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Fransa ne yapacak? değil, Şekerfiati 
arttırıldı 

BU SABAHKİ TELGBAl'LAB 

Fransaya acaba daha ne 

Mihver kuvvetleri Libya
dan son süratle çekiliyor 

yapacaklar? Fabrikada toz §eker 480, 
kesme şeker de 500 
kuruştan satılacak Fransanın 1şke·ncesl daha bit

memiş. Dünyayı şaşırtan, tarihi 
<le şaşırtacak olan umulmaz bir 
çöküntüden sonra güya mütare
ke imzalayan bu büyük millet, 
iki buçuk yıldır harbin her çeşit 
sıkıntılanna hftlft. göğüs geriyor, 
zıt politika akıntıları arasında 
sarılıp duruyordu. 

mazdı. Asıl sorulacak şudur: 
Fransaya, daha ne yapacaklar? 

Amiral Darlan'ın Afrlkada Ankara 15 CA.A.) - Başvekt\lelten 

Vatanını, sulhe kadar bu teh
likeli geçitten aştırmak, Fransız 
milletine daha acı günleri esir
gemek kaygımle şerefini ortaya 
koyan Mareşal Petain kadar 
ezap duyan ve zorluk içinde çır
pınan bir Devlet Şefi bugün bu
lunama ... , deniles yanlış olmaz. 

kalmış olması, yahut Mareşal 
P~taln'in sonuna kadar bir nevi 
ana vatan nöbetçiliğinde ısrar 
etmesi, ferdt meselelerdir ki neti
ceyi değiştiremez. Bizce mesele 
başkadır. 

tebliğ edllmlştır: , 
1 - 1942 şeker kampanyası 1çln 

pancnr !latıerlne ilheten ktloda 2 ku
ruş 2am yapıldı~ gib1 'filrkiye şeker 
fabrlkalıın anonim şlrketlnln 1942 
kampanyasında fabrik:ılara tesllm 
edilen ve edilecek olan pancann yüz
de 1 ine kadar müstahsile prlm ola. 
rak şeker vermesi tensip edllmhtlr. 

Motörlü Mihver vasıtaları, fen erlerini söndür
meden muhtelif yollardan ricat ediyorlar 

Fransadan iki taraf da istifade 
etmek isteyecektir. Fransa bu 
nazik, aynı zamanda çok vahim 
durwn karşısında ruht b1rliğtnJ, 
ideal beraberliğini koruyabilecek 
mi? Bütün mesele buradadır. 

2 - 403 sayılı kararla 16/11/942 pa 
zartesl sabahından itibaren şeker sa
tışı serbes bımkılmış ve 400 s:ıyılı 
knrarla dıı. bu tarihten itfö:ıreıı fnb
rlkalard:ı şekerin toptan füıtı, am
malft..f masrafları h:ırlç, kristal kilosu 
480 kuruş ve kUp kllosu 500 kunış 
olnrak tesblt edllmiştlr. 

Londra 18 CA.A.) - Slrenalkte İn
g!Uzler Rommeı ordusunun bakaya
smı fasıla vermeden taklbedlyorlar. 
Cumartesi günü İngiliz kuvvetleri 
Tobnığun 100 kilometre batısında 
bulunnn Tm!mtye varmışlar ve dün 
de llert yürüyüşlerine devam eylemi§.. 
Ierdlr. 

törlü vasıtalannın havadan bomba
lanmak tehlikesine ıağmen fenerleri
ni söndünnedcn son süratle batıya 
çekilmelerinden anlaşılabUlr. Hntta. 
mihver kuvvetleri blr an evvel çeki
lebilmek lçln yalnız ana yolu de~u. 
nispeten chemmlyetslz yollan ta
klbedlyorlar. Blngazl llmnnı, Ame
rikan uçakları tarafından şiddetle 
bombardıman edilmiştir. 

ıoo tanesini de hasara u~rat.mışlar
dır. 

İngiliz BaşveUletı, ba~kunııı.ndan 
ge~ral Aleksanderden alıruın rapor. 
lara atfen Llbyada mihver umuml 

Fransayı yıkınlar arasından 
çıkanp selamete eriştirmekten 
başka düşüncesi olmadığına ŞÜP
he edileıniyen, fakat her nedense 
ilk günden beri kiminin gaflet, 
kiminin uyuşukluk, hatta. bazı 
düsüncesizlertn ihanetle itham 
ettiği bu ihtiyar, vatansever as
ker. kader öyle istiyor ki talih
sizliğin pençesinden kurtulama
sın. 

Şimali Afrikayı ele geçiren 
Müttefikler orada Darlan'ın ve 
general Giraiıd'nun sevgi ve oto
ritelerine dayanarak, kendilerine 
yardım edecek bir Fransız ordu
su kuracaklardır. 

Şeker :rıatlerindekl bu arttırma 399 
sayılı kıırnra müstçnlde;:ı verilen şe
ker beynnn:ı.melerl \'e beynnname 
vcrmlyenlerle mevcutl:ınnı noksan 
bildirenler nezdinde beyanname ha
rici tesblt. edilen şekerlere mute:ılhk 
znbıt varakalan muhteviyatına da 
ş:ımlldlr. 

Kesif mihver kuvvetıerlnln Bln
gnzlye glden yolda son stıratıe çe
kilmekte bulundukları görillmll.1f,üı. 

Mihvercllerln batıya. doğru çekllmek 
hususunda göster~ert istical, mo-

Tayyarelerlmlz, düşmana geca gfin
dilz hücum etmektedir. Uzun men
zilli tayyarelerimiz, 18 mihver taşıt 
vasıtıı.sını alevler içinde bırakml§lar, 

zayiatının 75,000 klşiy1 buldutunu 
tebliğ etmiştir. 

B. B. c. nln Kahlredckl muhnblrl· 
nln 1şarntına göre merkezl ve bata 
S!renalktekl mihver hava meyclınla• 
rınm. mntte!lklerln ellne geçmesi, 
d~ Akden~ vazl.y~i 1ıa~eıt 
değlştlrecektir. 

Fransanın son günlerde başı
na gelen yeni f claket, hiç şüp
hesiz, ilk andanberi güttüğü, iki 
tnrafı kollama, ateşten sakınma 
ve milli kalkınma politikası bakı
mından Mareşal Petain'in suçu 
sayılamaz. Bütün mesele, kıyılan 
ve toprakları, denizleri ve liman
ları, başlıca iki düşman arasında 
harb sahası hizmetini gören 
Frarısanın, sulha daha yıllar 
Yarken mütarekeyi harbden kur
tuluş sanmış olmasıdır. Halbuki 
Fransanın coğrafi durumu ka
dar, hezimet.ten arta kalan kud
ret ve kaynaklan da, harb sür
dükçe iki taratın, zafer için isti
fade etmek 1steyeceklerl maddi, 
manevi değerler olmaktan kur
tulamazdı. Bundan dolayı Al
manya, iki yıldır, Fransayıı da
ha temelli işbirliğine zorlayıp 
durdu. qene bu uğurda eski 

·müttefik Jngiltere - yüreği ya
na yana - Fransanm en güzel 
yerlerini bombardıman etmek 
zorunda kaleli. Amerika ve İngil
torenin Afrika şlınalinl ele geçir-
nelerf. yahut Almanyarun Mar

silyaya inmesi de hep bu yüz
dendir. Fra'nsa, karası ve deniz
lerile Atlantikle Akden.izde, Av
rupa ile Afrikada öyle bir mem
lekettir ki İngiltere ve Almanya 
arasında dün, bugün ve yarın 
harb meydam vazifesi görecek
tir. Gene Fransa öyle bir mem
lekettir ki savaşan taraflann 
kudreti arasında muvazene o1-
dukcn, yahut birinin takatı tü
kendikçe, yenilmiş, zayıflamış, 
dcımansız kalmış olan bu mille
tin donanması, ordusu hfi.1§. bir 
tarafın yardımına çağırılacaktır. 

Bu halin ne>ticesldir ki Avru
paya ile>ıde bir çıkış hareketi 
yapmava ırrccbur olan Müttefik
ler Afıikadn kendilerine en iyi 
bacınmn!h buldular, Fransız sö
mür~elerini işgal ettiler. Başka 
türlü yapamazlardı. Akdenizden 
gelecek böyle bir tehlikeye karşı 
da Almanya. Fr~nsanın cenup 
kıyilanna indi. Gelecek yıl belki 
de bu lki taraflı hazırlıklar Fıan
sa topraklarında karşılıklı sert, 
yakıcı ve yıkıcı çarpışmalara 
varacaktır. 

Bunlar Fransanın, belki de 
hlç ldmsenln suçu değildir. De
~işmez talih şudur: Fransa için 
rahat, mütarekeden gelemezdi. 

Bugünkü duruma göre Fran
sanın, düşmanla mütareke im
zalayıp hiç işe yaramayan anlaş
malara girişerek boşuna ümitle
re kapılacağına, ordu ''e öonan
rnasile Afrfüaya çekilip harbe 
devam etmesi daha hayırlı olaca
ğrru söyleyenler çoğaldı. Uzak
tan verilPn hükümlerin değ'erl 
olnıadığı gilJi, geçmiş hadiselerin 
ten1ddi de bugün işe yaramaz. 
Şimdi herkesin sorduğu mühim 
nokta şudur: Fransa ne yapa
cal~? 

Bütün Fransayı işgal eden Al
manya da kendisi için Fransa
dan yardım isteyecek, hatta ona 
tam bir ittifak teklif edecektir. 
Hitıerln mesajında çok ince ve 
duyarlı bir dille yapılan bu tek
lifi Mareşal Petain, yahut Laval 
kabul etmezlerse, askere, insana 
ihtiyacı gittikçe çoğalan Alman
ya, Parlste, Naziliğe can atan 
Doriot gibi muhaliflerden meşru 
bir hükumet kurarak Fransa -
Almanya ittifakını gerçekleştir~ 
bilir. . 

Necmeddin Sadak 

(Devamı sahife 2, aühm 6 da) 

3 - Sabit gelirlilere y:ıpılacak tev. 
zlntla lüzumuna göre icra Vekilleri 
heyetince tayin edilecek sair 1htlyaç
larnı k)ırşılanmrunna. tahsis oluna
cak şekerlerin flatlerl fabrikalarda 
kristal 120 ve küp 140 kuruştur. Bu 
maddeye cöre tevzi edUeeek sekerln 
nevini stok vaziyetine göre, Tilıklye 
şeker fabrlkalan anonim :trketı tayin 
edecektir. 

4 - Belediyeler §eker !laUerını, ya
pılan bu zamma göre mahalll ıeker 
t!atıerlnl yeniden tesblt ve Uln 
eyliyecetlerdlr. 

Almanlar general Veygand'ı 
Fransa'da tevkif ettiler 

Zirai sigorta 

Tunus'a giren Müttefik kuvvetlerin en 
büyük kısmı lngilizlerden mürekkeptir 

Londra 16 (A.A.) - Birkaç van ve yoğile Şimali Afrikadaa ata- radyosunun tebliiin• eöre aeneral 
ay evvel Cezayirden Fransaya dön• caitz.-.. Giraud. amiral Datl• tarafındaa 
müı olan general Weygand Alman· Müttefilderin Tunuataki ilerleylfin- Şimalt Afri.kadaki Fransız kuvvet• 
l~r tarafı?dan tevkif edilmiftir. Af· de Cezayirde bulunan Bone ve Bu- leri baıkumandanlıiına tayin edil
n~.anın. ıımal babaına çıka~lmıı olan gie deniz üıleri çok mühim bir rol mittir. 1 nisan sabahı başlıyacak ve 30 

eylfıl akşamı bitecek 
muttefik kuvvetler, son sürntle Tu-- oynamaktadır. Mareıal Petain'in 
nuaa yürümektedir. Birinci İngiliz B k d 1 r~- h b" • 

aı uman an genera ı:.ı.ııen o- ır emn 
ordusu kumandanı general Ander· ver'in umumt karargahı tarafından Beme 18 CA.A.) _ Vl.chy'de n1l.F9 

Ankara 15 (Telefonla) - Doluya 
karşı sigorta kanun proj~!. mfita
lAalan alınmak üzere vekAlet~rde 
tetkik olunmaktadır. 

Projeye göre Ziraat Bankası. blı
z:ıt veya diğer milli sigorta şlrketıe
rlle nnl:ı.şarak toprak ve ağaç mah
sullerini doluya karşı sigorta etmek
le mükellef olac:ıktır, 

Hilkümetçe lüzum görülen vi!Ayet
lerdekl çlrçllcr, hUkfunetçe tesbit ve 
Uyln edUecek toprak ve ağ'aç :ma.ıı.. 
sullerlnln tamamını sigorta ettlrme
ğe mecburdurlar. 

Bu k:ınuııun tatbikatında Zl.rM.t 
Bankası, sigortacı sıfaUle hak ve me
sullycUerl iktisap edecektir, Slgor-

Türkiye 
tarafsızhğını 

müdafaa edecek 
Alman sözcüsü lsveçten 

almak istediğimiz 
vapurlar için ne dedi? 

son, Tunuaa yürüyen müttefik kuv- d" ,_ d'l t t bl'v talar blitün mahsul nevileri için 1 l · . 1 . . un aııı;şam neıre ı en ream e ıge dilen resm1 blr tebliğe g!Sre, mare§al 

1san ~-'- hı b 1 lı: 30 l"" vet ennın yi!zde doksanını ngılizle- göre cumartesi günü dört Mihver Peta!n, Şlmall Fransız A!rlkası ordu. n .-.aua aş ıynca ve ey w r· t kil •v· . .. 1 . ı.. 
akşamı bitecektir. ın _ cı ettıgını soy e~11 ';8 peya· uçağı düıürülmlifô Şimali Afrika suna. şu mesajı göndermiştir: 

Bir sigorta senesi içinde hasar natına devamla demlıtir ki: halkının giyecek, yiyecek ve ııhht cOeneral Guiraud verdi~ asker 
tenddüt ettiği takdirde her biri aynı cBirincl Britanya ordusunun va· ihtiyaçlannı temin etmek için icabe- sözünü tutmadı. Kend! kendine ta.. 
esaslar dahilinde ttıyln olunac:ıktır. zifeıi, doğu istikametini takibederek den bütün tedbirler alınmııhr. kmdıRı rütbeyi, yabancı devletlerin 
Sigortalı hasa k 10 Un sayesinde elde etti. Benlm namıma 
1 1 de h

' be nn vu uunu b dg süratle j)erlemek ve Tunus limanla- Mihver denlz kuvvetleri, Şimalt hareket etmesini menedlyorum. Söz· 
ç n a r venneğe mec ur ur. . 1 1 k . N ·ı T Af 'k d d .. f'L ·ı Dolunun yaptııı. h:ı kspıı ıerce rım ışga ey eme tır. azı er, unu- n a a se}'Te en mutte ıııt gemı e- Ierlne kanarak onun suç ortağı ol. 

ı:;ı sar e .r 1- ,_ •• d · 1 d' h" ğ l 1 1 3 tt\yln olunacaktır Mahsulün tama- ıa uçaııı; ve ıı:uvvet gon ermıı er ır. re ucum etme e ça ıoıyor ar. mıyacaksınız. Sizin yegdne kuman• 
men ziyanı hnllnd.e hasar miktarının Her İtalyan ve her Almanı bütün Mihver denizaltısi batınlm11br. Fas danmız benim ve ben kalacn~.• 
yüzde 80 nl kendisine tazminat ola-
rak ödenecektir. 

Bu kanun hükümlerinin yd
mur, kar ve sair Afetle.ı;. hakkında da 
tntblk edilebilmesi için hilkılmete sa
lahiyet verllmektedlr. 

.. :ikka~I erı 

Tramvaylar durak yerle
rinde çok bekliyorlar 

·Stalingrad' a karşı 
son Alman etaarruzu 

Dört günlük taarruzlarda Almanlar 
bir sokak boyunca ilerlemişler 

Tramvaylarda kalabalığı aza]t
mak için ihtiyari durak yerleri kal-
dırılıyor. Bu, seferlerin lıulandırll· ~ndra 16 (A.A.) - Staihlin-i lerimiz, düşmanın hücumlarını püı-

• • b" ec1ı.!_.J1• Faka t grad da yeni Alman taarruzu nı a kürttüler. Almanlar fabrikalar ma-
ması ıçın ır t ouuır. t ram· fh · · · D" t " d b h il · d k "b b' 1 k 

f ı . 
1 

bal d ~~-•- sa asına gırmıştır. or gun en e- a esın e ta n en ır a ay uvvct· 
vay ıe er erı ası ara a.rm uraa · h . d Al ) · l • ·· e lerind faz) d lan .. .. den rı. ıe re hücum e en . man ar, ıım- e hırkaç defa hucumda bulundu. 
y r :ı.:.. e H a urmal lar ~l ri dı fabrikalar mahalleaınde dar bir Erlerimiz, bu hücumlan, düımana 
gecuıu,.or. enı yo cu ıncce e k · l hed f ittih .._: l f k t b" ,,ı_ • d' '- ü ,_.. .. 

[ Pasifik'te deniz 
muharebesi 

Gelen haberlere göre 
hala devam ediyor 

d b' kae d ak l hazırla- csım e az euı.uş er, a a uyu.ııı; zayıat ver ırereııı; p sııı;urttu--
Berlin 15 (A.A.) - Anadolu ajansı- yer : r ur evve or bir aokak boyunca biraz ilerlemeden ler. Henüz tamamlanmıyan maluma-

nın hususl muhnblrt blldlrlyor: ~P dpıbi~I t il~ -.ı~~mıY~ başka bir netice alamamışlardır. ta göre:' düımanın takriben 400 su-

Londra 16 (A.A.) - Cenubi Pnsı.. 
fllcte Ouad:ılc:ınal adasında çetin 
çarpışnuı.lar devam etmektedir. Ja.. 
poıilar knybctUklerı yerleri geri al
mak 1çln sonsuz bir gayret sarfedi· 
yorlnr. Birçok Ja.pon gemisi ndada.. 
kl Japonlara. takviye kuvvetleri ve 
malzeme getirmek için :faaliyet gös
termE!ktedir. Adanın cenup doğusun
da deniz ve hava. muharebesı hli.IA 
deva.m ediyor ise de bu hususa da.lt 
yeni bir haber verilmemiştir. Müttc
!lk tayyareler, bir Japon gemi kafi· 
le3lııl ya.kalıyarak flddeUe bombardı. 
man eylemişlerdir. 

t ll em e e ç er ID!nCK uzere o "''- b . . '- 'k 10 26 DUnkil gaze ec er toplantısında yolculara bil t k • bo ağım .nımanlar Kafkuyada Nalçık çev- ay ve erıru yoııı;ettı , top ve 
Şimal Afrlkadakl olayların gelişmesi diye arabal:..ı ~~ ~eti· resinde müdafaaya geçmİJ görü~ siper b.a~anını tahribettik. . 
karşısında Almanyanın tedbirler al- yorlar Okadu ki hiç hir imendifer mektedir. Ruslar, bu mıntakada iler- Stalıngradın cenubunda hır ke-
dıtını ajans haberlerine dayanarak k tan· • nlard f - 1 liyorlar şif müfrezemiz, düşmanı müstahkem 
ileri süren blr yabancı gaze!ect, dl- ~ar:- ıstaayo • trunvay ar Tua;se bölgesinde muvaffakıyet bir mıntakadan çıkarıp atb ve ken· 
ğer tarafsızlann da askert tedbirler Bmıun ~ • zaman zaman bir taraftan öbUr ta· disi 0 mıntakada kuvvetli tahkimat 
tı.lıp alm:ıdılı:larını rormllftur. oınune aeçmelıt raf '-t d' yaptı· 150 dilımanı yoketti. 
Alınan Hariciye Nazırlığı sözcüsü. a geçmeııı; e ır. • .. . ... 

bundan iki hafta evvel Türkiye Go·· nu·· ı -=-= Motkön 16 (Radyo)' - • Dün ~a~ıg~. şımal doguaunda k~~t-
Cuınhurlyetınln Türklyenln tarafsız- . 54 lerımız, duomanın mukavemetını ye-
sızlığını muhafaza. ve nıtıdafaa hu- 'bli nereııı; · er emege evam e er. 

Yeni Glne'de mütteflıc kuvvetlerin 
llerUeylşl devam ediyor. 

Tokyo 16 (A.A.) - Japonlar, har. 
bin b~dan beri 370 miltte'fl.k har?>. 
879 ticaret gemisini batırmışlar ve• 
ya hasara ug-rat.m~lardır. 

9 hart> gemls1 de eslr edilmiştir. 
, ı ~ gece yana newredilen reamt Rus ,_ il ı ... d tti'l 

susundakl kesin nzmlnl açıkç:ı. ifade\ Cehennem·· te 'ğiı • - . Bir kesimde düıman 40 tanktan 
ct.tığinl, bu itibarla Türklyenln de 1 1.5 ıonteınnde kıtaab1!1ı~ St~lın- yardım gören bir taburla mukabil 
askert tedbirler almış olmasının kuv- ( . • ~ gra ... d mıntakulle T~apae nın ıımal hücumda bulundu. Kıtaatımız, düt- A • k d 
ve;ıe muhtemel bulunduğunu, İsv1Ç- ı Güzide muharrir l dogusun~a ve Nalçık ın cenup d~ğu- manı püskürterek, takriben iki bölü- men an yar 1m1 
re ntn de aynı az1m. ve kararda ot. , Mebrure Sam/'nin ıunda düımanla muharebe ettıler. ğe yakın kuvvetini yokettiler e 20 
duğ~u söylem~ştır. / Diğer cephelerde deği,iklik olmadı. tankı hasara uğrattılar ve yak~ılar. Londra 16 (A A.) - Reis 

Tilrk!yentn Isveçtcn bazı vnpurln.r ı canh ve cazip uslubile yazdığı ~ 8 - 14 ıonteırinde biten bir haf- . . w • Rooıevelt, ilkte§T'İn ayında mütte-
satın almak için teşebbüste bulundu.. en son ••eri ta zarfında 97 Alman uçagı"' nı dü- Tuapsenın ıımal dogusunda kü- r·kı Öd" k' 1 ~. k "" "'- d" l h" l ~' ere, unç verme ve ıra ama 
ı:;unu, anc:ı vapurl:ır Tllrklyeye dev- _ ) ıürdük. Blzbn zaylabmız 66 uçak- çuııı; uşman gurup arının ucum arı- k 'b' 915 .1 d I 
redlllnce bunl:ırın B:ıltık dcn1z1nden Yakmda ~ tır nı püskürttük ve takriben 150 aske- d a~un.u ;ucı 1

1nce ~;:~~. d'~r 
çıkmalrnnn Almanyanm lzlu ver. AKŞAM Ut 1 d ı '14 t • d h k tle i- rini, 3 tankını, 11 kamyon ve oto· b~lsd·~rın. ~ mBa zeme. vb~rı ıkgınıd un 
mek nlyet'nde olmudığı hakkında İs s un ann a ' son eırın e ava uvve r bT . i h ile ı ırmıştır. u, yeoı ır re or ur. 
veç radyosunun yayımı etrafında g - ~ o il'!!IJP -~ ~.J/ mlz, düşmanın 120 kamyon ve oto· mo 

1 mı m a ett · 
Bunun cevabı kısadır: Fransa ne bir yabancı !nzeteclnin sordutu B:ııtık den zinden çıkmasına. Alman. mobilini tahribettiler, 5 bataryasını, Bir kesimde Alman otomaükçilerl 

bir şev v nmıvor, bir şey yapa- suale sözcü şu cevnbı vc.rmlştlr: ya müsaade edemez. Zira yolda her 1 O ıipe.r havanını 1U1turdular. lki snflanmızın gerisine sarkblar. Tam 
<' k Jıa]dP je<rtldir. Brı">tn.n ba!)a Alm:ıny:ının emin olmnsı 11\zım ge.. hnngt bir IngUJz harb gemisi tara- cep'hane deposunu havaya uçurdu- vaktindealdığımız tedbirlerle onlan 
1 • l ı~ı eladır Fı. .. .nıı elin-

1 
llr. Bu hu \L'ltn tnm kan"ııt ve cm- fından çevrlllp e,\konması kuvvetle lar ve bir katan hurdehaı ettiler. tarümar ettik ve bunlardan 100 ta

lzmitte kar yağıyor 
İzmir 15 (T lc!oniıı) - Bur:!d:ı h~ 

va çok .soğumu tur. Et.r:ı.!t:ı.kl d ğlııl.1' 

dcn gelse, bugün olan şeyler ol- niyet hasıl ct.ıncdl.Jq;e l>ıı vapw·ıarm muhtemeldir 



Sahife 2 AB!ŞA:M 

SÖZÜN 6EliŞi ---~lili1Bfliitsf@!e!q 
Dedikodu ziyaretleri 

V ılfmlzln hakkı var. Tramvaylan ı, l8b.lbl olmıyan vatan-
4.qlar 4oldunııor. Bu, yafmurlu rtfDJerde tramvaylann 
kalabalık olacağına daha tenha e>lmasmdan cta bellldJ.r. 

f ağmur iş adamını evfncfe oturtamas. KeııdW tflne gfdecefl 
e Amlr1neı «Bugün hava yatmurtu oldufundan vulfeme 

Jelemfyeceffml derin saygılanınla arzederlm.» clJye tezkere rön· 
tderen memur veya l§çl, .. yrm ne kadar derln oluna olsun, 

Dünkü lig maçları 
Galatasaray, Vefayı 3 - 1; Beşiktaı, 

Süleymaniyeyi 7 - 2 yendi 

Fenerbahçe Davutpaşaya 18 gol 
atarak rekor kırdı 

yağmumız gil.ıılerde de evde oturmak tehllkeslle kaqılaşır. Bu 
da h~ bir şey değtldlr. Onun için it ahlbl yafnıur demez, ça. 
mur demez ~e gider. Tramvayın zanırf müşterisidir. Ne yap-
81D, derdi maişet! 

Fnko.t ahbabına: tıFilan gtln hava yafmurlu olduğundan Ug maçlama CIUn F•nerbahçe ve akınlarla geçerek 2 • O Calatuaray 
dynret~ gelemedim» diyen bir küçük bayan, bir hanımefendi Şeref ttadlarında devam adilmirtlr. lelıfne kapandı. 
veya bir sayııı bayın geçimini tehllke1e d~ecek bir cevapla Fnerbahçe 13 _ . lkıncl devreye :Vefa çok tUrı.tll 
karşılaşması asla ihtimal içinde değildir. Ne ziyanı var? O D t a l b"atladı. Bilhassa eai taraftan yap• 
gUn olmazsa başka gün olur. Biiyle bir zamanda hJç olmasa kim ayıı P~~ bklan akınlar tehlikeli oluyordu, Bu 
ne diyecek? İnsanlar ne fedakirlıklara katlanıyor, bu noksanlll ()yunun baılama11lo ~lklınlf.etl sırada ortac1an tnt bJr hUcum yapan 
devrinde ziyaret noksanının lnh mı olur? kuran Fenerliler raldplcnnl ko ay• Galatasaraylılar kaleclıJn hatasindan 

VnUmfzln de acı acı şfkAyet ettiği gibi, ne yazık ki bunu he- !ıkla çember lçino aldılu. Davutpa• f!tifade ederek Muzafler vasıtaslle 
nüz nnlanuş değiliz. Rica ederim, tramvaya bindiğiniz uman, plılar bUtUn gayretler1nl ınrfetmele· bir gol daha çıkardılH, 
fmkdn bulursanız bir etrafınıza bııkınızı Kalabalığın dörtte üçü rlno raimen, zaman saman hızını Maç 3. 1 Calatasarayın gaHbJye· 
kndındır. Şehrlmlzdeld iş sahibi erkeklerle fi sahibi kadın sayısı arthran f tner muiıaclmtcdnl bir tile bitti 
ara.r;ımlaki nispet bu mudur? Ne g_ezer! Eğer öyle olsaydı İstan· ttirlU tutatamadılar. Ve oyun bittiği 1 t · b ] 3 bul erkelder cenneti IIAn edilirdi. öğleden sonra saat Uçte tnmı· ı:ııman FeiıerbalıçeJiler yediği bir sa- 8 an U spor -
vaya binen şu silslil bayan kalabalığı nereye gidiyor? Yansının yıya mukabil 6 l Melih tarafından Taksim 1 
dudak boyası almaya, yansının da lrulaklanna çalınan nefis bir olmak Uzere tam 13 gol yaparak Şeref .tadının ilk maçı lstanbul-
dedikoduyu ahbaplarına yetlştinneye çıktıklanıu, yanılmak mevsimin gol rekorunu kmnı§ bulu- sporla Tabim arasında yapıldı, la
lhtimalinf nklımza getirmeden, iddia edebilirsinf:t Süslenme ede- nuyordu. tan'bulsporlular oyuna çok cilnlı ba~
vatı satan dükkfınlnnn kadın mUşterllerle dolup taşması ve Şeb· Çoktanberl aynamıyan Eaadın ladılar. Ve bunun noticesl olarak 
rln bir ucunda konuşulan bir lafın gliz açıp kapayıncıya kadar tekrar takımına iltihak etmlo bulun• üstünlük kurdular. Devro nlhayetJne 
ıehrin öteki ucuna yetişmesi başka neyle doğrulanabilir. mıuı Fenerlilerin mUdalaa hattını dü- kadar Taksimin bir golilne mukabll 

Yapmıyalıml Snyıl:ın gittik~e azalan eınekdar tramvayları- ~eltınl§ ve muhaclrn hattında da 'M-; ü9 aayi çıkardılar. lk!ncl devrede 
mızı pudra, ruj, rimel, dudak boyası ve bilhassa dedikodu nakll· lıh ne.r zamanki afbl muvaffak bır her iki takım gayretli oynamalanna 
yııtıruı filet ctmiyellm. Dedikodu dyaretlerlnln mran yalnız çe- oyun çıkarmı§tır. rağmen, gol adedini arttıramdılar n 
ne eskitmelilc kalmıyor, tramvay bnndajlannı yıpmtıyor, mo• Galatasaray 3 • Vefa 1 mç 3 • 1 !stn'bulspor lehlne bitti. 

WrlerJ yaJayoı, kazalara, çatışma Jara, dalın. fenası 1, sahlplerlııtn F b h d gü 
yo11ardn kalmasına sebep oluyor. Her fmuU ~ gibi dedikoduyu niln ::e:OınJ:ı ::ç~ıG:la~:.ı~nyl; Beşiktaş 7 -
ela harb sonuna bırakmak tutulacak en dofm yoldur. Vefa araeında yapıldı. Hakem Tarı· Süleymaniye 2 
a:::============-=========Şe=v=k=e=t=Ra=d=o== kın idaresinde aahtıya çıkan takını- Şeref stadının ikinci karıılııfması 

k 
• ı d • lar §U ıekildo dizildiler ı Be§iktaıla !Süleymaniyo arasında ya-

M • ı ıA p• ç ) J Galatasarayı Osman• Salim, Fa· pıldı. Hakem Adnan Akın'ın idare ) } ıyango e ruk • E,fak, Arif, Kemal• Hikmet. ettiği bu maça Beıiktaolılar ıu kadro 
Orhan, Cemil, Muzaffer, Gazıı.nf er. ile çıkmıılardıı 

Dünkü çekilişte kazanan 
numaraları yazıyoruz 

Vefaı Muvahhit • Cihat, Siiley.- Mehmet Ali • f eıyzf, İbrahim -
man • Mustafa, Hakkı, Süleyman • Saim, Ömer, Çaçl • Şükril, Kemal, 
Mufıteıem, ŞUkrl!, ZekJ, Hilseyin, Hakk, Şeref, E,ref. 
Haydar. Üyun ba,lamasilo hUcuma ge-

Maçın ba,lama.Uo ıert va derin çen Beıiktaılılar rakiplerinin uyıf· 
paalarla Vefa kaleaino yüklenen Ga.- lığınduı istifade ederek kolaylıkla 
lataaaray muhacimlerl daha ilk dakf. üstünlük kurdular. Ve llk devreyi 

Mllll Piyangonun dün Ankara Ser- nan 877161 numaralı bilet Glresunda kda pek mllait bir ıol poziqoouna 3 • O kazandılar. lkincl devredo SU
ıtevtndo yapılan ke~deslnde ıkranıL aatıbmftır. 1tram1 .ta.zan bllet gtrdilerse do çekilen f(it dfreie çar· leymaniye blraa canlanir gtbt oldu 
1• kazannn mmıaralan yazıyoruz: ıe::::01i!:8 numa~:ıı bllet a~dan;.: par~k kurtuldu. Vefalılar hu ilk an· ve Befiktqin 4 goliine l sarı ile mu~ 
10.000 lira ikram.iye tnznnan nunıara: da 288700 numaralı bllet de Blsmll- dakı Galatasaray hUcumiannı atlat• kabele etti. Netlceclo mao 7 • l Be-

877161 de' ıatılmı§tır malt için canla batla çalııtılarsa da şiktaıın galebesile nihayetlendJ. 
10.000 lira Jkra.mlye kazannu numara.: D 000 Ura tkta.miye tnzo.nan bllet- 6 inci dakiltada Cemilin yaptığı gole B k r: K - l 

139468 288700 !erden 8 taneat 1st:ı.nbul, bir tane!i de m&nl olamadılar. ey oz a • aıımpaıa 
1.000 lira. lkrrunlye kazanan numara: Oihanbeyllde aatılmştır. Calatuarayın bu eayıaına hemen Günün ıon maçı Beyko:a ile Ka-

095283 170434, 193102• 1'11
228 2,000 ı•- !kramlyo Jta:ı:a.,.,an blltt- multahle etmek hevecile hızını arttı- sımpa,a aruında yapıldı. Hakem 2.öoo Ura lknım.lye kazanan u... •· 

numaralar: lerden 8 tanesi İstanbul, dört uı:ıest ran Vefalılar bin"birlnl takibeden Samihin idare ettiği bu maça Bey· 

022193, 029141, 060257, 072396 077279, Ankara, 2 tanesi İzmlr. bir tanesi akıruarla rakfp kaleyi tehdide ba§la· kozlular ~k.1 oyunculardabJ kurul-
101441, 138556, 157183, 185854. 186049. İzmit, bir tanesi Lddlk. blr tanesi dılana da muhacfmlerinJn kale rr.uı bir takımla çıkhlar. Takım1ann 
190033, 191338, 211786, 212167, 291286, Kastamonu, b1r tanesı Nazllll, blr ta... lSnündo ıilt atmağı unutarak fazla §İmdiye kadar aldığı neticelere göre 
298910, 816277, 346862, 362497, 378972. nesi Urfa, bir tanesi de Karabtıkte çalım n pat yapmak hatası, netice kuvvetleri mUaavi olan hu iki kulU· 

1,000 lira ikramiye kazanan aa~~t~ka tkraml kazana (4()) almalanna mlnJ oldu. bllrı karşılarınui çetin geçeceği tah-
numaralar: bll l j y rd ye uhteU~ Devrenin ortalanna doğru gene ınin ediliyordu. Fakat Kaamıpaıalıla· 

003876, 012844, 045100, 045288, 001652, ve etaz!ları:da U:.':ı:ıtı ~ıın: Cemı1ln ıahst gayretil. tllrUldediği rin durgun ve ahenkslıı hlr ffiA9 çı-
069563, 074559, 081786, 12115!1, 130616, topu V~fa kalcslno ~incl defa ıok· karması ıy\lzUnden, Beykozlular Qs-
143144, 155747, 182923, 196893, 203677, T "k akı d muı Calataıaraylıların galibiyetini tünlük teminin de gllçlilk çekmedi-
223605 238177 240484 245528 249149 orı nı evam • . _ 
%51708: 268538: 269308: 260791: 215802: edi or garantiledi. _v. devrenin hu.nd~n ler ve maçı ' - 1 kazandılar. 
191366, 296074, 300209, 30072!1, 307832, . Y d v sonraki kısmı ltarıılıklı ve netıces.ız ŞAZI Tezcan 
110539, 312479, 822ı75, 323474, 330674, !onk ve .palamut -:kını . e am 
849459, 363106, 370109, 382ı4!1, 398473. edıyor. !0r~ler pek inlqmıgtlr, ~u 

500 Urn lkmmlye kaza.nan kadar ln toriklere her acne mevaım 
numaralar: sonunda raalanmakta idi. Balıkçıla· 

Bo ndört rakamı (2181) ve (97'15) m nn mevsim aonunun yaklaımaıı üze-
biten 80 bllet. rine endi§eleri artmıgtır. 

100 Um ikramlye kaznnanlar: KAfl miktarda tuz vo buz tedarik 
Son Qç mkamı (510) 1le biten 400 edUemediğinden, çıkan balıklar kl-

bllct. milen ihraç edilememigtlr. Yiyecek 

Türkiye güreş birincilikleri 
Istanbul birinci, Ankara ikinci oldu 

DURUMU 

TUNUS'TA MÜTTEFiKLER 
ALMANLARLA ÇARPIŞIYORLAR 

lngilizler, Libyada Mihver ordusunun 
bakayasını fasılasız takip ediyorlar 

Ş.imalt Ahikada ı 

r,1uhtelif kayjıaklardan ıelen 
l>erlere göre, Tunua hududunu 
~ ~I~ olan müttefiklerle, ora• 
r• lndirilmio olan Alman kuv
vetleri araeında muharebeler 
ba§lami~tır. Bu hd>er, henüz 
tetmt bir kaynaktan teyJdedll· 
tnemiı olmakla berber, dolru 
olması kuvvetle nıuhtemelclir, 
ÇünkU müttefik kuvvetler, ev• 
velld gün Tunuı hududunu a~ 
tıklanna göre, §imdiye kadar 
Almanlarla temasa geçmlı ol• 
ması 1cnbeder. AJanslann verdi· 
ği diğer bir habere göre, Tunus 
~ehri içi..'"ldc Almanlarla FranSlz: 
garnizonu arasında sokak muha· 
rebelc.ri cereyan etmektedir. 

İngilizlerle Amerikalılar Şi
mall Afn"kaya mUtemadiyen as• 
ker ve malzeme ç~karmağa de· 
vam etmekte ve bu kuvvetleri, 
motörlU vasıtalarla derhal Tu .. 
nusa göndermektedir. Amiral 
Darlan, general Giraud'ıyu Şi· 
malt Afrikadnkl Fransız kuvvet· 
lerl ba§kumandanlığına t&yin 
etmig, general de \•azifcslne baı· 
lamiıtır. 

Lı'bya cephesinde: 

Sekizinci lngiliz ordueu., Mih· 
ver bekayasırn takibe devam 
ediyor. Resmt lngHiz te'bliifne 
e;8re, fngilizler evvelki gtln tam 
Demenin cenubuna dUıen To• 
mlmi'yo kadar takibeylemişler• 

At Yarışları 
Reisicumhur yarıılari 
ıonuna kadar takihettl 

tJr, Verilen tamamlayicı haber
Rre g8re, mareoal Rommel, Der· 

~
'yl boıaitmıı, oradaki Mihver 
epolannı da ateıe vermittir. 
ihver kuvvetleri, ricatlerini 

~tretmeğe memur ettikleri a.rt
\tlarile çarpışarak f ngiliz takibini 
<J;Irdurma~a vo temaeı kesme~e 
~lışmakta, lngiliz zırhlı ve mo
tlhl U lırkalan, mağlubettlkleri 
~Uıver tümenlerini tamamen 
lpıha edebilmek için ilerlcylole
rlne hiç fasıla vermemektedir. 
İngiliz Ba§vekaleti tarafından 
'Verilen aon haberlere göre, Mih
ver ordulanmn son Batı çölün· 
de §İmdiye kadar esir, maktul ve 
yaralı olarak verdikleri zayiat 
tutan 75,000 l bulmuştur. 
Doğu cephesinde: 

Stalingrad ıehrinde, Kafkaa.
rada Tuapse ve Nalçık çevre
lerinde dün de muharebeler de
ıvam etmiştir. Rus tebliğıne gö
re Almanlar, fabrikalar bölge
ıJ,ıde ıyaptıklan §İddetli taauuz
lar neticesinde Rusları bir eokak
tan atmağa muvaffak olmuşlar
dır. Umumiyet itibarile gerek 
Stalingradda ve gerek Kafkasya
da harb durumunda esaslı bir de
~iklik yoktur. Londradan ge
len haberlere göre, Kafkasyaya 
b'ol miktarda yağan karlar, bU
yük harekata m&ni olmaktadır: 
yollar karlardan geçilmez bir 
veziyete ginnietir. 

Fransa ne yapa
cak? değil, Fran
saya acaba daha 
ne yapacaklar? 
(Bq tarafı l bıcl aahifede) 

Ankara ı~ (Telefonla.) - Sonbahar 
at yarışlarının 8 1nel hafta koşulan 
bugün ppılmı.,tır. Reislcumhur 1s. 
met İnönü İpodromu ,ereflendlrtrek O zaman - Hitlerin, mesajın· 
koşulan so'nun.a kadar tn'kibettı, ge. da nçıkca Söylediği gibi - Al· 
llşlerfnde olduğu gibi, İpodromdan manya Fransadan bir kaç mil· 
aynlı§lannda da halk tarafından yon asker toplayıp, Müttefikle
o1ddetle alkışlandı. BB.l}VekU B. ŞükrQ tin muhtemel bir çıkış hareketi· 
BaraçoQ"lu da Mllll Şeflmlzla birlikte ne bununla karşı koymak isteye .. 
Şeref tribününde koşulan takJb~ cektlr. Fransa bakımından bil· 
mlştir. yük tehlike, kendini harbden 
Kcıounun netlcelerı oudur: kurtulmuş sanan bu memleketin 
İKİNCİ KOŞU: Yılmaz birinci, Aluk yeniden, iki düşman arasındaki 

1k1ncı geldi. Ganyan ı3o kuru4 verdl. en şiddetli savaşa meydan olma· 
üçONctt KOŞU: ceylft.ntek blrln· sı değlldir. Çünkü bu, mukad· 

el, Tarı:nn !kinci, Bora üçüncU ge]J. derdir. Fransa bakımından en 
dl. Uçar koşmadı. Ceyldntek1n gan- büyük millt felhket Anglo • Ame
yan~ 170 ~ruı1 verdl. rlkanlarla Almanya arasındaki 

DÖRDtiNctl' KOŞU: Zehrtmar b1· bu gelecek çarpışmada bilhassa 
rlncl, Zal lklnc1, Kamıen ttçüncü gel- Fransanın kurtuluşu ~dma iki 
dl. zehrlmarın ganyanı 12il verdi. Fransarun boğ'uşmasıdır. 

60 lira ikram.iye kaznnan numarlar: fiatlerinin pahalı olu~u balığa olan 
Son üç rakrunı (493) ile biten 400 rafhetl arttımııg, bu hal balıkçının 

Cumartesı günü başlıyan ala!mnga 
TilrkJye güro birlnclllklerlne dftn de 
Fntıh G~ KulübU salonunda de
vam edllm.lş ve bu suretle mtlsa.baka
lar nllıayetıenml..ştlr. A iman netice
ler §UDlı:t.rdır: 

BEŞİNCİ KOŞU: Demet b1rlncl, . . 
Be3len CKocaeU). Dandl 1Irlnc1, Komlsarj üçüncU geldi. lngıltere - Amerıka Fransayı 

79 kilo: ı - 1smaıı <Kocaeli)' ı - Dem.etin ganyanı 630, plft.ses1 285 tir, kurtarmaya u.ğraşıyorlar. Al· 
bllct. yilzilnU güldUnnU~tür. 
JO lira lkramlye kazannn numaralar: Balıkçılar Belediyeye mUracaat 

Son no rakamı (196) (577), <UO, ' lk ı 
(694) ve (695) ıı blt 2000 bllet ederek buz m tarmın arttın mumı 
ıo llm 1.kram.lye 

8 
uZ:an n~lar· iltemJotir. Harhden evvel ecnebi 

Son lkl rakamı (11) ne blten 4 ooÔ halık kayık ve vapurlan tuzla buzu 
tıııet.ıı • memleketlerinden getirdiklerinden, 
J llrn 1knımlye knzanıı.n numaralar; sıkıntı çekilmezdi. Balıkçılar, kendi 

6dh rakamı (3) ve (9) U. blten mot8rlerl llo lzmire giderek tuz ge· 
80.000 bllet 1kramlye alırlar. tJnnektcdir. Ancak balıklar bu au• 
20,000 llrnlık büyük 1kram1yeyt kaza.· retle tuzlanabllmektedlr. 

BİLL0R$İ$E 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 126 Yazan: (VA • NO) 

66 Kilo: 1 -Kenan (İstanbul), 
2 - Niyazı CAnknral. 

61 kilo ı - Abdullah #Ankara), 
2 - İhsan (İsta.nbul). 

66 tllo: 1 - Ya§ar <Ankara), 2 -
Reş~t (İstanbul). 

'12 kilo: 1 - Aziz (Ankara), 2 -

Ahmet (İstanbul). ., d idd b d Fr 
87 kilo: ı - Rızık <istanbul> ı _ Çlftebahls: CeyJdntek - Demet 10 manyanın a ıası u ur. an· 
tsmaıı <Ankara). · Ura 1!1 kuruş verdl mı dışındaki Fransızlar gibi, Fran-

Ağır: ı _ Ahmet Samsunlu cistan- =======· ======= sayı içerden müdafaa edecek olan· 
]ar da bu suretle vatanlarının 

bul>, 
2 

- ŞUkrti <Ankara>. ~· Takvim 8 kurtuluşuna ı.. ·ıwmet ettiklerine Puan tnsn1flne g6re tstnnbul bl- ıı.u. 
rlncl, Ankara 1klncl, ESkl§chlr UçUn- ZIJkııde 7 - Kasun 9 _ inanırlarsa iki buçuk yıl önce 
cü olmu.şlar ve mUsa.baka.lardnn son. s. tm. au. öıt. tkı. Ak, Ynt. mütareke imzalayan Fransa, en 
ra :tederasyon başkanı B. Ttlyynr ka-I va. 6,06 7,48 12,59 l!l,34 17,ao 20,23 sonunda bu harbin tek kurbanı 
zananlnm mtlklfatlannı meraslmle E. 12,115 1,58 '1.08 9,44 12.00 1 35 olur. 
vermlftlr. • 1 Afrlkada mücadeleye hazırla· 

ki cilce ile maymun kaçını§ ... Siz de yin aütnesi... Arabaya bindiler... girdim. Ko~akta bir telaı, bir to
aokaia fırladınız ... Ötesi}... Gözümün Önlinden hooop çekip git- l~ ... Pa§afend.-Un kalbi tutmuı ge-

nanlann ne düşündüklerini bl· 
liyoruz. Acaba anavatan Fran· 
sası ne düşünüyor? 

Kim bilir, Mareşal Petain1 
Fransada ise, belki bu en hazin 
Akıbeti karşılamak için orada 
kalmıştır. 

- Tabii, pqalun, ıizi arayıp bul- tiler, fem... ne meğeree ... Doktor Garbı. gel· 
mak için doğruca Zeynelabidin pa- Melahat bir çığlık kopnrarak ye- miı... Herkesin burnundan dü§en 
oafendimizin konağına gittim... rinden fırladı. hin parça... Doğruca dadı kalfanın 

Ba§ıilı iki tarafa dertli dertli sal- Bütün kuvvetile saraylı hanimı yanına gittim ... Ona bile Handanın 
lıyarak ı earsarıık ı damat beyle gittiği haberini ben vel'-

- Ah ... Meğer, fem ... Bu gözle- _ Söyle! ... Doiru aöylo, ka- dim.,. Dadıdaiı olsun, baıkaaından Kırklarelinin İmar plani 

Necmeddin Sadak 

rim neler görecekmif ..• Ayaklarım dınl... olsun cbir ıeyler öireneyim> do- • Ak M'W Ş 
P d · lunlıaydı da gitmez olsaydım ket- _ }ki gözüm önilmo aksın ki dim. Kimselerden sizin nerede bu-- . ~lareli ( .. ıam~fl-. d 1 Kı :r 

enccre en eiildi, bakhı Kayna.. 'Ak ağa, kollıırını göğsünde çapraz- ke v f Dalı lunduğunuzu haber alamadım ... fımız Kırklarelinı teırı erın e ır"I• 
aıaeıl - lamıı, ~üko dayanmıa; ıomurtuk ao- ... dogru, em... aaı var, daha- S '--L) • d bi b '-1 dlm ı larelinin bir an evvel kalkınması iç~· 

F L! • • • d '-' '- h d Odadakilerin hepsi birden yerle- var aı;nuı eyın e raz e~ e ve f- · d 1 eli '- 'fi · etn.ının maıyetın eııu ~ül anbey- murtuk duruyor u. , d 11 ••• • to evimize döndUm... • vermıo ol uk. an redı er ~zerın 
)erden birine: Fethi reise: rın en .. doğruld~lar... Odada he.rkes yerlennde donmU§ . • . - tehir imar planının tanzimi lfıne h~ 

- Git aç. - dedi. - Al ıu koca - Sor ıuna bakalım ... Neredey- .. ~o~Jı~a h Melahbat bile canlanmıı, gibiydi. Rızanın bile rengi sarar- K5H hır~enb!re. çıle}den Bçıktı 1 verilmiı ;ve aeçilen yenl Belediy. 
hnyı, buraya getir. miş} ... Nereden geliyor}... g.?z .. erı ke şet e '-l~yümüı, merakla mıştı. . - vt ang~ .. cevım5 ıze> 'k' uraışı.-t; meclisinin ilk bUyük içtimaı Belediy 

Taşlıktan: Saraylı hanım, korkak ve çekin· sozun ar nsını be~ ıyordu. - Saat kaçtı} ... Cüneı batmıı ndi~n ıle n mır... eral e~ an
8
·:· ıın· reiai B. Haıim Pekaöz'Un rfyuetiJ\11 

- Ah, destur.·· Destur 1 • diye gen, meclistckileri süzdü. En ehemmiyet vermiyen Rıza idi: mıydı}... p ını, pırtını top a, gıt. • • ır may· t yapılarak bu huaua için bilhaaa• 
1 ı.· "ld" R . N ym" ıc·-. N .. ·· .. muna aahip olamadın ... Defol... d"I b 1 U ı._ ı ees er "iıtı ı. . eıs: . - e 1§ ır ··• o gorrnuşsun _ Henüz batmııti fem... vet e ı mJı u unan m tenassı 
Ferahfeza kalfa, çetenın ~ulu.ndu: - Burada yabancı kimse yok ... kıL.. _ H J 1) k . D k bU- - A. .. Fe?'"" ftikaek mJmar B. Seyfi Arklll\' 

ğu odanın eşiğine gelip de ıçerıdekı ~e~k.~ ~er oeyi biliyor... Evvelce - Dördünü bir arabada gör- il b'"~ .. e \ ~/~erl. ~me dtlct - ~efoll dırJ1k"" l . lrnar pllnlan Uzerinde vermlı old~ 
kalabalığı görünce: bınbırımızden hüviyetimizi saklamış- düm, fem... c r, ~-u;1 k'b 1 k ecer en - ereye gı ece mlgfm, as ancı• fu teknik izahatı al&.ka ile dinlemit" 

- A ... Destur fem. - diye du- tık amma, ıimdi artık içli d~lı ol- - Kim dördü} sonr~ ız t~ 1 e. çı ~t§... ğım,,, t!r. 
raladı. - Ne oluyor burada fem~ .. duk... Saraylı hanım, adeta ağlar gibi Kose Emın, hiddetinden dudak- - Nereye giderten ılt ... C.hen- Arnca Kırklareli Belediyui FeR 
Hayırdır inonllah ... Fena bir şey yok ~-fondanın üvey annesi, bir iskem- eözüne devnm etti: lannı kanatırcaıına ısınyor, yumruk- neme kadar yolun var.,. ~leri mUdilrtl yüktek mimar Tal&.• 
ya?... ~~nı~ kenarıı:ıa terbiyeli terbiyeli - Tam konak kapısının önüne )arını aıkıyo.rdu. - Yaptığım J:>un<;a lytllklerdıQ Öz11ığın pllnlar hakkındaki düşü~ 

Bedriyeyi görünce: ılıştı. Parmakları açık olarak, avuç- geldim; baktım, bir araba bekli- - Anlat bakalım ... Daha vue-- sonra damadım olaeak ıu k8senln celcrini de dinliyerek Kırklarelinl« 
- Safa geldiniz, aslancığım! - di- lannı dizleri Üstüne koydu. yor ... Kapı açıldı ..• Cüce önde: cek meşum bir haberin yok mu}... bana ettiklerine bakın11 , Heın ~V\. tatbikı kolaylıkla tahakkuk edebileııı 

ye ona doğru yürüdü ve onu etek- - Dün akşam ... Fem... Onma- ah, ah, nh, ah, Orhan bey o Han- - A ... Fcm ... Size do ne oluyor nun tapusunu, mapuaunu •imadan cek olan imar plAnlarının avanproa 
ledi. dım gittikten sonra... dan miskininin belinden tutmuş, bugün}... Anlatacağım, durun ... ~urada;ı ıuraya kımıldamam... Jelerlni meclis ittilakla kabul ve ta• 

Sonra Rızay~ ~e f:nine Köse, b~şka tarafa. baknrak: gelin göt~rür gibi... _En arkalann- Efendim~ ıöyli~eyim: D~dı kalfa-1 - Bende 87Jo IC'Y yok... vi~ederek t~i~ i~ Nafia Vek&• 
Oamadırıın halını - Malwn... Malwn... Baktınız 1 da da, clınde çanta ile Oıhan be- dan belki havadıs alırım dıye içeriye .(Arba yar) leline ıönderilmıttir• 
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AQ::~M~(~~~E~&-i-R~-n~A~a-E~~~~~a~~~~E~R~i~)r YE~KULE ~ı~~m oA " 
tefelsüfleri... p· B I Ş f. 1 1 · RTELLt ı 

Esklden şöyle diiJününlüm· ıyasanın 0şa tma Ve ere ıye 'Tefrika No, 49 Yazan: skendcr F. SE~ 

yükleme işleri kontrolu davaları 
- Zindan bekçllerlnden bıtl be- Mahkillnlar bu lsteklerlntn saraya <e- Aman... Kalabalık yer! 

Şu çamurlu, itişli, kakışlı çarp· 
dan geçmiyeyiın... Kenardan do· 
laşınm daha iyi ... » 

Fakat timdi vaziyet başkalaş- Kontrol kadrosunun 
tı: Hatta daha d~Iam.baçlı dahi geniıletilmesi kararlatti 
e>lsa, pazarın ta gobeğinden geç· 

Son giinlerde )imanda 
faaliyet hızlandırıldı 

Mal ıahip]erile Belediye 
arasındaki ihtilaf 

:rneği, sağa sola göz atmalı, şfm. 
dilik almıyacağım malların fiat- Piyua her g{in alakadar daiı-eler Umnnda tahmil ve tahliye iılerine Belediye ile mülk sahipleri ara-
leriııi bile sonna~'l lüzumlu bu- tarafından yakından takibediliyor. hız verilmiştir. Son ırUnlerde ıehri- aında 'erefiye reeminden dolayı .on 
luyorum: Ticaret mUdürliJğil ve Belediyeden mize karadan ve denizden çok mik- zamanlarda birçok divnlar çıkmıı· 

Sosyetede başka iM konuşul· bqka Ticaret odası dıı. plyaaa ile tarda lthallt eşyaaı gelmektedir. İt~ tır. Şerefiye resmi, istimlak kanununa 
ınuyor zira... Bwılan bilmesem, yakından alakadardır. halAt eıyaunın mUhlm bir kısmı, göre yol, meydan açılmak surctile 
~kiden neşriyatı takibetmeyen Fiat kontrolu, mülga İa§e mildilr· Haydarpaıadan Anadoluya gönde- kıymeti artan ve ecref kazanan em
bir cahil ne vaziyete düşerse ben lüiilnden.Belediyeye gcçmiıtir .. Kon· rilmektedl.r. l;la~~ce çok miktarda ilkten alınmaktadır. Bu suretle aon 
de şimdi ona benziyeceğim... trol lılerıne mevcut kadro kifayet mal alparıı edıldıgl de yazılmıştı. zamanlarda açıltı.n yol ve meydan· 

••• etmediğinden, tevsi edileceğini ya7r Y11kında bu mallar gelece~indcrı, far dolayısile kıymetlenen emlak 
En·eıa bir bakkalın Unilnde mııtık. Yakında Vekaletten bu hu· limanda faaliyet artacaktır. Mavna için Belediye tahakkuk eubeleri bu 

durclum: susta emir beldenmektedir. Şimdilik miktarı birden gelen ithalat e1Yasını resmi tahakkuk ettirmektedirler. 
Hayret... Gözüme inanama- kontrol J§lerine Belediye Teftiş he- ta~ıyabilecek kadar olmadığındnn, Ancak mal .ahiplerinden çoğu, mah

dırn ... İpe dizilmiş Amasya bam- yeti Azalan da J§tlr!k ettirilmiatir. m~ll.ann vaktinde yerlerine varma· kemeye milracaat ederek, gayrı 
Yasını, daha geçen gün buradan Kontr~I kadrosu tevsi olunurken, sı ı.çın tedbir aranAması Ticaret Veka- menkulün ıeref ve kıymetinin art· 
300 kuruşa almıştım. Şimdi, ay- Beledıye T~ heyeti Azasının sayı· le~ı ~arafmdan alakadarlardan isten- masından çok zaman sonra kendi ta-
nı dükkanda (stok halinde bu· ııı da arthnlacaktır. mış~r. aarruflarına geçtiğini iddil\ ederek 
lunduğtmu o ?.aman gördüğüm Kontrol yalnız yiyecek maddeleri Tıcaret odası İdare heyeti topla- tahakkuk ettirilen şerefiye resminin 
inal 400 cliye etiket taşıyor.) Yn· fiatlerine inhi.!ar cttidlmiyeccktlr narak bu hususu konu§muştur. Top- iptal ettirilmesini fstemi~lerdir. 
bında da diğer bir bamya torna· İthalatçı ve lhracatç hı' l'kl 1 .1 T: lantıda varılan neticeye göre, ithn- H lb k' T . hk . . . 
tı. ttz . ı r ı er ı e ı- l"t l H d d ki . d'h a u ı emyız ma emesının ıç-

enndc 50 kuruş rnknmı caret odası ve Tfoaret borsası da u =§Yla arık üny arpS a§A a ızBı a· tihadına göre, §ereliye resmi, bina-
l'nr... k d. 'f ) • d h'l' . d mı un eme zere amsun ve an· . b. . ld w d ] 

((°X"'l' b f' t f k 7 d' en ı vazı e erı a ı ıne gıren ma • d d "kl k A d l ya lllt ır resım o ugun an ma ın 
"" ırb' 1f1•

1 
ıa f ar n · .. l.»ü 1~'e, delerin kontrollanna bakacaklardır. ~rmda ~in kyt~ e5nere naB 0 udya zilyedi tarafından 8denmesl lazım 

\'aktile ır 1 ozo un eser zcrın- B 1._ i k T' gun en ece ır. amsun ve an ır· l k . T .. de 
1
.. .. .. w.. • • u nususu tem n etme Uzere ıcaret l . I b I ge mc tedır. cmyızın bu kararına 

< uşuknld.~ıgurnd~'dgıbı dFalgınkat dal: VekAlctl tarafından hazırlanan Ti- maa~tah ml,,,at getiren vaglon kar L oıakın· göre, mahkemeler, tahakkuk ettiril-
Ctn tefe mre ı.u ım. a ma- d 1 b 1 k c ı a a eşyasını a ara llare et . . . . 
lunıatı ld t d be . caret o n an ve oraa an anunu d kl d' B h V kal . mış oerefıye resmınin iptalı hakkın-
acab""·m Tana al ıyorinn~u~ ul 

1 
ıu yakında kcs'bi katiyet ederek yilrür· e ecef ~r hırj t u 

1 
~~usta e etın daki davaları reddetmekte ve mal 

.. ... e er m ımm o ur- lüğe girecektir. muva a ·a s cnm § ır. h 1 
ta huna ccçicek bamyası» denmez sa ip erini bu resmi ödemeğe mııh-
hliydi? ... Öylesi daha makbul F t fi kOm etmekle beraber davacının gay-
dekiı miydi? ... Bir adım daha Kömür da"'vaları ~ ogra 1 me- n menkulü satın aldığı evvelki sahi-
Yakinşınca gördüm ki, meğer bt aleyhine dava açabileceğine ka-
SO den sonra bir sıfır varmış. - m Ur karneleri rnr vermektedir. 
8ilikliğindcn dolayı ben onu gör- yetmiş da va açıldı ve Diğer taraftan Belediye Tnksim 
hlemişim... ve civarında ııcrefiyeye tabi olan' 

Buharalı hacılar, kuşbaşı et. suçluların cezalandırıl- 25 kuponluk karnelerin dört yüz parçadan fazla mülkün ta-
leri kavurarak boyunlanna ger• masile neticelendi tevziine baılandl pu sicillicıe §ercfiyeye tabi olduğunu 
danlık gibi asarlarmış; ihtiyaç tescil ettirmiş, ve ileride çıkacak y~ 
Oldukça keser yerlermiş; «her ni ihtilafları bu suretle 8nliyebilmiı-
ha1tle, bu 500 Jük Amasya bam· K8mUr dağıtma ve satış ıubcsl, Memurlara verilecek her nevi er· tir. 
Yasından gerdanlık yapmak, şim- kok. ve maden kömilrU !§inde hük.l- zak ve e§Yaya ait olmak üzere fo-
diki vaziyete göre pek daha uy. metın kararına muhalif olarak yol- toğraflı memur karnelerinin dağıtıl· 6 bin ton paçavra aatıldı 
tun olacak!» diye gülümsedim, auzluk yapanlar hakkında takibat ma11na baılanmııtır. Bu kameler, 25 
Yilrüdiun yapmıı ve bu auretle Millt Korunma kuponluktur. Her kupon, hilk6met· Epeyce ibir umandanberi mua-

••• mahkemesi nezdinde yetmiıten faz• çe verilecek eşya ve erzaktan yapı· mele görmemekte olan paçavra üz~ 
Şimdi mahut eski paltolann la dAva açmııb. Bu yolsuzluklar, Ih· lacak tcvz.iat için kesilecektir. rine oldukça harcretli it görülmeğe 

&atıldığı dükldinın önilndeyim. tiyacından .fazla kBmUr almak için, Kame aa'hibi olan memur, kanu· 'baılanmıştır. 
Bundan geçenlerde de bahset- vaziyeti hakkında hakiki beyanatta nen beslemeğe mecbur olduğu kim- ihracına müsaade edilen paçav
miştim: 130 • 200 arasında mils· bulunmıyanlar, tartısız kömür veren aelerln isimlerini, kendilerine men· ralardan İngilizler hesabına fstan
tarneı paltolar ... Yeni havadi~: saticılar kendisi için aldığı kömilrü subiyet vaziyetlerini, yaşlarını yaz- bulda altı bin ton paçavra sablmış· 
%25 likler de zuhur etmiş... Bır b k ' d d dıktan aonra mensup bulundukları tır. Eski paçavraların lhraç fiati 11· 
de 100 lirwalık var. Tersine çevril- aş asına e~e .en ve satanla~, al- daireler.in Amirlerine tasdik ettire· caret Vek&letinin 56 aayılı sirküleri 
hliş oldugu halde yakası yağlı ... m11 olduğu kö?1UrU, mUcaaeıeyı har ceklerdır. Fotograflar da her daire- gereğince 50 • 56 kuruıtur. 

(Böyle bir mevzu yazarken ra- berclar etmekeızln taıındıklan yeni nin mührile aynca tasdik edilecek· f 
L ] k1 d 1 zmirde de oldukça mühim pa-1\amlarda ve tarifte mübalAğa yer ere na c en ere teallUk etmek- tir. 
tdef'PfHmi karilerim benden um- tedir. ça.vn atoku bulunduğu ve çoktanberi 
ınam--;:1• Mahkemeye verilecek muamele görmediği bildirilmekte>-

.. ıdırlar.) MüCMCSenin açtığı bu davalardan d' 
...,..,. hepsi neticelenmi§; mahkeme, tartı· ~eytin!ağcı~ar ır. 

111 .. ntı·c·r"ken göziime bir kalabalık sız sattı yapan bayilere elli lira ağır Beledıye Tefuı heyctı, geçenler· B h • h . 
"i' Ne ola ki halk böyle top· ld w k" .. il b k de haklarında zabıt tanzim ettiği 7 ergama apıs aneaın• 
la.nınış?n dedim. Ben de sokul- ~:r~e:~:u:ısı, k ıgtı ı°murh . aı ası- zeytinyağı tacirinden baıka daha den 4 mahkii.m kaçtı 
dum. rrnfe e~~x ıa an ara apıs ceza· bazı zeytinyağı tacirlc.n hakkında l · 

Eskiden Yu"ksekkaldınında sı ve §, 'lSer suçlulara da •uçun d t kib t b 1 t B 1 h k unır (Akaam) - Gece Berga-
~ mahiyetine göre, muhtelif cezalar ka da dı a fa lakş amıı ı~. und~lr . 8 • • mn cezaevinden dört mahkum firar 

biiylc marifetler vardı. Elle sik· 1 • ın a a ez e e tanzım e ı mıştır. · · 
tnnğa mahsus bir Alet. ttzerinde verm ıur. Bu tahkikat evrakı Vali ve Belediye ~::·~~· Bunlar hırsızlıktan, katil-
i den 100 e kadar sayılar var. · Yapılan arqtırma neticesinde al· reisi Dr. B. LOtfl Kırdar tarafından w h yol kehskmQedden 1

1 O -MI 5hkıı;ne 1 

n· d •V• d V• tı d ğı Lö .. il • • t tk'k .J:ld'kt M'lJ• K agır apse ma m ur ar. a um-ır cligın en çeyregı a yorsu- ı .: mur n menşeını ispat edemi· e ı e~ ı en aonra ı ı . orun· ] f k k ı 
l'luz; ancak ondan sonra hareke- yen bazı kömUrdilcrln de k8mlirlcrf ma mahkemesine verilecektir. Bu ar dmut ~ • apmnda bırakılan anah-
te geçiyor... Burada, köyliiler, i dTk • . • . . suretle Belediye, zeytinyağı piyasa~ tar an ıstıfade ederek kapıyı nça-1 
kasabalılar kuvvetlerini deniyor· 1 m 1 1 yedıemıne verılmıştır. Bun .. sında ihtikar yapanlar hakkında çok rak dışarı çıkmıılar ve duvardan 
lar. Şayet rakamı bulurlarsa lar hak~ında da takibat yapılmakta- esaslı ve şiddetli takibata devam a.tlayıp kaçmışlardır. Jandarm.arnız 1 
J>aralan alt delikten iniyor. Gu- dır. Boylece kok ve maden k8 etmektedir. fı~art mahkOmlann izleri Uzerınde-
1\ır içinde. muznffer, alıp gidi· mürü etrafında ynpılan yolsuzlukla- Bundan bnııka aynca pirinç ve di· dır. 
YorJar.. ra dair gayet esasla takib t l k ğer gıda maddeleri fiatlcrinl yük- jl••••••••ı•n•• 

nir kasabalı tecrübe etti: 70... tll l 1 ki a dyapı rna seltenler hakkındaki tahkikat da ta· 
(Gitti Ç<?yrek ... ) sure e. yo s~ u ara. mey an veril· mamlanmaktadır. Bunların da tah· 

Bir köylii: 90... memeııne dıkkat edılmektedir. kikat evrakı bitmek üzeredir. 
f Rravo ... Sıkıyor.~: Amma na
ile .. Daha :ziyade olamıyor .. ~ 

Bir üçüncil vatandaş 99 a \'ar
dı .•. O da orada durdu .. : 

Aletin sahibi sıntkan alay edi
)'or: 

- Baylar! Ağalar! Efendiler! ... 

Sinema dünyasının sönmeyen üç güneşi 

Pek yakında L A L E semasında doğacak 
FRANK CAPRA,nın çevirdiği 

1 

Mü N i R 
NUREDDiN 

KONSERi 

. SARAY sinemasında ı 
Bu, tıpkı, şimdiki muharebede 
Olduğw gibidir... Almanlar Mısı· 
ra, yahut tngllizler Trablusa 
Yaklaşıyor... Son hedefe vara
mazlarsa 99 demektir... Siz de 
0 nlar gibi 100 olamayınca, para-
)1 alama ' 

GARY COOPER ve BARBARA STANWYCK'in yarattığı 

c i ~ ~d~ b~':!·.~ın~w~ m i Jı 
18/11/942 Çarşamba akşamı 

SEHİR TİYATROLARI 

Bu akşam Saat 20.SO da 
Komedi kısmında 

zsınız .... 

nim ahbabımdır. Genç Mahmut Hı- ak.settırtımesını ıstedllerse de mu. 
dırellez manileri eöylerken, ben de vaffak olamadılar, Bunlar arasında 
bu bekçl lle konuşuyordum. Biraz hatın sayılır kimseler de vardı, Me
ance bana padl§ahın hastalığı 1ltr- telA, subll§Ulın damadı, Kalafa~ı 
lediğin1 söyledi. Eh. blziın için bun. Mehmet usta, Ahmet paşanın 1kl ye.. 
dan büyük müjde olur mu? Biz, tek- ğenl, o devrin zenginlerinden Knra
rar hayata dönebllmek 1ç1n, blrhıin mUrselzadeJerden biri, ı~nat kalfası 
lllümünO ve dl.ğer bhinln onun ye- Jiüsrev ve daha birçok ta.mıunı§ 
r1ne ~esini bekleriz. , tımseler her gün padişahtan nf bek-

- Ah ~ dlb1 delik dünya.. Acat:ıa 1 llyorlardı, 
felek bize bu zindanda yAr olacak Ahmet p~ Jkl yeğeni o kadar 
mı? m~nasız bir sebeple buray:ı. nttlmış-

Dell Hurşlt cebinden blr mangır lardı kl.. blr akşnm yoldn saıhcn: bil' 
çıkardı.. avucunun içinde aaJladı: arkadaşla ka.rşılııştıklan sırada ntlı 

- Yazı mı. tura mı? asesler yolunu çevirip: 
- Ne olacnk?I - Hcplnlı: 1çml§siniz gl111 mey 
- Tallhlmlzi den.iyellm. Bakalım haneden gellyomınuz .. " atımız le; 

felek bumda b~ gorecek mi? gibi kokuyor! diyerek üçünü birden 
- PekAIA. Tura. geUrse, yakında yakalamışlardı. 

hftr.ı1ycte kıı\'UŞD.c.3ğımım 1nanaca- İçk1 yasağı o kadar şlddetll tatbik 
ğ~, .... ı. •t edlllyordu kl.. bu yolda hiç hrı.tır gö-

u.11'" san mo.ngın yere (h 1: nül tanımıyorlardı. 
- Dikkat et .. 
- Ba.Joyonım ya, 
İkisi birden sevinçle yere eğUdller 

ve battın:hlnr: 
- Tura .•• Tura .. 
Dcl1 Hurşlt mangırı yerden aldı: 
- Bu parayı buradan çıkıncaya 

kndar cebimde saklıyncağıın. İnşal
lah u~lu gelir de blr ruı evvel yer
yüzüne kavuşuruz. 

••• 
Zindandaki sarhoşların 

nedameti 

Zindr.nda.ki sarh~lann ncdameU. 
ne kimse kıymet ve ehemmlyc; ycr
mlyordu. 

Deli Hurşldb dediği ve bckled i 
glbl, bu a.daletsizllklere nnc:ık Sult n 
Muradın ölümu nihayet ve\cAektl. 

Yedlkule zindanları o t.ar'htc ger
çcktrn tetkike def,er b!r O.lemdl. İki 
bin kişld('Il çok mahkClmun yatt:rı ve 
inlediği bu esrare giz ve karnnlık 

duvarlar arasında suçruz denecek 
kadar masum kimseler nek çoktu, 
Bekri Mustafanm dediği gibi: 

Piç Ahnıedin dam nğı.ı.sı olduğ'u «- Bir kadeh 1çkl yitzii'ldC'Jı ın.-a
gUndenbcrt beşinci koğuşta h1ç bir nın boynu vuruldu~ böyle btr de. 
mzıltı çıkmıyor, herkes Ahmetten vlrde ynşıyanlar Al ahın en talihsiz 
korkuyordu. kullandır.• 

Bu ko~şun yanı~ındakl <s:ı.r-, Sözil hemen herkesin ağzında do· 
hoşlar koğuşu) nda da altm.ıştnnl In.sıyordu. 
fazla mnhkftm vardı. Bunlar 1çk1 Y:t- Mahkftmlar hapishanelerde - ıs. 
sağına karşı geldikler! için buroyn lnh olsun, kötü huyl:ı.rından vazacç. 
atılmışlardı. İçlerinde birkaç serseri 8in diye de~ _ işkence ve aznp çck
müstesna olmak ıı:ere dlğerlerı us- sin, az zıımnnda öbür dünyayı boy
lu başlı kimselerdi, nasılsa şeytana lasın ve farla yer tutmasın diye gôn
uyarak 1çk1 lçml.§ler ve yakalanıp bu- derlltrdl. Gerçekten bir tnkım nane
rnya atılmışlardı. mollalar, nahif, zayıf bünyeli ltlmse. 
Diğer koğuşlarda, da lçkl yüzllnden ler 0 rütubetll ve güneş görnıtycn 

zindana atılanlar \ardı, Fa.kat, <sar- korkunç duvarlar içinde çarçabuk 
hoşlar koğuşu) nun hususiyeti, mah- ölüp gidiyorlardı 
kftmlann içkiden vazgeçm.to, ve yap. • 
tıklanna nedamet etmiş olmalarıydı. Ve burada llı:nıerden bahsedlldi~t 
Blmlar bir sabah btr araya toplandı- zaman, dJ.fardakller §U suretle mu-
lar: kabele ederdl: 

- Bizl padişah affetsin blz be- 41- Ne yapalım? Ecel erişmiş.. öl-
şincl koğuştakiler glbl am3 d~lz mtış, öınrn bu kadarsa, dı.şarda da 
Kırk yılda bir kere içerek yakayı el~ bulunsaydı gene ölecek değU miydi? 
vermiş zavllılarız. 1çtığ1ml2e nadim Üstelik 1çkl yasağına da karşı gel
olduk. Af ve merha.metl A.llye sığı- mlş.• 
nıyonız. BUtfin bu tazyıklara, bu şlddetıı 

Dediler ve dlleklerlnl zindan mu. yarnklara raıtmen şehir içinde 1çkl 
halızlıtına blldlrdUer. lptlltısı - gOn geçtikçe - artıyordu, 

Zindan muhafızı bu ~ mah- Hallç eğlencelerinde, Boğaziçi flleın
kftmJaruun talebini dlnledl ve gOldll: Jerlnde. Paşallmanı ve Kızkulesl ge

«- Kırk yıllık Yani, olur mu KA- %Uerlnde bütlln gençler glzll gizli içki 
nl?.t içmekten kendllerlnl alamazlar ve 

Sözii;nft tıekrarlıyarak, (sarhoşlar gtzll meyhanelerde ömOrlerlnl g~l
ko{tuşu) ndakl mahkfuıtlarla alay rtrlerdl. 
etti, CArkası var) 

Sinema dünyasının en çok beğ'enilen 2 sevimli yıldızı 

MYRNA LOY 
WiLLAM POWELL 

Başta:n nihayete kadar §en ve kahkahalı sahnelerle dolu 

Deli Gönül 
nefis komedisinde ... 

Bu carşanba akşamı M E L E K' te ,! ___________________________ ~ 
Sbıcmamn iki biiyük dehiikar artisti 

TYRONE 
POWER 

ve BETTY 
GRABBLE 

Hareketll, ihtiraslı ve beklenmiyen vakalarla dolu bir film 
Hali hazır hft.diselerlne dair en kuvvetli bir mevzu 
Önümüzdeki Perşembe akşamından itibaren 

S A R AV Sinemasında ••• 
İşte. çarşı pazar böyle entere

san bir yer halini almıştır: Siya
set mı istersiniz, felsefe mi, ede
~~;:.td:_nı, mondanlte mi? ... Hepsi 
-. ... ..,.,...,··· (VA..-Nfi) 

, .................. ____________ .. 
ZARAH LEANDER 

EN BUYUK AŞKI 

Asrileıen baba 
Yazan: Splro Melas 
Tilrkçesl: A. Hacopulos 

ı, ______________________ __ 

lllUHIHIWIAARIHnHHlllUllllUl•IHHHhllHt 

kuınkapı nahiyesi dahi
lindeki yoksul aileler 
Kurnkapı nahiyesinde yoksul ve 

muhtaç aileler tcsbit edilmektedir. 
Bu ailelere Beledjye Mahrukat ofi
•İndcn 50 §er kilo mangal kömUrU 
Parasız olarak verilecektir. Defter
le. r Ynpıl l rnııtır. Tevzi kuponlan ve-
rı rncktedir. Memur, mütekait, dul 
"e Yetimi ~ ere Mahrukat ofisinden kö-
:i1a~ı:a odun verilmesi için mahallat 

birlikleri tarafından cetvel 
"c defte 1 
1 '-1 r er yapılmaktadır. Hazır· 
ıJt ar h l 

d .. ay İ ilerlemi~tir. Kuponların 
aı;ıtılına "" b 1 sına ayın sonuna kadar 
8§ anacaktır. 

Bu işi · . 

Yann Akşam SUMER Sinemasında 
Çılgin bir ihtirasın feci macerası .•• - iki er

kek tarafından paylaıılan bir kadın... Kinden 
daha kuvvetli olan AŞK ... 

İşte böyle kuvvetli ve hareketli bir mevzuda olup seyir
cilerini baştan sonuna kadar büyük bir alaka ile takibettıren 

~B'IR AŞK FACIASI , : 
1 

Filmi başlıyor. Baş Rollerde: İki büyük dehakAr artist ' 

Bu akıamdan itibaren 

iSTANBUL GAZiNOSU 
Beyoğlu tstikUU Caddesi 

s A F i y E 
Beatekir Tanburi SALAHA D Dl N P 1 NAR 

Keman: NOBAR - Kanun: AHMET - Cümb~: CEMAL - Keman MAKSUT - K.Iamet: SALİH 
Darbuka. FERiT. Okuyucular: AÖYAZAR - FARUK ALTIN - Bayanlar: FAİDE - 1Zl\11RLİ 

MELAllAT - BiRSEN - CAHİDE - NERMİN - SEHER. . 

.&LDIRMA 
12 Tablo Büyük Fantazi REVtt Yazan: EKREl\I REŞİT - l\lüzik: CEMAL REŞİT 

Oynıyanlar: Mu AMME R - H i c R AN 
SALAHADDiN PINAR-LUT FULLAH 

ri.ilrneai erın ıntizam dahilinde gö· 
li için nahiye müdUrü B. j Yeni kostüm: Muhteşem dekor ve ışıklar - Fevkalide mizansen. Telefon: 40574 

asan nee~~~~~~!!::.---~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!llll!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~:_-----~wııi _zaret etmektedir. _....i 

CHARLES LAUGHTON - CAROLE LOMBARD ' 



Sahife 4 16 Teşı1nisani 1942 

A Ç L A R 1 N 1 Z.1 K U R T A R 1 N 1 Z 
Hasan saç sabtmlyle saçlannızı yıkayınız. Hasan Odeldnln Ue saçlannm tarayınız. Kepekten n dökillmekten kurtulan saçlannıs uzar ve aa9 hastalıklanndan ve mikroplardan Azade kalırsınız. 

IRADYO\ 
Burünkil ~rorram 

12,30 Program, 12,33 Müzik (Pl.). 
12,45 Ajans haberleri. 13 Fasıl heyeti, 
18,03 Ko.nşık mabmlardan şarkılar, 
18,45 Dans orkestrası, 19,30 Ajans ha
berleri, 19,55 Şarkı ve tUI'kfiler, 20,15 
Radyo Gazetesı, 20,45 Bir mart öğre
niyoruz, 21 Konuşma, 21,15 Saksofon 
solo'lan, 21,30 KonUŞma, 21,45 Sen
foni orkestrası, 22,30 AJıms haberleri 
ve borsalar. 

l'nnn sabahki program 

7.30 Program, 7,32 Vllcudwnuzu ça
lıştıralım, 7,40 Ajans haberleri, 7,55 
Müzlk (Pl.). 

Şebeye davet 
Em1nön11 yerll AA. e. dl'n: 
Aşağıd& adlan yazılı suba.yla.nn 

154a No. ııe acele fUbemlze mllra
caatlan UAn olunur. 

P. Yb, Mustafa oğ. Alunet 311-731, 
P. Bnb. Ra.sbn ot. All 316-66, P. On 
YZ'b. seyit ot. Em1n 333-3, P. ön 
Yzb. Ali o{t. Mehmet Şevki 328-24, 
P. Yzb. Süleyman ot. Omıan 329 68, 
P. 'Ü'stğm. Sabri olt. Muzaffer 368-334, 
P. Tğm, Mehmet Münir ot. M. Sa
dettin 13443, P, T~m. Az1z oğ. sadık 
18768, P. Tğm, Mehmet. Esat oğ, 
ömer Estendlyar 31069, P. Tğm, 
Lokman oğ. Sadık 30973, P. Tğm, 
Mazlum oğ, M. Şakir 31747, P. Tğm. 
ibıahlın oğ. İsmail Hakkı 38016, P. 
Tğm. Şerefetttn ot. Namık 328 do-

NAKİL iLANI 
SOKONi- VAKUM OYL 

KOMP ANi iNK'in 
Merkez Büroları 17 lkinciteırin 1942 tarihin

den itibaren Beyoğlu, T epebaıi Meırutiyet caCl
desi 104 numaradan İstanbul, Bahçekapi 4 ün

cü Vakıf Ham 2 nci kata naklolunacaktir. 

Yeni Telefon numarası 24456 dır. 
Cr. NiHAD TOZGE 

Cild-Saç Frengi 

ğumlu, P. Tğm. Mustafa oğ, İbrahim 

49913, P. Tğm. KA.mll ot. seıırn ••••••••••••••••••••••••• 
43905, P. T~m. Şakir oğ. Cemil Kad- ~--•••••••••••••••••••••• ... 
r1 51510, Top, Bnb. Süleyman oA'. 

ve d:ğer Zührevi hastalıklar 
1 BiRiNCi Sl:r.F UITl'A!JASSlS 1 

Pazar u Per$tmbd11 mldı lıergan 
,_ .,.. ,.,,_ • ıı ... r 

8.ttı..ıı YU•ret k....,. ........... Kuru- h,...., 1 ' 

(Taıeto" ı ••-•l 

ANAPIYOJEN 

kok, koll, plyoslynnlklerln 
ptı~ çıban, yara. akıntı ve 

Niyazi 323-26, Top, Yzb. Mazhı\r oğ, 
M. Ziya. 330-159, * Yd. subay Mustafa <>it. Mehmet 
(Kurtboğan 10696 kayıt No. lu ve 3lll 
doğumlu) bizzat veya. mektupla şu-, 
bemlze müracaat etmest. * Y.d. Astğ. Hasan o~. Ethem 

- Dlvrlk 1672) ya. mektupla. veya blz..1 
zat 41/3579 numara ile ~ubemlze ace-

1 le müraraatı. , 

GöL. mütehassısı 
repto~~k_iHt~fl~~~. p~ö-
clld ha~tıılıkkınna karşı çok Doktor Cemı·ı Go"r·u·r immm tesirli taze aşıdır. 1 

1 
Cağaloi'(lu Nuruosmaniye 

~~:} ~!~ ~!!~L~~~~!r.. J cadd.,~~;;,:.;~·~·~din Beyo~lu A~acamll, Sakızağacı, ı 1 I Hast~~annı pazardan başka 1 
Cop!tlkceşme sokak No. 13. 

1 
her gun ııaııt 14 den 18 ze ka-

•• Tel: 42468. dl'lt kabul edrr. Telefon: 22566 , 

1 

BRiÇ MERAKLILARINA 
Uzun zamandanberi beklediğiniz kitap yakmda çıkıyor 

, BRiÇ 
Kontrakt - Plafon 
Deklarasyon ve Oyun 

Gazetemiz (BRIC KÖŞE.St) muharriri Nazım Denan'm dünyaca 
tanınmış Briç profesör ve eksperlerinin müteaddit eserlerini tetkik 
ederek hazırladıiı bu kitap yakında aatı,a çıkmak üzeredir. 

İstanbul Belediyesi ilanları 1 

Türkiye iş Bankası 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 İKRAMİYE PLANI 
KEŞİDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 1 İkinclteşrin 

tarihlerinde yapılır. 

-----1943 ikramiyeleri--... 
1 adet 1999 Liralık- 1999- Lira 
1 » 999 }) 999- > 

1 » 888 » 888-- )) 

1 )) 777 }) - 777- » 
1 » 666 » 666- )) 

1 }) 555 » 555- » 
1 » 444 » 444 » 
2 » 333 » 666- » 

10 » 222 J> - 2~20- » 
30 » 99 » - 2640- ,. 
60 » 44 » - 2640- • 

250 " 22 » - 5500- » 
334 » 11 • - 3674- • 

Türkiye İş Bankasma para yatırmakla yalnız ·para 
biriktirmiş ve faiz almış olmaz, aynı zamanda tallhtn1z1 de 
denemiş olursunw. 

Öksürük ve Bronşiti 

T u R A L 
Komprimeleri derhal geçirir. 

KUTUSU 35 KURUŞn.JR. 

ASETiLOPiRiN NEŞ'ET 
Tahmin 

bedell 
620,00 

iık te- Grip - Nezle - Baş ve Diş agn"' lan 
mlnat~ 
45,50 Aksarayda Mimar Kemal mahallesinin Koca Ragıp so- SO(iUK ALGINU(iINA KARSI TESİRİ KATiDiR. 

kağında 7GO. ıncı adada 31 metre murabba! sahalı arsa. 2 lik zarf ve 20 lik tüpleri her eczaneden ara.yınİz. 
300,00 22,50 Aksarnydıı Incbey mahallesinin Küçlik Llı.n~a caddesin- .. •••liliiii•liiiiııııiıiıııiiiıııııiıı•lliıı•••••llllıiıillılııiıiiııiııiıiıııii••lliii 

de 68 mel adada 60,00 metre murabbaı sahalı arsa. 
210,00 15.75 Aksaroyda İnebey mahallesinin Küçük Unga. c:ıddesin-

de 68. lncl ndnda 42,00 metre murabbaı s:ı.halı ana, 
715 00 53,63 Aksarayda. İnebey mahallesinin Kllçük U.nga caddesin-

de 68. inci adada. 143,00 metre murabbaı .sahalı arsa. ı 
Tahmin b:ıdelleri He tik teminat miktarları yukarıda yazılı dört parça, 

arsa satılmak iızere a.yn ayrı açık nrtt ırmayn konulmuştur. Şartnameler Za- 1 

bıt ve Muanıclit Müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhaleler! 27/11/942 cu
ma gunü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Tallplerln tik temınat ' 
makbU7. veya mcktuplartıe 1hnle gilnü muayyen saatte Dalml Encümende 

1 
bulunm::ılnn. C1343) 

İs. Jandarma Sa. Al. Ko. nundan: 1 
<1615> 1 ra (70) kuruş tahmin bedelli (36) kalem matbaa m:ılzemcs1 

27 11 94~ cuma gunil saat 15 te Istanbul - Taksim J. sa. Al. kom.lsyonumuz
da açık eksiltme tıe alınacaktır. Muvakkat teminat (121) Ura (18) kuruştur.! 
M 1 eme.ıln mlitt..ı.r \'e cl.nslerlle 11ıı1r ta!slllt şartnamesinde yazılıdır. Şart
narr.c parasll her gün komisyonumuzdan verilir. :tsteklller!n teminat mektup 
veya. m:ı.kbu~ları ve sair evrnklıırne eksiltme gün ve saat.inde komisyonumu-
za gelmeleri. (1281) j 

Devlet Demiryolları ve Limanlari !şletme 
Umum idaresi ilanları 

Ttlrkiye Ctlm.huriyeti · 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul~ tarihi: 1888 - sermayesi: 100.000,000 Türk llra.sı Şube ve 

ajans adedl: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
Para blrlktirtulere 28.800 lira lkraıntye veriyor. 

Ziraat Bankasında tumbarall ve itibarsız tasarruı he.saplarında en 
u 50 ltrası bulunanlara senede ' defa çekilecek kur'a lle qntıda.tl 

plA.na. göre ikramiye daRıtılacaktır. 
Muhammen bedell 110000 lira olan 1000 M3 gürgen kereste 1/12/1942 aalı 'adet 1.000 liralık 4.000 Ura 100 adet 50 liralık 5.000 lira 

günü annt 15 de kapalı znrf usulü Ue Ankarada Idare binasında toplanan ' * 500 • 2.000 • 120 • 40 • ~800 ı 
Merkez 9 uncu komtsyonca satın alınacaktır. ' I 250 • 1.000 • 

Bu işe girmek ısteyenlerin 6750 liralık muvakkat teminat lle kanunun 160 » 20 ~ 3.200 ' 
tayin ettiği veslk1?.lan ve tekllflerlnl ayni glln saat a • kadar adı ııeçeıı 40 • 100 • 4.000 • 
komisyon relsllğ!ne vermeleri lA7.llilı1ır. DiKKAT: Hesaplatındatı paralar btr sene lçlnde 110 Uradan qatı 

Şartnameler bir lira muknblllnde Anıkarada Merkez ve Haydarpafad& dftşmlyenlere ltramlye çıktıtı takdirde " 20 fazlaalle nrtıecettır. 
Hayda:paşa veznesinden temin olunur. (1433) Kuralar senede 4 defa 11 eylQ), 11 b!rlnclklnun. 11 mart ft 

* 11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 
Blr sene zarfında Havdıı.rpa§a deposuna. gelecek olan ta.b.mlnen elll bin .__••••••••••••••••••••••••"" ton maden kömürllnün ta.hmtı ve tahliye 1.şl kapalı zarfla. ekslltmeye ton- • 

muştur. Ekstıtme 3/12/942 tarihine müsadlf per§embe ıtlııü saat 16 d• , 
Hapdarpaş..-ıda. birinci i.şletme komlsyonunda yapılacaktır. 

Beher ton kömürün ta.hıntı muhammen bedeli kırk tahlly• ınuhammm 
bedel! otuz beş kuruştur. 

Muvakkat teminat iki bin Geklz y(lz on 1k1 llra. em kuruştur. 
Teklif mektubu ve diğer vesıılkl ihtiva eden kapalı za.rfla.nn ekslltmeden 

Hukuk fakültesi dekan lığındanı 
P'akültemlıl aemtnerlerln• v• Doktoraya kaydedilecek taıebenızt 10/11/ 

942 cuma g11ntlne Jca.du mllracaat etmeleri Tt 20/11/~42 tarih!:Dden ıonra 
Faldlltede UAn ed1l~ sllnde llaan imtıhanla.nnm yapılacatı '• bu ~ 
ten IODft rntıracaatlann kabul edllmeyeoeti 11An olunur. •1S8S. 

bir sunt evveline kadar komlsyona verllmll} olnıa.u llzundır. --------------------------
Bu hususa alt şartname 188 kuruş mukabtıinde Hayda~ vemestn.- Y eıilkHy tohum üretme çifliğinln 

den nlınnblllr. 
Fazla izahat için 1.şletmeya mtlracnnt edllmelldlr0 (1851) s •• t •• d e 
Muh:ınunen bcdell 50000 elli bin tra olan M ton :ı>a.m.uk ~ 80/11/1942 u muzaye esı 

pazartes. günü saat 15,30 da kapalı zarf usulll ile Ankara.'da İdare btna.mı
da. sııtın nlınacnktır. 

Yeni Tramvay duraklan 
İstanbul Belediyesi Elektrik, Tramvay ve Tünel 
lıletmeleri umum müdürlüğündenı 

16 ik.lncl t~rin 1942 paznrteQ aabahından itibaren tra.mvt.y durak ,.er
leri aşa.Alda. gö.sterllm1fU.r. 

Bu duıalcla.rın dıfuıda. tramvay arabalan yolcu almayacak ve indirme
yecektir. Bayın yolculara. tılldlrillr. 

Aksaray şebekesl Beşiktaş şebeltesl 

1 

Edirne kapı Bebek 
At13ı: All Arna.vutköy 
Fatih Kuruçeşme 

Şehzadebqı Ortaköy 
Bayezit Oalataaray 
Topkapı Barbaros 
Şehremtnı Akaretler 
Çapa Dolmabahçe 
Haseki hastanesi Ke..batq 
Yedlkule Kolordu 
Sa.nuı.tya Tophane 
Et yem~ Ka.raköy 
Aksaray Emtnönil 
UleH 
Belediye 
Sultanahme$ 
Slrkecl 
Bahçe kapı 
Eminönü 

?J:ecldlyeköyü 
Şışıı 
Hamam 
Harbiye 
Takslm 
oaıntasara1 
Tllnel 
Tepebqı 

Bankalar 
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(1429) 

inhisarlar U. Müdürlüğünd ·n : ) _____ _._ 

1 - Şartnamesı muclblnce 600 kllo sakız pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 24/ 11/942 tarihine rnstıayan sah gür li saat 9,30 da Ka

ba taşta levazım şubesindeki alım komisyonunda yapıl:ı ı:ıktır. 
3 - şartnameler her gün sözü geçen şubeden nl: ıublllr. 
4 - Isteklllerin pazarlı.le için tayin edilen gün ve matte % 15 güvenme 

pnralartle birlikte adı geçen komslyona gelmelerl llAn olunur. cl225ıı 

* 1 - Ş:ırtnamesl mucibince lS.000 kilo b:;l4 ve ıo.ooo kilo tonga lpl pa-
zarlık.in 1>atm alınncnkttr. 

2 - Pazarlık 24/11/9U salı günft saat 10.30 da lıcan'bulda Kab=ı.taşta. 
levazım şubesindeki merkez alım komisyonunda yap·lacaktır. 

3-Şartna.meler 210 kuru~ mukabilinde s~ geçı.'11 şubeden ve Anknra, 
İzmir baş müdürlüklerinden alınablllr. 

4 - 15teklllertn pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif ede
cekleri fiyat üzerinden % 15 teminat p:ıraslle birlikte mezkftr komisyona 
mftnıcaatıa.n llAn olunur. c1282ıı 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinden: 
ı - Taşra g(lmrültlerlnde a.çı.k 10 lira asll nıaaşlı ·kolculuklnr için orta 

ve ilk mektep mezunlan arasında müsabaka ile memur alınacaktır. 
2 - Mü.sa.bak& imtihanı 20/11/942 cuma günü saat 14 de İstanbul, İz· 

mlr, Mersin, Edirne, Trabzon ve Kars gümrüklerinde yapılacaktır. 
3 - Açık yerlere ilk önce orta mektep ve '°nra. ilk mektep mezunhn 

kazandıklan notlara göre tayin olunacaktır. Müsabıkların ı.ayısı boş yer
den fazla oldutu takdirde idare bunları daha sonra açılacak yerlere tay.in 
lle mukayyet de~d1r. 

4 - Müsabakaya. gireceklerin ask.erliğin! yapUUJ ve memurin kanunu
nun dördüncü maddesinde yazılı vasınarı hal% olmalan ıart.tır. 

& - Bu şartlan halz 13teklllerin yukarda yazılı gilmrüt Jdareleı1nden 
b1rlne 19/ 11/942 perşembe güriil akşamına kadar blr dilekçe ile müracaat 
etmeleri ve ıehadetname, nüfua, hüsnühal klğıtlan ve resml doktorlardan 
alınınıt aağlılc raporu ve askerllk terhl.5 vesikası suretlerini ve 4 fotoğrafı 
venneıert lA.zımdır. (132~) 

İstanbul sıhhi müesaesele r arttırma ve eksiltme 
komisyonundan: 

Leyll tıp talebe yurdu hademelert için maa. kasket 152 takım elbise Ue 
64 adet paltonun 1mallyes1 ~1 açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 23/11/942 pazartesı günü saat 15 de Cağalo~lunda Sıhhat 
ve İçt.ınıat Muavenet mlldürlUğil binaSında. toplanan komlsyondn yapıla
caktır. 

2 - MUbammen bedel elbise inıallyesı tçin il llra ve blr adet palto 1ma.
llyesl de 7 liradır. 

8 - İstekliler şartna.nıesını çalışma günlerinde komisyonda göreblllrler. 
4 - İstekliler 1942 yılı ticaret odası veslkaslle 2490 sayılı kanunda ya-

zılı ~lkalar lle lbu işe yeter muvakkat garanti makbuz · veya banka 
mektublle belli gün ve saatte komlsyonıı ınür:ıca:ı.tları. (1147) 

OSMANLI BANKASI 
fORK ANONtl\'J ŞİRKETi 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile münekit mukavelcnameııi 

2292 Numaralı 10/b/ 19 33 tarihli kanunla tasdik edilmiştir. 
(24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
İhtiyat akçesi: 

l 0.000.000 lngiliz Lirası 
1 .250.000 lngiliz Lirası 

Türkiyenin batlıca Şehirlerinde 
PARIS. MARSİ!... YA ve Nts· de 
LONDRA ve MANÇESTERDE 

MISIR. KIBRIS, YUNANiSTAN. lRAN, IRAK, FiLiSTiN 
ve MAVERA Yl ERDÜN" de 

Merkez ve Şubeleri 
~ugoılavya, Rumanya, Yunanistan, Suriye, Lübnan 

Fil1allerl ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardD". 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
He.ahi cart ve m1'vduat heaapları küşadı. 
fTicart krediler v~ veaaikli krr-diler küşadı. 
rTilrkiye ve Ecnebi memleketler üzerine lc~ide ıenedat iskontosu. 
aoraa emirleri. 
bham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avanı. 
Senedat tahıil&tı ve ıaire, 

En yübek emniyet ıartlamıı haiz kirahlt 
Kasalar St>rvi:ı: va~dır. 

Piyasanm en müsa;t ıa!llarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasMl'Uf hesapları açdır. 

B' ~e lrmek lsteyenlerln 3760 üo bln yed! yüz em liralık muvakkat te- 15 lkJncl ~ 942 den 81 ın~ 941 çı tadar günıtllı:: manda ve inek ••••••••••••••••••••••••mil 
m1.rıat ııc kaııunun tayin ettiği ves1kalan ve tet1lfierln1 a)'Dl gtln aaat atltlerinln ısatılıJı: müddeti 18/11/942 oaroamtıa. güntıne kadar uzatılIJll4tır. 
14,30 a. kadar konıJsyon re!sllğlne vermeıen lAzımdır. Talipler thalo gtln11 olıı.n mezkiU' günün aaat l& Jnde 500 lira depozito 

Şarı.namel r parosız olarak Ankam'da Malzeme Da.lrea1ııdonJ Haydar- 7a~ ıııu.,.atı• ~lıi tdec~WdJr, ~ Oa1reıntade görlll1lr. 
p:ış:ı'dn Teselltun ve Sevk 6ef!Jğlnden daıtıtılacattu. cla'IOt .UIQ'I). 

Galatasaray lisesi müdürlüğünden: 
Ôlı::ulumuz paralı yatılı talebenin lklncl taksit zamanı 17/12/942 dlr. 

:rahsllAta olw,dlden baalanıldıtı llln olunur. •1314• 


