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Izmirde bir tütün 
kongresi açılacak 

İnhisarlar Vekili, şarapçılığın inkişafı 
için de yeni tedbirler alındısını söyledi 
Gümrük ve Inhisarlaj- Vekili B. 

Suat Hayri Ürgüplü'nün söylediğine 
göre, Türk tütüncülüğünü geni; öK 
çüde ilerletmek ve değerlendirmek 
için alım, satım, imalât, ihraç cephe
sinden müstahsillerin, tüccarın, res
mî teşekküllerin ve inhisarlar idare
sinin hak, borç ve vazifeleri üzerin
de esaslı kararlar alınmıştır. 

18 birinciteşrinde Izmirde bir tü
tün kongresi toplanacak, dört gün 
devam edecektir. Alman yeni karar^ 
larıcı tatbik şekli de kongrede görü
şülecektir. 

İnhisarlar Vekili, şarapçılığın inki
şafı için de yeni tedbirler alındığım 
söyliyerek şöyle demiştir: 

— İdare üzümü değerlendirmek, 
şaraplık üzüm ihtiyacına müstahsili 
inandırmak ve dünyanm büyük şarap 
istihlâk pazarında hakkı olan yeri 
elde etmek için çok programlı çalış
mak mecburiyetindedir. Bir de şarap-
çıhk kongresi toplamak çok faydalı 
olacaktır. 

B. Suat Hayri Ürküplü, sigar-a ima
lâtımızın arttığını söylemiş ve fabri
kaların dahilî ihtiyacı güç karşılaya
cak bir durumda olduklarmı işaret 
ettikten sonra: 

— thraç sahasında İstediğimiz de
recede faydalanmak İçin yepyeni 

fabrikalar kurmak, iç ve dış istihlâkin 
muhtemel şartlanm göz önünde bu
lundurmak zorundayız demiçtir. 

Vekil, kibrit fabrikasınm genişleti
leceğini, buna zaruret bulunduğunu 
işaret etmiştir. 

Vekil, yann akşam Ankaraya dö
necek, bir kaç gün orada kaldıktan 
sonra İzmire gidecektir. 

Tütün rekoltesi 
Alâkadarlara verilen malûmata gö

re, memlekette 943 tütün rekoltesi 
64,5 milyon tahmin edilmektedir. Bu 
miktar da mıntakalara göre şu su 
retle tahmin ediliyor. 

Ege mmtakası 38 milyon, Marmara 
10, Taşova 11, Trabzon 3,5, sair vilâ
yetlerde de 2 milyon kilodur. 

Bununla beraber, Ege mmtakasm-
dan verilen haberler İse, rekoltenin 
38 milyon kiloyu taulmıyacağmı, 30 
milyondan fazla bir verim elde edi-
lemiyeceğini göstermektedir. Bu yıl 
Ege tütünleri kalite itlbarile yüksekse 
de verim İtlbarile normalin üstünde 
değildir. 

İstanbul bölgesinde- tütün kırma 
ameliyesine devam edilmektedir. Bu 
yıl, tütün mahsulümüzün de amele 
ücretlerinin fazlalığı sebebile jrüksek 
olduğu anlaşılmaktadır. Bundan do
layı flatlerin de geçen seneden üstün 
olacağı söylenmektedir. 

Başvekil 
Ankarada 

istasyonda Meclis Reisi 
ve Vekiller tarafından 

karşılandı 

Ankara 4 (A.A.) — İzmir ve 
civannda yaptıklan seyahatten 
gelen Başvekil B. Şükrü Saraçoğ
lu bugün saat 17,55 de Ankaraya 
gelmişlerdir. 

Başvekil garda, Büyük Millet 
Meclisi reisi B. Abdülhalik Ren-
da, Vekiller, Parti genel sekrete-
rl, Generaller, Vekâletler yüksek 
memurları, Ankara valisi, emni
yet müdürü ve kalabalık bir halk 
kütlesi tarafmdan karşüanmış-
lardır. 

BU S A B A H K I T E I I G R A F L A B . 

Şeker fiatleri ya
kında indiriliyor 
Ankara 4 — Şeker fiatlerinin 

bir miktar indirilmesi mevzuu 
yakında Vekiller heyetinde görü
şülecektir. 

Kira ihtikârı 
Millî korunma müddeiu

mumîliği kontratları 
tetkik edecek 

Amerikalılar Sardenya 
adasına çıktılar mı ? 

Italyada sekizinci ordu muvaffakiyetle 
ilerleyişine devam ediyor 

Mihver g-erilerine paraşütçüler indirildi, Berlin Cenubî 
Italyanm terkine efkân hazırlıyor, Italyamn müdafaasmı 

Mareşal Kesserling deruhde edecek 

Berlin'e 
son akın 

Dakika başına 50 ton 
bomba atıldı 

Londra 5 (Radyo) — İngiliz hava 
kuvvetleri tarafından Berline yapılan 
son akın 20 dakika sürmüş ve dakika 
başına ellişer ton bomba atılmıştır. 
İngiliz tayyarelerinde bulunan bir si
nema operatörü bu bombordımanm 
sesli filmini almıştır. Pilimde Alman 
projektörlerinin mahrutî ışıkları ve 
uçaksavar top mermilerinin havada 
ışıklı çizgileri görülmekte ve 2000 
tonluk bombalar Berline atıldığı za
man verilen emirler sarahatle İşitil
mektedir. 

Londra 4 (A.A.) — Berlin radyosu, 
Müttefik hava kuvvetleri tarafından 
dün gece Berline karşı yapılan akı-
nm çok mühim olduğunu, müteamz 
kuvvetlerin baraj ateşi üzerinden 
geçtiklerini zımnen kabul etmektedir. 

Doneç ' te Rus 
taarruzu 

Süratli bir şekilde 
inkişaf ediyor 

Rusya'da 
dinî inkılâp 

B. Stalin Rusya için bir 
patrik seçilmesine 

muvafakat etti 

Londra 5 (Radyo) — Doneç havza
sında Rus taarruzu süratli terakkiler 
kaydetmektedir. Voroşilovgrad eyaleti 
tamamile düşmandan temizlenmiştir. 
Sovyet kuvvetleri Doneç havzasında 
dün 15 - 25 kilometre İlerlemişlerdir. 
Kızılordu, Doneç'in merkezi Stalino 
şehrinden ancak 30 kilometre uzakta 
bulunuyor. Ruslar, 90 dan fazla mes
kûn yeri geri almışlardır. 

Harkof'un cenubunda ilerleyen Sov
yet kuvvetleri, hayatî ehemmiyeti hslz 
olan Salettayı kanlı sokak muhare
belerinden sonra zaptetmlş, Alman
ları ağır zayiata uğratmışlardır. Daha 
şimalde Konotopa karşı Rus tazyiki 
gittikçe artmaktadır. 

A4man tebliği 
Berlin 4 (A.A.) — Alman orduları 

başkumandanlığmm tebliği: 
Doğu cephesinde, merkez ve cenup 

kesimlerinde diişmanm büyük teşkil
lerle yaptığı kudretli taarruzlar çetin 
çarpışmalarla püskürtülmüştür. Düş
man yeniden 160 tank kaybetmiştir. 

Başvekâlet muamelât 
umum müdür muavinliği 

Ankara 4 — Başvekâlet Muamelât 
umum müdür muavinliğine İktisat 
Vekâleti İş dairesi şube müdürü Meh
met Ali tâyin edilmiştir. 

Şehrimizdeki dükkân, ev ve apar-
tıman kiralanna ait mukıaıvelename-
lerin noterlikteki auretleri. Millî ko
runma müddeiumumîliği tarafmdan 
tetkik edilecek ve 1939 dan sonra 
kirayı arttıran mal sahipleri derhal 
Millî korunma mahkemesine verile
cektir. Şehrimizde 16 noterlik vardır. 
Neterliklerdeki kira kontratlarmın 
hepsi birer birer tetkik edilecektir. 
İlk olarak Birinci noterlikteki kon
trat suretlerinin tetkikinden işe ba$. 
lanmıştır. 

üçler konferansı 
kararlaştı 

Bir ihzarı komite hazır
lıklarla meşgul oluyor 

Londra 5 (Radyo) — Vaşing-
tonda İngiliz, Amerikan ve Sovyet 
Hariciye Nazırlarının iştirakile 
Üçler konferansının akti kararla§-
tınldığı tebliğ edilmiştir. Konfe
ransın ne zaman ve nerede top
lanacağı belli değildir. Üç devlet 
murahlıaslarından mürekkep ta
lî bir komite, konferans hazır
lık! arile meşgul olacaktır. 

Viyana şehri boşaltılıyor 
Zürich 4 ( A . A . ) — Gazette de 

Lausanne, Alman hükümetinin Vi-
yananm tahliyesine karar verdiğini 
yajonaktadır. Avusturyanm bütün 
cenup bölgesi de boşaltılacaktır. 

Londra 5 (Radyo) — Sovyet 
Rusyada din lıayatında büyük 
değişiklikler vuku bulmak üzere
dir. Mareşal Stalin Moskova, Le
ningrad ve Kiyef Rus baş pis-
koposlanm kabul etmiştir. Mos
kova baş piskoposu. Mareşal Sta-
line bütün Rusya piskoposla-
rmm iştirakile ruhanî bir meclis 
kurmak ve Rusya için, bir pat
rik seçmek istediklerini söy
lemiştir. Mareşal Stalin bu tekli
fi, candan tasvibetmiş ve bvmda 
hiç bir mahzur görmediğini söy
lemiştir. 

Alman topları İngiliz 
sahillerini doğuyor 

Berlin 4 ( A . A . ) — D. N. B. jan-
Bi uzun menzilli Alman toplarının 
Douvres ve Folkeston'daki hedefle
ri bombardıman ettiklerini bildir
mektedir, 

Budapeşte şehri askerlik
ten tecrit ediliyor 

Zürich 4 (A . A . ) — Basler 
Nachrichten gazetesi, Macar hükû. 
metinin, Budapeştenin açık şehir ilâ. has isimlerin şahsiyetle ilgili bulun' 
nı için tedbirler aldığım yazmakta- d u ^ n a dair bir şuur doğmalıdır. 
dır. Şehrin askerlikten tecridine baş- ' Yukarıdan gelecek tamimlerle 
lanmıştır. I bu }uur yaratılmalıdır. 

Şahıs isimlerinin 
imlâsına hürmet! 

Millî İMT bankajra, tapujra, 
nüfus dairesine, pasaport memuru
nun önüne gidiyorsunuz; size soru
yorlar: 

— Adnuz, baba adınız, soyadu 
Oiz ne? 

Tdâffuz etmeniz üzerine derhal 
kaleme sarılıyorlar: 

« — Lütfü Etem AVCL.» 
Halbuki kendinizin kabul ettiği 

v e nüfus tezkerenize yazdırdığınız 
şekil (udur: 

«Lûtfî Ethem Avcu.» 
Dünyanm her hang:i bir memldce-

tınde has isim imlâsına hürmet v e 
riayet vardır. Tek harfte bir noksan 
olsa, paranızı bankadan alamaz, ta
punuza, senedinize, mdctubunuza 
sahip olamazsmız. 

Hiç değilse millî bankalanmızm, 
tapu, nüfus ve pasaport dairelerimi
zin (bu af ada tekmil tabı müessese, 
lerimizin) alâkadar nıemurlarında 

Delhi 5 (Radyo) — Amerikan 
askerlerinin Sardenya adasına çık
tıkları söylenmektedir. Bu haber, 
Newyork gazeteleri tarafmdan yeızıl-
mıştır. Sardenyaya Amerikalıların 
çıktıkları henüz resmen teyidedilme-
miş olmakla beraber, doğru olması 
kuvvetle muhtemeldir. 

8 inci ordu 
muvaffakiyetle ilerliyor 

Londra 5 ( R a d y o ) — Cenubî Ital-
yadan gelen son haberleı» göre, seki
zinci İngiliz ordusile Kanadalılar, 
hava ve zıılılı kuvvederin kuvvetli 
himayesinde Cenubî ıtalyada, Ka-
labria'da doğu ve şimal istikametin
de muvaffakiyetle ilerlemektedirler. 
Bütün Mesina boğazının kıyılan 
Müttefiklerin eline geçmiştir. Mütte
fikler italyan karasına asker ve mal-
iKme çıkarmağa davam edİTOtiar. 
Henüz Alman kuvvei külliyesile 
temas edilmemiştir. 

Paraşütçüler indirildi 
Londra 5 (Radyo) — Paris rad

yosuna göre. Mihver hatlarının geri
lerine paraşütçü kuv-vetler indiril
miştir. 

Bir şehir daha alındı 
Cezayir 4 ( A . A . ) — Reggio'nun 

8 kilometre şimalinde bulunan Gal-
lico Marina'mn işgal edildiği Mütte
fik umumî karargâhndsuı bildiriL 
mektedir. 

Yeni bir çıkarma 
yapılıyor 

Londra 4 ( A . A . ) — Müttefikle
rin Spartivento bumu ile Melito ara
sında yeni bir çıkarma yaptıkları Al
man kaynaklarından bildirilmekte
dir, italyanlar zayıf bir mukavemet
ten sonra şimal istikametinde çekil
mişlerdir. 

ingilizlerin karaya ağır malzeme 
çıkarmağa muvalffak oldukları Al
man mahfillerinde gizlennfiemekte ve 
malzeme yüklü büyük tonajda üç 
şilebin Reggio limanına geldiği aynı 
mahfillerde ilâve edilmektedir. Bu 
malzeme Reggio kesiminde zırhlı Al
man kuVvetlerile çarpışan Müttefik 
birliklerine gönderilmektedir. 

Cezayir radyosu bu sabzJ», muka
vemetin nispeten zayıf olduğunu ve 
Müttefik kıtalarının memnuniyete 
şayan terakkiler kaydettiklerini söy
lemiştir. 

Zaptedilen sahanın 
genişliği 

Londra 5 ( A . A . ) — Paris radyo
sunun cumartesi akşamı bildirdiğine 
göre, İngiliz kuvvetleri tarafından 
Kalabria'da işgal edilen kısmın ge
nişliği 35 kilometredir. 
Cenubî Italyanm terkine 

halk hazırlanıyor 
Londra 5 (Radyo) — Berlin 

sözcüleri. Cenubî Italyada Mihver 
kuvvetlerinin muhtemel bir ricatine 
karşı efkân umumiyeyi hazırlamağa 
başlamışlardır. Alman ordusunun. 
Cenubî ve Batı Italyada daha az 
te^IikeÜ yerlerde tutunmak İçin İtal
yan yarımadasının bütün en cenup 
ucunu tehhye edeceği intibaı hüküm 
sürm>ektedir. 

Filhakika laveçte çıkan Allehan-
da gazetesinin Berlin muhabirine gö
re, bir Alman sözcüsünün, Kalabria 
arazisinin stratejik bakımdan Sicilya 
topraklarından da Alman ve İtal
yanlara daha az müsait bulunduğu, 
nu açıkça söylemiştir. 

ttalyayı müdafaa 
edecek kumandanlar 
Londra 4 (Radyo) — İtalyayi 

müdafaa edecek olan Mihv«r kuv

vetleri kumandanı ağkbi ihtimal 
mareşal Kesserling olacaktır. Mare
şal Kesserhn, Cenubî Fransayı, İtal
yayi ve Balkanları ihtiva eden üçün
cü Alman hava ordusu kumandanı, 
dır. 

İtalya veliahtı Piyemonte prensi
nin Cenubî İtalyayi müdafaa edecek 
İtalyan kuvvetlerine kumanda ede
ceği bildirilmektedir. Bu tâyin, İtal
yan hanedanının, memleketin mü
dafaasında Alman kumandanlığile 
iş birliği yapmak niyetinde bulun
duğunu göstermektedir. Diğer bazı 
mahfillerin mütalâasına göre, 
ya valiahtının bu kumandanlığa tâ
yini, kiralın, İtalyan askerlerini Al 
man kumandanlığının emrine bırak
mak istemediğini göstermektedir. 
Fakat bu hususta mütalâa beyan et
mek erkendir. 

Reggio halkı Müttefikleri 
memnunlukla karşıladı 
Cezayir 4 ( A . A . ) — Şimalî fij-

rika Müttefik umumî karargâhı nez-
dindeki Reuter'in hususî muhabiri 
bildiriyor: 

Müttefik kuvveden Reggio'da ka
raya çıktıklan zaman halk kendile. 
rini karşılamak için sahiller* g e l m i ş 
tir. Memnun olduğu belli olan halk 
kıtal<anmızı alkışlıyor, mendil sallı
yor ve beyaz bayraklar çekiyordu. 
Düşmanca hiçbir hareket görülme
miştir. 

Kalabria'da üç 
şehir zaptolundu 

italyanlardan pek çok miktarda 
esir alındı, ingiliz filosu harekâtı 

himaye ediyor 

'— Bu tavsiye kimler için -acaba?.. 
— Bilmem amma çöpçiiler için olmakl 

Cezayir 4 ( A . A . ) — İhraç hare
ketinin ilk günü olan dün, bu kuv
vetler Regg^io, Kalabria, San Gio-
vanni ve Gallico di Marina'mn baş
lıca üç mevzüni ellerine geçirerek 
16 ve 24 kilometre arasında bir ge
nişlikte bir köprübaşı temin etmişler
dir. 

Müttefik kuvvetleri, umumiyetle, 
ihraç hareketleri sırasında büyük bir 
mukavemetle karşılaşmamışlardır. 
Karşılaştıklan mukavemet, Sicilyaya 
yapılan ilk çıkarma hareketleri sıra
sında ksırşılaşılan mukavemetten da . 
ha aayıftı. Çıkarma harıeketlerinin 
yapıldığı kumsallıklar, İtalyan sahil 
kuvvetlerine mensup bir avuç er ta-
rafindan müdafa edilmekteydi. Mih
ver kuvvetlerinin memleket dahilin
de, daha çok kuvtvedi mevzilere çe
kilmiş olduklan tahmin edilmekte
dir. 

Müttefiklerin en kuvvetli ilerle
yişleri, Reggio Kalabria ile San Gi-
ovanni'ye karşı yapılmış olanlarıdır. 
Uçuş meydanı 1500 metne uzunlu
ğunda olan Reggio Kalabria hava 
alanı. Müttefik avcıları tarafmdan 
kullanılmak üzere, şimdiden düzel
tilmiş bulunmaktadır. 

Reggio Kalabria ile San Giovan-
ni'yi işgal eden kuvvetler Gallico*-
da irtibat tesis etmek için yanlardan 
hücum hareketleri yapmışlardır. 
Gallico, sözü geçen iki şehrin ara
sında yan yolda bulunmaktadır. 
Şimdiki halde, Mesina boğaznm bü. 

tün sahili Müttefiklerin ellerinde bu
lunmaktadır. 

Geri çekilmeden evvel, Mihverci-
Müttefik ilerlemesini geciktir-

büyük tahribat yapmışlar-
er, 

için 

I 
mek 
dır. 

İngiliz filosu harekâtı 
destekliyor 

Cezayir 4 ( A . A . ) — Warspite 
ile Valiant İngiliz saffı harb gemileri 
ve Mautitius ile Orion kruvazörleri 
ve Elrebus, Roberts ile Abercrombie 
monitörleri ve Ouilliam, Quail ile 
Quensborough destroyerlıeri, düşma
nın sahildeki mevzilerini şiddetle 
bombalıyarak ihraç hareketlerini mü . 
essir surette desteklemişlerdİT. 

Pek çok esir alındı 
Cezayir 4 ( A . A . ) — Kanada ve 

İngiliz kıtalan ilk hedefleri olan 
Reggio ve San Giovanni'yi geride 
bırakarak ileri hareketlerine devam 
etmişlerdir. Doğu Kalabriada Malito 
şehri tehliye edihnektedir. Alman 
esir miktarı prk çok ve mukavemet 
nispeten zayıftır. ELsirlerin hemen 
hepsi İtalyandır. Yerli halk Mütte-
fiklıeri dostça karşılamaktadır. 

Badoglio'nun ihdas 
ettiği bir nezaret 

Berlin 4 ( A .A. ) — Denizaşırı 
Alman radyosu, mareşal Badoglio . 
nun_bir «Düşman işgali altında bu
lunan topraklar Nezareti» ihdas eb» 
tiğini bildirmektedir. 
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SOZÛN GELİŞİ: 
Açlar nerede? 

H ayat çok pahaMaşmıştır. Besbelli. «Akşam» gazetesinden baş
ka hiç Inr şey sulh fîatine satümıyor. O da aşikâr. Bu vaziyeti 

gören sosyal - ekonomi yazan kalemi eline almca kitapların kendi
sine öğrettiklerini su-alıyacak, fak ir sınıflann, rençberin ve işçinin 
müşkül durumunu belirtirkeıis ma ntığuun sevkile, açlar bulunma
sı ihtimalinden de bahsedecektir. Nitekim hayatuı bu derece pa
halılaşması yüzünden «aç kalnuyorsa bile karm iyice doymayan» 
faısanlarm lâfı sık sık edilmektedh'. 

Bu mütalea ancak değişmez gelirli dediğimiz küçük memur 
snufı için doğru olan bir mütalea ^ . Eline geçen 60 lü'a ile beş ki-

Ŝ yi geçindirmek zorunda olan bir aile reisinin durumu hakikaten 
İçinden çıkılır gibi değildir. Fakat bu sıkı barem çemberinin dı-
şmda, elinin emeğUe çalışıp kamım doyurmak niyet ve kararmda 
olanlar için aç kalmak diye bir şey akla gelemez. 

Karacabey taraflarmda bir çiftlik sahibi mahsulü kaldırmak 
İçin yedi lira yevmiye Ue çalışmıya pek az işçlniıı razı olduğunu 
söylüyordu. Kendisine böyle bir teklif yapılanlar sekiz lira, ou li
ra istiyor, verilmezse çahşmıyorlarmış. Açlık tehlikesile burun bu
runa gelen adam günde 7 lirayı nasd reddedcbflir? 

En ufak bir el, bir ayak hizmeti bugün eski günlerin dört beş 
misli pahahlıktadır. Hafif bavullar yakın mesafelere bir liraya ta-
şımyor. O da bin nazla. 

Hele evde yemek pişirecek bir yaşh kadm bulmak hemen he
men imkânsız bir hâle gelmiştir. Temizliğe, çamaşıra asla el do
kundurmamak şartile yalnız yemek pişirmek İşini, yaşh bir kadm 
30 lira aylıktan aşağı kabul etmemektedir, t j i yemek, rahat ya
tak, 30 lira! Üstelik kimsesiz bir kadm. 

Aç adam: «Süpürmem, çamaşır yıkamam, ayda dört gün 
izinh giderim» diye şart koşar mı? Eline geçen parayı kendisine 
daha iyi yerler bulsun diye ^ idarehanelerine yatmr mı? 

Şevket Rado 

Kâr hadleri YUksekkaldirım yolu 

Bir hususî 
lise kapatıldı 

Uç hususî lise müdürü de 
azledildi 

Ticaret vekâleti indirmek 
için tetkikler yaptıracak 

Yeni kâr hadleri cedveli taadilı 
edilfp tatbik mevkiine konmadığın
dan a)rTi ayn müesseseler tarafından 
tesbit edilen kâr hadleri cmm tutul-
maktadrr. Bir kısım mallara ithalâtı 
çoğaltmak için jrüzde seksen, hattâ 
yüzde yüz kâr haddi konduğundan 
ithalât eşyasından bir kısmmm fiati 
bu suretle yükselivıermektedir. Fazla 
•kâr haddi verildiğinden bir kısım 
ticarethanelerin de çoğaldığı görül
müştür. Son iki sene zarfında çoğa
lan terzilerle ayakkabıcılar vıe rad
yocular bu aradadır. 

Ticaret Vekâleti, kâr hadlerini 
yeniden tetkik ettirmek üzere hazır
lıklar-yapmaktadır. Mevcut kâr had
leri yüksek bulunmuştur, ithalât eş-
yasmın satış Batini yükseltraiyecek 
fekilde kâr haddi tesbitine başlana-
cciktır. Bu yüzden hem ticaretle alâ
kası olmıyan bazı kimselerin de kâr 
haddi fazla olan ticaret sahasına 
mtîylettikleri görülmektedir. 

B. BeS^^TuTTalebe 
3^rtlarmı teftiş etti 

İstanbul Parti reisi Dr. B. Behçet 
Uz tamir edilmekte olan kız ve er
kek talebe yurtlarmı görmüştür. Er
kek talebe yurdunda talebenin IsU-
rahatini ve iyi çalışmasını temin İçin 
esaslı bazı değişiklikler yapılmakta
dır. 

Kız talöbe yurdu şube binası Şeh-
Kadcbaşmda Üniversiteye yakm bü
yük bir konağa nakledilerek icabeden 
tamiratı yapılmaktadır. 

Parti reisi Ankaraya 
gidiyor 

Parti reisi Dr. Behçet Uz yarm An
karaya hareket edecek, Ankaradan 
döndükten sonra aym 19 unJa t"n<'' 
yollle seçim dairesi olan Denizliye gi
decektir. 

Dönüşte teşrinde başlıyaeak olan 
ocak, nahiye ve kaza kMigrelerinde 
bulunarak halk dlleklerile ve partili
lerle daha yakm temas fırsatmı bu
lacaktır. 

tstanbulda 379 ocak, 47 nahiye ve 
16 kaza, 12 Halkevi, 7 Halkodası var
dır. 

Basamakların araba ve 
otomobil geçecek hale 
konulması düşünülüyor 

Galatada Bankalar oaıddesile Şiş
hane yokuşu, Galatadsm Beyoğluna 
çJcacak nakliye vasıtaları için baş-
boa yol olduğundan çok kalabalık 
ve dardır. Galata ile Beyoğlu arasm-
dıabi münakale güçlüklerini kolay
laştırmak için Belediye ve şehircilik 
mütehassısı B. Prost bu hususta tet-
kikatta buhmmaktadır. Geçen gün 
yazdığımız gibi B. Prost Azaıpkapı 
ile Tepebaşı ajasmditki (viyadükün 
yapılmasını pek lüzumlu görmekte-
.dir. 

Bu arada Yüksekkaldmmın vazi
yeti de dikkati çekmektedir. Yük-
aekikaldIr^n, basarnalardan ibaret bir 
yoldur. Vaktile tramvay şirketi za
manında bu basamaklarm düz bir yol 
haline getirümbcsi düşünülmüş, fakat 
o zaman bu teşebbüs akün kalmıştı. 
Şimdi Yüksekkaldınmdaki basamak. 
Unn kaldırılarak buranın otomobil 
ve araba geçebilecek bir hale getiril
mesi düşünülüyor. Bu suretle Ban
kalar caddesHe Şişhane yokuşu üze
rindeki nakil vasıtaları yükkri ha-
fifleyeceklİT. Bu husustaki tetkikat 
bitt&ten sonra yolan wlabma baş
lanacaktır. 

Ankara 4 (A>A.) — Maarif Ve
killiğinden bildirilmiştir: 

Maarif Vekilliği müfettişleri 
tarafından yapılmış olajı incele
meler üzerine Istanbuldaki hu-
sxısî okullardan Yüce Ülkü lise
sinin mevzuata aykın hareketle
rinden dolayı kapatılması Vekil
likçe karar alfana alınmıştar. Bu 
okulım yatılı ve yatısız talebesi, 
nin yerlsştirilmesl hususu İstan
bul maarif müdürlüğünce temin 
olunmuştur. 

Bazi yolsuz hareketleri görülen 
musevi lisesi, İstiklâl ve Hayriye 
liseleri müdürlerinin vazifelerine 
son verilmiştir. Aynca bir teftiş 
ekipi tarafmdan bu okullarda 
tahkikata başlanmıştır. 

H a l k partisinin y i r m i n c i 
k u r u l u ş y ı l d ö n ü m ü 

Ankara 4 — Halk Partisinin kuru
luşunun yirminci jrıl dönümü 9 ey
lüle raslamaktadır. O gün Halkevle
rinde konferanslar verilecek, tören
ler ve radyo neşriyatı yapılacaktır. 

B a n k a l a r v e h u s u s î 
m ü e s s e s e l e r b a r e m i 

Ankara 4 — Devlet sermayesi
nin İştiraki bulunan hususî 
müesseseler ve bankalar baremi
nin ihtiyaca tevafuk etmediği 
görüldüğünden alâkadar banka 
ve müesseselerin de mütalealan 
abnarak bir kanun lâyihası ha
zırlanmaktadır. 

Dr. İbrahim Zati 
şerefine tören 

Sedirimiz cezaevi başhekimliğini 30 
senedenberl muvaffakiyetle yapan 
ddktor İbrahim Zati öget, kendi İsteği 
n« tekaüde sevkedllmlştlr. Bu mflna 
«ebetle dün cezaevinde samimî bir 
ayrılma târenl yapılmıştır. 

Cesaevl mMOrü B. Htksnfl, dokto-
n m meziyetlerini anlatan bir nutuk 
«Oylemiş, bunu mahkûmlardan baza-
larmm sOsIerl taklbetmlçtir. 

Bunlardan sonra da doktor B. İb
rahim Zata öget bir nutuk söylemiş 
ve hakkmda gösterilen teveccüh ve 
sOylenen aGzIere tegekkûr etn^tir, 
B. İbîahlm Zati öget sOzlerlnl, mah-
kfimlann tyl tasanlar olduklanm bC' 
Ifarterek bltinalftir. 

K a l o r i f e r l i a p a r t a m a n -
l a r d a ı s ı t m a ü c r e t l e r i 
Ankara 4 — Kaloriferli apartıman-

larda ısıtma masraflannm çoğalması 
yüzünden teshin ücretlerine bir mik
tar zam yapılması hakkmda tetkikler 
bitmek üzeredir. 

Parti nahiye kongreleri 
. Zonguldak 4 (A . A . ) — Cum
huriyet HaUc Partisi nahiye kongre-
Ilerine dünden itibaren vilâyetimizin 
bütün çevresinde başlanmıştır. 

Ziraat Vekili 
Şehrimizde bulunan Ziraat Vekili 

B. Şevket Reşit Hatiboğlu, refaka
tinde vUâyet ziraat müdürü B, Tah
sin Dilek olduğu halde Beykoz fidan-
hğma gloerek tetkiklerde bulunmuş 
ve fidanlığın tevsii için yeni direk
tifler vermiştir. Ziraat Vekili, bugün 
Ankaraya hareket edecektir. 

Orman umum müdürü B, Haradi 
de Büyük ve Heybeliadalara giderek 
ada çamlarına Sınz olan tartıllarla 
diğer hastalıklar hakkmda papüan 
mücadele etrafmda tetkikler yap
mıştır. 

Emniyet umum müdürü 
Emniyet umum müdürü B. 

Osman Sabri Adal, dün sabah 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Bir hırsız çetesi 
yakalandı 

Sultanahmet, Lâleli, Bayezlt 
semtlerinde muhtelif hırsızlıklar 
yapan Ahmet, Kâzım, Orhan ad-
larmda üç Mşl yakalanmış ve 
adliyeye teslim edilmiştir Buıt-
larm çaldıklan eşyalardan bir 
çoğu ele geçirilmiştir. 

Yeni tifüs vakası yok 
Son yirmi dört saat içinde yeni bir 

tifüs vakası kaydedilmemiştir. 

İzmir'de 
cinayet 

Kültürparkta yüksek 
tahsilli bir genç öldürüldü 

Izmirde Kültürpark civarmda yük
sek tahsilli bir gencin ölümü Ue neti
celenen çok müessif bir hâdise olmuş
tur. Vakanm kurbanı Şükrü Çigmen, 
uzaktan Kûltürparta seyrederken Ab
dullah İsminde bir şahısla aralarmda 
ehemmiyetsiz bir meseleden çabucak 
alevleniveren bir münakaşa çık
mıştır. Abdullah k a ^ göz arasında, 
bıçağmı çıkardığı gü)! Şükrü Çiğmene 
bil* kaç 3rerlnden saplamış ve mecruh 
kanlar İçinde yere yıkılmıştır. Derhal 
hastaneye kaldırılan yaralı, bütün 
İhtimama rağmen dokuz saat sonra 
ölmüştür. 

Katil Abdullah meşhud suçlar ka-
nunıma tevfikan ağır ceza mahkeme
sine verihnig, muhakemesine başlan
mış, İki şahit dinlenmiş Abdullah ci
nayeti ikrar etmlşür. 

Neticede heyeti hâkime katil Ab-
dullahı 18 sene hapse mahkûm et
miştir. Katil Abdullah, karan gayet 
«akin bir vaziyette dinledi. Okunması 
bittikten sonra da yerden bir reverans 
paparak: 

— Orövar... 
Diyerek Jandarmalara doğru dön

dü ve İlâve etti: 
— Artık gidebiliriz değil mi bay 

hâkim... 
Mahkûm Jandarmalar arasında ad

liyeden çıkarıldı ve otomobille hapis-
hanejre götürüldü. 

İzmirden Sivrihisara 
gönderilen varlık vergisi 

borçluları 
İzmir 5 (Telefonla) — Varlık 

vergisi borçlarını ödemiyenlerden 
13 kişi daha tutulmuş v e bunlar 
üçüncü kafile olarak çalışme yerleri 
olan Sivrihisara göndıerilmişlIerdİT. 

Fuar atletizm 
müsabakaları 

İzmir 4 ( A . A . ) — 9 eylûI atle. 
üzm müsabakalarına ginecek olan ta. 
nmmış atletlerden mürekkep İstan
bul, Ankara, İçel, Seyhan, Zongul
dak Vıc Elskişehir atletleri şehrimize 
geldiler. Müsabakalar yarm başhya-
caktır. 

İstanbul takımı, İzmir 
takımını yendi 

İzmir 1 (Telefonla) — Fuar kupası 
maçı dün yapıldı. İstanbul karma t a 
kum 5-2 İzmir karma takımmı yendi. 
Bugün Ankara - İstanbul tafcunlan 
karşılaşacaktır. 

Yüksek ziraat enstitüsün
de Millî ŞeFin heykeli 
Ankara 4 — Yüksek ziraat enstitü

sünde Cumhurreisl Milli Şef İsmet 
İnönünûn bir heykelinin dikilmesine 
karar verilmiştir. Hazırlıklara baş
lanmıştır. 

Yeni bir demiryolu hattı 
Ankara 4 — Nalla Vekâleti Selman-

pak - Kalmanlı - Yuba - Dûlük ve 
Oazlantep arasmda bir demiryolu şe
bekesi yapmağa karar vermiştir. 
Etüdlere başlanmak üzeredir. 

Maliye Vekili geldi 
Maliye Veküi B. Fuat Ağrah, 

dün Bandırma yolile Balıkesirden 
şehrimize gelmiştir. Vekil, birkaç 
gün burada kalarak Ankaraya 
dönecektir. 

Sahte altm sürenler 
Biri Rizeli, diğeri Ofliu Mustafa ad

larında İki adamm sahte altm sür
mek suretUe muhtelif şahıslardan 
3 bin liraya yalcın para aldıklan tes
bit edilmiştir. İki Mustafa Kasımı>aşa 
civarmda dolaşırlarken yakalanmış
lardır. 

Mahkemelerde : 

Kırk gün günahkâr, bir gün tövbekar! 
Hamide, hergün kahve sohbeti yap

tığı komşu evine girer gibi alışık 
adımlarla sulh ceza mahkemesine 
girdi, serbes bir edâ Ue hâkimi se
lamlayıp maznun sadalyeslne geçti 
Pek de şık blrşey. Başmda geniş ke
narlı beyaz hasır şapka, tepesinde, 
aşk mektuplarmdakl yaralı kalbieri 
delip geçen kanh hançer gibi çapraz
lama saplanmış kırmızı bir tüy. Ce
keti kan kırmızı, İpek eteği süt be
yaz. Ten rengi çoraplar örümcek ağı. 
Yepyeni, pınl pırü beyaz mantar İs
karpinleri hamam nalmı cinsinden. 
Altm kaplama zincirli kırmızı çanta-
smı koluna takmış, kırman dantel el
divenlerini bûkûp ftvucuna sıkıştır
mış. Hafifçe göğsünü açtı, pudralı 
gerdanmdan sarkan boncuk kolyesini 
düzeltti, sağ ellle yüzünü yelpazeU-
yerek süzgün bakışlarla etrafı gözden 
geçirdi. 

Hüviyetinin tesbitine başlandı: 
— Kaç yaşmdasm? 

Telefondaki ses 
Tazan: Emce Graeme Tercüme eden: (Vft . Nû) 
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Düşündü ki, Sıdmal «Tıelefondaki 
Iuıdm> m çıkmasma mâni olacak 
«bemmiyetl^ bir aebep mhur ediver. 
miş bulunabilir. E*ef etti: SevgiİM' 
nin şahsiyetine, va2İyetine, mUnaaıe-
betlerine daiir tdc m«l(hn»h yok. Or
ta yerd« acaba, bir erkek, bir koca 
var mı> O adam ber kim ise, aevgj-
Kainin bareketlerini kontrol alt l ıda 
mı bulunduruyor? Göz önünden aıy. 
nlırsa nereye gittiğin^ mi sonıyor> 
Hayır, bunun böyle olduğu kabul 
edilemez. Serbes ohnıyan bir kadın, 
onun yardımına kont de Rogeri'nin 
«vinde olduğu gibi katiyen gelemez. 

Doğru bulduğu bu muhakemeyi 
yiİTÜtm{e«i üzerine iLk ihtimal karşı-
nnda kalbinde hasıl olan burkulma 
zail oluverdi. Rahat bir nefes aldı. 
Fakat bu insan, şayet Jane Mc. Ta-
vish ise, üzerinde kocadan da' daha 
belâlı olabilecek bir sansür y<^ mu> 
Agabeysinin kini dervemese bile kö
tü niyeti hic kimsenin meçhulii dc" 

sildi, öyieyae bu genç kız, şimdi ar. 
tık mıOttıaldl bir yerde otursa bite, 
hareketleıiade bâlâ hür sayılamaz
dı. 

Aata edâea sevinci getiremiyen 
on dakika dafca geçt i Şimdi tam se
kizi yirmi beş. 

Erkek, şu karan Terdi: 
€ — Sel^z buçukta artık gide

nin,» 
Bu sırada, Notting Hill'de, Palace 

Gardens Terrace'a birkaç metre me
safedeydi. Tam o esnada arkası sı
ra baifü, süratli bir admıın yaklaştı
ğını duydu. Bir k a d n l [Yüzünü, gö
zünü k a l u tüllerle sımsıkı sarmış. 
Çarşaflı l e ^ usul bir Töirk kadım ha
l inde. . . Yanmdan geçip, sokağa sür-
ade saparken şöyle mınldandı: 

— Mr. Veırelll Beni beklermig 
gibi durmayın. Beni gözIcTİnizte ta-
kibedin. Bıedford Garden'deki ev
lerden birine gireceğim. O zanvan 
uzaktan beni t«kiifee4$r^ ¥ £ o evi ge

çersiniz. Birkaç dakika sonra benim 
bulunduğum yteıe gelirsiniz. Taki-
bediliyorum. 

Yeni bir macera baş göstermişti. 
Âşık delikanlı, sevgiliainin ileri 

doğru geçmesi için bekledi. V e ona 
karşı alâkasızlığmı gösteımek üzere 
cebinden bir sigara çıkardı v e yak
tı. Şayet kadın, sahiden takibedili-
yoraa, takipçinin d&katini bari ken-
si üzerine çekmiyecekd. 

Avane avare jrürümeğe başladı, 
niyeti hava ahnaktı. Bunımla bera
ber ilgilendiği mesvzuu bir an gözün
den kaylıetm^ordu. Kadm birden-
l>ire, bir açık kapıd«ua içeıi dalıver. 
di. Burası, (Kiıalıktor) levhasile dik
kati pek çdoen bir yerdL 

Verrell, başını bile çetvirmeksizin 
o noktayı geçti. Üstelik sokağm öte 
taralındıaki bir eve dikkat ediyormuş 
intihamı v^erdi. Böylelikle de sağa, 
sola bakmma imkânını buldu. Taki-
bedilip edilmediğini tetkik etti. 

Yol kısa, ve son derece sakindi. 
Hemen bütün evler, aşağı yukarı 
aynı model üzere bina edilmişlerdi; 
yemek odaları da arka kısımlarm-
daydı. Cephelerinde p'tk az pencere 
aydınlıktı. Aileler sofra başında k a 
nnlaııp» doyurmakla meşguldüler. ] 

Randevusunun olduğu eve( vardığı 
vakit, sanki bir delik açılmış da o 
içine düşmüş gibi bir an içindıe ka
pıdan kayıvıerdi. 

Bu kombinezon, maalesef Black-
shirt'ün dimağından çıkma bir kom. 
binezon değildi. Oatm için pek par
lak neticeler vermedi. Zira, (Tele
fondaki kadın) kendisini takibetti-
ğini zannettiği şeJum gözünden kaç
makla yahut kaçtığım sanmakla b e . 
raber, talihsizlik yüzünde«ı başka 
bir can sıkıcı vaziyete düşmüştiL Te-
sadülfe bakınız ki, evin hizmetçisi 
bodruma inen merdivenin ağzında 
kendisinden izdivaç talebinde bulu
nan bir polisle tatlı bir flörte giriş
mişti. 

Bu âşıklar, kapıdan hızlai giren 
(vualler içindeki kadmı sezince sus
muşlardı; ve hayrete düşmüşlerdi. 
21ira, yeni gelen kadın, boş dairenin 
bahçe kısmında dolaştı, mutfak 
penceresinden içeri atladı, bina da
hilinde ihtiyatla yürüyüp kapıyı aç
tı, kendi de önünde durdu. 

Bir an sonra, Verrell, geçiyordu. 
Bahsettiğimiz komediyi oynadı. Ni
hayet o da, birdenbire geri dönüp 
boş ev« girdi. 

(Arkası var) 

gardrobu açıp balo tuvaleti Ue ipek 
gömleği aldım, Haa, bir de kombi
nezon aldım. Teklifsiz olduğumuz içla 
yaptım bu işi. Balodan sonra hepsini 
iade edecektim kendisine. Bundan n» 
çıkar bay hâkim?.. O da gelsin, be
nim evimden istediği şeyi aüp gitsin. 
Ağzımı açıp da bir şeycikler söylersem 
ağzım kırılsm. Ahbaplar, dostlar ara
sında böyle şeyler her zaman olur. 

— Peki amma, bu kadar yalan, 
teklifsiz ahbabı olduğımu söylediğin 
bayan Leman seni katiyen tanımıyor-
muş ki. Karakolda da öyle İfade ver
miş. 

Hamide dudak büktü: 
— Yalandır bay hâkim!.. İnanma-^ 

yınız siz o sözlere. Leman hanım ço-
cukluğundanberi böyledir. Dalma ya
lan söyler. Onım, Allah bir, dediğin
den başka sözüne inanılmaz. Demin 
de söyledim ya; kadın zengin koca 
İle evlenince büsbütün değişti, eski 
dostlarım tanımaz oldu. Kibir böyle-

havaya kaldırıverir, Parasma güve
nerek çalım satmak İstiyor, Onun 
kadar para bizde de var Allaha şükür, 
cenabı hak herdesin kısmetini verir* 
Benim de bir elim yağda, bir elim 
balda. Velâkin,-kibir denilen şeyin 
zeresi yoktur bende. Leman hanım 
utanmadan bana bir de hırsızlık le
kesi sürmeğe kalkıyor. Böyle şeyieu 
benim gibi bir hanıma yakışmaz bay 
hâkim!., 

— İyi amma, senin hırsızlıktan sa-
bıkalarm da var. Bak, burada hepsi 
yazıh. Bunlara ne diyelim?.. 

Hamide lâkaydane omuz silkerek 
elini salladı: 

—Onlara bakmayınız siz B. hâkimi. 
İnsan dediğiniz, kırk gün günahkâr) 
bir gün tövbekardır. Kusursuz İnsan 
olmaz. Bu kadarcık kusur Kadı kızm-
da da bulunur derler. Benim halimi 
çekemiyenler çoktur. Hep böyle İfti
ralara kurban giderim. O sabıka de
dikleriniz de İftiradır. 

Hamide tevkif edildi, şahitlerin 
çağrılması için muhakeme başka gü
ne bırakıldı. 

Ce. Re. 

Tren bîr köylüyü ezdi 
Dün sabah Edimeden şehrimize 

gelen posta treni Küçükçekmece ya-
kınmda Yanm Burgaz mevkiinde bir 
köylüyü ezmiştir. Köylü tekerlekler 
altında parçalanmıştır. Zavallı ada
mın üzerinde, hüviyetini t e * l t ede
cek hiç bir vesikaya raslanmamıştır. 
Bir taraftan köylünün hüviyetinin 
tesbitine çalışılmakta, diğer taraftan 
da vaka hakkında tahkikata devam 
edilmektedir. Vakaya müddeiumumi 
B. Yusuf Ziya el koymuştur. 

Hamide cevap vermeden kırmızı |«<ilr IŞte bay hâkim. Insanm burnunu 
çantasmı açtı, nüfus tedreresinl çıka
rıp mübaşire uzattı. Güeel bir usul. 
Yaşını söylemeğe ağzı varmadığı İçin 
nüfus kâgıdile İşi hallediveriyor. 1324 
doğumlu olduğu zapte geçirildikten 
sonra nüfus kâğıdı iade edildi. Hâ
kim sordu: 

— Sen .bayan Lemanm apartıman 
dairesine girmlşsta, odadan elbise ve 
saire çalmışsm. 

Hamide, böyle İşler bana yakışır mı, 
der gibi göz uclle evvelâ kendini sSa.-
dü, sonra istifhamkâr bakışlarla hâ
kime döndü: 

— Tamamile reddederim beyefen
di hazretleri!.. Ben böyle şeyleri yap
mağa tenezzül edecek kadm mıymı, 
rica ederim?.. 

— Orasmı biz bilemeyiz. Sen benim 
sualime cevap ver. Bayan Lemanm 
evnle girdin mi?., 

— Ben o hanımla eskldenberi ta
nışırım efendim. Daima girip çıkarım 
evine. 

— Fakat, o seni tanımıyormuş. Hır
sızlıktan sonra yakalandığın zaman 
görmüş seni. 

— Bunu da reddederim bay hâkim 
hazretleri î.. Kestane, kabuğundan 
çıkmış da kabuğunu beğenmemiş, 
derler. Leman hanım da zengin ko
caya varinca ne oldum delisi oldu. 
Vaktile tencerede pişirip kai)ağında 
yediği günleri unuttu. Birdenbire ki
bir geldi kadma. Burnu Kafdağuıdan 
su içiyor. Bunca senelik dostalarmı 
da tanımaz oldu. O benim eski dos
tum, çocukluk arkadaşımdır. Belki 
sütlerimiz bile karışmıştır. 

— Sen şimdi sütü, yoğurtu bırak da 
bana cevap ver. 

— Söylüyorum İşte efendim!.. Le 
man hanım Ijenim eski ahbabımdır. 
Kendisini ziyaret İçin evine gittim, 

— Görüştünüz mü?.. 
Usta bir terzi flgüram edâaile sağ 

elini beline koyup kmta kıtıta yana 
döndü, başmı tavana kaldınp biraz 
düşündükten sonra jnıtkanarak cevap 
verdi: 

— Görüşemedik efendim. Evde yok
tu kendisi. 

— Kim vardı evde?.. 
— Hiç kimse yoktu. 
— Kapıyı k)m açtı sana?.. Eve na

sıl girdin?.. 
— Kimse açmadı bay hâkim haz

retleri!.. Zili çatauik için elimi uzat
tığım sırada ka^mm aralık olduğunu 
gördüm, açıp girdim... 

— Sonra?.. 
^ Sonrası sağbğmız efendim!.. 
— Peki, bayan Lemanm elbisesini 

niçin aldm?.. 
— Ha, (mu mu soruyorsunuz bay 

hâkim?.. Bu o kadar mflhim bir me
sele degU ki.. 

— Senin için değil amma, bizim 
İçin çok mühimdir. Bu mesele3rl öğ
renmek İçin seni buraya getirdiler. 
Söyle bakalım! Şu mühim olmıyan 
meseleyi biz de öğrenelim... 

Hamldenln kml dudaklan yılışık 
bir tebessümle büküldü, gerdan kıra
rak cevap verdi: 

— Anlatacak blrşey yok efendim. 
Yakm ahbaplarımdan birisi beni ba
loya davet etmişti. Allah daha ziyade 
etsin, tanıdığım, dostum, ahbabım 
çoktur. Hepsi dc beni pek severler. 
Böyle eğlentiler olunca davet etmeyi 
unutmazlar. Bu sefer de ıslarla ça
ğırdılar. Eh, ben de genç bir tazeyim. 
Kocamdan ayrıldıktan sonra erkek
lerden nefret ettim. Kendi yağımla 
kavrulup gidiyorum. Eğlenmek, gez
mek haktamdır elbette. Baloya da gi
derim, düğüne de, değil mi efeem?.. 

_ Ben sana, nereye gideceğini sor
muyorum. Sen şu elbise meselesini 
anlat da, sonra fırsat bulunca İste
diğin yere gidersin... 

— Anlatıyorum beyefendi!.. Ah
babımın hatırmı kırmamak için ba
loya her halde gitmem lâzımdı. Fa
kat balo İçin tuaveletlm yoktu. Ter
zime gittim, «on beş günden evvel di-
kemem» dedi. O zaman hatırıma Le
man hanım geldi; onun balo tuvaleti 
olduğunu biliyordum. Emanet alayım 
ban diye Leman hanıma gittim. Son 
ra da polisler yakaladılar. 

— Onları sana Leman mı verdi?.. 
Hayır efendim!.. Leman hanım 

evde yoktu ki versin... 
— Sen kendin aldın öyle mi?.. 
— Tabiî efendim!.. Leman hanımla 

bunca senelik dostluğumuz var. Blri-
blrimlzl kardeş gibi severiz. Sizden lyij 
olmasın, çok tem!z yürekli, altm glblı 
bir kadıncağızdır. Aramızda teklif. 
yoktur. Kendisini evde bulamayınca, 
eelmisken bos dönmiyeyim bari dedim,. 

Yedi kumarbaz 
yakalandı 

Nişantaştmda kahveci Şevketin 
kahvehanesinde kumar oynattığı 
zabıtaca haber alınmış ve evvelki gün 
kahvehanede kumar oynamakta olan 
yedi kişi cürmümeşhut halinde ya
kalanarak adliyeye verilmişlerdir. 
Bunlar, kahveci Şevket, Nusret, tersi 
Zl3ra, Pahreddin, Ömer, Süleyman ve 
Ali adlarmda kimselerdir. Ortada 
bulunan para İsikambll kâğıtları ve 
fişler müsadere edilmiştir. 

Beşiktaş Halkevinin 
yüzme müsabakaları 
Beşiktaş Halkevinin Şeref stadı 

jrüzme havuzunda 5 eylûl 9 4 3 pazar 
günü yapılacak 3rüzme müsabakaları 
havuzım motorunun bozulması yü
zünden tehir edilmiştir. 

4/9/943 fiatleri 
Londra üzerine 1 sterhn 
Nevyork üzerine 100"* ılolar 
Cenevre üzerine 100 frank 
Madrid üzerine 100 pezeta 
Stokbolm Özerine 100 kuron 

Esham ve TahvOât 
İkramiyen % S 933 
tkr. Eriganl % 5 938 
% 5 İkramlyell M. U, 
% 7 MUll Müdafaa 
Sivas . Ezrurum Î  
Sivas - Erzurum 2-7 
% 7, 1941 D. Y. I 
% 7, 1941 D. T. a 
% 7 1941 D.T. 8 
% 7* T. bore« 
Anadolu D. Yolu % 60 
Anadolu D. Yolu 1-2 
Anadolu Mûmes. 
Merkez Bankası 
tş Bankası nama 
tş Bankası Hâmilin» 
T. T. B. hisse 
Aslan Çimento 
Şark Değirmenleri 
İttihat Değirmen 

BORSA DIŞINDA 
Türk altını 
Külçe altm bir gramı 
ıııııııı İlin ııııııınıııııııııınnnıiHiınııiiiıın 

— • Takvim 
Ramazan 5 — Hızır 123 

tmsak Güneş Öğle İkindi Ak. Yatsı 
E. 9.09 10.54 5.36 9.15 12.00 1.35 
V 4.46 6.31 13.13 16.51 19.36 21.13 

5.29 
130.50 

30.3250 
12.S8 

31.1325 

21.50 
19.S4 
19.02 
20.31 
19.90 
20.04 
«O.IS 
19.08 
19.19 
14.— 
24.10 
43,— 
38.7B 

>116.-
13.10 
13.50 
3.70 
6.40 
4.25 

24.25 

î l . — 
4.0T 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Bay ve bayan can 
çekişiyor 

Pişmiş aşa su katıyoruz! 
Türk inkılâbı: «Unvanlar sa

hasında da Şarkvari fa iklar yok 
olsun! Lâkaplar yirminci asırda
ki diğer medenî miUetlerinkine 
benzesin!» diye tedbirler aldı v e | 
ş u nizamı koydu: ı 

— U m u m î haya t ta b ü t ü n er
kekler «bay» dır. (Beyefendi haz
retleri, sinyor cenaplan , mösyö, 
beyefendi, bey, efendi hasretleri, 
efendi, ağa efendi haıretleri , ağa 
efendi, ağa hazretleri, ağa, çeleM, 
hoca, hâce, ilh...) Bunlardan hep
sinin yerine bay... — Kadınlar 
hakkındakilerini de a y n a y n say-
ımyal ım: (Hanımefendi hazretle
ri... Madam, hatun, kadın.. .) hep
sinin yerine bayan.. . 

Fakat hususî hayat ta bayı da, 
bayam da kullanmıyoruz. Eski 
minval üzere hareket ediyoruz. 
(paşa) bile diyoruz. Hat tâ hakikî 
hayat ın anyası o lduğundan, ro
manlarda bile umumiyet l e h e p 
eski elkap yazıbyor. 

Resmi hayat ta bay ve bayan 
yok!... Mahkeme kapılarında: 

— ö l ü Ahmed'in kans ı Fat -
maaaaa.. . . . 

Bari a j a c s delâletile gazeteler 
ve millî radyolar bir rehberlik 
etseydi!. . Hayır, onlarda da bir 
gayret yok. Bilâkis: «Mösyö Bi t 
ler, mösyö Roosevelt...» diye yazıp 
duruyorlar. 

Bay ve bayan, u m u m i haya t ta 
çok mükemmel bir tertib o lduğu 
halde ö lüme m a h k û m , c a n çekişi
yor. 

*** 
Bu unvanlarm cemi şekli 

karşısında tereddüt edilmektedir. 
Meselâ: (Ahmet, Mehmet, Hasan 
beylerden) denecek yarde ne diye
ceğiz?... Cevabı: (Bay Ahmet, 
Mehmet, Hasan'dan) diyeceğiz... 
Yani b u takdirde (Baylar Ahmet, 
Mehmet, Hasan) suretinde bir 
cemileyişe iht iyaç yok. 

•** 
Bir genç bana sordu: 
— Eşimle birlikte beni davet 

, ediyorlar. Yahut, m o d e m hayat 
icabı eşimle birlikte zijraretlerde 
bulunuyoruz. Müşterek kart vizit 
kul lanmamız lâzım. Garplılar, b u 
vaziyetler için: «Bay ve bayan 
filânca» suretinde kart bastırır
lar. Bizde kendine «Bey» demek 
ayıptı. Acaba hâlâ öyle midir? 
«Filânca ve eşi» diye mi kart 
bastıralım? 

— Ben aynı mecburiyeti duy
sam, biraz muhafazakâr duygu 
ile «filânca ve eşi» diye kart bas
tırır, bunu Türk zihniyetine uy
gun sayanm. B u derece ktiçiik 
âdet farkları. Garp milletleri ara
sında da vardır. Bununla bera
ber «Bay ve bayan filânca» diye 
de kart bast ırmakta pek a y k ı n 
bir hal o lmasa gerektir. Çünkü, 
bu kart, böyle bir yenil iği hazme
decek tabakada kullamlacaktır. 

*** 
Bay ve bayan gibi bfar inkılâp 

eserini, yalnu tramvay büetçile-
rine ve zarflardaki adresler dola-
yısile posta müvezzOerlne bırak-
mamafayız. Knllanmahyız! 

Tünelofobi 
Tünelin yapılması tamamlan

mış, açılması kalmış. 
işittiğimize göre"̂  malûm faci

adan sonra şöyle bir münakaşa 
başlamış: 

Bir makam, öteki makama: 
— İşte tamam... — diyoT' 

muş. — bir noksam var mı? 
— Yok! 
— öyleyse onayla da açılsm! 
•— Ben mesuliyet kabul et

mem! Sen onayla! 
— Yok, hayır, benim salâhi

yetim yok! Sen!.„ 
hh... 

I 3 
Et fiati 

Etin ucuzlaması Erzu-
rumdan ucuz hayvan 

getirilmesine bağlı 

Belediye İktisat müdürü B. Hik. 
met, et fiatlerinin ucuzlamaaı hak-
ktndaiki tetk^krin« devam etmijtir. 
Mezbahaya gelen kasaphk hayvan-
lann mezbahada kesilmiyerek hanca 
satılmıaısı et fiatlerinin yükselmesine 
sebebiyet vermektedir. Bundan baj-
ka hariçten de hayvan gebnennekte-
dir. 

Şehrimizde bulunan Erzurum ta
cirlerinden bir grup İktisat müdürlü
ğüne müracaat ederek Erzurum v« 
clvarmda şevke müheyya 250 ,000 
hasrvan biriktiğim ve vagonaıntluk-
tan bun)ann getirilmesine imkân ol-
madığmı sSylemişlerdir. Bu hayvan-
larm istihlâk sahalarına, bu arada 
tstanbula getirilmesi için günde 13 
vagon ile üç vapura ihtiyaç vardır. 
Nakil vaaıtalan temin edildiği tak. 
dirde Istanbulda et Batleri ucuzlaya-
caktar. 

Pahalılık ile 
mücadele 

Ucuzluğu temin etmek 
İçin ne yapmak lâzım? 

Istanbulda hububat satışı 
serbes bırakılacak im? 
Devlet hububat hissesinden .yüzde 

yetmig bejini ödeyen yerlerde aatış. 
laj serbes bırakılmaktadn. Evvelce 
verilen bir kararla Istanbulda hubu
bat satışWınm ofis tarafından ya
pılacağı bildirilmişti. Bu arada bul
gur satışı serbes bırakılmıştır. Hu. 
bubat satışı serbes bırakılmadığından 
bulgur satışlarında tereddüt hasıl 
olmuştur. Al&kadarlar müracaatta 
bulunarak hububat satışının Istan
bulda da serbes bırakılmasım iste
mişlerdir. Asmca Belediye tarahn-
dan da incelemeler yapılmıştır. Şim. 
diye kadar vaaılan neticeye göre di
ğer vilâyetlerimizde olduğu gibi Is
tanbulda da hububat satışı serbes bı
rakıldığı takdirde iyi neticeler doğu. 
rabilecektir. 

Hayati ucuzlatmak için hazırla, 
nan pahalılık raporunda fu esaslar 
göz önünde tutulmuştur: 

1 — Eknntek istihkakının arttırıl
ması diğer yiyecek maddelerinin fi-
atlerine tesir edebilecek ve fiat dü
şüklüğünü doğuracaktar. Istanbulda 
buğday satışı serbes bırakıldığı tak
dirde bulgur, pirinç ve makama fi. 
atleri düşecektir. 

2 — Toprak mahsulleri ofisinin 
halka vereceği ucuz makama mik
tarının çoğaltılması lâzımdır. OK», 
bir kilo makarnayı 60 - 65 kuruşa 
satabilmektedir. Böyle olunca pi
rincin kilosunun 50 kuruşa düşnue-
mesi için hiç bir sebep yoktur. 

3 — Müteahhitleri, ihtiyaçlarım 
istihsal bölgesinden tedarike mecbur 
ederek istanbul piyasasını serbes bı
rakmalı, nakliyattaki güçlükleri orta. 
dan kaldırmalıdır. 

UM M A 

llkmekteplerde ders 
saatleri 

Yakında ders yılma başlı^racak ilk 
mekteplerin ders saatleri teşrinietv' 
velin sonuna kadar sabahları saat 
9 da, teşrinisaniden itibaren de saat 
9,40 da başlıyacakbr. 

Taksimde kapalı durak 
Taksim tramvay istasyonunda 

kapalı bir durak yapılması düşünül
mektedir. Fakat şehircilik mütehzıs. 
SİSİ B. Prost şeihir plânına göre Tak
sim istasyonunda kapalı durak ya
pılmasını doğru görmediğinden. 
Tramvay idaresi, daha ileride, re-
füj'lerin bulımduğu münasip bir yer
de kapalı bir durak yaptırmağa ka. 
rar vermişti. Ancak burada Tele . 
fon idaresinin kablosu bulunduğun
dan, burada da inşasına imkân bulu
namamıştır. Ki; mevsiminde halk, 
tramvay beklemek için çok müşkül 
bir vaziyetta kaldığından. Tramvay 
idaresi, daha ikri bir noktada durar 
ğı inşa edecektir. 

Emniyet şube müdürleri 
arasında nakiller 

Emniyet müdürlüğüne tâyin edi
len B. Demirden boş kalan Elmniyet 
müdür muavinliğine Emniyet beşin, 
ci şube müdürü B. Şükrü Saip Ya-
molan, beşinci şube müdürlüğün>e 
üçüncü şube müdürü B. Faik Ahnel, 
üçüncü şube müdürlüğüne Emniyet 
umum müdürlüğü dördüncü şube 
müdürü B. Faik Karayel, Fatih 
merkez nahiye müdürlüğüne Kara-
gümrük nahiye müdürü B. Haht. 
Karaa^:ümrüğe Rami nahiye müdü
rü B. Feyzi, Amavutköyüne Elmin. 
önü merkez nahiye müdürü B. Muh
lis, Ramiy« Kumkapı nahiye müdü
rü B. Hasan, Kumkapıya Arnavut-
köy nahiye müdürü B. Hasan Basri 
tâyin edilmişlerdir. 

Yoksul talebeye sıcak 
yemek verilecek 

Geçen »ene olduğu gibi bu sene 
de mekteplerdeki yoksul talebeye 
Kızılay tarafından sıcak yemek ve
rilecektir. 

Denizde ceset 
Dün, Ahırkapıda denizde bir er

kek cesedi bulunmuştur. Ceset, hü
viyeti tesbit edilemediğinden ve 
ölüm şüpheli görüldüğünden Morga 
kaldırılmıştır. 

İRAŞİTRÎZAÎ 

Lüks ayakkabı 
Kunduracılarm çift 

basına 12 - 15 lira fazla 
aldıkları anlaşıldı 

Lüks ayakkabı imalâtçılarj ayak-
kabılan alabildiğine yüksek fiatle 
sattıklenndan Beyoglonda istiklâl 
caddesindeki bütün ayakkabıcılar
dan birer çift ayakkabı alınarak ma
liyetleri tedkik edilmişti. A y ^ k a b u 
cjlar cemiyetine incelemede bulun
mak üzere gönderilen bu ayakkabı
larda maliyetlerinden sonra muay
yen kâr haddi ilâvesi ile beraber 
h>er birinden 1 2 - 1 5 lira arasmda 
fazla fiat ahndığmı tesbit ederek e v . 
rakı Millî korunma müddeiumumî
liğine gönderilmiştir. 

Lüks ayakkabıcılarda halen 6 0 
liradan aşağı satılan ayakkabı çok 
azdır. Altmış liraya satılan bu ayak
kabılarda normal kâr ilâvesinden 
sonra 1 2 - 1 5 lira fiat fazlalığı tesbit 
edildiğine gör« lüks ayakkabıcıların 
her satışta ihtikâr yaptıkları anlaşıl-
mışBr. Deri ve emsali malzeme kara 
borsadan tedarik edildiğinden fatura 
ile mal alımı ortadan kalkmıştır. 

Önümüzdeki salı akşamı yeni sinema mevsimine başhyor. 
ilk porgramda: Öd meşhur ve sevimli komik 

B U D A B O T T ve lOÜ COSTELLO tarafından yaratılan 

İKİ AÇIKGÖZ PERİLER ARASINDA 
Original kopyası I 

KÜÇÜK HABERLER 
•k Şişlide makine tamirhanesinde 

çalışan Ali ve Cemal, imal ettikleri 
bir tüccar kazanını tecrübe ederler
ken kazan patlamıştır. Ali ve Cemal 
muhtelif yerlerinden yaralandıkla-
rmdan hastaneye kaldırılmıştır. 

ir Büyûkadada Balıkçı caddesinde 
22 No. da ciğerci Reşit Luta, fatura-
sız ve yüksek fiatle dalak sattığın
dan hakkmda tanzim edilen evrakla 
birlikte milli korunma mahkemesine 
verilmiştir. 

Karamanda ko3run eti 
100 kuruşa 

Konyanm Karaman kazasında ko
yun etinin kilosu 100, birinci kara
man ve tiftik 80, keçi kılı 70, sığır 60 
kuruştan satılmaktadır. 

İlk üzüm mahsulü 
Konyada karaman kazasmda ilk 

üzüm mahsulü 27 ağustosta piyasa
ya çıkarılmış ve kilosu 65 kuruştan 
satılmıştır. 

Yüksek Ziraat Ens titüsü Fakültelerine 

Talebe kayıt kabul şartları 
AnJuu-a Yüksek Ziraat Kastltüsün Ziraat. Veteriner ve Orman FakiU-

t^erlne ilse mezonu (parasız yatılı, parah yatılı ve yatısız) talebe alma-
eaktıf. 

İsteklilerin 30/£ylûl/1943 aksamına kadar aşağıda gösterilen bel-
geleıie EnsUta Rektörlüğüne müracaatı lâzımdır. 

1 — İstenilen vesikalar: 
a) El yazıslle hangi Fakülteye ve nasü talebe olarak girmek isle

diğini bildirir bir dilekçe; 
b) Lise bitirme diploması veya Noterlikten tasdikli sureti veya 

bitirme belgesi; 
c) Lise olgunluk diploması (olgunluk dlplomasınm imlthan gû-

nâne kadar verilmesi şarttır); 
d) Hüviyet cüzdanı; 
e) Aşı kâğıdı; 
t) örneği Enstitü Rektörlüğünden veya Vilâyet Ziraat Veteriner 

Ve Orman Müdürlüklerinden alınacak sıhhat raponı; 
g) Belediye veya polisten abnacak İyi hal kâğıdı; 
h) 6 adet 4,5 fotoğraf.. 

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

2 — Yatılı girmek İsteyen talebenin (17) yaşmdan ve (25) yaşmdan 
büyük olmaması ve parasız yatılı talebenin seçim İmtlhanmda muvaffalı 
olması farttır. 

3 — Seçim imtihanları Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsünde ve Is
tanbulda Sultanahmette Yüksek İktisat ve Ticaret okulunda aşağıdaki 
trünlerde yapılacaktır. 

TÜRKÇE . KOMPOZİSYON : 6/X/lM3 çarşamba günü saat 8,30 da. 
Matematik (Emsali ikidir): 6/X/1943 çarşamba günü saat 14.30 da. 
Yabancı dU: (Fransızca - Almanca - İngilizce) 3/X/1943 perşemb* 

günü saat 8,30 
Fizik: 8X/194S cuma günü saat 8,30 da 

Biyoloji: (Botanik ve eoololD 7/X/1943 i)erşembe günü saat 14,30 da 
Kimya: 9X/1943 cumartesi saat 8,30 
4 — Paralı yatılı talebeden (Tatil miUdeu hariç) bir ders senesi İçto 

3 taksitte (450) lira almır. (7048) 

RADYO 

Tiyatrosu: Bu Gece 
BEYLERBEYİ 

iskele iSnemasında 

Böyle bir kırtasiye münakaşa
sı oluyormuş. 

(Belki de fantezidir, hayal 
mahsulü Ur hikâyedir! Fakat 
bunun böyle olduğu şayia halin-
de orta yerde dönüyor.) 

*** 
Lfitife bertaraf: Bu, hesap işi

dir; onaylamamak, onayhyama-
mak olur mu?... Böyle bir tevatüre 
inamnayra; güler geçeriz... Türk 
mühendislerinin: 

- - Binflir! - dedikleri bir ka
tara itimat ederiz. 

Bununla beraber, son kazadan 
sonra halktan hasıl olan tütaelO' 
fobi'yi de hakh görmeli... 

(Vâ-Nû) 

J 
EVLENME 

Sular müdürü B. Ziya Erdem kızı 
Bünyan 1le Defterdariık hukuk mü
şaviri B. Nureddln Bern'in dün ge
ce Taksim gazinosunda evlenme tö
renleri güzide ve kıymeül zevatm Iş-
tlraklle yapıldı. 

Kendilerine refah ve saadetier di
leriz. 

ANKARA RADYOSU 
Bugünkü program 

12.15 Müzik: Salon orkestrası, 13 
Ajans haberleri, 13.30 Salon orkes
trası. 

18.03 Fasıl heyeti, 19 Ajans haber
leri, 19.20 Şarkı ve türküler, 19.45 
Konuşma, 20 Dans orkestrası, 21 Ka
rışık şarkılar, 21.46 Müzik: (Pl.), 22.30 
Konuşma, 22.85 Ajans haberleri, 22.50 
İstanbul at koşulannm neticeleri. 

Yarm sabahki program 
7.30 Program, 7.32 Vücudumuzu ça-

lıştiralım, 7.40 Ajans haberleri, 7.65 
Salon orkestrası. 

İSTANBUL RADYOSU 
Bugünkü program 

19,15 Dans müglzl, 19.30 Ajans ha-
berieri, 19,45 Safiye konseri, 20,15 
At yanşlannm tahminleri, 20,30 Fa
sıl heyeti, 21,15 Dans müziği, 22 
Ajans haberleri, 22,15 Kapanış. 

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

taklı bir adet kataraüc «atın alınacaktır. Bu evsafta katarak tatmak isti. 
yenlerin 1 0 / 9 / 9 4 3 tarihine kadar Çembertitaştaki Büromuza fceklif 
mektupları v« kataraklarile müracaatlan ilân olunur. ( 8 7 7 4 ) 

Nakliye işi 
Malîye Vekâletinden: 

tsveçtekl fabrikalanndan veya Stettln-dsn Svllengrad yollle fllrkeclye 
getirilecek BİN Uâ BİNBEŞYÜZ ton bobin ve balya halinde kAğıdm nakil 
yesi pazankla İhale edilecektir. İsteklilerin on bir bin dört yüz yetmiş beş 
(11475) liralık teminat mektubu İle birlikte 11/9/943 cumartesi günü saat 
11 de Ankarada Gtlmrük ve İnhlsarlae Vtic&Ieti binasmda Devlet Kırtasiye 

i ve Matbua İdaresine müracaatlan. (8441) 

Parasiz Yatılı üç sene tahsilli İstanbul Ziraat 
Mektebine Talebe alınması şartları 

1 — Türkiye Cumhuriyeti tebaasmdan ve 1yı hal sahibi, hastalıktan salim, 
ziraat İşlerine dayanıklı bir bünyede, arızasız ve kusursuz olmak; Orta okul 
Devlet İmtihsmmda kazanmış bulunmak; 15 yaşmdan küçük ve 18 yaşmdan 
büyük olmamak; Müsabaka İmtlhanmda kazanmak. 

2 — Müracaatiarm kabulüne 28 Temmuz 943 Çarşamba gününden İtiba
ren başlanmıştır. İsteklilerin kabul edilebilmesi için evrakm eksiksiz olarak 
en geç lo Eylül 943 cuma günü akşamma kadar mektebe gelmiş olması şarttır, 

3 — İsteklilerin nüfus cüzdanı, (asıl yahut Noter veya nüfus İdaresin
den almmış suret), Orta okul Devlet imtlhanmı vermiş ve diploma aimıya 
hak kazanmış olduğunu sarahaten bildirir mektep müdürlüğü vesikası, rönt
gen muayenesi de 3rapılmak çartlle tam teşekküllü hastane heyeti sıhhiye
sinden almmış sağlık raporu, aşı şehadetnamesl ve İyi hal vesikasından mü
rekkep beş parça evrakma (4. S X6) eb'admda altı adet fotoğrafını bir oUekça 
İle doğrudan doğruya mektep müdürlüğüne veyahut bulunduklan yerin en 
büyük mülkiye amirliğine veya ziraat idaresi yolımdan göndermeleri şarttır. 

4 — Müsabaka İmtihanı: Türkçe, Matematik 14 EylûI 943 sah ve Fizik, 
Kimya, Tabiat bilgisi 15 Eylül çarşamba günü Yeşllköyde İlkokul binasında 
saat 9 da yapılacaktır. 

5 — İmtihana girmeden evvel veya sonra namzetlerin mektep doktor-
luğunca ayrıca muayeneleri yapılır. Muayene neticesinde bedenî ve sıhhi 
ânza^ı olanlarla ziraat işlerine elverişli bulunmıyanlar kabul edilmezler. 

8 — İmtihanda kazananlar Orta okul diploması ve nüfus cüzdanları 
asıllarlle birlikte, mektebi terkettiği veya talimatnamede gösterilen sebep, 
lerden dolayı kaydı terkin olunduğu ve yahut tahsilini bitirdiğinde beş sene
lik mecburi hizmetini yapmadığı ve mektepçe verilen eşyayı, her ne sureti* 
olursa olsun, zlyaa uğrattığı takdirde mektepçe sartedüen parayı ödeyeceğin» 
dair talimatnamesi mucibince numunesine uygun, Noterlikten tastıklı kefa
let senedini Birinci Teşrin 943 basma kadar mektep idaresine vermeğe mec
burdurlar. 

7 — Mektebe kabul edilen namzetler, yukarıda yazılı evraktan başka 
dört gömlek, dört kat iç çamaşm. dört çift çorap, altı mendil, iki yüz hav-
hısu, bir pijama ve bir çift teriigi beraberinde getirmekle mükelleftirler. 

(7276) 

P. T. T. İşletme Umum Müdürlüğünden: 
1 — Ankarada yaptırılacak Otomatik Telefon Santralı binasıum 1/200 

nılkyasmda avan projesi talimatnamesine tevfikan Türk Yüksek Mimarları 
İle Yüksek İnşaat Mühendisleri arasmda 9/9/MS tarihinden İtibaren blı 
ay müddetie müsabakaya konulmuştur. 

a — Birinciliği kazanan avan projeye 3000, ikincili» kazanan avat 
projeye ISOO Ura mük&fat verilecektir. 

3 — Müsabaka talimatnamesi (İsteklilere) Türk Yüksek Mimarı veya 
Yüksek İnşaat Mühendisi olduklanna dair vesika İbraz etmek şartiyle An
karada P. T. T. Emlâk ve Levazım Müdürlüğünden, Istanbulda Yeni Valde 
hanmda 2 lici katta P. T. T. Umum! Depo Ayniyat Muha.-»1pr.ğlnden bedel
siz verilecektir. «»5i>2» 
istanbul jandarma satın alma komisyonundan: 

MlkUn Cinsi Muhammen fiyatı Muvakkat teminatı 
Kilo Kuruş Lira Kuruş 

44.880 Galvanizli telefon 
500 Bağ teli 

teli 100 
95 

3516 
35 

00 
63 

3551 63 
Miktar ve clnslerlle muhammen fiyat ve temlnatlan yukarıda yazılı 

iki kalem malzeme 7/9/943 salı günü saat 15 de İstanbul - Taksimde Jan
darma Satmalma Komisytmumuzda pazarlıkla alınacaktır. Evsaflı şart
namesinde 337 kuruş bedeUe her gün Komisyonumuzdan alınır. Telin cin
si ve ne kadarmm ne şartlarla İhale edUecefi şartnamesinde yazılıdır. Is-
teklUerln vesika ve teminatiarll pazarlık gün ve saatinde Komisyona gel
meleri. «W18» 

A m c a b e y e göre.» 

— Bir ij yapıp zengin olı»anın| 
tam sıracı Amcabey. . . 

. . . Amma öyle bir iş olsun ki 
diyorum, beni geçindirdikten ba»-
ka. . 

sml . . . 
Çoluğuma, (ocuğuma da kal- yani gelges değil de. ... Köklü işlerdenI.. 

A. — Hemen pastacılığa başlaI.. A. — Baksana, herkes bakla yedi, 
arpa yedi, ekmek bulamadı, un bu
lamadı, onlar gene İşlerini yürüttü

ler!.. 
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SATILIK CEVİZ 
TOMRUĞU 

Kütahya. İstasyonunda tesUm 
edilmek şartlle boylan (1 m/3 
metreye) ve eni kalmlıgı (30 x 
20 den 50 X 40 kadar) 9 metre 
mikâba muadil 41 parça mamul 
ve kuru ceviz tomruğu. 

Ve boylan (1 m/den 3 metre
ye kadar) ve kuturlan (30 santün 
den 43 santime kadar) kabuk
lu olmak üzere yirmi buçı^ met
re murabbaa muadil 67 adet 
ceviz tomruğu satılıktır. Talip
lerin Kütahya posta kutusu 
No. 4 müracaatları ilân olunur. 

DERMOJEN 
VANIK, ÇATLAK, EKZEMA ve 
CtLI) YARALARINA fevkalâde 
iyi gelir. Derinin tazelenmesine 
ve yenilenmesine bıizmet eder. 

I HER ECZANEDE BULUNUR. • 

BaŞf d/ş, nezlBt grip^ romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

^cabinda günde 3 kaşe alınabilir. 
Taklitlerinden salanınız. Her yerde ısrarla NEVROZtN isteyiniz. 

A l a n 
Kara denizin İstanbula çok 

yakın bir vilâyet merkezinde 
uzun senelerdenberl devamlı işi 
ve hastalan bulunan tanmnuş 
bir diş tabibi komple muaj^ene-
hanesini devretmek ve3ra esaslı 
şartlar dahilinde bir di? tabibi
ne ortak olarak İşletmeye ver
mek arzusundadır. İsteklilerin 
Etem Atıf diş deposuna müra

caatları. 

Askerlik işleri 
Beyoğlu Askerlik Şubesinden: 
341 doğumlularla muamele gören ve 

askerliklerine karar verilmiş olan (341 
liler hariç) bütün kısa hizmetli tam 
ehliyetnameliler hazırlık kıtasınm 
eylül devresine İştirak etmek «zere 
celp ve sevk edileceklerdir, İlgilerin 
şubeye baş vurmaları. 

*** 
Üsküdar askerlik dairesi başluınlı-

ğından: 
341 doğumlu ve bu doğumlularla 

askerliğine karar verilen tam ehliyet
namen kısa hizmetlilerin eylül dev
resi iıazırlık kıtasına sevkedllecekleri 
ilân edilmişti. Yalnız 341 doğvımlular-
la askerliğine karar verilen diğer do
ğumlular sevkedilecek. 341 doğumlular 
sevkedllmlyeceklerdir. TasMhen İlân 
olunur 

Türkoye OsılhiDSınıdl® 
KURU UZUM İŞİ YAPANLARIN 

Nazarı Dikkatine 
ERLER 

TÜEK AKOKtM ŞİRKETİ 
Sermayesi: 1M,0M 

Merkezi: İZMtR 
Mektup adresi: ERLER 
Mektep adresi: ERLER 

Türk lirasıdır. "^«•_I--^ Türk Anonim şirketi İZMİR 
Yaum asra yakm bir zamandanberl îzmlrden Avrupaya kuru üzüm ihraç eden mütehassıs zevat tarafından 
teşkil edilen şirketimiz dahilde üzüm sarfiyatının arttığmı gördüğünden, Türkiye Devlet I>emiryollarmm 
bütün Istasyonlarile Devlet Denizyollannm 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 işile iştigal eden tüccar, müteahhit, bakkal ve manavların nazarı dikkatine arzederiz. 
Her telgraf ve mektuba hemen cevap verilir. İki yüz elli kutudan aşağı siparişlerden ayrıca on Ura mas
raf alınır. 

BÜYÜK FIRSAT 
PIRLANTA SATIŞI 

Emsalsiz gayet beyaz ve le
kesiz biri 11 diğeri 563 kırat
lık 2 pırlanta 6 / 9 / 9 4 3 pazar
tesi ĝ ünü Sandal Bedesteninde 
satılacaktır. 

HOLİVUT DÜNYASI 
Yazajı: Abidin Dav'er 
HoUvut Dünyasının 19 uncu nu

marası çok zengin resimlerle ve dört 
renkli bir kapak içinde çıktı. 20 Sa-
hife. Her yerde 10 kuruştur. 

Bugün Gündüz Sakt 18 den itibaren 

Büyükdere BEYAZ PARK'ta 

MUALLA 
SAZ —CAZ 

ve Arkadaştan 
- VARYETE — KOMEDİ 

B E Ş İ K T A Ş B A H Ç E S İ N D E 
Bu AKŞAM Türk Hava Kurumu menfaatine 

BÜYÜK KONSER 
MÜNİR NUREDDİN 

VE ARKADAŞLARI 
Ayrıca orkestra şefi Koço'nun idaresinde BÜÎÜK 
CAZ Biletler şimdiden gişede satılmaktadır. 
Bahçeye giriş aksam saat 8 den itibarendir. 

HUSUSI 
TATILI 

ÎATISIZ İstiklâl Lisesi 
Kayıtlara başlanmıştır. 

Şelızadebaşı Karakolu arkası Telefon: 22534 

KİZ 
£RKEK 

_ f KKt;K ve KİZİ — »ATDJ ve GUNDÜZLÜ _ 

S A N K T G E O R G 
ALMAN OKULLARI 

İstanbul - oaiata Kartçmar sokak. Tel: Erkek 42095 - Kız 40499 
Erkek kısmı: Orta, Lise ve Ticaret okulu 
Kız kısmı : tik. Orta okul ve Ticaret kısımları 

K A Y I T : Her pazartesi ve peışembe 9 dan 12 ye kadar 
1 Eylülden itibaren her gün sabah ve akşam 

İkmal imtilıanlan: 13 ve 14 Eylülde. — - - - i — i ^ 
Tedrisatın başlaması: 15 Eylül 943 çarşamba. • • • • ^ B 

~ DENİZYOLLARI ŞLETMESÎ KOOPERATİF 
Şirketi tdare Meclisinden: 

istihlâk Kooperatifleri birliği teşekkülü hususumda umumî heyet 
içtimai, muayyen günde ekseriyet hasıl olmadığından 20 /9 /943 Paf 
zartesi günü saat i O a tehir edilmiş ve içitmam Tophane DenizyoUan 
Muhasebe salonunda akdi takarrür etmiştir. Ortaklann hazır bulunma
ları rica olunur. 

RUZNAME: 
1 — Teşekkül edecek istihlâk Kooperatif birliğine âza tâyin edil

mesi. 
2 — Birlik murahh2islannın seçimi: Her yüz ortak için bir mümes

sil seçilmesi, yalnız kooperatifin ortak adedi her kaça baliğ olursa 
olsun 1 O dan fazla mümessil geçilmemesi. 

3 — Statülerin bir tipe bağlanm2isı için idare Meclisinin teşebbüste 
bulunması. 

Maliye Vekilliğinden: 
Ankarada yaptırılmakta oıan maliye meslek mektebi inşaatmda İstih

dam edilmek üzere barem harici ücretle bir memur almacaktır. 
a — Memurin kanunu mucibince memur olmağa elverişli evsafı haiz 

olması, * 
b — İnşaat işlerinde çalışmış ve muvaffak olmuş bulunması (mühen-

dis^ fen memuru, sanayi mektebi mezunu, tatbikat mektebi mezunu olanlar 
tercih olunur. 

d - - Resim ve metraj işlerinden anlaması, ' 
2 — 15/9/943 tarihine kadar lüzumlu evrak ve bonservis, mektep şa

hadetname veya diplomalarîle birlikte Maliye Vekâleti milli emlâk umum 
müdürlüğüne bir istida ile müracaatları lâzımdır. 

3 — Liyakatlerine göre 260 liraya kadar ücret verilecektir. (8840) 

Toprak Mhsulleri Ofisi İstanbul Şubesi 
Müdürlüğünden: 

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

Şartlan öğrenmek İsteyenlerin Sirkecide Liman Hanmda Ofisin Un 
satış servisine müracaatları. 

GÜZEL DİŞLERİN 
e n C A N L I b i r T İ M S A L İ 
Dişlerin tabiî rengini ve-parlakhğmı idâme ettirmek 
için Koiynos Diş Macunu dünyanın her memleketin-
de yüzbinlerce kişi tarafmdan senelerdenberi tercihan 
kullanılmaktadır. Bunu istimal edenler için Koiynos, 
OüzelDiş'ın En Canlı Bir Timsali'dır. Lâkin Koiy
nos tarafından kendini sevenlere yapılmakta olan bu 
daimî hizmet, harp şartları ve nakliyat meseleleri 
dolayısile muvakkaten akamete uğramıştır. 

Amerika'daki Koiynos Kumpanyası Koiynos Diş 
Macununu el'an imâl etmekte ve bunu gönderilmesi 
mümkün olan Birleşik Milletlere sevketmektedir. Diş* 
lerin temiz ve güzel idâmesi için, sulh olup ortahk 
Bukfin bulunca dünyanın dört bucağındaki dostlarına 
Kolvnos yine kavuşacaktır. 

Herkesin en çok beğendiği 

DİŞ MACUNU 

KOLYNOS 
THE KOIYHOS COMPANY, 22 tost 40lh Street, Ne« York, R. y,,.U. S. A. 

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

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

Şyrtları öğrenmek Istlyenlerin Sirkecide Liman Hanmda 'Ofisin ün 
Satış servisine müracaatları lâzımdıi'. 

Zeytinburnu Çimento Fabrikası 
Sümerbank işletmesinden* 

Sivas Çimento fabrikasında çalışmak üzere ehliyetli ve tecrübeli 

Kazancı, Tesviyeci ve Eiei(tril(çi 
ustalanna ihtiyaç vardır. Bu şeraiti haiz olanlann imtihan ve 
tecrübeleri yapılmak üzere fabrikamıza müracaatlan. 

MÜJDE!.. MÜJDE!.. MÜJDE!.. 
Bakınız Fahrettin Kocaharzem size ne diyor. Çocugımuz büyüdü 

İS3 evdeki eski piyanonuzu satıp iyi bir Alman piyanosu ve yahut ya
rını kuyruklu bir piyano nereden alsak diye hiç düşünmeyiniz. Osman-
beyde Nargileciyan Eczanesi karşısmda 211 numarada 30 tane muhte
lif markalı Piyanosu bulunan bu sergiye bakmadan ba.şka yerden ne 

alut ve ne de satın. BBİBBBMBHİIMBBB 

İ
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İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İLANLARI I 
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Kazası Mahallesi Sokafa No. su 
Beyoğlu 
Beyoğlu 
Beyoğlu Galata 

Cinsi 
Dükkân 
Hane 

Kagir mağaza 

Asmalımesçit 
Asmalımesçit 

• Sultanbeyazıt 
Kıymetf 
L. K. 

1800 00 
5400 00 
4950 00 

Küçük mezarhk 
Ktiçük mezarlık 
Arapoğlan 

Hissesi. 
2 /12 
2 /12 
Tam 

28 
30 
10 

pey akçesi 
L. K. 

22 50 
67 50 

371 25 

Asador Güdükyanın Kadıköy Maliye şubesine olan Varlık vergisi 
borcundan dolayı yukarıda yeri ve cinsi yazılı emlâk satılığa çıkarılmış, 
tir, 

ilk ihale 9 / 9 / 9 4 3 parşembe günü saat 16 da ve kati ihale 2 0 / 9 / 
943 pazartesi günü saat 16,30 da yapılacağından taliplerin mezkûr gün

lerde pey akçelerim havi mektuplarla Beyoğlu kazası İdare heyetine 
müracaadan ilâ nolunur. (7739) 

Mükellefin 
ismi 

Aleko Clvanopulu 

Semt ve 
Kazası 
Ortaköy 

* 
Mahallesi 
Mecidiye 

No. 
S 

Tamammm 
kıymeti 

2160 

Sokağı 
Gözlükçü 
Cinsi 
Ev 

Hissenin 
Teminatı Hissesi 

81 l/a 

IIIUIII 

Eminönü maliye şubesine borçlu Aleko Clvanopulonun karısı Avantlya-
nın mutasamf olduğu yukanda yazılı emlâkin 16/9/943 Perşembe günü 
saat 18 da blrincimüzayedesl 27/9/943 Pazartesi saat 16 da katî ihalesi ya-
pılacağmdan taliplerin pey akçelerini yatırarak makbuzlarile birlikte Be
şiktaş kazası kaymakamlığı İdare heyetine mürauaatlan ilân olunur. 

«8863» ıııuiHiıuııııııııııııiiiiHiııııııııııııııııııııuıııııııııııııııtıııııııııuınııııınıııınınıııııııııııınııiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııyııı 

I Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
I Umum İdaresi ilânları 
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Muhammen bedeli (106948) 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 iki bin kilo muhtelfi -batta İngiliz 
sicimi ile (200) iki jöiz kilo bayrak ipi (13 eylül 1943) pazartesi gü
nü saat (15,30) on beş buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki 
komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

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

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta
d ı r ; (8568) 

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

943 tarihine kadar uzatılmıştır. Alâkadarların bulundukları mahalde 
askerlik şubesi başkanlıklarına hemen müracaat etmeleri lüzumu ilân 
olunur. 8757) 

Askerî fabrikalar ticaret şubesi müdürlüğünrent 
15 ton 
7 S ton 
50 ton 
15 ton 
25 ton 

meşe kömürü 
San sabunlu kösele 
Lintere pamuğu 
Kükürt 
Tuz 

15 /9 /943 
3 0 / 9 / 9 4 3 
15 /9 /943 
15 /9 /943 
16 /9 /943 

Yukarıda miktar ve cinsi yazılı malzeme hizalarında yazılı tarihler
de satın alınacağında isteklilerin teklif mektuplarını aynı günün akşaım-
na kadar Ticaret şubesine vermeleri ilân olunur. 

1 — Şartnameler her gün 13,30 - 15,30 arasında Ticaret şube
sinde görülebilir. 

2 — Tuz: Şartnamesi yoktur. Elmadağı istasyonunda Devlet Dc-
miryollan istasyonunda vagonda teslim alınacaktır. (8659) 

Adalar Malmüdürlüğünden: 
Lira K, No. Cinsi Sokağı 

1200 36 Ahşap hane Ayadimltıl 
Mahallesi 

B. ada 
Sahibinin ismi 
Dimitrı oğlu 

Telemanos Yaosef 
Varlık vergisi borcundan dolayı yukanda yazılı gajrrl menkul arttırma

ya çıkarılmşıtır. 11/9/943 cumartesi günü saat 9,30 da katî ihalesi yapıla-
caktır. İsteklilerin Adalar tdare heyetine müracaatlan Hân olımur. (8357) 

Alternatör alınacak 
Takriben 35 KVA ve 380/220 voltluk bir alternatör alınacaktır. 

Devir adedi tercihan 1000 dir. Yeni veya az kullanılmış olmeısi lâzım-
dır. Satmak isteyenlerin Silivri belediyesine müracaatlan. (8808) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Üniversite fakültelerine yeni yazılacak öğrencilerin yazılma işle

rine 6 Eylülde bütünleme imtihanlanna 20 Eylülde imtihanla öğrenci 
alınacak kısımlar için seçme imtihanlanna 20 ilkteşrinde başlanacaktır. 

llsfililerin buna göre fakülte kalemlerine baş vurmaları. (8795) 

Torna ve tesviye işlerinden anlar 25 ilâ 50 işçi alınacaktır. Tatmin 
edecek ücret verilir. Sanat mektepleri mezunları tercih olunur. El
lerinde mevcut vesaikile Haliç Karaağaç Şakir Zümre Türk Sanayii 
Harbiye ve Madeniye fabrikatsına müracaat edilmesi. 

V E BEI_ G E V Ş E K Ü â İ N E 
K A R Ş I 

.HER ECZANEDE BULUNUR POSTA K. 2 1 6 
«CCCTt K* M t ı u a 

istanbul Belediyesinden: 
Belediye ve Hususî idare tekaüt 

ve. öksüzlerinin üç aylıklarının 
tediye günleri 

Belediye Hususî İdare 

1 — 3 5 0 1 — 225 7/9/943 Salı 
351 — 750 226 — 450 8/9/943 Çarşamba 
751 — lOSa 451 — 590 e/9/943 Perşembe 
1051 — 1350 10/9/943 Cuma 

Gününde müracaat etmeyenlere 11/9/943 cumartesi. 
Belediye ve Hususî İdare tekaüt ve öksüzlerinin Eylül 943 üç aylıkları 

yukanda yazılı günlerde cüzdan sıra numaralarına göre tediye edilecel-tlr. 
Maaş ve nüfus cüzdanlarüe birlikte Ziraat Bankasına müracaatlan vf 

gününde gelmiyenlerin aylıklarmm tediyenin sonunda veril'̂ ccî^ llftn 
olunur. «8864» 


