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Şiddetli yağmur tren 
hattını bozdu 

Anadolu ile Haydarpaşa arasında 
doğru tren işliyemiyor, yolcular 

Derincede aktarma ediliyor 
iki gün<lenl>eri başlıyan şiddetli 

v e fasılstsız yağmurlardan hasıl olan 
•eller. Dil iikıelesile Tavşancılda tren 
Kattım bozmuş, Dil iskelesinde köp
rünün ayaklan bozulnuıç v e Hay
darpaşa ile münakale kesilmiştij:. 
jTavşancıl ile Hereke arasında »elLer, 
bir marşandiz treniıi basarak dört 
vagonu dıaıvimiştir. 

Dil iskelesi köprüsü »ellerden yı
kıldığı için dün akşamki Ankara v e 
Adapazarı trenleri Haydarpaşadan 
hareket edememişlerdir. Yolcular
dan arzu edenler sabahleyin limanı-
nuzdan hareket eden Marakaz va-
purile Derinceye gönaenhnişler ve 
oradan trene binmişlerdir, Marakaz 
vapuru, Ankara trenile gelmekte 
olan yolcuları Derinceden alarak 
bugün şehrimize getirecektir, 

Anadoludan Haydarpaşaya gel
mekte olan Konya, Samsun, Erzu
rum v e Ankara trenleri mnit te 
kalmışlardır. 

Dil iskelesine Haydarpaşadan ve 
llzmitten süratle tamir ekipleri gön

derilmiştir. Sellerin hatta yaptığı 
tahribat büyük olduğu için hattın v e 
köprünün üç günde tamir edilerek 
seferilere açılacağı ümidedilmekte-
dir. 

Şehrimize yıldırımlar 
düştü 

Dünkü şiddetli sağnak esnasındısı, 
şeihrimizin muhtelif yerlerine yıldı
rımlar düşmüştür, Rumelikavağına 
düşen bir yıldırım, bir çmar ağacmı 
devirmiş, diğer bir yıldırım da Hey-
beliadada Marikanm evinde yangın 
çıkmasına sebebiyet vermiştir. Nü
fusça zayiat yoktur. Yangın genişle-
medıen Heybeli itfaiyesi tarafındEin 
söndürülmüştür. 

Yağmurların üzüm ve 
incire zararları 

İznûr 8 (Telefonla) — Son yağ
murlardan dolayı sergilerde bulu
nan incirlerle üzümler ıslanmış, hay
li zarsff görmüştür. İncirdeki zarar, 
rekoltenin yüzde on beji nispetinde 
tahmin edilmektedir. 

10 ton bomba 
taşıyan uçaklar 

Yeni tip Amerikan 
bomba uçaklarmın evsafı 

Londra 8 (Radyo) — Yeni tip 
ağır Amerikan bomba uçakları B. 
248 Uberator tipi uçaklardır. Bun
ların saatte süratleri 500 kilometre
den fazla oluyor, 10 ağır makineli 
tüfekle eilâhlandınlmışlardır. Maki
neli tüfeklerin sekizi üst, alt, yan v« 
arkada dört kule içinde bulunmak
tadır. On taraftaki makine^ tüfek
lerin ateş j^viyesi 360 dereceye ka
dar yakmdır. Bunlar, 10 ton ağırlı
ğında bomba taşımakta olup, m o -
törleri akar yakıt almeJanna lüzum 
kalmaksızın Atlantik Okyanusunu 
geçip geri döneock kuvvettedir. 

Macar sefiri fuarda 
bîr ziyafet verdi 

Söylenen nutuklarda Türklerle Macar
lar arasındaki samimi dostluk belirtildi 

tzmir 8 (Telefonla') — Fuarda Ma-j 
car paviyonunda verilen ziyafet çok' 
parlak olmuş, Vali, Belediye Reisi, 
Parti erkânı, bankalar müdürleri ve 
gazeteciler hazır bulunmuşlardır. Ma
car sefiri ile refikası davetlileri kar
şılamışlardır. 

Macar sefiri ziyafetin sonunda aya
ğa kalkarak bir nutuk söylemiş, Türk 
ve Macar milletlerinin kan kardeşli
ğinden, Türk dilinden bir çok kelime
lerin Macar dilini ve medeniyetini 
zenginleştirdiğinden bahsetmiş ve 
sonunda kadehini Atatürkün ımutul-
maz hâtırasma. Büyük Millî Şef Re
isicumhur İsmet İnönü'nün sıhhati
ne, Türkiyenin refah ve saadetine 
kaldırmıştır. 

Sefirin bu nutkuna VaU B. Sabri 
cevap vererek sefir ile refikasmı se
lâmladıktan sonra Macaristanm İz
mir fuarına iştiraldnin iki memleket 
ve millet arasındaki münasebetlerin 
ticarî ve kültürel sahalarda inkişafı
na âmil olacağını söyliyerek kadehi
ni Macar Kıral Naibi Amiral Horti'nin 
sıhhatine, dost ?«iicar milletinin re
fah ve saadetine kaldırmıştır. 

Daha sonra İzmir Belediye Reisi 

B. Reşat Löblebicioğlu bir nutuk söy
liyerek kardeş Macarların fuara işti
raklerinin kıymet ve önemini ve muh
telif sahalarda yapacağı İyi tesirleri 
belirtmiş gelecek yıllarda Macarlsta 
nm fuara daha geniş bir ölçüde İşti 
rak edeceği ümidini ııftıar etmiş ye 
demiştir ki: 

— öyle bir devirde yaşamaktayız ki 
toplar bütün dünyada gürlemekte 
dir ve Türk devlet adamlannm ze 
kası sayesindedir ki Türkiye bu gü
rültüye karışmaktan kendisini ah-
koyabilmiş ve bu sulh sayesindedir ki 
başka milletlerin fuarları kaldırmak 
mecburiyetinde olduklan bugünlerde 
Türkiye fuarla meşgul olabilmekte
dir. Sulh gelince bilhassa her İki 
memleket mütekabilen birbirlerini 
anlamakta devam ederlerse memle
ketlerimiz arasmdaki mübadeleler 
tam bir randıman verecektir. 

Belediye Reisi Kadehini Amiral 
Hortlnln sıhhatine ve Macaristanm 
Refah ve saadetine kaldırmıştır. Zi
yafetten sonra Fuardaki Macar Si
nemasında davetlilere Macar ziraat 
ve kültür filimleri gösterilmiştir. 

Arjantine sert 
bir cevap 

Birleşik Amerika, ona 
silâh ve malzeme 

vermiyecek 

Sahibi Necmeddin Sadak •— Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - - AKSAM Mathaa.«n 
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Roosevelt'le Churchill pek 
mflhim bir iıarar vermek üzere 

ingiliz Bafvekili mühim hâdiselerin vukuunu 
Vaşington şehrinde bekliyecek 

Londra 8 (Radyo) — Arjantin hü
kümeti Birleşik Amerika hükümetine 
baş vurarak ödünç ve kiralama ka
nunu mucibince İrendLslne silâh ve 
malzeme verilmesini İstemiştir. 

Ameriiıa Hariciye Nazın B. Hull, 
bu talebe bir nota ile cevap vermiş, 
Amerikanm kendisine hiç bir yar
dımda bulunamıyacagmı, çünkü Ar
jantin si l lhh kuvvetlerinin Amerika 
kıtasınm emniyetini sağlamağa yar
dım, etmedilderini ve Mihver casus-
larmm müttefiklere İnsan ve gemi
ce bir çok zayiata malolan Arjantin-
deki faaliyetleri herkesçe bUlndiğlni 
bildirmiştir. Arjantin kabinesi Ame
rikanm bu notasmı incelemek için 
toplanmıştır. 

DelM 8 (Radyo) _ B. OhuIcblU 
Vaşlngtona dönmüş v» Beyaz saiBy-
da B. Roosevelt ii« konuşmalarına 
başlamıştır. İki Uder peik. mühim bir 
karar ^^^nek üzeredir. 

Londra 8 (Radyo) — B. Roosevelt 
II» B. Churcill'ln dünkü mülakatı bir 
saatten fazla sürmüştür. Bu görüş
me esnasmda iki lider hart) mesele
lerini son inkişaflara göre uzun uza-
dıya görüşmüşlerdir. 

B. Churchill mühim 
hâdiseler vukuunu 

bekliyor 
Delhi 8 (Radyo) — Vaşington mah

fillerinde, İtaiyada mühim h&dise-

Macarlar da 
sulh istiyor 
Londra 8 (A.A.) — Stok-

holmden gelen bir habere göre, 
Macar parti şefleri naip Horty, 
den parlâmentoyu toplaması
nı ve Macaristanm sulha ka
vuşmasının ne gibi esaslara 
bağlı olduğımu müzakere et
mesini istemişlerdir. 

ler vukuu bekleniyor. B. ChurchllUn 
Vaşlngtondan ayrılması yakm değil
dir. İngiliz Başvelüli. bazı mühim 
hâdiselerin vukuunu Vaşingtonda 
bekliyecelrtir. 

Üçler konferansı 
Delhi 8 (Radyo) — B, Roosevelt 

basm kongresinde, kendlsile B, Chur
chill ve Mareşal Stalin arasında bir 
buluşma vuku bulmak için sarfedilen 
gayretler de son 48 saat zarf mda bü
yük bir terakki vukuu beklendiğini 
söylemiştir. 

Londra 8 (A.A.) — 24 veyahut 48 
saat içinde, Stalin - Roosevelt -
CJhurchlll buluşması hakkında çok 
mühim bir haberin ortaya çıkacağı 
bildirilmektedir^ 

Münih gene 
bombalandı 

Bulutlar neticelerin 
görülmesine mâni oldu 

Londra 7 ( A . A . ) — Berlinden 
»esmen bildirildiğine göre, dün Ak> 
çam Münich şehri İngiliz uçakları ta
rafından yeniden şiddetle bomba
lanmıştır. Nasyonal Soaıyaliat parti-
ı ^ i n merkezi Vıc S. S., S. A. teşkil, 
terinin idare merkezi bu şehir şimdi
ye kadar 7 defa bombalanmıştır. 

Münioh şehri, Brenner y o Û e A L 
manyayı İtalyaya doğrudan doğruya 
bağlıyan 5 demiryolunun merkıezir 
|dsr. 

Londra 8 (Radyo) — ingiliz 
bomba uçakları gece Münich'i gene 
J>ombaİEuraşlaTdır. Akın muvaffakı-
Vede neticelenmiştir. Yalnız kara 
buliutlar, neticelerin görülnuesine 
mâni olmuştur. 

Berlin - Sofya ekspresi 
Londra 8 (Radyo) — Bir İsveç 

gazetesinin Budapeşteden aldığı ha
berlere g5re, bir hafta zarfında Ber. 
1in - Sofya inenine i^e§ defa tecavüz 
edilmiştir. 

DİKKATLER: 
Ne edebiyat!! 

Şehrinûzin tanmnuş bir tüccarı 
baldc meraklısı imiş. Yanma manrf 
bir ımdıarrire olan zevcesini v e ah* 
baplarım alarak balığa çıkmış. Fırtı
naya yakalanıp Hayırsız adada ge
celemek zorunda kalmışlar. 

Mesldctaşlarmuzdan biri, bamı bir 
edebiyat haline getiriyorı 

«Büyükadada ak saçh delikanh 
dîye güzelliğiyle maruf bir bay. ya
nma zevcesini v e Adanm en g ü z d 
kadınlarmı alarak balık tutmak ser-
dasile...» Oh... 

Maksat telmih midir? Kinaye mi
dir?.. Hayır, ne o, ne öteki; sadece 
âdi bir edebiyat!.., ö y l e bir edebi
yat ki, ne yazana servet, ne onu ba . 
san gıueteye sürüm, ne de Tüık ga
zeteciliğine maalesef şeref temin 
ediyor. 

Um«Hna arzedilecek bir yazıyı 
yzızan kalem sahibi, cümlesinden çı
kacak ileri geri mânaları ve en başta 
vatandaşların haysiyetini korumak 
zorunda değil midir? 

Gazetelerimiz ancak böyle bir 
düzgün şirazeye sahip arkadaşlar se
çip onlarla iş ortaklığı y t^sa mesle
ğimiz namına ne iyi olur. 

Bulgar Kıral 
niyabet meclisi 

Sobranya meclisi çarşam
ba günü toplanacak 

Sofya 8 (E.P.) — Kiralın vefatı 
dolayısile toplantı yapan Sobranya, 
çarşamba günü formalite olarak tek
rar toplanacaktır. Bu toplantıda re
is, gelecek toplantmın tarihini ilân 
edecektir. Tahmin edildiğine göre, 
yeni kiralın küçük yeışta olması d o . 
layısile kıral naibi meselesi görüşiile-
oek v e bir karar alınmasına çalışıleu 
çaktır. Kıral ancak 6 yaşında oldu-
ğundn, Bulgar kanunlanna göre kı
ral nedbinin 1 2 sene laliyette olma
sı iktiza edecektir. Bu hususta üç ki . 
şiük bir heyet düşünülmüştür ve bu 
heyet anczJc harb sonunda Sobranya 
tarafından kabul veya reddedilecek
tir. 

Cenubî itaiyada ilk sıra dağlar 
müttefiklerin elinde 

Şimdiye kadar 650 kilometre murabbalık 
yer ve 30 şehir, kasaba ve köy zaptedildi 

Londra 8 (Radyo) — Müttefik 
kuvveder. Cenubî İtaiyada ileri ha
reketlerine devam etmişler rve Bag-
nara'nm on İdlometre şimalinde b u . 
lunan Palmi'yi ve Palmi'nin üç kilo
metre şaıkmda v e içeride bulunım 
Deliannova'yı zapteylemişlerdir. 

Palmi, Müttefiklerin ilk zaptettik
leri Reggio'nun 43 kilometre şima-
lindedir. Müttefik kuvvetler, Palmi'-
d<n şarka doğru 20 kilometre ilerle
mişlerdir. SeJül boyunca yapılan 
ilerlemeyi İngiliz harb gemileri des
teklemektedir. İtalyan askerleri küt
le halinde tesUm olmekkta devam 
ediyorlar, 

Mihverciler saklambaç 
oynuyorlarmış 

Londra 8 (Radyo) — Bir harb 
muhabiri, Kalabria'da Mihvercilerin 
hareketini saklambaç oyununa ben
zetmektedir. Sekizinci ordu, kendi
lerini aradıkları halde, Milvvrer kuv . 
vetleri ya temasa gelmekten kaç

makta v« yahut küüe halinde teslim 
olmaktadır. Sekizinci ordu şimdiye 
kadar 6 3 0 kilometre murabbalık bir 
saha zaptettiği halde. Mihver kuv
v e d e n hiçbir mukatvemet gösterme
miştir. 
Müttefiklerin zaptettiği 

saha 
Londra 8 (Radyo) — Kalabria'

da sekizinci ordunun eline şimdiye 
kadeur 30 şehir, kasaba ve köy düş. 
müştür, Zaptedilen sahanın derinli
ği 45 , uzunluğu da 100 kilometre
dir. 

Cezayir radyosuna görıe, Cenubî 
Italyanın ilk dağ silsilesi bugün Müt
tefiklerin elindedir. Kalabria'nm en 
yüksek dağı 1975 metre yüksekli
ğinde Aspromonte'dir. 

Başka yerlere mühim 
çıkarmalar yapılacak 
Londra 8 (Radyo) — İngiliz as

kerî mahfüleıi. Müttefik genelkur-

maymm düşünce ve niyetleri hak
kında büyük bir ketumiyet muhioa 
etmekte ve hâdiselerin inkişafım 
beklemektedir. Mamafih başka nok. 
tidara mühim çıkarma hareketleri 
yapılacağı da saklanmamaktadu. 
Çünkü Kalabria'nm dar ve dağlık 
areızisi geniş ölçüde hareketlere mü
sait değildir. 

Cezayir 7 ( A . A . ) — Berlin v e 
Roma askeri mahfilleri Avrupa kıta-
sma yeni asker çıkarılmasını bekle
mektedirler. İtalya yarımadası, Fran
sa ve Balkanlardan daha ziyade tıeh-
likeye maruz bulunmaktadır. Birçok 
İtalyan şehirleri İngiliz - Amerikan 
asker çıkarma harekederini karşıla
mak üzere boşaltılmıştır. 

Napoliye şiddetli akın 
Şimal Afrika Müttefik umumî ka

rargâhı 7 ( A . A . ) — Haber verildi
ğine göre. Müttefik uçaklan Napoli
ye şiddetli bir hücum yapmışlardır. 

Elski Babıâlide yeni naşir — Eskiler alıyorum 
maşalLar... Ê ski Bektaşi, Nasıeddig tioça, X§k 

eler, eski 
pruın<<< 

Sovyetler Kiyeften 
180 kilometre uzakta 

Londra 8 (Radyo) — Doğu c e p . 
besinde Sovyetler, cenupta Doneç 
madenlerinden şimalde Briansk or
manlarına kadar 600 kilometrede 
yeni ilerlemeler yapmışlardır. 

En büyük ilerlem* Şimalî Ukray-
nada yapılmıştır. 

Sovyeder, Konotop'un zaptından 
24 saat sonra Kief in şarkmdaki de
miryolunu kesmişler v e bu surede 
merkez v e oenup Alman orduları 
arasındaki irtibatı kesmişlerdir. Kı-
zılordu, 1941 senesindenberi Al 
manların elinde bulunan Çemikoıf 
eyaletine girmişlerdir. Bugün doğu 
cephesi Kief şehrinden ancak 180 
kilometre uzzdcta bulunuyor. 

Almanlarm iki aylık 
zayiatı ne kadarmış 

Londra 8 (Radyo) •— M o ^ o v a 
radyosıma göre, Mihverciler doğu 
cephesinde 5 temmuzdan 5 ylûle ka-
dar 5 7 2 9 uçak. 8 4 0 0 tank, 5 1 9 2 
top, 2 8 , 0 0 0 motorlu taşıt, 4 2 0 , 0 0 0 i 
maktul olmak üzere bir buçuk mil
yon er v e subay zayiat vermişlerdir. 
Bu müddet zarfında aynca Sovyet
lerin eline 3 8 , 0 0 0 subay ye e j esir 
düşmüetÜTt 

Moskova 7 ( A . A . ) — Gece ya
nsı neşredilen Sovyet tebliği: 

7 eylülde kıtalanmız Doneç hav. 
zasında taarruzlarını muvaffakiyetle 
inkişaf ettirerek 1 0 - 2 0 kilometre 
kadar ilerlemişler ve 90 dan fazla 
meskûn mahalli işgal etmişlerdir. 

Dakmaş istikametinde muvaffa
kiyetle taarruzlarım geliştireğe de
vam eden kıtalarımız 1 0 - 1 5 kilo
metre kadar ilerliyerek 150 meskûn 
mahal işgal etmişlerdir. Bunların 
arasında Çermikol bölgesinin idare 
merkezi olan Baturin bulunmakta
dır. 

Briansk'm cenubunda muvaffaku 
yede çarpışan kıtalarımız 1 0 - 1 5 
kilometre kadar ilerlemişler ve 50 
kadar meskûn mahalli işgal etmiş
lerdir. Bunların arasında Narlia de
miryolu şubesi de vardır. 

HarkoFun cenubunda ve cenup 
batısında kıtalarımız bazı kesimler
de 4 - 7 kilometre kadar ilerlemiş
ler, Tarosovka ve Şilivka da dahil 
olmak üzere birkaç meskûn mahalli 
işgal etmişlerdir. Harkof istikame
tinde kıtalarımız birkaç defa elden 
ele geçmiş olan Zunkov şehrini d« 
geri almışlardır. 
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SÖZÜN 6ELlŞt 
Zavallı pederi 

G trçl başbk Uraz Manakyan ifyBtrosu repertuTarmdaki on 
p^delik 1»lı facianın Ismhü bakrlatıyor; fakat bu «zavallı 

peder» tiyatro salmesindeM değil, bufUn hayatta bulunan peder, 
yani cbaba» dır. Geçen gfin iki deli]EBiıh3ra kalak nysaflrt «ddmn. 
Bobstil denilen cinsten iki delikanh. Konuşmalan boyonlanndakl 
kravatiar kadar düze^ün değildi. &xi balıasmdan «bizim morukl» 
düye bahsediyordu. OttM daha terbbreli iml^ «rast düftükçe «blıim 
ihtiyar)» diyordu. Fakat birincisi «bolm momğon ne numaracı!» ol
duğunu aricadaşma tafsflfttOe anlattı. 

Babanın eski zamanlarda evlâdlar nazarmdald mevkii ila bu-
pinkü mevkii arasmda ne büyük fark ya Rabbi! Eskideoa babaya 
yazı ile veya şifahen hitap etmek bttyflk dikkate fiıtiyaç g<üst«tirdi. 
Mektup yazılacakla en aı «sevgili pederim» dly« boşlanmah idi. Qo^ 
zaman bir «baba» nın kıymet ve ehemmiyetini İfade için bu hit^p 
şekli pek hafif bulunur, «pederi azizim, pederi vfilâşâmm, pederi vâ-
iâgüherim, balsi hayatnn, aebebi vttdum, baiat saadetim efendim, ve-
ünimeüm efendim» denirdi 

Anne için de öyle idi: «SevgUJ valideni, maderl «dzlm, validei 
müşfikam, maderi şefkatküsterim, baisi hayatmı, ismeOi validem ha
nım, sebebi hayatım validem hanım...» 

Pedere «baba!», valideye «ana v eya anne!» diye hitap etmek mek
tupta bir evl^bı asla yakifnuyan Ur hflmuetstelik sayıldığı giM ayni 

hitaplar şifahen de söylenemezdL Peder,valide^ mader sözleri eskidik 
ten sonra yalan zamanlara kadar çocuklar babalarına «Bey baba» 

yahut «Beyban derler, analannı daha ince ve kibar gOrftndtiğfi İçin 
«Aıuıe!» diye diye çağırırlardı. Şimdi «baba» ve «anne» hitapLan 
«peder» ve «valide» deki yabancı edayı da kaldırarak en sevimli şekil-
lerine kavuşmuş bulunuyorlar. 

Temenni edelim ki hâlâ «baisi hayat», «sebeU vücnt», «vehnimet» 
olan baba zamane çocuklannm dUinde «moruk»; o sevgili, o aziz 
anne de «kocakarı!» derekesine inmesini ÇdnkA babasından «mornk» 
diye bahseden delikanlı, kendisini dinllyenlerln gözünde dünyanın 
en tatsız mahlûku derecesine iniveriyor. 

Şevket Rado 

Kadınlar şehri 
Vaşington'da kadm nüfusunun 

miktarı gün geçtikçe artıyor 

Harmanlar bitiyor 
istanbul kazalarında dev
let hissesînin dörtte üçü 

tahsil edildi 

istanbul vilâyeti dahilind,© bu »ene 
yapılan harmanlardan dörtte üçû 
tamamlanmıştır. Bu saretfe hökü-
»«cük» hisseleri de o nipette alınmış
tır. Şimdiye kadar alman Devlet 
nisselıeri ;unIaTdırt Fatih kazasmda 
52, Silivri kazasında 1211, Şile ka
zasında 131. Çatalcada 1043, Yau. 
lovada da 240 tondur. Bu miktara 
çifliklerden alınacak hisse dahil de
bidir. Harmanlaorm gen kalan dört
te biri de bugünlerde tamamlana
caktır. Harmanların bu ay sounda 
arkası almaca^ mnlvalckak görülü
yor. 

Dün, sürekli surette yağan ya§-
»ıtiT, Henüz kaUunaımş harmanlar 
için biraz lararh olmakta ise de ya-
kmda bağlıyacak kıçlık ekim ile 
•gıçlar, çayırlar için çok faydah 
olduğu alâkalı makamlardan teyit 
•dilmiştir. 

ithalât mallarmn 
kontrollü satîşî 

İthalâtçı, toptancı ve perakendeci 
tacirlerin satrşlarmı bontrol etmek, 
mallann kara borsaya İntikaline 
mâni olmak için birlikler nmaral kA-
tlbi B. Bal&haddînVn nezareti altın
daki bir heyet tarafmdan hazırlanan 
talimatname İçin bir kararname çı
karılması muvafık bulunmuştur. Ka
rarname çıktıktan sonra tatbikına 
geçilecektir. Kararname tlcatl ha
tamdan brlçok yenilikleri IhtlTa et
mekte, normal k&r haddinden yakan 
•atış yapacak fırsatçılann gayrlmeş. 
tu ticaretlerine mânı olacak madde
leri havi bulunmaktadır. 

Talimatname hakkmda tzmlr İt
halâtçıları birliği umumi k&Ubl B. 
Saffet Sezenin de mûtal&aa alm-
Bustır. Ticaret Vekftleti, talimatname 
ttalagını klabui ettiSlnden kararna
menin formalitesini flnnal etmesi 
beklenecektir. 

KÜÇÜK HABERLER 

Amerika deyince herkesin ak
lına 80 - 90 kath binalar, bu bl-
nalann arasında çok darlaşmı§ 
bir hal alan sokaklar ve bu so
kaklarda koşuşan İnsaaılar gelir. 
Nevyork Şikago, San Fransisko 
gibi büyük Amerikan şeblrlerinin 
manzarası filhakika böyledir. Fa-
k^t Amerika Birleşik hükümetle
rinin merkezi olan Vaşlngton bu 
şehirlere hiç benzemez, öteki gü-
rültOlü şehirlerJsı yaıunda Va
şlngton bir sükûnet ve istirahat 
3reri gibidir. Bütün binalar bah
çelidir ve dört beş kattan yüksek 
bina yoktur. Sokaklar çok geniş
tir, her tarafta meydaıüar, park
lar vardır. 

Vaşlngton'da harbin iptidasma 
kadar nüfusun çoğu erkekti. Ne-
saretlerde, hükümet dairelerinde 
işi olanlardan mühim Wr kısmı 
^lelerini başka yere bırakarak 
burada 3?almz yaşarlardı. Harb 
başladıktan sonra İş tamamen 
değişti. Bugün şehrin nüfusunun 
üçte ikisi kadmdu:. Değişikliğin 
sebebi erkeklerden mühim bir 
kısmınm askere atoiması ve harb 
dolajnslle nezaretlerde yapılan 
yeni teşkilâtta bir çok memur ve 
kâtibe ihtiyaç hasıl olmasıdır. 
Askere gidenlerin yerini kadınlar 

* Seyhan «efertoerilk müdUrû B 
t«mall mıkkı Oüri* îstanbul vilâ
yeti KteTtesOk. ivtoesi müdürlûftttne 
tâyin edlMlgl vilâyete bUdlrllmlçUr. 

if Vilâyet maiyet memurlarmdan 
B. Vefl Bandır, B. Doğan Boygan v« 
B. Necip 8lman*m maaşlannm otnz 
Oradan otm beş liraya çıkanldıS» t*-
»yete bfldlrümlştlr. 

it Sr:»*afibıae oturan Emin adın
da bir çocOk Park sineması bahçesin
deki kuyuya düşmOçtûr. Çocuk bo
ğulmak fhser» İken etraftan yetişen
ler tarafmdan kurtatıkmftır. 

ic DOn yapılan kontrollarda muh
telif fınnlarâa 841 adet ekmek nok-
•an tartılı <darak bulunmuş, müsade
re edllmlgür. 

Vilâyette kaymakamla
rın toplantısı 

Dün sabah vilâyette vali muavini 
B. Hilmi Baknnm retsUgl altmda geh. 
Tlmlzdekl I^aymakamlaıın Iştlrfkklle 
bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantı
da Dahiltya Vekâleti tarafmdan ge
len nahiyeler teşkilâtı kanunu mû-
»kere cdflmlçür. Dahiliye Vekâleti, 
yeni nahiyeler teşkilâtı kanunu !ft-
ylbasmı hazırlamış ve Büyük Millet 
Meclisine Termlştl. Bu lâyiha. Meclis 
tarafından görülen bazı noksanlann 
tamamlanmam İçin Dahiliye Vekâle. 
tine İade edilmişti. 

Vekâlet, bunun fbsrlne kanun İft-
yfttasmda on sefclz madde üzerine vi
lâyetlerin mütalâaamı sormuştur. 
Dünkü to^dantıda bu mütalâalardan 
bir kısmı teSblt edilmiştir. Toıdantı-
lara bugün d« devam edilecek v« ne
ticesi vekâlet» bildirilecektir. 

Portekiz tacirlerinin 
müracaatları 

Ticaret odası. Portekiz Ticaret oda. 
sı yolu Ue ecnebi tacirlerden bir
çok taleıder almaktadır. Bu ecnebi 
tacirler TOı«yeye muhtelif cins mal 
satmak Isteti&lerinden Türk tacirleri 
ile temaa ettirilmelerini İstiyorlar. 

Portekizden bugünkü »artlar altm
da mal getlrmefk güç olduğundan mü
racaatlar hart) sonrası vaziyetine 
göre tasnif ediliyor. 

Yeni tifOs vakası yok 
8on 20 saat sartmda yeni Ufüs 

vakasma tesadüf edilmemiştir. 

doldurdukları gibi yeni açılan 
vazifelere de bunlar girmişlerdir. 
Şehirde kadmlann Edspeti gün 
geçtikçe artmaktadır. 1940 da 
91 erkeğe mukabU 100 kadm 
vatken 1941 de kadmlarm sayısı 
77,774 ü, 1942 de 100 bini bul
muştur. Şimdi kadınlar erkekler, 
den bir misli fazladır. 

Son 2 sene içinde Vaşingtonun 
nüfusu çok artmıştır. Bu yüzden 
şehirde büyük bir ev buhranı baş 
göstermiştir. Belediye, meydan
lardan birisinde ahşap baraka
lardan mürekkep muvakkat mes
kenler yapılmasmı düşünmüş
tür. Fakat kışın bunlarda bann-
mak kabU olamıyacağmdan bun
lardan vazgeçilmiştir. Şimdi ace
le yeni binalar yapılıyor. Neza-
retlerdeki kâtipler, daktilolar bu
rada birer odada yerleşecekler
dir. Buna Intizaren geceyi park-
lardaki kanapeler üzerinde geçi
renler pek çoktur. 

Vaşington'a giden kızlar, bü
tün güçlüklerine rağmen bu ha
yattan memnun görünüyorlar. 
Bunlar 3raîm2 bir şeyden şikâyet 
ediyorlar: KendUerini dansetti-
recek, tatil zamanlarmda birlik
te gezecek erkekler bulunma
ması... 

Mahkemelerde : 

Kadına mı hürmet edilir, büyüğe mi? 
Celâl davacı, Sami suçlu. Yaşlan | 

yirmi beşle otua aîasmda. Olylmlerl, 
düagünce. Maznun, davacıdan daha I 
İri. Trende kavga etmişler. Sami, 
ya4Iı bir adamı oturtmalc ürere ye
rinden kalkmış, Cel&l «I» yanmdakl 
genç kadmı bocalan yeis oturtuvor-
mii. Bu yüzden kavga etmlfler, Sami 
bls demirle Celâlin basma vurmuş. 
Asliye ceza mahkemesinde yanyana 
dlkUdUer, Celâl d&vasmı şöyle anlat
tı: 

— Trende gidiyorduk. Tanımdaki 

Tünel ne zaman 
îşliyecek? 

Tünelin yeniden işl\r9**aıesl İçin 
kaza sırasında herap olan vagonla 
kayışm jJf^işcırümesinden başka Tü
rler dahilinde de bazı tadilât yapıl
mıştı. Ancak idare, rayları da deglş-
t l r m ^ başlamıştır. 

Yaptığımız taMlkata göre umum 
müdürlük, önümüzdeki pazartesi 
günü seferlere yeniden başlamak ni
yetindedir. Ancak Alemdağmdan ge
tirtilen traveıdeıln gelmesi gecikir
se Tünel, en geç İS eylülde İşlemeğe 
bajjlıyacaktır. 

Yeni ekmek çeşnisi 
Toprak ofisin elinde mısır kalma-

dıgmdan Ofis umum müdüıiüğündeın 
gelen talimat üzerine tstanbula mah
sus ekmeklik un çeşnileri yeniden 
tesblt edilmiştir. Bu talimata göre 
yüzde seksen buğday, yüzde beş çav
dar veya mahlut, yüzde 15 de arpa 
unundan ibaret olarak yapılacaktır. 
Bu yeni karar üzerine ekmekler bir
kaç grOne kadar bu esasa göre İmal 
edllecektibr. Yeni ekmek çeşnisinde 
mısır ohnadıgmdan evsafı daha iyi 
olacaktır. 

K i m s e s i z ç o c u k l a r a 
h ü k ü m e t y a r d ı m e d e c e k 

Ankara 8 — Hükümet yurt 
içinde bulunan fakir ve kimsesiz 
bütün çocuklara yardım etmeğe 
karar vermiştir. Bu karar neti
cesi olarak bütün anasız, babasız 
çocuklarm isimlerüe oturduklan 
mahallelerin tcsbltine karar ver
miştir. 

Hükümet Ue Parti, bu kimsesiz 
çocuktan memlekete faydah bi
rer uzuv yapacaklardır. Başvekâ
let müsteşan B. Cemal Yeşilin 
reisllğtnde toplanmakta olan ko
misyon biran evvel işüıi bitire-
çektir. 

Zavallı çocuk pekmez 
kazanında haşlandı 

hmlr 8 (Telefonla) — İzmirln 
Cumaovası nahiyesinde dört yar 
şmda Cevdet, pekmez kazanma 
düşerek haşlanmış ve ölmüştür. 

Parti grupunda 
Hariciye Vekili iki saat 

izahat verdi 

Ankara 7 (A.A.) — Cumhuriyet 
Halk Partisi Meclis Orupu bugün 
7/9/943 saat 18 te »la veklllettoden 
Balıkesir mebusu Oeneral Kâzım 
ö^lpm reisliğinde toplaıunı^rtır. 
Celsenin açıhnasmı müteakip kürsl-
ye gelen Hariciye Vekflı Numan Me-
nemencioglu Büyük Millet Meclisinin 
faaliyetine ftiısıla verdiği tarihten 
İtibaren geçen müddet İçinde mem
leketimizi İlgilendiren haricî hâdise
ler hakkmda iki saat süren etraflı 
İzahatta bulunmuş, büyük alâka ve 
sürekli alkışlarla karşılanan bu be
yanatı müteakip nınıamebe başka 
bir madde olmadığmdan saat 17 de 
celseye son verilmiştir. 

Başvekilin nutku 
Ankara 8 — Yarm Cumhuri-

yet Halk Partisi 20 inci yüdönü-
münü kutlayacağından Başvekil 
B. Şükrü Saracoğlunun bîr nu
tuk irat ederek Partinin 20 sene
lik faaliyeti hakkmda izahat 
vermesi ihtimali vardır. 

Meclisin tatili 
Anlîara 8 — Millet Meclisi, 

önümüzdeki teşrinisaninin birin
de toplanmak üzere önümüzdeki 
çarşamba günü tatil yapması 
muhtemeldir. 

Muğlada çifte cinayet 
izmir 8 (Telefonla) — Muğ

lada Köyceğiz kazasmda 25 yaş-
lannda Veli, iki senelik nlşanhsı 
Teslimenin kendisinden aynla 
rak başkasına varmasından do-
laja kin besliyerek pusu kurmuş 
ve oradan geçen sabık nişanhsile 
babasını öldürmüştür. 

kadm yorulmuştu. O sırada bu adam 
yerinden kalktı, ben de kadını oraya 
oturttum. Bu adam sebepsiz yere 
hiddetlenerek baaa karşı hamurdan-
maga başladı. Azizim! Nlçte kızıyor
sun? Sen kalktıgm İçin yerine kadmı 
oturttum. Bunda hiddetlenecek ne 
var? Büsbütün kıssdı; «Ben yerime 
başkasmı oturtacaktım. BOB. bana alt 
olan yeri ne hakla İşgal ediyorsunuz» 
diye bağırmağa, hakarete kalkıştı. 
Bayımı Vesaiti nakU r̂ede şahıslara 
ait yer olamaz. Oturmak herkesin 
hakkıdır. Bir ycicn kalkmca başkaja 
oturur. Bilhassa, kadma hürmet ba-
kınundan da, sizin yerlntel benim ya^ 
nımdaki bayana vermeniz bir vazife 
dlr, diye kendisini teskine çaüştım, 
dlıüemedi. Kavgayı büyüttü, kafa 
ma da bir demirle vurdu. Davacıyım 
kendisinden. 

Bfeznun Samlye soruldu:. 
— Bu İddiaya karşı ne diyeceksin?. 

Niçin vurdun bu adama?.. 
tOc defa garüyoımuş gibi evvelâ 

davacıya dönüp tepeden aşagı süzdü, 
sonra alayh bir giUümseme Ue başmı 
sallıyarak sol kolımu sıvanıp hâkime 
uzattı: 

- i^te sanldün Hâkim beyi.. Gö
rüyorsunuz ya! O beni dâva ediyorsa 
ben de ondan davacıyım. 

— Yani, o da sana mı vurdu?.. 
— Elbette bay Hâöml.. Koluma 

vurunca beynime erimiş kurşun aktı 
sandım. Ben ufak tefek acılara mete. 
İlk veren adamlardan deglUm. Fakat 
bu sefer canmım acısmdan güsderim 
yaşardı, âlemin içinde de rezn oldum. 

— sen de Celâl aleyhinde dâva 
arzuhali verdin mi?., 

— Hayır efendim. Ben böyle şey
lere tenezzül etmem. Ffckat şimdi 
ben de davacı oluyorum. 

—Sen bir defa fa vakiayı anlat ba^ 
kalım. Kavgayı niçin çıkardm?.. 

— Haaa... O da ayn bir mesele bay 
Hâkim!.. Davacı demlndenbert ka-
dmlara hürmetten baliBedJy<w. Bu 
İşe bir türlü akıl erdlremedlm ben. 
Hürmet denilen şey kadma mı yapı-
hr, büyüğe mi?.. 

— Bu gibi şeyler mahkemeyi alâka
dar etmez. Sen suallere cevap ver!.. 

— Ben de cmu anlat^orum bay 
Hâkim!.. Dinleyiniz; bakalım hangi
miz haklıyız. Benhn büdlgtaıe göre 
hürmette kadınlıktan ziyade büyük-
IttSe ebemmiyet verilir. «Su küçüğün. 

Böz büyü&ün hakkıdır.» Diye bir de 
ata sözü vardır. Yaşlı bir İnsan ayak
ta dururken genç bir kadma yer ver
mek hürmet midir, yoksa büyüğe 
karşı hürmetsizlik, eaygısızhk mıdır?. 
Bay Hâkim! Trende oturuyordum. 
Çok ihtiyar bir adamın ayakta dur
duğunu gördüm, hemen kalkıp yeri
me davet ettim. Fakat ben kalkar 
kalkmaz şu adam yanındaki genç 
kadmı kolundan çekip benim yerime 
oturtuverdl. Pena halde sinirlendim 
bay Hâkim!.. Kendisine; bayım! Ben 
şu ihtiyar adamı oturtmak İçin ye
rimden kalktım, orayı siz iş
gal ettiniz. Bu yaptığınız doğ
ru değildir, haksızlıktır, gü
nahtır, dedim. Bay asablleşti: «Bu, 
rası sizin şahsî malınız değil ya! Siz 
kalktınız, yerinize bayan oturdu. Ka-
dmlara hürmet lâzımdır» diye bana 
akıl öğretmeğe kalkışmaz mı?.. Şu 
vaziyette siz olsanız sinirlenmez misi
ni?? bay Hâkte?,.. Genç hanımlann 
yaşlı adamlara el öptürmelerini, ihtl-
yarlarm bulunduğu meclislerde bacak 
bacak üstüne atıp oturmaiannı asrî
lik İcabı olarak kabul' edelim amma, 
yaşlı bir adam ayakta dururken kuk
la gibi boyanmış.çeklrge gibi bir genç 
hanımm yer kapıp oturmasını hangi 
nizama uyduracağız acaba?.., Şu ba
ya da böylece anlattım; «Kadmlara 
yer vermek nezaket icabıdır. Sizde 
nezaket olsaydı, demlndenbert yanım
daki bayanın ayakta durduğunu gör
düğünüz halde oturmazdmız: tik gö
rüşte kalkıp yerinizi takdim ederdi
niz.» diye saçma sapan ukalalıklara 
başladı. Efendi! Dedim. Sizin yaptı-
ğmiz şu hareket de nezaket İcabı İsn 
i3Mr> JoiKyittı ü îb ccTinjJiefe... Bana 
akıl öğretmeyiniz, dedim... Bay Hâ
kim! İnsan kuvvetli olmadığı zaman, 
uysal olmayı bilmelidir, derler. 

Bu adamın iddiası zayıf olduğu 
gibi, vücudunun cılızlığına da bak
madan ytütama yapışmağa kalkış
tı, ben de kendimi müdafaa ettim. 

— Yani, kendini müdafaa için Ce
lâlin başına demiri vurdun öyle mi? 

— Hayır bay Hâkim. Ben vurma
dım. Benim elimde bir demir parça
sı vardı. Her halde o itişme esna
sında demir kazaen onun başına 
çarpmıştır. Bunda bente suçum yok
tur. Arayan mevlâsmı da bulur, beiâ-
snı da, derler. Bu da belâyı aorla ara
dı. Kalkmış, bir de beni dâva ediyor. 
Hem suçlu, hem güçlü... Asıl davacı 
benim bay Hâkim!.. 

Şahitler dinlendi. Saminin demirle 
celâlin başına vurduğunu, fakat Ce
lâlin Bamiye vurduğunu görmedik
lerini söylediler . Esasen maznun 
Sami, Celâl aleyhine dâva açmamış 
olduğundan, mahkemedeki dâva 
talebinin reddine ve Celâl'a demirle 
vurmak suçundan kendisi 16 lira 
60 kuruş para cezasile mahkûmiyeti 
ne karar verildi. 

Ce. Re. 

K o n y a d a v e t e r i n e r k u r s u 
Konya 8 — Her yü vilâyeti

mizde bir çok koyun ve keçi has
talık yüzünden telef olmaktadır. 
Bunun önlenmesi için Konyada 
bir tatbikat kursu açılmasına ksu 
rar verUmiştir. Kursa, veteriner 
ve hayvan sağlık memurlan İşti
rak edecektir. Kurs 10 eylülde 
faaliyete geçecektir. 

Öğretmenlerin 
alacakları 

4307 numarah kanun maaş ve İnti
baktan mütevellit öğretmen alacak-
lannm beş yıl İçinde Ö<!tenmealnl â-
mir bulımmaktadır. Bunun için 1943 
yHı Maliye Vekâleti bütçesine 300, bin 
Ura tahsisat konulmuştur. 

Dahiliye Vekilliği, Maliye VeklUlgl 
İle temaa suretiyle bu parayı valilik
ler emrine vermiştir. Paranm dagltı-
mmda ölenlerle dul ve yetimleri ter 
elli olunacaktat. 

Bir m o t o r b a t t i 
29 tonluk Yeşilçimen motörfl, 

şiddetli fırtınadan su alarak Ru-
melifeneri açıklarında batmış, 
kaptan ve tayfaları kurtanlmış-
ür. 

K o n y a s o n b a h a r a t 
y a r ı ş l a r ı 

Konya 8 — Burada sonbahar, 
at yanşTanna 26 eylülde başlar-
nacaktır. Hazırhklar tamamlan
mak üzeredir. 

Telefondaki ses 
Tazan: Bruce Graeme Tercüme eden: (Vâ - Nû) 
. Tefrika: Na 74 —Jf 
jCûIOmsiyerek Üftve ettL 
— HeHoes, (İMnfan tanıdığım) 

BbHrsh^rt gîbi maiıir olamaz. Tavn-
|«ın: Mukadderatı zorlamamalıdır. 
Hep sey kendi kendine hallolur. A a . 
fdc sabretmeli. Um&nm yOzOnvû de 
feBrihsOnüz. Şimdüâc Allaha nmar-

Diye tatlı bir ifadeyle aSzünU bir 
Krdi. 

UtTİyen etini. biribiriDİ buldu. 
Bir an sonral da otomobil durdu. 
Genç kadm, indi; Hyde Park istilta-
metinde luzh hızlı yürümeğe baş
ladı. 

O uzaklaşırken, Veırell, dikkatli 
dikkadi larkasmdan baktı. Gölge, 
gecenin karanlığı abasında kaybo. 
hınca, «rkek, içini çekti, ve otomobi
line girdi. 

Arabada, demin yanmda bulunan 
o güzel kadıma, güzel kokiisundan 
hâlâ izler vardı. Yirmi yaşında bir 
gencin luâi lıâletiue kaptlajrak. dc-

ıcbk eevgilinııtn otoıduğu yere 9ect^ 
otordo, Tü beşmı da onun baş dayar 
dıiı ytere yasladı. Hattâ, orasuı öp
mek istedi. Fakat, bu hareketinden 
utanıaTak kızardı. Şayet biri onu. bu 
halinde «Snleydi. ne derdi) Muhar. 
m, kendine gelmek iıAer giİH doğ-
rt&du. 

Fakat, do^rrıhnaaı üzerine yeaıi-
den hayîdlere daldı; fv« daha derin-
Jeı» daldı. Ancak, arabanm bir ye
re çarpamamak için birdenbire dur-
nnası üzerine kendine geldi. Bu saL 
Ittoış, onu, d « flstü düşürür gibi ol
du. O vaziyj^e gözüne, yerde beyaz 
bir şey ilişti. Soeı derece sevindi: 
Genç kadın, mendilini, düşürmilş. 
Derhal yıerden aldı, ve dudaklaıma 
götürüp öptü, kok'iadı. Şimdi avuç
larının aramnda pek kıymetli bir ha
zine vardı. Onun mendili I Onun 
mendili! Ve vaziyet, öyleydi ki, bu 
ınendile kesndisi »ahip olabilirdi. 

Ansızın ddına bir >ey KeidL Cide 

ettiği bu kıymetB h&brayı »ürade 
muayeneden geçirdi. Köşelerdıcn bL 
rine, J harfi işlenmiş. Bu h«fff tizlerin
de, hakikati anlıyabiknek için man. 
yetize edilmiş gibi durdu. 

««* 
Bu son hâdiselerden sonra, Ver-

rell, 0343 numarasmı beyhude yere 
çaldı, çaldı. % defa, iki defa, on 
djefa cevap hep aynı: 

— AnadığmBs bayan burada de-
ğil. 

Genç kadmı, düşürdüğü mendil
den haberdar etmeği doğru bîr ha
reket saymıştı. 

cTelefondaki kadın» hOviyetini 
gizlenotekte o kadar ısrar ediyor, hal
buki mıAarrir, ele geçirdiği mendil 
ve«ycası vasıtasÜte hakikati meydana 
çıkardığından katiyeüe emin. Bu 
meseleyi açmak istiyor, halbuki tam 
kjeşfini söyhyeceği sırada senrgilisi de 
gitmiş. 

Böyle siatemH bir şekilde terke-
diHş yüzünden, delikanlınm zihni 
gene Bobbie'ye çervrilsc, bunda el
bette şîişılacak bir jey yok. Hiç de
ğilse onunİBS, her gün muhavere ede
bilir. 

Arada hiçbir mâni olmadığı için, 
Bobbie, ile dostlukları dev adımlzun 
ile ilerledi. Aynı zamanda d* mu

harrir, sir Allen'i gittikçe daha 
sempatik buluyordu. Fakat bir gün, 
genç kız, muharriri, hemşiresi Mo-
na'ya takdim etti. Verrell, gözlerini 
ona kaldırır kaldırmaz boynımda 
vaktile aşırdığı mahut gerdanlığı 
gördü. Bunu yerine venneai için 
kendini zorladığından dolayı, fTe-
lefondaki, kadın» a |U anda ne ka
dar nünnettar oldu. Bu münasebet
le mevzu aıçıldığı için, Bobbie, ona 
yüzüğünü çalmıağa gelen Black-
shirt'iin malûm macerasını anlattı. 
Bu öyle aaf, öyle hoş bir anlatıştı ki, 
delikanlı, için için utanç duymakla 
beraber, Wr yandan da karşısındaki
ne hajyranbk hissediyordu. Fakat, şu 
cihet dikkatini çekti: Bobbie, ne ça. 
hnem fotoğraftan, ne de hırsızm onu 
öptüğünden bahsediym:. 

O tarihten pek az »onrii, Verrell, 
iki kişiBk bir Buick arabası satm al
dı, ve makineyi evinin altmdaki ga
rajda her an emrine fimade tutmağa 
başladı. 

Gezmeğe götürdüğü ilk inaan, 
Bobbie oldu. Otomobilinden ona 
hiç bahsetmemişti. Bir sabah kapı-
svıın önünde durup da beraber gez
mek üzere genç kızı davet ettiği za
man, bu ricndsınm kabul edihp edil. 
nüyeccğiııi hesvecanla bekliyordu 

Vıe işte kız, derhal kabul etd. 
Hattâ kabulün» dair tek «ftz söyle
memesine rağmm, VerreD, onun 
gözlerinde bir sevinç şimşeğinin 
çaktığını gördü. 

Krkaç dakika sonra, yan yana 
oturdular. Araba, yv»vaşça Hericdi. 
B»y»water istikajoıetjodeo kırlara 
doğru uzaklaştılar. Ihdbridge'e 
tmnuraylaım bittiği ytere ırardıUan 
ıvakit, VerjeB; vitesi aon haddine 
k»d«r açtı. 

Ne mükeRunel bir gün başlangu 
cîydı bul Güneş ortalımı nuruna ve 
har«xetine boğızyordu. Saf havada 
henüz şebnemlerin nemi vardı. Ra«-
3nhah rüzgâr, yüzlerine çarpıyor, 
yMiakleırmı pembıeleştiriyordu. 

Pek az konuşuyorlaırdı. Zaten his
lerinin iştirakini, ve bu tabiat karşu 
smdaki saadederini, ve yan yena 
buhnunaktaki neşelerini bipribirleri-
ne anlatmak için konuşmak da lâzun 
değildi ki. Yanlarında üçüncü bir 
şahıs olmeıksızın bugün ilk defa ola
rak uzun bir zaman berabıer kalmış
lardı. Bu hürrriyet, onlar için öyle 
yeni bir şeydi ki bundan dolayı biı 
mahcubiyet bile duydular. Verrell, 
daha mütehassis, daha şaşkındı. I 
Böylece ağız açmaksızın kilime treler j 
kıaıtettiler. (Arkası var) [ 

7/9/943 fiatleri 
Londra üzerine 1 sterlin 5.23 
Nevyork üzerine 100 "• dolar 130,50 
Cenevre üzerine 100 frank 30,3255 
Madrid Özerine 100 pezeta 12.89 
Stokholm üzerine 100 kuron 31.132S 

Esham ve TahvHât 

İkramiyen % 5 933 
tkr. Ergani % 5 038 
% 5 İkramiyen M. M. 
% 7 Mim Müdafaa 
Sıvaa - Ezrurum I 
Sivas - E m ı m m 2-7 
% 7, 1941 D. Y. 1 
% 7. 1941 D. Y. a 
% 7 1941 D.Y, 8 
% ^^ T. borç* 
Anadolu D. Yolu % 6(7 
Anadolu D, Yolu l-S 
Anadolu Mûmes. 
Merkea Bsmkası 
tş Bankası nama 
İş Bankası Hâmiline 
T. T. B. hisse 
Aslan Çimento 
Şark Değirmenleri 
İttihat DeŞlrmen 

BORSA DIŞINDA 
Türk altmı 
Külçe altın bir gramı 

21,60 
19.35 
19,94 
20,32 
19,92 
20.0B 
•20,14 
19.67 
19.20 
14,— 
24.10 
4 3 . -
38,50 

1 1 6 . -
13,20 
13,00 
3.70 
6.40 
4.25 

25,— 

30,60 
4,029 

•ıııınııııııııııııııııı mı ııııııııiHnınınHmıınımnrı 

— • Takırim • — ı 
Kamazan 8 — Hızır 126 

İmsak Güneş Öğle İkindi Ak. Yatsı 
E. 9.18 11.01 5.40 9.17 12.00 1.34 
Va 4..50 0.34 13.12 16.48 19.31 21.07 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Hususî mektepler ve 
'hususî bir «Islahhane» 

I SBHİR HABERl.EIt i 
Huaarî İbderdcn bazdan fUdetli 

tnnameleler* uğrafaldı. Bunlar sıkı 
kontrola tebİ hıtolnMiflar. l^brindan 
Ibiri kapatılmışı btaılannın da mü-
(iürleri değiştiniıni^. 

Sdda <Hi sene evvel de hususi 
mektepler bahsi gfinOn meselesi ha
line gdm^ti. Çocuklara kolayca sı. 
mf getirttikleri, mensuplamu pek 
•erbes bıraktıklan, leylî talebenin 
kahvelerde tavla eynanunaı» f öz 

^irumduklan filân İddia ediliyordu. 
| ! (0 sıralarda Maarifin baskıat arzu 
ilMinen derecede deiüdi . Ben d«, bir 
ffazeteci sıfatile meveot müassesflrin 
ıfıemen hepsini ziyaret ederdk tstaıt-
Jbul gctzetelerinden birine — kimi 
müsp'ît, kimi menfi . ^ mS^ahedele, 
rimi yazmıştım. 

O zamaıJar mekteplerden bazıları 
kredilerini «öyle müdafaa «diyor
lardı: 

§ — Bizim te$ddcidrânQz içinda 
m ^ e n , yahut maddeten zayıf talebe 
hususî itinalarla yetiştirilir: Çdimsiz 
iDİanlara bünyesi icabı gıdalar veri
riz. Böyle bir muamele resmî mek
teplerde olamaz. Biz, her hangi bir 
dersten, yahut ders gurupıjndan 
l̂ erî kalmışları da sahsa mahsus sar. 
(edeceğimiz itinalarla yetiştiririz. 
Keza bu da resmJ mekteplerin kân 
üeğil... Ute hikmeti vücudumuz! 

§ — Biz ecnebi dil bahane pdc 
(ehemmiyet veririz... Halbuki bv hal, 
resmî mektepler içinde yalnız Gala-
Issau-ayda vardu*. Onun da kadrosu 
nıeınleket ihtiyacı içîn kâfi değil I 

S — Yatak odalannuzı, kSerimizi 
Kszdirdîın... Böyle rahat, böyle ne-
fasct bizden başka nerede bulu
nur?... Hocalanmız da. resmî lise-
lerdelii hocalann en seçmeleridir... 

Bütün bu iddialan ileri siiremiye-
cek kadar berbat şeraitte olanlan 
vardı: Koku^uk, ahşap bir bnaya 
sjğıçmışlar. Talebelik ettiği sımfta 
hoca obnası iktiza edecek derecede 
gelişmiş «çocuk» laruu sokaklara 
koyvermîşler. Bir hoyrathk, bîr ML 
libalîlik! Hülâsa mektepten b a ^ 
htr şey! 

Bımlar da kendi haklarında şöyle 
dijTirlard»: 

^ — Memleketteki okul azlığım 
gidertiyonız... Biz olmasak bu kadar 
Türk genci irfan müessesesinden 
mahram kalacak... Hem şimdilik 
sermayemiz az... tşi btiyütelim de iyi 
bir binaya geçeriz... 

(Bu evsafta bulunan mektepler-
dan hiçbiri galiba inkişaf edemedi. 
Bir ikisinin hemen ertesi sene kapan, 
dığına şahit olmuştum. 

Bu sene ecnebi mekteplerinin bir 
tek çocuk için 1400, hattâ 1800 li
raya kadar ücret aldıİdarmı, bu mek
teplere de pek rağbet olduğunu, 
mektep idareleri ancak elemelere 
tabi tuttuktan sonra beğendikleri ta. 
Idl>e3ri aldıklann öğreniyoruz. 

Ve bu tafsilâttan sonra asd mev-
«noma gireyim: 

HusBsî mektepler için, yakanda 
trösterdiğim hususiyetler kâJFi değiL 
dir. Ben kendi hesabuna temenni 
ederim ki, bunlar bir nevi «Maarif 
tecrübe fideliği» olsunlar. Netekkn 
garp memleketlerinde öyledir: Bir 
tekim pedagoglar, «Filânca şiltemle 
.f'?.*' "^ "'**** «İn»»» iddiasnn ileri 

rörüp ortaya çıkarlar; o yolda tale
be yetiştirmek üzere mektep açar-
tar^ iddialan tahakkuk edene usul-
«fMM daha geniş sahalarda tatbSce 
gmşırler. 

Bizde hususî mektepçSik b« yoL 
bra sapmağı da ihmal etmeraeUdir. 
Keza Maarif, böyle bir «pedagojik 
îaboratuvar» n memlekette doğma-
nm ho , gönneli, kolayhklar göster, 
meh: 

— Öle benim programlarım v e 
melotlanm!... . dememdl zannedi
yorum. , I 

««« 
Bu arada ve en başta «irfahhana 

Hpı bazı hususî mektepler» e ihti-
yaç^ldagnau aamyonmı. Mesel», 

Pamuklu 
tevziatı 

Şehir haUdna basma ve 
pamuklu mensucat 

dağıtılacak 
İktisat Vekâled tarahndan alman 

ynd Uır kanra eör» kâyHlyıe yapıla^ 
cak kaput bezi ve ham astar tevzi
atından sonra şehir ve kaaa;talrlaxa 
Sflmeıbank yerK inallar pazarlan ta-
rafmdaii basma ve pamuklu menstu 
cat dağıtılacaktır. K>aput bezi ve ham 
astar teıvziatUKİa köyUre, şehirlıcr. 
den daiha çok pay ayrılmasına mu
kabil basma ve pamuklu mensucat 
tetvzjatmda büyük pay êhİT ve ka-
s&bahlara ayrılacaktır. Tovziata ait 
hazırlıklar SUmerbank umum müdür
lüğü tarafından tamamlanmış, dağı
tılacak miktar te«bit edilmiştir. V i . 
l&yetlere yapılacak fceıvzjat için mül. 
ga iaşe müdürlüğü tarafından hazır
lanan cetvel muvafık bulunmuştur. 
Halka isabet edecek basma ve pa
muklu miktarı vilâyetlerin hesabına 
düşecek yekûna bağlıdu. Her vali, 
nÜfiM sayısına göre adam başına dü
şecek miktarı teebit edecektir. 

Talimhanede çöpler 
ahnmıyor 

Taksimde oturan b£ia okuyuculan-
m » telefonla bize müracaat ederek 
üç gündenberl Talimhane tarafına 
çöp arabalarının uğramadığım, apar-
tımanlarda toplanan çöplerin etrafa 
saçtığı fena kokudan halltın çok 
muztarip bir vaziyette bulunduğunu 
yana yakıla anlattıktan sonra Bey
oğlu kaymakamlığının dikkatini çek. 
memlzl rica etml^erdir. 

Bllha£âa yaz mevsiminde böyle bir 
halin halkı ne kadar İzaç edeceği 
meydandadır. Alâkah makamın bu 
hakh şikâyeti nazarı İtibara alarak 
Icabeden te<airlerl bir an evvel al
ması lâzımdır. 

Sular intizamsız akıyor 
Bir mûddettenberl Sultanahmet, 

Yerebatan ve clvannm sulan çok İn 
tteamsız bir şekilde akmakta ve gün 
ortasında zaman zaman, sık sık ke
silmektedir. 

Bu civarda oturanlatı cidden ra
hatsız eden bu hale nihayet verilme
si hususunda Icabeden makamlann 
nazan dikkatini celbederiz. 

Halka kok 
Bugünden itibaren Kalka 

kok kömürü tevziine 
baklandı 

Bu sabahtan ftibaren Etibank kö
mür t«vxl ve satış şubesi müdürlüğü 
tarafmdn halka kok kömürü tevzia
tına başljuımıştır. Memurlardan mü
him bir kısmı kömürlerini almış ol-
duklaıindan elde bulunan kömürle, 
rin bekletilmeden halkın istifa<! esine 
arzedilmesi muVa'fık bulunmuş ve 
eylülün on beşi beklenmemiştir. 

Kömür paralannın yaünlma gün
leri beyannamelerdeki numaaralara 
g'öre her hafta kömür temci şubesi 
baırafından ilân edilecektir. Bir evde 
kaç aile oturursa otursun yalnız bir 
ton kömür verilecektir. Halka veri
lecek kömür miktan doldurmuş ol-
duMan beyahnamielere göre 4 0 bin 
tondur. Etibank birinciteşrin ayının 
sonuna kadar haziran ayında doldu
rulmuş olan 60 bin beyanname «ahi. 
bine birer ton kömürlerini vermiş 
olacaktır. 

Metresini 
vurdu 

BBS 

AKmet, Seheri yaraladık
tan sonra kaçtı 

Bu akşamdan itibaren 

ŞEHZADEBAŞI T U S I A H Tiyatrosunda 
Aylardanberl MAKSİM Gazinosunda alkışlanan 

V U R PATLASIIN 
Revübsü 75 Kişilik kadrosüe 

Yazan: NUSRET SAFA COŞKUN 
Müzfk: Profesör SEYFETTİN ve SEZAt ASAl 

20 artist — 20 Balet — 20 kişilik büyük ork<'stra — 13 Figüran 
Bu akşamdan İtibaren VUR PATLASTN şarkısı. 

İstanbul halkmm dudaklannda eksik olmıyacak. 

15 Milyon lira 
Hindistandan pamuklu 
mensucat alınmasına 

ajmldı 

;T iTrartrmt ı r u r m a u ı ı u u m n a r u 
Boğaziçinde, yahut Bakırköyde, ya-
hut Kızıltoprakta, yahut Çambcada 
filânca paşadan, falanca şehzadeden 
kalma, yan metruk, lâkin pekâlâ fcâ-
nalar, bahçeler var. Mademki piya
samızda 1800 lira, 1400 lira vermdk 
kabliyetleri mevcut; ve mad^!mk] en 
zengin aileler arasında İnle: 

— Aman! Oflum çı^uınadn 
çıbtıl Ele avuca sığdıraımyorum! -
feryatları doyuluyor. 

Öyleyse, — şayet r « m î Maarif 
bunu yapamazsa bile — bari husust 
teşebbüsler halinde ıslahhane tipi 
mektepler açmalıdır. 

Sıkı inzibat . . V e en ehil pedagog
lar tarafından idare edflen bir inzi
bat!... 

Hani eski idadiler, hani Darüşşa-
faka, hani bazı papaz mdctepleri ta. 
lebeaini nasd snmıkı avuç içine alabi
liyordu ve hâlâ da alabiliyor; bun. 
larda da pdkâlâ böylesi yapılabilir... 

Binlerce ganç, böyldikle uçunmıa 
düşmekten kurtulacaktır. 

Kimi ziraat, kimi d Meri, kimi 
fabrikasyon esaslanna dayanan ve 
orta smıf ailelerin baştan çıkmış ço-
cıddanm da kadroları içine alacak 
hososi meitteçltr keza doğabilir. 

Kısacası: $bıdiki husust m d d e p 
tipleri millî ihtiyaca kâfi değil. 

EB>cttet cYai ı iyiÂr; bocalan 
resmt mekteplerin bocalandır; ecne
bi dÜ de SSrolhizIs (ttyen T « b«-
m n l a iktifa eden husust mektepler 
de fena sayılmaz; anuısa, U r menu 
M c e ^ husust mektepler çeşidi oL 
mak noktasmdan bunlar elvermezi 

( V â - Nû) 

.Yıaîtmda Hindistana sipariş edil
mesi kararlaştırılan pamuklu men
sucat için açılan akreditif on beş 
milyon Türk lirası tutarındadır. Pa
zarlığa girişildikten sonra ithal edi
lebilecek pamuklu miktan belU ola-
osıktrr. Pamuklu mensucat «atışı ya
pan ticarethanelere müracaat edile
rek istedikkri miktar sorulmuş, alı. 
nan cevaplar tasnif edilmiştir. Her 
tüccara isabet eden miktar — akre. 
ditife göre aynca tesbit edilmiş-
dr. Sipariş bir «İden yapılacak, mal
lar geldikten sonra — tesbit edilen 
cetvele göre her tüccara teahhüt 
ettiği paraya göre pamuklu verile
cek, parası alınacaktır. 

Alınacak pamukluların numune
lerini yerinde görmek üzere Hindis. 
tana gönderilecek mütehassıs İktisat 
Vekâletince tâyin edilmiştir. 

Dün gece Kasımpaşada bir yaııar 
lama vakası olmuştur. Ahmet adınr 
da biri, epey zamandanberi beraber 
yafadığı Seher ismindeki kadmdan 
füphe etmeğe beışlamış ve bu yüz
den kavga etmişlerdir. Seher, kav
gadan sonra evi teıketmiştir. Ahmet, 
kadının peşini takib etmiş ve onun 
başka birisi ile münasebet peyda et
tiğini öğrenmiştir. Ahmet, Seheri 
bularak duyduklarının doğru olup 
olmadığını sormuş, bu yüzden arala-
rmda ikinci bir kavga başlamıştır. 
Nihayet kaıvga büyümüş v* Ahmet; 

— Evıet sen, başkasile konuşuyor. 
8un. 

Diyerek bıçağını çekmiş ve kadı-
mn ptıühtelif yerlerine saplamıştır. 

Seher kanlar içinde yeae yuvarlan
mış, acı feryadlan üzerine etraftan 
yetişpn zabıta memurları tarafından 
kaldınlarak ağır yaralı bir halde Ha-
acki hastanesine yatınlmıştır. 

Ahmet, kadını yaraladıktan sonra 
kaçmıştır. Kadın ağır ynrah olma-
sma rağmen kendisini yaralıyanın 
dostu Ahmet olduğunu söyliyebil-
mişdr. Zabıta bu surede carihin 
kim olduğunu tesbit etmiş ve kendi, 
sini aramağa başlamıştır. 

Bursadan getirilen ucuz 
sabunlar 

Bursa vaHsl B. Fazh Güleç, sabun 
flatlerlnln son derece artması üzeri
ne ucuz bir nevi sabun İmal ettir
mişti. İstanbul vilâyeti de Bursa vi
lâyetine müracaat ederek bu sabunu 
Istetmlştlr. Bursa vilâyeti bir san
dık İçinde bu ucuz sabonu va terki
bini muhtevi bir de rapor gönder
miştir. 

Bu ispora göre, yeni sabun zeytln-
yag, kül ve sönmemiş kireçten iba
rettir. 

Vilayet, bn sabunla vilâyet hade
melerinin çamaşırlannı yıkatmak 
»uretlle bir tecrübe yapmıştır. Bu 
ucuz sabun, müsbet netice verirse 
köycülük şubesi tarafmdan vll&3ret 
köylerine de verilecektir. 

R A D Y O 

Güzel Sanatler Al<ademisi 
Talebe kabul şartları 

1 —^Akademi şubeleri için tale be kayıt ve kabulüne 10 eylül 94 3 
tarihinde başlanacak ve 25 eylülde «on verilecektir. 

2 — Akademi yüksek mimarî şubesine lise olgunluk mezunları, 
Orta resim, heykel ve Garp Türk süslem* «tezyin» sanadarı şubesin» 
orta okul mezunları imtihanla kabul olunur. 

3 — Bu sene şubelere az miktarda talebe alınacaktır. Yüksek mi
marlık şubesine yeniden alınacak talebe sayısı 60 olarak tesbit olunmuş. 
tur. Bu sebeple yapılacak girme imtihanlan tamamen müsabaka mahi
yetindedir. «Yedek talebe ayırmak usulü kaldırılmıştır.» 

4 — Yüksek resim, yüksek heykel ve garp süsleme sanatları şube. 
sirdn yüksek kısmına Akademinin orta resim, heykel ve süsleme şube. 
•i mezımları kabul olunur. Alınacak talebe sayısı mahdut olduğundan 
liae ve muadili okullardan mezun olanlar bir istidat yoklamasına tabî 
tutulacaklardır. 

5 — Kabul imtihanlarının tarihleri ve şube talimatnameleri Aka
demi dahihnde ilân edilmiştir. 

6 — Taliplerin kayıt müddeti zarfında Akademi müdülrüğune bi
rer dilekçe ile müracaatları; kendilerine İdare tarafından verilecek be
yannameyi doldurmalan lâzımdır. Dilekçe ve beyannameye bağlanma, 
sı icabeden vesikalar şunlardır: 

A — Nüfus hüviyet cüzdanının tMdikli sureti. «Erkekler son asker. 
]ik yoklamalarmı yaptırmış oUmalıdır.» 

B — Sıhhat raporu ve çiçek aşısı «resmt tabiplerden ahnmış olma* 
hdır.» 

C — Resmî tahsil vesikasının aslı «Hususî okullardan mezun olan
lar muadelet derecelerini kendileri tevsik etmek mecburiyetindedirler.. 

D — 12 ince kâğıda basılmış vesika fotoğı«fı «alaminüt olmalı-
du-.» 

E — îyi hal kâğıdı «Tahsile fasıla vermiyenlerden istenmez.» 
7 — İstanbul haricinden müraracaat edenlerin vesikalarını teah. 

hfitlU olarak göndermeleri lâzımdır. Bu gibilere vesikaları tamam oldu. 
ğu ve posta pulu göndermiş bulundukları takdirde yoklama tarihleri bir 
mektupla bildirilir. 

Talep vukuunda beyannameler posta ile gönderilir. ( 8 8 5 9 ) 

ANKARA RADTOSÜ 
Bugünkü program 

12.30 Program, 12.33 Türkçe plâk
lar, 12.45 Ajans haberleri, 13.00 . 13.30 
Müzik (pl.), 18.03 Paol heyeti, 18.35 
Karışık şarkılat, 19.00 AjMia haber 
leri, 19.20 Dans orkestrası. 19.45 Yurt
tan sesler, 20.15 Radyo Gazetesi, 20.45 
Müzik, 21.10 Müzik, 21.30 Konuşma, 
21.48 Rlyaaetlcumhur bandosu, 82.30 
Konuşma Geçmişte bugün, 22.35 
Alans haberleri. 

Tarm sabahki program 
7.S0 Progrsun, 7.93 Vücudumuzu ça-

lifütahm. 7.40 Ajans haberleri, 7,55 
Müzik (pl.). 

tSTANBtJL RAOYOSU 
Bugünkü program 

19.19 Dans müziği, 19.30 AJant ha
berleri, 19,45 Klâsik şarkılar. 20,15 
Radyo Gazetesi 20,46 Fasıl heyeti. 
21.30 Oıkestra eserleri, 22.00 Ajans 
haberleri, 22.15 Kapanış. 

Türk Hava kurumunun kamp-
larmı yetiştiren havacı bir nesil 
lamı yetiştiren havacı bir nesil 
üremektedir. Mülî yardımdan 
hız ve kuvvet «îan bu çalışmalar 
için Türk Hava kurumuna fitre
lerimizle de yardım etmeliyiz. 

Bugünden itibaren 

MARMARA 
StNEMASINDA 

Meşhur Çigan orkestrası 

MAVİ TUNA 
R O D SANDOR i s t n k i l e 

Baş rolde: BRİGİTTE HELM 
ilâveten: Ande Hardy kâtibesi 
Oymyan: MİCKEY ROONEY 

Sayın halkımıza 

MAKSİM 
Müdüriyeti, önümüzdeki kif mevsimi. 
ne hazırlık olmak üzere bazı tadilât
ta bulunacaftmdan ınite«9esenüz bir 
kaç gün ka^ıalı kalacağını bildiririz. 

Toprak mahsulleri ofisinden: 
Aşağıda cins vo mlkdarlan yazılı 26 kalem İnşaat malzemesi pazaılık 

•uretlle satın ahnacaktır. Bu malzemelere alt teklif mektupları 10/9/94Î 
Cuma günü ak^amma kadar umum müdürlük malzeme l?lerl dalresı müdür
lüğüne tevdi edilmesi çarttır. Bu tarihten sonra verilecek teklifler nazarı 
İtibare almmıyacaktır. Vaki teklifler 20/9/943 tarihine kadar muteber ad
dedilecektir. 

I — Kireç Eskişehir - Konya, Adana hattına yakın sterlerden, 1000 ton. 
* — e m/m İlk yuvarlak çubuk demir 50 ton. ' 
8 — 24 lira 28 m/m İlk yuvarlak çubuk demir 60 ton. 
4 — 16 m/m ilk yuvarlak çubuk demir 50 ton. 
6 — Lama demiri 2X75 m/m Uk 21ton. 
6 — Beton arme bağlama teli, 3 ton. 
7 — Kiremit bağlama teli 1 ton. 
8 — ÇİVİ 0,28/5 ebadında 46, çivi 0,46/12 ebadında 14, 0,55/14 ebadında 

13 ton, 0X6/18 ebadmda 7 ton. 
9 — Galvanizli çivi 7 Cm. boyunda 600,000 adet 

10 — Çinko No. 12 26 ton. 
II — Cam asgarî 2 m/m kahnlık ve asgarî 50X60 Cm. ebat 4000 m 2. 
12 — Menteşe, germen kapı pencere No, 12 sag. 6000 No. 12 sol 6000 adet. 
13 — Menteşe germen kapı No. 14 s&g. 1400 sol 1400 adet. 
14 «_ İspanyolet 1500. 
15 — Vasistas 2420 adet. 

- 18 _ Çengel 152 adet. 
17 — İçerden konma büyük sürgülü fişli yale kilidi, amnar harici kapı içlD 

440 adet. . -.« . .̂  
18 — İçerden konma K. yale kilidi, İkametgâh harici kapı İçin 170 adet. 
19 — Gömme flşll kilit dahUl kapı İçin komple 1070 adet. 
20 — Kapı sürgüsü 2927 adet. 
21 — Kapı kolu, ambar İçin 990. 
22 — MeUl Depluvaye 10000 M2. 
23 — Kafes teli 7000 M2. 
24 — Vidalar, ağaç vidası 7/12 Cm. 2150 kilo. 
25 — Galvanizli oluklu saç 240,240 ton. 
26 — Tecrit bütünlemesi 4 ton. 

(2918) 

İstanbul Vakıflar orman işletme müdürlüğünden: 
Alcmdag ormanlannm 6 No. lu maktamda mevcut kestane, ka-

ym, gürgen, kızıl agaçUr kestirilerek tomruk, mertek, sepet çubuğu ve 
odun yaptırılacaktır. , . . ı-ı *. _ 

1 — KesÜecek miktar takriben 2000 metre mikâp kerestehk a^ac 
fsTk w . ^;kâU. ^mı^^il takriben 4 bin ton mahlut odundur. 

Va-
ve 4500 metre mikâba muadil takriben 4 bin ton mahlut odundur. 

t LÂN 
TOm Hayvan hastanesi müdürlüsüne ait mühür 

Yenisi yaptınİacagmdah htionü yoktur. 
kaybolmuştur. 

8 9 5 6 

Millî Müdafaa Vekâleti Hava Müsteşarlığından 
Hava gedikli okuluna talebe kayıt ve kabul muamelesi 30 Eylül 

943 tarihine kadar uzatılmışhr. Alâkadarların bulunduklari mahalda 
askerlik şubesi başkanlıklarına hemen müracaat etmeleri İUzumu iUa 
olunur. 8 7 5 7 ) 

2 — Bu işe ait vahit fiayt cedveli ve şartnameyi Çemberlıtaş 
kıflar sokaktaki büromuzda «örebilirler. 

3 — İsteklilerin 1 0 / 9 / 9 4 3 gününe kadar tekhf mektupla le büro

muza müracaatlan. (8898) 

75 

İstanbul Vakıflar Orman işletmesi 
Müdürlüğünden: 

Boluda teslim edilmek şartfle 50 beygirlik bir lokomobil ile 
santim genişliğinde iki katarak. İki daire hizan ve hır arabalı daire, ita 
baş kasme hizan Tranmisyon ve kasaakîan sa t» «İfn^cfktır. 

Taliplerin teklif mektupların. 30.8.943 ^rOune kadar Istonbul 
Çemberlıtaş Vakıflar «»kakta Büromuza gelmeleri. (ÖÖ3Ö) 

Amcabeye göre... 

— Istanbulda sıtma ve sivrisinekle 
mücadele için 
Atncabey... 

kâfi para yokmuş 
A. — Anlaşıldı, sus!.. «Bir ta.l . . . Nereye gitse toplarla selâmla-

rihte kıralm l>iri bir kaleyi ziyarete nan kual. . . 
gitmiş... I 

... Burada bir top bile atıimadığını 
görünce, tepesi atmış, topçuyu ça
ğırtıp sebebini sormuş... 

. . . T o p ç u : «Bunun çok sebebi i ... Kıral: «Sus, demiş, yeter, »n-
var haşmetlim, evvelâ barut yoktu..> jlaşıldıl..» 
deyince... ' 
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A K S A M 8 Eylûll943 

T ü r k i y e DahilBnde 
KURU UZUM İŞİ YAPANLARIN 

Nazarı Dikkâtine 
ERLER 

TÜRK ANONİM ŞİBKETt 
8«nnar«sl: lOO.MM-

Merkezi: İZMtR 
Mektup adresi: ERLER 

Türk Anonim yiıiLetl İZMİR 

Türk lirasıdır. 
Yaum asra yakın bir z»mandanberi İzmlrden Avrup«3ra kııru Ozûm İhraç »den mût&hassıs zevat tarafından 
teşkil edilen şirketimiz dahilde üzüm sarfiyatının arttığını gördüğünden, Türkiye Devlet Demiryollarının 
bütün Istasyonlarlle Devlet Denizyollarının uğradığı iskeleler İçin asgarî yüz kuttıluk partiye kadar şimen
difere veya vapura teslim mal satmakta ve bu suretle sipariş kabul etmekte olduğunu Türklyemlz dahi
linde kuru üzüm işile iştigal eden tüccar, müteahhit, bakkal ve manavlarm nazan dikkatine arzederiz. 
Her telgraf ve mektuba hemen cevap verilir. ÎM yüz elli kutudan aşağı siparişlerden aynca on lira mas
raf alınır. 

Eminönü Halkevinden: 
Partimizin (20) yıllık şerefli mazi

sini anmak üzere 9/9/1943 perşemfb© 
günü saat (21) de Evimiz salonunda, 
aşağıdaki program dahiUnde bir top
lantı yapılacaktır. Davetiyelerin Bü
romuzdan almması rica olunur. 

Program: 
1 — İstiklâl maı^, 
2 — Konferans: Tarik Zafes Tu-

naya. 
3 — Temsil (Fedakârh): Reji: t, 

Galip Arcan. 
TRSan^BELSOGÜKLUĞUNA] 

TUTULMAMAK tÇİN 

PROTEJiN 
I knlIanmahâiTj 

Zayi — 932 ders jnh nihayetinde 
Eyüp 37 nci ilk okulundan almış ol
duğum diplomamı zasri ettim, yenisi
ni alacağımdan eskisdnin hükmü yok
tur. Naci oğlu Orhan Ede 

Zayi — Çatalca Hadımköy nahiyesi
ne bağlı Haraççı köyü heyetinin Ce
mil Akoglu mührünü kaybettim. Ye
nisini kazdıracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

İstanbul Belediyesi ilânları ] 

1859,55 135,47 

Baş, diş, nezle, gnp, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün agrrılarmızı derhal keser 

^cabmda günde 3 haşe alınabilir. 
Taklitlerinden sakınınız. Her yerde ısrarla NEVROZtN isteyiniz. 

Zayi — Nüfus cüzdanımı, şoför eh
liyetnamemi, benzin karnelerimi 
kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskilerinin hükümsüz kaldıgmı ilân 
ederim. 

Kadıköy, Kurbağalıdere caddesi No. 
102 de 853 sicil No .lu şoför 

Zeynel Şenol 

Diplomalı bir 

Eczacı aranıyor 
Ankara Merkez Eczanesine 

müracaat. 

I Ecz; 
I Ankar 1 

HUSUSÎ NİŞANTAŞI 

IŞIK LİSESİ 
Kuruluş tarUıi 1885 

, - İLK - ORTA - LİSE . KIZ - ERKEK - YATILI . YATISIZ 
— Talel)e kayıt işlerine devam olunmaktadır. Müracaat her 

kadardır. Ecnebi dil tedrisatı İlk kısımda başlar. 
Telefon 80879 • • • ^ • • • • ^ ^ İ M 

gün 
saat 9 - 17 ye 

Tecrübeli 2 Fen Memuru Aranıyor 
Anadoluda çalışacak tecrübeli iki fen memuruna ihtiyaç 

vardır. Taliplerin Büyük Tünel han No. 6 ya müracaatları. 

Ereğli Kömürleri İşletmesi için yaptırdacalt 
Vantübe cât imal şartnamesi 

1) imal ettirilecek vantüb için lüzumlu olan bez Malatya Mensucat 
Fabrikası mamulâtmdan Askerî Tip yazlık elbiselik bez olarak İşletmemiz 
tarafından temin edilecek, her talip kauçuk kendisi tarafmdan temin 
edild.ğ:nl veya İşletme tarafmdan verildiğine göre her cins vantüb için 
iki fiat verecektir. 

2) 42 santimetre kutnmda 15000 ve 30 santimetre kutrunda 5000 
metre vantüb İmal edilecektir. 

3) Bezler vantüblerln imalinden evvel fenni bir şekilde kauçuklanmış 
ve vülganize edilmiş olarak hava geçmez bir hale getirllecelrtir. 

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

5) Vantüb boylan: İmalât yekûnunun % 10 u 10 metrelik, % 40 ı 20 
metrelik ve % 50 si 30 metrelik parçalar halinde ihzar edilecektir. 

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

7) Vantübierin tavana asılmalarmı teminen 65 er santim aralıkla 
pirinçten veya paslanmaz madenden mamul halkalan olacaktır. Bu halka
lar muntazam bir şekilde tesblt edilecektir. 

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

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

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

11> İşletme ihaleyi icrada serbesttir. (8934) 

Dokuma ustası aranıyor 
Sümer Bank iplik ve dokuma fabrikaları müesse
sesi Bakırköy Bez fabrikası müdürlüğünden: 

Kasalı Şah otomatik dokuma tezgâhlarından iyi anlar, uzun müd
det bu işlerde çalışmış dokuma ustalarına ihtiyaç vardır. Sanat okulu 
mezunu olanlar tercih edilir. Verilecek ücret iktidar ve kabiliyetile mü 
tenasip ve dolgundur. 

isteklilerin 15 /9 /943 tarihine kadar fabrika idaresine müracaat-
(8718) 

Keşif ilk te-
bed^i minatı 

l c^ ' ? î ^ ^ ' ^ Bakırköy Osmaniye 4 üncü İlk Okul blnasmm tamiri 
4588,17 343,96 Silivri At ve Dana ahin bahçe divan taşaatlle sıhhi "te-

şlsatm jraptınlması. 
1202,90 90;21 Üsküdar Kısıkh parkmda yaptırılacak Santrifüj su tu

lumbası tesisatı. 
3005,66 225,42 Sanyer Vapur iskelesi karşısmda mecra inşaat ve ta

miratı. 
1124,70 84,35 HeybeUada Halk çeşmeleri su motörü tesisatı^ 

926,67 69,50 Belediye merkez binası masraf şubesi odasmda yaptın-
lacak tamirat. 
Beyoğiunda İstiklâl caddesinde kâin Seı*il Doryan binası 
elektrik tesisatmm ta'dil ve tamiri. 

Keşif bedellerile ilk teminat miktarlan yukanda yazıh işler ayn ayn 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif ve şartnameleri Zabıt ve Muamelât Müdürlüğü kaleminde görü
lebilir. İhaleleri 20/9/943 pazartesi günü saat 14 de Daimî Encümende 
yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, ihale tari
hinden üç gün evvel (l ve 2. inci kalemler için Vilâyet Nafia Müdürlüğüne 
ve diğer işler için Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne) müracaatla alacakla-
n fenni ehliyet ve kanımen ibrazı lâzım gelen diğer vesütalarile ihale gü
nü muayyen saatte Daimî Encümende bulunmalan. «8819» 

• 
Beykozda Şahin Kaya mahallesinde Arpacı çiftliğindeki Taş ve Kireç 

ocağı mahalli ve müştemilâtı teslim tarihinden itibaren bir sene müddet
le kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

Senelik kira bedeli muhammeni (1000) lira ve ilk teminatı (75) liradır. 
Şartnamesi Zabıt ve Muamelât Müdürlüğü kaleminde görülebilir. 

İhalesi 20/9/943 pazartesi günü saat 14 de Millî korunma kanunu hü
kümlerine göre muhammen kira bedelini kabul eden talipler arasmda 
KURA keşidesi suretüe Daimî Encümende yapılacaktır. Taliplerin İlk temi
nat makbuz veya mektuplan ve kanunen ibrazı lâzım gelen diğer veslkala-
rlle ihale günü muayyen saatte Daimî Encümeninde bulunmalan. «8817» 

tJsküdar İhsaniye mahallesinin Orta sokağmdaki 34 sayüı Kbprülü 
konağın yol üstündeki köprüsü maUl İnhidam bir vaz'lyette olduğu gibi 
tamirine de ruhsat verileraeyeceğmden yapı yollar kanununun 44 cü mad
desine göre 15 gün içinde sahibleri tarafından hedim edilmediği takdirde 
Belediyece yıktırılacağı sahlblerinden adresleri bilinmeyen Mahmut Baler ve 
Semih Basara tebliğ yerine geçmek üzere ilân olunur. «8970» 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

lan. 

Beden terbiyesi İstanbul bölge başkanlığından: 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü İstanbul Bölgesi Başkanüğmca 

İstimlâkine 21/9/943 tarihinde Umumî menfaatler karan istihsal olunan ve 
Bakırköy Halkevi tarafmdan isticar ve işgal edilerek Kayıkhane mahalli 
olarak kullanılan T. C. Tebaasmdan Balıkçı Leon veledi Hacı Ropen ve zev
cesi Dorlçe namına 3/5/927 T. 44 sayıh tapu kaydile kayıttı Bakırköy Ce
vizlik mahallesi Yah sokağındaki eski 10/12 ve yeni 18 sayılı arsa üzerinde 
tapu evkaf memurlan hazır bulımduğu halde Daimî Encümen azalarından 
ve muhamminlerden müteşekkil yedi klşiUk komisyon tarafmdan mahallen 
icra edilen tetklkat neticesinde bahse mevzu sahada iki yanlan harçh tuğ
ladan yapılmış ve üzerleri Marsilya kiremidi ile örtülü birisi yirmi beş 
diğeri altmış metre kare iki salaş bina mevcut olduğu görüldüğü cihetle bl-
nalann İnşa tarzlan, mevkiinin şeref ve muhitinin vaziyeti nazarı itibara 
ahnarak «275,40» metre murabbamdan İbaret İşbu yere ve üstüne bina edil
miş olan iki bina da dahil bulunduğu halde heyeti umumlyesine 2000 lira 
kıymet takdirine söz birliği ile 23/7/943 tarihinde istimlâkme karar verilmiş 
olmakla keyfiyet 1295 tarihli istimlâk kararnamesinin 8 ci maddesine tev
fikan ilân ve tebliğ olunur. (8703) 

Ademi iktidar ve 
Bel Gevşekliğine karşı 

HORMOBiN 
Her Eczanede bulunur . P. K. 1255 

• • • • • • • • • • • • • • ü Reçete fle satılır. 

1 — Keşif, proje ve şartnamesi mucibince İzmir Başmüdürlük bi
nasında yapılacak tadilât kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Muhammen bedeli 23720.64 lira, muvakkat teminatı 1780 
liradır. 

3 — Eksiltme 14 /9 /943 sah günü saat 14,30 da Kabataşta Leva
zım müdiriyeti binasında müteşekkil merkezi alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

4 — Şartname, keşifname, plân ve kroki 1 19 kuru; mukabilinde 
adı geçen şubeden ve Ankara, tzmir B. müdürlüklerinden almabilir, 

5 — Eksiltmeye gireceklerin mühürlü fiyat teklif mektuplannı 
kanunî vesaikle güvenme parîîsı makbuzu veya banka temiant mektubu 
ve şartnamenin 4 üncü maddesi mucibince İnşaat şubesinden alacaklan 
eksiltmeye iştirak vesikasını ihtiva edecek olan kapalı zarfların» eksilt. 
me saatinden bir saat evveline kadar adı geçen komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. 

Postada vuku bulacak gecikmeler kabul olunmaz. (8556) 
• 

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

2 — Muhammen ijedell 69881.26 Ura muvakkat temJnatı 4744.10 Uradır, 
3 — Eksiltme 21/9/943 salı günü saat 11 de Kabataşta Levazım Müdü

riyeti binasmda müteşeklül Merkez alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 — Şartname k^fname plân ve kroki 350 kuruş mukabilinde adı ge

çen şubeden ve Ankara İzmir Baş müdürlüklerinden alınabilir. 
5 — Eksiltmeye gireceklerin mühürlü fiyat teklif mektuplarmı kanuni 

vesaikle güvenme parası makbuz veya Banka teminat mektubu ve 
şartnamenin 4 üncü maddesi mucibince inşaat şubesinden alacaklan ek
siltmeye iştirak vesikasmı ihtiva edecek olan kapalı zarflaımı eksiltme sa-

1 atinden bir saat evveline kadar adı geçen komisyon BaşkanUğma makbuz 
I nmkabUinde vermeleri lâzımdır. 

Postada vukua gelecek gecikmeler kabul olunmaz. 

«8765» 

Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Ankara Şehir mezarlığında yapılacak 

Petrol Ofisinden 

— DİŞİABİBİ BEDRI GÜRSOY 
İ M H U B S ^ Kadıköy: Altıyol, Tel: 60832, Ev, 60833' 

NaKa Vekâletinden: 
15/9 /943 Çarşamba günü saat 15 de Ankara'da Nafıa Vekâleti 

binalı içinde Malzeme Müdürlüğü odasmda toplanan Malzeme Eksiltme 
komisyonunda 1 00 yüz adet galvanizli çift demir çenberli 200 litrelik 
akaryakıt fıçısının pazarlığı yapılac aktır. Elinde fıçısı bulımanlann aynı 
gün saat 15 de mezkûr komisyonda hazır bulunmalan lâzımdır. 8931 

Çubuklu Depomuzdakl tank teferruatının boyamnası ve depo bina-
larmm çatılarmm tecrid malzemesi ile örtülmesi işleri ayn ayn ka
palı zarfla ihale edilecektir. 

Şerait Galata. Kozluca Han 191 kat 4 Petrol Ofisi İstanbul Şube-
siiîden her gün öğrenilebilir. 

İsteyenler mahallinde vaziyeti görebiUrler. Talip olanların 13/8/ 
1943 günü saat 15 e kadar Ofisin İstanbul Şubesine zarflarını tevdi 

etmeleri lâzımdır. Ofis ihalede serbesttir. 

Tıp fakültesi Dekanlığından 
Adlî tıp beşeri fiziyoloji mikrobiyoloji enatitüLerile birinci ikinci 

kadm doğum, kulak, boğaz, burun birinci iç hastalıklar, tedavıien. 
Fnengi ve üroloji Kliniklerine münhal asistanlıklar vardır. 

Talip olanların yabancı dU imtihanlan yapılmak üzere Ey ulun 
yirminci pazartesi gününe kadar Dekanlık kalemine müracaat «^^ j ' * " ' 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Tıp Fakültesi Hijiyan tedavi patolojik lanatomi histoloji birinci 

dış hastalıkları Fiziyoloji ikinci kadm - doğum üçüncü iç hastalıklan 
obtopedi ve kulak burun boğaz doçentlikleri açıktır. Yabancı dil imti
hanlan 18.XI.94 3 perşembıe günü sıtat 9 da Rektörlükte yapılacaktır. 
Namzetliği Vekillikçe kabul edilenler tezlerini derhal Jüıi heyetine 
vermeğe mecburdurlar. 

İsteklilerin sıhhat raporu beş fotoğraf nüfua tezkenesi örneği ve 
ilmî hüviyetini gösteren fişlerile «Fişler Tedris işleri haleminden istıene-
cektir.» 8.XI.943 akşamına kadar Rektörlüğe baş vurmaları. 8953 

MSKÜDAR, 
A M E R İ K A N K IZ L İ S E S İ 

Yeni Leylî ve Neharî talebe kaydı kapanmıştır. 
Mektep 22 Eylül Çarşamba günü açılacaktır. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonundan: 

Müdürlüğümüz şuabatüe merkez ve karakollannm teshini için 240 çeki 
kesilmiş kuru gürgen odunu açık eksiltme suretile almacaktır. Mahalle
rinde teslim edilmek şartile nakUye tahmil ve tahliyesi mütahhide ait ol
mak üzere muhammen bedeli ve ilk teminatı aşağıda gösterilmiştir. Ek
siltme 20/9/943 pazartesi günü saat 15 de Müdürlüğümüz binasmda yapı
lacağından taliplerin aynı gün ve saatte komisyona mûracaatlan. 

Beher çekisi 

Almacak miktar Cinsi 
çeki 
240 Kesilmiş kuru gürgen 

odunu 

için tahmin 
edilen fiyat 
Lira Kuruş 

U 25 

Muhammen ilk 
bedeli Tem. 

Lira Kuruş LiraK. 
2700 00 202 50 

«8710ı 

Dört köşe kayın kereste satışı 
Devlet Orman İşletmesi Büyükdere Revir 

amirliğinden: 
1 — İşletmemizin Kurtkemeri deposunda mevcut muhtelif ebadda 43 

M3 632 D3 dört köşe kaym kerestesi açık arttırma İle satılacaktır. 
2 — Beher metre mikahm muhammen fiyatı 50 liradır. 
3 — Muvakkat teminat 164 liradır. 
4 — Arttırma 10 Eylül 943 cuma günü saat 15 de Büyûkderede Devlet 

Orman işletmesi revir âmirliğindedir. 
5 — Bu satışa ait şartname İstanbul Orman çevlrge müdürlüğünde ve 

işletme merkezinde. Keresteler Kurtkemeri deposunda göıülbUlr. (8436) 

:ye Konulan 13; /-im»..».», v- — 
tesviyei turabiye inşaat duvarlan yollar ve keşifte gösterilen diğer iş. 
1er olup bedeli keşfi 303093 «üç yüz üç bin doksan üç» liradır. 

2 — Bu işe ait keşifname vesair evrak 15 lira bedel mukabilinde 
Ankara imar müdürlüğünden alınır. 

3 Eksiltme vahidi kıyasi fiat üzerinden kapal. zarf usulile yapı

lacaktır. 
4 — İhale 10 Eylül 943 tarihine müsadif cuma günü saat 17 de 

Vilâyet Konağında imar idare heyeti huzurunda yapılacaktır. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için: 
a — 15873.72 lira teminat verilmesi, 
b — Ankarada Kanunî ikametgâh gösterilmesi, 
c — 1943 sen-esinde ticaret odasında kayıtlı bulunması. 

d — Bu işi yapmağa ehil bulunduğuna dair imar müdürlüğünden 
vesika alınması icabeder. 

6 — Teklif mektupları yukarıda 4 ncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline yani saat 1 6 ya kadar idare heyeti riyasetine makbuz 
mukabilinde tevdi edilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların ka. 
nunun 34 ncü maddesine uygun olarak aynı saate kadar gelmiş olması 
lâzımdır. Her ne suretle olursa olsun vaktinde heyeti vasıl o!mıyan 
mektuplar nazan itibare alınmaz. (8512) 
Sinop Vilâyeti Daimi Encümeninden: 

1 — Sinop - Boyabat yolunun 3+882 kilometresinden 9+200 kilometresine 
kadar 877.80 metremikâb blokaj ihzaratı (19399.38) lira bedel ile ve 2490 nu
maralı kanun ahkâmına göre ve kapah zarf usulUe eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu İşe ait evrşık: 
Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, fennî hususî şartname, keşiI 

defteri grafik cetvelindedir. İsteyenler bu evrakı Sinop Nafia Müdürlüğünde 
görebilirler. 

3 — Eksiltme 24.9.943 tarihinde saat 15 de Sinop VUâyeti Daimî Encü
meninde yapılacaktır. Eksiltmeye girebilmek için (1454.95) lira muvakkat 
teminat vermeleri ve 943 yıhna ait Ticaret odası vesikasını ve ihalenin yapı
lacağı günden (tatU günleri hariç olmak üzere) üç gün evvel Vilâyet maka-
mma dilekçe ile müracaat ederek almış olduklan ehliyet vesikasını ve yuka-

ndakl evrakı okuduklartna dair talibin imzasmı havi belgeyi göstermeleri 
Uzımdır. 

4 — Teklif mektuplan üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar makbuz mukabUinde Daimi Encümene verilecektir. 

Postada vukubulacak teahhürler nazara almmıyacaktır. (8772) 

KADRAK USTASİ ARANİYOR 
Anadoluda kadrak makinesinde çalışacak tecrübeli bir usta

ya ihtiyaç vardır. Talipler şimdiye kadar çalıştıklan yerler
den aldıklan mektuplarla her gün 10-12 ye kadar Galata 

'Büyük Tünel h a n 6 No. ya müracaat lar ı 
İstanbul Jandarma satın alma komisyonundan: 
Beher metresine iki yüz elli kuruş fiyat tahmin olıman 6400 metre nu

munesine uygun elbise tel&sı 24/9/943 cuma günü saat 15 de İstanbul -
Taksim Jandarma SA, AL. KO. numuzda kapah zarf ekgütmesUe alma
caktır. Muvaklcat teminat 1200 liradır. 

Numune her gün komisyonumuzda görülür. Şartnamesi parasız ah-
nır. İsteklilerin kanunî veslkalarile teminat mektup veya maKbuzlanm 
muhtevi kapalı zarflarını eksiltme vaktinden hlü saat evveline kadar ko
misyonumuza vermeleri. «8843» 

İstanbul Vakıflar orman işletme müdürlüğünden: 
Üsküdara 23 kilometre mesafede ve şose kenannda Alemdar köyü 

deposundan Üsküdarda Şemsipaşa civarındaki depomuza dört bin ton 
odun ve iki bin metre mikâp tomruk naklettirilecektir. 

İsteklilerin her iki depoyu ve nakledecekleri hamuleyi mahallinde 
görerek teklif mektuplariU 10 /9 /943 tarihine kadar Çemberlitaş Va-
kıiflar aokaktzJd tiîromuz* müracaatlarî. (8899) 
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