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Her kitapsıda bulunur. Sâtı^ 
Lûtfl Kitaben. 

bir eserdir. 
Senüh AKSA KALBİM SENİNDİR 

Aynı erkeği seven fettan bir kadınla masum 
ve güzel bir genç kızın rekabeti, biri en luvrak iş
veleri ve kadınlık tecriiljelerile, diğeri on seldz 
yaşın verdiği safiyet ve mahcubiyetle malik ol-
duklan iki kalbin mücadelesi... iffetini, sevdi^-
na saklamak Istiyen fakat tuzağa düşürülen ma
sum genç kızm çırpmıglan. Nezltıe Muhiddinln 

bu egsiz romanmdadg. Arif Bolat Kitabeyi 
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Sulhun 
dayanacağı 

temeller 
M. Churchill tam üç haftadır 

Amerikada, Kanada konferana 
biteli de bir hafta oldu. 

ingiltere Başvekilinin böyle lir 
zamanda işleri başmdan bu la-
dar uzak kalmayı göze almjsı 
için bir yandan, harbin güdünü 
bakmundan Amerikanın çık 
ehemmiyet kazanmış olmaa, 
öbür yandan da konferans 1^. 
rarlanmn tam kıvama girmenîş 
olması gerektir. Verilen kara-. 
1ar hakkmda Sovyetlerin ne ^ . 
şündüklerini öğrenmek ihtiyatı, 
bir de İtalya ile mütareke lo-
nusmalan olduğu rivayetleri \Q. 
saba katılırsa, konferana biteli 
sekiz gün olduğu halde yeni la-
reketlerin niçin başlamadığı m-
laşılır. 

Müttefiklerin girişecekleri ha
reketler ne olursa olsun h^rb, 
bu gidişle, ancak Sovyet Rugya-
nm sürekli işbirliğile kazaufla^ 
cağına göre İngiltere ve Aıjjeri-
kada Sovyetlerle anlaşmaya veri
len ehemmiyet tabiatile pek bü-
yüktüT. 

Harbin sonunda Rusyasız ygni 
bir Avrupa nizamı kurulamıya-
cağlna, harbi kazanmış bir Rus-
yanın şu veya bu şekilde Avrupa 
işlerine karışmak İstemesi tabiî 
bulunduğıma göre Müttefiklerin 
harb sonu yapısında da Sovyet
lerle şimdiden işbirliği e^e gt-
meve çalışmalan zarurîdir. 

Demek oluyor ki harbje yg 
sulhte Sovyetlerle Müttegjjier 
arasında görüş birliği şarltif. gu 
olmazsa harb zorlaşaca|ı gj^i 
sulh de kargaşalık kurbam ^ı^j. 
Bütün mesele nasü bir Avrupa 
kurulacağını kestirmeye kalivor. 

Bugüne kadar açığa vı^uian 
tek vesika Atlantik beyannamesi-
dir. tleri sürülen tek plâjı da 
Amerika. İngütere, Sovyet fju9-
ya ve Çinin yeni nizama b^gUik 
edecekleridir. 

Bu düşüncelerin harb sonunda 
tatbikinde zorluklar çıkacağı şij^. 
diden anlaşılmış olacak ki gerek 
Mo?'-ova gazeteleri, gerek ame
rikan ve tngUiz basım sulh t^rti-
batile yeniden uğranmaya başla
dılar. Bu arada «Times» gazete
sinin bir yazısını dikkate değer 
buluruz. Londralı mesleiç^aşa 
göre Sovyet Rusya ile Müttefik
ler arasmda işbirliğinin tenjelle-
ri ikidir: 

1 — Rusya ile garb devletleri, 
Avrupaya tatbik edilecek siyase
tin ana çizgilerini, küçük ^eylet-
lerle istişare ederek birlikte çi-
. jrler. 

2 — İngütere, yahut î'njçutere 
ve Amerika Avrupa garbmıJa em
niyeti tanzim etmek mesuliyetini 
üzerlerine aUrlar, Rusya UQ Av
rupa Şarkının tanzimini üstüne 
alır. Her devlet kendi çevrele
rindeki memleketlerle işbirliği 
yapar, fakat ötekinin çevresine 
karışmak mesuliyetini alm^z. 

«Times» gazetesine göre birin
ci şekil lehindeki deliller çok 
kuvvetli olmakla beraber «çok 
büyük bir garabet eseri olarak 
Müttefiklerin son haftalardaki 
politikası ikinciye doğrudur.» 

Hiç şüphe yok ki Müttefikler 
Avrupayı nüfuz bölgelerine ayır
mak için harbe girişmediler, yok
sa, iki yerine üç nüfuz bölgesi 
aynlır, boşuna bu kadar ka.n dö
külmezdi; Meğer ki Müttefikler, 
harbi kendi hesaplarına en az 
zararla başarmak ve öz çıkarla
rım güven altına almak pahası
na Avrupanm bir kısmına ilgisiz
lik göstermeye razı olsunlar. Zi
ra, Almanya da Avrupanm şar
kında serbes bırakılmak şartile 
İngiltereye her türlü teminatı 
vermeye hazırdı. 

Harbi, bu kadar fedakârlıkla 
kazanacak memleketlerin bun
dan sonrası için kendi emniyet
lerini iyice korumak istemelerine 
bir şey denemez. Fakat bizce, bu 
harbin bir hedefi vardır ve her-
çeyden önce karar altına alın
ması gereken nokta budur: Her 
memleket, bizzat kendi tasaria-
dığı tehlikelere karşı kendisini, 
dilediği ve elinden geldiği gibi 
eyn ayn mı koruyacak, yoksa 
Avrupa milletleri Avrupa srıihu-
r u elbirllğlle mi koruvacakl \r? 

Meselâ farzedelim ki B iki 

Millî Şef ismet inönü 
ordumuzu tebrik etti 

Ordu, hükümetin vereceği her emri son 
damla kanını dökerek ifaya hazırdır 
Ankara 31 ( A . A . ) — Zafer Bay

ramı münasebetiie yüce başbuğ millî 
Şef ismet İnönü ile Genelkurmay 
başkanı mareşal Fevzi Çakmak ara
smda aşağıdald telgraflar teati « ü l -
miştir: 

Mareşal Fevzi Çakmak 
Genelkurmay İHişlcanı 

Ankara 
Zafer bayrammı size v e şanlı or

dularımıza yürekten tebrik ederim. 
Türk miUetimn öz evlâtları ve öz 

kuvvetleri olan er, subay v e general
lerine itimadımız ve ordularımızın 
vazifeleri için engin fedakârlığı ica-
bederse gelecek zaferler için başlıca 
güvencimiz ve dayancımızdır. 

Reisicumhur 
ÎSIVİET İNÖNÜ 

Yüce başİMiğumuz v e sevgili 
Reisicumhurumuza 

Florya: İstanbul 
Büyük ciseriniz olan Zafer bayra

mının yirmi birinci yıldönümü mü

nasebetiie lütuf buyıırulan ilüfdtı 
devletleri orduya ulaştırılmıştır. 

Hükümetimizin vereceği her emri 
son damla kanım dökerek ifaya ha
zır olan ordularımızın vazifelerini 
yapmak için engin fedakârlığı ica-
bederse gelecek vazifeler için geç
miş kahramanlıkların üstünde büyük 
bir şevk ile her vazifeyi emniyetle 
başaracak güvenç v e daıyançta oldu
ğunu büyük bir iriminanla yüce baş
buğumuza »ay^ ile arzederim. 

GenelInuTnay başkanı 
Mareşal FEVZİ ÇAKMAK 

Mareşal Fevzî 
Çakmağın teşekkürü 

AıJcara 31 ( A . A . ) — Genelkur
may başloanı mareşal Fevzi Çakmak 
Zafer bayramının yirmi birinci yıldö
nümü münasebetiie aldıklan tebrik
lere ve ordu hakkında bildirilen iyi 
dilekler^ karşı teşekkürlerinm iletil
mesine Anadolu ajansım memur 
etmiştir. 

B. Churchiirin nutku 
Sovyetleri, Japonyaya taarruz 
meselesini konuştuğumuz için 

Quebec konferansına çağırmadık 
Roosevelt ile en büyük arzumuz, Stalin ite görüş
mektir, fakat Üçler konferansmm daha evvel 

toplanması zarurî ve müstacel gibi görünüyor 
Quebec 31 ( A . A . ) — B. Chur

chill bugün radyoda söylediği uzun 
bir nutukta, Fransamn hür ve müsta
kil olarak kalkmacağına dair olan 
inancını belirttikten ve ICanadanm 
Büjrük Britanya camiasının v e impa
ratorluğun müşterek gayretine 
yaptığı yardımlan övdükten v e Ka
nada ordusunun günden güne kuv-
vedendiğini söyledikten sonra sözü
ne devamla demiştir ki: 

Rusya konferansa niçin 
çağırılmadı 

Quebec şehrinde akdedilen 
konferansta Rusların bulunması ken
dileri için uygun düşmezdi. Çünkü 
bu konferansta, Akdenizde ve başka 
yerlerde derhal yapılacak çu v e bu 
hareketlerden başka, esaslı bir suret
te değilse bile, geniş mikyasta, Sov
yet hükûmetile arasmda beş senelik 
saldırmazlık muahedesi bulunan Ja
ponyaya karşı muİMurebeyi kızıştır
mak ve alevlendirmek yollan balıis 
mevzuu olmuştur. Bu davet bizim 
için hayli sıkıntılı bir iş olurdu. Fa
kat Reis Rooseıvelt'le benim en bü
yük arzumuz mareşal Staün ile bu
luşmaktır. Eğer şimdiye kadar böy
le bir toplantı olmamışsa, bu, eli
mizden geleni yapmadığımızdan, her 
hangi bir engeli ortadan keddırmağa 
hazır olmamamızdan veya bu gaye 
ile yeniden uzun seyahatleri göze al
mamamızdan ileri gelmiş değildir. 
Muzaffer Rus ordularına bizzat ku
manda eden mareşal Stalin'in, yal
nız vsJışi Alman hücumlarmm hede
fi olan Rusya için değil, bütün bir
leşmiş milletlerin müşterek dâvaısı 
>Çİn hayatî neticeler doğuracak hare
kâtı idare ettiği muharebe meydan-
lannı bırakamamasından ileri gel-
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Britanya devleti Hollanda veya 
Danimarkanın kendisi için tehli
keli elmalarından korkuyor; ya-
hut Sovyet Rusya hükümeti Fin-
lânda ile Çekoslovakyanm em
peryalist emellerinden şüphe 
ediyor, bunlara karşı İngiltere, 
yahut Rusya diledilderi emniyet 
tedbirini almakta serbes mi ola
caklar, yoksa bu küçük devletle
rin muhtemel tecavüzlerine en
gel olacak bir Avrupa teşkilâtı 
mı kurulacak? 

Harb, nüfuz bölgesi, yahut 
hayat sahası politikasmdan doğ
muştur. Sulhun bu gibi temel
lere dayanması mümlcün değil
dir. 

Necmeddin Sadak 

mektedir. Rus ceph>elerinden gelen 
en son haberler mareşal Stalin'in 
vaktini boş geçirmediğini gösteriyor. 

Üçler konferansı 
Reis Roossvelt ve ben Mareşal Sta-

llnle buluçma* hususundaki gayret
lerimizi devam ettiriyoruz, fakat bu 
esnada İngiliz, Amer&an ve Rus Ha
riciye Nazırlarmın veya mesul mu-
rahhaslarmm münasip bir yerde gö
rüşmeleri zarurî ve müstacel gibi gö
rünmektedir. Bunlar yalnız dünya 
emniyeti için müstakbel tedıbirleri 
ilgilendirfen muhtelif ehemmiyetli 
meseleler üzerinde görüşmekle kalmı-
yacaklar, ayni zamanda müzakrele-
rini, devlet veya hükümet reislerinin 
müdahale edebileceği bir dereceye 
getireceklerdir. 

İngiliz - Amerikan kuvvetlerinin 
AkdenİKİe kazandıkları zafer netice
sinde ortaya çıkan siyasî kararlarda 
Sovyet mümessillerinin iştiraki hepi
mizi memnun edecektir. 

İkinci cephe meselesi 
Almanyaya karşı batı Fransa İkin-

(Arkası sahife 2 . sUtun 1 d e ) 

Satranç ve talebe 
Satranç modası, pA muvafık gö

receğimiz şekilde inkişaf diyor. 
Fatih Halkevi, satranç oyununa 

rağbeti arttınnak için İstanbul ve 
Ankara kıdüpleri arasmda bir müsa
baka tertip ediyor. Galibe bir kupa 
vmlecek . 

«Satranç ve dama, talebe arasm
da tamim edilirse, gençler, ojrun 
ihtiyaçlarım kumarla değil, nezih 
olan bu zekâ ojrunlarile tatmin eder^ 
1er...» diye yazmıştık. Bazı liseliler 
bize şöyle yazıyor: 

— «Bütün satranç meraklıları 
davetlidir!» diye ilânları okuyarak, 
biz de müracaat ettik. Fakat iştirak 
için ilk girişte 10 Ura, seneden seneye 
de 2 0 lira verilecdaniş. Talebe ol
duğum için ne ben, ne arkadaşlarını 
bu parayı verebiliriz. Hüzüıde ku
lüpten uzaklaşıyoruz. «Cemiyetin bir 
gayesi de gençleri, talebeyi kahveden 
kurtarmak, fikir sporuna alıştırmak» 
olduğıma göre, talebeye müsait şart
lar göstermelidir. 

Bize kalırsa, bir şehirde, merkezî 
mahiyette olan bir satranç kulübü, 
bütün lise talebesini tatmin edemez. 
Talebeye mektep ve Halkevi çerçe
vesi içinde satranç zevkini aşılantSllt 

_ leffü* vasıtası ha-

BU SABAHKİ TEIıaBAFX.AR 

Rus kuvvetleri Şimalî Ukrayna 
topraklarına girdiler 

Moskovadaki Reuter muhabiri Alman ricatinî 
uğradıktan büyük zayiata atfediyor 

Londra I (Radyo) — Ruslar, 
doğu cephesinde iki büyük muvaf
fakiyet kazanmışlardır. Sovyet or. 
duları Sevsk batısında Alman cep . 
hesin; 100 kilometre bir genişlikte 
yararak Vfi 60 kilometre ilerliyerek 
Şimalî Ukraynaya girmişler ve Rylsk 
ile Lukolf şeihirlerini zıaptetmişlerdir. 

Smolenısk bölgesmde de ilerliyen 
Sovyet kuvvetleri, 10 yolun kavşak 
noktası oltmYelma ile Drugobuf u 
zaptetmişlerdir. Şimdi bizzat Smo-
lensk şehri tehdit altında bulunmak
tadır. 

Ruslar, Taganroıg'un batısında 
artçı Alman kuvvederini takibedi-

'ycrlar. Almanlar, Kalmus nehri bo-
3nınca çekilmektelerse de Doneç 
havzasını terkettiklerine dair hiçbir 
emare (jroktuT. 

Londra I (Radyo) — Moskova, 
daki Reuter muhabiri, A k n a n l a m 
geri çekilmelerini, uğradıkları büyük 
zayiata atfediyor. Doğu Alman cep. 
hesi yavaş yavaş çökmektedir. Al
manların bütün doğu cephesi boyım-
ca umumt bir çekiliş yapmaları ihd* 
mali kuvrvetlidir. 

Moskova 31 ( A . A . ) — Son gün
lerde kıtalanmi2! Smolenak bölge
sinde taarnulanm kuvvetlendirmiş. 
1er 50 kilometrelik, kuvvetli bir su
rette tahkim edilmiş düşman ceph>e-

sini delerek 15 ilâ 30 kilometre ka-
adr ilerlemişlerdir. 

30 ağustosta kıtalanmız Y«lma'> 
da ehemmiyetli 10 yol kavşak mer
kezini işgal etmişlerdir. Dört günlük 
bir muharebe neticesinde kıtcdanmız 
bu bölgede 150 den fazla meskûn 
yer zaptetmişlerdir. 

Sevsk istikamednde harekâtta b u . 
lunan kıtalarımız Lukof, Rylsk şe-
iürlerini dört gün devam eden bîr 
muharebeden sonra almışlar ve bu 
bölgede 2 0 0 den fazla meskûn yer 
işıgal etmişlerdir. 

H a ı k o f un batıbnda kıtalarıma 
taarruzlarına denram v e birçok mea-
kûn yerleri zaptetmişlerdir. 

İsveç-Alman 
anlaşmazlığı 

Stokholm hükümeti 
uzlaşmaya yanaşmıyor 

Londra I (Radyo) — Roma, radyo-
sıma göre. Alman - İsveç Ihtüâfıl 
son 48 saat zarfmda kati bir safha
ya girmektedir. İsveç hükümetinin 
hattıhareketi, uyuşmağa taraftar ol
madığını ve Stokholm hükümetinin 
kararmda ısrar edeceğini göstermek
tedir. 

İsveçin en tanmnuf gazetesi, İs
veç - Alman ihtilâfma tahsis ettiği 
bir makalede cAlmanyaya diploma
si yolile müracaatta bulunmak kadar 
mânâsız bir gey olmadığmı» söyle
dikten sonra, «cebre karşı cebr^le 
mukabele l&zundır» demektedir. 

Danimarkada sükûnet 
Londra 1 (Radyo) — Dün gece İs

veç radyosu, Danimarkada sükûnetin 
avdet ettiğini bildirmiştir. Danimar
kada bir çok işçi liderleri, profesör
ler ve tanmmijj sljrasi adamlar tev
kif edUmişlepdtr. Bu sükûnet sathi 
gilbl gurünüyor. 

İsveç Llmanlanna İltica eden Da
nimarka harb gemileri adedinin on 
beşi bulduğu söyleniyor. 

Bir ayda 11,000 ton 
bomba 

Londra I ( A . A . ) — tngiliz hava 
kuvfvederi geçen ay zarfında Alman
yaya karşı 17 akın yapmışlar ve 
topy.ekûn 1 1,000 ton bomba atmış
lardır. 

İtalya'da demiryolu şebekesi
nin lahrilıi devam ediyor 

50.000 tonluk bir italyan transatlantiği 
batınldı, Kalabriya'ya bir çıkarma 

denemesi yapıld 
Londra 1 (Radyo) — Müttefik u-

çaklar cenup ve orta İtalyada şimen
difer yolu şebekesinin tahribine ve 
münalrâlâü felce uğratmağa devam 
ediyorlar, Romanm 65 kilometre şi
malinde bulunan Çivitavekia llmam 
ve Napoli civannda Avenza garları 
şiddetle bombardıman edilmiştir. 
Bu gar üzerinde yaz mevsiminin en 
şiddetli hava muharebelerinden biri 
olmuş, 21 mihver uçağı dûşürülmüç-
tür, müttefikler de 15 uçak kaybet
mişlerdir. 

Londra 1 (Radyo) — BaU Akdeniz 
müttefik kara kuvvetleri baş kuman
danı general Eisenhover terfi etmiş 
ve Roosevelt tarafmdan nişanla tal
tif edilmlşrtlr. 
Londra 1 (A.A.)—^Vaşingtondan bildi
rildiğine göre, Amerikan uçakları 50 
bin tonilâtoluö İtalyan transatlanti
ği Comte di Savoie'yi batırmışlardır. 
Comte di Savoie, cenup batı İtalya 11-
manlarmdan birinde bulunuyordu, 

KalabrîyaVa çıkarma 
hareketi 

Berlin 31 (A.A.) — D. N. B: nln 
a^ert bir kaynaktan öğrendiğine 

göre. 400 kişiden mürekkep oldukça 
MuvvetU bflr İngiliz gurupu evvelkJ 
gün İtalyan çizmesinin bumund» 
Çalabria bölgesinin cenup batısına 
çıkmıştır. Derhal alınan karşı ted
birler, bu gurupım İmhasüe netice
lenmiştir. Karaya çıkanlardan 300 fl 
öldürülmüş ve geıi kalanlar dağlık 
bölgelerde dolaşmakta ve birer birer 
esir edilmektedir. 

Boris vasiyetna
me bırakmadı 

Bulgar Başvekili 
Berlin'e gitti 

— Bize mücadeleci bir nesil lâzım dostum!.. 
.— Merak etme. tanıtlar bunu bol bol yetlstiıüyorl. 

Sofya 1 (E.P.) — Kıral Borisin 
niyabet mecliai azasının isimlerini 
tâyin eden bir vasiyetname bırakıp 
bırakmadığı hakkında bir suale salı 
akşamı cevep veren Başvekil Filof: 
«Maalesef hayır» dedikten sonra bu 
hususta yapılan araştırmalarda iıiç. 
bir vasiyetnameye tesadüf edilme
dikten başka esasen bir vasiyetna
me mevcudiyetine delâlet edehilecek 
bir kayıt dsJıi bulunmadığım, müte
veffa kiralın kendi akrabasına karşı 
da bir vasiyetname mevcudiyetin
den baıhsetmemiş olduğunu bildir, 
mişdr. 

Nevyork 31 ( A . A . ) — Haber 
ahndığm^ göre, Bulgar Başvekili M. 
Filof Berline gitmiştir. 

Kıral Boris 
zehirlenmemiş 

Londra I (A . A . ) — Bulgar 
Başvelcili dün, bir basm toplantısın, 
da, kıral Borisin z^r l enerek öldü. 
ğü hakkındalü haberleri tekzibe^ 
mişdr. 

Kont Ciano 
yakalandı 

Beme 31 ( A . A . ) — ttalya hudu
dundan bildirildiğine göre, Ciano, 
eşi Edda ve 3 çocuğu Fransız hudu
dundan birkaç kilometre ötede İtal
yan jandarmaları tarafından tevkif 
edilmiştir. Köfylü kıyafetine girmif 
olan Mussolini'nin damadının üzerin
de yanm mlJyon Fransız frangı i'' 
külliyetli miktarda İtalyan ve W 
yol paran bulunm>-ştur. 
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80ZİİN 6ELİŞİ: 
Havacılık haftası 

Ş imdilik «ıfkinci dünya savaşı» denilen ba alabildiğine gaûş ve 
büjrük dövüşün asıl adı her halde «birinci hava savaşı» ola-

caktır.Çünkü geçen harbde henüz çocukluk çağında olan tayyareye 
kara orduları hizmetinde destekleyici bir varile verilmişken bu 
harbde kara orduları hava hücumlannın destekleyicisi durumtma 
inmiş bulunuyor. Asıl muharebeler havalarda oluyor, tkmal yol ve 
vasıtalarım allak buUah eden, hücuma geçip kara ordularının 
önünü temizleyerek yol açan ve sonra geride bütün fabrika ve ima
lâthaneleri, tezgâhlan ve işçi mahallelerile şehirlerin altım üstüne 
getiren tayyare, harbi tdc başına başarmak kabiliyetinde olduğunu 
çoktan ispat etmiştir. 

«Bava silâhı, günün baş konusu ve dövüşen milletlerin can 
daman olmuştur. Bir kasabanın, bir kaç saatlik hava akınile yer 
yüzünden «dliniverdiğini görüyoruz. Havası kuvvetle korunan bir 
orduyu yerinden söküp atmak imkânsız olmuştur. Artık toprak ve 
su göklerin emrine girmiş bulunuyor.» 

Tukandaki cümleleri «Havacıhk haftası» mn başlaması müna-
•ebetfle Türk Hava kurumu başkannun neşrettiği beyannameden 
ahyoruz. Ayni beyanname uyanık milletimizin hava silâhınm ehem
miyetini çoktan idrâk etmiş olduğunu belirten şu sevinmeğe değer 
haberleri ihtiva etmektedir: Milletimizin Hava kurumuna yardımı 
bu yıl bir rekora ulaşmıştır. 943 senesinin Hk alb aymda Hava ku
rumunun vilâyet ve kaza şubelerinin masrafları çıktıktan sonra 
gelir yekihıu iki buçuk milyon liradan fazladır. Fakat «bu iki Imçuk 
milyon bizim için varılmış bir gaye değil, ancak açılmış bir konaktır, 
ülkümüz, hiç olmazsa her jA — nüfus basma bir Ura — olmahdır.» 

Milletler ne kadar sağlam kara ordulanna malik olurlarsa ol
sunlar, eğer havadan korunmuyorlarsa, düşman hücumlannm ön-
lenemiyeceği ariak gün gibi aşikâr bir hakikattir. 

Hududlanmız karadan gelecek düşmana karşı nasıl nyimag 
bir kale ise havalarımızı da düşman tayyarelerine karşı geçilmez bir 
set halinde tutmak zorundaıoz. Bu işin kendi hissesine düşen kada
rım başarmak için Türk Hava kurumunım bizden istediği — nüfus 
başına bir lira — dır. Hayır! bir değü, beş vereUnt. Çünkü en büyük 
itMükeoin havada olduğunu artık büiyomz. 

Şevket Rado 

Çimento 
tevziatı 

îstanbulun ihtiyaçlarına 
1150 ton çimento verildi 

B. Churchill'in nutku 
(Ba« tarah 1 ind tahifede) 

d cephesi dedikleri eeı^enln kurul
ması bahsi üzerinde iki senedenberl 
Wr çok defalar kranışulmustur. Al
man ordulannın başlıca yükünü 
kencii cephelerinde tanıyan Rusların 
dalma ve dutmadan bu vazifeyi biz-
<ien istemeleri ve bunu daha evvel 
yapmamış olduğumuzdan dölajn şi
kâyet ve sızlanmalannı saklama-
makta olmaları pek tabiidir. Kurta-
ncı İngiliz ve Amerikan ordularımız 
bütün kuvvetlerlle Manşı geçerek 
Pransayi işgal eden Almanlarla ya
kından iorşılaşacaklan günü zeyk;-
le düşünüyorum. Bittabi, bunun ne 
zaman olmak UıtlmaU bulunduğunu 
veya bunun yakm ve uzak bir gele
cekte mi olacağını söylememi iste
mezdiniz. Fakat emin olıatoiUrsinlz 
fcl, büyük daıbe indirUeceği zaman, 
bunu biz fasılasız muvaffakiyetler 
elde etmek ümitlerinin mevcut bu
lunduğuna ve asker "kayıplanmızm 
herhangi siyasî mülahazalarla İsrafa 
meydan vermlyen ve salim çekilde 
tanzim edilen askeri plânlara uygun 
nlsbette olacağına kani bulunduğu
muz gün yapacağız. 

Ben şahsen IMncl cephe kadar bir 
üçüncü cepheyi de düşünüyorum. 
Ben batı demokrasilerinin tek elle 
değil İki elle de dögüşen boksörler 
gibi olmaları İcabettlğlnl düşünüyo
rum. 
Balkanlarda çok mühim 

ve mânah hâdiseler 
Rus zaferlerinin ve zannedersem 

Bicllyaya kar^ yapılan İngiliz, Ame
rikan seferlerinin bir neticesi olarak 
Balkanlarda çok mühim ve manalı 
hâdiseler cereyan etmıefctedir. Hür
riyetini ve mevcudiyetini Rusyaya 
borçlu olan Bulgar milleti son otuz 
»ene İçinde kendi menfaatlerine ve 
büyük bir Ölçüde kendi arT^larma 
aykırı olarak fena İdareciler ta rafm-
dan felâkete sûrûklenmlştâr. Borisln 
mukadderatı belki diğer İmansızlara 
günahm bedelinin ölüm olduğuna 
hatırlatacaktır. Sırası geünl^en, 
Yugoslav ve Tunan milletlerinin ve 
GladslonCun vaktile kaJıraman 
daghlar adını verdiği Karadaglılarm 
müstevlilere karşı gösterdikleri şerefli 

mukavemeti İıatırlatmadan geçeme
yeceğim. Bütün Balkanlar alev İçin
dedir. Haıb &mlli sıfatUe İtalytuun 
yakm olan İnkırazı bu fethedilmez 
ırklann en kalabalık bir düşmanı or
tadan k(aldmnakla kalmıyacak on-
larm ümitlerini canlandıracak ve on
lara yardım edenleri kenger ine yak
laştıracaktır. Yunanlstanla Yugos-
lavyanm bizzat kendi hayatlarını ya
şamak ve kendi mnkadâeratlannı i-
dare etmek hürriyetine kavuşacakla
rı günü bÜ3rûk bir zevkle görmekte
yim. Bu fırsattan Istdfade ederek bu 
mllletlerie hükümetlerine bir an ol
san vazifelerinde yanılmıyan ve hür
riyete kavuşan milletlerinin serbest 
seçtml ile tekrar tahtlarına geçecek
lerini ümit ettiğimiz Yunan ve Yu
goslav kırallanna birer teşvik mesa
jı dönderiyorum. 

Japonyaya karşı 
şiddetli harekât 

B. Ohurchlll Quebec konferansmda 
Japonyaya kaınşı harekâtm şiddetlen-
dirllmesine karar verildiğini teyit et
tikten ve Atlantiği geçtlgindenberi 
bir çok kimselerin ba yıl Almanya-
nm teslim olup olmıyacağını kendi
sine sorduklarından bahsetmiş ve 
demiştir ki: 

Ben harbin ne kadar devam edece
ği hakkmdakl tahminlerim boş ve 
faydasız olduğu kanaatindeyim. Biz 
ba işe girişirken neye mal olacağını 
ihtimamla hesaphjrarak ve ne kadar 
devam edeceğini ölçerek girişmiştik. 
Biz onu kafcul ettik. Çünkü vazife ve 
şeref bizi çağırdı ve işimizi bitirin
ceye kadar gayretimize devam edece
ğiz. Vazifemiz tamamianmcaya ka
dar. İstirahat edinceye kadar bütün 
dtoya ümitle, güvenle ve çok baha^ 
h kazandığı tecrûbesfle hartxlen de
vamlı bir b a n ^ döntoceye kadar ta 
kip edecek olduğumuz yol budur. 

B. Churchill Qubecden 
ayrıldı 

Londra 1 (Radyo) — İngiliz Baş-
ytMO. B. cnıorehill, Blrieşik Amerika 
Reisi Cumhuru İle tekrar görüşmele
rine devam etmek üzere bugün Qu 
ebecten aynbmştır. 

Gerek resmî daire ve müesseselerin 
inşaat v e tamirat işlerinin netic<l ene
memesi, gerek Inalka ait inşaat ve 
âcil tamirlerin yüzüstü kalması yü
zünden ağustosa mahsus çimıcnto 
kontenjamnın arttınldığım yazmış-
tık. 

Geçen a|ya kadar çimento fabri-
kalanmn istihsali, m e m l ^ e t ihtiya
cını karşılamadığı için her ay Istan-
bula tahsis edilen çimento miktan 
da o nispette azdı. Son zamanlarda 
fabrikaların istihisali arttığı gibi ha
riçten de bir miktar çimento ithal 
edilmiştir. Bu itibarla ağustt» kon. 
tenj-am da çoğaltılmıştır, iktisat Ve
kâleti, İstanbul ihtiyacım karşılamak 
üzere lıariçten getirilen çimıcntodan 
4 0 0 ve yerli çimentodan da 750 ton 
vermiştir. Bu 4 0 0 ton çimentonun 
fiati çuval başına 11 Kra 81 kuruş
tur. Vilâyet, bu çimentonun halka 
dağıtıhnetsını münasip görmüştür. 
750 ton y«rli çimento da resmî iş
lerde kullanılacaktır. 

Belediye, aylardanberi çimento 
lalmak üzere müracaat edenlerin ih. 
tiyaçlanm karşılanyak üzer« bir kaç 
g^ündenberi müracaat edenlere çi
mento vermeğe başlamıştır. Ancak 
çimento geçen aya kadar yalnız âcil 
tâmirat yapacaklara verildiği halde 
bu ay çimento kontenjanmın arttırıl, 
meısı üzerine inşaat sahiplerinin de 
müracaati kabul edilmektedir. Fakat 
şimdiye kadar vukubulan talepler 
mühim bir yekûn tuttuğundan veri
len çimento miktan, on, on beş tor
bayı geçmemekledir. Çimento veril
mesine başlanması üzerine şehirde 
tamir ve inşaat sahasındaki iş
lerde de bir kımıldama başlar 
mıştır. Çimentosuzluktan dolayı 
inşaat, hususile tamir işleri ta-
mamile muattal kaldığından bu 
sahada çalışan işçiler de işsiz kal
mışlardı. Çimento tevadatma başlan
ması üzerine işçilerden bir kısmı da 
iş bulmiJc imkânmı elde etmişlerdir. 

Ziraat Vekili şehrimizde 
Ziraat Vekili B. Şevket Raşit Heu 

tiboğlu şehrimize gelmiştir. 

Vali muavini Çatalcadan 
döndü 

Mahsul vaziyeti İle yatandan meş
gul olmak üzere Çatalcaya giden va
li muavini B. Hilmi Balcı şehrimize 
dönmüştür. Çatalca ve Silivri kaza-
lanndflkl harmanm yansı bitmiştir. 
Sllivrideki mahsulden devlete ait top
lanan hisse bin tonu bulmuştur. Mah
sulü koymak İçbı depo sıkmtısı da 
kalkmış ve vali muavininin yaptığı 
teşebbüsler neticesinde geniş bir an-
bar temin edilmiştir. 

Orta tedrisat muallim 
kadrosu 

Orta tedrisat muallim kadroları 
Maarif müdürlüğü tarafmdan hazır
lanmıştır. Maarif müdür vekili B. 
Necmeddln Bora bu yeni kadro hak-
kmda Vekâletle görüşmek özere bu
gün Ankaraya gidecektir. 

B. Necmeddln Bora'nm Maarif 
müdürlüğü vekâleti hakkmdakl ka
nunî müddet de 5 eylülde bitecektir. 
İstanbul Maarif müdürlüğü hakkın
da da Vekâlet bugünlerde kati bir ka
rar verecektir. 

Üç aylıklar 
Malûl, yetim ve mütekaitlere üç 

aylıklannm tevziine 3 eylülde başla
nacak ve 10 eylülde tevzlatm arkası 
alınacaktır. 

Makarnalar 
Fabrikalar 2 ay Ofis 

hesabına makarna 
yapacaklar 

Toprak mahsulleri ofisi umum mü
dürlüğü İle makma fabrikatörleri 
arasında bir müddet evvel yapılan 
mukavele 11© Ankaradan iki, İzmir-
den bir ve tstanbuldan sekiz makar
na fabrikası iki aylık mesailerini ta
mamen Ofisin emrine tahsis ederek 
makama imal edecek ve Ofise vere
ceklerdi. 

Mukavelenin devamı müddetlnce 
piyasaya makama verilmesi meno-
lunmuştur. Ofis tarafından fabrika
törlere tebligat yapılarak hazırlık 
yapmalan bildirilmiştir. Bir iki gün 
İçinde Ofis tarafmdan verilecek ma
karnalık unlarla makama imaline 
başlanabilecektir. Ofisin İstanbul 
şubesine makarnalık sert buğday ge
tirilmesine başlanmış ve bunlann 
(^ütülerek yerleştirilmesdne devam 
olunmurtur. 

Mahkemelerde : 

Bayan Neriman, rakıjişesini kaptığını 
hatırlıyor; ondan mrasını bilmiyor! 

»• • » i 

— Kaç yaşmdasm?.. ] de sonradan kendin sulanacağına) 
i n , siyah gözlerini tavana dikip içerken rakıya sa kanştır da «arhoç-

Piyasada durgunluk 
Ekmeğin 450 grama çıkarılacağı

na ve kame usulünün kaldırılacağı
na dair gazetelerde çıkan havadisle
rin pi3rasa üzerinde yaptığı tesir dün 
de devam etmlşiir. Satışlar dün de 
aücısız geçmiş, tacirlerin gözü bugü
ne çevrilmiştir. Bugün eylülün biri 
olduğundan memurlar maaşlarını 
alacak ve pyiasada hareket beklene
cektir. 

Alıcı olmadığı halde fiatlerde yeni 
düşüklük hâlâ başlamamıştır. Yakm-
da piyasadaki tereddüdün zail ola
cağı beklenmektedir. 

Manifatura tevziat i 
vilâyetlere, birlikler tarafmdan 

yapılacak manifatura eşyası tevziatı 
hazırhklarma devam olunuyor. Tevzi
at esaslan ve dağıtılacak mal miktarı 
anlaşıldıktan sonra katî emir abnak 
üzere birlikler umumi kâtibi Ankara
ya gidecektir. 

Kamyon bir adamı 
öldürdü 

Şoför Halil'in idaresindeki kamyon 
Üsküdarda Klreçooagı denilen yerden 
taş yüklemek üzere giderken yolda 
Osman admda bir adama çarpmış
tır. Osman kamyonun altmda kala
rak ezilmiş ve aldığı yaralann tesi-
rile ölmüştür. Osmanm cesedi mua
yene edilerek gömülmesine ruhsat 
verilmiş, şoför Halil yakalanıp tahki
kata başlanmıştır. 

Uç tifüs vakası 
Son yirmi dört saat içinde şehri

mizde yeniden üç tifüs vakası tesbit 
edilmiştir. 

Ayaklarım çarka 
kaptırdılar 

Hasköy dvanjıda hlr değirmende 
smbar memuru Hihnl dün değirmen 
İçinde kontrol yaparken sol ayagmı 
çarhlara kaptırmıştır. Bunu gören 
İşçilerden Marko koşmuş, anbar me
murunu kurtarmak isterken Marko-
nun ayağı da ayni çarhm araşma 
girmiş ve Udsi de yaralanmışlardır. 
Yaralılar hastaneye kaMınlmışIar-
dır. _ _ _ _ _ _ 

İzmir Fuarına rağbet 
fazla 

tzmlr 31 (A.A.) — münakale güç
lüklerine rağraen bu yıl İzmir enter
nasyonal fuannm gördüğü rağbet 
bütün tahminlerin üstündedir. Açılı-
şm onuncu günü akşamma kadar 
fuan ziyaret edenlerin sayısı 442.828 
yi bulmuştur. Bu miktar geçen yıhn 
aynı günleri içinde fuarı ziyaret eden
lere nazaran 140.000 fazladır. 

•• Takurim 
Ramazan 1 — Hızır 119 

İmsak Güneş öğle İkindi Ak, Yatsı 
E. 8.57 10.43 5.31 9.12 12.00 1.86 
Va. 4.40 6.27 13.14 16.55 19.43 21.20 

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

^ - Tefrika No. 67 Jf 

fakat husızm jrOzümB bakıyor, onıAı 
f^ekilden şekle girdiŞini «etyıediyor-
dEu. Muhaverenin sonunda herif mat 
atmuştu. y a v a ş bir harekede &tet̂  
Yerrell'e uzattı; o da deriıa) «Sac 
piaşladı 

— Alol Aîol Alo l 
Cevap yok. 
— Alo! 
^eçihnesi güç bir homurta, sotıra: 
—- Hangi numarayı istiyorsunuz? 
— Konuşuyordum, kestiler. 
Karışık bir ses v e gürültü, sonra 

yiabancı biri telefonda sordu: 
— Miss Jane Mc. Taviaib'le mi 

Iconuşuyorum > 
Yeni bir sükût, sonra nezaketli 

bir itizar: 
— Sizi rahatsız ettiğimd<n dolayı 

miitcessirim. 
Derken «es kesildi. 

_̂ VeTrell, dikkatini telefondan çe-
••rdiği vakit, haydut kaybolmuştu. 

;arıki kapınm ihtiyatla kapatıldı. 

ğmı hissetti. 
Acaba bir tesadüf eseri miydi bu? 

Teller biribirine mi kanşmıştı? Yok
sa, «Telefondaki kadın» la konuş
tuğu şd stm nnbavere esnasmda 
onun hakiki hüviyetini mi öğren
mişti? «Telefondaki kadın» Jane 
Mc. Tavish rai idi.? 

Gecenin geri kalan kîsmmda bu 
sualler zihnini yordu durdu. Güne
şin doğuşuotı bir kurtuluş ışığı gİbi 
telâkki etti. Ve şafakla beraber 
ı^yudu. 

Uyandığı vakit Rol>eıts, yatağı-
nm aylak acundaydı; bendisine kah-
valtKinı getirmişti. Uyanış neticesi, 
Verrell'in dimağı, yemden işlemeğe 
başladı. 

Bu karmakarışık vaziyette mu
ammayı halledebilecek miydi? «Te
lefondaki kadın» m, neler söylediği, 
ni ve kendinden ne deliller aldığını 
şöyle bir düşünüyor, harek<etlerini 
nereden bildiğine şaşıyordu. Diğer 

tanaftan, Jane Mc. Tavish'in sanat
kârlar kulübü ziyafetine iştirak etmiş 
olması, garip bir hâdiseydi. Oradan 
evine döoer dönmez, «Telefondaki 
kadm» ona telelon etmiş ve bütün 
hâdiseyi bildiğim ona göstermişti. 
Peki şimxü, şu anda ona nasıl tele
fon etmişti? Eğer «Telefondaki ka. 
din» Jane Mc. Tavish ise mahut ge
ce, hırsızı «ğabeyisinin evine gön
dermesi de izah edilebilir bir hadi. 
şeydi. Tezinin b a n noktalan da bu
nun muhakemesini ariik kırvvetlen-
diriyordu. Fakat, bazı düşünceler 
bilâkis kanaatini sarsmaktaydı. «Te. 
lefondaki kadın» m iani bulduğunu 
zannedenek son derece heyecanlanı-
yordu. Jaree ile konuşmak arzusuna 
kapıldı. Onu şaşıratacak, şaşkınlığı 
esnasında ağzından lâf alacaktı. 

Hemen telefon rehıberini istedi; 
«Mc,»!ar sırasını aradı. Heyhat! 
Bunlar o kadar çoktu ki aradığını 
bulmak için uzun zaman sarfetti. 
ismini buldu. Fakat inkisara uğradı. 
Numara, Richmond'da 62 ,213 tü. 
Ümidi boşa çıkmıştı, ö y l e ya 
madem ki Telefondaki kadın'in 
numarası Park 0 ,343 tü. buna rağ
men, Flichmond'daki numarayı iste. 
mek merakından yâkaıyt sıyıramadı. 

Cevap veren, metrdotel oldu: 
— Hajrır efendim. — dedi. — 

miss Mc. Tavish evde değil. 
— Ne zaman döneceğini biliyor 

musunuz? 
— Hayır efendim. Matmazel ar. 

tık ağabeyisile beraber oturmuyor. 
Şehirde, dostlarile oturuyor. 

— Ya! ö y l e mi? Kendisini nere
de bulabilijim? Lütfen bir telefon 
numaraısı verir misiniz banla? 

— Tabii efendim. Şayet biraz 
^beklerseniz... Adresi ariyayım. 

Verrell, müstehzi: 
— Peki. - dedi. 
Bir dak^a sonra uşak, cihazm ba-

şma dönmüştü. V e söze başladı. 
— VOsse Mc. Tanriah, HiU sid 

Drive'da 21 numarada bay ve ba
yan LawTence'le birlikte oturuoror. 

Verrell: 
— Mersi! . dedi ve telefonu ka. 

pattı. 
«Telefondaki kadm» hakkmda 

gittikçe daha fazla malûmat alabil
diği için memnundu. 

Dostlanmn yanında bulunduğu
nu ona söyliyen l ^ z a t kendi değil 
miydi?. 

I (Arkası var) 

biraz düşündükten sonra nezleli, kart 
bir sesle cevap verdi: 

— Yirmi üç amma, bundan üç se
nesini çıkaracaksınız bay Hâkim!.. 

— O ne demek?.. 
— Ömrümün üç senesi boşa gitti 

bay Hâkim... Yaşadım sayılmaz ki... 
Asıl yaşımdan bu üıç seneyi çıkarmak 
lâzım. 

— O hesap bizi alâkadar etmez. 
Demek yirmi üç yaşmdasm. 

Gerdan kınp dudıE^ büktü: 
— Siz nasıl İsterseniz öyle yazınız. 

Benim üç yıllık ömrüm havaya git
miştir. Yaşıma kanştıramam o ze
hirli günleri. 

Bajran Neriman asliye yedinci ce
za mahkemesinde mevkuten muha
keme ediliyor. Kocası Mahmud'u ya
ralamak suçundan tevkif edilmiş. 
Yumak yumak ensesine yığılan koyu 
kestane rengi saçlarına sardığı cicili 
bicili kırmızı eşarpm uçlannı çenesi
nin altmdan dûkümlemlş. Ablak çeh
ren, orta boylu, tıknazca bir esmer 
güzeli. Sırtında bordo rengi ceket, 
aynı renkte et^llk, ayaklar çıplak, 
süet İskarpinleri de bonJo renginde. 
Dudaklar boyalı, tırnaklar cilâlı, göz
lerinin sürmesini, yüzünün allığını, 
pudrasmı da ihmal etmemiş. Ağzı 
fermuariı tıordo rengi çantası koltu
ğunun altında. Sanki. Jandarma mu-
hafazasmda tevkifhaneden mahke
meye gelmiyor; kavalyesinin kolunda 
kuvaförden çıkmış da Florya plâjma 
gidiyor. Koridorda diğer mahkûmları 
getiren jandarmalann heııstne munis 
bakışlarla aşinalık gösteriyor, gülûm-
siyor, hafif baş İşaretlerüe sağı solu 
selâmhyor... Mahkemeye de pek alı
şık adımlarla girdi, mübaşirin l i r e 
tine lüzum görmeden maznun san
dalyesine geçip hâkimi selâmladıktan 
sonra oturdu. Hâkim karşısma çık
makta acemi olmadığı her halinden 
bem. 

Soruldu: 
— sen, kocan Mahmude yüzünden 

yaralamışsın... 
Çantasmdan çıkardığı mdnlmfnl 

mendili avucunda mmcıkhyarak 
kalktı, evvelâ hâkimi, sonra dinleyi
cileri birer birer süzdü, red maka
mında başını saDıyarak mflstehzlya-
ne dudak büktü: 

— Yüzünden yaralanuşsm, deme-
senlz daha doğru olur bay Hâkim!.. 

— Anlamadım. 
— Kocan" Mahmud'u yüzünden ya

ralanuşsm. diyorsunuz. Bay Hâkim; 
Mahmud'un yüzü yoktur ki yaralan-
sm. Yüzsüzün biridir o... Hem Mah
mut benim kocam değil, bal gibi 
dostumdur. Aramızda ne nlk&h var, 
ne nişan. Beni kapatma aldı. üç se
nedir dost oturuyorduk. 

— Peki, şu vakayı anlat bakalım. 
— Vakaların hangi birini anlata

yım bay Hâkim?... Bizim evin ağzı 
olsa da, üç senedlı< o dört duvar 
arasmda olup bitenleri dile gelip an
latsa, üç sene de dinlemesi sürer bay 
HâMm... ömrümün şu üç senesini 
sinemaya çekselerdl, seyredenleri 
hüngür hüngür ağlatırdı. Benim 
Matanud'dan çektiklerimi, fareler ke
dilerden çekmemişlerdir alimallah. 

— Onlann bize lüzumu yok. Sen şu 
dâvajra sebep olan vakayı anlat ba
kalım. 

— Anlatayım Hâkün bey!.. Mah
mut beni üç sene evvel metres tuttu. 
O zaman toy bir çocuktum. DOnya-
nm bin bir çeşit cilvesi var. Ben de 
küçük yaşta kötü yola düşmüşüm. Ne 
olacak? Anasına bak. kızmı al. der
ler. Anam doğru yolu bulamamış ki 
bana da göstersin. O da bu işjeri sar
hoş babalığıyle günahkâr anasından 
öğrenmiş. Yani sizin anlıyacagınız, 
biz soyca, sülâlece cehennemlik kul
larız bay Hâkim. Ben de bu yollara 
düşünce İlk zamanlar pek hoşlandım. 
Dellkanlılarm birinden ötekine geçi
yor, el üstünde gezdiriliyordum. 

pencereye dönerek derin derin İçi
ni çekti, sesi çatallaştı: 

— O sultanlık günleri de çabucak 
gelip geçti. Bizim ha3ratınuz. Arnavut j 
kaldırımında giden demir çemberslz 
araba tekerleğine benzer Hâkim bey. 
Gürültüler, patırdılar arasmda yu-
varlana jmvarlcma çabukça ytpram-
veririz. Ben de öyle oldum içte. Artık 
eski âşinâlardan eskisi gibi yflz bula
mıyordum. Eeeeh, kör bogM durmu
yor M. Yemek lâzım, giyinme^ lâzım, 
genç yaşımda biraz da gezip tozmağa 
hakkım var ya... Ben eskiden Mah
mut gibilerine dönüp bakmazdım 
bUe. 

Gelgelcllm, yokluk içinde kalınca 
o da gözümde sultanlar kadar büyü
dü. Boyun eğip elini tuttum, dost 
oldum Mahmnd'a... Kendisi şofördür, 
bizi geçindirecek kadar kazancı var
dır. Her akşam evde rakı sofrası ku
rulur, karşı karşıya kadeh tokuşturup 
vur patlasın eğleniriz. Fakat her eğ
lentinin sonunda da bir hırıltı başlar, 
blriblrlmJze gireriz, kâh o beni döver, 
kâh ben onu pataklanm, İşte, üç se
nelik ömriim böyle geçti bay Hâkim. 
Ben de adam alnlh rakı tiryakisi ol
dum. Mahmud'un be? on kuras ka
zancı için herşeye katlandım, kahrını 
çektim, tam üç yıl bağrıma t&ş basap 
oturdum. 

Yine bir akşam karşı karşıya bir 
kilo rakı letlk. tklmlz de sarhoş ol
muştuk. Mahmud yine edep^.zliğc 
başladı. Oğlum! Şu rakıyı susuz İçip 

luğun biraz teıiıiyell oLsun, dedimt. 
Birdenbire küfrederek yerinden kalk
tı, şırrraaak diye suratıma bir tokat 
miladı. Gözlerimden alev saçılıyor 
sandım bay Hâkim. Can acısüe ken
dimi kaybetmişim. &ıöm<lefcl rata 
şişesini kaldınp fırlattığımı hatırlar 
gibi oluyorum. Ondan sonrasım bil
miyorum Hâkim beyi.. Mahmut da 
beni dövdü. O da suçludur. Bunuc 
İçin karşınıza gelip cevap veremiyor, 
benimle yüzleşmeğe cesaret edemiyor 
Onım yüzünden ben de nahak yero 
hapishanelerde ömür çürütüyorum. 
Bana bir tahliye veriniz Hâkim bey! 
Bent saüverlnlz, Mahmudu da buldu-
nmaz, beraberce karşmıza geçelim. 
Ne Kaman çağırırsanız gelirim ben. 

Mahmut mahkemeye gelmemişti, 
Kvrjük tetkik edildi, kendisi muayene.! 
ye sevkedilmek üzere arattırıldıgı 
halde bulunamadığı anlaşıldı. Mah
keme, Mahmud'un yüzündeki yara-
nm daimî İz bırakacak mahiyette 
olup ohnadıgmm tesbltl İçin kendisi 
buldurularak muayeneye gönderil
mesine, muhakemenin gasnri mevkuf 
olarak devamma, Neriman'ın tahll-
yeslne kadar verdi, dâva başka güne 
bırakıldı. Kararı müteakip Hâkim, 
Neriman'a ihtar etti: 

— seni selbres bırakıyoruz. Fakat 
muhakeme celselerine çagınldığm 
zaman gelmezsen, ilk celsede seni ya
kalatır, tekrar tevkif ederim ha. 

— Teşekkür ederim bay Hâkim!., 
Söz bir. Allah birdir. Ben kötü yola 
düşmüş bir İnsanım amma. sözünde 
durmıyan kadınlardan değilim. İste
diğiniz gün karşmızda hazırım. 

Mahkemeden çıkar çıkmaz Neri
man bir kahkaha attı, koridordaki 
boş kanapeye oturup bacak bacak 
üstüne koydu, çantasından çıkardığı 
otuzluk sigara paketinin kenarmı 
manikürlü tımağiyle yırtıp açtı, du-
dağmm kenanna kıstırdığı sigarası-
nm dumanlannı savurarak Jandar
maya döndü: 

— Hadi bakalım ahbabım! Size 
misafirlik ettiğim elverir artık. Şu 
tahliyemi çabucak çıkattınver de 
azat et beni... 

Galatasaray ın 
7 5 inci y ı l d ö n ü m ü 

Galatasaray lisesinin 75 inci ku
ruluş snldönüınü bugün büyük tö
renle kutlanacaktır. Galataisaray li . 
sesinde, bu güzide irfan müessese
mizin 75 senelik faaliyetini canlan
dıran güzel bir sergi de kurulmuş 
tur. Sergide mektebe ait birçok hâ
tıralar ve Atatürkün kullanmış oldu
ğu futa da teşhir edilmektedir. Ma
arif Vekili saat 17,30 da başlıyacak 
olan töreni bir nutukla açacak, bu 
gece mektebin bahçesinde büyük 
bir gardenparli verilecektir. 

Çok acıklı bir ölüm 
Emekli doktor albay ve Fatih Be

lediye tabiplerinden Hamdi Akoğuz 
kızı, eski mebuslardan Hilmi Algün 
torunu, korgeneral Hakkı Akoğuz 
yeğeni ve Belediye Sular idaresi baş-
veznedarı Ayetullah Sarp yeğeni Tıp 
fakültesinin çalışkan ve çok dürüst, 
dördüncü sınıf talebesinden, Jale 
Akoğuz çok g«nç yaşında şiddetli 
bir seyir takibeden intanı bir hasta
lık neticesi kalb zaafından bugün 
hayata gözlerini kajjanııştır. Cenazesi 
Şehzadebaşmda Elşraf sokağında 4 
No. Iı evden 2 eylül 9 4 3 perşembe 
günü kaldırılarak öğle namazını mü
teakip Bayezit camisinde namazı kı
lındıktan sonra Bakırköyündeki aile 
makberdsine defnedilecektir. Arzu 
buyuran arkadaş ve dostlanmızm 
teşrifleri lica olunur. 

Çok kederii aOesi 

S1/8/1MS «atlerl 
Londra fizerlne l sterlin B.M 
Nevyork üzerine 100"» dolar 132.— 
Cenevre üzerine 100 fran)£ 29.9700 
Madrid üzerine 100 pezeta 12.937S 
Stokbolm fizerlne 100 kuron 31.1325 

Esham ve TahvOM 
İkramiyen % 5 W3 21.50 
İkr Ergani % 5 9S8 19.33 
% S ikramiyen M. M, 18.91 
% 7 Mim MOdalaa 20.28 
Sivas - Bzromm I 10.88 
Sivas - Brzurum 2-7 30.02 
% 7. 1941 D. Y. I 20.10 
% 7, 1941 D. Y. 2 19.84 
% 7 1941 D.Y. 3 19.16 
% 74 T. borca , 14.— 
Anadolu D. Yolu % 80 24.— 
Anadolu D. Yolu 1-2 43.— 
Anadolu Mûmes. 18.75 
Merkez Bankası 114 
îş Bankası nama 13.50 
tş Bankası Hâmilin» 13.50 
T, T. B. hisse 3.70 
Aslan Çimento 6.40 
Şark Değirmenleri 4.25 
tttlhat Deülrmen 83.— 

ROnSA DIŞINDA 
Türk ritmi 30.10 
Külce' Utul bir gnum 3.98 
yi 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Herekede halıcılık 
Hereke fabrikasnu ziyarete gitti-

î kni diğer bir yazımda da bahis 
mtevzaa etmiştim. Burada biB»»»»»' 
dOdıatimi çeken halınlık kmm olda. 

Hemen her kmm. biiyfik bir faa* 
Syetle «altlıyor: Sevimli müdür ve-
idli bay Nâum'm oturduğu miidiri* 
yet odasmm duvarlannda grafikler 
gördüm. Boradaki rakamları bir 
gazete sütununa tafsilâttle geçirme
nin faydası yoktur. Fakat mezaniyet. 
te bulunan müdür bay Kcnamn da 
mesai arkadaflanndan draledigim 
faaliyeti sayesinde, fabrikanm her 
kolu mükememl randımanla imliyor: 
GrafUer, gecen senelerle mukcye. 
•eli olarak, bu hakikati ortaya koy
maktadır. 

Ancak bir kısım hakkında banan 
böyle olduğu söylenemez: 

Habcılık kısnu. 
Kabalıkta rekor, vaktile 1800 

1 ^ bznun çalışmasında imiş. ŞLıkdı 
ancak 57, yahut 68 kız çahşyor. 
Tabiatile tezgâhlardan birçoğa bom-
hof... Baknız, ne sukut! 

Millî Inr iftiharımız olan bahcıUc, 
epey zamanlar, gerçi pek gayretli, 
fakat heyat, alaydan yetişme şahsk. 
yetlerin elinde kalmıştır. Boıdar, 
pratik sahada pek bilgili bOe olsa* 
lar, kafaları bir yere saplanmış ola. 
biliyor; basma kalıp modellerde 
gördiâderi bir «pembe» yi, gelişL 
güzel «pembe» sayarak hahcılığımı-
XI dejenere ettirebiliyorlar. Cidden 
piyasada hayli bayağılaşmalar var. 
Üstelik de kübik belâsı çıktı! 

müessesesi, bütün ba aksak, 
hklan dikkate alarak, son zamanlar
da bir sanatkârı iş basma getirdL 
tbrahim Ostrova ismindeki ba zat, 
•ade ihracatçı bir ecnebi şirketin ya
nında uzun zaman tecrübe gördüğü 
için değü, aym zamanda babalığı 
nazariye olarak da bildiği ve hah 
rassamı olduğu için kendisinden pek 
çok ümitlerimiz vardır. Eterlerini 
kâğıt Saerinde ve tezgâhta işlenir, 
ken gördüm: Roık ve şekilleri imti. 
zacettirişi, her hangi bir asırdaki 
tran, Türk, Kafkas halı sanatkârmı 
kıskandıracak güzelliktedir. Aym za
manda yeni telâkkilerle de işe girişi
yor: 

Mademki piyasada kübik hah me
rakı vardır; ve mademki yeni oslûp 
toohJiytier, düz hatlı ve basit renkli 
hahlar isteniyor; bay İbrahim Ostro
va da, bem taşı atan, hem kurba
ğayı ürkütmiyen usuller bulmuştur: 

Meselâ, Ayasofyanm tavanların, 
daki tıez3rinat arasmda modem zev
ke h^ aykın kaçmayıp eskilerin de 
cidcleo huşu ile beğeneceği motifler 
ye renkler vardır. Bunları halıahğa 
gy^iediyor. Sonra Türk çinileri Sze-
rinde de çalışıyor. Bu mesainin neti
cesini resimlerde ve tezgâhlarda 
gördüm. Pek beğendim. Bandan 
hattâ bir rönesans zuhur eddbiBr. 

İbrahim Oitrova: 
— Halı demek, renk ahengi de

mektir! . nazariyesini güttüğü için, 
Herekeden halıcılığımız noktasm-
dan büyük bir fleri adım atılmasım 
bekliyoruz; bundan da inkisara uğ-
l«mayız temenmsindeyim. 

Evet, bogünka günde mOK fabri-
kalanmızın geKri mükemmeldir. Fa. 
kat bir de beynelmilel rekabete giri
şeceğimiz günleri düşünün. Avrupa 
harap oldu desek bfle, meselâ Ame. 
likadan Japon dampingi gibi bir 
«harbden sonra dampingi» bekle, 
kair tfte o zaman, pahabya müste
nit bütün o «randıman» 1ar, olduk
ları yerde send^yeceklerdir. Seskde-
lememesi lâzım gelen bellibaşh milli 
ye tabii istihsal ve ihraç «ubelerimiz 
arasında Türk halıcılığı vardır. O, 
her badireden artakalmıştır. Gene 
de muzaffer çıkacaktır, öyleyse ha-
iıcılığa dört ellc sanlmahyiK. 

Türk haİKilığınm bir «baş» ı, bir 
«goıelkurmay» ı olmak lâzım gelir. 
O da, ticaret hOelerine sapanuya. 
cak, kötü boyalar kuDanannyacak, 
halı ananesinden aynlamıyacak, 
«para menfaati» yanmda «miDt 
ban» meselesini de goz önünde tu. 

Seyrüsefer 
sıkıntısı 

Prott, Azapkapi ile Tepe-
ba$î arasında Viyadük 

yapılması fîkrinde 

Deri ihtikârı 
Belediye mürakipleri 

mühim ihtikâr vakaları 
tesbit ettiler 

İstanbulun ana caddeleri bugünkü 
nakliye vaatalannı karjılamısracak 
vaziyette olduğunu göz &ıüne alan 
şehircilik mütehassısı B. Prost, şehir 
münakalâtını temin etmek üzere bir 
mttddettenberl tetklklet yapmaktat-
dır. Bu tetklkatta bogim büyük 
masraflara katlamlmafcsızm seyriise-ı 
feri kolaylaştırmak İçin ne gibi t«d-
Mrier almak İcabettlğlnl tesbit et^ 
mektlr. Bu arada tstantnıl ile Beyoğ-
lunu birbirine bağlamak üzere Un-
kapaıundan Aksaraya kadar açılmak 
üzere olan Atatürk bnJvarmm Bey
oğlu İle İrtlbatmın temin edilmesi İs
teniyor. Prost plânında Aapkapı-
dan Tepebaşma kadar Viyadük ya
pılması vardır. 

Prost, nakliye vasıtalanndan bir 
kısmmm Gazi köprüsünden Beyoğlu 
İle İstanbul arasmda İşllyebilmeleri 
İçin bu Vlyadüklü yolun bir an ev-
veı tesisini lüzumlu gördüğünden ve 
esasen bu sahada İstimlâk edilecek 
büyük bir saha da bulunmadîğm-
dan Belediye, münakalât kolayhğmı 
temin etmek üzere bu yolu açmak 
tasavTurundadır. B. Prost tetkikle
rini bitirdikten sonra Belediye, şeh
rin seyrüsefer sıkmtısmı lıafifletmek 
üzere bu yolu açacak tedbirlere baş
vuracak ve İmkân bulımursa 944 büt
çesine tahsisat konulacaktır. 

Bir senelik 
lıububat 

Mantarlı ve kalın altlı 
ayakkabılar yasak 

edilmiyecek 
Mantarlı kadm ve kaim alth erkek 

ayakkabı İmaline son verilmesi İçin 
İstanbul Ticaret odası tarafmdan Ti
caret vekâletine bir teklif yapılmış
tı. Odanm teklifi, tetUk edilmek 
üzere Ticaret Vekâletinden İktisat 
Vekâletine gönderilmiştir. 

Haber almdıgına göre mantarh 
kadm ve kaim alth erkek ayakkabı-
larmm yasak edilmesi şimdilik İkti
sat Vekâletince düşünülmüyor. Bu 
nevi ayakkabılara I^s nazan İle ba-
kıldıŞmdan serbes bırakılmasında 
bir mahzur görülmüyor. Mantar ka
dın ayakkabı imalâtı artmıştır. Ayak. 
kabıcılar cemiyeti, bundan bir müd
det evvel lüks ayakkabı jrapanlan 
topbyaRık kendilerinden kahn altlı 
erkek ve mantarlı kadm ayakkabısı 
yapmıyacaklarma dair söz almıştı, 
şimdiye kadar yapılan ayakkabılar, 
ayakkabıcılann vermiş olduklan bu 
söze riayet etmediklerini gösterdiğin
den İmalât serbes bıratohmştır. 

Belediye iktisat mürakipleri son 
zamanlarda faturasue mal satmı^ 
aşın fiat istemek gibi kanuni «uçlan 
tıüdbederek suçluları mahkemeye 
vermekle devam ediyorlar. Bilhassa 
ayakkabı derisi ve kürk işlerinde 
esaslı fiıtikâr hâdiseleri tesbit edil
miştir. Ezcümle Karaköyde bir deri 
tacirinin elinde bulunan 5300 küsur 
ayakkabı derisinin fitalerini kısmen 
150 kuruştan 400 kuruşa, karnen de 
250 kuruştan 500 gunışa çıkararak 
sattığı tesbit edilmiş ve kendisi Millî 
korunma mahkemesine serilmiştir, 
fiu dericinin ayakkabı fiatlerinin ala. 
bildiğine yükselmesinde mühim âmil 
olduğu tahmin ediliyor. 

Müraldpler, deri piyasasmdaki bu 
murakabelerinden sonra ayakkabıda 
kullanılan kösele, iğne vesairenin fi. 
aderi üzerinde de incelemelerle bu
lunmaktadırlar. Bu suretle kundura 
malzemesi fiatlerinin hakikî maliyeti 
tesbit edildikten sonra ayakkabı 
imalâthanelerinin — nevine ve cin
sine göre — ayakkabıları kaça sa
tabileceklerini tâyin edecek ve tesbit 
edilen fiatten fazlaya satanlar mah
kemeye verileceklerdir. 

Memurlara zeytinyağı 
tevziatı 

Vilâyetten tetliğ edilmiştir; Eli. 
lerinde zeytinyağı fişi bulunan değiş, 
mez gıeÜTİilerin mutemet bakkallara 
müracaada eylülün on beşine kadar 
zeytinyağlannı almalan lâzımdır. 

Bu tarihten sonra fişler muteber 
olmıyacaktır. Keyfiyet ilgililere tebliğ 
olunur. 

İstanbulun bir senelik 
ekmeklik hububata 

stok edilecek 

Beyazit LÂLE BAHÇESİNDE 
Bu akşamdan İtibaren 
Her akşam halk san'atkân 

İSMAİL DÜMBÜLLÜ Temsilleri 
San'atkâr AHMET GÜLDÜRÜR birlikte, Okuyucu SAB-
RİYE TOKSESln Iştlrâkile Z«ıgln Varyete Düet Kuartete 

Ba akşam SARI EFE Yann akşam CAFER AĞA 
Oülünçlü komedi 3 perd» Şarkılı oyun 8 perde 

Istanıbula Anadoludan getirilen 
buğday miktarı çoğalmaktadır. Son 
üç günde 80 vagon buğday getiril. 
mistir ki bu miktar üç günlük istih-
lâktan fâzladır. Fazla gden buğdaya 
1ar stok edilmektedir. 

Toprak mahsulleri ofisi umum mü
dürlüğünden bildirildiğine göre il«-
r̂ 4e sıkıntı çekilmemesi için vilâye. 
tin bir senelik ekmeklik hububat sto
ku şimdiden vücuda getirilecektir, 
utanbul şubesi müdürlüğü, stok işi. 
nin neticelendirilmesi için büyük 
gayret sarfetmektedir. Yeni ambar 
ve depolar bulunarak bızla buğdayın 
yığılmasına çalışılmaktadır. 

Şubeye davet 
Bayesit As, şubesinden: 
1 — Tıp fakültesinden Ziya öktem 

tabip Bnb. (329-28), 2 — Gazi Osman-
paça orta okulu tarih ög. Halit Ba
nkaya top. Tğm. (40450), 8 — Şehre
mini Müzik öğ. Ömer Albakır P. Tğm. 
(47157), 4 — Taksim erkek lisesi öğ, 
Mujaffer Tuncay P. Tğm. (49802), 
5 — Vefa erkek lisesi Matematik ög. 
Turhantan ölçme Tğm. (48450), 6 — 
Vefa erSek lisesi kimya ög. Rüştü 
Bayer kimya Tgm. (37010), 7 ( —Bey
oğlu orta okul tarih ög. Salâhattln 
Devres P. Tgm, (30228), 8 — Zeyrek 
orta okul tabUye öğ. Muhrfn Eğilmez 
diş Tgm. (37118). 9 — İstanbul Ziraat 
okulunda ög. Ragıp Maden Top, Tgm, 
(S0317), 10 — İstanbul Ziraat oku
lunda ^. Necatı Oöncnçer Nk, Tgm. 
(29507). 
48 saat zarfında şubeye müracaatlatı. 

tacak bir meıkez olabflir. Herdtede 
bunun doğmasını temenni etsek bd-
ki pek yerinde olur. Fakat bu da, tez
gâhlardan çoğunım boş durmasile, 
1800 yerine 57 kızm çalıştınlmasile 
olamaz. Bir metre morabbaı bafanm 
100 - 120 Imya çıkanlmasfle d« 
olamaz, olamaz, olnnazl 

(Vâ - Nû) 

VEFAT 
MemleketimMn tanmmış 

tüccarlanndan 
Lâstikçi HÜSEYİN HÜSNÜ GÜZEL 

Giriftar olduğu hastalıktan kurtula-
mıyarak rahmeti Rahmana kavuş
muştur. Cenazesi bugün 1 Eylül 1943 
Beyleıljeylnden motörle Sirkeci iske
lesine ve oradan YenlcamU şerife 
nakledilerek öğle namazını müteakip 
cenaze namazı badeleda Edimekapı 
Şehltliglndekl makberi mahsuaasma 
defnedilecektir. 

Cenabı Haktan ralımet diler ve ke
derli ailesine beyanı tazlyet ederiz. 

Dikkat: Cenaze Sirkeci iskelesine 
yanmda ffelecektlr. 

I RADYO 
ANKARA RADYOSU 
Bugünkü program 

12.33 Kanşık program (pl,), 12.45 
Ajans habeıieri, 13.00 Kanşık şarkı
lar. 18.03 Radyo dans orkestrası, 18.45 
B̂ aaıl heyeti, 19,00 Çiftçinin saati, 
19.15 Şarküar 19.30 Ajans haberleri, 
19.45 Yurttan sesler, 20.15 Radyo Ga
zetesi, 20.45 Hep beraber «oyluyoruzI, 
21.00 Evin saati, 21.15 Piyano üe caz 
parçalan (pl.), 21,25 Temsil - Bir ço
cuk büyütüyoruz, 21.45 Senfonik 
program (pl.), 22,30 Geçmişte bugün 
22,35 Ajans haberleri. 

Yarm sabahki program 
732 Vücudumuzu çalıştıralım, 7,40 

Ajana baberieri, 7,59 Hafif müzik 

tSTANBtlL RADYOSU 
Bugünkü program 

19,15 Dans müziği. 19.30 Ajans ha
berleri, 19.45 Opera parçalan, 20.15 
Radyo Gazetesi, 20.45 Şarkı, 21.00 
Konuşma, 21.15 Konuşma, 21.30 Klâ
sik eserler, 22.00 Ajans haberleri, 
22.15 Kapanış. 

RAŞiT RİZA 
TtYATROSD 

BU GECE 
Üsküdarda Doğancılarda 

AY PARK sinemasındt 

İstanbul Belediyesi ilânları 
Hesap İşleri Müdürtügü kadrosunda münhal bulunan 15,20 lira maaş

lı 50,60 lira ücretli memurluklar İçin 9/9/943 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 14 de lise ve 10/9/943 tarihine müsadif cuma günü saat 14 de 
de orta mektep mezunlan arasmda miksabaka İmtihanı yapılacaktır. 

Aşağıda yazıh evsafı haiz olanlann 7/9/943 sah günü akşamma kadar 
Belediye Riyasetine İstida Ue müracaat ederek İstenilen vesaiki vermeleri 
ve tâyin edilen gün ve saatte Belediye merkez binasında hazır bulunma-
lan ilân olunur. 

1 — Türk olmak. 2 — 18 yaşmı İkmâl etmiş olmak. 3 — Erk* talipler 
fiil askerlik hizmetini İfa etmiş olmak. 4 — 30 ya^mdan yukan olmamak. 
5 — Her hangi bir yüksek mektebe kayıtlı bulunmamak. «8678» 

Pendik Veteriner Bakteriyoloji Enstitüsü 
Müdürlüğünden: 

1 — 210 metre mikâp yanmış muhtelif hayvan gübresi açık arttırma 
ile Pendik Veteriner Bakteriyotojl Enstitüsünde müteşrfckll komisyon ta
rafmdan 3/9/943 cuma günü saat 15 de satılacaktır. 

2 — Muhammen bedeli 525 liradır. 
3 — Muvakkat teminat t)edeli 39 lira 38 kuruştur. (8065) 

Ankara Telefon Müdürlüğünden 
1 — Muhammen bedeli 8000 lira olan 8500 tane «Ankara Teleffon 

Rehberinin» basılması eksiltmeye konmuştur. 
2 — Bu işe ait eksiltmeye fenni şartnameler Ankara T«lefon miL 

dürlüğü abone dairesinden parasız olarak alınacaktır. 
3 — Elksiltme 16.9.943 tarihine tesadüf eden perşembe günü »aat 

16 da Ankara Telefon müdürlüğünde jrapılacakbr. • 
4 — Eksiltme kapah zarf usulile olacaktır. 
5 — Muvakkat teminat 600 liradır. 
6 — E^ltme(ye gireceklerin muvakkat teminat makbuzu ile ka-

nunt vesikalannı teklif mektupları beraber eksiltme tarihi olan 16.9.943 
perşembe günü saat 15 e kadar Ankara Telefon Müdürlüğüne teslim 
etmeleri ilân olunur. (8637) 

Nakliyat yaphnlacak 
Toprak mahsulleri ofisi umum müdürlüğünden: 

Aşağıda yazılı mahallerdeki hububat Nafia idaresince tesbit edi
len miktara göre benzin ve seferde üç buçuk ton taşımak kaydile kate-
dilecek her on beş bm kilometre için ild lâstik h«abile taşınacak mala 
göre tutan lâstik veribnek kaydile karşılannda yazılı mahallere nakli işi 
açık eksiltmeye konulmuştur. Bu yerlerin her biri ayrı ayn ihale oluna, 
bileceği gibi birkaçı bir müteahhide verilebilir. Elksiltme 7 /9 /1943 gü
nü Ankarada Toprak mahsulleri ofisi Alım müdürlüğünde müteşekkil 
komisyon tarafmdan yapılacaktır. Talip olanlann muvakkat teminat 
olarak bin liralık depozito akçelerile birlikte agruı günde saat on beşte 
komisyona müracaat etmeleri, daha evvel tafsilât almak iatiyenlerin de 
her gün Acıpayam, Tavas, Buldan, Manyas, Balya, Gönen, Sındıı̂ gı, 
Bigadiç, EUmalı, Korkuteli, Gediz, Simaiır. Emet, Kırşehir, Avanos, Şarkt-
k2traağaç, Yalvaç, Denizli, Balıkesir, Kütahya, Demirci, Kula, Gördes, 
Manisa ajanslanna ve Alım servisine baş vurmalan. 

Hobababn bolnndoğa mabal Naklohmacağı mahal 
Acıpayam 
Tavas 
Buladn 
Mansras 
Balya 
Gönen 
Sındırgı 
Bigadiç 
EJmalı 
Korkuteli 
Gediz 
Simav 
Emet 
Kırşehir 
Avanos 
Şarkîkaraağaç 
Yalvaç 
Demirci 
Kula 
Gördes 

Denizli 
Denizli 
Sarayköy 
Aksakal 
Balıkesir 
Bandırma 
Balıkesir 
Balıkesir 
Antalya ve Finik* 
Antalya 
Uşak 
Uşak 
Kütahya 
(Yerköy 
Hinunetdeda 
Akşehir 
Akşehir 
Salihli 
Alaşehir y 
Salihli (8661)' 

Kapalı zarfla eksiltme ilâm 

Çorum Valiliğinden: 
1 — Çorum - Çerlkll yolunun 77 + 960 — 86 -|- 860 K. M. aracında 4170 

M. şose esaslı tamiri 13/9/1943 pazartesi günü saat 16 da Vilâyette müteşek
kil Daim! Encümende ihale edilmek üzere kapalı zarfla yeniden eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — Kê U bedeü «56473> Ura c61» kuruştur. 
3 — Muvakkat teminat t4073* lira «68» kamştur. 
4 — Bu işe ait evrak şunlardır: 
A — Eksiltme şartnamesi 
B — Mukavele projesi 
C — SilsUei flat ve keşif hülâsa cedvellerl 
D — Vasatı mesafe cetveli ve Grafik^ 
E — Baymdırlık İşleri genel, Şose ve Köprüler fenni ve hususi şartna

meleri. 
Bu evrak her gün Daimi Encümen kaleminde ve Nafia Müdürlüğünde 

görülebilir veya (232) lira bedelle almaMlir. 
5 — IsteklUerln yukanda yazıh teminatı yatırdıklanna dair belge İle 

eksiltmeden en az üç gün evvel Vilâyet Makamına müracaatla alacaklan 
ehliyet ve Ticaret Odası vesikalarmı ve aynca kapah bir zarfa konmuş, yu
kanda yazıh evrakı okuyup tamamen kabul ettikleri şartmı havi teklif 
mektuplarmı mevzuata uygun şekilde diğer bir zarfa koyup ihale saatin
den bir saat evveline kadar Daimî Encümene makbuz mukabilinde verme
leri veya göndermeleri ilân olunur. Postada olacak gecikmeler muteber de-
ğUdlr. (1) 

6 — İsteklilerin teminat makbuzlan ve lüzumlu vesikalarla birlikte, mu
ayyen gün ve saatte komisyonda Daimi Encümende bulunmalan ilân olu
nur. «8626» 
•tmınnnnınınuııiHiıııııııııımımııııııniHiıııııııııııııtniHiiiiiıınınıınıua mınniMimM 

Devlet Demiryolları ve Limanlan işletme 
Umum idaresi ilânları 

-^janMNMiınıııınııııııııniHiııııııııınımiMiııııııııııııııııınıuıuıııııııııiNHinınittHiıuiNiiHiııııınııiHiıiinıııııııiM^^ 
Muhammen bedeli (106946) yüz altı bin dokuz yüz kırk sekiz 

lira olan muhtelif ebatta (7000) yedi bin kilo ambalaj sicimi, (600) 
altı yüz kilo bilet sicimi, (12000) on ild bin kilo muhtelfi ebetta ingiliz 
Bdmi ile (200) iki yüz kilo bajrrak ipi (13 eylül 1943) pazartesi gü
nü saat (15,30) on beş buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki 
komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın ahnacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (6597) alb bin beş yüz doksan yedi 
lira (40) kuk kuruşluk muvakkat teminat, kanunun tayin ettiği vesika
larla tekliflerini muhtevi zarflannı aynı gün saat (14,30) on dört otu
za kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta-
du. (8568) 

* 
Muhammen bedeli (21000) Ura olan 6000 adet toprak kazması 

30/9 /1943 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara
da idare binasında toplanan merkez 9 uncu komisyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1575) hralık muvakkat teminat il* 
kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 za 
kadar adı geçen komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler (1,05) lira mukabilinde Ankarada merkez veznesin
den Haydarpaşada Haydarpaşa v«z nesinden temin olunur. «8554» 

• 
1 Birinciteşrin 1943 tarihinden yürürlüğe girmek üzere tenzilli 

eşya tarifclerkıin bazjlannda değişiklikler yapılmışlnr. İstasyonlardan ve 
merkezde Ticaret ve Hasılat dairesinden değişiklikler hakkmda izahat 
almabiKr. (8672) 

Amcabeve aöre. 

— Ne aktörüm, ne münekki-
Bim, ne de fıstıkçıyım Amcabey 
amma öteden beri tiyatrojTi pek 
•e verim... 

... Kış gecelerim ya dram tiyat-j ... Ya komedi tiyatrosunda ge- ... Fakat yazın, tiyatro liapıla-
nm kapadı mı benim de ic^ı^ t ı^ 
pamrl.. 

... Gerçi Sadi Tek'le Muammer 
Karaca trupu var amma bul da 
seyret!..-

A. — Sen de yazın bol bol tram
vaya bin bayım!.. 

.. Sahanlıkta doıt ki§i müna
kaşası komedi, duraktan durağa 
kapı kilitleyip açmak içi dt drapı 
ihtiyacını karşılar!.. 



V 
Sahlfe 4 AKS Am 1 Eylül 1943 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

*cahında günde 3 kaşe alınabilir. 
Taklitlerinden sakınınız. Her yerde ısrarla GRtPtN isteyiniz. 

3 Eylül Cuma Akşamı GEDİKPAŞA AZAK Bahçesinde 
Mevsimin «n zengin mÜNuneresL Yakında tzmîr Fuarma hareketi d<dayısil« 

/ — Müzeyyen Senar'ın Son Konseri 
2 — DümbölHi ttmafl Hey'eti tarafmdan ARİFİN HtLESL Eğlenceli, gülüçlii. larkıh oyun 3 peıde 
3 — DUmbüllii tnttul fan imdan TURŞUCU DUETOSU. 

4 — Okayucu SABRİYE TOKSES. 5 — Zengin Varyete Numaralan. 
Bu jgngin müsamereyi halkımızın kaçınn'am^ı3ını tavsiye ederiz. 

Zayi evrak çantası 
27/8/943 de Haydarpaşadan Ada-

pazanna hareket eden trenin Tuzla 
İçme istaâtyonunda loompartimanda 
san renkli çantamı unuttum. İçinde 
fotoğraf makinesi 1/9/943 te kuDa-
mlaoak 2 adet tren ve yatak bileti 
1 inci mevki ve ticarî evrak vardır. 
Bulup ve görenler 347 posta kutusu
na ve Tahtakalede Menaşe han ka-
pıcıana getiren veya bildirenlere za
yi çantamm kıjrmelinden atyade mü
kâfat verilecektir. 

S U A D I Y E P L A J I N D A 
BU AKŞAM 

MÜNİR N U R E D D İ N 
GECESİ 

Falçalık Kösele Parçaları 
T o p t a i i v . perakende satışı 

Falçalık kilosu 85, Saraciye san parçalan 
KUosu 17 kuruştur — ON TON ALANA HUSUSÎ TENZİLÂT 

SATIŞ YERt: 
Zlndankapı 28, RASİM ESKİN, Telefon: 22574 - 21825 

. Tegraf: îstanbu - Urgancı, 
Sirkeci Mimar Kemalettin caddesi No, 53 Hüsnü Boduroglu Tel. 20221. 

Konya Nafia Müdürlüğünden: 
1 — İlgm ile Argıthan araamda tesviye ve şose inşaatı 20/9/94S tarihin

de saat 15 de Vilâyet Daimi 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 ait evrakı görmek ve ihaleye girme şartlannı öğ
renmek üzere her gün Nafla Müdürlüğüne müracaattan v« karnml ta
riflere uygun olarak hazırlayacakalan tekliflerini birinci maddede kaydedi
len tarihte saat on dörde kadar Konya Vilâyeti Daimi Encüm«ı reisliğine 
tevdi etmeleri Hân olunur. t8624> 

İŞÇİ ARANIYOR 
Büyükdere Kibrit Fabrikası 

Müdürlüğünden: 
Fabrikamızda çalışmak üzere kadın ve erkek işçiye lüzum vardır. 

Talip olanlarm şeraiti anlamak üzere saat 9 dan 12 ye kadar Büyük
dere Bahçeköy caddesi üaerinde kâin mezkûr fabrika müdürlüğüne 
müracaat etmeleri ilân olunur. 

İLÂN 
Karadenizln Istanbula çok 

yakm bir vilâyet merkezinde 
uzun senelerdenberi devamlı işi 
ve hastalan bulunan tanmmış 
bir diş tabibi komple muayene
hanesini devretmek veya esash 
şartlar dahilinde bir diş tabibi
ne ortak olarak İşletmeye ver
mek arzusımdadır. İsteklilerin 
Etem Atıf diş deposuna müra-

caatlan. ^ ' ~ 

ZAYİ — 325 senesi Üsküdar Rüa-
teanpaşa ilk okulundan aldığım şaha
detnameyi kaybetthn. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

İsmail 

Zayi — Eminönü mal müdürlüğü
nün askeri 3615 sırasında almakta 
olduğum maaşıma alt 46541 sayılı 
cüzdanunı ve ona alt resmi senedimi 
kaybettiğimden yenisini çıkaraca
ğımdan eskisinin hükmü olmadığını 
ilân olunur. 

Sirkecide Ebussut caddesinde 32 
No. lu evde Dr. Ömer Naci Yılmazer 

Zayi — Rk» askerlik şubesinden 
verilen askerlik tezkeremi ve berabe
rinde Riz« nüfus memurlı^undan 
verilen nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisip.ln hük
mü yoktur, 

834/326 doğumlu 
Dursım oğlu Ziya Güntepe 

Beşiktaş Sulh Birinci Hukuk Hâ
kimliğinden: 943/357 

Ortaköy Dere boyunda 121 jAyılı 
evde mukim İken halen ikametgâhı 
meçhul Hayrlyeye: 

Nazmiye Emlek tarafından aleyhi
nize açılan Ortaköyde Mecidiye ma
hallesi Fıstıklı köşk sokağında 31 sa
yılı evin şuyuunım giderilmesi dâva-
smda ikametgâhmızm meçhul oldu
ğu anlaşılarak 20 gün müddetle Ha
nen tebligat yapılmasına karar ve
rilmiş olduğundan 22/9/1943 çarşam
ba günü saat 10 da mahkemeye gel
meniz veya bir vekil göndermeni? lü
zumu tebliğ makamına kıîm olmak 
ü:îere İlân olunur. 

1 ^- Bugünkü Harplerda katî netiyecl tayyareler alıyor. 
2 — Huzurla yaşamak Hava Hâkimiyeti ile kabildir. 
3 — Havada Tayyare karada Tank. 
4-'— Gökte kuvvetli olmayan Milletlerin yaşayabilmeleri güçleşmiştir. 
5 — Gökten gelecek tehlikeyi önlemek için Hava Kunımıma yardım 

edelim. 
6 — Türk Hava Kurumu Kamplarmda Göklertmlaln kahramanlaçmı 

yetiştiren Havacı bir nesil üremektedir. 
7 — Dünya Havacılığı akıllara güç sığan hamlelerle İlerliyor. 
8 — Servetimizin bir parçasını göklerimizin korunması için Hava 

Kurumuna verelim. «8617» 

Yiyecek Maddeleri Alınacak 
Devlet Demiryolları Ankara hastanesi baş 

Hekimliğinden: 

Grup Cinsi En az En çok Fiatı 
Muhammen 

bedeli 

Zayi iğne 
29 Ağustos 1943 pazar günü akşamı 

saat 19,30 ile 20,30 ara^ ı̂nda Büyüka-
dada vapur iskelesile Kulüp ara&m-
daki asfalt yolda kelebek şeklinde 
mineli ve pırlanta taşlı bir iğne zayi 
edilmiştir. Aile jradigân olan bu 
İğneyi bulup getiren memnun edile
cektir. 

Adres: İstanbulda Tahtakale cad
desinde 8/10 No. Dar hanmda 

ZİYA ESİN 

KIŞA HAZIRLIK 
Kışa «vinizin Kalılan tertemiz | 

olması için onlan şimdiden yı
katınız. 
H A U C I U K TÜRK Ltd. Şti 
4 üncü Vakıf Han 58 - istanbul 

Telefon: 23967 

Zayi — İstanbul Emniyet dördüncü 
şubeden aldığım Yunan tebaasmdan 
hamil bulunduğum 31/44573 sayıU 
ikamet tezkeresini kaybettim. Yeni
sini alacağımdan esasinin hükmü 
yoktur. 

Taksim Yenişehir Canerlk soltak 
10 No. da Darie Kalancı 

AMERİ A HASTANESİ 
Hastabakıcilık Dershanesi 

Talebe kaydı çarşamba ve pazardan başka her gün 10 dan 12 ye kadar 
yapılmaktadır. Orta mektep mezunu 18 yaşmı bitirmiş, 26 yaşmı geç
memiş, Türkiye tebaasmdan bayanlar hüviyet ve okul şehadetna-
melerlle 10 Eylûl'e kadar gelmeleri. 

HUSUSÎ 

lATlLl 
YATISIZ Istilîlâl Lisesi 

Kayıtlara başlanmıştır. 
Şehzadebaşı Karakolu arkası Telef en: 22534 

KIZ 
ERKEK 

İ L Â N 
Toprak mahsulleri ofisi İstanbul şubesinden: 

Değirmenlerde mevcut kepeklerin l>eiıer kilosunun satış fiatı 
( 1 2 ) kuruştan ( 8 ) kuruşa ipdirilmiştir. Satın almak istiyenlerin 
Sirkeci Liman Hanında Toprak Mahsulleri Ofisine müracaatları 
ilân olunur. 

Kömür Tahmil ve Tahliye | 
Münakaşası 

Depolannuzdaki kömürlerin tahmil, tahliye ve nakliye işi 
münakaşaya çıkanlmıştır. Alâkadarlar şartnamesini Yeni Yolcu 
Sıalonu üçüncü kat 7 numaralı odadan temin edebilirler. 

Türkiye Komur Satış ve Tevzi 
Müessesesi İstanbul Şubesi 

Galatasaray Lisesi müdürlüğünden: 
6 / I X / 1 9 4 3 akşamına kadar taksitlerini yatırmıyacak olan talebe

mizin yerine yenileri alınacağı ilgililere ilân olunur. ( 8 5 6 2 ) 

PAZARKAYA 
BÜYÜK 

Kumaş Mağazası 
Mustafa Gomeç ve Ortakları 

YERLİ ve İNGİLİZ KUMAŞLARIMIZIN 
Zengin çeşitlerini görmeniz menfaatiniz icabıdır, 

Sultanhamam No. 1/11 (Eski Motola mağazası) 

istanbul jandarma satın alma komisyonundan 
İstanbul - Gedikt>aş2Kİa Jandarma imalâthsmesinde toplanan 4 5 0 0 

kilo kösele "ve 3000 kilo vaketa kırpıntısı İstanbul - Taksimde J. Sa. 
Al. Komisyonumuzda 8 .9 .943 Çarşanıba günü saat 15 de pazarlıkla 
satılacaktır. Üzerine ihale edilen şaKsm tutar bedelin % 7.5 nisbetinde 
derheJ teminat vermesi şarttır. Numunelerle şartname Komisyonumuz
da ve hakiki kırpıntılar da J. imalâthanesinde her gün görülür. 

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

S U M E R B A N K 
Bakırköy Bez fabrikası Müdürlüğünden 
1 — Fabrikanm hurdalığında mevcut aşağıda cins ve miktarları ya

zılı tam veya kıamen hurda malzeme açık arttırma ile satılacaktıs. 
2 — Arttırma günü 6/9/943 pazartesi saat 14 dedir. 
3 — Teminat parası 200 Uradır. 
4 — Fabrika satışı yapıp yapmamakta serbesttir. 
5 — Malzeme şunlardır: 

Gaz tenekesi İyice 
t » Çok eski 

Küçük kapaksız vatfl Hurda 
Galvanizli saç varil > 
Kapaksız varil » 
Adi » » 
200 litrelik varil üst kapaklı cMüstamel» 
aoo litrelik varil yan kapaklı 
300 litrelik varU 

Muhtelif hurda demir saç 
6 — Malzemenin toplu almması şart değildlf. «8878» 

HUSUSÎ NİŞANTAŞI 

İŞIK LİSESİ 
Kuruluş tarihi 1885 

ANA - İLK - ORTA - LİSE - KIZ - ERKEK . YATILI - YATISIZ 
1 — Talebe kayıt L5!erine devam olunmaktadır. Müracaat her gün 

saat 9 - 17 ye kadardır. Ecnebi dil tedrisatı ilk kısımda başlar. » 
WKKKKIKmîS^KKK^KM Telefon 80878 M İ B M ^ I M İ M M M I M B 

1070 
131 
31 

6 
12 
48 
63 
41 

2 

adet 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 

8 Ton 

1 Ekmek 600 gramlık 
2 Koyun eti 

Sığır eti kemikli 
Kuzu eti 
Tavuk 
Uskumru bahğı 
Torik balığı 
Kılıç balığı 
Kalkan bahğı 

3 İnek sütü 
Yoğurt 

4 Kırmızı mercimek 
Un 
pirinç unu 
Kuru soğan 
Patates 
Çay 

Domates salçası 
Zeytin tanesi 
Yumurta 
Sofra tuzu 
Mutbak tuzu 
Karabiber 
Kırmızı biber 
Baharat 
Çam fıstığı 
Çekirdeksiz kuru 
Kuru kayusı san 
Kuru erik ûryanl 
Kum vişne 
Reçel cUek 
Reçel kayısı 
Reçel vişne 

20000 Adet 
8000 Kg. 
1500 » 
1000 > 
300 Adet 
300 Kg. 
300 » 

50 » 
50 » 

15000 Kg. 
10000 > 

200 Kg. 
200 > 
200 » 

2000 > 
2000 > 

20 > 
20 > 

250 > 
6000 Adet 

50 Kg. 
BOO > 

1 > 
1 > 

60 Kutu 
2 Kg. 

Üzüm 200 » 
200 > 
100 
50 
50 
50 
25 

28000 Adet 
9645 Kg. 
2000 > 
2000 » 

400 Adet 
400 Kg. 
400 » 
200 » 
100 » 

18000 Kg. 
15000 > 

300 Kg 
300 » 

» 
» 
» 
» 
» 

> 
» 
» 
> 

> 

9 Tereyağ 8000 Kg. 
Beyaz peynir 300 ı 
Kaşar peynifl 50 > 

6 Patlıcan 
Domates 
Bamya 
Ayşekadm fasulye 
Kabak 
Bakla 
Kamıbahar 
Ispanak 
Pırasa 
Pancar 
Havuç 
Lahana 
Kıvırcık salat» 
Marul 
Hıyar 

Taze soğan 
Kayısı 100 
zerdali 50 
Vişne 50 
Kiraz 100 

Kavun 800 
Karpuz 400 
Ü7,üm 400 » 
Elma 800 > 
Armut 50 » 
Çilek 50 » 
Ayva 25 » 
Portakal 6000 Adet 
Limon 3000 > 

250 
4000 
4000 

30 
40 

400 > 
8000 Adet 

75 Kg. 
1000 > 

1 » 
1 > 

75 Kutu 
5 Kg. 

300 
300 
300 
100 
100 
100 > 
50 > 

2500 Kg. 
500 » 
100 » 

ÎOO Kg. 
700 > 
300 
700 
500 
500 
700 
500 
600 » 
100 > 
200 > 
800 > 
200 Adet 
600 » 
200 > 
100 Kg. 

> 
> 
> 
» 
> 

1000 
1000 

500 
1000 
700 
700 

1000 
700 
700 
200 
400 
400 
300 
800 
400 
200 
150 
100 
75 

200 
500 
700 
500 
700 
100 
75 
50 

7000 
5000 

Kg. 

> 
» 
» 
> 
* 
» 
> 
> 
> 

Adet 
> 
> 

Kg. 
» 
» 
> 
> 
» 
> 
* 

» 
> 
* 

Adet 

28 
165 
100 
145 
300 
80 
70 
150 
200 

60 
70 

14ü 
125 
200 
'30 
30 

1600 
100 
85 
8 

16.5 
13 

450 
230 

10 
260 
100 
200 
130 
130 
300 
300 
300 

44ü 
160 
280 

80 
25 
60 
40 
20 
25 
40 
20 
20 
30 
20 
20 
10 
20 
10 
20 
«O 
40 
40 
50 
ıs 
15 
60 
60 
60 
80 
SO 
15 
15 

7840.00 
15914.26 
2000.00 
2900.00 
1200.00 
320.00 
280.00 
300.00 
200.00 

23114.26 
90ı:ü.00 

10500 00 
19500.00 

420.00 
375.00 
500.00 

1200.00 
1200.00 
480.00 
40.00 

340.00 
640.00 

12.37 
13.00 
4.50 
2.30 
7.50 

13.00 
300.00 
600.00 
260.00 
130.00 
300.00 
300.00 
150.00 

7287.67 

Grup 1) Saat 9 da Kapalı zarf teminatı. 
Grup 2) Saat 9,30 da Kapah zarf teminatı. 
Grup 3) Saat 10.00 da Kapalı zarf teminatı. 
Grup 4) Saat 10.30 da Kapah zarf teminatı. 
Grup 5) Saat 11.30 da Kapalı zarf teminatı. 
Grup 6) Saat 11.30 da Kapalı zarf teminatı. 

ııonnoo 
800.00 
•'80.0^ 

12080.00 
300.00 
250.00 
300.00 
400.00 
140.00 
175.00 
400.00 
140.00 
140.00 
60.00 
80.00 
80.00 
30.00 

160.00 
40.00 
40.00 
90.00 
40,00 
30.00 

100.00 
75.00 

105.00 
300.00 
420.00 

69.00 
60.00 
15.00 

1050.00 
750.00 

5830.00 

Lira Kr. 

588 00 
1733 57 
1462 50 

546 57 
906 00 
437 27 

Hastanemizin 943 - 944 yılı iaşart İçin cins ve mlktarlan yukarıda ya-
zıh yiyecek maddelerinin muhammen bedelleri üzerinden kapah zarf grup
lar halinde ihaleleri yapılacaktır. 

1 — İhale 3 eylül 943 cuma günü gruplar hizasmdaki saatlerde hastan» 
blnasmdaki müteşekkil komisyon tarafmdan yapılacaktır. 

2 — Ekmek, çay kahve ve tuz İçin talip olacaklar devletin tesbit ettiği 
fljrat üzerinden teklifte bulunacaklardır. 

3 — Muvakkat teminat gruplar hizasmda yazılıdır. 
İhaleye gireceklerin kanuni evsafı haiz olmalan ve gerekil vesaikin 

ibrazı İle muvakkat teminatlarma dair vezne makbuzu veya banka mek-
tuplannı İhtiva edecek tekliflerini muayyen saatlerden birer saat evveline 
kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermiş olmalan lâzımdır. 

Şartnamesini okumak ve daha fazla izahat almak İsteyenlerin hastane 
idare memurluğuna müracaatın (8240) 

istanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
942/1666 

Evvelce cihangirde Güneşli sokak 33 sayılı hanede mukim İken hâlen 
adresi bulunamayan Hrant Ayaltuna: 

Hazinei maliyeye izafeten İstanbul maliye muhafcemat müdürlüğü 
tarafmdan Beyoğlu birinci noterliğinden musaddak 8817 sayılı kira m a 
kavelesüıe müsteniden kira bedelinden 52 lira 80 kuruşun faiz ve ücreti 
vekâlet ve maa masraflarla tahsili talebile tanzim kılmıp yukardaki adre
sinize gönderilen ödeme emri adresinizin bulunmaması haseblle geri çev
rilmiş ve zabıtaca da adresinde buluna mamış olduğundan ödeme emrinin bir 
ay müddetle ilânen tebliğine İstanbul İcra hâklmllğlnce .karar verilmiş ol
duğundan İşbu ilânın tarihd neşrinden itibaren mezkûr müddet İçinde 
borcu ödemeniz veya takip talebine karşı bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz 
lâzımdır. Yine bu müddet içinde mal beyanında bulunmazsanız hapisle ı 
cezaland'ınlacağmız lüzumu ödeme emri tebliği makamma kaim olmak! 
üzere İlân olunur. «8669» | 

İstanbul jandarma satınalma komsiyonundan: 
Beher adedine yüz kuruş fiyat tithmin edilen numunesine uygun 

on bin adet kar gözlüğü 2 / 9 / 9 4 3 perşembe günü saat 1 5 te İstanbul -
Taksimde J. Sa. Al. K. numuzda kapalı zarf eksiltmesile ihale edile
cektir. 

Numune her gün komisyonumuzda görülür. Şartnamesi parasız alı
nır. Muvakkat lıeminat 750 liradır. İsteklilerin vesikalarile, teminat mek
tup veya makbuzlarım muhtevi kapah zarf teklif mektuplarını ihal« 
vaktinden bir saat evveline kadar Komisyonumuza vermeleri. ( 8 1 0 2 ) 

P. T. T. işletme Umum Müdürlüğünden: 
1 — Ankarada yaptırılacak Otomatik Telefon Santralı binasuun 1/200 

nıikya-sanda avan projesi talimatnamesine tevfikan Türk Yüksek Mimarları 
Ue Yüksek İnşaat Mühendisleri arasında 9/9/943 tarihinden itibaren bir 
ay müddetle müsabakaya konulmuştur. 

2 — BİPİncUiği kazanan avan projeye 3C00, ikinciliği kazanan avau 
projeye 1500 lira mükâfat verilecektir. 

3 — Müsabaka talimatnamesi (İsteklilere) Türk Yüksek Mimarı veya 
Yüksek İnşaat Mühendisi olduklarma dair vesika ibraz etmek şartlyle An
karada P. T. T. Emlâk ve Levazım Müdürlüğünden, İstanbulda Yeni Valde 
hanmda 2 ncl katta P. T. T. Umumi Depo Avnlvat Muhasipliğinden bedel
siz verilecektir. «8592» 


