanmıştır. Yeni ka
nunun kabulü üzerine dün sabah 
Defterdarlıkta Defterdar B. Faik'in 
reisliği altında Defterdarlık eıkânı-
nm iştirakile bir toplantı yapılmıştır. 
Bu toplantıda son kanunun şümulü, 
ne dahil olup da vergileri terkin edi
leceklerin tesbiti ve bu kanunun tat
biki «trafında alınacak tedbirler gö
rüşülmüştür. 

Kabul «dilen maddeden istifade 
edecekler hususî muesveselerdıe az 
maaşla çalışanlar ve seyyar satıcılar, 
dır. Bunlar 30 bin kadardır ve 20 
bini latanbuldadır. 

Başvekil Budapeşte 
elçimizi kabul etti 

Ankara 18 (A.A.) — Başvtekil 
Şükrü Saraçoğlu bugün saat 13 te 
Budapeşte elçisi Şevket Fuat Keçe. 
ci'yi Başvekâlette kabul etmiştir. 

Mahkemelerde : 

Ankara Belediyesi İdra 
kontratlarım tetkik 

ediyor 
Ankara 18 — Ankara Belediyesi 

kira kontratlarını tetkike başlamış
tır. Bu arada yüksek kira aldığı go. 
rülen altı ev sahibi Millî korunma 
mahkemesine verilmiştir. 

Ustasının başına çorap örmüş! 

Telefondaki ses 
Yazan: Bnıce Graeme Tercüme eden: (Vft . Nû) 
I , Tefrika No. 85 , • 
Mc Taviah hiddetten sapsıan ke-

•Jldi. Geny« doğru bir adnn atarak, 
$lackshirt'e öyle bir jamar indirdi ki, 
Şdelrkıanfanın yiizünıkn kan hfkndı. 

M\J)Arririn kalbinde demin belL 
^ n his $u anda duyduğu gayzm ya-
funda hiç mesaltesânde kaldı: 

—. Alçakı - diye haykudı. 
Sesinde, müthiş bir lûddıet vardı. 
Mc. Tavish, dü^mamnın bağlı, 

l^endisinin sıerbes bulunın2isına ıtağ-
nen ürktü. 

— Benden me kadar nefret ettL 
(inizi görüyorum. Fakat, benim de 
•izden ne kadar nefret ettiğimi hıer 
halde bilirsiniz. — diye homurdan
dı. — Sen ey »sfil hırsız! Londıanm 
bütün kulüplerinden kovulmama se
bep »ensin. Senin yüzünden bütün 
»osyete beni alarozladı. Halbuki 
kendime ne güze! bir mevki yapmıj-
traı. Jane'in hissesine dü^en mirastan 
da beni mahrum bıraktın. Halbuki, 
t, «îrvet benim hakknndı, ^ , Mr 

VerrcUl Bana ödencoek çok biiyük 
borcunuz yvr. O borcu çok geçme
den faidle ödeyecektiniz. Bütün n«y 
cudiyıethıizle. Artık bitti, bitti Her 
•ecP bitti maa için. YOka^ raecBs. 
Wde <S(y4« boy göstermi^ecekınpiz. 
EfvleonM K̂ için, güDel knlann pKfbiu 
de dolafanuyacaksınız. Siz zaten 
lursızsmız, seraerisiniz. Mevki ıv« 
şöhret kazandınız. Fakat bunların 
hiç birine sahip olmak hakkını haiz 
değilsiniz. Adaleti temin etmıek için 
felek kıarşmıza beni çıkardı. Şimdiye 
kadar cezasız kaldmızsa. bunun «e-
belli karşuıza hep ahmaklann, ya
hut korkaklarm çıkmış bulunmaısidır. 
Ah, ah! Göreceksiniz. Size öyle l)ir 
ij yapiacağun ki, saf yahut aptal ol
dukları için aldaıttığmız bütün biça_ 
relerin edıı çtkacak. 

Blackahirt. zalim düşmanının ken. 
d^nni serdiği yerden hâlâ kımıldan
mıyor, orada duruyordu. Tek hare-
}y& v.'^p^k'ksı^ lüt^astı* ^eğildi. 

Cevap d» veremiyordu. 
Mc Tavish, ona doğru bir adım 

attı. Tokat sebebiyle devrilmiş oldu
ğu vaziyetten onu düzeltti, duvara 
dayadı: 

— Şimdi dinleyin beni! — diyıe 
devam etti. — Siz kendinizi her tür
lü takipten kurtulacak derecede usta 
zannediyordunuz, değil mi) Hıalbu. 
ki aldantyor dunuz. Size ne gijbi bir 
akıbet hazırladığımı, söylemeden 
ervvel, bu güne kadar «ize dair neler 
keşfettiğimi haber vereyim. Zeki bir 
adam için sizin kim olduğunuzu key
fetmek pek de o kadar güç bir me
sele değildi. Gerçi, ben bile bunun 
için epeyce bir zaman ısarfettim. Far 
kat, neticede hakikat gözlerimin 
önünde behriverdi. Hani |u Güzel 
sanatlar kulübünün meşhur toplantısı 
vardı ya, oradıa o gece neler oldu. 
ğunu siz de pekftit benim gibi bili
yorsunuz. Doğrusu, Blackshirt'ün 
orada olup bitenlerden derhal haber 
alışma haynet ettim. Şu ahmak ihti
yar sir Ailen Dımn'la konuştukları, 
mızı nasıl öğrenebildi) diye düşün
düm. Böylece, bahm geçen Black
shirt'ün o gece ziyafette bizimle be
raber bulunduğu kanaatine vardım. 
Evvelâ o herifin, ihtimal ufaklar 
arasında bulunacağını göz önüne 

aldım. Fakat, benim evime girdiği, 
niz gün, bana karşı ne suretle hare
ket ettiğinizi düşünerek, bu faraziye
den 'Vazgeçtim. H*yırl Alelade 
ve halk tabakasmdan çıkma bir in
san, o çeşit cümlelerle konuşamazdı. 
O halde Blackshirt, uşaklar arasm. 
da değil, ziyafettdd efendiler ara
sındaydı. 

«Ziyafette lüm varsa, hapsini bir 
Üste halinde tanzim ettim. Birer bi
rer herkesi tetkikle Bstedıen bu ola
maz diye sildim, südkn, nihayıet şu 
kanaısıte vardım ki, meşhur hırsız, 
ancak muharrir bay Verrell okbilir, 

«O akşam, öiyle nazariyeler sür
müştünüz ki, bunlar namuslu bir in
giliz burjuvasının ağzmdan çıkamaz
dı. Beni bayrete düşüren fikirleriniz 
kanaatimi de kuvvetlendirdi. 

«Hangi tabakadan çıktınız, bilmi
yorum. Fakat, her halde aşağı taba. 
kadan olacak. Aksi takdirde kendi
niz için bu tarz bir hay*t seçmezdi
niz. Her ne halse, akıllı geçinen bir 
zat olmanıza rağmen bana hücum et
mek suretile, kendi nam ve hesabını. 
za bir falso yaptınız. Bir psikoloji 
hatası yüzünden mahvoldun'iz, üs
tat. Şayet, benim karakterimi azıcık 
olcun düçünseydiniz, benim intikam 
almadan duramıyaçağıma kanaat ge-
tirirdinign (Arkası VAT) 

Omuidar kalkmış, boyun içeriye çe
kilmiş, dizler kıvr&, gövde bükülmüş; 
yürümüyor, âdeta yuvarlaoıyor. On 
dokuz yaşında lml§ amma, çelimsiz 
vücudu on beşten fazla göstermiyor. 
Tökezleye kösteklene ikinci aulh cessa 
mahkemesine girdi. Yanına d&vacı 
Marko dikilince büsbütün küçüldü, 
kirpi gibi büzülüp sandalyeye çöktü. 
D&vacmm yanmda çıraklık yaparken 
bir gün ustasmm evini soymuş... Mar. 
ko h&dlseyi anlattı: 

— Ben kunduracıyım. Şu Kosti de 
dört aydanberi jranımda çıraklık ya
pıyordu. Eli işte, göBü oynaşta, bir 
serseri olduğu belli idi. Kendisini an
cak a3rak İşlerinde kullanıyordum. Bir 
gün öğle vakti dükkândan kayboldu. 
Başımdan defeoldu diye sevindim. Me-
ft"r herif başıma çorap örmüş de ha
berim yok... Akşam üzeri eve gittiğim 
zaman bizim madam Azrail gibi kar
gıma dikilip bağırmağa başladı; «Sen 
hırsızlan toplayıp eve gönderiyorsun. 
Ceketini istemek için başka adam bu
lamadın mı? Hem, söyle bakalım; iş 
zamanı yeni ceketi giyinip de nereye 
gidecektin?.. Hangi yosmalarla ge
zip eğlenecektin? Cevap ver ba
kayım!..» madam! dedim, hangi 
ceketten, hangi yosmalardan bahse
diyorsun?,. Madam büJtoütûn kö
pürdü bay hâkim!.. Suratıma tokat 
sovururken ellerini zorlukla tutabil
dim. Karım biraz sinirlidir. Kafası kı
zınca dünyayı gözü görmez. Tokat da 
vurur, tekme de... O gün de az kaldı 
ki beni yine kedi yavrusu gii» patak
lasın. «Aman kaneığmı! Dur bakalım! 
Söylediklerini anlamıyorum. Biraz 
sabret, olanı biteni anlat da sonra 
İstersen yine döversin beni!» diye 
zorlukla yatıştırdım kadmcagızı...Me-
^ r ki işin içinde İş varmış. Şu serseri 
kerata öğle vakti dükkândan savuş
tuktan sonra akşama doğru bizim 
eve gitmiş, madama: «Ustam yeni ce
ketini istedi. Ver de götüre3rlm» de
miş. Kadıncağız ne bilsin ki bu bir 
eşkıyadır. «Sen aşağıda bekle de ben 
ceketi getireyim» diye bunu İçeriye 
aldıktan sonra kendiside ceketi getir
mek üzere snıkanya çıkmış. Yine ka
bahat bizim madamda ya!,. Yukanya 
çıkınca kendi kendine; «Bu adam ye
ni ceketi niçin İstiyor, Mutlaka ho-
vordalıga gidecek, bana hlyanet ede
cek» diye pencerenin önünde bir za
man 'düşünmüş, nihayet ceketi gön-
dennemeğe karar vermiş; «Ustana 
söyle de gelsin, ceketini kendisi al 
sm» diye çırağı savmak için aşağıya 
inince bir de bakmış ki kimseler y^ 
Acaba oturmak İçin İçeriye mi girdi 
diye oda kapısmı açmca ne görsün?. 
Odalar tamtakır... Yatak çaıfafı, ça
maşır, daha ne varsa hepsi aşınlnuş. 
Hemen polise haber verdik, ertesi gün 
de bu çocuğu yakaladılar l»y hâkim! 
Çaldığı eşyanm yansmı «atmış, ya-
nsmı elinden almışlar. Suçunu da 
itiraf etti. Şbndi ben de cezasmı is
terim. 

H&klm, maznuna işaret etti: 
— Kalk bakalım Kosti!.. Bak. s » 

ustanm evini soymuşsun. 
Baharda hava ısmmca. kış uyku

sundan uyanıp gerine kıvrana hare
kete başlayan böcekles gibi agir ağur 
doğruldu, sendeleyerek kalktı, yavaş 
sesle birşeyler mmldandj, 

Hftklm ihtar etti: 
— Söylediklerini duymusrorum. Bi

raz sesini çıkar. 
Bu ihtar Kostlyi âdeta diriltti. Kir

pi vücudu birdenbire doğruldu, ça-
pakh, sönük gözleri açıldı, av gözet
leyen tilki gibi şeytanhk ışıltılan sa
çılan bakışlarla etrafı süzıdü. sesinin 
perdesi de yükseldi: 

— Çalmadım ben bay hâkim!.. 
— Yansını satıp yansı elinde ya

kalanan eşyayı nereden aldın?.. 
— Onlan bana ustanm madamı 

verdi. 
— Niçin verdi? Hediye mi etU 

sana?.. 
— Bilmiyorum bay hâkün-.. Ma

dam bana: «Sen benim ölen oğluma 
benziyorsun. Bunun için seni çok se
viyorum. Oğlumun şjrası dolaptşı du
ruyor. Onlan gördükçe detrlerim ta
zeleniyor, ağlıyorum. Şunaln sana 
vereyim de dertten kurtulayım» dedi. 
Hepsini bir bohçaya doldurup koltu
ğuma verdi: «Güle güle kullan. Oğ
lum için de dua et. Amma, bunları 
sana verdiğimi ustana söyleme sa-
km!» diye sıkı sıkı da tenbih etti. 
Benim yerimde siz olsanız almaz mı-
smız bay hâkim?.. Şu esmanda böyle 
şeyler çok para ediyor. Satarım da 
harçlık yapanm, sinemaya filân gi
derim dedim, aldım bohçayı. 

— Sen ustanm evine ne için git
miştin?.. 

Uzun uzun düşündükten sonra ba
şını kaldırdı: 

— Kafamm içerisi karma kanşUt 
oldu bay hâkim. Hepsini unutmuşum. 
Ustanm evine niçin gittiğimi de, oda
ya girip eşyayı nasıl topladığımı da 
hatırlayamıyorum. 

— Şimdi doğrusunu söyledin. Oda
ya girip eşyayı topladığmı çok İyi ha
tırlıyorsun. 

Kırdığı potun farkma vararak bir^ 
denbire şaşaladı, yumruklarını sıkıp 
dişlerini gıcırdatarak başını salladı: 

— Yalandır, bay hâkim! O sözlerim 
yalandır. İnanmayınız, dilim kaydı 
da yanlış söyledim. Bülbülün çektiği, 
dilinin belasıdır derler. însari düşün
meden İleri geri konuşursa, işte böyle 
yala njranlış lâflar eder. Bu İş başı
ma gelince şaşırdım da ne söylediği
mi bilemiyorum bay hâkim!.. 

Markonun karısı şahit olarak din
lendi, O da hâdiseyi kocasmm söyle
diği şekilde anlattı. Kosti bu ifadeye 
İtiraz etti: 

— Yalan söylüjror bay hâkim!.. 
Üzerime ifira atıyor. 

— Peki amma, seni oğlu gibi sev
diğini söyliyen, «ana eşyasmı veren 
kadm şimdi niçin iftira etsin?.. 

— Elbette h&klm beyi.. O eşyayı 
bana kocasmdan gizli verdi; sonra 
kocası dU3runca korkusundan inkâr 
etmeje kalkıştı. İftiradır, kabul et
mem. 

Dljer şahitler dinlendi, suç sabit 
oldu, Kostinin bir buçuk ay hapsine 
karar verildi. 

Ce. Ee. 

Havagazı 
şirketi 

Müddeiumumilikçe millî 
korumna mahkemesine 

yerildi 
Noksan kalorili gaz vererek abo

nelerden fazla para aldığı iddiasile 
Yedikule havag?.zı şirketi ale(yhin« 
açılan tahkikatm bitirildiğini, ehli 
vukuf heyeti tarafından tanzim olu. 
ren tetkikat raporunun mUdediumu-
miliğe verildiğini dün yazmıştık. 

Müddeiumumîlik raporu tetkik 
etmiş ve şirket akyhinde takibat ya> 
pılmasma lüzum görerek evrakı Millî 
korunma mahloemeaine vermiştİT. 

Müddeiumumi B. Sünuhi Arsan 
bu mesele etrafmda dün şu izahatı 
(VermiştiT: 

— Yedikule havagazı şirketi hak-
kvKİa hazırlanan evrakı bugün Millî 
korunma mahkemtsine verdik. Dâ. 
vanın bu mahkıeraede açılmasında 
ild sebep vardır: 

1 — Şirket, havagazı ii*ih»alin, 
de kullanılmak üzere kendisine re . 
rilen kömürlerden 400 tonunu, tahr 
saa olunan mahaldıen başka yerlerde 
sarf ve istihlâk etmiştir. 

2 — Abonelere verilen bavagan. 
nm kalorisi düşük olduğu Kalda. 
mukavıele ile tâyin olunan kaloriyi 
havi gaz verilmiş gibi abonel«rden 
fazla pıara alınmıştır. 

Gerek bu suretle, gerek taktir ka
maralarının iyi tutulmaması, fena bir 
halde bulundurulması ve lüzumlu 
yenileme malzemesinin mevcut bu
lundurulmaması suretile haksız men. 
faat temin edildiği neticesine vanl-
nuştır. Bu hareketler ıMiIlî korunma 
kanunu hükümlerine muhalif görül-
düğünd-en, aidiyeti cihetile dâva ev
rakı mezkûr mahkemeye tevdi olun
muştur. 

Millî korunma müddeiumumîliîi. 
nin de baîi cihetlerin tetkikine lüz-jm 
görmesi muhtemeldir. 

İtalyan elçiliği erkânı 
kirala sadık 

italyan büyük elçihğinden aldığı
mız Ûr tebliğde, son günler zarfıo. 
da çıkanlan bazı şayialar münasebe-
tile Türkiyedeki bütün İtalgran sefa:-
ret ve konsoloshane erkânının kıral 
hiycûmetine sadakatlerini tekrar te. 
yidettikleri bildirilmektedir. 

Londra 19 (Radyo) — İtelyanın 
Finlandiya ve İsveç elçilikleri kirala 
vie Badoglio hükümetlerine sadakat, 
lerini ilân etmişlerdir. 

18/9/943 tiaUeri 
Londra üzerine 1 sterlin 
Nevyork Ozertae 100' ûolar 
Cenevre üzerine 100 frank 
Madrid üzerine 100 peseta 
Stokholm Özerine 100 kuron 

Esham ve TabvOAt 
İkramlyeli % 5 933 
tkr. Ergani % 5 9S8 
% 6 İkramiyen M. M. 
% 7 Mim Müdafaa 
Sivas • Ezruruıu I 
Sivas - Bnurum S-î 
% t. m ı D. Y. I 
% 1, 1»41 D. T. a 
% 1 İMİ D.Y. i 
% 7i T, boro« 
Anadolu D. Yolu % 6Q 
Anadolu D. Yolu 1-2 
Anadolu Mümes. 
Merkez Bankası 
İş Bankası nama 
tg Bankası HâmUlns 
T. T. B. hisse 
Aslan Çimento 
Şark Değirmenleri 
İttihat Değirmen 

BOR9A DIÇINBA 
Türk altmı 
Külçe altın bir gramı 

5.22 
1S0.50 

80.3255 
12.89 

31.1323 

21.55 
19.38 
19.94 
S0.3S 
19.9S 
80.11 
Bo.n 
19.11 
ld.24 
13.60 
23.80 
43.28 
88.79 

120.^ 
13.30 
18.70 
3.70 
e.40 
4.25 

24.25 

82.40 
43» 
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— • Takvim •—i 
Ramazan 19 — Rmr 131 

İmsak Güneş ö*le tklndl Ak. Yatsı 
R. 9.50 11.31 5.55 0.23 12.00 1.32 
V S.04 5 44 13 08 16.3« !<) H 20. *L 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Mantık ayrılıkları 

Bir fıkra kitabmda okudum; bel
ki de uydomıadır; yahut, bahti 
geçen şahıslar bunlar değil d« ba|-
kalandvı 

Sözde bir gün meşhur Fransız edi. 
bi Moliero kavga ediyormoş. Araya 
girmişler. 

Moliere: 
— Kanjmayın! - diye haykumuj. 
— Yahul Düşmanın kuvvetli 1 

Dayak yiyecdısinl 
— Ne bilirsinizt beUü de canun 

dayak yemesini istiyor! HürriyetBiM 
mâni olmayınız! 

(Düşünüyorum ki, Moliere marîz 
bir erkeltti. ihtimal, kav^a ettiği Ve. 
nus kadar güzd, Amazonlar gibi 
•tak bir kadınnujtır!) 

««« 

«Dayak yemek hürriyeti»!.. 
Bu mefhum pek tuhafıma gitmi|-

tL «Harbden »onra nizamı» m kur
mak için daha şimdiden, fu gürültü 
esnasında nefes ve mürekkep tüke. 
ten Amerikalılara karşı, eski görene
ğe bağlı eski kıtalarm bir sürü ço-
ğunluklan, azınlıklan istihfafla cmuz 
silkiyor: 

— Muhakkak bunda bir hüe var-
>'dır!... - füphesioe düşüyorlar. 

(Zira. Avrupalılar, AsyalJar ve 
Afrikahlar siyaset deyince ifin için. 
den bir desise çıkacağına, hde son 
devrin tecrübelerUe, inanmif bdu-
Duyorlar.) 

«Kimsedan korkmamak hünijre. 
ti» tarzmdaki yakası açılmamış lâtif 
hürriyetleri bile bu dehşet devrinde 
tahayyül ederek ncrikl insanlığa ma-
letmek istiyen nazariyeler eski dün. 
ya insanlarının bu menfi ruhu karşı
sında kim bilir ne kadar ye'se kapu 
lir... 

Akıllarından şöyle geçer: 
— Bizim ebedî barışçı ve ebe

dî refahçı projelerimize omuz silk
mek, bunlann dışında hareket ser-
beeliği istemek Molere'in «dayak 
yemek hürriyeti» gibi berbat bir hür
riyete talip olmaktır. 

Fakat, ue yazık ki dünya henüz 
bir Babiİ kulesi halindedir. Yahuz 
brinin ded$im ötekisûn anlamama, 
n cihetinden değil: tıuanlann man 
fağınm biribirine uymaması bakmun-
dan da! 

NazamTMİa kl&cik mahiyet almış 
6ç «aykın mantık» misali göstere, 
yim. 

Birincisit — 
Bir sünnî entellektüel, İran yay

lası ahuntlanndan birine misafir n -
niş. Bütin gece yarenlik etmişler. 
Entellektüel, ahundun dddeo horu
na gitmiş. Fakat ev tabibi o gece 
kendisini öldürtmüş. Sebebi şu: 
«— Bu misafirim t o ^ oluyor. Hal-
bdci sakalına natura süren kişi, her 
kdın kesOmesine karşılık gün hesabı 
fa kadar müddet Cehennemde kala
caktır. Şehit ohnasmı temin edeyim 
de çuncJkğızı Cehennemden kurtara
yım.» (1920 senesinde olma» bîr hâ
disedir. Emekli general Halil an
lattı.) 

llüncisi: — 
IstanbuUn bir kaatil bana dedi ki: 

«Vurdum arkadaşmul Elbet vuru
rum! Size de me^leyi anlataymı: 
Hak vermez misiniz bakahm? İki 
eğlence kadım ile dördümüz, bir 
masa başına geçmiştik. Arkadaşım 
aardalyaya çatalı batunp benim ya-
nmxlaldne ikram etmez mi! Eh! Sen 
benim yerimde ol da söyle beyim: 
Vurur usun, vurmaz mısm?» (1930 
ydında olmuş bir hâdisedir. Kaatil 
bu sözleri tevkifhanede bana an-
Inttı.) 

Üçüncüsü: — 
Bir gardiyan, bir Jöntürke demiş 

ki: «Ver elini öpeyim! Hakkm var
mış meğer! Bu Sultan Hamit cidden 
foja bir msanmış.» Mevkuf talebe 
sevinmiş: «Den»ek bu adama niha
yet istibdat repnkıîn fenahklannı 
Mİatabndim. Demek o IHIC me$ruti-
yvtniz Lir rejimin berbatlığuu kavra. 
di!» Gardiyan devam etmiş: «Neden 
•ai hükmettim? Geçen selâmlık res-

BU AKŞAM TEPEBAŞI BELEDİYE BAHÇESİNDE] 
MÜNİR NUREDDiN 

ve Arkadaşları 
Çocuk Ealrgeme Kurumu Taksim şubesi menfaatine 

M O A L L A G Ö K Ç A Y 
en güzide BanatiE&rlanndan müteşekkil 

19 kişilik muhteşem 
TC meml^etln 

S A Z H E Y* E T I 
Bir çok sürprizler. 

Yaa Mevsiminin bu gecesini kaçırmamak İçin eıjcen teşriflettal sayın 
hakkımızdan rica ederiz. 
Alafranga kısmında mat 3 e kadar fevkalâde eg-lenceler. Telefon: 42690. 

RADYO 
A>ıKARA RADTOSU 

But:flnkâ program 
12,15 Salon orkestrası, 13 Ajans ha. 

berlerl, !3,15 Balon orkestrası, 18,03 
Türküler, 1P.20 Kanşık şarkılar, 19 
Ajans haberleri, 19,20 Şarkı ve 
türküler, 19,49 Konuşma, 20 Dans 
orkestrası, âl Pasıl, 21.45 Müzik. 
22.19 Müzik: (Pl.), 22.80 Konuşma, 
22.39 Ajans haberleri. 

Tann sabahki proı:ram 
7.30 Program, 7.32 Vücudumuzu ça-

lıçtırahm, 7,40 Ajans haberleri, 7,55 
Salon orkestrası. 

İSTANBUL RADYOSU 
Bugünkü program 

19,15 Şarkılar; 19,30 Ajans haberle
ri; 19,45 Şarkı ve türküler; 20 Opera 
müziği; 20,45 Klâsik eserler; 21,15 
Dans müziği; 22 Ajans haberleri; 22,15 
Kapanı;. 

Bugün TAKSiM Sinemasında 
ÖRÜMCEK ADAMIN DÖNÜŞÜ 

Baş rollerde: Waren HULL ve Marl AİNSLER, Dave OTBRİEN 
- Muamma, esrar, heyecan, dehşet, kin ve İntikam filmi. 

İKİ SAFHA, 15 DEVRE, U KISIM. BETSİ BİRDEN ve BİR DEFADA 

Te§ekkür 
BİZİ sonsuz acılar içinde bırakan 

kızımın cenaze merasiminde bulun
mak veya bizzat gelmek veya tel
graf ve mektup göndermek suretiyle 
büyük kederim'̂ e iştirak etmek lût-
funda bulunan aziz arkadaş ve dost-
lanmla talebelerime şükran ve min
netlerimi sunar, ayn ayn cevap ve
remediğimden aflarmı dilerim. 

Şemseddin Gûnaitay 

Mevlûdu şerif 
sevgili blriCİk yavrumuz ] 

Sina Ersanı kaybettiğimizin 
ikinci «enei devriyesine tesa
düf eden eylftlün 19 uncu bu
günkü pazar günü öğle na
mazım müteakip Teşvikiye 
camiinde ruhuna İthaf edU-
mek üzere Mevelüdu şerit 
okunacağmdan arzu edenle
rin teşriflerini rica ederiz. 

Annesi ve Babası 

Noksan tartılı ekmekler 
Evvelki gikı ratıtai belediye me

murları tarafından şehrin muhtelif 
semtlerinde 11 fırında kontrol j ^ 
pıbnış ve 207 ekmeğin noksan v»-
zinli olduğu görülmüştür. Bu ek
mekler müaader* edilerek fınn »*-
hipleri hakkmda ceza zaptı tutul
muştur. 

mi iTısmde dikkat etmiştim: P a d ^ 
hin şakaklarında ak kıllar vank Bu 
hafU i»e yok. Denaek boyuyorll Saç 
sakal boyayan halifeden bu ümmete 
hayır mı gelir??» (Tanınmış dücı-
roiz Ahmet Cevat Emre'nin hâtı
rası.) 

*«» 
Mesele ne odur, ne bodur. Don-

yamn felâketi insanların ayn ayn 
mantıklarda olmasmdadır. 

Bazıları «korkmamak hürriyeti» m 
Btiyor. Bunu zorla bütün insanhğa 
maletmeyi arzu ediyor. 

Bazıları da ffle «dayak yemek 
hürriyeti» re sahip kalmakta ayak 
diriyor! 

B«5yle bir zîtoiyet aykmlığı orta
sında ar»ıula»al dirlik düzeni kor. 
™ * " ' ^ ' ( V â - N û ) 

Okyanusları yaran deniz ejderleri... Gökleri delen uçan kaleler... 
Semalardan kanat açan paraşütler... Ö'üm saçan makineli tüfekler, 
tanklar, bombalar, torpiller ve Behlrll gazlar arasmda milli emniyet teş-
kllfttlle esrarengiz çetelerin amansız mücadeleleri, 

Eceabat îcra Memurluğundan: 
No. 943/162 
Alacaklı : T. C. Ziraat bankası 
Borçlu ; İstanbul Üsküdar Selîmpaşa caddesi 3fl No. da Ralunl 

ogî Melımet Ekrem 
Borç miktarı : 1356 lira CO kuruş 
Açık arttırma İle paraya çevrilecek gayri menkulün ne olduğu: 
Eceabat kazasmın Eiğalı köyü hudnd dahilinde ve tapunun 17/33, 17/34, 

17/85 ve 17/36 No. larmda mukayyet ve etrafı dosyasında mevcut tapu kay
dında gösterilip vaziyet ve takdiri kıymette arazi ve meran'.n bir yerde kül 
halinde bulunduğa görülüp hey'eti hanrası çifllk 754 dönümü ihtiva eden 
arazi ve meranm nısıf hissede 36 hisse İtibarile 12 hissesi. 

Tamamı (takdir edilen kıymet) 4100 lira. 
Borçlu hissesi: 685 Ura. 
Arttırmanm yapılacağı yer gün ve saat: 
İlk arttırma: 7/10/943 saat 14 - 16. 
İkinci arttırma: 22/10/943 saat 14 - 16. 
1 — îşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 7/9/943 tarihinden İtiba

ren 43/162 No. ila Eceabat tcra dairesinin mrrayyen ntmıaracmda herkesin 
görebilmesi İçin açıktır. İlânda yazılı olanlardan fazla malûmat almak Iste-
yer>*er İşbu şartnameye ve 43/162 dosya numaraslle memuriyetimize müra
caat etmelidir. 

2 — Arttınna3m, iştirak için yukarıda yazılı kıymetin % de 7,5 u nispe
tinde pey vej-a milli bir bankanm teminat mektubu tevdi edilecektir. 
Madde (124). 

3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarların ve İrtifak haklu sa
hiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususlle faiz ve masrafa dair 

olan İddialarını işbu İlân tarihinden İtibaren yirmi gün içinde evrakı müsbi-
tek'rile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icabeder. Aksi balde hakları 
tapu slcllile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 — Gösterilen günde arttırmaya İştirak edenler arttırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malûmat almış ve bunlan tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 

5 — Tâyin edilen zamanda gayri menkul üç defa bağınldtktan sonra 
en çok arttırana İhale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin 

i yüzd© yetmiş beşini bulmaz veya satış isteyenin alacağına mçhan olan sBger 
I alacaklılar bulunup da bedel bunlann o gayri menkul ile temin edilmiş ala-
! ccklannm ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması 
I masraflarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdid ve on beşinci günü ayni 
saatta yapılacak arttırmada bedeli satış isteyenin alacağına rüchani olan 
alacaklarm o gayri menkul ile temin ediimiş alacakları ve bundan ba^ka 
paraya çevirme ve paralarm paylaştınlması masraflannın mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse İhale yapılmaz ve satış talebi düşer. 

6 — Gayrı menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermeîse ihale karan fesholnnarak kendisinden evvel 
en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmlş olduğu bedelle almağa razı olnrsa 
OTia, razı olmazsa veya bulunmazsa hemen yedi gün müddetle arttırmaya 
çıkarılıp en çok arttırana İhale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen 
günler İçin % 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar aynca hükme 
hacet kalmaksızm mcmuriyetimlzce alıcıdan tahsil olunur. Madde 133 

Nevi yukanda gösterilen 7/10/943 tarihinde Eceabat İcra memurluğu 
odasmda işbu ilân ve gösterilen arttırma şartnamesi saireslndeki satılacağı 
İlân olunur. (Ö443) 

İstanbul memurlar istihlâk kooperatifinden: 
1) Kooperatifimize tdt Merkez satış mağazamıız Muır çarşısmm 

tJtmiratı doleıysile bir müddettenberi kapalı kalmıştır. 
Satışlara devam «dilmek üzere Mısır çarşısmm Camcılar kapısı 

ağzında muvakkat bir satış yeri tesis edilmiştir. Bu satış yerinde gün» 
lerdenberi müşteri ve ortaklarımıza satış yapılmaktadır. 

2) Hâl binasının denize nazır cephesindeki Kıadıköy satış mağaza
mız ise ötedenberi müşteri ve ortaklarımıza satış yapmaktadır, 

3) Her iki mağazamızda satışa arzedilmiş olan yiyecek maddeleri 
perakende pijricisa fiatlerine nazaran daha ehven şekilde satılmaktadır. 

Müşteri VK ortaklarımızın menfaatleri icabı teşrifleri için keyfiyet 
il&n olunur. (9439-

Sümer Bank iplik ve Dokuma Fabrikaları Müesse
sesi Bakırköy Bez Fabrikası Müdürlüğünden 

Fabrikamız atölyesinde istilhdam edilmek üzere tesviyeci, tornacı, 
frezeci, marangoz, elektrikçi re oksijen ka5makçi8ina ihtiyaç vardır. 

Taliplerin fabrikaya müracaatları. (9347) 

Nafia Vekâletinden: 
Gaziantep - Nezip . Kefre (Birecik) - Karkamış arasmda ve umu

mi istikameti üzerinden takriben 90 kilometrelik demiryolu etüt am«. 
liyatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

1 — Muhammen bedeli 27,000 lira, muvakkat teminatı 2.025 li
radır. 

2 — Eksiltme 24 /9 /943 cuma günü saat 16 da Vekâlet Demiryol-
lar inşaat dairesindeki komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, etüt fetınî şartname
si, genel şartname ve güzergâh plânından mürekkep bîr takım eksiltme 
dvrakı 1 35 kuruş mukabilinde Demiryollar inşaat dairesinden tedarik 
olunabilir, 

4 — Bu işe girmek istiy<enier eksiltmenin yapılacağı tarihten en az 
üç gün evveline kadar bir istida ile müracaat ederek eksiltnMye girebil
mek için ehliyet vesikası talebinde bulunacaklar ve alacakları bu vesi
kayı teklif zarflarına koyacaklardır. Vaktinde yapılmamış müracaatlar 
nazarı dikkate almmıyacaktır. 

5 — Bu iş için teklif vermek istiyenler, teklif mektupiannı 2490 
numarah kanunun ve eksiltme şartnamesinin tarifatı dairesinde hazırlı. 
yarak 2 4 / 9 / 9 4 3 tarihine raslıyan cuma günü saat 1 5 e kadar numara. 
h makbuz mukabilinde Demirj'oUar inşaat dairesinde Eksiltme komis
yonu başkanlığına teslim edeceklerdir. (P846) 

istanbul jandarma satmalma komisyonundan: 
Sivil elbise imalâtında kullnılmak üzere 95 metre kol astarı, 550 

adet pantalon askı düğmesi. 400 adet ceket düğmesi, 1100 pantalon 
200 gram ibrişim, 125 gram siyah kordinato, 1,5 kilo sonlayt sabunu, 
12 top vatka pamuk 21 /9 /943 sah günü saat 15 te istanbul Taksimde 
Jandarma Satın alma komi«oronumuzda pazarlıkla almacaktır. Numuneler 
her gün Komisyonumuzda görülür. Diğer şartlar pazarlık arasında ka
rarlaştırılacağından, isteklilerin pazarlık vaktinde Komisyonumuza gel
meleri. (9148) 

Tıp Fakültesi Dekanlığından 
Psihiyatri ve Çocuk cerrahisi ve Ortopedi kliniklerinde münhal 

asistanlıklar vardır. Talip olanların yabancı dil invtihanlan yapılmak 
üzere Teşrinievvelin yirmi dokuzuncu çarşamba gününe kadar Dekan
lık kalemine müracaat etmeleri. (9232) 

Konservatuvar Müdür lüğünden 

Hanendelere 
İstanbul Konservatuarı Türk Musikisi icra heyetine bir erkek hanen

de almacak ve liyakatma göre kendisine 140 liraya kadar ücret verilecek
tir, îsteklllerin Güzel seslUlkleri Nota bllgUeri ve fasıl mûsikisine vukuf
ları derecesi yoklanmak üzere nüfus tezkerelerile beraber 20 Eylûl 943 pa. 
zart&d günü tam saat 10 da Tepebaşmdaki Konservatuar binasmda bu-
lunmalan bildirilir. «9291» 

Ereğli Kömürleri İşletmesi Umum 
Müdürlüğünden: 

860 lira ücretli Çaycuma Dispanseri hekimliği için bir Doktor yine 260 
Ura ücretli Zonguldakta Merkez Poliklnllk Hekimliği İçin bir ki ceman 
İki doktorla 170 lira ücretli Teşkilâtın Merkez hastahanesi eczacılığı için 
bir eczacı ve Devrek Mmtakası İçin 100 lira ücretli bir sıhhat memuru ve 
merkez hastshanesi dişçi polikinüği için 100 lira ücretli bir dişçî alma
caktır. 

Aylık ücretleı üzerine aynca pahalılık zammı verilmekte ve teşkilâ
tımızda çal:it:ğı müddetçe 4222 sayılı kanunla kumlan iktisadi devlet te
şekkülleri tekaüt sandğı İle ilgilendirilmektedir. 

Taliplerin Zonguldakta Umum müdürlüğüne mûracaatlan. «9288» 

Deniz Müsteşarlığmdan: 
Mersinde bulunan Deniz Harb okulu ile Heıybeliadada bulunan 

Deniz telsiz elektrik fen tatbikat okulu için Yükesk mühendis okulu me
zunu birer eJektrik ve birer makine öğretmeni 3656 sayılı kanun hüküm
leri dahilinde ücretle almacak. Ufceklilerin Ankarada Deniz Zat işl<ri 
şubesine, Mersinde ve Istabulda okul müdürlüklerine müracaat etmeleri. 

(9294) 

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

muhasipliğe 3656 sayıh teadül kanunu hükümleri dairesinde Muhasebeci 
alınacaktır. 

2 — G^mi kurtarma servisimizde münhal bulunan ve barem konu-
nuna dahil olmıyan 100 lira kadro ücretli mütercim daktiloluğa ingi
lizce hsanmı iyi bilen bir daktilo ahnacaktır. 

3 — IngiUzae lisanını i)ri bilen ve göstereceği kabiliyete göre yev
miye ücreti takdir e<lilmek üaer aynca bir mütercim daha alınacaktır. 

Istfeklilerin Zat işleri müdürlüğümüze müracaatları ilân olunur. 
(9334) 

Travers ve odun naklettirilecek 

Devlet orman işletmesi Düzce 
Revir amirliğinden! 

Revirimizin Danyeri bölgesi dekovil güzergâhı üzerinde Asar deresi 
rampasmda mevcut 6717 adet normal 16284 adet dar hat traversinin v« 
mezkûr güzergâhm muhtelif mesafelerinde mevcut 2800 ton odunun işbu 
rampadan 3900 metre uzunluğundaki dekovil hattı ile Tütünlük deposuna 
nakil ve istifi açık eksUtmeye çıkarılmıştır. 

Açık eksiltme 24 Eylûl 943 tarihine raslayan Cuma günü saat 15 d« 
Düzce Revir Amirliği binasmda toplanacak Komlayon huzurunda yapıla
caktır. ' 

Tahmil, tahliye, nakil ve İstif dahil normal hat traversinin beher 
adedinta. muhammen bedeli 20, dar hat traversinin 18.5 ve odunun beher 
tmunun muhammen bedeli ise 140 kuruştur. 

Şartnameler Ankarada Orman Umum müdürlüğü, İstanbul Orman çe-
ving» müdürlüğü ve Bolu Revir Amlruği u« Düzce Revir Amirliğimizde gO-
rûlebUlr. 

Muvakkat teminata * t fi hesftbUe M7 lira 42 kuruştur. IsteklUerin 
İhale gününde teminat akçeall» birlikte Revir Amirliği binasmda toplana
cak Komtorona mûracaatlan. 9348) 

Amcabeye göre. 

— Ekm<k hakkmda yeni biz ka
rar .vaı Amcabey..* I ... Bir gazete havadisine göre ek. j 

mekİer her yerde yuvarlak yap»-1 
lacak... 

... «Baston» yapılmıyacakmif ... Gerçi yuvarlak ekmek, şişman 
we sıhhatli bir arkadaş gibi daha göz 
doyurucudur amma... 

... «Baston» un da 
andıran bir hali vardır... 

fıraocalayı ... Bu ifte bastondan vazgeçme, 
meli, derimi.. 

A. — Evet, hele ortada söz din
lemez hnncılar varkoa... 
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19 EylûI 1943 
Üsküdar Asliye ikinci hukuk lıâ-

kimliğinden: 943/628 
Emine Erkaş tarafmdan Kızıltop-

ttX Fener caddesi Fuat paşa arsası 
inekçi Hanas evinde sakin kocası 
Riza Erkaş aleyhine açılan boşanma 
dâvası neticesinde tarafların boşan
malarına 24/6/943 tarihinde karar 
verilmiş ve sadir olan llâmm bir su
reti M. aleyhin ikametgâhı meçhul 
olduğundan tebliğ edilemiyerC'k iade 
kılınmış olduğundan tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilâmın bir sureti 
mahkeme divanhanesine t4Uk edil
miş olmağla M. aleyhin malûmu ol
mak üzere keyfiyet ga»t© İle üân 
olunur. 

F I R S A T 
Mücevherat Satışı 

Avrupa yapısı pırlantailı bir 
kadın kol saati ile bir plâk ve 
yakutlu, zünrrütlü, elm2Wİı bir 
dal Sandal Bedesteninde teşhir 
edilmektedir. 2 0 / 9 / 9 4 3 pazar
tesi günü müzayede iAe «atıla

caktır. 

Kiralık Ev 
Arnavutköy Kız koleji yanm-

da Tramvay durağında bir mo
dem kat 5 oda, hol, banyo, bü
yük taraça, büyük bahçe ayda 
100 lira. 

Müracaat: Tel. 48269, Saa'.L 
10 - 12. 

T ü r k i y e DmhBO&nıdl® 
KURU UZUM İŞİ YAPANLARIN 

Nazarı Dikkatine 
ERLER 

TÜRK ANONİM ŞtRKElt 

Sermayesi; 1M,MM> 

Merkezi: tZMtR 
Telgraf adresi: ERLER — İZMtR 

Mektup adresi: ERLER 

Türk lirasıdır. ^>- - ^ "^^^ Anonim şirketi İZMİR 
Yaum asra yakm bir zamandanberi îzmirden Avrupaya kuru özüm İhraç eden mütehassıs zevat tarafından 
teşkil edilen şirketimiz dahilde üzüm sarfiyatmm arttığmı gördüğünden, Türkiye Devlet Demiryollannm 
bütün istasyonlarUe Devlet Denizyollannm uğradığı İskeleler için asgari yüz kutuluk partiye kadar şimen
difere veya vapura teslim mal satmakta ve bu suretle sipariş kabul etmekte olduğunu Türkiyemiz dahi
linde kuru üzüm İşlle iştigal eden tüccar, müteahhit, bakkal ve manavların nazarı dikkatine arzederiz. 
Her telgraf ve mektuba hemen cevap verilir. İki yiiz elli kutudari aşağı siparişlerden aynca on lira mas
raf ahnır. 

ıDiplomalı Hemşireı 
Vazifesi münhaldır . Talip o-1 

l a n l a n n Teşvikiye Sağl ık E-
vine müracaatı 

KUÇUK ÇİFTLİK PARKI 
SATIN HALKIMIZA 

Sayılı yaz günlerinin devamlı ve muazzam musikisin
den İstifadeyi tavsiye ederiz. 

Hamiyet Aziz. Salâhattin 
Yliceses Şenses Pınar 

NECATİ TOKYAY ve Arkadaşları HER AKŞAM 
YALNIZ bahçemizde mutad seanslanna muntazaman 
devam etmektedirler. 

Öğretmen alınacak 
Maarif vekilliğinden: 

Kız Enstitülerind« aşaftıda yazılı öğretmenlikler münhaldli;: 
Antakya Kız Enstitüsü MatematUc 

Tflrkçe, Matematik. Fizik . Kimya, Ta
biat Bilgisi ve Fransızca. 
Matematik 
Matematik, Fransızca 
Türkçe, Matematik, Fransızca 
Matematik, Fizik - Kimya. Tabiat BUgisl, 
Fransızca. 
Fransızca 
Matematik 
Matematik, Fizik - Kimya, Tabiat Bilgisi 
ve Fransızca. 
Fizik - Kimya, Tabiat Bilgisi 
Türkçe, Matematik 
Türkçe, Matematik, Fizik - Kimya, Ta
biat Bilgisi, Fransızca. 

Türkçe, Matematik, Fizik - Kimya, Tabiat 
Bilgisi ve Fransızca. 
Matematik. Fizik - Kimya, Tabiat Bilgisi 
ve Fransızca. 
Fizik - Kimya, Tabiat Bilgisi. 

öğretim öğret-

Üniversite Rektörlüğünden: 
Tıp diş tababeti eczacılık tahsil edeceklerin giriş imtihanları 22/X/943 

tarihinde Fizik Kimya Biyolojiden ve kimya mühendisliği imtihanı 25/X/943 
de matematik Fizik .Kimyadan yapılacaktır. 

İsteldilerin o vakte kadar kayıtla nnı tamamlamaları, «9434» 

Yaş Meyve ve Sebze Tarım 
Satış Koaperatiflerî Birliğindenî 

2834 No. lu kanun hükümlerine tevfikan kurulu Birliğimiz Genci 
Kurulunun 11 Teşrinievvel 1943 PAZARTESİ günü saat 14 de İstan
bul Meyva Hâlinde 69 No. daki Merkezinde toplanacağı alâkadarlara 
ilân olunur 

RUZNAME 
1 — Yönetim ve Kontrol Kurul raporlarının okunmeısı, 
2 — Bilanço ve fiat farkı hesaplarının tetkik ve tasdikile Yönetim 

kurulunun ibrausı, 
3 — 1943 . 1944 yılı bütçesinin tetkik ve tasdiki, 
4 — Müddeti hitam bulan iki YSntetim Kurul üyesi yerine Ana 

mukavelenamenin 25 ci maddesi mucibince yenilerinin intihabı, 
5 — İki kontrol intihabı ve ücretlerinin tâyini, 
6 — Yönetim Kurul raporunda yazılı hususatın müzakere ve ka

rara rapt:. 
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Kıymetli yazıhane ve ev eşyası satışı 
Tophane şubesine varlık vergisi borcunu ödemeyen Laster Zillıermanm 

Tophane Kemankeş caddesi Hovakimyan hanmdaki yazıhane eşyası ile 
Teşvikiye camii kaışısındak* İkbal Ap. 3 No. h dairesinde ev eşyası 20/9/ 
943 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 10 da mahallerinse satıla
cağı ilân olunur. (9497) 

KazaM Mahallesi Sokağı Kapı No. Cinsi 
Kadıköy Osmanağa 

Hissesi 
( 77575/11197440 tam ve ) 

(77575/11197440 çıplak mülkiyet 

SöğüUüçeşme 
caddesi 

» > 

» » 

58 

(58/1 
( 60 
62 

Tamamının 
mulcajryet kıymeti 

L. K. 

Ahşap 
dükkân 
Ahşap dük
kân ve oda 

dükkân 

Pey akçesi 
I . K. 

HOLiVUT DÜNYASI — 
Yazan: ABİDİN D AVER 

Holivut Dünyasmm 21 mel sayısı Şarl Buayer ve Polet Godar'm 
birlikte çekilen en yeni resimlerle (üç renldi) süslü olarak çıktı. Bu 
scyıda çok zengin resimler ve meraklı yazılar vardır. Mailen Dit-
rich'in âşık olduğu Türk kimdir. 

21 inci sayısı. Her yerde araymız. 20 sahife 10 kuruş. 

T. C. Ziraat Bankası Çanakkale şubesi Eceabat 
seyyar ajanlı|niindan: 

Dekar M. Mevkii Yeri Cinsi Hududu 
3 664 Karaca Bigalı 

18 320 Tokmakyen — 

Mİ 200 Harmanyeri — 

27 480 Karaca — 

Tarla ş . Fatmadan sahip senede 
Nısıf H. geçen tarla. Ş. Fatmadan 
altıdan H. İbrahlme geçen tarla G. 
bir. Hisse Yol ve Deli Ahmet veresesi 

tarlası C. Fatmadan Ömer 
veresesine geçen tarla 

— Ş. Fatmadan sahip senede 
geçen tarla Ş. Sahip senet 
tarlası G. Ça:y, C. Deli Ah
met ve Ömer veresesi tar-
lalarile yol 

— Ş. Balakabat kazasına mün
tehi yol. Taş ahin tarlası. 
Ş. Cemil ve Osman vere
sesi tarlası. O. Çay C. Hü
seyin Pehlivan ve Fatma
dan sahip »enede geçen 
tarla. 

— ş . Hacı Ali kerimesi tarla
sı, ş . Fatmadan. H. İbra
him ağaya geçen tarla G. 
M. Ali veresesi tarlasile yol 
O. Ömerin Ahmet veresesi 
tarlası. 

Bolu Kız Enstitüsü 

Balıkesir Kız Enstitüsü 
Gaziantep Kız Enstitüstt 
DenlzU Kız Enstitüsü 
İsparta Kız EnstltüsU 

İzmit Kız Enstitüsü 
Kütahya Kız Enstitüsü 
Maraş Kız Enstitüsü 

Trabzon Kız Enstitüsü 
Urfa Kız Enstitüsü 
Tokat Kız Enstitüsü 

Samsun Kız Enstitüsü 

Sivas Kız Enstitüsü 

Zonguldak Kız Enstitüsü 
1 — Bu öğretmenliklere tayin edileceklerin, orta 

menliği şartlarını haiz olmaları lâzımdır. 
2 — İsteklilere 3656 sayılı kanun mucibince maaş verilecektir. 
3 — Bu öğretmenliklere tayin edilmeği Istlyenlerin, 

a) Vekilliğe yazılmış istida 
b) Tahsil vesikası veya tasdikli sureti 
c) Resmî bir hastahane sıhhat heyetinden alacaklan sağlık 

raporu. (Maarif hizmetine ahnacaklara ait sağlık raporu 
Maarif Müdürlüklerinden istenir.) 

d; 6 adet fotoğraf (6x3 eb'adında) 
e> Nüfus tezkeresi sureti. 

Bu evrakı Vekillik Kız Teknik öğretim Müdürlüğüne 30 eylül ak-
şamma kader Köndermelerl lâzımdır. (9364) 

Mukavva satışı 
Sümer Bank Selüloz Sanayi Müessesesinden: 
Müessesemiz mamulâtı 50. 60. 80. 100 ve 120 No. odun kartonu «Holz-

karton» muayyen bir müddet için aşağıdaki fiyatlarla ve bedeli peşin 
ödenmek şartile serbest satışa arzedilmiştir. 

Bir tona kadar olan ihtiyaçlar İçin îstanbulda Yemiş iskelesindekl sa
tış Büromuza Telefon 21539 ve bir tondan on tona kadar olan ihtiyaçlar 
için İse İzmitte müessesemiz merkezine müracaat edilmelidir. 

1 Tona kadar yapılacak satışlar: 
İstanbul Büromuza teslim paketi 17.50 lira 
1 Tondan on tona kadar yapılacak satışlar: 
İzmitte Motor veya vagon içinde tesüm şartile paketi 15.90 lira 

tstanbulda motor içinde teslim şartile paketi 16,— Ura. 
«9312» 

Üsküdar Mithat paşa kızenstitüsü müdürlüğünden 
Okulda 1 Eylül tarihinden itibaren kayıtlara başlanmıştır. Okul 

yatılı ve yatısız olarak talebe kabul etmektedir. 
Malî vaziyeti müsait olmıyan talebenin temrin masrafı okulca te

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

(9009) 

2400 00 

3360 00 
2400 00 

24 75 

34 80 
24 75 

Asador Güdükyan'm Kadıköy şubesine olan varlık vergisi borcundan 
dolayı satılığa çıkarılan yukarıda mevkii ve cinsi yazıU emlâkin ilk ihalesi 
4/10/943 pazartesi günü saat 14 de, kat'î ihalesi de 14/10/943 perşembe 
günü saat U de yapılacağından talip olanlann pey akçelerini havi mak
buzlarla mezkûr günlerde Kadıköy Kazası İdare Hey'etine müracaatları 
İlân olunur. (9436) 

Bursa Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 
1 — 943 .944 ders yılı için mektebe kabul edilmek üz'ere yapılan 

müsabsü(ada kazanan talebenin adı ve soyadları kazandıkları* dıerece 
«ırasjle aşağıya yazılmıştır: 

Abdülâziz Yücesel, Mehmet Karagül, M. Akif Bayvaz, Mehmet 
Özalp, Mustafa S^gan, M. Necdet Ersoy, Muhaan Yıldırım, Cahit Al-
panat, M. Emin Mıhlar, Selim Üzümcüler, M. Lütfü Orbay, O. Yusuf 
Tenmel, Mustafa Boran, Abdullah Selma, M. Kemal Albayrak, M. Ne_ 
dim Korkut, Kâzım İlgezdi, Fahrettin Tolga, M. Ali Soyaltın, Kemalet-
tin llkmen, ö . Faruk Çetintülgar,Fikret Çetinkale, M. ihsan Sular, 
Riza Şecieke, M. Kemal Yonkuş.Kemal Oztürk, Ali Arsakay, tsmail 
Çevik, M. Orhan Arıker, Celâl Topaloğlu, Hikmet Caylan, Turhan Or
bay, Sabahattin Yetkiner, M. Akif Erdem, Refik Şener, Ali fthat Bez
zaz, Tahir Çetiel, M. İhsan Büyükyük»el, Hasan Basri Anıl, Necmettin 
Koyunsağar, H. Fikret özdilek. Tank Şişli, Necmeddin Uzuner, Fahri 
Doğmuş, M. Sadi Anıl, M. Ali Berk, Yusuf Bedir, A. Kemal özaytekin. 

2 — Yukarıda adları yazılı bulunan kazanan talebenin uyıgun k)e_ 
falet kâğıtlarile ve lüzumlu eşyalarile birlikte î . 10.943 pazar günü ak-
şamı mektepte bulunmaları ilân olunur. ( 9 4 4 9 ) 

Sümerbank îplik ve dokuma fabrikaları mü
essesesi Bakırköy bez fabrikası müdürlüğünden: 

Dokuma işçisi aranıyor 
I — Fabrikamız dokuma kısmında çalışmak üzere tecrübeli do

kuma işçileri alınacaktır. 
2 — {yi çalışanlar verilen akort ücret ile günde 4 liraya kadar kau. 

zanabilirler. 
3 — Ayrıca hergün bir öğün parasız sıcak yemek il« bir bütün 

ekmek yine parasız olarak verilir, 
4 — Sabit gelirli memurlara yapılan gıda maddeleri v« giyim eş

yaları tevziatı gibi bu işçilere de maliyet Katına eşya ve erzak verilir. 
5 — işine muntazam surette devam edenlere ajyrıca aylık kazanç, 

lan % 10 fazlasile ödenir. 
6 — İsteklilerin fabrika idaresine başvurmalaı;. ( 9 4 7 9 ) 

T. C. Ziraat Bankası Ç. Kale şubesine borçlu Eceabadm K. Bahir kö
yünden Rahmi O. Mehmet Ekremin boıcundan dolayı yukarıda hudud ve 
evsif ve mikdan yazılı gayri menkulleri müzayedeye verilmiş olduğundan 
taliplerin aşağıda yazılı şartlar dahilinde mezkûr bankanm Eceabat seyyar 
ajanhğı İle Ç. Kale Ziraat bankasına müracaatları ilân olunur. 

1 — Müzayede 7/9/943 tarihinde başlayarak ilk arttırma müddeti 7/10/ 
943 tarihinde saat 14 - 16 da Eceabat seyyar ajanhk binasmda talibi, uh
desin» ihale olunacaktır. 

2 — Arttırma şartnamesini göımek isteyenler Eceabat seyyar ajanhğma 
müracaatları. 

3 — İlk arttırmada sürülen pey gayri menkul ile temin olunan banka 
boıcunu karşılayamadığı takdirde en son arttıranm taahhüdü baki kalmak 
üzere arttırmanm on beş gün temdit edilmiş olacağı ve on beşinci günü 
aynı saatte gayri menkulün en çok arttırana ihale edileceği. 

4 — Katı ihaleyi yaptırıp yaptırmamakta banka muhtar olduğu gibi 
katı ihaleyî kadar borçlu, borcunu faiz ve masrafile birlikte öderse muame
lenin fesih ve iptal edileceği müşterinin pey akçesini Istirdadmdan başka 
bir güna hak ve mütalebesinde bulunmıyacagı. 

5 — Bankadan başka ipotek sahibi alacaklılar İle diğer alâkadarların 
gayri menkul üzerindeki haklarını, hususiJe faiz ve masrafa dair olan iddi
alarını evrakı müsbitelerile yirmi gün içerisinde Ziraat bankasına bildir
meleri aksi halde haklan tapu siciUerlle sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalacakları. 

6 — Arttırmaya iştirak edenler sürdükleri pey akçelerine göre yüzde 
yedi buçuk depozito yatırmaları ve yahut mUlî bir bankanm teminat mek
tubunu ibraz etmeleıl mecburîdir. 

7 - Daha fazla izahat almak isteyenler şartnamede münderiç husu-
satı okumalan için T. C. Ziraat bankası Ç. Kale şubesile Eceabat seyyar 
ajanlığına müracaatlan. «9442» 

Selçuk Kız Sanat Enstitüsü Müdürlüğünden: 
1 Enstitümüzde 1 Eylül 943tarihinde başlıyan kayıtlara devam 

edilmekbedir. Tedris masrafları ahvale uygun şıekilde tadil edilmiştir. 
Geliri az talebeye okul idaresi her suretle yardım yapacaktır. 

. 2 — Sipariş kabul leden tekmil atelyemiz 16.9 .943 tarihinde fa
aliyete geçtiğini satyın müşterilerimize bildiririz. ( 9 4 0 2 ) 

Kocaeli Vilâyetinden: 
izmit - Derincıe yolunun 1X740 kilometresinde Ağdere kemerli 

köprüsikıün tamiri v e bunun yanma 2 X 3 0 0 metre arzmda ahşap döşe-
meh kagir köprü inşası ve dıere yatağının yüz metre tulunda tathiri 
hususu açık eksiltmeye vazedilmiştir. İhale Biridteşrinin 4 üncü pazar
tesi günü ssıat on birde Vilâyet makamında yapılactaktır. Keşif bedeli 
I 166 lira 31 kuruştur. İsteklilerin o gün zikredilen saatte 687 buçuk li
ralık muvakkat teminat mektubu veya Banka makbuzu Ticaret odası 
kayıt vesikası ve Nafiadan alacaklan fenni ehliyet vesikası ile Vilâyet 
makamına ve şartnamesini görmek istiyenlerin de encümen kalemine 
müracaatlan. ( 9 4 1 9 ) 

SATILIK OTOMOBİL 
Aksaray Azmi Millî Türk Anonim şirketinin Niğde Aksarayındaki 

Un Fabrika»! garajında bulunan 1938 modeli bir adet 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 binsmda idare Meclisimiz aza
sından Zekeriya Besorak'a müracaatlan. ( 9 3 1 1 ) 

Tomruk kesim, nakil ve istif işi ilâm 
Devlet Orman işletmesi Bolu 

revir âmirliğ-inden: 
1 — Devlet Orman İşletmsei Bolu revirinin 4 üncü bölge dahilindeki 

Aladag suyu ormanlanndan 943 senesi tahammülü olup amenajman plânı 
kesim parselinden İstihsal olunacak (12748) M3 tekabül edecek çam ve (261) 
metre küpe tekabül edecek köknar ağaçlarının dip kuturlarmdan kesUıp ve
rilecek ölçüye göre tomruk boylarma taksim ve kabuklarmı soymak sm«tile 
Değirmen özü yaylası, ara deposuna nakil ve istif İşi bir sene zarfmda İk
mâl edUmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Açık eksiltme 27/9/943 pazartesi günü saat 15 de Devlet orman 
işletmesi Bolu Revir Amirliği binasmda toplanacak komisyon huzurunda 
yapılacaktır. 

3 — 1. İnci maddede yazılı şartlar dairesinde işbu emvalin beher 
metre küpünün kesme, tomruklama ve kabuklarmı soyma muhammen be
deli 1 lira 50 kuruş, taşıma ve istif muhammen bedeli de keza metre kü
pünün (15) liradır. 

4 — Muvakkat teminat % 7,5 hesabile (16098) lira (64) kuruştur. 
5 — Açık eksiltme şartnamesi Ankaıa Umum Müdürlüğünde Ankara, 

İstanbul orman çevirge müdürlüklerile Düzce, Karabük ve Bolu Revir 
Amirliklerinde görülebUir. 

6 — İsteklUerin ihale gününde teminai akçelerile birlikte Revir amir
liğine müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. (9400) 

Sarıyer mal müdürlüğünden: 
Eczahane satışı 

Sarıyer Malmüdürlüğüne Varlık vergfisinden borçlu Hiristo Papa 
Hiristonun Boyacıköyündeki eczanesıinde ve Kapriyal Mirasyedinin TÎL. 
rabyadaki eczanesinde borçlulara ait eşya ve eczıayi tıbbiye 22 .9 .943 
çarşamba günü saat 1 4 de taıhsili emval kanunu hükümleri dsdresinde 
satılac3Lktır. 

Taliplerin aynı günd« Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğünden 
alacakları vesikalarla mahallinde hazır bulunmalan ilân olunur. ( 9 4 2 5 ) 

Tomruk kesim, ve istif işi ilâm 
Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliğinden 

1 — Devlet Orman İşletmesi Bolu Revimin 4. üncü bölge dahilindeki 
Aladag suyu ormanlarından 942 senesi tahammülü olup amenajman plânı ke
sim parselinden istihsâl olunacak (13038) metre küpe tekabül edecek çam 
ve (180) metre küpe tekabül edecek köknar ağaçlarmm kuturlarından kesi
lip verUecek ölçüye göre tomruk boylarına taksim ve kabuklannı soymak 
suretüe Değirmen özü yaylası ara deposuna nakil ve istif İşi bir sene zar
fmda İmâl edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Açık eksUtme 27/9/943 tarihine raslayan pazartesi günü saat 15 de 
Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliği binasında Revir Amirinin riya
setinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

8 — 1 . inci maddede yazılı şartlar dairesinde işbu emvalin beher metıe 
küpünün kesme, tomruklama ve kabuklarmı soyma muhammen bedeli (1) 
lira (50) kuruş, taşıma ve istif muhammen bedeli de keza metre küpünün 
(12) Ura (50) kuruştur. 

4 — Muvakkat teminat % 7,5 hesabile (13878) lira (90) kmuştur. 
8 — Açık eksiltme şartnamesi Ankara Orman Umum Müdürlüğünde 

Ankara, İstanbul orman çevirge müdürlüklerile Düzce, Karabük, Mudur
nu, Kızılcahamam ve Bolu Revir Amirliklerinde görülebilir. 

6 — İsteklilerin ihale gününde teminat akçelerile birlikte Revir Amirli
ğine müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. (9399) 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
istanbul şubesinden: 

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

TaKplerin masa tipkrini görmek ve fiat vermek üzfre 28 .9 .943 
tarihine kadar Calatada Bahtiyar Hanında Ofi« Mubayaa Komisyonu 
R«isli&ine müracaatları. 


