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AKŞAM KALBİM SENiNDiIt 
Aynı erkeği seven fettuı bir kadınla masum 

ve güzel bir genç kızın rekabeti, biri en kıvrak İş
veleri ve kadınlık tecrübelerile, diğeri on sekiz 
ya^m verdiği safiyet ve mahcubiyetle malik ol-
duklan iki kalbin mücadelesi... İffetini, sevdiği
ne saklamak istlyen fakat tuzağa düşürülen ma
sum genç kızm çırpınışları. Nezihe Muhiddlnln 

bu eşsiz romanında dır. Arif Bolat Kitabeyi 
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İtalya'ya çıkarma başladı 
İzmir fuarında 
eğlence yerleri 

Türkiyenîn en kısa boylu adamile 
en şişman kadını ve iki boynuzlu 

horoz fuarda teşhir ediliyor 
İzmir (Ak§am) — Kültürpark 

430,000 metre kare saha üzerin
dedir. Bunun Fuar paviyon ve 
tesislerine ayrılan kısmı 70,000 
metre karedir. Yalnız sunî gölün 
kapladığı saha 10,000 metre ka
re geînişliktedir. Kültürpark ve 
Fuar, bu sene gördüğü zengin 
alâkaja geçen jallarda görmemiş
tir. 20 ağustostan 31 ağustosa 
kadar ilk 11 günlük devrede 
Fuan 382,826 kişi ziyaret etmiş
tir. 1941 Fuarında aynı müddet 
zarfındaki ziyaretçi sayısı 301 
bin 707 dir. Bu seneki fazlalık 
81119 dur. 

Fuarın Lunapark kısnu bu se
ne çok zengrndir ve ziyaretçile
rin çoğu, buradaki eğlencelerden 
İstifade etmektedir. Perili ev, Vi
yana dönerdolabı, mağaralar, 
Alp tepesi, şeytan dolabı, uçan 
ördekler, atlı karınca, Türkiye-
nin en şişman kadmı, Türkiye
l in en kısa boylu adamı hep 
orada bulunuyor. Bu cüce, îne-
göUü İbrahim admdadır, Her ge
ce kendisini görmeğe gelen me
raklılara: 

— Hoş geldiniz. 
Demekte, ayağa kalkarak re-

verans yapmaktadır. Yaşmm 65 
olmasına rağmen vücudu çevik 
ve dinçtir. Izmirin sıcaklarına 
vaktinin mühim kısmım duş al
tında geçirmek suretile taham
mül ettiğini söylüyor. Ziyaretçi 
lerine söyledikleri dikkate değer 
sözler şunlardır: 

— Anam, babam, iri yan in
sanlardı. Ben neden böyle cüce 

oldum bilmiyorum. Doktorlar da 
bundan hayrete düşüyorlar. Ba
na şimdiye kadar çeşit çeşit ka» 
dm ve kız teklif edildi, fakat ev
lenmedim. Hattâ öyle kadi'nlar 
gördüm ki benimle beraber yaşa^ 
mak için arzu gösterdiler. Fakat 
asla kabul etmedim. Dünya evi
ne girmedim. 

Geveze ziyaretçilerden biri 
yanındaki hemşiresini göstere
rek: 

— Bımu sana versem ahr mı
sın? diye sormuş, cüce, kızı süz
dükten sonra: 

— Hayır demiştir. 
Şişman kadmı İstanbullular da 

tamrlar. Yalnız Lunaparkta sa
yam dikkat bir mahlûk da boy
nuzlu horozdur, Başmm iki ta-
rafmda onar santim uzunluğun
da iki boynuz bulunan bu horoz, 
bir garibedir. 

Fuarın gece manzarası fev
kalâde muhteşemdir. Paviyonla-
n gezerek yorulanlar, Kültür-
parkın muhtelif yerlerindeki ga 
zinolannda istirahat etmektedir
ler. Bu gazinolarm fiat listeleri. 
Belediyeden tasdiklidir. Her han
gi bir şikâyet vukuunda Belediye 
zabıta müdürlüğü ehemmiyetle 
alâkadar otaaktadır. 

Başvekil B. Şüiorü Saracoglu-
nun, İzmire gelişi ve Fuan ziya
reti, büyük bir alâka doğurmuş
tur, Kızılay menfaatine Adapa-
zan ve havalisi zelzele felâketze
deleri İçin verilen büyük konser 
de, görülmemiş bir alâka ile kar
şılanmıştır. Ş, G, 

Barem kanunu 
M a l i y e V e k â l e t i 

d e ğ i ş t i r m e ğ e karar verdi 

Ankara 2 — Maliye Vekâleti ba-
tttm kanununu değiştirmeğe karar 
vermiştir. Buna başlıca aebep devlet 
Aıemurlarmm terfi müddetini dol
durduğu halde kadrosuzluktan dola
yı terfi edemıeyişleridir. Terfi müd
detleri kanunen tâyin ve tasrih edil
miş olduğundan bir çok memurlar 
terfie hak kazandıkları ve temiz bir 
•icile sahip olduklan halde terfi ede
memekte, bu hal bu gibilerin mağ-
duriyıederini mucip olmaktadır. Yeni 
proje ile bu hususun önlenmesine 
çalışılacaktır. Bu arda barem derece
leri arasında iki veya üç kıdem fark
ları bulunması, terfi müddetini dol
duran bir memurun kıdem aahibi 
olarak terfi ettirilmesi esası da var
dır. Dereceler arasındaki kıdem fark-
lan ve bunların kaç liraya tekabül 
adeceği maaş vaziyetine göre azalıp 
iogalabilecektir. Değişikliğe diğer bir 
•ebep de yine kadrosuzluktan dolayı 
Vekâlet teşkilât kanunlarında sık sık 
,apılan tadilâttır. Yeni kurulmakta 
olan memuriyetler dolayısile bir me
murun maaş kadrosu istenildiği ka. 
dar arttınlabilmektedir ki bu hal 
panem kanununu baltalamaktadır. 
Yeni projede bunu önlemek için ge-
r^kli hükümler bulunacaktır. 

Ocler konferansı 
L o n d r a d a y a p ı l a n 

hazır l ık lar sona erdi 

A m e r i k a d a dün 12 gemi 
den ize indiri ldi 

Beme 2 (A.A.) — Londradan 
gelen »on haberlere göre Büyük 
Britanya, Birleşik Amerika ve So(v^ 
yet Rusya curasında bir konferans 
yapılması için yapılan hazırlıklar 
sona ermiştir, 

Vaşington 2 (A.A.) — Siyasî 
müşahitlerin fikrine göre. Birleşik 
Amerika, Büyük Britanya ve Rusya 
Hariciye nazırlan olan M, Cordell 
Hull, M Eden v« M. Molotof ara
sında yakında yapılacak konferans 
muallâkta kalan bütün meseleler; 
birlikte halledebilmeleri için Reis 
Roosevıfrlt, M. ChurchiU ve M. Sta-
1in arasında yapılacak konferansın 
esaslarım kurmak için bir konferans 
başlangıcı olacaktır, M. Cordell Hull 
bu iki konferansın yapılmasma çok 
taraftardır. 

Millî Şef 
Ankara'da 

Ankan 3 (A.A.) —• Relslcumhıu: 
İsmet İnöDii ve Bayan İnönü bugün 
saat 11.30 da Ankaraya dönmüşler
dir. Mim Ş « Ankara garında Büyük 
Millet Meclisi Rel^ Abdülhallk Ren-
da, Genel Kurmay Balkanı Mareşal 
Feyzi Çakmak, Vekiller, Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel s^reterl Memduh 
Şevket Esendal, Parti umıjml idare 
heyeti &zalan, parti grup ve parti 
müstakil grup rds vekilleri, mebualaıı 
Genel Kurmay, MUll Müdafaa Vekâ
leti İleri gelenleri. Vekâletler müste
şarları, tmıum müdürleri, Ankara 
Vali ve Beldlye Reisi Tando&an, An
kara Garnizon ve Merkez komutan
ları, Emniyet müdürü taraftndan se-
lâmlanmıştır. 

Başvekil Anka-
ra*ya dönüyor 

ö d e m i ş t e iki köprünün 
t e m e l a t m a m e r a s i m i n d e 

bulundu 
ödemiş 2 — Başvekil B. Şükrü 

Saraçoğlu, yarm (bugün) Salihli yo
luyla Ankaraya dönecektir. 

Başvekil bugün Tekeli ve Tonluklu 
mevkiinde İnşası kararlaştırılan iki 
köprünün temellerini attıktan sonra 
eski Hamam şimdiki ismi 3 Eylül ma-
lıallesindeld dog^u&u eve gitmiştir. 
Bu ev şimdi bir arsa halindedir. Or
tasında Belediye tarafmdan yaptı
rılmış çok gü«l mermer bir anıt var
dır. Başvekil, Belediye reisinin bura-
âs-söyiedlgf Urntitkât CGT&P-vejFâcsk 
şöyle demiştir: 

«— Ben şurada doğdum ve bu ma
hallede büyüdüm. Ödemiş'in çocuk
larına bütün varlığımla, ruhum ve 
kalbimle burada bağlandım. Gün 
geçtikçe artan bu muhaıbbet, emin 
olunuz ki, bugün en yüksek derece
sini bulmuştur. İçimden gelen heye
canı zor zaptediyormn. Tekrar edi
yorum hemşerilerim, size bağlıyım ve 
daima bağlı kalacağım.! 

Başvekil anıttan ayrıldıktan sonra 
beyaz tüllere bürünmüş yavrular 
anıtırı kaidesinde danslar ve zeybek 
oyunları yaptılar. 

Başvekil, Maarif Vekâletince İnşası 
kararlaştırılan (Saraçoğlu orta tek
nik okulu) İle şehir belediyesi tara
fmdan yaptırılacak Dr. Mustafa Ben
gisu hastanesinin temellerini de at
mış, sonra ödemiş - İzmir takımla-
rmm maçmda bulunmuştur. 

Gece, parti tarafmdan Başvekil şe
refine bir ziyafet verilmiştir. 

Ankara fen fakültesi 

Müttefikler Mesina'nın 
karşısındaki itaiyan kara

sına asker çıkardılar 
Deniz, topçu ve hava kuvvetleri bu çıkarmayı 

destekliyor. Karaya ilk çıkan kuvvetler 
ingiliz ve Kanadalı askerlerden mürekkeptir 

cajjxıxnTrrnTrTTrıiTrrn_ı1111111 DIKKATLERI 
Verimsiz bir çalışma 

Gazetelerden: 
«Belediye murakıp ve müfettişleri 

dün kontrollanna devam etmişler 
ve 18 müessesede fahiş fiatle yahut 
etiketsiz satış yapıldığım, aym za
manda hileli fatura tanzim edildi-
ğini tesbit etmişlerdir.» 

Bu ne randunansız çalışmadır ki, 
murakıp ve müfettişler, «kontrol-
»a™»a devam» ediyorlar; diğer 18 
cürüm sahibi arasmda «etiketsiz sa
tış» yapan b a u müesseselere de 
rashyorlar. Halbuki murakıplık ve 
müfettişlik ihtisaslarından bîhaber 

Londra 3 (Radyo) — Dün Ame- olan 18 yaşmda bir delikanh, her 
rika tezgâhları denize 12 yeni gemi hangi bir çarşımıza 18 dakika bira 
indirmişlerdir. Bunlarla bu sene zar- km, su^ vitrinlere göz atarak her 

Cezayir 3 ( A . A . ) — K a 
r a y a ihraç hareket i bu sa
b a h saat 4 , 3 0 d a baş la 
mıştır. Çıkarmanın Mesi-
n a n m karşı kıyıs ına y a 
pı ld ığ ı söy len iyor . Sicil-
y a d a k i den iz , h a v a v e 
topçu kuvvet ler i i lk çı
k a r t m a hareket ler in i tak
v i y e e tmiş lerdir . 

Londra 3 ( A . A . ) — 8 in
ci ordu İ ta lyan toprakla
r ında k a r a y a çıkmıştır . 
Ş i m a l A f r i k a Müttef ik 

u m u m î karargâhının 
neşrett iğ i hususî tebl iğ , 
k a r a y a ç ıkan lataların 
baş l ı ca İnsriliz v e Kana
dal ı kuvvet ler o lduğunu, 
bunların bu s a b a h gün 
d o ğ m a d a n evve l i lk hare
ket lere gir işmiş bulun
duklar ım bi ld irmekte v e 
Müttef ik kuvvet lere ge 
neral E i s e n h o w e r tara
f ından k u m a n d a edi ldi 
ğini i lâve e y l e m e k t e d i r , 

Londra 3 (Radyo) — Mütte

fik uçaklar, dün ltaİ3raya taar
ruzlarına devam etmişler, Sar-
denyada bir çinko fabrikasına 
lıücum eylemişler ve hiç bir mü
dahaleye uğramamışlardır. Ta^ 
ranto civarındaki İtalyan uçak 
meydanlarile cenupta bulunan 
bir telsiz istasyonu tahribedil-
mistir. 

Fakat dün en mühim hücum, 
Romanm şimalinde kâin Avessa 
tefrik garlarına ve münakalât 
hatlarına yapılmıştır. 

Bu istasyonlara 43 tam isabet 
kaydedilmiş bir çok yangmlar 
çıkanlmış, Roma - Livomo şi
mendifer hattı tıkanmıştır. Bu 
akınlardan bütün uçaklanmız, 
salimen üslerine dönmüşlerdir. 

Roosevelt ile 
ChurchiU 

D ü n bütün gün b a ş b a ş a 
• • • • • « e l 

görüştüler 

Londra 3 (Radyo) — Va§lng. 
tondan bildirildiğine göre diüı B. 
Roosevelt ile B. ChurchiU, bütün 
günü başbaşa görüşmeler İle ge
çirmiştir. B. Roosevelt, görüş
melere fasıla vermemek için dün 
bütün kabullerini geri bırakmış
tır. 

P a p a n ı n veki l i 
V a ş i n g t o n d a bek len iyor 

Washington 2 (A.A.) — Vatir 
kan vekUi Enrice Gabazzl, Roo
sevelt - Caıurchill görüşmeleri 
sona ermeden evvel buraya gele
cektir. 

Ankara 3 (Telefonla) — Öğren 
diğime göre Ankarada bir fen fakül rx . ı t . 
tesi açılmasına karar verilmiştir. Bu D a n i m a r k a d a V a Z i y e t 
yeni fakültenin birinci sınıfı bu »ene Londra 3 (A.A.) — Almanlar 
I ikinciteşrinde Tarih, Dil fakültesi S Danimarkada yeni bir hükümet 
binasında açılacaktır. teşkil etmeğe çalışıyorlar. Dün 

Maarif Vekâleti gerek fakülteye İsveç'e gelen haberlere göre, Al-
ait tedris vasıtaları, gerek diğer ve- manlar kıral hanedanüna men-
saitin temini hususunda hazırlıklara SUp 3 m ü h i m şahsiyeti daha tev-
başlamıştır. • kif etmişlerdir. 

îıda 1165 ve Amerikanın harbe gir- halde 18 den fazla müeeseceyi tes-
diğindenberi 2008 ticaret gemici b^t edecektir, 
denize indirilmij bulunuyor» _, | Bu i|e betaetlLM 

— Sen hâlâ kızı mektebe yollama bakedıml.. Avrupa Üniversitıe-
lerinde kadın talebe daha çokmujl.. 

— Elbette çok olur!.. Ej:kekLer^nifi|Ç^|||8Q^lan yuıvalan yapmak 
onlara düsüyorl.» 

Alman ordusu bütün 
cephede rîc'at ediyor 
Kızılordunun yeni muvaffakiyet

leri dün gece Moskova'da 
toplar atılmak suretÜe kutlandı 

Londra 3 (Radyo) — Moskovada 
dün gece toplar atılmak suretile kızıl 
ordunun yeni büjnik muvaffakiyetleri 
kutlanmıştır. Alman ordusu bütün 
cephe boyunca ricat halindedir. Sov
yetler birçok mühim şehirleri zaptet
tikleri gibi Briansk - Kiyef demiryolu 
hattını da kesmişler, cenupta Doneç 
şehrini bir çok yerlerden geçerek 
Voroşilof, Litiçansk ve daha bazı şe
hirleri aldıktan sonra Mariopol şeh
rine 40 kilometreden daha az bir 
mesafeye yaklaşmışlardır. Rusların 
Mariopol istikametinde yaptığı 16 ki
lometrelik yeni ilerleyiş neticesinde 
bu şehirde bulunan Alman kuvvetle
ri kuşatma tehlikesine düşmüş olu
yorlar. 

S m o l e n s k muharebes i 
baş lad ı 

Londra 3 (A.A.) — Bu sabah ge
len haberlere göre, İlerlemekte olan 
Sovyet kıtlarmm öncüleri şimdi 
Smonlesk-şehrine 60 kolometre me
safede bulunmaktadır. 

Artık Smolensk muharebesi başla
dı denUetollir 

Rus tebl iğ i 
Moskova 2 (A.A.) — Oece yansı 

neşredilen Sovyet tebliği'. 
2 Eylülde VoroneJ oephesindeld 

kıtalarımız Sumy şehrini işgal etmiş
lerdir. 

Briansk şimalinde taarruza geçen 
Sovyet kıtaları 130 dan fazla meskûn 
mahal İşgal etmişlerdir. Bunların 
arasmda Kroleveç şehri İle Sumy 
bölgesinin idare merkezi olan Yam-
pol ve Kursk bölgesinin İdare merkezi 
olan Gluşkovo bulunmaktadır, bu 
suretle bütün Kursk bölgesi şimdi 
Alman müstevlilerinden kurtarılmış 
bulunmaktadır. 

Donetz havzasmda kıtalanmu 
muzafferane taarruzlarma devam 
ederek Lissitchansk, Voroşilovsk Tchl-
stiakovo şehirleri ile Slavyansevsk'in 
idare merkezi olan Novy Dombasl 
ve mühim birer mevki olan Nijno, 
Tcherkaskoye, Rubakovo Petrova, 
Krasnoselye ve Krasnifcut'u işgal 
etmişlerdir. 

Azak denizi sahilinde faaliyette bu
lunan Sovyet birlikleri Budenovka 
şehrini İşgal etmişlerdir. 

Smolensk istikametinde kıtalarımı» 
taarruzlarını geliştirmeğe devam et
mişler ve bazı kesimlerde 100 meskûn 
mahal İşgal ederek 6 - 1 0 kilometre 
kadar ilerlemişlerdir. 

Harkof'un batı ve cenup batısmda 
kıtalarımız düşmanın karşı taarruz-
larmı yenerek bir kaç meskûn ma
halli işgal etmişlerdir. 

1 Eylülde kıtalarımız 108 Alman 
tankmj hasara uğratmışlar veya tah
rip etmişlerdir. 51 düşman uçağı dö-
şüdülmüştür. 

Japonlara ağır 
darbeler 

Londra 3 (A.A.) — Pasifik'te Müt
tefikler Japonlara geniş bir sahada 
ağır darbeler indirmişler, birçok Ja
pon üslerini muvaffakiyetle bombar
dıman etmişler ve ağır hasarlar yap
mışlardır. 

Marangadaki Japon umumi karar-
gâhile levazım depolarına 206 tondan 
fazla bomba atılmış, 90.000 makineli 
tüfek ve top mermisi yağdırılmış, el
liden fazla yangm çıkanlmış ve alev
leri 1500 kadem yükselmiştir 

Müttefik uçaklar. Kolombangara-
daki Japon radyo İstasyonunu tahrip, 
ve bir çok bataryalan susturmufilar-

Idıt. 

Arap birliği 
meselesi 

Kahire 2 (A.A.) — Mısır BaşvekM 
Nahas paşa, kendisile Ürdün Başve
kili Tevfik Ebülhüda arasında bit 
Arap federasyonu kurulması İçin ya
pılan görüşmelerin sona erdiğini 
bildirmiş ve demiştir ki: 

— Mesele her bakımdan ve bilhas
sa Ürdün'ün bugünkü durumu İle Su
riye, Lübnan, Filistin, ve Arap mem
leketleriyle müstakbel münasebetleri 
incelenmiştir. 

Müzakereler en samimi bir hava 
içinde cereyan etmiş ve bu müza
kerelerin bütün Arap milletlerinin 
birleşmesi projesiyle sona erdirilmesi 
iğin bütün gayretler sarf edil mistir. 
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S Ö Z O N GELİŞİ: 
Meydan saati durunca. 

O tomobillerin, tramvaylann, otobüslerin vızır vızır işledikleri, 
insanların acele acele sağa sola gidip geldikleri, gürültülü 

ve tam mânasile canh bir meydanda çakıh duran büyük saat eğer 
İşler ve doğru da giderse hayatm zamanla dele verip yıriunda aktı
ğından şüphe etmek için bir sebep mevcut değildir. Fakat meydan 
laati durunca... 

Düne kadar Taksim meydanmda bir gayri tabiîlik, Ur aksaklık, 
bir tutukluk vardı. Görünüşte her şej her günkü manzarasında idi. 
Fakat akşam üstü, meydanm o en canh saaünde bütün gidip gel
meler, bütün mutat hardketler insana sunimiş gibi görünüyordu. 

İnsanlar, tramva^ar, otomobiller yürümüyor, sanki yürümeyi tak
lit ediyorlardı. Çünkü meydanda her şey tamam olmakla botıber 
bir şey noksandı: Zaman! 

Çünkü tramvay durağındaki büyük meydan saati durmuştu. 
Aksanım yedisinde iki buçuğu gösteriyordu. cZaman» İki buçukta 
vefat etmiş, «mdkân» ı kendi basma bırakmıştı^ Meydanda hayat, 
zamandan mahrum olarak aktığı için hareketin de tadı tuzu kal-
mamıştL Gözl« ikide bir saate takıhyordu: tU buçuk! 

Günlük hayatmııza katılmayan, vazifeyi sık sık ihmal eden, bazen 
tembel, bazen lüzumımdan fazla çahşkan, bazen de Taksimdeki gibi 
zamanı sürüklemek işini terkeden saatlerimiz az değildir. Şişli tram
vay meydanmdaU saat bir kaç gün eevvele kadar hakiki saatlerdraı 
tam iki saat geriydi Fatihteki saat dalma İleri gider. Bhr lamaıJar 
Beyazıt meydanmda zanumı gösterm^ için değil, zamanı şaşırt
mak için oraya gelip konmuşa benceyn» kuntbara biçimli bir saat 
vardı ki doğru yola sokmak fmkânııun mevcut olmadığı anlaşılarak 
ıBktilüp kaldınldı. 

Gerçi saatleri biribirine saniyesi saniyesine uydurmak millet
ler arasmda bir fihenk temin etmek kadar güç bir şeydir. Fakat 
ufak farklarla olsun (iki saat fark değil) muitleri işletmek imkânı 
dahilindedir. Meydan saati şehrin saati, herkesin saatidir. Ya işle
meli, yahut duracaksa kaldırılmalıdır. Canh meydanlardan 61ü 
saatleri uzaklaştırahm. 

Şevket Rado 

Topr&k ofis umum 
müdürü yalanda 

dönüyor 
Ankara 3 (Telefonla) — T o p r a k 

«6si umum müdüıü B. Ahaen, hü
kümet zabire hisselerinin çabuk top-
lanm^ası ve depolar tedariki hakkın
daki faaliyeti tetkik için «eyahate 
fikmıştı. Umum müdürün, tetkikle-
lim bitirmek üzere olduğu ve yakın
da Ankaraya döneceği lMii>er alın
mıştır. Kameü jrerierde ekmrek ia-
tihkakımn arttınlınası. anoak «mum 
müdürün Ankaraya dönmeanden 
•enra bir katara bağUnacaktiT. 

Sıhhiye Veldlî Kayserî-
den Yozgada gitti 

Kayseri 2 ( A . A . ) — Sıhhat ve 
İçtimaî Muavenet VekiH doktor Hu
lusi Alataş dün buraya gelmiş ve 
yanlarmda Vali ve Parti mülfcttişi 
olduğu halde sıhhat müesseselerini 
gezmiş. Vekâleti alâkadar eden i j -
lerle mıeşgul olmuştur. Sıhhat Vekili 
buradan Yozgata gitmiştir. 

Eski ziraat müsteşarı 
öMû 

Ankara 2 — Eski ziraat müste-
p ın B. l h » n Abidin Akıncı velat 
etmiştir. Cenazen yar«ı kaldırılacak. 
ÜT. 

Eski bir gazeteci 
vefat etti 

Ankara 3 — Cebeci hastıoıeaînde 
teddivi edilmekte olan izmir v* is
tanbul matbuatında senelerce ça]i|-

mt eski gazeteci muharrir Nibıat 
Şevki vefat etmiştir. Cenazesi Basm 
kirliği tarafmdan bugün kaldırıla
cak tır. 

Hendek ve Bakırköy 
kaymakamları 

Üsküdar kaymakamı B. Dısanı 
Tlandek, Beyoğlu kaymakamı B. 
{Gafur da Bakırköy kaymrakaznlıkla-
tnna naklen tâyin edi1miflexdir. 

Nakil isteyen adlîye 
mensupları 

Aakan 2 — Adhy\t Vek&leti, 
nakil talebinde buhman adHye men
suptan hakkmda yeni bir karar al-
miftiT. MecİNut nakle tâbi olmay^> 
kendi «rzularile buKınduklan yeıleıi 
değiştirmiek isteyenler Vekâlet» ya . 
zacaklan istidalarda harcırah iste
mediklerini tasrîh edeceklerdir. An
cak bu suretle yapılmış olan nakil 
talebi dilekçeleri tetkike tâbi tom-
lacakür. 

Mdcteı^erin kitap listesi 
A l l a r a 2 — Maarif Vekâleti bu 

sen» mekteplerde okutulacak kitap-
larm listesini tesbit etmiştir. Alâka
darlara bildirilen bu listeye ^öre 
alfabeler 15 knıuştan 90 kuntfa çı
karılmaktadır. Hususî tâbilerde olan 
ilkmektep coğrafyaları da Devletçe 
basılmaktadır. FCitap listesinde başka 
de^şikbk y<AtuT. 

Maarif Vekili Arif iyeye 
gitti 

Maarif Vekili B. Hasan A ü Yü
cel, Arifiye kSy eastitSsûnü görmek 
üzere dün tstanbuldası hareket et
miştir. 

Azgim bir hırsızın 
marifeti 

.. Mabtefif hrrsızhk «uçlanMİaa 
makakesDS altma alman Mnstafa 
Koç admda birinin dâa asliye fiçüo-
cS ceza m^ıkemesinde muKakteme-
si bitirilmiş, suçlan saibit olduğun
dan, cürümlerin içdmaı da gözönun-
de tutularak Mustafanm dokuz tene 
on hm ay 2 3 gSn bapsiae karar • « -
TânBşdr. Hâkim karan teflıim ettik
ten sonra malkkûm Mnstalfa barden-
bİDe asabtleşerdE hâkime T « raıBd-
deiumumiye karşı hakaret âmiz söz
ler sarfetmiştir. Mahkemede deıiıal 
zabıt tutulmuş • « Mustafa, mahke. 
meye hakaret suçundan dolayı cGr^ 
mûmıeşhut kMirmuna tev£kan tekrar 
muhakeme altraa ahmruştır. 

Gandlıi birşey yemeden 3 
lıalla nasıl yaşadı? 

Hind lideri aç durma mutahassısıdır. 9 defa 
da 110 gün birşey yemeden yaşamıştır 

Hinf nûlhyatçi liderlerinden 
Gandhi, ingilizleri protesto maksa. 
dile geçende üç kafta y«mıek yeme
miş, aç durmuştu. Gandhi gibi ihti
yar, zayıf bir adamın üç hafta bir 
şey yemedıen yaşıyabilmesi, bütün 
dünyanın dikkat nazannı çekmiştir. 
Tabipler, biyologlar, mesleyi alâka 
ile incelemişler v e Gandhi;nin açlık
tan ölmenıesinin şu üç sebepten ileri 
geldiği neticesin» varmışlardır. 

1 — Gandhi, pek ihtiyar bir adam 
olmakla beraber, büny«c« kuvvet!;, 
dir. 

2 — Hint lideri, meslekten yetiş
me, yani profesyonel bir açlık müte. 
hassısıdır. 

3 — Ruh kuvveti, azim ve iradesi 
p«k kuvtvetlidir. 

Şimdi birinci noktayı tetkik ede-
Um: Gadhi ile yakından temas eden. 
1er, ailkhati pek yerinde bir adaon ol
duğunu görmüşlerdir. Eğer GandhL 
nin fotoğraflarına bakarak bir hvh 
küm verm«k l â z m geHrse, bir deri 
İle bir kemikten ibaret olduğu görü, 
lür. Fakat Gandhi, zayıflığına rağ-
mıen adalelidir. Vücudu, bir katra 
yağ bulunmaksızın elastikiyetini mu . 
hafaza ediyor. 

A a a ve babasından kendisine mi
ras kalan sağlam bünyeyi, sıkı bir 
yiyecek nejimi v« hıfzısshha kaide, 
lerine tamamile riayet sayesinde, da
ha ziyade kuvvekendirmiştir, Seb . 
zaden başka bir fcy yem^ez, ağzına 
bir lokma et koymaz. Yalmz sebze 
ile beslenmenin foydalarına dair 
canh bİT reklâm yapmak lâzım ge
lirse, Gandhi gösterilebilir. 

Gandhi, bütün hayatı mfiddıetin. 
c«, yalnız pirinç, sütlü şeyler ve 
meyva usarelerüe beslenmiş; fazla 
ve abur cubur şeyler yemenin vücu. 
du v» uzviyeti süratle yıprattığını id
dia eden doktorlann sözlerine hak 
verdirmiş tir. 

Vücutça, sıhhatçe iyi olmak için 
az yeanek lâzımdır, lidnci dünya har. 
binin doğurduğu mahrumiy«tiexe bir 
çok kimselerin dayanamayıp göç . 
meleri, karb patlayıncıya kadar ta-
kibetmiş olduklan bol bol yemek 
rejimini birdenbire dıeğiştirmelerin-
den ve eski hai gıda yerine besleyici 
kuw«tii az gıdaı almalanndan ileri 

gelmiştir. Uzun senelerdenberi s eb . 
zeden ve yemişten başka bir ş>ey y e . 
miyen Gandhi ise, sıhhatini muhafa
za edebilmektedir. 

Kamn damarlarda aerbesçe deve . 
ranım t«nin eden bir yemek nejimi 
takibi sayesinde, damar sertliğinin 
önüne geçmiş v« en mükemmel şart. 
1ar altında çalışmalanna dıevam et
miştir. Bütün jau şartlara, Gandhi'-
nin şehirlerden uzak sakin, fazla 
yorgunluktan azade bir hayat sür
mekte bulunduğunu da katmak git, 
rektir. 

Şimdi ikinci noktamn tetkikine ge
çelim: Gandhi, uzun zaman süren 
oruçlann mütehassısıdır. Hintl^ lide
rin üç hafta açlığa tahammül etmesi 
de bundan ileri g«lnustir. Halbuki 
açlığa ve oruca alışık olmıyan daha 
zinde vücuthı bir adam, üç hafta aç
lığa dayanamıyacak v« muhakkak 
göçüp gidecekti. Gönül rızasile ve is . 
tiyerıek tutulan bir oruç, cebrî oruç 
ksıdar bünyede tahripkâr tesir y a p . 
maz. Yiyeceklerini tüketmiş ve de
nizlerde kalmış olan g«kni kazazede
leri ile çöllerde yollannı şaşırmış 
olan seyyahlarda açLk, az bir za
manda dayanılmaz bir işkence şek. 
lini alır v e korkunç »ajnklamalara 
sebebiyet v«rir. Bilâkis oruca ve aç
lığa alışık olanlarda ilk günlerde aç
lık biraz kuvvetlic* hissedilirse de, 
sonra dayanılır bir şekle girer ve 
hattâ sükûnet de verİT. 

Meşhur italyan oruçşusu Succi, 
otuz gün açlığa dayanmış ve yalnız 
orucun ilk iki gününde açlığın mide . 
sindıe doğurduğu şiddetli sancılara 
dayana bilmek için birkaç damla 
uyutucu ilâç içmiştir. Bundan sonra 
28 gün maden sujrundan başka bir 
şey içmem^'vıe tecrübesini sancısız 
bitirmiştir. 

Muhtelif zamanleırda tutulan bu 
sekiz oruçta Gandhi, 89 gün bir şey 
yememiştir. Son dokuzuncu oruçta 
ağzına bir hJuna y«ınek koymadığı 
2 i günü katacak olursak, şimdiye 
kadar 110 gön aç İcaJmtş olduğu an
laşılır. Hiçbir kimse buna dayanaca
ğını idcHa edemez. Bu meselede en 
dikkate şayan olan nokta, Gandhi. 
nin son 21 günlük orucunu 73 yaşın
da iken tutmuş olmjuı v« tehMcesiz 
atlatmasıdır. 

Maarif müdür vekili 
Ankaraya gitti 

Maarif müdür veikili B. Ifecmeddln 
Bora, dlinkû trenle Ankaraya gitml?-
İCMfer vekili. ıvta tedrisat mualUm 
kaâRHnma beraberinde Ankaraya gö-
tûrmOçtör. Vekâlete tastik ettirecek
tir. 

İstanbul İlk tedrisat kadrosunda 
bulunan mualUmlerden yedi yüzü di
ter mekteplere nakletmek üzere Ma
arif mftdörlîigilne müracaat efanlşler 
dlr. Bımlardan aneak yüz kıMonın 
mfitscaatı kabul edilmiş ve tasdik 
edilmek fteere Vekfilete g6n<}erllmlştlr. 

Muğlada mısır ve 
ak darı mahsulü 

MıOtla 2 ( A . A . ) — Toprak mah
sulleri kanununa göne mısır ve ak-
danhm tahminine dünden itibaren 
başliuunıştır. ToiMrak mahsullerin
den bütün vilâyet dahilinde ağustos 
sonuna kadar ambarlara gİTıcn mik
tar 2 .642 tondur. 

Belediye İktisat müdürü 
Evvelki gündenberi yeni vazifesi

ne başhyan Belediye iktisat müdü
rü B. Hikmet Samay, dün Belediye 
»ktisat müdürlüğü şube müdürlerüe 
şeflerinden Belediye iktisat müdür
lüğü muameleleri etrafmda izahat 
almıştır. Son zamanlarda et fiatleri 
mütemadiyen arttığı için fiatleri 
düşürmek için Belediyece ahnacak 
tedbirlerde yeni müdür tarafından 
tetkik «dilmeğe başlanmıştır. 

Fransaya hava akmlari 
Londra 3 (AA.) — İngiliz ha

ra kuvvetlerine mensup bomba 
uçaklan dün şimali Fransada 
Alman hedeflerine ağır hûnum-
lar yapmışlardır. 

Alman denizaltılar! 
Londra 3 (AA.) — Brezilya 

harb gemileri, Alman denizaltı-
lanrun iaşesini temin etmekte 
olan 3 İspanyol gemisine el koy
muşlardır. 

Telefondaki ses 
Tazan: Bruce Graeme Tercüme eden: (Vâ - NA) 
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Muhatabının sesinde, gayet garip 
)Edr endife hasıl oltfvermiştL Verrell, 
jbunn farkederek içia için güldü. 

— Efendim! «Cürüm dainuı İMf-
fedihr» diye söylendiğini işittim. Ejı 
Irfiyük cürümlerde olduğu g&i, en 
jLOçiyc, e s küçiâc cürSmierde de bu 
JkSykdir. İşte bundtm şu neticeyi ÇL. 
|can(/oTum ki, ist<weniı de, istemese. 
ifa de gflaSn birîzKle İrâviyetiniz 
toeydana çıkacak. 

—- Şüphesiz... Sizin için bir gün 
•aeydana çıkacaktır. Fakat zamamm 
lâyio edecek benim. 

— Bu iş niçin bir an evvel olmu
yor, rica ederim? 

— Zira, sözünüze hıyanet etmedi
ğiniz takdirde, hiçbirşey keşfdemi-
yeceksiniz... Ben istemezsem hiçbir 
|eyi anladınız mı? 

— Ya size, kim olduğunuzu keş
fettim, dersem ne dersiniz), 

— Acaba? . . . 
—- Emin gibiyim... 

— Y a l . . . 
Dalftanlı. &ta tarafta kadmm âde . 

ta «ıçradıjıım fazkettv Ve, muza£ie. 
tana devam etti: 

— Cvetl . . . Bumı ispat etmek için, 
sdtağa çıkabildiğim gün ziyaretiaize 
geleceğim. 

— Ziyaredone n4 geleceksiniz^.. 
Hayu, haOar bay VerreD I Bunu yap
mazsınız. 

— âizi gSrmek zevkinden beni 
niçin mahrum ediyorsunuz? -< diye 
genç eıkek yalvarmağa başladı. 

—. Fakat. . . Şey . . . Şey. . . Zanne
derim İd, sadece lâtife ediıyorsunuz. 

Genç kadm, güldü, ve muharrir 
oıran sükûnet» kavuştuğunu bu su
retle «miadı. 

— Bir haftadan evvel çıkamnan-
nîz. V e o zamana kadar kim biKr 
neler olur. 

— HayaUmde tasavvur ettiğim, 
T» tasavvur ederken de zevk duy-
»dıığum programı, hayata ^Miıik eder

sem, her halde muvaffak olacağım. 
- diye delikanlı cesarede meytlan 
okudo. 

Bonunla beraber, hakikati keşfe
dip edenıiyeceğin<le hâlâ şüpheli bu-
lun<hığunu için için itiraf etti. 

— öyleyse , çabuk iyi olun baka
lım I 

Bu kelimeleri söyliyen ses, pek 
tatlı, âdeta pek şefkatliydi Verrell, 
cevap verme4c imkânmı bulamadı. 

NMıavere kesilmişti. 
Muharrir, âdeta haykırarak: 
— Robertl»!... Robertsl . . . . diye 

uşağmı çağırdı. 
Uşak telâş içinde belirdi. Efendi

sine ne olduğunu anlıyamamış, me
rak ediyordu. 

Sordu: 
— Ne var etfendim?... 
— Robertsl ö y l e zannediyorum 

ki «Tele fondaki kadın» m kim oldu
ğunu keşfettim... İhtimal yanılıyo-
rumdur... Fakat sanırım o, Jane Mc. 
Tfivîslı'tir... 

Ya|v<a§ sesle, kendi kendine mınL 
dandı: 

— Şayet oysa, acaba niçin Sniffy 
Tompkins'i gönderdi î . . . 

^Bhayet gün geldi; mııharririn ba_ 
cağı, arıza bırakmaksızın, tamamile 
iyileşti. Yanıklardan iz kalmetdi. 

Genç adam da tabiî hayatına avdet 
etti. 

Kendini ayeJcta hissedince, zan
nettiğinden daha faal oldu. Hyde 
Park dvannda bir gezintiye çıkma
ğa karar verdL Yatağmdan fırladı. 
Odada sağa sola dolaştı. Sadık uşa
ğı, düşeceğinden korkarak, ona yar
dım etmeğe çabalıyordu. 

Muharrir; 
— Tuhaf şey. . . — dedi. — Ba-

şım mı dönüyor, yoksa oda ]iu>.. . 
Her halde başım olacak... Halbuki 
adamakıllı iyileştiğimi isan^yomm... 

— Lâkin efendim, doktor birkaç 
gün evde dolaşmanızı, sonra soka. 
ğa çıkmanızı tembih etmişti, unut
tunuz m u ? . . . 

— Elverir artık doktorun nasiha
ti. . . Yanndan tezi yok sokağa çıka
cağım.. . Gayet enteresan bir rande
vum var. Bir gün bile gecikmeğe 
razı değilim. 

Roberts sordu: 
— Yani mis Mc. Tavish'le öyle 

mi? 
— Evet, miss Jane Mc. Tavish'le 

randelvum var. . . 
Sonra, uşağının gözlerinin içine 

baktı: 
{Arkası var) 

Mahkemelerde : 

Her, yiğit iâlıabile anılır I 
Şevki sulh ceza mahkemeslade sor

guya çekiliyor. Suçu hırsızlık. Bayan 
mallkenin evine girip masa üzerinden 
gramofon ve plâk çaldığı lûdia edili
yor... Yaşı otuzu a§kın, soluk benizli, 
sansın, yakışıMıca, fakat kıjafet düş
künü bir adam. Sorulan suallere ağır. 
soğukkanlı, temMnU bir edâ İle cevap 
veriyor. 

Hâkim sordu: 
— Sen, Malike admda bir kadının 

evine girmişsin, masa Özerinden 
gramofonunu, plâklannı çalmışsın. 
Doğru mu bu İddia?.. 

— Yalandır efendim... Ben ne öyle 
bir kadın tanıron. ne de evini bili
rim. 

— Peki amma, çaldıgm eşva Ue 
evden çıtop kaçarken yakalamıç'ar 
seni... 

— Allah cümlemizi kuru Itiradan 
saklasm?.. Böyle bir iş yaptığımdan 
benim haberim bile yok. 

— Sokakta gramofona yakalanıp 
karakola götürülen sen değil misin?.. 

Şevki acı bir tebessümle başını sal
ladı: 

— Şu fani dünyada bizbn işimiz, 
gücümüz budur hâkim beyi.. Yaka
lanmak, karakola gitmek, kodese gir
mek... ömrümüz, günümüz böyle gel
miş, böyle geçer. Bizim gibiler olmaaa, 
karakcUann, hapishanelerin kapja-
nna kült asüır. Kullanm rahatlıgm 
kıymetini bilsinler diye tahtakurusu-
nu yaratan Allahım, galiba polis, 
Jandamayı İşsbs bırakmamak için de 
benim gibi sefilleri yaratmış. Biz kötü 
yollarda kamımızı doyunnaga çaba
larız, onlar da bizi kovalayıp ekmek 
parasmı kazanırlar. Hiç bir kulunu 
aç bırakmıyan Allah, bizi bu yola 
koymuş, ne yapalım?.. Oel gelelim, şu 
gramofOTi İşinden haberim yok benim. 
Bilerek böyle bir hıifsızlik yaptmısB 
Anah belâmı versin. 

— Demek bilmlyerek İmledin bu 
suçu?.. 

Şevki başını önüne eğdi, kirden bi
ribirine yapışmış saçlannı tımaklıya-
rak biraz düşündükten sonra: 

— Hâkim bey! dedi. Bu işin iç yü
zünü ben anlıyamadıra vesselam. Ben, 
elime beş CHI kuruş geçince, sayenizde 
akşamlan bir kaç kadeh atarım. Bir 
gece yine çakır keyif dolaşırken ku
lağıma bir çalgı sesi geldi, duvara 
yaslanıp dinlemeğe başladım. Gramo
fon: «Belki bir gün. bir g t o diye; 
beklerim ümit üe» diye yanık yanık 
bağırıyordu. Birdenbire içim coştu 
hâkim bey! Kendi kendime; (Ey, İki 
gözüm Şevki efendi! Senin ömrün de 
hep böyle, belki bir gün bir gün diye 
beklemekle geçmiyor mu?.. Beklediğin 
nedir behey enayi?.. Bu yaştan sora 
AHah seni şu sefil yaşamadan knrtanp 
rahata kavuşturacak? Şu odun kafanı 
kaldır da etrafına bak! Dünya malla-

n kapamn elinde kalıyor. Senin çal-
dıgm üç buçuk kuruş İçin de yüzüne 
tükürûyorlar. Sen, kör boğazını do
yurmak için iki kırık tencere, bir isli 
maşa çalacağım diye kelleyi koltuğa 
ahp karakollarda, kodeslerde ömür 
çürütüyorsun. Su testi«l su yolunda 
kırılır oğlum! Senin kafan da bir gün 
bu yolda kınlacak elbet!» diye söy-v 
lenmege başladım, düşündükçe ef-
kârlandım i^Mm bey... Gramofon 
bağırdıkça benim efkârlarım ayak
lanıyordu. Elimi cebime attım, bak
tım kî İki Ura var. Hemen tütüncüye 
gidip yüz otuz beşlik bir şişe daha 
aldım, yine gramofon çalman pençe' 
renin altma çömeldlm, çalgıyı dinleye 
dinleye o şişeyi de tkt yudumda çeki
verdim... 

Şevki birdenbire sustu, yine başım 
önüne eglp kirli saçlannı didiklemeğe, 
kendi kendine mırıldanmağa başladı. 
Hâkim ihtar etti: 

— Sonra ne oldu?.. 
Korkulu rüyadan uyanır gibi silkl-

nerek l>aşmı kaldırdı: 
— Ondan sonrasmı bilemiyorum 

bay hâkim hazretler'.' . Aklım başı
ma gelince kendimi karakolda bul
dum. 

— Yani, ev sahipleri uykuya dal-
diktan «onra İçeriye girip gramofonu 
çaldın, sonra da yakalandm değ"! 
mi?.. 

— Kabul etmem hâkim b'yl.. Ben 
gramofon çalmadım. Ev sahipleri 
(aldı ben dinledim 

— Evet... Ev sahloî gramofonu çal
dı sen dinledin. Onlar uyuduktan 
sonra da aşırdın... 

— Yalandır efendim. Kabul et
mem. 

— Peki, koltuğunda yakalnan gra
mofon kanindi?.. 

— Onu da bilemem, hâkim bey!.. 
Ben böyle işler yapmam. 

— Bak! Senin sabıkalarm da var. 
şevki lâirayıdane elini mllıyaıak gü

lümsedi: 
— Onlara bakmaymız hâkim haz

retleri!.. Her yiğit kendi lâkattie 
anılır. 

— Demek sabıka senin lâkabin 
öyle mi?.. 

— Ne oJacak hâkim bey?.. Benim 
gibi adamın lâkabı beyzadellk olamaz 
yaJ.. Babamızdan kalan miras bu 
imiş. Allah alnımızm yazısını böyle 
yazmışsa, kabahat bencJe mi?.. Hırsızı, 
soyguncuyu da yaratan o değil mi.?.. 
Malike hanımm gramofonu çalınır, 
sabıkalı Şevki kodese girer, hem de 
elleri boş, cepleri delik. Allahm hik
metine ne denir?.. Bu da bir yiğitliktir 
deyip geçelim bari!.. 

Şevki tevkif edildi, şahitlerin cel
bi İçin muhakeme başka güne bıra
kıldı. 

Ce. Re. 

KÜÇÜK HABERLER 
•^ Şeıhremininde Nuriye adında 11 

yaşmda bir kız kasap dûlckânmdan 
et ahrken tfiîzgâh üzerindeki et ma-
maklnesile oynamak istemiş, eUnl 
makineye kaptırarak dört ı>anuağı 
parçalanmıştır. 

i( Şehzadebaşı civarmda bir terzi 
dükkânmı, Üsküdar civarında İki evi 
soyup bir kahvedaı de 700 üra çalan 
Kâmil adında biri yakalanarak dün 
adliyeye teslim edilmiştir. Kâmil 
müddeiumumilikte verdiği İfadede 
yalnız terzi dükkânını soyduğunu, 
diğer hırsızlıklarla alâkası ohnadığmı 
iddia etmiştir. Maznun tevkif edil
miştir. 

if Eminönü Belediye lıaşdoktoru B. 
Remzi Ak ve Kûçükpazar nahiyesi 
Belediye hekimi B. Reşat birer derece 
terfi etmişlerdir. 

İkramiye kazanan Millî 
piyango biletini tahrif 

etmiş 
Millî piyangonun 30 ağustos son 

fevkalâde keşidesinde 143,389 nu
maralı bilet bin lira ikramiy,e kazan
mıştı. Bu keşideye ait 143 ,380 nu
maralı bilete malik olan Remzi na-
mmıa biri elindeki biletin son raka-
mmı tahrif ederek bin lira ikramiye
yi almak için ki:; kardeşile beraber 
miRî piyango gişesine müracaat et
miş fakat ufak bir incelemeden sonra 
l»letin sahteliği anlaşılarak delâili 
cUnnijre ile beraber polise "rerilmi^ 
tir. 

20 yaşmda bir gienç olan Remzi 
meşhut suç kanununa tevfikan adli. 
yeye verilmiş v e dün birinci ağır ce
za mahkemesinde muhakeme altına 
alınmıştır. Remzi; cürmünü tevil et
mek istemiş ve : 

— Bunu ben tahrif etmedim. Bi
leti sokakta buldum, ikramiye çıktı
ğım anlayınca parayı almak için pi
yango müdürlüğüne gittim, orada 
yakalandım. Biletin sahte olduğımu 
bilmiyordum, demiştir. Dâvanın rü-
yieti başka güne kalmıştır. 
IIIHinilllUlMllltlHtlIlHlIlltUllHlMIIIUIIIIUUliniinHlIllIlMM 

—# Takvim • — 
Ramazan 3 — Huır 121 

imsak Güneş öğle İkindi Ak, Yatsı 
E. 9.03 10.48 5.33 9.13 12.00 1.35 
V. 4 43 6 29 13.13 18.53 19.39 21.16 

Gümrüklerde İslahat 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 

baş müfettişi B. Celâdıet Barbaros 
oğlu. Gümrük ve inhisarlar Vekili 
B. Suat Hayri Ürgüplüden gümrük
lerimizde yapılacak ıslahat hakkın
da talimat aldığından çalışmalara 
başlamıştır. Tetkikat, bir ay kadar 
devam edecek ve rapor hazırlana
caktır. Vekâlet, gümrüklere gelen 
ithalât eşyasının kime ait olduğunun 
derhal anlaşılarak biran evvel çe-
kdmesi hususlannıh teminine çalışeu 
çaktır. Baş müfettiş, Avrupa güm
rüklerinde staj yapmış bir mütehas
sıs olduğundan ajrrıca mütehassis 
getirilmesine lüzum görülmemiştİT. 
tstanbuldan sonra diğer gümrükler 
de gözden geçirilecektir. 

K a n d ı r a o r m a n l a r î 
Kandıra 2 (Akşam) — Kanch-

ramn geniş ormaanlan 1 eylül 94S 
tarihinden itibaren Devlet İşlet
mesine geçmiştir. 

2/9/1943^ fiatleri 
Londra üzerine 1 sterlin 6.22 
Nevyork üzerine 100^ dolar 130.50 
Cenevre üzerine 100 frank 29.9780 
Madrid ûzerino 100 pezeta 12.89 
Stokholm üzerine 100 kuron 31.1325 

Esham ve TahvO&t 
İkramiyen % 5 933 S1.50 
tkr. Ergani % S 938 |19.S3 
% 5 İkramlyeli M. U. 19.92 
% 7 Milli Müdafaa eo.20 
Sivas . Ezrtmım I 19,90 
Srvfts - Erzurum 2-7 S0.03 
% 7, 1941 D. y . I e o . u 
% 7, 1941 D. y . a 19.86 
% 7 1941 D.Y. S 19.18 
% 7i T. borç» 14.— 
Anadolu D. Yolu % 80 84.— 
Anadolu D. Yolu 1-2 43.— 
Anadolu Mümes. 88.78 
Merkez Bankası 115.— 
îş Bankası nama 13.10 
îş Bankası Hâmilin» 13.60 
T. T. B. hisse 3.70 
Aslan Çimento 6.40 
Şark Değirmenleri 4.25 
İttihat Değirmen 23.75 

BORSA DIŞINDA 
Türk altmı 30.80 

j Külçe altuı bir granu 4.01 

î 
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Ekmek istihkakı 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Bedros AdranVnin 
hesap vazifeleri 

Galatasarayın yetmiş beşinci 
yıldönümüne j.'-j2«',7maraız dola-
jısile bir yandan sergi ı r-̂ -̂ lana 
dursun^ öte yandan da iyi hoca-
lannuzı hatırlamamıza -vesileler 
çıktı. 

Bunlar arasmda bilhassa riya-
idye hocam» Bedros Adnmi'yi 
hayırla yadetmckten, ona uzunj Muhtelif böi«rel«rde tetkik seya 
âmür ve hayatta daha nice nice \b&Û yapmakta olan Toprak mahsul-
muvaffalayetler dilemekten ken- leri ofisi umum müdürünün bu gıe 
dimi abumyacağmı. 

Galiba Bedros, doğuştan 

Arttırılabilmesi ofis 
umum müdürünün tet

kiklerini bitirmesine bağlı 

bir 

*** 
' Hayır, yanlış! Z:'-a bu son cüm
leyi yazmağa başlarken hocamın 
bana anlattığı bir macerası aklı
ma geldi: Mektepten çıkıp mual
lim olmuş; hafızam beni yamlt-
mıyorsa Üsküdar taraflarında 
gayet nezaketsiz bir smıfı yetiş
tirmek vazifesi kendisine veril
miş. Kendinden büyük «çocuk» 
kır onn öyle bir alalaheye almış
lar ki, bu curcunalı sınıfta tutu
namamış... 

Fakat azmetmiş; talebe psiko
lojisini öğrenmekte, «kadife eldi
ven içinde demir el» disiplinini 
kuraMImekie eşsiz menendsiz ol
muştu; biz o devrine yetiştik. 

¥aman bir hocaydı: Biyazi3re 
dersini bir eğlence haline getir

tmişti! Ze\'kle çalışır, biribirimiz-
le yansırdık. Yarışta birinci gel
mek en büyük zevkti. 

Bedros, ölçülerini daima yu
kardan tutardı: Meselâ bir ders
ler bir derse 30 mesele verirdi. 
Bunları halledebilmek için, akla 
karayı seçerdik. Teneffüslerde 
ojnm oynarken, bir taraftan da 
dersi düşünürdiik. Bazan mese
leleri paylaşmamız; kimimiz bir 
bsmnu, kimimiz öbür kısmını 
halletmemiz lâzımgefirdi. ün 
hallcdilemiyenler de, — haya
tımda büyük iftihanmdır — ba
na verilirdi. Riyaziyeden birin
ciydim; çözmeyi haysiyet mese
lesi bilirdim. Bazan yirmi dört 
saat, bazan kırk sekiz saat inat
la, İsrarla aynı dâva üzerinde 
çalıştığım olurdu. 

Hocamız, bizi, yüksek bir sevi
yede tutmak istediği için 150 ki
şilik ve üç dört şubeli sınıftan 
ancak 8 - 10 k'îiyi ikmalsiz ge
çirdiği olurdu. Bu da ona karşı 
talebede bir nefret uyandırmaz; 
iHİâkis dört elle bağlılığı arttı
rırdı. Gönüllere nüfırr etmişti: 
Kuru bir riyaziyeci değil; edebi
yatta, serbes tefekkürde mükem
mel bîr ent«Ilektüel olduğuru bi
liyor, ona hürmet ediyorduk. Hâ
lâ da ederiz. Döndürdükleri da
hil, sınıf arkadaşları ondan hep 
muhabbetle bahsederiz. O, nesil
leri yetiştirmiştir. 

* • * • 
BiUrassa yukarda anlattığım 

hususiyetleri üzerinde durmak 
İstiyorum: 

1 — Bir insanm kaldırabilece
ğinden fazla vazife vermesi. 

2 — Bir insanı, «erişebileceği 
vasat seviyeden daha yüksek bir 
seviyeye çıktı mı» diye hntihan 
etmfesi. 

Şu günlerde fizerime bir çok 
yazı işleri almış bulunuyorum. 
Şayet hocamm bana çocukluk 
günlerimden verdiği «bütün kud
retimi bir nokta üzerinde topar
layıp savaşmak» kabiliyeti olma
sa, aciz içinde teslim bayrağou 
kaldırmak gerekecek... 

Mektepten aynMıgnndaniberi 
ne zaman hararetle çahşmak zo
runda kalsam kendi kendime: 

— Adam sen de... - demişim
dir. . Sen ki Bedros'un vazifele-
risi yapabilmiştin; korkma, bu 
^ de üstesinden gelirsin... 

Bu sebeple, Bedros'u — şimdi, 
kırk küsur yaşımın, ve bir çey
rek asra yalan hayat tecrübc-
mhı tâ ötesinde — büyük bk 
pedagog olarak görüyorum: 

SRİ 
Tifüsle miicaılele Zeytinyağı 

J 

rileri ekmek istiiıkakı ve karne tev
ziatı bakımmdan ehemmiyetli te
lâkki edilmektedir. MuKtıelif istih
sal bölgelerinden zaman zaman alı
nan haberlerde Devlet hissesinin 
tesellüm işllerinin ilerlediği, nzJtil 
vasıtaları tedarikindeki müfkilâtm 
azaldığı bildiriliyor. Umum müdür, 
gelecek haftaya kadar Ankaraya 
dönecek ve o zamana kadar da hü
kümet hissesi olarak köylüden top
lanan Ihububatm hakiki miktanna 
yakın bir ntalûzaat almabiliecektir. 
Ofis, her çeyden evvel büyük istih. 
iâk mıntakalanna fazla hububat 
göndermektedir. Istanbulda yavaş 
yava; mühim yekûn tutacak bir atok 
meydana getiriliyor. 

Ekmek iatihkakmın arttırılması
na v« karne usulünün kaldınlması-
ruı kaıar vterilmesi ofis umum mü
dürünün tetkiklerini faitireTek An
karaya dönmecinden «onra kabil 
olacaktır. Eylülün 15 inden itibaren 
ekmek istihkakının arttırılacağına 
dair ofisin İstanbul şubesi müdür, 
lüğünde hiç bir haber yoktur. 

-m j 

Ziraat Vekilinin 
tetkikleri 

Şehrimizde bulunan Ziraat Vekili 
B. Şlvket Hatlpoglu dün vilâyete ge
lerek Vali B. Lûtn Kırdar ile görû^-
möş, bundan sonra Ziraat ve Orman 
müdürlüklerinde bir müddet meşgul 
olmuştur. 

Ada çamlarma &riz olan hastalık-
Jarm İzalesi İçin bir müddettenberi 
jrapılan mücadeleyi yakmdan görmek 
üzere Ziraat Vekili bizzat Adalarda 
tetklkatta bulunacaktır. Vekil, bir baç 
gün «onra Ankaraya dönecektir. 

Bir ceriı vakası 
Çarşıkapıda Samsnnlu Hakkı is

minde bir çocukla 17 yaşlarmda 
Hayık isminde bir çoct^ kavgaya 
tuşmuşlardır. Samsunlu Hakkı ya-
tutuşmuşlardır. Samsunlu Hakkı ya
yığı kammdan ve göğsünden tehli
keli bir surette yaralamıştır. Hakin 
yakalanmıştır. 

RADYO 
A^fKASA RADYOSU 
Bu£ûnbû program 

12.33 Karışık program (Pl.), 12.45 
Ajans haberleri 13.30 Şarta ve tüldü
ler. 

18.03 Radyo dans orkestrası, 18.30 
Paaıl heyeti, 19 Konulma (Zafer ve 
Tayy&Tç bayramı mûnasebetUe), 19.10 
Oyun havalan. 19.80 Ajans haberleri, 
19.45 Klâsik Türk müziği, 20.15 Rad
yo Gazetesi, 20.45 Temsil, 21.30 Radyo 
salon orkestrası, 22.30 GK^çmi^ bo
ğun. 22.35 Ajans haberleri. 

Yann sabahki program 
7.32 Vücudumıızu çalı^mdun, 7.40 

Ajans haberleri, 7.55 Müzik: Orkestra 
eserleri (Pl.) 

tSTANBrL RABTOSU 
Bnifünkü program 

19.15 Dans müziği, 19.30 Ajans ha
berleri, 19.45 Orkestra eserleri, 20.15 
Radyo Gazetesi, 20.45 Senfonik mü
zik, 21.15 At yanşîarmm tahminleri, 
21.S0 Kl&filk eserler, 22 AJatu haber
leri, 22.15 Kapanış. 
—•ııııııııııııımıııııımniMiiHiıııtOiimııııınııııııııınıniHi 

Onun çetin, onım «kadife eldi
venli demir el» usulünden fay
da vardır. Talebenin gününü 
avare saatlerle dolduran, enerji
yi terbiye etmeyen küçük bey 
usullerini ne ana baba İstemeli, 
ne mürebbiler... 

Ders yılının başlamasına ya
kın, söyUyec^ierim bunlardır. 

(Vâ - Nû) 

Fakir halk için meccani 
çamaşırhaneler açılıyor 

Son yirmi dört saat içinde yeni bir 
tifüs vjıkası kaydedilmemiştir. Tifüs 
vakalannm bazı günler görülmesi, 
barı günlerd* de hiç bir vaka kay-
dedilmemjoBİ tifüs aalgımnm hafifle
diğine delllet etmektedir. Bununla 
beraber, vilâyet ive Belediye, önü
müzdeki kış mevsiminde yeni bir 
aıJgını önlemek için yeni tedbirler 
almağı lüzumlu görmüşler ve Sıhhiye 
V^âlet inin de tasvibini alarak yeni 
bir mücadele programı hazırlamış
lardır. Bu arada şehirde fakir halkın 
çamaşırlarını meccanen yıkamak 
üzere çamaşırhaneler tesisi hakkm-
daki hazırlıklar ilerlemiştir. Çama
şırhaneler, şehrimizdeki eski medre
selerde tesis edilecektir. Bunun etra
fında bir proje hazırlanmış ve bu 
proje tetkik edilmek üzere Belediye 
fen heyetine vr^raiştir. Fen heyeti, 
bu projeye göre yeni çamaşırhane
lerin tesisi için tahsisat ayrılacak ve 
bunların derhal tesisine başlanacak
tır. Bu suretle kış gelmeden evvel, 
sabun, yakacak tedarikinde müşkü
lâta uğnyan fakir halk, mıecoanî o!a-
rak çamaşırlarını yıkamak imkânım 
bulacaktır. 

Muhtelif semtlerde yapılan araş
tırmada 986 kişinin pis ve bitli ol
dukları görülenek hepsi hamama 
gönderilmiş, elbiseleri etüvden ge
çirilmiştir. Ayrıca dokuz enrde de 
eşyanın bitli olıuğu görülmüştür. Ev 
sahipleri hamama, eşyalar tebhir-
haneye gönderilmiştir. 

Piyasada jrükseli; bağladı 
On beş gündenberi durgun geçen 

istanbul piyasasında yeniden bir 
oanlıhk başlamıştır. Her maddenin 
fiatinde — atağı yukarı bir jrük-
aeliş görülmektedir. Fiatlerin geçen 
ayın son gününe nazaran yükselme
ğe yüz tutması ay bapnda ve rama
zanın başında bulunuşumuzdan da 
ileri gelmekte ise d« aaıl sebep, ek
mek istihkakının şimdilik aynı mik
tarda kalışıdır.' 

Topdan pirinç fiatlerinde kilo 
başında 2 - 3 kuruş bir yükselme 
olmuştur. Yeni pirinç mahsulünün 
çıkmsısına iki ay vardır. Ayın onu
na kadar bu halin devam edeceği 
ileri sürülmektedir. Fasulye, noihut 
ve emsali yiyecek maddeleri fiatle. 
rinde de yükseliş vardır, 

İstanbul yelken yarışları 
istanbul yelken şampiyonluğu mü-

sahakalan 3, 4, 5 eylül 943 cuma. cu
martesi, pazar günleri Moda koyunda 
yapılacaktır. Kıdemli ve kıdemsiz 
olmak üzere iki smıf yelkenci arasm
da yapılacak olan müsabakalara saat 
14 de başlanacacaktır. 

Müvezzilerin dikkat 
nazarına 

Türk Basın Birlimi İfitanbul mınta-
kası rdslijindea: 

Matbuat kanununun 22 ncl madde
sine uygun olarak gazete ve mecmua 
satKihgı yapabilmek İçin ilmühaber 
almak üzere müracaat kâğıdı vermiş 
olan müvezzUerin bir fotoğraf, otuz 
kuruşluk pul ve nüfus kâgıtlan İle 
birlikte Basm Blrilgl merkeüne mü
racaatları İlân edilmişti. 

Emniyet müdüriügüne bu vesikala
rın listesi verilmek üzeredir, t k vesi
kalar sahiplerine dağıtıldıktan sonra 
vesikasız müvezzllere satış yaptnlmı-
yacaktır. 

Henüz fotograflarile pullan getir
memiş olanlann 10 eylül 1943 cuma 
günü akşamma kadar mmtalca mer
kezine gelmeleri son defa olarak İlân 
olunur. 

Ellerinde eski mal bulun
duranlar fiatlere zam 

yapıyorlar 
Yeni zeytinyağı rekoltesinin bu 

yrl evvelki senelerden yüksek mik-
tarmı bulamıyacağını enbyan zey* 
tinyağı tacirleri derhal tedbir almış
lar, ellerinde eski maldan bulundu
ranlar topdan fiatlere kilo başında 
3 . 5 kuruş zam yapıvermişlerdir. 
Bakkallarda ekstra ekstra zeytin-
yağlar 240 kuruşa kadar fırlamıştır. 
Faturaların tetkikinde yağların 180-
190 kuruşa yerinde alındıkları gö
rülmüştür. Mahallî Belediye bu fa
turaları tasdik ederek maliyetlerin
de ihtikâr görmediklerini bildirmiş 
olduklarından Bat yükselişine karşı 
bir tedbir alınamamıştır. Aynı yük
seliş sabun fiatlerinde de başlamış
tır. 

Pe3mir fiatleri 
Belediye tarafından alınan sıkı 

tedbirlere rağmen peynir fiatlerini 
ucuzlatmak kabil olamamıştır. Top-
dancı peynirciler bir temeke peynire 
25 lira üzerinden fatura kestikleri 
halde daha yüksek fiatle satış yapı
yorlar. Havaların sıcak gidişi yü
zünden bnr teneke peynirden 16 -
1 7 kilodan daha az peynir çıktığın
dan perakendeciler «oradaki farkı 
ilâve ederek perakende satış fiatini 
de yükseltmektedir. 

Esefli Bir ölüm 
Fransa Ordu Kumandcinlanndan 

müteveffa Touvenenin kızı ve mü
teveffa General Huberin üvey kızı 
Bayan Bert Sefa Şefik Pa«a Yiğit 
vefat etmigdr. Âyini ruhanî yarınki 

«aaıt % de okunacak 
ve cenazesi saat 15 te Pangaltı Sen-
bespri klişesinden kaldırılarak ebe
diyete teslim edilecektir. 

ÖLÜM 
BAY MİHlRTAD BARONYAN 

(Ecz«ıcı) 
vtefat etmiş olduğundan cenaze me
rasiminin yann 4 eylül cumartesi 
günü «aat 14 de Beyoğlu Balıkpa-
zar Üç Horan Ermeni kilisesinde 
icra olunacağı teessürle ilân olmıur. 

İşbu ilân hususî davetiye yerine 
kaimdir. 

Cenaze levazunatı Becidyan 

S ü M E R B A N K 
Bakırköy Bez fabrikası Müdürlüğünden 
1 — Fabrikaıun hurdalığmda mevcut aşağıda cüis ve mifctarlan 

zül tam veya kısmen hurda malzeme açık arttırma üe satılacaktıs. 
2 — Arttırma günü 6/9/943 pazartesi saat 14 dedir. 
3 — Teminat parası 200 liradır. 
4 — Pabrika satı§i yapıp yapmr.makta seriesttir. 
8 — Malzeme gunlardur: 
1070 adet Oaz tenekesi l^fUs^ 

D > Ççik. eaid 
Küçük It&paksız vaıU Burda 
Oalv&nieli sag varil s 
Kapaksız vaıU » 
Adi » > 
200 litreHk varil üst kapaklı «Müstamel» 
200 litrelik varil yan kapaklı 
300 litrelik varil 

Muhtelif hurda demir saç 
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S 
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2 Ton 
e — Malzemenin topln alınması şart değildir. «8673» 

TaDelb@v@ lOSmı 
Akademi Garp Tezyini Sanatlar Şubesinin 

bu seaeki mezunlarma 
Tezyinî sanatlar şubesinin yüksek kıamı önümüzdeki ders senesi 

bı^inda faaliyete geçecektir. Kaydedilmek istiyenlerin İdareye müraca-
atlan. ( 8 7 1 7 ) 

Bsa saıtflşıı 
İstanbul Defterdarlığından: 

J. Ostertağ A. Alen Wurtenberg Alman markalı bir adet demir 
kasanın 6 / 9 / 9 4 3 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 1 4 te San
dal Bedesteninde satılacağı ilân olunur. ( 6 7 2 1 ) 

Devlet limanlan işletme umum 
müdürlüğünden: 

1 —Muhtel i f ebatlarda 10700 metre izole tel, 500 metre kordon 
tel ve 300 metre lâstik kablo pazarlıkla alınacaktır. 

2 — İsteklilerin 8 / 9 / 9 4 3 çarjamba günü »aat 15 de idare mer
kezindeki komisyona müracaatları. 

3 —Tafs i lâ t levazım müdürlüğünden ahoabilir. ( 8 5 7 0 ) 

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

mUcvRsında avan projesi talimatnamesine tevfikan Türk Yüksek Mimarları 
İle Yüksek înşaat Mühendisleri arasında 9/9/943 tarihinden itibaren bir 
ay müddetle müsabakaya konulmu^nır. 

2 — Birincili^ kazanan avan projeye 8000, UüncUiti kazanan avaıı 
projeye 1500 Ura mükâfat verilecektir. • 

3 — Müsabaka talimatnamesi (l$t&lllere) Türk Yüksek Mimarı veya 
Yüksek İnşaat Mühendisi olduklarma dair vesika Itoaz etmek saıtlyk An
karada P. T. T. Emlâk ve Levazım Müdürlüğünden, tstanbulda. Yem Valde 
hanında 2 ncl katta P. T. T. Umumî Depo Ayniyat Muhasipliğinden bedel-
sla verilecektir. «8592» 

Devlet Konservatuva nndan 
Ankara Devlet Konservatuvamıa alınacak öğrencilerin kabul im-

tfcanlan bu yıl. Eylülün 23, 24, 25 inde Istanbulda Galatasaray lise-
nnde 28, 29, 30 unda İzmird^ Atatürk Lisesinde, ve ilkteşrinin 6, 7, 
8 inde de Ankara Devlet Konservatuvarında yapılacaktır. 

Kabul şartları Ankara Devlet Koneervatuvanndan, Ortaokul, Li
se, ögı<etmen okulu müdürKiklerinden, Maarif memur ve müdürlükle. 
Tinden ve 23 Ağuatos 1943 tarih ve 238 sayıh Maarif Vekilliği tebliğ
ler dergisinden öğrenebiMrler. ( 8 5 1 3 ) 

Bu akşam GEDIKPAŞA AZAK Bahçesinde 
Mevsbnhı en lengin mfisameresi. Yakmda ttmir fuarına hareketi iolaytsUe 

1 — Müzeyyen Senar'tn Son Konseri 
2 E H İ m b Ü l I Ü İ s m a i l Hey 'eUtare lmduıARtFtNH&ESL 

EğleoceU, gj^üçii, «arkılı oyun 3 perde 
S — Difahbüllü tsnuâl tarafmdaB TURŞUCU DUETOSU. 

4 — Okuyucu SABRtYE TOKSES. 5 — Z e n g u Vıryete NtoiMralvı. 
Bu zengin müsamereyi halkımınn kaçırmamasını tavsiye ederiz. 

RAŞıT RİZA 
Tiyatroeu BU GECE 

Suadiye Şenyol Çmardibi 

AtLE Bahçesinde 

M y alfl 
G Ö K Ç A Y 

Bu akşam 
tstanbolsa ea büyük t'*» «İMoceıi 

T E P E B A Ş I 
Belediye Bahçesinde 

HaUç sençiac kulübü menfaatine 

Büyük Müsamere 
Babçenin 16 Kişilik Saz Heyeti 

HAHMURE ŞENSBS — SÜZAN OÜVÖI — 
CAHİDE 

ismail Dümbüliü 
30 klslllk tam kadrosile ve sanatk&r AHMET 

GÜLDÜRÜR iştlraklle AŞKIN LEZZETİ 
Şarkılı, Kabkabalı b&yttk komedi. 

Bahçento alafranga kısnanda 3 e kadar fev
kalâde eğlenceler. Tel: 4aaeo 

miatlarda hiç bir zam yoktur^^l£JlgO_kuni|tu^ 

MÜZEYYEN 
Senar Işıl 

Amcabeve aöre«. 

— Elski Ramazanîarm gelişi daha 
çok anlaşılırdı Amcabey. . . 

... Gerçi fimdi de takvimler bir 
taraiftan... 

... Toplar bir taraftan bunu ha
ber veriyorlar amma.. . 

On bir ay nasıl geçiyor. ... Ramazan ns&ıl geliyoc, inean 
farkında bile ohmıyor... 

A. — On bir ay türlü onıçla ge-
çru zamanlarda Ramazanı tanımel^ 
elbet kolay olmaz I 



/r 
-•"I^^M: 

BahlfeV A K Ş A.n s EylûI 1943 

Gayrimenkul satış 
ilânı 

SttltaıuıhıiMt S İnci SuUt Hvkuk 
HâMmUtindcn: »4S/1 Ter«k«t 

İstanbul Vefa'da Molla Htksrer ma-
haueslnde K&tip Çelebi cad4Miıkl»ld 
9^ No. hanesinde İkamet etmekte İken 
fl/12/942 tarihinde vefat ©den v» mi
rasçılarının Y&ki talepleıl tilerine de 
telekesine mahkememizce M konul
muş olan Emin Deredesin nhdel ta
sarrufunda bulunduğu tapu kayYbnm 
tetkiki İle anlaşUan, 

1 — Küçükpazar civan Hacı Kadın 
mahallesinde eski Vefa yeni Kfttlp 
Çelebi caddesinde 35 kapı No. Araba 
imalâthanesi İle, 

2 — Vefa'da Vefa caddesinde 49, 
51, 53 numarah kagir hanel*r arka
sında ve bu hanelerin bahçelerine 
muttasıl Müşkile sokağı ile Molla 
Şemsettin sokağı üzerindeki arsa ve, 

3 — Nuruosmaniyede Nuruosmanlye 
kapısı sokağı üzerinde Yağcı hanı ya
nında yıkılmış dükkân arsası tereke
nin tasfiye ve taksimi zımnında açık 
arttırmaya çıkarılmış olup h«r üç ar
sanın da bir günde ve fakat ayn ayn 
İhaleleri İcra kılınacak olan bu gayrt-
menkulâtın birinci açık arttırması 
88/9/943 salı günü saat 10 dan 12 ye 
ve ikinci açık arttırması ise 8/10/943 
tarihine müsadif Cuma günü yine 
saat 10'dan 12 ye kadar İstanbul Sul-
tanahmette Tapu dairesi alt katın
daki mahkememizde icra kılmacaktır. 

Btmlardan yukanda 1 numara İle 
gösterilen arsa ehlivukufça 5700 lira 
ve 2 numara ile gösterilen arsaya 
2877,50 Ura ve 3 numara İle gösteri
len arsaya İse 120 lira kıymet takdir 
edilmiştir. 

1 numara ile gösterilen araba ima-
İftthanesinin evsafı: 

Bina kagirdir. Kadastronun 534 
Üncü adasında 9 parsel numarasını 
almıştır. Cephesi 12 metredir. Sahası 
İse 285 metre murabbaıdır. İmalâtha-i 
ne ön ve arka olmak üzere İki kı
sımdır. Arka kısım bir kat ön kısım
dan âdi merdivenle çıkıUr. Yanya 
kadar direkler üstüne bindirilmiş bir, 
asma katı mevcuttur. Üzeri saç ile ör. ' 
tülüdür. 

2 numara ile gösterilen arsanm ev
safı: 

988 No. caddenin 3 parselindedir. 
Sahası 575,5 metre murabbaı. Müşkile 
sok?gı seviyesinden bir az yüksekte 
ve Moila Şemsettin sokağı seviyesin
dedir. Altında mahzeni vardır. Beher ^ 
metre murbbama 5 lira kıymet tak
dir edilmiştir. 

3 numara ile gösterilen arsanm ev
safı: 

Kadastronun 2718 adasında 127 No. 
parselindedir. Sahası 24 metre mu
rabbaıdır. Halen İçi taş İle doludur. 

Satış şartnameye tevfikan icra kılı
nacaktır. Birinci açık arttırmada tek
lif olunacak bedel muhammen kıyme
tin % 75 ni bulduğu surette talibine 
o gayrimenkulun kafi ihalesi İcra kı-
İmacak, bulmadığı takdirde ihalesi 
İcra kılınmıyarak ne yüksek teklifte 
bulunanm taahhüt hakkı baki kal
mak şartile beklenecek olan ikinci 
arttırma tarihinde vukubulacak tek
lif neye baliğ olursa talibine katli 
İhalesi İcra kılınacaktır. Müterakim 
vergilere terekeye ve resmî dellâliye 
ve ihale pul ve harçları ve tapunun 
harç ve mesarlfl ve 20 senelik evkaf 
taviz bedeli müşteriye aittir. İpotek 
sahibi alacaklılarla sair alacaklı ve 
hak sahiplerinin evrakı müdaltelerile 
15 gün zarfında mahkememize mü-

^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ B U A K Ş A M ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Kızkule S A L A C A K P L A J Gazinosunda 
Mevsimin en büyük musUci ziyafeti 

Münir Nureddin 
ve ARKADAŞLARI KONSERt 

AYRICA: M u a l l â 
ve ARKADAŞLARI 

Salacaktan Köprüye vesait temin edilmiştir. 

Otomatik soğuk hava dolaplarımız geldi 
Siparişlerinizi bir an evvel kaydettiriniz 

S A H İ B İ N İ N SESİ 
Beyoğlu, İstiklâl caddesi No. 302 Tlel: 4 4 9 3 4 (Kapısı Yan sokaktadır.) 

Vekâletname iptali 
Ankara üçüncü noteıüğinden: 
Şimdiye kadar muhtelif sı

fatlarla, muhtelif kimselere 
umumi veya husust vekâletna-
m.elıer vermiştim. Bugünden 
itibaren $imdiy« kadar veırnij 
olduğum bütün vekâletname, 
lerin hükümsüz olduğunun An
kara Ulus ve Istanbulda Cum
huriyet ve Akşam gazetelerilıe 
ilânını rica ederim. 2 4 / 8 / 9 4 3 

Adres: Ankarada Yeni^ehir-
de Atatürk bulvarı ö k m e n 
apartımanınm 5 No. lı dadresin. 
de mukim Nihat Rutkay. 

Dürüst iki 
HASTABAKICI 

alınacaktır. Kadıköyünıe Şifa 
sokak 31 No. Mahmut Ata 
Kliniğine müracaatlan. 

^ Tozlu Halılarla m, 
bütün seneyi geçirmeyiniz. 
Halılarınız fennî surette yıka
nır ve yepyeni olur. 

HALICILIK TÜRK LTD. Şti. 
4 cü Vakıf Han 58 - İstanbul 
Tf'efon: 23967 

I 

Dadı aranıyor 
ü ç yaşında ve on aylık iki 

çocukla meşgul olmak üzere bir 
Bayan'a ihtiyaç vardır. Şehre
mini, Tatlıpınar Cad. Kürkçü 
Bostan Sokak No. 1 3. 

racaatları lüzumu aksi takdirde bun
lardan ipotek sahibi alaoaklılann hu-
susUe faiz ve masrafa dair olan İddi
aları bapu sicilleriyle sabit olmadıkça 
satı̂ f paylaşmasmdan hariç tutula
caklardır. Şartname ilân tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi için 
dosyasında açıktır. Taliplerin İhale 
günleri muhammen kıymetlerin % 
7,5 nlsbetlndeki pey akçesini veya 
milli bir Bankanın teminat mektubu
nu hamilen müracaatlan şarttır. Da
ha fazla izahat almak İsteyenlerin 
ilân tarihinden itibaren her gün sa
bahları saat 9/10 arası olmak üzere 
943/1 dosya numaresı ile kalemde satış 
memuruna müracaat edebilecekleri 
de ll&n olunur. 

• • 

İTALYAN LİSESİ ve TİCARET OKULU 
TOM-TOM SOKAK BEYOĞLU 

Pazardan maada saat 10-12,30 aras ında 1 eylülden 
• • • • • • • • • • • • i kayıd muameles i yanılır. • • • • • • 

itibaren 

A M E R j A Ni H A S T A M E S i 
Hastabakıcılık Dershanesi 

Talebe kaydı çarşamba ve pazardan başka her gün 10 dan 12 ye kadar 
yapılmaktadır. Orta mektep mezunu 18 yaşmı bitlrmlg, 25 yaşmı geç
memiş, Türkiye tebaasından bayanlar hüviyet ve okul şehadetna-

melerile 10 Eylûl'e kadar gelmeleri. . 

Maarif matbaası müdürlüğünden: 
Cinsi Forma ' Baskı 

adedi sayısı 
Türkçe - İngilizce lügat 70 10350 

Bir formanın 
tahmin bedeli 

Lira K. 
81 25 

% 7.5 muvakkat 
teminatı 

Lira K. 
427 — 

31/8/943 salı saat 15 de açık eksUtmesinin yapılacağı evvelce gazete
lerle ilân edilmiş olan Türkçe - İngilizce lügat kitabınm bası İşin© istekli 
çıkmamış olduğundan eksiltmenin 13/9/943 pazartesi saat 15 de yapılacag:ı. 

Şartname Direktörlükten paraaa olarak tedarik ediletoUlr. (8676) 

• • • • • • • OKUR YAZAR, BAKICILIĞA ASİNA. 

I DADI UÇ BAYAN LAZIM 
I İstekliler saat 10,30 dan 6,30 a kadar 20605 No. ya telefonla, ya 
I Çarşı Kuyumcular Varakçı Han karşısı No. 25 ten sormalı. Dinç sıh-
I n H B B H M B B batli olmak lâzım, işte yeme içme vardır. 

İŞÇİ ARANIYOR 
Büyükdere Kibrit Fabrikası 

Müdürlüğünden: 
Fabrikamızda çalışmak üzere fcadm ve erkek İşçiye lüzum vardır. 

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

Bu Cumartesi akşamı 
Büyükdere BEYAZ PARK'da 
Münir Nureddin 

Ve ariıadaşlarının son yaz KONSERİ 
istanbul ve civar köylere avdet için otomobiller temin 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B olunmuştur. ^^^B^^^^^^^^^^M 

S Ü M E R B A N K 

Yerli Mallar Pazarları 
Müessesesi Müdüriyetinden: 

Çadırcılara ve portatilf karyola ve şezlong gibi seyahat eşyaısı 
imal edenlıere yarıyacak bezlerimiz satışa çıkarılacağından bu sa
nat erbabının 15 Eylül 943 tarihine kadar Ticaret Odası vesikası 
ve unvan tezkerelerile îstanbulda Küçük Kınacıyan Hanmda Top
tan Mağaza müdürlüğündeki numuneleri görerek bir yazı ile ihti
yaç tniktarlannı belirttikleri ve bu meslek erbabından taşrada bu
lunanlar da tstanbuldaki vekilleri vasıtasile Ticaret Odası vesikası 
vo unvan tezkerelerini ibraz ederek ihtiyaçlarını bildirdikleri tak
dirde satışlanmızdan istifade edebilecekleri ilân olunur. 

• • i n i ^ i H l i H a B B B a i B B B H n H H H H H H H B a B n B M H 

B U H A F T A 
İNGİLİZ İMODASINA ve ı l M FUARİNA 

Tahsis ve Türkçe Fransızca olarak neşredilen 

REALİTE 
Mecmuasını mutlaka alınız ve okuyunuz 

44 Sahife 10 Kuruştur 

Torna ve tesviye işlerinden anlar 25 ilâ 50 işçi alınacaktır. Tatmin 
edecek ücret verilir. Sanat mektepleri mezunları tıercih olunur. El
lerinde mevcut veseıikile Haliç Karaağaç Şakir Zümre Türk Sanayii 
Harbiye ve Madeniye fabrikasına müracaat edilmesi. 
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Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme I 
Umum idaresi ilânları I 

lilûııınıııııııııııııııııııınınıiiiııiHiııiiiııııııınıııııııııııınıııııııııııııınıınııııııııııııııııuııınııiHiiHumiııııııııııııııııııııııınlu 
Muhammen bedeli ( 8 1 9 0 ) sekiz bin yüz doksan lira olan ( 7 0 0 0 ) 

yedi bin kilo adî kurşun boru (21 Eylül 9 4 3 ) Salı günü saat ( 1 5 , 3 0 ) 
on beş buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tara
fından kapalı zarf usuHle satın alınacaktır. 

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

Bu işe ait şsurtnamıeler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta-
m. ( 8 7 7 5 ) 

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. 

İlgililerin buna göre fakülte kalemlerine baş vurmaları. ( 8 7 9 5 ) 

3 ncü Mıntaka Etibba Odası Reisliğinden: 
Odamız idare heyetile haysiyet divanı âza intihabı 2 / 1 0 / 9 4 3 cu

martesi günü saat 14 de oda salonlarında yapılacağından muhterıem 
azamızın teşrifleri ric-a olunur. ( 8 7 9 4 ) 

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

taklı bir adet katarak «atın alınactJctır. Bu evsafta katarak satmak isti. 
yenlerin 1 0 / 9 / 9 4 3 tarihine kadar Çemberlitaştaki Büromuza beklif 
mektupları ve kataraklarile müracaatlan ilân olunur. ( 8 7 7 4 ) 

1 — Bugünkü Harplerde katt netiyecl tayyareleı; alıyor. 
2 — Huzurla yalamak Hava H&Umiyetl âe İbâbÛdir. 
3 — Havada Tayyare karada Tank. 
4 — Oökte kuvvetli olmayan Milletlerin yasayabilmeleri KÛçlsşmlftir. 
5 — Gökten gelecek tehlikeyi önlemek İçin Hava Kurumuna yardım 

edelim. 
6 — Türk Hava Kurumu Kamplarmda Göklerimizin kahramanlarını 

yetiştiren Havacı bir ne;öl üremektedlr. 
7 — Dünya Havacılığı akıllara güç sığan hamlelerle İlerliyor. 
8 — Servetimizin bir parçasmı göklerimizin konmması için Hava 

Kurumuna verelim. «8817> 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Barem dahili 1 70 lira aylık ücretli ihtisas mevkiine Sanayi mektebi 

mezunlarından veya her türlü fennî tesisat ve tamirat işlerinden alayan 
bir santral şefi alınacaktır. Şeraiti haiz olanların tafsilât almak üzere 
kurumumuz İdare Müdürlüğüne müracaatlan. «8597» 

İ
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İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İLÂNLARI I 
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Kazası Mahallesi soka^ 
Kapı 

No. 

Mukayyet Pey 
Cinsi Hissesi kıymeti akçesi 

L. K. L. K. 
tVküriar Seıâmiai) Kabristan 19 Ev Tam 1200 00 90 00 

N,'<?.îk"in Üsküdar şubesine uian /arlık vergisi borcundan dolayı yu-
khi-ida, yeri, cinsi yazılı mülkün satılması kararlaştırılmıştır. 

hk ihalesi 9 / 9 / 9 4 3 perşembe günü saat 14 de, katî ihale de 2 0 / 
'» /943 pazartesi günü saat 14 de yaplacağtndan talip olanların pey ak
çelerini havi makbuzlarla mezkûr günlerde Üsküdar Kazası İdare heye
tine müracaatlan ilân olunur. ( 8 5 7 4 ) 

* 
Mukayyet Pey 

Kapı Cinsi Hissesi kıymeti akçesi 
Kazası Mahallesi sokag:! No^ L. K. L. K. 

Üsküdap Kuzguncuk Slmitçitfhir 35 Ev (72,39 Tam 1440 00 108 00 
metre) murabbaı 

Salamon'un Üsküdar şubesine olan varlık vergisi borcundan dolayı 
yukanda yeri ve cinsi yazılı mülkün satılması kararlaştınlmştr. 

İlk i;halesi 9 / 9 / 9 4 3 perşembe günü saat 14 de, katî ihale de 
2 0 / 9 / 9 4 3 pazartesi günü saat 14 de yaplacağmdan talip olanların pev 
akçelerini havi makbuzlarla mezkûr günlerde Üsküdar İdare heyetine 
müracaatlan ilân olunur. ( 8 5 7 5 ) 

Kazası 
Üsküdar 

Mahallesi sokağı ^̂ o. 
îca;,iy? Çamiıcj. CÎÎÜ. •! 

Mukaj-yet 
Cinsi Bis-sesi kıymeti 

L. K. 
Aöşap ev i'a.:u 2400 Oü 

Pey 
akçesi 
L. K. 
180 00 

Karabet ve Yervant'ın Üsküdar şubesine olan varlık vergisi boı ;-
'arından dolayı yukarıda yeri ve cinsi yazılı mülkün satılması kararlaştı
rılmıştır. 

İlk ihale 9 / 9 / 9 4 3 perşembe günü saat 14 de, katî iKale de 
2 0 / 9 / 9 4 3 pazartesi ^ünü saat 14 de yapılacağmdan talip olanların pev 
akçelerini havi makbuzlaıla mezkûr günlerde Üsküdar Kazası idare he
yetine müracaatları ilân olunur. ( 8 5 7 3 ) 

Kazası Mahallesi sokajj:! 

Mukay.yet Pey 
Kapı Cinsi Hissesi kıymeti akçesi 

No. L. K. L. K. 

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

943 tarihine kadar uzatılnuştır. Alâkadarlann bulunduklan mahalde 
zıskerl^ şubesi başkanlıklanna hemen müracaat etmeleri lüzumu ilân 
olunur. 8 7 5 7 ) 

Üsküdar Pazarbaşı Karamanlı 34 Ev Tam 600 00 45 00 
Manol'un Üsküdar şubesine olan varlık vergisi borcundan do'syı 

yukarıda yeri ve cinsi yazılı mülkün »atılması kararUstırılrıuş'n 
İlk ihale 9 / 9 / 9 4 3 p-rşembe günü saat 14 de, katî ihale de 2 0 / 9 / 9 4 3 

pazaretesi günü saat 1 4 de yapılacağından talip olanların pey akçelerini 
havi makbuzlarla mezkûr günlerde Ü.sküdar kazası idare heyetine mü. 
racaatları ilân olunur. ( 8 5 7 6 ) 

• 
Galatasaray şubesine varlık vergisinden borçlu korsacı J. Rusel'in 

• Beyoğlu Tünel Meydanı 12 No. h ticarethanesinde mevcut kasa, dikiş maki. 
naşı. camlı Banko, koltuk. Duvar saati ve sir demirbaş eşya ile muhtelif 
mamul ve gayri mamul kadın korsala n ve sair korsalığa müteallik eşya 
4/9/943 gününe tesadüf eden Cumartesi günü saat 10.30 da mahallinde 
satılacağı ilân olunur. (8798) 

Tarlebaşı şubesine lx)rçlu Vahram Basmaciyanın Taksim Kocatepe ma
hallesi Valde çeşmesi 135 numarada kurulu marangoz atölyesinde mevcut 
makina ve teg^ıâhlarla sair âlât ve edevat 6/9/943 tarihine raslayan pazartesi 
günü saat 10 da mahallinde satılacağı Hân olunur. (8766) 

•k 
Galatasaray Maliye şubesine varlık vergisinden borçlu Funus cenaze le-

vazımatı sahibi İmra ve Emil'ln Pangaltı Bay Sungur sokak 50 numaralı 
garajda mevcut 3740 ve 3573 plâka numaralı 2 adet cenaze nakline mahsus 
otomobil ve garajda mevcut diğer e§ya 4/9/943 cumartesi günü saat 10,30 da 
mahallinde satılacağı ilân olunur. (8797) 

Konservatuar şelıir armonisi şefiinindem 
Bu hafta Cumartesi, Pazar ve Çarşamba günleri saat 18.30 dan 19.30 a 

kadar İnönü gezgisinde verilecek konser programı: 
1 — Kavak Marşı (Marş.) Zati Arca 
2 — Domino Noire (Uvert.) D. Aubert 
3 — Faust (Fant.) O, Caımod 
4 — Süite Turque (Süit) Cemal Reşit 
5 — Unterden Deperadlefi (Marş.) J. P. Wagner 

I İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânları | 
1 — 45 2/9/943 Perşembe 

46 —110 3/9/943 Cuma 
111 — ve daha yukarı 4/9/943 Cumartesi 

Hayrat hademesinin Ağustos 943 aylıklan jrukanda yazılı tarihlerde hlza-
lanndakl No. sıralanna göre verilecektir. (8770) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Yeni Türk Matbaacılık Anonim Şirketi 30 ,000 otuz bin lira ser. 

may««ni temsil etmek üzere çıkaracağı beheri 100 yüz Kra kıymetinde 
1 bir numaradan 9 9 dokstm dokuz numaraya kadar 99 doksan dokuz 
adıet hâmiline ve 100 yüz numaradan 300 üç yüz numaraya kadar 201 
iki yüz bir adet nama muharrer hisse senetlerinin 330 üç yüz otuz 
lira damga resmini 1-9-943 tarih ve 209453-3257 sayılı makbuz mu
kabilinde defterdarlık veznesine yatırmıştır. 

Keyfiyet damga resmi kanunun 39 ncu maddesi hükmüne tevfikan 
ilân olunur, 8 7 6 3 ) 

Sinop Vilayeti Daimi Encümeninden: 
1 — Sinop - Boyabat yolunun 3+862 kilometresinden 9+200 kilometresine 

kadar 877.80 metremikâb blokaj ihzaratı (19399.38) lira bedel ile ve 2490 nu
marah kanun ahkâmına göre ve kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu işe ait evrak: 
Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, fennî hususî şartname, keşif 

defteri grafik cetvelindedir. İsteyenler bu evrakı Sint^ Nafla Müdürlüğünde 
görebilirler. 

3 — Eksiltme 24.9.943 tarihinde saat 15 de Sinop Vilâyeti Daimî Encü
meninde yapılacaktır. Eksiltmeye girebilmek için (1454.95) lira muvakkat 
teminat vermeleri ve 943 yılma ait Ticaret odası vesikasını ve İhalenin yapı
lacağı günden (tatil günleri hariç olmak üzere) üç gün evvel VUâyet maka-
mma dilekçe İle müracaat ederek almış olduklan ehliyet vesikasmı ve yuka

rıdaki evrakı okuduklartna dair talih in imzasını havi belgeyi göstermeleri 
lâzımdır. 

4 — Teklif mektupları üçüncü maddede yazıh saatten bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde Daîml Encümene verilecektir. 

Postada vukubulacak teahhürler nazara almmıyacaktır. (8772) 

Ankara Telefon Müdürlüğünden 
1 — Muhammen bedeli 8 0 0 0 lira olan 8500 tane «Ankara Teleion 

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

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

1 6 da Ankara Telefon müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 — Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5 — Muvakkat teminat 600 liradır. 
6 — Eksiltmeye gireceklerin muvakkat teminat makbuzu ile ka

nunî vesikalarını teklif mektupları beraber eksiltme tarihi olan 16.9.943 
perşembe günü saat 15 e kadar Ankara Telefon Müdürlüğüne teslim 
etmeleri ilân olunur. ( 8 6 3 7 ) 

j 


