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Müttefikler Balkan seierin-
i u vazgeçecekler mi? 

Afi Ajansına göre B, Staline hoş 
görünmek için Balkanlara asker 

çtkarılmamast ihtimali var 
Nevyork 5 (A.A.) — Afi ajansı per-1 çektir? Pek muhtemel olarak 1914 

tinax imzasile şu telgrafı bUdirmlştlr: 
M. Roosevelt ile M. Churchlll Lon-

drada bir tarafta M. Eden ile John 
Wynant, diğer tarafta M. Maisky ol
mak üzere yapılmakta olan görüşme
leri beraberce takip etmektedirler. 

Bu suretle Que(bec konferansmm 
beklenilmlyen bir şekilde Amerikan 
baş şehrinde devamı izah olunmakta
dır. M. Churchill Londrada yapıl
makta olan bu görüşmelerin hepsinin 
açık olduğımu o kadar samimiyetle 
söylemiştir. Bugünkü hâdiseleri do
lambaçlı İfadelerle izah etmeğe lü
zum yoktur. 

Pazartesi günü, Birleşik Amerika 
Reisi ile Başvekil zahiren mayıs ayın
daki kararlarma rücu etmiş gibi gö-
rünmektedh-ler. Bu yıl hiç şüphe yok 
ki mahdut gayeler için yapılan İngi
liz - Amerikan hareketlerine şahit 
olacağız. Belki de bir kaç hafta evvel 
Balkanlara yapılması düşünülen ha
reket tamamile terkedilmiş olacaktır. 

Balkan yanmadasma karşı Mütte 
tiklerin göstermiş oldukları bu çekin 
genlik şüphesiz Sovyet şeflerinin 
hoşlarma gitmiyecek bir harekette 
bulunmamak içindir. Kakat batı Av-
rupaya karşı Müttefik hücumunun 
gecikmesi Rusyada büyük bir mem
nuniyetsizliği mucip olmak korkusu
nu doğuracaktır, Londra görüşmeleri, 
çok yakında, en esaslı isteklerinin 
tahakkuk etmediğini gören Ruslarm 
her şeye rağmen Londra ve Vaşing-
ton ile siyasî bir anlaçma yapmak is
teyip Istemljreceklen bakında bir fi
kir verecektir. 

Bizim anladığımıza göre Queibec 
konferansı esnasmda fikri sorulan 
M. Stalin, üçlü bir konferans yapmak 
tçln M. Maisky'yi görüşülecek şeyle
rin bir listesini hâmil olarak Londra-
ya göndermiştir. M. Malsky'nin bu 
vesikada gösterilen noktalar hakkm-
da Sovyet Rupsyayı hoşnut edecek ne 
gibi şeyler bahşedileceğini tesblt et
mek üzere bir vazife almış olduğu ri
vayet edilmektedir. 

Mantikî ve makul olarak toprak ve 
siyaset işlerinde M. Stalln'ln istediği 
şeyler, derhal açılmasmı istemiş ol
duğu ikinci cephenin fena bir tarzda 
nazan itibara alınmış olduğu iddia 
edilmek kadar askeri sahalarda da o 
kadar geniş bir ölçüde olması pek 
melhuzdur. Şayet Rusya derhal ikin
ci bir cephenin açılmaması matemini 
tutacak olursa acaba ne iddia ede

deki hududlanna yakm bir şey iste
yecektir. Fakat bilhassa doğu ve mer-
kesd Avrupada bir ittifaklar manzu
mesini de arzu edecektir. Dün bir 
toplantıda. Birleşik Amerika komü
nist partisinin şefi Ear Browder'in 
Londra ve Vaşlngton kurmay heyet
lerine karşı yapmış olduğu şlk&yet 
ye şiddetli serzeniş tesadüfi olarak ya
pılmamıştır. 

M. Roosevelt ile M. Churchill ara-
smda şimdi yapılmakta olan müza
kereler, M. Eden ile M. Wlnant'm ta
rihlere geçecek olan telgraflarile ay-
dmlatılmaktadır. 

Bazi kimseler M. Churchlll'in Rus-
yaya siyasî ve askerî sahalarda fazla 
bir şey vermemeğe azmetmiş olduğu
nu söylemektedir. Fakat bazı kimse
ler de realitenin icabettirdlgi şeyler 
üzerinde İsrar etmektedirler, 

İhtirasın azamî neticesi şu olacak
tır ki, Ruslar karşılıklı bir memnu
niyet duymak ve hoşnut kalmak üze
re hareket etmiş olsunlar. Fakat 
Amerikan siyaseti bu gibi yeniliklerin 
içerisine nasıl girebilecektir? Amerika 
kati surette İngiliz _ Rus yeni kon-
trttosunun bitmesini tercih ve bunun 
mesuliyetini alenen ve umum muva
cehesinde üzerine almağı taahhüt et-
miyecek midir? 

Akdeniz işleri için bir 
Müttefik komisyonu 

kuruluyor 
Nvyork 5 (A,Â,) — Va§lngton'dan 

haber almdığma göre Relâ Roosevelt 
İle Churchill, Akdenize ait bütün si
yasî meseleleri incelemek maksadile 
bir İngiliz - Amerikan - Rus komis
yonu teşkil etmeğe karar veıpıişlef-
dir. Bu Akdeniz komisyonunun ne 
gibi hususları bahis mevzuu edeceği 
henüz katî olarak bilinmemektedir. 
Fakat anlaşüdıgma göre, Akdenlzde 
İşgal edilen bütün adalann İdaresile, 
şayet İtalya birdenbire sulh İsteye
cek olursa muvakkat bir hükümet 
kurulması için bir sistem kurmağa 
matuf olacaktır. 

Üçler konferansı 
Londra 6 (Rdayo) — İngiltere, Bir

leşik Amerika ve Sovyet Rusya Hari
ciye nazırlanndan mürekkep üçler 
konferansı, gelecek ay ağlebl ihtimal 
Londrada toplanacaktir. 

Millet Meclisi | 
Bugün açılıyor, üç Vekil 

Ankaraya gitti 

Büyük Millet Meclisi bugün 
açılacaktır. Bu münasebetle jrur-
dun muhtelif yerlerine dağılmış 
olan Veldl ve mebuslar Ankara
ya dönmektedirler. Şehrimizde 
bulunan Millî Müdafaa Vekili 
Ali Rıza Artunkal ile Maliye Ve
kili B. Fuat Ağrah, Ziraat Vekili 
B. Şevket Raşit Hatiboğlu dün 
akşamki ekspresle Ankaraya 
dönmüşlerdir. Şehrimizde bulu
nan mebuslar ve Parti vilâyet 
idare heyeti reisi Dr. B. Behçet 
Uz da aym trenle Ankaraya git
mişlerdir. 

Ankara 5 — Parti grupu salı 
giinü toplanacak, Başvekil B. 
Şükrü Saraçoğlu, Meclisin tatil 
bulunduğu müddet zarfında 
memleketim, dahili inkişafı, Ha
riciye Vekili de haricî meseleler 
baklanda beyainattaı bulunacak
tır. 

BU SABAHKI TELGRAFLAR 

Almanlar Kalabriadan çekildiler 
8 inci İngiliz ordusu ilerliyor 
Terkedîlen Mihver mevzileri üzerinde beyaz 
bayraklar sallanıyor, esir adedi 2500 ü buldu 

Bulgar niyabet 
meclisi 

Borisin cenazesi Rilâ 
manastırına gömüldü 

Sofya 8 — Bulgar niyabet meclisi 
ne seçUecek üç kişiden biri mütevef
fa Kıral Boris'ln kardeşi prens Kiri!, 
eski Başvekil Köseivanof ve Sobranya 
meclisi reisi Kalfofla Başvekil Filof-
tan bin olacaktır. Kalfof niyabet 
âzalığma seçildiği takdirde Fllof Baş . 
vekâlette kalacak, PUof intihap edi
lirse Kalfof Başvekil olacaktır. 

Sofya 5 (E.P.) — Kıral üçüncü Bo
risin nâşl Sofyadakl cenaze törenin
den sonra pazar akşamı saat 20.30 da 
bin senelik Rlla manatınnm mabe
dinde toprs^a tevdi edilmiştir. 

Tabutun arkasmda Kırallçe Yo-
hanna, prens Kiril ve kıral ailesinin 
diğer erkânı ile Başvekil Filof, gene
raller ve hükümet erkânı yürümekte 
idi. Çan sesleri İçinde taşman tabut 
saat 20,30 da makbere vazedilmiştir. 
Mezara Bulgaristanm her tarafmdan, 
Makedonyadan, Trakyadan, Dobı-uca, 
Tuna. Tivomo ve sair şehirlerden ge
tirilen topraklar atılmış, Ohrida gölü 
ile Meriç, Vandra, İsker ve diğer ne
hirlerin suyundan dökülmüştür. 

Avluda bulunan bir müfreze havaya 
ateş etmiştir. Ayni zamanda Sofyada 
da müteaddit bataryalar havaya ta
zim ateşi açmışlardu". Mezara aşağı
daki İtitabeyl altm harflerle taşıyan 
bir granit levha konmuştu: «Bulgar^ 
larm Kıraü Boris IH.» Bunun altm-
da doğum günü olan 18.1.1894 Ue 
ölüm tarihi olan 28.8.1943 yazıü bu
lunmaktadır. 

Havadan 
Almanyaya 
darbeler 

General Arnold, Alman-
yanın bu darbelerden 

kurtulamıyacağını 
söylüyor 

Londra 5 (A.A.) — Amerikan 
hava kuvvetleri kumandam ge
neral Arnold bugün bir basın 
konferansmda, Avrupa harb sah
nesine çok miktarda Amerikan 
ağır bombardıman uçakları gel
diğini ve Almanyaya daha derin 
nüfuz edilmesi için Müttefik 
stratejisinin lüzum görüldüğü 
takdirde yeni ve dalıa büyük 
bombardıman uçakları az bir za^ 
manda hazırlayacağını söylemiş 
ve Hitler'in, hayatî harb sanayi, 
lerini Amerikan bombardıman 
uçaklannın darbelerinden koru-
yamıyacağım Uâve etmiştir. 
Bundan başka general, orta boy 
bombardıman uçaklarının ise 
yerlerini bombardıman av uçak-
larma terketmek üzere ortadan 
kalkacaklarını beyan etmiştir. 

General, Berlin'in zamam gel
diğinde Amerikan bombalarile 
dövüleceğini ve Almanyamn mü
nakale yollan, hedefleri ve istih-
salâtının Almanların harbe de
vam edemiyeceği derecede bozu
lup harap olacağım, Alman ma-
neviyatınm da kara kuvvetleri
nin Almanyaya girmesine muka
vemet gösteremiyecek derecede 
düseceeini söyüyerek sözlerini 
bitirmiştir. 

B. Herrlot 
tımarhanede 

Şifa bulmaz bir akıl 
hastalığına tutulmuş imiş 

Londra 6 (Radyo) — Alman 
haberler ajansma göre eski Fran
sız Başvekillerinden B. Herriot 
tedavisi gayri kabil bir akıl has
talığına tutulduğu için bir tımar
haneye konulmuştur. Herriot Al
manlar tîirafından enterne edil
miştir. 

BIKKATIıERı 
Havagazı ocakları 

Sırp çetelerinin 
muvaffakiyeti 

Londra 6 (Radyo) — Sırp çe
teleri şimalî Adriyatikte Susak 
şehrini İtalyanlardan zaptetmiş-
lerdir. Sırp çeteleri merkezî Bos-
nayı kurtardıklan gibi batı Bos-
nada da 9 şehir zaptetmişlerdir. 

İngiliz ve Yunan zabitleri, giz
li vasıtalarla Yunanistana gide
rek dağlarda bulunan çete şefle-
rile görüştükten sonra Kahireye 
dönmüşlerdir. 

Londra 6 (Radyo) — Müttefikin 
umumî karargâhmdan elınzm son Ka-
berlere göre. Cenubî ttalyada »eki-
zincî ordu ilerlemeğe deveun etmek, 
tedir. Müttelfîkl<r dün beş şetür zap-
tetmişler v e işıg^l ettikleri sahayı 6 0 
kilometreye çıkarmışlardır. Düşman 
kuvvetleri MütteKklerin ilerlemesini 
geciktirmek için büyük tahribat ya-
peırak şimale doğru çekilmektedir. 
Henüz düşman kuvayı külliyesile te
mas edilmemiştir. General Montgo-
mery harekâtı Reggio'dan idare et
mektedir. 

Kalabria sahillerine düşman ma
yın dökmemiştir. Itallyan askerleri 
teslim oluyorlar. Şimdiye kadar İtal
yanlardan {liman esir miktan 2 bin 
beş yüzü bulmuştur. Alman kuvvet
lerinim ricatleri kesilmemek için, 
Cenubî Kalabria'dan çekilmişlerdir. 
Dün devriyeden dönen Müttefik 
uçaklar bütün düşman mevzilerinin 
terkedilmiş olduğunu v e üzerlerine 
beyaz bayrakların çekildiğini gör
düklerini söylemişlerdir. 

italyan radyosu, MiWeT Katla
rının gerilerine Müttefiklerin mühim 
sayıda paraşütçü kıtaları indirdikle
rini bildirmektedir. 

tfaırb muhabirleri, İtalyaır a^er» 
lerinin bir tek kurşun bile atmadan 
teslim olduklarmı yazıyorlar. 

Der Bunde gazetesinin Milâmo'da-
ki muhabiri, İtalyanların bu harbi 
tel'in ettiklerini yazmaktadır. 

A y m muhabire göre, İtalyan ba
sım demokrasinin faydaliuını ö v . 
mektedir. 

12 şehir ve l iman 
zaptedildi 

Londra 6 (Radyo) — Melito'yu 
işgal eden MütteBk kuvvetler, şehri 
Mihver kıtalarile sivil halk tarafın
dan boşaltılnuş alarak bulmuşlardır. 
Şimdi MütteBklerin Cenubî ludyada 
tuttukları Kat 60 kilometre genişlik
tedir. Bu hattın oenup müntehasını 
Merico, şimal müntehasını da Bag. 
nara teşkil etmektedir. Bagnara ve 
bunun cenup batısında bulunan 
Scilla da Müttefikler tarafından zap-
tedihniştir. 

Müttefikler tarafmdan işgal edil
miş olan bölgede Pellaro ve DeMa-
rini burunları dahil olmak üzere 1 2 
liman ve küçük şehir vardır. Bu şe
hirlerin en büyüğü olan 1 30 bin nü
fuslu Regıgio, Kalabrianm en mühim 
şehirlerinden biridir. 

İhraç fasılasız devam 
ediyor 

Londra 6 (Radyo) — Müttefik

ler Cenubî İtalyada işgal ettikleri 
bölgenin üç noktasına mütemadiyen 
takviye kuvvetleri, maİ2%me ve iaşe 
maddeleri çıkarmağa devam edi
yorlar. Düşman av, bomba uçakları 
bunlara mâni olmak için faaliyetle, 
rini arttırmışlardır. 

Palmi işgal edildi 
Londra 5 ( A . A . ) — Resmî Al

man ajansına göre, İtalyan 
çizmesinin ucundaki Müttefik 
köprübaşımn batı müntehasında 
Bagnaranm takriben 9 kilometre şi
malinde kâin Palmi meskûn yerine 
bir İngiliz alayı çıkarılmıştır. 

Mareşal Kesserling 
Londra 6 ( R a d y o ) — Alman ma

reşali Kesserüng, İtalya da dahil. 
Cenubî Avrupa kıtasındaki Mihver 
ku/wetlerinin başkumandanlığına, 
general Richthofen genelkurmay 
şefliğine tâjrin edilmiştir. İtalya veli-
ahtı İtalyan kuvvetlerine kumanda 
edecektir. 

Şimalî İtalyada 
çarpışmalar 

Londra 6 ( A . A . ) — Isvîçreden 
gelen haberUre göre. Şimali ttalya

da Bolonya şehrinde AlmanîaHla 
İtalyanlar arasmda çarpışmalar vu
kua gelmiştir. 

Cenup İtalya halkı 
tahliye ediliyor 

Leopoldville 6 ( A . A . ) — İtalyan 
başkumandanlığının. Cenubî İtalya-
daki sivil halkı tahliye etmek üzere 
olduğu, İsviçreden gelen haberlerden 
anlaşılmaktadır. 

İtalyan filosu 
Tarantodan çekildi 

Londra 5 ( A . A . ) —Cezayirdeki 
Amerikan radyosunun haber verdi
ğine göre, İtalyan filosu Taranto y« 
terketmiştir. 

Sicilyada zapledilen 
demiryolu malzemesi 
Cezayir 5 ( A A . ) — 300 loko

motif, 3500 vagon ve 2000 kilo-
meter kadar demiryolu Sicilya sefe
rinden sonra ele geçirilmiştir. 

Londra 5 ( A . A . ) — İtalyan cep
hesinden gelen en son haberlere gö
re, Mihver mukavemeti azalmış ol
duğundan. Müttefik ileri hareked 
muntazam bir surette devam etmek
tedir. 

Müttefikler pasifikte yeni 
lıif taarruza peçtiler 

Laey'e bir çıkarma hareketi yapıldı 
ve Japon garnizonu çevrildi 

Londra 6 (Radyo) — Müttefikler 
cenup Pasiflkte Japonlara karşı geniş 
ölçüde bir taarruz hareketine başla
mışlardır. Bu sabah general Mac 
Arthur'un umumi karargâhmdan 
alman resmi tebliğ bu haberi ver
mektedir. Deniz ve hava kuvvetlerinin 
himayesinde çok miktarda Müttefik 
kuvvetleri Yeni Gine'de Lae'deki Ja
pon üssü civannda karaya çıkarılmış
tır. Japonlar, tamamile gafil avlan
mışlar, hafif bir mukavemet göster
mişlerdir. 

Evvelâ ağır Müttefik bomba uçak
ları, çıkarmanm yapılacağı sahU ye 
düşman mevzilerini şiddetle dövmüş, 
müteakiben harb ve nakliye gemileri 

Biıkaç ay e v v d yeni olarak alm-
nuf bir havagazı ocağı tamire götü
rülüyor. 

Gdiyor , gidiyor, gene gidiyor, 
g«Qe gdiyor. 

Son hükümt 
— Efendim, bunun musluğu ile 

ÜHgî arasındaki mesafe uzım olduğu 
için alev içeri kaçıyor, orada yannM 
oluyor. Binaenaleyh, ne yapsanız 
nafile I Yerli ocaklar böyle. Fazla 
»arfiyat yapıyorlar. Tipleri bozuk. 

Halbuki bu ocaklar, seri halinde 
yapdnuş, piyaeada satıhnaktadur. 
Kim alsa aym mahzur. 

Oyle bir makam obnamalı mı kî 
hem şahsa, hem camiaya zarar ve
ren bu gibi ticarî eşya Ue Ugilenskn: 

— Şöyle yapmayınız. Şöyle yapı
nız. Fennî olmazsa sattum^yu. Zira 
kömürün hebası yazıktır. 

Yahut diyeceklerdir ki: 
^ — Ayar v e ölçüler müfettişliği 

niçin bunlarla gereği gib^ ilgilen
mez?. 

— Çi2sne su almağa başladı!. 
— Hep hava alacak değil al. 

sahile yanaşarak şiddetli bir topçu 
ateşinin himayesi altmda karaya as
ker çıkarmağa başlamışlardır. 

Çıkarma hareketi tam bir muvaffa
kiyetle yapümıstır. Müttefiklerin za
yiatı hafiftir. 

Lae'deki Japon umumî karrgâhı, 
bombalarm isabetUe havaya uçurul
muştur. Lae'deki Japon üssü tamamUe 
çevrildiği için buradaki büyük Japon 
garnizonu için denizden başka bir kur 
tuluş yolu kalmamıştır. Fakat bu 
yolu Müttefik harb gemileri tutmak
tadır. 

Bu yeni taarruzu general Mac Art-
hur bizzat idare etmektedir. 

SULİNO ŞEHRİ TEHLİKEDE 
Ruslar, bir çok manevra yapıyor 

Briansk şimalinde yeni bir 
Rus taarruzu başladı 

Londra 6 (Radyo) — Doneçte 
Ruslarm taarruzu şiddedenmekte, 
Stalino »ehrine karşı Rus tazyiki arU 
maktadır. Ruslar, Doneç h«vzasmda 
16 kilometre kadar ilerlemişler ve 
düşmanı 120 den fazla meskûn yeri 
tahliyeye icbar etmişlerdir. 

Bu yerler arasında Stalino'nun 
24 İdlometre şimalinde Kajnesk v e 
50 kilometre şinvalinde Skotovskaya 
şehirleri vardır. Ruslar, Stalino'nun 
şimalkıde geniş bir çevirme manev
rası yapıyorlar. 

Bria'^sk'ın cenubunda Sovyet kuv
vetleri 14 kilometre ilerlemişler ve 
50 den fazla meskûn yeri zaptet
mişlerdir. Ruslar Briansk* in 100 ki
lometre şimalinde yeni bir taarruza 
başlamışlardır. 

Konotap istikametinde Ruslar 10 
kiiometer kadar ilerlemişler ve 100 
den fazla meskûn yer almışlardır. 

Harkof un cenup batısında Rus 
Ikıtalan birsok meskûn yerleri i}gal 

ederek meıvzilerini geniş ölçüde dS« 
zeltmişlerdir. 

Alman tebliği 
Berlin 5 ( A . A . ) — Alman ordo. 

lan ba^umandanlığının tebliği: 
Doğu cephesinin cenubunda ve 

merkezinde müdafaa muharebeleri 
dün bütün gün devıam etmiştir. Do
neç havzasında Harkof'un batısmda 
ve Sivensk'in yakınında düşmanın 
şiddetli hücumları çetin muharebe
lerden sonra püskürtülmüştür. Düş
man Harkof'un batısında ve Biyol i . 
nin cenup batısında yaptığı müker
rer yarma teşebbüsleri esnasında as
ker ve tank bakımından çok yüksek 
kayıplara uğramıştır, 

Ciano nerede yakalandı? 
Beme 6 (AA.) — Buraya ge

len haberlere göre, Mussollnlnin 
damadı kont Ciano cenup Ame
rikalı diplomatlardan birinin 
evtnde yakalanmıştır. 
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SahUe2 A K Ş A M 6 Eylül 1948 

SOZON GELİŞİ: 
Tifüs vakası: 1 

Hamamda yıkananlar: O 
T ifüsle mücadele için Belediyenin aklına gelen ük çare bedava 

halk hamamları açmak olmuştu. Şüphesiz bu yerinde bir 
tedbirdi Çünkü tifüs pislik hasta hğıdır. Yıkanmıyan adam temiz 
kalmaz; kirlenir. Kirlenen adam da yağlı yakalarında bitler için 
mükemmel bir hayat sahası hazırlamış olacağmdan b s a zamanda 
bitlenir. Tifüsün tek kimıüsyoncusu bittir. Binaenaleyh tifüsle sa

vaşmak için ilk çare, bitlenmek istidadmı gösteren vatandaşları 
cyıkanayım, yıkanayım amma param yok ki?» t a r a rda bir mazeret 
Ueri sürmelerine meydan bırakmadan bedava hamamlarda gıcır 
gidr temizlemekten ibarettar. 

Ne yazık ki bv iyi niyet ilk günlerdeki verimini kaybetmiştir. 
Gazetelerin haber verdiklerine göre Balatta açılan halk hamanuna 
fti gündenberi bir kişi bile yıkanmak üzere müracaatta bulunma
mıştır. Halbuki hamam günde 650 - 750 kilo maden kömürü yafc-
maktaynuş. Tani hamamm ocağı gürül gürül yamyor, sıcak sular 
şanl şanl akmak, ne kadar kir ve bit varsa sürüp götürmek içtn 
musluklarm açılmasmı bekliyor; fakat sabun da, su da parasu ol
duğu halde kimse yıkanmaya yanaşnuyor. 

Gerçi bu sıcak günlerde sıcak Iıamama girip sıcak sulaıia yı
kanmak pek de zevkli bir iş değildir. Buzlu bir vişne şerbetinin ya
hut bir dondurmamn sıcak hamamdan daha cazip olduğu günler
deyiz. Fakat yine ne yazık ki bitler buzlu şerbetle ölmüyorlar. Diğer 
taraftan buzlu şerbet paralı, sıcak hamam parasızdır. «Parasız sir
ke baldan tathân*» prensipine tarafdar olanlann tifüs gibi bir teh
like karşısmda parasız sıcak hamama yanaşmamaları olsa olsa bir 
dalgınJık eseridir. Böyle bir dalgmhga düşen vatandaşları uyandır
mak yine her şeyi kendisinden beklediğimrâ Belediyeye düşmekte
dir. Anlaşılan son günlerde başım kaşımaya vakti olmıyan Beledi
yemiz bitlileri zorla hamama sevketmek işini Mraz gevşetmiş, pa
rasız hamamlar kirlendiklerini farketroeyen vatandaşlarm müra-

eaatıra açık bırakılmıştır. Bu müracaat da yapılmıyor. 
Tîfüs vakalannm günlük raporlarda azaldığına bakmıyalınu 

Tifüs vakası bîr, bedava hamamda yıkananlarm sa-nsı sıfır <^duğu 
gün tifüsün azalmak değil, çoğahnak ihtinuıli daha galip değil 
midir? Şevket Rado 

Uç hususî lisede tahkikat 
devam ediyor 

Maarif Vekâleti tarafıodan mü
dürlerinin vazifekrine nihayet veri
len Hayriye, İstiklâl ve Musevî lise
leri haJckKida Maarif Vekâleti mii. 
fettişlerince tahldkaba devanıf edil
mektedir. Bu liselerde, yeni müdür
lerin idaresi altmda tedrisata devam 
olunacaktır. 

öğrendiğimize göre, kapatılim 
Yüce Ülkü lisesinin talebeleri, Maa
rif müdürlüğü tarafından resmî ve 
hususî liselere taksim olunacaktır. 

Hindistandan getirilecek 
pamukluların desenleri 

Hindistandan getirilecek pa
muklu mensTicati'n desenleri tes-
bit edildiğinden bu işlerle meşgtıl 
olmak üzere yakında bir müte-
hassıs gönderilecektir. Evvelce 
İthal edilen pamuklu mensucat 
miktarı tesbit edilmiştir. Şimdi
ye kadar ithal edilen mallar için
de en büyük yekûnu tutan eşya, 
pamuklu mensucattır. Halkm 
pamuklu mensucattaki istifadesi 
ve birikmiş malların lüzumsuz 
jrere ambarlarda bırakılmaması 
İçin tertibat alınmıştır. Fazla 
mallar, birlikler umumî kâtibi 
B. Salâhaddinin tesbit ettirdiği 
esaslar dahilinde dağıtılacaktır. 
Ambarlardan boşalanlann yert-
ne yenileri konmak üzere de ya
pılan temaslar Uerletllecektlr. 

30 kunduracı 
mahkemeye serildi 

Belediye iktisat müdürlüğü 
ayakkabı imalâtı hakkmda tet
kiklerine devam etmektedir. 
Kımdura satışmda ihtikâr yapan 
otuz kadar ayakkabı ticaretha
nesi hakkmda zabıt srapılmış vg 
kendileri millî korunma mahke
mesine verilmişlerdir. 

İktisat müdürlüğü, aynı za
manda tmalâüıaneler hakkmda 
da tetkikler yapmaktadır. 

' iskelelerde bekliyen çok 
miktarda odun var 

Ziraat Vekâleti, incelemeler 
sonunda ihraç iskelelerinde mü
him miktarda odun bulunduğtı-
nu tesbit ettirerek İstanbul Bele
diyesine ve mahrukat ofisine ma
lûmat vermiştir. Tesbit edUdiğine 
göre odunlardan mangal kömü
rü yapılsa büe yine elde çok mik
tarda odun kalacaktır. Bu İti
barla alâkadarlara tebligat ya
pılarak bu mevsimlik hesapsız 
odım kesimfne mâni olunması 
istenmiştir. Odım ve mangal kö
mürü sevkıyatı devam etmekte
dir. 

Mahrukat ofisine yeni tahsisat 
verilmiştir. Bu tahsisatla iskele
lerden odun ve kömür getirilerek 
stok yapılacaktır. Bulgaristan ve 
Türk İdcelelerinden tüccar tara-
fmdan da kömür getirilmesine 
devam olunmaktadır. 

tstifçi kadın 
Halime admda bir kadmm evinde 

yapılan araştırmada 110 kilo çekir. 
dek kahve, 12 teneke gaz yağı, 143 
metre An»erikan bezi bulunmuştur. 
tstifçi kadm hakkında tahkikata lyaj-
lanmif, mallar mâsadere olunmuş
tur. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Kural Boris için 
dunku aym 

BıJgar kualı Borisin istirahat! ru
ha için Ferkerdeiki Bulgar kilisesinde 
difa» ruhani «yin yapıhnışbr. Vali ve 
belediye reiai doktor B. Lûtfi Kır-
dar, Isttuıbnl komutanı, emniyet 
m.fidürü, Fatih kaymakamı hükâme-
tçnJz namına ayinde buhınma^lar. 
dır. Kor diplomatiğe mensup zevat 
da ayine büyük üniformalarile îfti-
râk etmişlerdir. 

Metrepolidin riyaset ettiği mera
l im yanm saat kadar sürmüş v e mü
teveffa kiralın resmi ile süslenmiş o . 
lan köş« Bulgar kolonisimn goz yay
lan arasında ziyaret edilmiştir. 

Mahkemelerde : 

İstanbul yelken birinciliği 
Galatasaraydan Mahmud şampiyon 

oldu. Uç gün devam eden 
müsabakalar çok mücadeleli geçti 
Su sporlan ajanlığı taralmdan ter

tip edilen ve cuma günü başlıyan İs
tanbul yelken şampiyonluğu müsa-
baJulantun son yanşlan dün sabah 
ve öğleden sonra Moda koyunda ya
pılmıştır. Yelken meraklıları İle Moda 
koyunu dolduran kalabalık tarafından 
büyük bir al&ka ile takip edilen ya
rışlar çok heyecanlı ve zevkli geçmiş 
ve geçen senenin şapmiyonu Demir-
sporlu Feyyaz ile Galatasarayh Mah
mut ve Samlm arasında çok sıkı mü
cadeleler olmuştur. 

Kuvfetli poyraz rüzgânnın <,ka-
barttığt dalgalar arasmda cereyan 
eden yanşlann her üçünde usta yel
kencilerin birbirlle çekişmesi çok çe
tin olmu4 ve yelken kullanma meha-
retini tain mânasUe İspat eden yel
kenciler zaman zaman birbirine te-
favvuk etmişlerdir. 

Üç gün devam eden yarışlar neti
cesinde 15 şarpinin İştirak ettiği kı
demliler mûsabakasmda Galatasaray
dan Mahmut - Vecdi ekipi 301 pu

anla İstanbul yelken gampiyonluğunu 
kazanmış, Galatasaraydan Samlm -
Erîdn ekipi 138 puanla İkinci, Demir-
spordan Feyyaz - Hasan ekipi 116 
puanla üçüncü olmuşlardır. 

21 şarpinin iştirak ettiği kıdemsiz 
yelkenciler arasmdakl yarışlarda da 
Galatasaraydan Erzin - Hilmi ekipi 
264 puanla birinci, Galatasaraydan 
Vecdi - Rauf ekipi 234 puanla İkinci, 
Demirspordan Şükrü - Hüseyin ekipi 
130 puanla üçücü olmuşlardır. 

Kıdemliler yanşmı kazanan İstan
bul yelken şampiyonu olan Mahmut -
Vecdi ekipi gelecek hafta şehrimizde 
yapılacak olan Marmara yelken şam-
piyonasmda İstanbulu temsil edecek
lerdir. Dünkü son müsabakayı müte
akip derece kazananların filâma, ma
dalya ve kupaları baş hakem eski 
sporcularımızdan B. Salt Salâhaddin 
Cihanoğlu taraf m dan merasimle ve
rilmiştir. Günün birincilerini tebrik 
ederiz. 

At yarışları 
Koşular sürprizli geçtiğinden 

müşterek bahis dolgun para verdi 
A t yanşlannm dokuzuncu hafta 

koşulan dün Vehefendi sahasında 
büyük bir kalabalık önünde yapıL 
mıştır. Koşular sürprizli geçtiğinden, 
müşterek bahis dolgun para vermiş
tir. Yanşlann neticeleri şudur: 

Krkıd koşa: 
Üç yaşında «af kan Arap taylan 

arasmda ve 1200 metrede yapılan 
bu koşuda Tufan birinci, Ümit ikin
ci, Balkan üçüncü oldu. Ganyan 
110, ikih balds 115 kuruş verdi. 

tkînci koşu: 
Üç ve yukarı yaştald yerli yarım 

kan İngiliz atkın arasında ve 2 0 0 0 
metrede yapılan bu koşuda Ferhün-
de birinci, Ferehâk ikinci. Poyraz 
üçüncü oldu. Ganyan 115, ikili ba
his 250 kuruş verdi. 

Üçüncü ko«a: 
îki yaşında saf kan İngiliz taylan 

arasmda 1200 metrede yapılan bu 
koşuda Bugün birinci, Bihser ikinci. 
Sürtük üçüncü oldu . Ganyan 180, 
plaseler 100, 350. ikili bahis 420 , 
çifte 180 kuruş verdi 

Dördimdi koşu: 
Dört v e yukarı yaşta saf kan Arap 

atlan arasında v e 2200 metrede ya
pılan bu koşuda Mihrace birinci. 
Tarzım ikinci, Enner üçüncü oldu. 
Ganyan 100, ikili bahis 105 kuruş 
verdi. 

Beşinci koşu: 
Üç ve yukan yaşta yerli saf kan 

ln«:iliz atlan arasında ve 1800 m«t. 
red« yapılan bu koşu günün sürpriz
li yansı olmuş ve Şenkız birinci, Hü-
mıayun ikinci. Demet üçüncü gelmiş, 
tir. Ganyan 1100, plaseler 275 , 
350, ikili bahis 3025 , çifte bahis 
750, üçlü bahis 1575 kuruş verdi. 

Fuar tenis kupasını 
Ankara kazandı 

tanir 5 ( A . A . ) — Beden terbiye
si umum müdüriüğünce tertibedilen 
fuar tenis tumu^rasmın finalleri bu
gün yapılmış ve müsabakalar sona 
ermiştir. Saat 16 da Suat Subay -
Kris çifti Reggio - Paradisso çiftile 
sıkı bir maç yapmışlar ve maçı 7 / 5 , 
1 /6 , 1 /6 , 6 / 2 , 3 / 6 Reggio - Para, 
disso çifti kazannuştır. 

Günün en mühim maçı olan tek 
erkek Bnal maçı tstanbulun meşhur 
oyuncusu Suat Subayla Ankaranın 
genç oyuncusu Süvari Gücünden 
Fehmi Kızıl kzu^ılaşülar. Bu maç 
çok enter«ean görünüyordu. Fakat 
bimz evvel çift oynıyan Suat çok 
yorulmuştu. Felımi Kızıl 3 / 6 v e 3 / 6 
setleri aldı. Son sette Sual Subayın 
yorgunluğu maçm devamına mâni 
oldu bu suretle üç sene devam eden 
Fuar kupası tenis maçl'anmn üçün
cü senesinde kupayı Ankaramn genç 
oyuncusu Fehmi Kızıl kazandı. 

Kürek yanşlarî 
Galatasaray lisesinin 75 İnci yıl 

dönümü mûnasebetile tertip edilen 
kürek yanşlan dün Bebek koyımda 
Galatasaray, Fenerbahçe, Demirspor, 
tssmit kftgıt spor kûrekçllerinin iştlra-
klle muntazam bir şekilde yapılmıştır. 
Kmerasiz ve kıdemli kürekçiler ara-
smdaki bu müsabakalann hepsi Oa-
latasaraylılann birinciliği İle nihayet 
lenmiştlr. Puan tasnifinde Galata^ 
saray 30. Fenerbahçe H, Kâgıtspor 
8, Demirspor 5 puan alamışlardır. 

İki ktzı zorla alıp 
götürmüşler 

Haakoyde oturan Cemil, Hüsnü 
ve Ahmet adında Sç kişi, ayni sem
te oturan Melâhat v e Leman ismin
de iki k ı zu yolunu keserek zorla bir 
eve götürmüşlerdir. 

tki kız, erkeklerin ellerinden kur
tulduktan sonra doğruca karakola 
giderek hâdiseyi aınlatmışlar, bu su
retle üç yol kesen yakalanarak adli
yeye veriltniştir. 

Enayiler paralarını çaldırırlar, po-
llsler de hep zavallı sabıkalı 
ismailin yakasına yapışırlar! 

Matmazel M«rika orta boylu, za
yıf, mavi blûzlü, beyaz etekli, on 
yedi yaşında, güzelce bir kızcağız.. . 
Konuşurken inci dişlerinin arasmda 
kelimeleri âdeta sakız gibi çiğniyor. 
El, kol işaretlerile t e l â ^ telâşh deı^ 
dini anlatırken yanaklan pembeleşi-
yor, mavi gözleri süzülüyor, sesi l^âh 
perde perde yükseliyor, kâh incele-
şip titrekleşiyor. Tramvayda cebin, 
den on iki buçuk hrasmı çalmışlar. 
Sabıkalı yankesici Ismailden dava
cı. Asliye sekizinci oeza mahkeme
sinde muhakemeleri yapılıyor, Mar^ 
ka diyor ki: 

— Nasin soylezeyim hakim bey? . . 
Ne zaman ki binminnU tramvayda, 
nah boyle kalabalık bastirmis. Su 
adcun da yaniında dikilmiş, soyliyor 
bana; «Matmazel! Saat kaç>>. Eh 
diyorum, ben ne bilezeyim kaçtır sa
at i . . . Sonra yanimd'a sokuluyor, 
sıkıstmyor bana. Ah vire, diyorum, 
çekilezeksin yanimdan. yoksam İd 
ben çaracayim bir polis. O zaman 
çabuk çabuk kaçiyor disarda... Bir 
de bakiyorum, cebimde {»aralar yok. 
Amman! Bağınyorum, vire yakala-
yiniz şu adama I... Parami çalmis, 
kaçiyor. Hemen ben de iniyorum 
asada, çariyorum bir polis. Biraz 
sonra yakaliyorlar bu adamı, hem 
da benim paralar cebinde buluyor
lar. 

— Kaç liram çaldı? . . 
— On iki buçuk lira hakim beyi. . . 
Maznun İsmail atıldı: 
— Yalan söylüyor hâkim bey! . . . 
Marikaya döndü: 
— Sen AlUhtan korkmaz mısm 

bayan? . . . Benim gibi bir zavallıya 
iftira etmek günah değil m i ? . . . Sen 
paranı kime kaptırdmsa git de onu 
yakala. Benim başımı belâya so-
kacaksm da ne kazanacaksm?.. . 

İsmail susturuldu, hâkim Marika
ya sordu: 

— Şimdi bu adamdan d&vacısin 
değil m i ? . . . 

— Elbetda hâkim bey i . . . Hem 
da çok buyuk dâva istiyorum. 

ismail sorguya çekildi San beniz
li, cılız, kısa boylu, düzgünce kıya
fetli, kırk yaşlannda bir adam. Suçu 
katiyen kabul etmiyor. 

— Yalandır hâkim bey hazretle
ri!... $u mübarek günde yediğim ek
mek gözlerime, dizlerime dursun ki 
yalandır bu lâflar. Ben bu hamım 
tramvayda görmedim bile. 

—- Tramvaydan niçin kaçt ın?. . . 
—T Kaçmadım hâkim bey. Tram

vayda giderken kaldırımda bir ah
babımı gördüm, onunla görüşmek 
için hemen indim. [)urup dururken 
ne diye kaçayım tramvaydan. 

— Polisten niçin kaçtm? 
— Ben polisten her zaman kaça

nın bay hâkim hazretleri Eeeeh, 
dünyanın bin im türlü haK var. insa
nın her zamanı bir olmuyor. Vaktile 
ben de bir günah işlemiştim. Güna. 
hı ificmedim ya; iftiraya uğratblar 
b e n i alnıma bir sabıka damgası bas
tılar, işte o zamandanberi polisi gÖT>-
düm mü, bir acayip hal oluyor bana. 
Sanki durup dururken gelip yakama 
yapışacakmış gibi içime bir korku
dur giriyor, işte bunun için nerede 
bir polis görsem hemen yolumu de
ğiştirir, savuşurum. 

— işlediğin günah ne imiş? . . . 
— Hiçbir şey değil hâkim bey! . . . 

Bir gün herifin birisi; «Paraım çal-
dml> dSye yakeuna yapıştı, mahke
meye verdi. O da işte bu hanım gibi 

Telefondaki ses 
Tazan: Bruce Graeme Tercüme edem: (Vâ - Nû) 

Tefrika No. '"* 

Bu harekıetlerden hiçbiri bodrum 
fatmd^ci âşıklann gözünden! kaç-

Cdı. Verrell, vaalli kadma doğru 
if admlarla yürüyerek: 

— Sevgilim, nihayet «ize yaklaşı-
gionım, sizin elinizi tutuyorum. 

Dire mınldamrken, vazifeşinas 
tpolis, fimdi artık yalnız mesleğinin 
itenni dinler olmuştu. Esrarengiz zi-
paretçilerin hareketlerinden fasit ni-
||etler sezmişti. Sevtgilisine yararlığir 
| a gosbetmek de istedi. Bereket ver-
i in ki, sevgilisi ona, azıcık mukave
met etti. Zira, efendileri yukanda 
femek yiyordu, hizmetçi kadm da 
%u kısa andan iyice faydalanmak nL 
Mtindeydi. İşte bu yüzden açık po-
OB, «evgiKsile konuşmağa bir müd-
i e t daha devam etti; bununla bera-
fcer boş evin kapılarmı gözetmekten 
veri durmaılı. 

Venel l , ve sevgilisi her t\e kadar 
kendilerini flörtün deryasına koyu-
Srermedilerse de biribirlerijıe yakla. 

şabildikleri için son derece heyecan
lıydılar. 

Genç erkek, alçak sesle: 
— Sevgilim. — diyordu. — ffr 

hayet sizin yanınızdayım. 
Kadın, titredi, ve anlaşılmaz bir

kaç söz mırıldandı. 
—— Heyecanlı muiniz? Acaba bu

luşmamız mı sizi bn hale sokuyor? 
Soraıbilir miyim? 

— Tabii . . . Sizi görmekle, sizinle 
•erbesçe konuşmakla bahtiyarımı. 

— Peki «öyleyiniz öyleyse, buluş, 
mamız için neden böyle garip bir 
plân yapmak mecburiyetinde kaldır 
mz? 

Kadm, gülerek cevap vıerdi: 
— Siz kendinizi hayatta biricik 

macera meraklısı insan mı zannedi
yorsunuz? 

— Maceralar siri, bu derece mi 
oyalar? Doğrusu pek memnun ol-
tîum. Aramızda müşterek bir nokta 
vax deme!.tir. Fakat, şu kalın vuaUr 

nizi çıkarmaz mısımz? Rica ederim, 
yüzünüze bakmak zevkini bana ve 
riniz. 

— Haytrl Benim kim olduğumu 
bir müddet didıa öğrenememelisiniz. 

Muharrir, bu sözlerden hasıl olan 
teessürünü bir hareke tile belli edin
ce, genç kadm: 

— Yok, yok! Size azap vermek 
için bunu böyle yapmıyorum, emin 
olunuz. Bunun sebebini sonradan zıt-
larsımz. Dolaştığınız muhitte hana 
raslaymca bir bakışmamız, söyliye-
ceğimiz bir tek söz, sırrımızı ortaya 
vurabilir. Sizin de, benim de istikba
limiz boyleliklfe teihlikeye düşer. Sa
bırlı olunuz; b o ı . . . 

Tam o sırada, Vıerrell, kadının ko 
lunu tuttu, ona susması için bir işaret
te bulundu. Vualli ka<]ın, bir tehlike 
karşısında olduklannı anladı. Sus-
malarmdan hasıl olan bir sessizlik 
içinde kendi girdiği, pencereden doğ
ru bir gürültünün yaklaştığmı duy
du. Hakikaten de bu pencere, demin 
kendinin açtığı şekilde açıhmştı, ve 
boş ejvin içinde üçüncü bir adam, 
kendini saklamak lüzumunu hisset-
meksizin yürüyordu. 

Verrell, mırıldandı t 
— Polisi 

Kadm: 
— Ah, yakalandık. - diye inledi. 
Kendi hesabma bu bir rezaletti. 

Polisin boş odalarda yürüdüğünü 
vazıh şekildıs işitiyordu. Sıvışmak 
tecrübesi beyhudeydi. Şayet kaçacak 
olurlarsa, büsbütün hatalı mevkie 
düşerlerdi. Pakat, bu eve girmekte 
hiçbir fena niyet oknadığmi ispat 
etee bile, sırf ismini, adresini, hüvi
yetini bildirmesi ve böyle bir yerde 
bir erkekle yalnız basma bulunduğu
nun meydana çıkması kâB nkan-
daldı. 

Bütün bu vaziyetler, hattâ cüm
lelerin teşekkül etmesine imkân ver-
miyecek kısa bir zaman zarfında 
genç kadmm dimıağmdan geçiver
di. Verrell, onun tepeden tırnağa 
kadar titrediğini hissediyordu. 

— Korkmayınız. Bana güveniniz. 
- d e d i 

Ve sofaya açılan kapıdan kay
boldu. 

Kadın, şimdi polisin kendi üzerine 
sıktığı cep lâmbeısınm ışığı altınday
dı. Adam, onu tepeden tırnağa vu-
allerle örtülü gördüğünden şaşaladı. 
Şüphesini anlatan bir sesle: 

— E bakalım, nedir bu işler? Sizi 
aıvluda gördüm, arka penceredıen 

içeri girdiniz. Yanınıza bir centilmen 
geldi zannediyordum. Nerede şim
di o? 

Şaşırmış, perişan, kadm ne cevap 
vereceğini bilemiyordu. 

Fakat, arkadaşına karşı olan iti
madı o derece idi ki, bu adaumn ne 
yapıp yapıp biıT çare düşüneceğine 
ve kendini de kurtaracağına emindi. 
Bu sebeple cevap vermek için, pek 
acele e tmedi Şayet, münasebetsiz 
bir söz söylerse, arkadaışmm plâfunı 
bozıacağmdan korktu. 

O anda, gayet aşikâr adımlar 
bodrum katında duyuldu. Burada 
dolaşan her khnse, kendini gizlemek 
niyetinde değildi 

Polis: 
— Ya gördünüz mü? — dedi , — 

Sizinle beraber bir erkeğin bulundu
ğunu söylemiştim. 

Kadmm cevap vermıesine vakit 
kalmadı. Verrell, ona aşağıdan ses
lendi: 

—— Nafile güzelim, vaktimizi bey
hude kaybediyoruz. Her yeri, her 
yeri aradım, portföy yok. 

Kadın, şimdi meseleyi kavramıştı. 
Cevap vermek için aleste duruyor, 
du. 

(Arkası var) 

iftira attı üzerime, nahak yıere hapis 
yabrdılar b e n i Üstelik bir de ssJjı-
kalı oldum. 

— Senin sabıkan bir tane <feğil 
ki. Buradaki kayıtlara nazaran yan-
keisidBkten birçok sabıkalann var. 

İsmail omuz silkti: 
— İnanma hâkim bey i . . . Hepsi 

yalandır onlann. . . 
— Yâni mahkûm olmadığın hal, 

de uydurmuşlar mı bunları?. . . 
— Mahkûm oldum hâkim beyi 

Oldum amma , hepsinde d e nahak 
yere kodese girdim. Şu koca Istan-
bulun içinde gözlere diken oldum 
ben. Dünyanın enayileri de hep ts-
tanbula mı gebyor. nedir bilmem 
k i ? ! . . . Onlar enayilik eder, ötede 
beride paraUnnı çarptmrlar, «Gel, 
bakalım sabıkalı ismail!» diye polis
ler benim yakama yapışırlar. 

— Demek başkalarını yakalamı. 
yorlar da hep sem yakalıyorlar?.. . 

— Başkalarını da yakalıyorlar hâ
kim bey! . . . Yankesici olur da poli
sin elinden yakasını kurtarabilir 
m i ? . . . Onları da yakalıyorlar am
ma, en çok benim başım ateşe yanı
yor. 

— Şu halde en çok yankesiciliği 
sen yapıyorsun. 

— Kabul etmem hâkim bey haz
retleri!... Ben böyle işler yapmamak 
için yedi ceddime tövbe ettim. Na
musumla yaşıyonım ben. 

— Sen ne iş yaparsın? Ne ile ge
çinirsin?... 

Ismedl, masum bir eda de boynu
nu büktü: 

— Eeeh. . . Allah büyüktür hâkim 
bey! Herkese bir rızık kapısı gös
termiştir. Ben de ayak işleri, seyyar 
koltukçuluk filân yaparak geçinip 
gidiyorum işte. Zaten şimdiye kadar 
ömrümün yandan fazlası içeride 
geçti. 

— Ne demek o içeri? . . . 
— Ne demek olacak? Kodes hâ

kim bey, kodes. Bir ayağım çıksa, 
öteki asmağım hapishanede kalıyor. 
Haksız yere ömrümü oralarda çürü
tüyorlar. Günümü doldump çıktım! 
mı, polisler de arkama takılıyorlar. 
Çıkışımın haftası geçmeden gene ya
kama yapışıp tıkıyorlar içeriye. Şu 
iftiralardan bir türlü yakamı kurtara. 
mıyorum. 

— Bu kızın iddiasını kabul etmt* 
yorsun amma, ondan çaldığın para
lar senin cebinde bulunmuş. 

ismail dudak bükerele elini sal
ladı: 

— Bay hâkim hazretleri I Para 
yalnız bu hanımda mı bulunurmuş?] 
Parasının üzerinde ayrıca damgası 
mı varmış? . . . Cebimde bulduklem; 
benim kendi paramdır. Ben onu dit 
bu hanıma bağışlıyorum. Kendi pa
ram anamın sütü gibi helâl olsuoi 
ona. Şu on iki buçuk lirayî alsm, sa-
fayı haturU yesin de, benim yakamı 
bıraksın. Haksız yere başımı derde 
sokmasın. Ben ondan para mara çaL 
madun. 

İsmail, inkârda ayak diredi Şahib' 
ler dinlendi, suç sabit görüldü; İs
mailin sabıkalan da göz önünde tıt. 
tularak on dört ay hapse mahkfiut' 
edildi. 

C«. Re. 

T a k s i m tramvay durağm-
daki sarı c i lâl ı taş lar 
Taksim tramvay istasyonunda

ki durak kaldınmımn taşlan, 
Karaköy köprüsünün san kaldı-
nm taşlan clnslndendir. BuTilar 
cilâlı olduklan için üzerine ba^ 
sanlann ayaklan ka3rmaktadır. 
Bilhassa bu taşlarm kışm kar v« 
buz mevsiminde tehlikesi daha 
çoktur. Bunu gözönüne alan: 
tramvay idaresi, yağlş ve kaıtl 
havalarda Takshn istasyonundan 
tramvay yolculannm ayaklaruım 
kayıp düşmemeleri İçin bu ta^a)« 
n söktürüp âdî parke taşlarüfl 
değiştirmeğe karar vermiştir. 

i lâç lar ı s a k l a y a n bir 
eczac ı m a h k e m e y e 

veri ldi 
Belediyenin iki kontrol memuT^ 

Siıicecide bir eczaneye giderek' ]ûtl< 
sijrum Sandoz istemişler, eczacı, 1y|| 
ilâcın gelmediğini ve bu itibarla keti* 
dilerinde bulunmadığını söylemiştirM 
Eczanede araştırma yapıhnca 2 ^ 
kutu kalsiyum Sandoz bulunmuştufa 
Eczacı, Millî konmma mahkeme«iıli 

rilmiştir 
ıımMmnmtmwMnıtHmmnwımmuıuıiMttııiBmww 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Garp muharrirlerinden 
Mazreti İsa 

Serveti Fünua mecmuası ev
velce Edebiyatı Cedidenin fikir 
ye sanat eserlerini neşrederken 
şimdi de bir gençlik mecmuası 
halinde bulımuyor ve yeni nesil 
edebijatçılannm mânevi mah
sullerine sergi oluyor. 

Derginin bu hayata uyuş ka< 
UOiyetini tebrik ederim. Celâl 
Sahir merhum, üç kere edeUyat 
mesleği değiştinniş, nihayet biz
lerin ta ramua gelmişti. Mütare
ke devrinde hususi bir mecliste 
de bundan dolayı tenkide uğra-
ymca bize dönüp dedi U: 

— Şimdi kimlnis 18, khniniz 

1 ŞEHİR HABER1.ERİ | 
Yerinde bir 

emir 
Tramvaylar, geceleri 

köprüye yanaşan 
yapurların yolcularım 

bekliyecek 

19 yaşında şairlersiniz. Gün ge
lecek siz muhafazakâr hale dü
şeceksiniz. Ben, ak sa$b olaca
ğım ve sizin tonınlarmızla aym 
fislûpta yazılar yazacağun. 

Zavallı Celâl Sahirin ömrü ve
fa etmedi; bu emelini tahakkuk 
ettiremedi. Lâkin ihtiyar Serveti 
Fünun'un mânevi şahsiyeti bu
nu yapıyor. Aşkolsun! 

•«« 
Çok kitap ve mecmua kanşlı-

yanlarda galiba «kokudan anla
mak» hassası hasıl oluyor. 

Şevket Bado dostum, masamını 
üzerinde duran son Serveti Fü-
nun'u şöyle bir açtı. AçmasUe 
kapaması bir oldu. 

— Gördün mü? - diye bana 
lordu. 

— tsa meselesini mi? 
— Ne garip bir tesadüfdür ki 

ben de senin gibi, mecmuayı eli
me alır almaz, sahifeyi açar aç
maz o mevzuu gördüm. 

Böyle bir koku alma ne garip 
ve izahı ne güç bir insiyaktır. 
Bir çok muharrirlerde âdeta «al-
iaun his» haline gelmiş. Ellerine 
aldıkları matbu bfar kâğıtta ente
resan bir şey var mı, yok mu, 
âdeta bakmadan kestirirler. 

**• 
İlhan Berk her halde en yoü-

lerln en demmiyetli şahsiyeti ola
cak ki, birinci sahl f^ anketi ve 
resmi, üçüncü sahifeyi de Mr |U-
i l kaplıyor. 

Kendisine şöyle bir sual sor
muşlar: 

— Bizde ve Avrupada sanah-
Buzı borçlu olduğunuz kimseler 
var mıdır? (Her halde «sanatı
nızı» olacak. Yanlış tertibedflmiş, 

İlhan Berk şu cevabı veriyor: 
— Garp muharrirleri arasm-

da bana tesir eden birisini söyle
mek lâzım gelirse ve eğer (mu
kaddes kitap) tsanm kitabı İse: 
İsadır! derim. Benim için en bü
yük şihr kitabı tncU'dir. 

Her halde, ramazan keyfile 
genç iistadm tiryakiliği tutmuş, 
tersi dönmüş olacak. 

Evvelâ: 
— Garp muharrirleri arasmda 

Hazreti t^?. . . 
«Arzı mukaddes» bize nazaran 

bfle şarktadır, tsa Peygamber 
halkında şimdiye kadar türlü 
rivayetler, iddialar, dedikodular 
olmuştur. Meselâ bizim mutasav
vıflardan Wri şu beyti bile söy
lemiştir: 
Bir gececlk mihman kaldık 

Meryem'de 
Hasreti Mesih'in öz babaslyuz! 

Bunca tevatür ve iftiralara 
rağmen hristiyan dininin banisi
ne şimdiye kadar Avnıpaya gi
derek orada muharrirlik ettiği 
İsnat ediImemiştL Bu da oldu. 

*** 
Bu sürç'ten, yahut da, kim bi

lir, kübik maksattan sarfınazar: 
Bir Türk edibinin, şarklılar ve 

prplılar arasında yalnız Hazreti 
Isaya — velev edebî mânada — 
ümmet oluşuna «vah vah!» de
mekten gayri bir söz bulamayız. 

Isa, merhamet dininin, insaf 
ahlâkmm, yumuşaklığm Pey
gamberi idi. Musa «sert» , İsa 
«mülayim», Muhammet Pey
gamber «ikisinin ortası ve mu-
hassalası» imiş diye bîr tetebbu 
yazısı okumuştum. Şu devirde, 
tsanın tesirinde kalarak, sulh 
etmek; bir yanağına tokat yemiş 
bile olsa öbür yanağım uzatmak; 
böyle bir ruha sahip olmak — İl
han Berk oğlumuza değil — Isa-
nm hakiki ümmetine daha çok 
yakışır! 

««« 
Ah Isa! Muhabbetini ve muci-

hristiyanlann kalbinde be-

Tramvay kiared, Kadıköy, 
Adalar ve B(^az vapurları yol
cuları için ki^rünün Kadıköy 
iskelesi önündeki tramvay dura
ğım yeniden İhdas etmişti. Gece
leri tramvay seferleri azaldığı 
için tramvay idaresi, iskelelere 
jranaşan vapur yolcularının 
tramvay bulabilmeleri için o sı
rada köprüden geçen tramvayla-
nn durak yerlerinde bir müddet 
beklemelerini vatmanlara emret
miştir. 

Evvelki gece tramvay umum 
müdürü B. Mustafa Hulki Erem, 
tramvaylarm vapur yolcularım 
bekleyip beklemadlklerlni bizzat 
teftiş etmiştir. Bu sırada bu em
re münafi hareket eden bir vat
mana şiddetli ihtarda bulım-
muştur. Arabasmda yolcu alacak 
yer olduğu halde köprüye çıka
cak vapur yolcularım bekleme
den hareket edecek tramvay vat-
manlan cezalandırılacaklardır. 

Ziraat makineleri 
Vaktinde traktörlere ve 
biçer, döğer makinelere 

benzin verilecek 

smı 
lirt! 

Beşiktaş ve Ortaköy 
nahiye müdürlükleri 
Halk partisi kongre dilekleri, 

nin hükümetçe yerine getirilme
sine başlanmıştır. Bu arada Be
şiktaş kazasmda bir merkez na^ 
b i y e l d e n başka Ortaköyde de 
bir nahiye teşkili neklif edilmiş
ti. Dahiliye Vekâleti, bu iki yerde 
birer yeni nahiye t ^ i l l n i muva
fık gördüğünden keyfiyet vilâyet 
idare heyetince tetkik edilmiş ve 
kiare heyeti de bu husustaki ka
rarını vilâyet makamına bildir
miştir. Verilen kararda her iki 
nahiyenin hududu da tesbit edil-
mistir. İdare heyetinin bu kara
rı, vilâyetten Belediye reisliğine 
bUdirUmiştir. Daimî encümen de 
her üd nahiyenin Belediye bata
nımdan vaziyetini tâyin edecek
tir. Bundan sonra evrak Dahili
ye Vekâletine gönderilecek ve 
hükümetçe her iki nahiyenin teş
kili İçin vilâyete emir ve talimat 
verüecektir. 

Kurbağalıdere 
T a r a k d u b a s ı b u l u n a m a -
d ı ^ n d a n t e m i z l e n m e s i 

g e r i k a l ı y o r 

Kurbağahderenîn temizlen
mesi İçin Belediye, DenlzyoUan 
idaresinden bir tarak dubası İste
miş, fakat bu duba başka yerde 
meşgul oldug^ı için Belediyeye 
verilmemişti. Belediye, Şirketi 
Hayriye dubasmdan istifade et
meği düşünmüş, fakat bunun 
da bu İşe yaramıyacagı anlaşıl
mıştır. 

Bu suretle tarak dubası bulu^ 
namadığmdan Kurbağahdenesıin 
temizlenmesi işi geri kalmakta^ 
dır. Şayet Belediye, başka bir va-
sıta bulmazsa derenin temizlik 
İşini İlkbahara bırakacaktır. Bu 
mevsimde aym zamanda dereye 
akan lâğımlann evlere bağlan
ması işi de neticelenecektir. Esa
sen lâğunlara henüz bağlanmı-
yan ancak üç, dört bina kalmış-
tu-. 

Tifüsle mücadele 
Eylülden sonra yağmur mev

simi başlıyarak havalarm soğu
ması ihtimali üzerine şimdi sö
ner gibi görünen tifüs vakalan-
nm yeniden artmaması için yeni 
mücadele tedbirleri yakmda İtti
haz edilecektir. Bu arada umumî 
yerlerin temizlenmesi, baltan yı-
kamp temizlenmesi ve şehre gi
recek yolculann daha sıkı suret
te muayene ve murakabeden ge
çirilmesi, kirli adamlann temiz 
insanlarla ihtilâtlarma meydan 
verilmemesi, başı boş çocuklann 
ve insanlann şehirden uzaklaş-
tınlmalan gibi tedbirlere daha 
geniş mikyasta tevessül edUecek-
tir. 

Ziraat Vek&l«ti, elde mevcut trak
tör y\t muharrik kuw«tl«rden âzam! 
•lurette istifade edilmesi hakkmda 
tvalil^ere gönderdi^ bir t&numde, 
bugünkü (artlar içinde amele ve is
çi tedarikincte zorluklar görüldüğün
den, halk elinde bulunan ve ufak 
bir tamirle kullanılabileoek veya bu
gün kullanılmakta olan traktör ve 
cüğer muharrilt kuvvetler için vak-
dnde akar yakıt temin edibneai hu
susunda çalınmalara başlandığı bil
dirilmektedir. 

Vekâlet, bunun için val i l i lerden 
mıntakalan dahilinde mevcut trak
tör, motor ve biçer döver makineleri 
hakkında malûmat istemektedir. 

İzmir tacirleri tasnif 
ediliyor 

İzmir Ticaret odası, odaya kayıtlı 
tacirlerden ihracat ve ithalât işleri 
İle meşgul olanlan yaptıkları işlerin 
büyüklüğüne göre tasnif etmektedir. 
Hariçten yapılacak Ig taleplerinde bu 
tacirlerin adlan bildirilecektir. Her 
hangi bir yanbşl ı^ meydan veril
memesi için tasnif esnasında ta
cirlerin ödedikleri varhk vergisi ön 
plânda nazara alınmaktadır. Tacir
lerden varlık vergisini tamamen öde
diklerine dair verika istenilerek ka-
yıdlanna İşaret edllmekted'r. 

Sadeyağ fiatleri gene 
fırladı 

Mıntaka Ticaret müdürlüğü, piya
sadaki değişikliklerden günü gününe 
Ticaret Vekâletini haberdar etmek
tedir. Dünkü kontrollar sırasmda sa
deyağlarda yükselme başladığı gö
rülmüştür. 

Toptan Trabzon yağlan 315 ten 325 
kuruşa, Urfalar 410 dan 420 kuruşa, 
Diyarbakırlar 370 ten 390 kuruşa 
fırlamıştır. Tetkiklere göre tacirler 
flat yükselişini nakliyatta raslanan 
güçlüklere, tenekelerin yollarda de
linerek akmasma ve zaylatm fazla 
oluşuna yüklemektedir. 

Faturalarm tetkikine geçildiğinden 
fiat yiJksellşinln hakiki sebepleri an
laşılabilecektir. 

RADYO 
ANKARA RADTOSU 

Bugünkö program 
12.30 Program, 12.33 Şarkılar, 12.45 

Ajana haberleri, 18 Kanşık program 
(Pl.) 

18.30 Çitte Pasa, 19 Ajans haberleri, 
19.20 Dans orkestrası, 19.45 Konuşma 
20 Dans orkstrası. 20.15 Radyo ga
zetesi, 20.45 Müzik, 21 Konuşma, 21.10 
Karışık şarkılar, 21.30 Konuşma, 21.45 
Sanfonl orkestrası, 22.3o Konuşma, 
22.35 Ajans haberleri. 

l a r m sabahki program 
7.30 Program, 7.32 Vücudumuzu ça

lıştıralım, 7.40 Ajans haberleri. 7.65 
Müzik: (Pl.) 

İSTANBUL RADTOSU 
Bugünkâ program 

19 Uvertürler, 19.30 Ajans haberleri, 
19.45 Kanşık müzik, 20.15 Radyo ga
zetesi, 20.45 Şarkılar, 21.15 Dans mü
ziği, 2130 Klâsik eserler, 22 Ajans ha . 
berlerl, 22.15 Kapanış. 

Çatalca ve Silivride 
sıtma 

M e v z i î b ir m a h i y e t t e 
o l d u ğ u a n l a ş ı l d ı 

Şehrimiz mebuslan, İstanbu-
1un mülhakat kazalaruun hepsi
ni birer birer dolaşmışlar, halkın 
dileklerini dinlemişler, ekim ve 
harman vaziyetile yakından alâ
kadar olmuşlardır. Bu arada hal
kı yakmdan ilgilendiren ve hü
kümetçe yapılması lâzımgelen 
işleri de tesbit etmişlerdir. 

Silivri ve Çatalca kazalannda 
son günlerde görülen sıtma va-
kalan ve alman mücadele tedbir
leri etrafında duran mcbuslan-
mız, bu İki kazadaki atma vaka-
l'anmn umumî nüfusa nispetle 
yüzde üçten fazla olmadığmı an
lamışlardır. Ancak, sıtmanın ta-
mamile bu kazalarda mevziî bir 
mahiyet ahnası ve diğer kazala
ra sirayetine imkân verilmemesi 
için kinin tedarikindeki müşkü
lâtın kaldmlması için de Sıhhiye 
Vekâleti nezdinde icabeden te
şebbüslerde bulunacaklardır. 

Büyük Millet Meclisi, bugün 
tekrar toplantılanna başlıyaca-
ğmdan mebuslar Ankaraya ha
reket etmişlerdir. 

Y e r e b a t a n c a d d e s i 
Sultanahmet ile nafia dairesi 

arasındaki Yerebatan caddesinin 
inşasma devam edilmektedir. 
Caddenin Sultanahmet tarafun-
daki başırmı hemen yansı, yaya 
kaldınma tefrik edilmiştir. Cad
denin başında Talât paşa kona
ğının önü bir bahçe haline konu
lacaktır. Caddenin Cumhuriyet 
layramma kadar ikmaline çalı
şılacaktır. 

Galatasaray meydanı 
Eski Galatasaray karakolu bi

nası yanmdaki dükkâ'nlann yık-
tınlması ve enkazının kaldırıl
ması İşi bir kaç güne kadar ta
mamlanacaktır. Bu iş tamam
landıktan sonra bu saha kısmen 
yeşillik haline getirilecek, kıs
men yaya kaldınma ve caddeye 
üâve edilecektir. Bu hususta ha
zırlanan plân Belediyeden tram
vay idaresine verilmiştir. Yaya 
kaldırımı tramvay İdaresi yaptı
racaktır. 

Sarhoşluğun sonu 
tJsküdarda oturan Hasan oğlu Fethi 

admda biri, evvelki gün fazla rakı iç
miş, sarhoş bir vaziyette evine gider
ken yoldaki satıcılardan bir karpuz 
alarak soymağa başlamıştır. Fethi 
sallana sallana yoluna devam eder
ken karpuzn soyamamış ve çakıyı eli
ne saplamıştır. Elinden ağrca yara
lanan Fethi bir taraftan sarhoşluğun 
tesiri, diğer taraftan da can acısı ile 
olduğu yere düşmüştür. Fethi, civar
dan yetişenler tarafından kaldırılarak 
İlk tedavisi yapıldıktan sonra evine 
gönderilmiştir. 

T A K S İ M sonamnaso % 
Yeni Sinema mevsimine Yarm akşam I 

Halkımızm en sevgili komikleri I 
BÜD ABOTT ve LOU COSTELLO'nun I 

yarattıklan I 

AÇIK 6öZ PERİLER ARASINDA] 
^^m Türkçe sözlü ve şarkılı fUmUe başhyor. • • • • ^ • ı ^ 

I inhisarlar U. Müdürlüğünden t I 
1 — Keşif, proje ve şartnamesi mucibince İzmir Başmüdürlük bi

nasında yapılacak tadilât kapalı zarf umılile eknltmeye konulmujtur. 
2 — Muhammen bedeli 23720 .64 üıa, muvakkat teminatı 1780 

liradır. 
3 — Ekailtme 1 4 / 9 / 9 4 3 «alı günü saat 14,30 da Kabataşta Leva

zım müdiriyeti binasında müteşekkil merkezi «İmi komisyonunda yapı
lacaktır. 

4 — Şartname, keşifname, plân ve kroki 119 kuru; mukabilinde 
adı geçen şubeden vp Ankara, İzmir B. müdürlüklerinden alınabilir. 

5 — Eksiltmeye gireceklerin mühürlü fiyat teklif mektuplarım 
kanunî vesaikle güvenme parası makbuzu veya l>anka temiant mektubu 
ve şartnamenin 4 üncü niAddesi mucibince İnfaat şubesinden alacakları 
eksiltmeye iştirak vesikasını ihdva edecek olan kapalı zarflarını eksilt, 
m? saadnden bir saat evveline kadar adı geçen komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. 

Postada vuku bulacak gecikmeler kabul olunmaz. ( 8 5 5 6 ) 
• 

1 — İdaremizin Gbali tütün fabrikuinm dam tamiri pazarlığa 
konulmuştur. 

2 — Pazarlık 1 7 / 9 / 9 4 3 tarihine raalıyan cuma günü saat 10 da 
Kabataşta Levazım şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına
bilir. 

4 — İsteklilerin pazarlık için tâyin edilen gün ve saatte % T5 
güvenme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelnneleri ilân olunuı. 
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I İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İLÂNLARI | 
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Mükellefin Mevkii, mahallesi Kapı Cinsi ve Tamamının mu- pey 
adı ve sokalı No^ hissesi kayyet kıynıcti akçesi 

2560 192 Kostantin Bakırköy - Sakızağacı 9 Bahçeli hane 
Andonyadis mahallesi Orta sokak 1/4 

Galata Maliye şubesine varlık vergisinden borçlu Kostantin Andonya-
dis'in yukarıda mevkii, cinsi ve evsafı yazüı O. menkulü Tahsili Emval ka
nunu hükümleri dairesinde satılacaktır. 

İlk müzayedesi 10/9/943 cuma günü saat 1430 da ve kat'l ihalesi de 
20/9/943 pazartesi günü saat 14,30 da yapılacaktır. İsteklilerin pey akçe
lerini muhtevi makbuzlarla birlikte Bakırköy Kazası İdare Hey'etine mü-
ract-atlan ilân olunur. «88209 
•ıSiııııınmınıınııııııııııiliHniıımıııımnııııınıııııiHmııınııınııtınıııuııiinuliHiııııniHnHiiluniııııııııııııııııııııııııııı 

D e v l e t D e m i r y o l l a r ı v e L i m a n l a n i ş l e t m e 
U m u m i d a r e s i i l â n l a r ı 

nımınnınııııııııınııımiMnıııiHunıııııımııııııııııiHuıııııııınM 

(Vâ - Nû) 

I'RAŞİT RİZA I 
Tiyatrosu: Bu Gece 5 

Beylerbeyi İSKELE SmenMsmdal I 

Gültekin Aldemîr ı\ 
İle 

ALP KUN 
Nişanlandılar. 

4 / 9 / 1 9 4 3 

2 Film birden 

1-BRODVAYGÜLÜ 
T3rrone Power - Alice Faye 

2-ÖLDUREN BAHAR 
Katlyne Karady - Fol Javor 

Alternatör alınacak 
Takriben 35 K V A ve 3 8 0 / 2 2 0 volthık bir alternatör alınacaktır. 

Devir adedi tercihan 1000 dir. Yeni veya az kullanılmış olmasi lâzım-
dır. Satmak isteyenlerin Silivri belediyeaine müracaatları. ( 8 8 0 8 ) 

istanbul Vakıflar Orman işletmesi 
Müdürlüğünden: 

Boluda teslim edilmek çartile 50 beygirlik bir lokomobil ile 75 
santim genişliğinde iki katarak, iki daire hızarı ve bir arabalı daire, iki 
baş kesme hizan Tranmisyon ve kasnakları satn almacaktır. 

Taliplerin teklif mektuplarım 30.8 .943 tarihine kadar İstanbul 
ÇemberÜtaş Vakıflar sokakta Büromuza gelmeleri. ( 8 6 3 8 ) 

Beden terbiyesi istanbul bölge başkanlığından: 
Peden Terbiyesi Geneı Direktörlüğü İstanbul Bölgesi Başkanhgmca 

istiırJâkine 21/9/943 tarihinde Umumî menfaatler karan istihsal olunan ve 
Bakırköy Halkevi tarafmdan isticar ve İşgal edilerek Kayıkhane mahalli 
olarak kııUanılan T. C. Teteasmdan Balıkçı Leon veledi Hacı Ropen ve zev
cesi Doriçe namına 3/5/927 T. 44 sayüı tapu kajrdile kayıtU Bakırköy Ce
vizlik mahallesi Yah sokağındaki eski 10/12 ve yeni 18 sayıh arsa üzerinde 
tapu evkaf memurları hazır bulunduğu halde Daimi Encümen azalarından 
ve muhamminlerden müteşekkil yedi kişilik komisyon tarafmdan mahallen 
İcra edilen tetiükat neticesinde bahse mevzu sahada Ikı yanlan harçlı tuğ
ladan yapılmış ve üzerleri Marsilya kiremidi ile örtülü birisi yirmi beş 
dlgori altmış metre kare İki salaş bina mevcut olduğu görüldüğü cihetle bi
naların İnşa tarzları, mevkiinin şeref ve muhitinin vaziyeti nazarı itibara 
alınarak t275,40» metre murabbaından ibaret işbu yere ve üstüne bina edil
miş olan İki bina da dahil bulunduğu halde heyeti umumiyesine 2000 lira 
kıymet takdirine söz birilgi ile 23/7/943 tarihinde İstimlâkine karar verilmiş 

8 ei maddesine tev-

Pistfh Askerlik dahvsinden: 
341 dağ'omlularla muamele gören 

ve askerliklerine karar verilmiş olan 
(341) İller hariç) bütün kısa hizmetli 
ohıp ta tam ehJlyetnamelller kamilen 
hazırlık kıtasınm eylül devresine iş
tirak etmek üzere celp ve sevk edile
ceklerdir, tlglinerin şubelerine ba^: olmakla keyfiyet 1295 tarihli istiml&k kararnamesinin 
Turmalan gerektir. I fikan il&n ve tebliğ olunur. (8703) 

Muhammen bedeli ( 8 1 9 0 ) sekiz bin yüz doksan lira olan ( 7 0 0 0 ) 
yedi bin kilo adi kurşun boru (21 Eylül 9 4 3 ) Salı günü saat ( 1 5 , 3 0 ) 
on beş buçukta Haydarpaşada gar binuı dahilindeki komisyon tara
fından kapalı zarf usulile satın ahnacaktır. 

Bu işe girmıek isteyenlerin ( 6 1 4 ) altı yüz on dört lira ( 2 5 ) yirmi 
beş kuruşluk muvakkat teminat, kanunun tâyin etliği vesikalarla tek
liflerini muhtevi zarflarım aynı gün saat ( 1 4 , 3 0 ) on dördü otuza ka
dar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarakı dağıtılmakta-
ur. ( 8 7 7 5 ) 

• . 
Eam Kauçuğu ve Bezi İdare tarafmdan verilmek suretUe e2800» iki bin 

sekiz yüz adet Tren için Sofa] hortumu pazarlıkla imal ettirilecektir. 
Muhammen bedeli «14560» on dört bin beş yüz altmış Ura olup pazar

lığı ı8 Eylül 1943» çarşamba günü saat «18» on beşte Haydarpaşada Gar 
binası dahilindeki komisyon tarafından yapılacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin «2184» iki bin yüz seksen dört liralık kati 
teminat ve kanunun tâyin ettiği vesaikle birlikte pazarlık günü saatne 
kadar komisyona müracaatları I&zundır. 

Bu İşe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
«8727. 

Güzel Sanatler Akademisi 
Talebe kabul şartları 

1 ^Akademi şubeleri için talebe kayıt ve k*bulüne 10 eylül 9 4 3 
tarihinde başlanacak v e 25 eylülde ton verilecektir. 

2 Akad«mi yüksek mimarî «ubenne lise olgunluk mezunları, 
Orta reaim, heykel ve Garp T^rk süslenoe «lezyin> «anadan şubesine 
orta okul mezunlan imtihanla kabul olunur. 

3 — Bu sene şubelere az miktarda talebe ahnacaktır. Yükaek mı-
marhk şubesine yeniden alınacak talebe sayuı 60 olarak tesbit olunmuş
tur. Bu sebeple yapılacak girme imtibanlan tamamen müsabaka raah*-
yetindedİT. «Yed«k talebe ayırmak usulü kaldırıhnıştır.» 

4 — Yüksek resim, yüksek heykel ve garp •ü»leme sanatları şube-
«inin yüksek kısmına /Üıademinin orta resim, heykel ve «üsleme şube
si mezunlan kabul olunur. Abnacak talebe «aym mahdut olduğundan 
li»e ve muadili okullardan mezun olanlar bit iMİdal yoklamasına tabi 
tutulacaklardır. ı • AU 

5 — Kabul imtihanlarmın tarihleri ve şube talimatnamelen Aka
demi dahilinde ilân edilmiştir. . . . . • . 

6 — Taliplerin kayıt müddeti zarfmda Akademi müdülrugune bi
rer dilekçe ile müracaatlan; kendilerine ld«ıe Urafından venlecek be
yannameyi doldunnalan lâzundır. Dilekçe ve beyannameya bağlanma. 
n icabeden vesikalar şunlardır: * p L 11 ı, 

A — Nüfu« hüviyet cüxda<nınm ta«dikli «ureti. cErkekler «on aaker, 
lik yoklamalannı yapUrmış olamahdır.» . . , , , , 

B — Sıhhat raponı ve çiçek af»ı «re«nl tabiplerden alınmış olma-
C Resmî tahsil veaikasiıun aslı «Hususî okullardan mezun olan

lar muadelet derecelerini kendileri tevsik etmek mecburiyetindedirler.. 
Q 12 ince kâğıda ba«ıhnış vesika foto^ıviı «alaminüt olmalı

dır.» 
£ tyi hal kâğıdı «Tahaile fasıla venniyenlerden istenmez.» 
7 İstanbul haricinden müraracaat edenlerin vesikalannı tean-

hüllü olarak g8nd«rmeleri lâzımdır. Bu i d l e r e v««ikalan tamam oldu
ğu ve posta pulu göndermiş bnhınduklan takdirde yoklama tarihleri hÜ 
mektupla bildirilir. 

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

S Asistanlık 
iktisat Fakültesi Dekanlı^ndan: 

Fakültemizde İşletme ve İktisat kürsülerine bağlı 
münhaldir. 

İsteklilerin 20 âylûl 943 Pazartesi günü saat 15 de yabancı dil im-
tihanlan Fakültede yapılacaktır. Şartlan öğrenmek isteyenlerin imtihan 
tarihine kadar Pazartesi, Perşembe günleri D«k«n Kâtipliğine müracaat 
etmeleri. 8 6 2 2 ) 

İstanbul Vakıflar Orman İşletme müdürlüğünden 
İstanbul işletmemiz ihtiyacı için 60 santim genişliğinde bilya ya

taklı bir adet katarak «atın alınacaktır. Bu evsafta katarak «atmak isO-
yenlerin 1 0 / 9 / 9 4 3 tarihine kadar Çemberlitaştaki Büromuza tekM 
mektuplan Ve kataraklarile müracaatlan ilân olunur. ( 8 7 7 4 ) 
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T ü r k i y e Dalhiliradle 
KURU UZUM İŞİ YAPANLARIN 

Nazarı Dikkatine 
ERLER 

T C B K ANOHtM şbtKflCt 

Sermaresl: 100,Mt 

Merkezi: tZMtR 
Mektup adresi: ERLER 

Türk Anonim şirketi İHİBR 

Türk lirasıdır. 
Yaıım asra yakm bir zamandanberi îzmlrden Avrupaya kuru üzüm üıraç eden mütehassıs zevat tarafından 
teşkil edilen şirketimiz dahilde üzüm sarflyatınm arttığmı gördüğünden, Türkiye Devlet Demiryollarmm 
bütün Istasyonlaril» Devlet DenizyoUarmm uğradığı iskeleler için asgarî yüz kutuluk partiye kadar şimen
difere veya vapura teslim mal satmakta ve bu suretle sipariş kabul etmekte olduğunu Türkiyemiz dahi
linde kuru üzüm İşile İştigal eden tüccar, müteahhit, bakkal ve manavların nazan dikkatine arzederiz. 
Her telgraf ve mektuba hemen cevap verilir, tkl yüz elli kutudan aşağı siparişlerden aynca on lira mas
raf alınır. 

Askerlik işleri 
BeşUctaş As. Ş. Başkaniığındant 

341 ve daba evvelki doğumlulardan 
olup askerliklerine karar verllmif 
olan kısa hlzmetU ve tam askeri eh
liyetnamesi olanlarla bu doğumlular
dan olup da tahsilini terketmiş veya 
bitirmiş oldulclan halde de bu seneki 
yoklamalarmı henüz yaptırmamış kısa 
hizmetli ve tam askerî ehliyetname 
sini haiz olanlann da yoklamalannı | 
yaptırmak ve hazırlık kıtalarma sev- ı 
kedilmek üzere derhal şubeye müra
caatları il&n olunur. 

Caddebostanı A Y T E N Gazinosunda 
19 Eylül Perşembe akşamı mevsim sonu münasebetile zengin 

programla 

ûnor Nyreddin 
Konseri 

Ojtomatik soğuk hava dolaplarımız geldi 
Siparişlerinizi bir an evvel kaydettiriniz 

S A H İ B İ N İ N SESİ 
Beyoğlu, İstiklâl caddesi No. 302 T«l: 44934 (Kapısı Yan sokaktadır.) 

DERIVIOJEN 
KANIK, ÇATLAK, EKZEMA ve 
CİLD YARALARIMA fevkalâde 
iyi gelir. Derinin tazelenmesine 
ve yenilenmesine hizmet eder. 

• HER ECZANEDE BULUNUR. 

I ECZJ 
I Ankar 

Diplomalı bir 

zacı aranıyor 
Ankara Merkez Eczanesine 

müracaat. 1 
DiZEL MAKiNiSTi ARANIYOR 
Dizel elektrik santralında makinistlik yapmış tecrübeli, işlet

me ve tamirat hususunda ehil bir baş makiniste İhtiyaç var
dır. Aylık ücret 210. T. L. dır, Fabrikadaki lojmandan istifa
de imkânı vardır 

Taliplerin ehliyetlerini müsbit evrak suretleri, tercümei haL 
referansları ile müessesemize müracaatları. 

A d a n a Elektrik i ş l e tme müesseses i . 

DIŞ7ABİBÎ BEDRİ GÜRSOY 
Kadıköy: Altıyol, Tel: 60832, Ev , 60833' 

KUYU KAZICILARINA 

BOHıTER 
Tabletleri - BAŞ, DİŞ, NEZLE, ROMATİZMA 

Kırıklık ve bütün ağrıları derlıal keser, 
20 adetlik tüpleri her eczanede 20 kuruştur. 

DENİZYOLLARI ŞLETMESİ KOOPERATİF 
Şirketi İdare Meclisinden: 

İstihlâk KooperaÜfleri birliği teşekkülü hususunda umumî heyet 
içtimai, muayyen günde, ekseriyet hasıl olmadığmdan 2 0 / 9 / 9 4 3 Par 
« r t e s , günü saat 10 a tehir edilmij ve içitmam Tophane Denizyolları 
Muhasebe salonunda akdi taJıarrür etmiştir. Ortakların hazır bulunma-
lan rica olunur. 

RUZNAME: 

1 — Teşekkül edecek istihlâk Kooperatif birliğine âza tayin edil-
mesı. 

2 — Birlik murahhaslarmm seçimi: Her yüz ortak için bir mümes
sil seçilmesi, yalnız kooperatifin ortak adedi her kaça baliğ olursa 
olsun IO dan fazla müme«ıil seçilmemesi. 

3 — Statülerin bir tipe bağlanması için İdare Meclisinin teşebbüste 
bulunması. 

Şehitlikleri imar cemiyetinden: 
Edimekapı Şehitliğinde kuyu kazdınlacaktır. Bu işi yapa-

bileceklerm 10 Eylül 1943 Cuma gününe kadar saat 9 . 12 
arasında Beyazıtta Emin Efendi Lokantası karşısmdaki Ce
miyetimiz Merkezine müracaatları. 

istanbul jandarma satın alma komisyonundan 
İstanbul - Gedikpaşada Jandarma imalâthanesinde toplanan 4500 

kilo kösele ve 3000 kilo vaketa kırpıntısı İstanbul - Taksimde J. Sa. 
Al. Komisyonumuzda 8.9 .943 Çarşamba günü saat 15 de pazarlıkla 
satılacaktır. Üzerine ihale edilen şahsın tutar bedelin % 7.5 nisbetinde 
derhal teminat vermesi şarttır. Numunelerle şartname Komisyonumuz
da ve hakikî kırpıntılar da J. imalâthanesinde her gün görülür. 

İsteklilerin vesikalarile pazarlık gün ve saatinde Komisyonumuza 
gelmeleri. ( 8 6 8 1 ) 

Konya Nafia MüdJ'rlüğünden: 
1 — ngın İle Argıtlıan arasında tesviye ve şose İnşaatı 20/9/943 tarihin

de saat 15 de VUâyet Daimî Encümeninde ihalesi yapılmak üzere kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu işin keşif bedeli 318258 lira 9 kuruş ve muvakkat teminatı 16481 
liradır. 

3 — İsteklilerin bu işe alt evrakı görmek ve ihaleye girme sartlamiı öğ
renmek üzere her gün Nafia Müdürlüğüne müracaatlan ve kanunî ta
riflere uygun olarak hazırlayacakalan tekliflerini birinci maddede kaydedi-
len tarihte saat on dörde kadar Konya Vilâyeti Daimî Encümen reisliğine 
tevdi etmeleri İlân olunur. «8624» 

Maliye mektebi için talebe alınacak 
MaUye Vekâletinden: 

rir, L r / ' ? v f ' " î \ * ^ ^ ^ ' " ^ °^^" parasız, yatılı Maliye mektebinin 11 İlktes-
^ J İ^î'^'î*"''^ başlıyacaJt tahsil devresi için müsabaka Ue talebe a l m ^ 
^ P ^ n i l on T^^'^l. *^* '^''^^''- ^'^^^^ ^^^ derecesinde olduğundan 
mezunlan «20, lira asli maa4 veya bir derece yukan ücretle Maliye memur
luklarına tâyin edilecekleri gibi askerliklerini de kısa hizmetli olarak ifa 
etmek tıakkmı haiz olacaklardır, 

2 ~ Müsabakaya aşağıdaki şartları haiz olanlar girebilirler. 
A — Türkiye Cumhuriyeti tab'asmdan ve Türk ırkından olinak. 
B — Yaşı «23» ü geçmemiş bulunmak. 
C — Enaz orta msktepten mezun olmak (orta mektep derecesinde tahsil 

veren diğer mekteplerden mezun olanlar ve orta okul üstündeki mekteplere 
ır.üdavim olanlardan orta tahsillerini orta okullardan gayri mekteplerde ta
mamlayanlar müsabakaya kabul edilmez.) 

3 — İkinci maddedeki şartlan haiz olanlarm «25 Eylül 1943» akşamma 
kadar Afyon, Aydın, Balıksir, Bursa, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Edime, Erîu-
njm, E.<!k!şehlr, Gaziantep, İzmir, İstanbul, Kastamonu, Konya, Muş, Samsun, 
Sivas, Seyhan Trabzon Van ve Yozgat Defterdarlıklarına ve Ankarada Ma
liye mektebi müdürlüğüne yazı ile müracaat etmeleri ve aşağıda yazılı bel
gelerin asıllarının veya Noterden tasdikli örneklerini ibraz etmeleri lâzımdır. 

A — Nüfus hüviyet cüzdanı (Taliplem askerlik kanunu muvacehesin
deki vaziyetleri nüfus hüviyet cüzdanlarına askerlik dairelerinde verilmiş 
olması lâzım gelen meşruhat ile tespit edilecektir. Binaenaleyh talipler ta
rafından ibraz olunacak nüfus hüviyet cüzdanları, yaşlanna göre ilk veya 
son yoklamalarının yapıldığına ve kendi yaşlarındaki efrad askere çağrılmış 
olduğu takdirde tecil edildiklerine veya muvazzaf hizmetlerini yapmış ol
duklarına dair askerlik şubelerince verilmiş olması lâzım gelen meşruhatı 
ihtiva etmelidir. 

B — Doğruıuk kâğıdı (İkametgâh Emniyet dairesinden alınacaktır. 
Tahsiline ara vermemiş olanlardan bu belge aranmaz.) 

C — Mahkûmiyeti olmadığına dair vesika (İkametgâh Cumhuriyet Müd
deiumumîliğinden alınacaktır.) 

D — Resmî tabib raporu ( Talibin tam sihhatll ve bünyesinin memleke
tin her tarafmda vazife görmesine elverişli olduğu bu raporda tasrih aluna-
caktır.) 

G — Şaşı açık çıkarılmış 6,5 + 9 eb'admda altı adet fotoğraf. 
4 — Müsabaka imtihanı yazılı ve sözlüdür. Yazılı imtihan yukarda gös

terilen Defterdarlıklarda »27/Eylûl/1943» tarihinde sözlü imtihan Ankarada 
Moliye mektebinde «8/tlkte8rin/943» tarihinde yapılacaktır. Gerek yazılı, 
gerekse sözlü İmtihanlar Orta okul müfredat programına giren derslerden 
yapılır. Yazıh imtihanı kazananlarm isimleri bu imtihana girdikleri yerlerde 
İlân olunur. Sözlü imtihanda kazanamıyanlann yazılı imtiftıan yerinden 
Ankaraya gelip gitme yol maar^ı olarak Maliyece teabit olunacak para ken
dilerine ödenir. Mektebe kabul edilenler Maliye Vekâleti emrinde (6) 
sene mecburî hizmet yapacaklanna dair Noterce resen tanzim edilmiş nu
munesine uygun taahhüt senedi verirler ve muayyen bazı giyim eşyasmı be
raberlerinde" getirirler. Fazla tafsilât almak istiyenler Ankarada Maliye mek
tep müdürlüğüne ve her vilâyette Defterdarlığa müracaat edllbiHrler. (8854) 

öksüfşieli! KATRAN HAKKI EKREM 

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 iktidıır ve kabiliyetile mü 
tenasip ve dolgundur. 

İsteklilerin 1 5 / 9 / 9 4 3 tarihine kadar fabrika idaresine müracaat
la"- ( 8 7 1 8 ) 

D. D. Y. 7 mcı işletme mü dürlüğünden: 
Muhammen bedeli «25984,00» lira olan «800» adet muhtelif ab'adda 

Çam dilme, ve tahtanın 23/9/943 perşembe günü saat 15 de Afyonda Ye 
dinci işletme Müdürlüğü bJnasmda kapah zarf usulile eksiltmesi yapıla^ 
çaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin «1984,80» lirahk muvakkat teminat ile kâ  
nunun «10» uncu maddesinin «P» fıkrası gereğince lüzumlu ehliyet ve ti
caret vesikalarile birlikte teklif mektuplannı muayyen günde saat 14 de 
kadar Komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler Afyon veznesinden «259» kuruş mukabilinde alınır. (8630) 

istanbul C. Müddeiumumîligfînden: 
istanbul Mehakim ve Devairi Adliyesine 20 ve 15 liıa aslî maaşlarla zabıt 

kâtibi, zabıt kâtip muavini ve 10 lira maaşla mübaşir almacaktır. Zabıt kâ
tip ve muavinliğe talip olanlann liseden veya orta mektepten ve mübaşirliğe] 
talip olanlann da orta mektepten mezun olmalan: 

Memurin kanununun dördüncü maddesinde yazılı memuriyete tâyin 
şartlannı haiz bulunmalan ve yine barem kanununun 17 nci maddesi muci
bince müsabaka imtihanına girerek kazanmalan ve zabıt kâtip ve muavini 
olacaklann mahkemede zabıt tutabilecek süratle daktilo ile yazı yazmaları 
şarttır. 

Talip olanlann; 
1 — Lise veya orta mektep şehadetnamesi. 
2 — Soyadını muhtevi nüfus cüzdanı. 
3 — Erkeklerin 943 askerlik yoklamasmı yaptırdığı şehri havi askerlik 

terhis veya tecil tezkeresi. 
4 — Sıhhat raporu. 
5 — Hüsünühal kâğıdı. 
6 — 6X9 Büyüklüğünde dört fotoğraf. 
7 — Evvelce memuriyet ve vazifede bulunmuş olanlarm cezai aynlma-

dıklrrına dair vesikadan ibaret evrakı müpitelerini dilekçelerine iliştirerek 
Adliye encümeni Reisliğine müracaat etmelerinin ve zabıt kâtipliğine talip 
olanlarm zabıt kâtibi ve muavinliği müsabaka imtihanı 10 Eylül 943 Cıuna 
günü saat (14,30) on dört otuzda ve mübaşirlik müsabaka imtihanı da 15 eylül 
943 Çarşamba giinû yine saat (14,30) on dört buçukta icra kılmacağmdan 
ve müsabaka imtlhanlan günü müracaat kabul (rimıyacaktır. Taliplerin im 
tihandan bir gün evveline kadar İstanbul Adliye Encümeni Reisliğine mü
racaatla evrakı müSbltelerlni ikmal eylemeleri ilân olunur, (8808) 

Nafia Vekâletinden: 
Gaziantep - Nezip - K«fre (Birecik) - Karkamış arasında ve umu

mî istikameti üzerinden takriben 9 0 kilometrelik demiryolu etüt ame
liyatı kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

\ Muhammen bedeli 27 ,000 lira, muvakkat teminatı 2.025 li
radır. , , .^ 

2 Eksiltane 2 4 / 9 / 9 4 3 cuma günü saat 16 da Vekâlet Demiryol-
1ar İnşaat dairesindeki komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, etüt fennî şartname
si, genel şartnam« ve güzergâh plânından mürekkep bir takım eksiltme 
«*vrakı 1 35 kuruş mukabilinde Demiryollar İnşaat dairesinden tedarik 
olunabilir. 

4 Bu işe girmek istiyenler eksiltmenin yapılacağı tarihten en az 
üç gün evveline kadar bir istida ile müracaat ederek eksiltmıeye girebil-
mıek için ehliyet vesikası talebinde bulunacaklar ve alacakları bu vesi
kayı teklif zarflanna koyacaklardır. Vaktinde yıapılmanuş müracaatlar 
naızan dikkate almmıyacaktır. 

5 — Bu iş için teklif vermek istiyenler, teklif mektuplannı 2490 
numaralı kanunun ve eksiltme şartnamesinin tarifatı dairesinde hazulı-
yarak 2 4 / 9 / 9 4 3 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 e kadar numara
lı makbuz mukabilinde Demiryollar İnşaat dairesinde Eksiltme komis
yonu başkanlığına teslim edeceklerdir. ( 8 8 4 6 ) 

Ankara Telefon Mlidürlüğiinden: 
1 — Muhammen bedeli 8000 lira olan 8500 tane «Ankara 

Telefon Rehberinin» basılması eksiltmeye konmuştur. 
2 — Bu işe ait eksiltmeye fenni şartnameler Ankara Telefon 

müdürlüğü abone dairesinden parasız olarak alınacaktır. 
3 — Eksiltme 16/9/943 tarihine tesadüf eden perşembe gü

nü saat 16 da Ankara Telefon müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 — Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5 — Muvakkat teminat 600 liradır. 
6 — Eksiltmeye gireceklerin muvakkat teminat makbuzu 

ile kanunî vesikalarını teklif mektupları beraber eksiltme tarihi 
olan 16/9/943 perşembe günü saat 15 e kadar Ankara Telefon 
Müdürlüsüne teslim etmeleri ilân olunur. (8637) 

istanbul Belediyesi ilânları 

Mısır çarşısının bahçe tarafı bina kenarına yaptırılacak Trotuvaı 
ve mecra inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
21695 lira 58 kuruş ve ilk teminatı 1627 lira 17 kuruştur. Mukavele, 
•eksiltme, Nafia işleri umumî, hususî ve fennî şartnameleri, keşif hülâsa, 
sile buna müteferri diğer avrak 54 kuruş mukabilinde Fen işleri müdür, 
lüğünden verilecektir. İhalesi 1 6 / 9 / 9 4 3 perşembe günü saat 15 te Da
imî encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek
tupları, ihale tarihinden 3 ĝ ün evvel Belediye Fen işleri müdürlüğüne 
müracaatla alacakları fennî ehliyet, imzalı şartname ve teferruatı ve ka
nunen ibrazı lâzım gelen diğer vesikalarile 2490 No. lı kanunun tarifa
tı çevresinde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale günü saat 14 e 
kadar Daimî encümene vermeleri lâzımdır. ( 8 6 1 0 ) 

• 
Karaağaç Buz fabrikası için lüzumu olan 500 adet buz kalıbı 2490 

No. Iı kanunun 40 inci maddesine göre pazarlıkla yaptırılacaktır. 
Mecmuunun tahmin bedeli 1 O I 00 lira ve ilk teminatı 1515 liradır. 

Şartnamesi Zabıt ve Muamelât müdürlüğü kaleminde görülebilir. Iha. 
leşi 1 6 / 9 / 9 4 3 perşembe günü saat 14 te Daimî encümende yapılacak, 
tır. Taliplerin teminat makbuz veya mektupları ve kanunen ibrazı^ lâzım 
gelen diğer vesikalarile ihale günü muayyen saatte Daimî er-cümende 
bulunmıaları. ( 8 6 7 9 ) 

Tahmin 
beden 

350 ,00 

tik 
teminab 

26,25 Şehir 

551 ,00 41 .32 

1105.00 

Tiyatrosu tarafından 943-944 temsil devre
sinde açıkarılacak olan Türk Tiyatrosu adlı mecmu
aya konunlacak olan ilân ve reklâm işi. 
Şehir Dıram v<e Komedi tiyatrolarının muayyen 

yerlerine' 943 . 944 temsil devresinde konulacak 
olan ilân ve reklam işi. 

82 ,88 Şehzadebaşında Baba Hiisan Alemî mahallesinin 
Çıngıraklı bostan sokağında 36 - 65 kapı No. lı kulübe 

ve bahçeli ev enkazı. 
Tahmin bedellerile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayn 

ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelât 
müdürlüğü kaleminds görülebilir. İhaleleri 1 6 / 9 / 9 4 3 perşembe günü 
S2wıt 14 te Daimî encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak
buz veya mektupları ve kanunen ibrazı lâzım gelen diğer vesikalarile 
ihale günü muayyen saatte Daimî encüm^ende bulunmalan. ( 8 6 7 7 ) 

istanbul Erkek Sanat Enstitüsü Eksi l tme 
Komisyonundan : 

Cinsi 
Ekmek 

Dağlıç eti 
Kuzu eti 
Sığır eti 

Salça 
Tuz 
B. Peynir 

Mik. 
30000 

, 3000 
2000 

500 
600 

3000 
1000 

Mu. B 
Ku. 
17 

210 
210 
180 

100 
7 

145 

"s. 
25 

Mu. Te. 
Li. Ku. 
386 12 
472 50 

332 50 
67 50 

169 50 

Eksiltme G. 
7/9/943 

» 
» 
> 

» 

Sal] 
» 

» 
» 

> 

T. S. 
14 

14.10 
14,20 
14,30 

14,40 

Şekil 
Kapalı 

» 
» 
» 

» 

Süt 
Yoğurt 
Kâ. Yoğurtu 

1000 
800 
800 

50 
70 
23 

93 30 14,50 

Pil. Pirinç 
Çor. » 

Sadeyağı 
Beyaz sabun 
Zeytinyağı 
Zeytin tanesi 

Patates 
Kuru soğan 

Yumurta 
K. Hor. Fasul. 

Yeşil Merci. 
Nohut 
Barbonya 

4000 
900 

3500 
1000 

1000 
1000 

6000 
4000 

25000 
4500 

4000 
4000 

700 

170 
130 

410 
130 
210 
80 

42 
37 
8 
90 

120 
100 

85 

597 
1076 

315 

189 
111 
150 
303 
360 
300 

44 

75 
25 

75 

62 

» 
» 

» 

» 
» 
» 
D 

» 
» 
» 

» 
1> 

> 

1) 

» 
» 
» 
» 
» 
X 

15 
15.10 

15,20 

15,30 
15.40 
15.50 
16 
16.10 
16,20 
16,30 

Kapalı 
» 

açık 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

Yukarıda mülredatı jrazılı yiyecek maddeleri 1943 malî yılma malısuben 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 — Eksiltme Cağaloğlunda Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde top
lanacak komisyonda yapılacaktır. 

2 — Eksiltme şekli açık, kapalıdır. Kapalıda teldif mektupları eksiltmeyi 
açma saatinden bir saat evvel komisyon reisliğine verilecek numarası alına
caktır. 

3 — Eksiltmeye iştirak edecekler Ticaret Odamnm 1943 yılı vesikasını 
ibraza mecburdur. 

4 — Tahlil ücreti müteahhide ait olmak üzere sade yağ, sabun, zeytin
yağı ile pirinç ve bakliyata taallûk eden yiyecek maddeleri defaten aluıa-
caktu-. İlân olunur. (8299) 

Toprak Mhsulleri Ofisi istanbul Şubesi 
Müdürlüğünden: 

Hasköy Ayvansaray, Balat, Kasımpaşa ve Mumhane değirmenlerinde 
hâlen mevcut olan çıkmtı maddeleri her değirmendeki mevcudu ayn ayn 
olmak şartile, 17/9/943 cuma günü saat (14) de açık pazarlıkla satılacaktır. 

Şartlan öğrenmek isteyenlerin Sirkecide Liman Hanmda Ofisin Un 
satış servisine müracaatlan. 

Toprak Mahsulleri Ofisi istanbul Şubesinden: 
Hasköy. Ayvansaray, Balat, Kasımpaşa, Mumhane değirmenlerinde hâ

len birikmiş ve bir sene İçinde birikecek olan pis tozlar her değirmende 
ayrı ajm olmak şartile, açık pazarlıkla 12/9/943 Salı günü saat 14 de satı
lacaktır. 

Şartlan öğrenmek Istiyenlerln Sirkecide Liman Hanında 'Ofisin Un 
Satış servisine müracaatlan lâzımdıt. 

I 


