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Mütareke Fransası 
niçin birdenbire 

değişti? 

Fransa sulh umduğu için mü
tareke yaptı. Harbin, kendi yıkı
mından sonra dn süreceğini ve 
mütarekenin uzun bir harb dev
resinden beter olacağ'ını kestir
seydi, kurtuluş çaresi diye ona 
aanlmazdı. 

B. Churchill'in nutku 

Şimali Alrika bizim için bir 
sıçrama taht asıdır 

Italyaya mütemadi darbeler indire
ceğiz, Tunusu da alırsak Italyanın 

akıbeti müthiş olacaktır 
Almanya, Fransanın çökmesini 

'Avrupa harbinin sonu sandığı 
içindir ki İngiltereyi de kolaylık
la yola getirmek için Versayın öcü 
sayılmıyacak bir mütareke imza- Londra 29 (Radyo) - B. Chur- B. Churchill, Ruı muvaffakıyetle
ladı. Artık Fra'nsaya ihtiyacı ol- clull, bu gece radyoda bir nutuk rinden bahsederek, Stalingrad mü-
mıyacağına, ondan her istediğini söylemiı ve demlıtir ki: dafilerinin kahramnlığını övmüıtür. 

1 ğı inanıyordu Yoksa bü- ib d 6 O k 1 B. Churchill, son Fransa hadise-a aca na · cl..i ya a 4 i ometre ilerliyen 
tiln Fransayi işgal eder, Afrikaya sekizinci ordumuz, kudretli Rommel lerinden ıöyle bahıetmi~tir: 
da el atardı. ordtuunu mağlubetmiıtir. yeni bir cŞimalt Afrika ya çıkııımiz F ran-
Fransanın yıkılışında·n sonra muharebenin •imdi Trabluı "-'akınla- sada reak•iyonlar meydana getir

harb çok sürdü. Mütareke, Fran- rında baılama~ı gecikmlyecektir. Bu- miıtir. Kanaatim daima Hitlerin 
sayı yeni sıkıntıl~rdan kurtanna- gün, birinci ordu Tunusta, Alman verdiği sözleri tutmıyacağı idi . .Ne
dı. Almanya, mutareke?e Fran- ve İtalyanların son mevzilerine hil- tekim Hitler i,gal altında olmıyan 
sadan zorla almak i.stedıği şe~le- cum etmektedir. Tunusta Amerikan, Fransaya yürilmU~ ve Toulon" daki 
rl yavaş yavaş yem bir politika 1 •1. F k 1 • Fransız filoıunu elde etmek hedefini 

t lıştı F ngı ız ve ransız as er en yan yana .. .. .. 
ile elde e meye ça . ransa, .1 I kt d" D·· Af .k gutmuıtur. Fransa donanmasının 
mütareke ile ödeyip bitirdiğini ';r emed e 

1~ d ut°rnı,d drı va v; kendi kendini batırması, Fransa için
~ndığı fedakô.rlıklann, harb sür- b"vrukı;ıla a t e l'nk ~ ul und ur kugu k da bütün Fran11zlan aynı kin et-
d .. k lmedig~ini gördi\ ın ı ome re ı gıyı ar an ovma f d b' 1 • '- F d u <;e, sonu gl' · . d . b d k .. ra ın a ır eıtıreces;, ranea ııın-

M::ıreşal Petaln, ne İngiltereye az_mın kY_JZ; u a pe uzun sur- daki bütün Fran11zlan mü~terek 
füet. ne Almanya.ya oyuncak ol- mıyece tır. düımana karşı harekete getirecek-
madnn, F'ransanın yaralarını sa- Şimalt Afrika, bizim için bir durak tir.> 
rnrak sulhu beklemek istiyordu. ve muhaıara mev~li değil, b~r sıç- Bundan acıma B. Churchill, aynı di
Ne çare ki Fransa bir taraftan, rama tahwıdır. Şımali Afrıkanın . ı· k d 1 k _ı uları · . d" k sıp ın ve aynı ar a at ı ouyg 
bu en bitik hflUnde dahi Alman· ba§ka hır avantnıı. U§man uvvet- ·ı h b d t · tm",. 

1 • • d w fi • b" ı e mu are eye evam avsıye e ı.,, 
Yanın işine yarayacak bir insan erını agıtan ve zayı atan yem ır AI 1 ı· d b''t'" A a . ö . h 1 d n·· . "hsall man arın e ın e u un vrup -
ve kudret kaynağıydi. lıür yan- cep e 0 ması ır. utman ıstı e- nın mühim stokların mümbit ova-
dan Ameııka ve İngiltereden Av- ri, bu cephelerde kaybettiklerinin lar:n bulunduğunu v' denizaltı mu
rupaya gidilecek yolun üstünde yerini dolduramamaktadır. harehesinin ıiddetint kaybetmeyip 
bulunuyordu. Alma·ny~. dost dl· İtalyan faıist hükumetine müte- gitgide ziyadeleıtiğini hatırlatmııtır. 
ye '1kıstmrken, A.mer~.ka .. ve in- madi darbeler indireceğiz. Şimali Tahminlerde bulunan Batvekil 
gil~re kurtarıcı dıye ustune yü- İtalya ıehir1erine yapılan hava akırı- Churchill, Avrupa harbinin Asya 
rildnler. lan, 940 kı§ında İngilterenin her harbinden daha evvel bitmelinin 

Bu ikl taraflı çelr\şme karşısın- hangi bir ıehrine yapılmıı olan taar- muhtemel olduiunu, o vakit bütün 
da herkes soruyordu: <cFransa ne ruzlann kat kat üııti!ndcdir. Eğer kuvvetlerin o tarafa tevcih edileee-
yanacak?ı' ğ düımanı Tunustan kovacak olursak, ğini ıöylemlı ve sözlerine ıöyle aon 

Fr"'nga nihayet vapaca mı ltalyanın akıbeti müthJı olacaktır. vermiıtir: 
pptı. Yanıbaşmdaki dostun ok· Muuolinl imparatorluğu ölmüıtür. · « 1943 ıeneıinin ıafağı ile k"ırıı
'fllmalarııu, sokulmalannı, istek· Güzel İtalyayı bekliyen Akıbet ihti- lqmak üzereyiz. Dehıetll l>tr sene 
!erinl tehlikeli buldu, kurtancJ zardan i>a,ka ıey değildir. Bu müt- olacak olan bu ıenenin önUmüze ata
diye uzaklardan gelenlerin kolla· bit &bhetl isteyip iatememek İtalyan cağı imtihanlar Jçln hazır bulunma-
n arasına atıldı. Fransa, re~en millet.inin elindedir.> lıyız.> 
ve cemaat halinde gıtmedl. Çun· 
kü iı1ga1 altındadır, gidemezdi. 
oıtmesi de ise yaramazdı. Fakat Yenı· G ı·ne'de 
Mare!'!alln halefi, iş arkad~ı Auıl-

muharebe --
Takviye kuvveti götüren 

iki Japon muhribi 
daha batırıldı --

ral Darlanın Afrlkaya gidişi 
Fransanm mllU politikasının Al
rnanvadan ayrılı.şına ve mütte
fiklerle birleşmesine en kuvvetli 
aelildi. Tulon'da Fransız donan
masının. vaktinde kaçıp gideme
diği ic;in, Almanyamn eline geç
mektense batmayı tercih etmesi 
dP. Fransada mütarekedenberi 
oluo biten derin dcğişmPvl göst<!-
rivor. Londra 30 CA.A.) - Müttefik tay-

Fn ehemmiyetli nokta bu ruhi yareler Yeni Ginede Buna ile Go-
l F na arasında sıkıştınlmı§ olan Ja-

deği nıedir. Bir mütare :e om- ponlnra tak\1ye kuvvetlen geUrmeğe 
saı::ı vardı ki İngilter2de'n soP,u- teşcbbils eden 4 Japon muhribine 
muc:ı. Almar'\ a ile yany~ma, sulh hücum eylemişlerdir. ikı muhribin 

Torino'ya 
hava akını 

4 ton ağırlığinda infilak 
ve 100 bin yangİn 
bombası abldi ---

Londra 30 CA.A.) - İng1llz tayya.. 
releri İtalynda 'I'orlno şehrine yap
tıklara hava hilcumunda 4 ton a~
lığında infllA.k ve 100 bin ı·angın 
bmobıısı nt.ınışlardır. 
Şehirde birçok yangınlar çıknuş

1cindr yn.,amaya, onunla 1ş birli· batınldı~ zannedilmektedir. 
ıtı s rıpm va candan razı olmu"- 11111111111111ın111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
tu. M'lr alin yazımda Amiral 

tır. 

Daılnn buna çalı.sıvor, bütün or-
du ve donanm.ı Marr.sale ve at"-
kadaslannn inanarak bağl: ll'alı-
yordu. -

Bu iş birliiiinın "'!.' docı.tluh•n 
.şekli nerell're vaidı kl iki vı1da 
her ... ev değişti, Darlan Afrikaya 
karmayı ve müttefiklere hizmet 
etr. evi vatan menfaattne daha 
uygun buldu o güzel aomıruna 
'.Almanlara ate.ş ederek kendV1i 
batırdı ve Hitıer Fransız ordusu
nu dağıtmak zorunda kaldı? 
Çünkü nlhavet, Mareşalin fera
gati ve zihniyeti ne olursa olsun 
insan, müttefiklere katılan Dar
lan Ye arkadaşlarını vatan haini 
l!aymaktıı ne derece tereddüt 
ederse, koca gemileri kendilerile 
beraber denize gömen Frannz de
nizcilerini. dağıtılmasına lüzum 
görülen Fransız ordusunu baştan 
başa memlekete ihanetle itham 
etmekte o kadar duraklar. Bü
tün bu askerler vatanlarını 
b ... tırmaya mı çalışıyorlar, yoksa 
ınemleketıeri·ne hizmetin ne oldu
Aunu yabancılar kadar da bilmi-
Yorıar mı? • 

Almanya acaba ne dedi ve n.e 
1 teaı ki miltarrke Fran.sası, ild 
bkucuk vıı sonra birdenbire ayağa 
alktı, kahraman kesildi? Bilmi-

Yoruz. 

Frnnsa ne yapacak?» diye so
ranları merakı ortadan kalktı. 
J;'ran.:;a gücü yettiği kadar öbi.ır 

-
1\'ccmeddiıı Snclnk 

(Devamı sahife 2, ıütun 4 te) 

• 

- Ben sana o ahlaksız herifle kon~a, ~~t.o19 b1r1dJr, 
demeınlş miydim?!. 

Sahibi: Necmeddln Sadak - Neşriyat mildtırtı~ Hikmet Feridun Es - Alqam Matbaası 
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Stalingrad'da ve Merkez'de 
Rus taarruzu devam ediyor 

Don sahilinde yeni Alman müdafaası yarıldı 

Rus te.bliğine . göre esir adedi 66,000 i buldu, şimdiye 
kadar 2000 top, 3935 mitralyöz, 1379 tank vesaire alındı 
Ma.kova 30 (Radyo) - Hususi mukavemetini kırmıılar ve yetiıen mobü imha ettik, pek çok esir al

tebliğ. Sovyet Haberler bürosundan: düıman takviye kuvvetlerinin mu- dik, 19 top, 49 mitralyöz, iki cepha• 
Asker! kuvvetlerimiz, taarruza de- kabil hücumlannı püıkürterek hil- ne depoıu zaptettik. 
vam ettiler. 29 aonteırinde kuvvet- cumlarına devam eylemiılerdir. Düı- Stalingradın cenup batısında kuv
lerimiz, Stalingrad ıehri önlerinde mana epeyce zayiat verdirHdi. Kuv- vetlerimiz, kısmen ilerliyerek birkag 
düımanın mukavemetini yenerek vetlerimiz, bir takım meskun nok- meskun noktayı iıgal ettiler; diğer 
Don nehri sahili boyundaki yeni mü- talan İşgal ettiler vo bir gü_nde 55 kesimlerde Hetlercilerin ıiddetli hi,t. 
dafaa hatlannı yardılat Vekiaçi, top, 64 mitralyöz, 8 tank. levazim cumlanru püskürttüler. Dütınan bi.i• 
Be-.Jcovatka, Sokarofka, llyaronofski ve cephane dolu 15 depo zaptettiler, yük zayiata uğradı; binden fazfa 
müstahkem noktalannı zaptettiler. düşman 29 sonteırinde muharebe dü~man subay ve eri, 15 tank, 15 
Bu milstahkem noktalar, dilşmanın meydanında 4800 ce1et bıraktı. havan topu imha edildi. 28 top, 200 
esaı mukavemet noktalarını teıkil Moskova 30 (Radyo) - Dün kamyon ve otomobil, 5 bin gülle, 2 
ediyordu. gece yai-ısı neşredilen re1mt Ruı teb- milyon fiıek ve aaire iğtinam ettik. 

Stalingradın cenup batısında kı~ liğinde, yukarıki hususi tebliide zap- Ön süvari birliğimiz, rical eden Hit-
taatımız takiplerine devam ederek tedildiği bildirilmiı olan mevki lercileri takibediyor. Dü§manın 1 1 
Odilvije, Vesna, Kurmayaska mcs- isimleri tekrarlandıktan sonra. dün- nakliye uçağını düıürdük. 
kun noktalannı ve Nebikofski .istas- kü muharebeler hakkında §U tafsillt Merkez cephesinde kıtalarımız, 
yonunu i§gal ettiler. verilmektedir: taarruz harekelterine devam ederek 

29 aontcşrin akşamına kadar dü§- 22 - 28 sonteırin arasında bir haf- bir seri meskun yerleri iııgal ettiler. 
mandan alınan esirler adedi 3000 tada 72 si 3 motörlü na1'Hye uçaiı Düıman anudane bir mukavemet 
kiıi arttı ve 19 - 29 sonteşrine kadar olmak üzere 234 dülfllan uçağını im- göstermekte ve 11k sık mukabil ta-

düımandan alınan esir miktan 66 ha ettik. Bizim aynı milddet zarfın-- arruzlarda bulunmaktadır. Düşman 
bini buldu. da zayiatımız 97 uçaktır. Viyazma yolunda 50 tank ve 2 alay 

19 - 29 aonteırin zarfında vuku Stalingradııi ,imalinde, dütman kadar kuvvetle hücumda bulundu. 
bulan muharebelerde ıu ganimetleri amele mahallesine hücmnlarda bu- Diğer kesimlerde de mukabil bü
aldık: Her çatpa 2000 top, 3935 lundu; kıtaatımız. bu hilcumlan cumlar yaptı; takriben 400 kadar 
mitralyöz. sağlam ve hasara uğramıı püskürttüler; 750 den fazla Hitler- zayiat vererek geri çekildi. 
1379 tank, 6000 den fazla kamyon ciyi yokettiler ve Stalingradın cenu- Tuapsenin ıimal doğusunda bir 
ve otomobil askert leva:ı:.im ile yüklü bunda 300 -400 metre kadar ilerle- tepeyi zaptettik. Tepe yamaçlannda 
4677 arab~, 10700 beygir, aakeri dile-r; dü§man yüzlerce ceset hırakb. 250 dilıman cesedi kaldı. Diğer ke-
levazim ve cephane ile dolu 1 22 Stalingradm ıPmal babamda kUT" ahnlerde dilflllllNn bhbç mukahil 
depo. vetlerimiz, muannidane taarruz mu- hücumunu püskürttük ve bir bölük· 

Stalincrad mıntakuinda J mo- huebelerine devam ettiler. Diipnan ten fazla bir k!Jvvetini yokettik. 
t8rlil 72 düıman nakliye uçalı im- mukabil lıücUJQlula ileri lıueketimJ- Karadeniz <lonanmaaına mensup 
ha edildl zi durdurmaia tctebbU. etti ve bU- tayyarelerimiz, S bin tonluk bir düt

Merkez cephelinde aakert kuvvet- yUk oylata uiradı. 1400 naziyl yo- man nakliyesini torpilliyerek ba-
lerimiz, 29 ıontctrind• düflll&nlD kettik, 13 tank. 90 kamyon ve oto- brdı. 

Müttefikler T unustanl 
15 kilometre uzakta 

Sekizinci ordu Ageyla'ya taarruz 
için son hazırlığını yapıyor 

Londra 80 (A.A.) - Tunu.st& müt
tefik d vam Ucrı eme ,;:ı.ıvve ıc.·, 

ediyor ve Tunus §Chrlntn 15 kilo
nıetı·e garbında, Tunus - Blzetre de. 
mlryolu üzerlnde 1t0.1n olan Cedey
de şehrlnl, bu ha.t Uztırinde kA.ln di
ğer bir kasa.bayı işgal ettiler. Bl.zer
te - Tunus d6miryolu Q.zerlude ve 
daha. şimalde bulunan Mateur Jcasa
bası da. müttefik kuvvetlerin tehdidi 
altındadır. 

MUttefik hava. kuvvetlerinin kara 

hnrekAtını destekkme.sl düşman 
üzerindeki tazyıkı otddetıenmektedir. 
ŞimaU Afrlkada harekA.tın başlan

gıcmdanbcr1 230 dan fa.zla düşman 
uçaAını imha ettlk. 

Llbyada, seklz1ncl ordu, mihverin 
AgeylA.dald mMalaa ha.ttına ka?'fl 
taarruz hazırlıtlannda bulunmakta, 
asker veı malzeme yığmaktadır. Inııl
Ilz tayyarelert, Bi7,erte liman ve dok
larını §1ddetJ.e bombardıman eyle
mişlerdir. 

Almanların mukabil 
taarruzu bekleniyor 

Bitaraflara göre Doğu cephesin
deki son askeri durum 

Toulon'da 
Fransız amirali 

Labord Strasbourg 
zırhlısile beraber mi 

intihar etti? 

Madrit 30 (A.A.) - Amiral La
bord'un kaçmnğı ve yahut tahrlbct• 
mcği tasmım eden B. plünının tat
biki için Tulondnkl filoya emir ver• 
mlş bulunduğu şimdi kati olam'k nn• 
laşılmıştır. 

Amiral Labord'un Dunkerque zırh
lısında kurmay heyeti ne b!rlikte bo
ğulduğu sanılıyorsa da, Stokholındnn 
gelen blr habere göre, Petnln'ln em
rlle, batmak üzere iken Strazburg 
zırhlısından aynldı~ da söylenmelt
tdir. 

ti'ç zırhlının süvarllerlnln, birçok 
in~n hayatına mıılolacağını bilmek
le beraber gemllerlnde'ki muhlmmat 
depolarının havaya uçurulması em
rini verdikleri blllnmektedlr. 

Mltralyö-L ateşlerine maruz kalan 
Alman ve İtalyanlar A.clz birer şahit 
vazlyeUie yalnız hft.dlselere seyirct 
olarak kalmıılardır. 

Londra 29 (A.A.) - Barselondan 
gelen bir haberi yayan Vlchy radyo
sq, Tulondan Barselon limanına ge
len Fransız gemlslnln 371 tonilato 
tutarında İris denlzaltısı olduRıınu 
bJldlnnektedlr. 
....................................... 

~ JO (A.A. )' - M~ bunda mukavemet adac.ııldan telİI kııtırdıklan Alman ordularını imha 
•ovadq · en hal>erlore '&re, Ru- ebnekte ve lcal>ında kunetli çıkıı etmek. 
far, me.4cea cephealnd• Uatb kuv- hareketleri yapmafa hazırlanmakta- 2 - Roatofu İfial ederek Kaflta1-
vedı taarruza ıeomltlır n Velid dırlar. yada harbetmekte olan Mihver kuv. 
Lukt' den ruev' • kadar yarnuılar 4 _ Rualar, Voronez· • karıı yeni vetlerinin arkasına düı:_nek. 
ve blrçolt flmendüerlq kavpk b' taa a ha,lamıılardır Almanlar bu Rus planlarına karp 
noktan olan mühhn bir ,.hrl ele ae- ır nuz · tedbir almakla meıguldürler. 
çhmiolerdtt. Ooiu cephesinde vazl- ' - Kafkaıyada Ruslar, Ordo- Almacılar Rusların eline gcçmiı 
yet §6yle bulba ecllleb~ı nikidze (VİldihfkJl.S) çevreıinde olan Stalin~rad demiryolunun bir 

1 - Klet.kayaiıın iMaUnden ıon- t.aarruzlar .. ;a devam ediyorlar. kısmını ele geçirmeğe teşebbüs ede-
r,. Kalag'ın cenubund. Don Uzer!~ Ruslar merkez cepheıinde V eliki - cekleri ve mukabil hücum hazırlık
de bir noktan RUI lc.uvvetlerl bir- Luke' de 12 - 30 kilometre bir de- lannda bulundukları muhakkaktır. 
letmlılerdlr. rlnlikte Ilerlemiı olduklannı iddia Alman resmi mahfilleri bu husu,•a 
~ - Stalbıgrad tchrl lçinCle ıld- edlyorları Sovyetler tarafından ya- sıkı bir ketumivet muhafaza etmek

detİI muharebeler A~vam etmekte- pılan bUtlin bu taarruzlann ikJ he- te ve yalnız cBekleyiniz. görünıü· 
dlr. defi vardırı hun sözlerini söylemekle iktifa et-

1 -Almanlar Stalingradll\ cenu- 1-- Yolga ilı Don arasında aa- 1mketedir. 

• 
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-----·iıjlJifDIMllfMlfflfl!'WH-~Ôi»~uMU-~ 
Dünkü kupa maçları y . R t 

.. 
GELiŞi l 

insanlar ve gemiler 
C ansız şeylerde de hayat vehmctmeli zlhn' tatlı tatlı oya

landıran eğlencelcnlendir. Böyle bir hayal oyununa kaptl
ilığım zamanlarda hep gemileri düşünürüm. Binal:ır da, gemiler d• 
lnsnn elinden çıkma yapılar olduktan halde alın yazılan bakunın· 
dan birlbirlerine hiç bememezler. Gemilerde l:man1annldne çok 
~akın, adeta eşit bir Jı:aderln damgası \'al"dır. 

Tezgahta günlerce u''l'aşılarak iskeleti et ve deri yerine de
mirle sanlan, çekiç darbeleri altında teknesi sağland.ınldıktan 
sonra bin bir itina ile cihazı düzülen bir gemi, tıpkı bayata hazır. 
Jnnan bir çocuk gibi, iyi ve fena giinlerden mürekkep btr ahn ya· 
zısını tamnmlamak üzere, saadet temennflerlle kızağından kaydı
nlıp sulann kucağına bıralalıverir. Başına neler geleceğinden ta
mamen habersiz, mukadcleratını kenclisinlnklle blrleşttrmlş insan
larla beraber ilk iskelesine yanaşıp yola çıkunk iç.hı saoLrS171anan 
yepyeni bir gemi, yüzi.ine herkesin güvenle balı-tığı, fırtıııalann 
kabartacağı dalgalara göğüs genneğe hazır, gösterlşl denizden 
bile clnha kuvvetli bir kahramandır. Gazeteler ondan l'UJ11rla bah· 
seder, resmini basarlar. Heyhat, onun ikinci bir resml ancak başmn 
bir knza geldiği zaman basılacaktır. 

Güzel havalarda denizlere açılan gemilerin neşesi aydınlık ha· 
hnr günlerinde kırlara dağılan :lnsanlann neşesinden farksızdır. 
fnsanlnr yeşil otlar üzerinde koşar, sıçrarken o mavi sulann üstün· 
de u~.ar, eker, köpüklerle oynaşır gibidir. Fakat bir de deniz Jm. 
bannağa başlayınca her §ey clddlleşlr. Günlerce s\iren boğıışma· 
lardan sonra yorgun argın limanlara dönen gemiler hayatın ağır 
yiikii altında ezflmlş insanları hatırlatırlar. Amma merhamet ne
dir bilmeyen kader onlan tekrar denize, hayata sürecektir. 

Gemilerin de. tıpkı insanlar gibJ, zahmet ve meşakkat içinde 
bile olsa, normal bir ömrü tamamlayıp ihtiyarlıyanlnn çok nadir· 
dir. Bir gün, daha hayatın ilk giinlerlnde hain bir dalga, sarfettltri 

gn)Tctlerin hepsini hiçe sayarak onu denizin dibine gönderiverir; 
bir kava parçası bir btçak gibi göğsUnU yaralar ve nasıl insanlar 
seve iklerini mesut edemeyince btisbiltün bedbaht ederlerse gemi 
de sclfimetc çıkarmaya çnlıştı~rı insanları kendlsfle beraber felAkete 
götiirür. 

Niha) et gemiler de insanlar gibi hnrbederler. Dövüş ba lar 
baslamaz pntlıyan silahların ilk Jrnrbanlnn on1ruı:1ır. Cephelerde 
lnsnn cesetleri yığılırken dcnfzler gemi enlmzlarlle dolup taşar. Fa
kat gemiler de, tıpln insanlar gibi, bir şeref duygusile yaşarlar. Bu 
şeref tehlikc)e diiştiiğü zaman şerefsiz bfr haynta şerefli bir öliimü 
tercih ederek yaşamaya son vermek insan yapılanntln.n ya1ruz ge
milere nasip bir mazhariyet olar~ kalıyor. 

Şevket Rado 

Yeşilay 

kongresi 
İçki fiatlerini arthrdı

ğından hüklımete 
teşekkür etti 

Tuz bollandı 
lstanbula bol miktarda 

tuz geldi 

Balıkçılar, ıerheıs piyasadan bol 
miktarda tuz tedarik edemedikleri 
tuzu İzmircı motör yollıyarak getirt
mdcte, ihracat balıklıınnı tuzlnmak· 
tadır. Yapılan tetkiklere göre son 

Y cşilııy ve Gençlik şubesinin bu günlerde gizli tuz satanların artmış 
yılki kongreleri milştereken diln aant olduğu ve busust ıekilde lzmirden 
onda Eminömi Halkevi aalonundn, getirilen tuzlann tcabit edilen fıat
büyük bir ti.za topluluğu hunırile ya· ten daha yük.aeğe satıldığı anlaşıla" 
pılmıştır. rak talcibata geçilmiştir. 

istiklal marşını müteakip, reis pro- İnhisarlar umum müdürlüğü, Mü· 
fosör Dr. Mazhar Osman Uzman'ın nakalat Vdmletine yaptığı müracaat 
Y e§ilayın ülkwünü ilgiliyen hitabe- neticesinde Hatay vıı.purile lmıirden 
sinin sonundıı dileklerin tcsbitine ge- tuz getirtmif ve ıehrimize getirilen 
çilmiş ve mühim olarak §U dilekler tuzlar piyasaya çıkanlm~tır. lnhi· 
tesbit edilmiştir: aarlar idaresi, tuz ıaklanmıuına ma• 

1 ı k. f' 1 · · t 1 nl olunması için her hı.rafa ihtiyacı 
- ç ·ı uıt erının art ırı mıuıı k d d v ak d 

d 1 ·1 h'•kA kkü dil a ar tuz agıtm ta ır. o ayısı e u umete te~e r e • 

mesi: Beyaz peynir fiati 
2 - istihlak.in artması karpaında Bakkallarda perakende olarak 

Fenerbahçe - Galata'ya, Beykoz -
Anadoluhisanna, Vefa - Un .. 

kapanı'na galip geldl 

Futbol aJanlıRı tarafuıdc.n tanzim Ôyun baŞar başlamaz hemen hA.- ı 
9dllen progtam mucibince her a.ym kimlyet kuran Fenerbahçelller nı1dp ı 
BOn be.ftasmda yapılmn.kta olan kupa taleyt çember içine aldılar. Ot.lata 
maçlarına dlln Penerbahçe ve Şeref Gençleli>Jrllğl bu tazyıka. ancak 7 
11tadlarmda devam edl.lınlşttr. dakika mukavemet eddılldl. Ve Nn1m 

Taksim 4 • Eyüp 3 Fenerln blrlnct golünü çıkardı. İki 
Fenerbn.hpe stadında gtı.nfin Ut dakika sonra. ömer fa,hsl gayretUe 

mnçı Ta.k.s1m ue Eyüp takımları ara- ikinci golü yaptı. 
l!llldn yapılml§tır Ha.kem Tatı.kın Devrenin sonlanna doıtru Fenerll-
1dare ~tlgi bu ~ça. Eyilp takımı ıer iki gol daha yn.pabıtdner ve bt.. 
eks1k bir kadro ne ÇJ3mıasına rağmen ırincl devreyi 4-0 bltırdller. 
gtızel btr oyun ı~rmlş ve kuvvetli İkinci devrede Gatntn Gençlerln 
rakibine zaman zaman tefevvuk ıt- enerjik mildafaası devam etti. Bu kl-
mlşUr. sımda. 69 san daha çıkaran Fener- , 
Müsabaknnın 1.lk golünü Takshn l1ler maçı '1 - O kazandılar. Galata j 

'1 ncl dnltikada kazanın~ ve bundan Gençlerin ma#lftbtyete ra~en tem~ 
sonra Eyüp tn.kımı açılarak devre ro. bir oyun çıkarması takdlrlt- karşı· 
nuna kadnr sıraslle F'ahrt, Mahir, landı . 
Faik v11.S2taslle ilç gol yapmış ve dev- Süleymaniye • Haliç 
rey! 3 - ı gnllp bt~Ur. _ Şeref 6t.ndmda güntln ilk mııçı sn. 

İk1nc1 devre başlangıcında Eyüp- leymantye ile Haliç aras-.nda yapıla
ın.ıer b1r penaltı kaçırmışlar. oyun caktı. Fakat sneymantyelller ııahnya 
bundan sonra To.ksl.mln baskısı altı- geç geld1klerlnden hakem maçı oy
nn girmiştir. natmamı~ ve Hal'çlllert htlkmen ga-

Takslmden Dlran lklnci devrede üo llp addetmiştir. 
gol yapmı.ş ve m1lsa.baka 4 - s Ta~ _ 
simin galebeslle ııona ernı~tır. Vefa 6 - Unkapanı O 

Beykoz 6 - A. Hisar 2 u~:~s;8!~ı:la~~~~~ V:;ü~~ 
Fener stadında günün lkinc! maçı Oyuna kolaylıkla hAklm olaıı Ve!alı

Beykoz lle Anadoltıhlsar nrosmda yn- lnr 1lk dev.reyi 4 • o galip bttırmlşler 
pllmışbr. Hakem Ahmet Ademin ldn. :ve !kinci ktsımda iki gol da.hn yapa.. 
re ett.lğt bu maça Beykozlular ets:ık rak maçı 6 • o kazanm~lardır. 
bir takımla iştlra.k etmişler ve nncalt 1 
22 ncl dakikada takımlarını tamam~ stanbulspor 7 
layabllmlşlerdir. Alemdar 2 

enı us aarruzu 
Tunus, şehrine karşı büyük bir 

taarruz başlamak üzere 
Doğu cephesinde ı 

SuliniJ'ad mıntaltuindakJ 
Rus taarruı.u hızını kaybetmlt 
gibi ıörilnUrken, Sovyet kıt.alan 
daha oimalde, cephenin merkez 
keafminde yeni bir taarruza seç• 
ınt,lerdir. Taarruz aahaaı, Mo .. 
kova'nın garbında Vcıl.ilde Luki 
ve Rzev nuntakalarıdu. Sovyet· 
ler, husust tebUğlerine g8re, Al· 
man cephesini d<Srt noktada yar• 
mı~lar, beı Alman tilmenlni bolr 
guna uğratmışlardır. 

Sovyet tebliği 3 esnılı demil'" 
yolu lıattmın kesildiğini, Alman· 
lann harb meydanında l O bin 
ölil hıraktıklannı bildirdiği hal· 
de 400 esirden bahsetmektedir, 
Esir miktannın az olmaaı Alman• 
ların muntazam bir 11urette çe• 
ldldiklerinl göstermektedir. 
Doğu cephesi Baltık denizin· 

den Karadeniı.e ve Kafkaslara 
kadar uzamaktadır. Bu u~un ceP'" 
henin her noktuını tahkim ede
rek, bilhassa kıı mevsbninde her 
tarafta kuvvetler bulundtınnağa 
tınk&n yoktur. Bunun fçJn Al
manlar yer yer mUıtnhkcm mev· 
kiler vücuda getinniılcr ve asıl 
kuvvetlerini burada toplarru§laT
dır. Bu müstahkem mevkilerin 
arasındaki cephe)i yarmak her 
zaman Jçin mürnkündilr. Fakat 
buradan geçen kıtalar kUi dere• 

•ede kuvvetli de&illerae, geride 
kalan mllıtahkem mevkilerdeki 
pUyUk Alman kıtaları tanıhndan 
arkadan tehdidedileblllrler, hat· 
tl çember içine alınabilirler. Gc.
Qen kıı bu tarzda muharebeler 
olmuıtu. Bunun için bu defakl 
taarruz hakkında ıimdı1ik bir ıey 
e6ylemefe bnk&.n yoktur. Hare
katın gelipne ıekli bu hususta 
hir fikir -verebilecektir. 

Stalingrad mıntakasında mu
harebe hafiflcmiıtir. Burada da· 
ha ziyade mahalli ç.arpışmalar 
oluyor. 

Şimali Afrikada ı 

l..ibyada ackiz.iııci ordunun 
ileri hareketi yavaşlamı§tır. 
Elagehila'ya yaklaşmış olan in· 
giliz kuvvetlerile Mihver kıtaları ı 
.arasında bazı çıırpışmalıırdan 
bnııka mühim bir hareket yok
tur. 

Buncı mukabil Tunus'ta lngi· 
liz - Amerikan kuvvetlerinin T u· 
nuı' e. karşı esaalı bir tanrruza 
b.ıı§lnmak üzere olduklarını gös
teren alametler vardır. Bu kuv· 
vetler Tunus ıehtine 18 - 20 ki
lometre mesafeye kndnr gelmiş· 
lerdir. Hava foaliyeti el'an ~d
detlidlr. Müttefik tayyareleri ge
ce cilndüz akınlarda bulunuyor- ) 
lar. \ 

Milsnbakaya BeykO'Llulann seri bit 
hücumne başlanmış, llk golft Aruı.do· 
luhlsarlılar kendi kendilerine ynp
mış!ardır. Bu golden sonra hızını 
arttıran Beykozlular oyun h~klmlye
ttni kımnuşlnr ve Şehnp 24 fuıcü 
dnk.Dcadn uzaktan savurdu~ bir şilt

Şeref stadının son m:ıçı İstanbul
sıxır Ue Alemdar tnkımlan arasında 
yapılmıştır. Kuv~ etl ",. ara "na mfi
ı:nvat olmadığından çok zevksiz geçen 
bu mnçı İstanbulsporlular 7 • 2 glbl 
'1Çık bir s:ıyı !nridyle kauuıınışlardır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

le tktncl golü yapmışbr. Şazi Tezcan 

Devrenin sonla.ruıa doğru Ano.do-
Juhlsnr bir gol çıkarmış ve Beykoz. Güre§ müsabakalari 
lulnr buna hemen mukabele ededck Güre§ ajanlığı tarafından tcerü'be-
devreyi S - ı ga.Up bttırm1şlerdlr. u ·1 d ibcd'I 

İ1dncl devreye Beykozlular ron hız- gürcşçı er arasın a tertı ı en 

Mahkemelerde: 

Para meselesinden iki dost 
arasında kanii kavga 

ln başlnmı~lardır. Bir iki hücumdan eerbcs gürco teknik müsabakaları 
sonra Şehap sol açıktan nldığı güzel ~ün Güreş kulübünün Fatih ıube
blr nrn pası ııe Beykozun dördüncü sınde ynpılmı~tır. Azmi ııe Şevki eskldenberl den yuvarlandık. Her halde o 
golünil yapnuştı:r. Hl.ssrlıiar buna Güre~. Kasımpap, Kurtulua ve dost, can ciğer arkadaşmışlar sırada kendi bıçağile yaralan-
20 ncl daklkada sn~ açıklan vasıta- Beııiktaş kulüplerinden 17 sporcunun amma, günün birinde aralarına. mıştır. Bunda benim suçum, gü
sile mukabele edln<:e oyun heyecanlı i~tirak ettiği bu müsabakalarda alı· kara kedi girmiş, kavgaya tutuş- nahım yoktur. 1:Ct1ra ediyor. Se-
blr şekl~ dökülmllştllr. nan neticeler ıunlardırı mu lar ve iş kanla neticelenmiş. k1z liranın acısını böyle çıkar-

Tekrar üstllnUl~ kuran Beykozlu.- 56 ıkiloda: 1 - İsmail (GUred, Sul nnahmet. 1ldncl suDı ceza mak istiyor. Haksızdır. Siz benim 
lat Uct gol dahıı y:ı.parak m&A;ı 6 - 2 2 - Servet (Kaıımpaşa) · mahkemesinde muhakemeleri ya- sözüme inanınız. 
kazandılar. 61 k'J d . ı Sül Ka 1 0 a · - eyman - pılıyor. Şevki dAvacı. Yana yakı- Muayene raporunda Şevkinin 
Fenerbahçe 7 aımpaıı~), 2- Vahit (~asımpaoa). la derdini anlattı: yarasının üç gün çalışamıyacak 

Galatagençler O 66 kıl~da: l - Faık (Cllreo). - Bay h~! Azınl lle öte- derecede derin bir bıçak yarası 
Fener &adında günün son maçı 2 - ~lı (Kasımpap). . denberi öyle sıkı arkadaştık ki, olduğu bildirlllyordu. Dinlenen 

Fenerbahçe ııc Galata aençlerb1rllğ1 72 kıloda: 1 - Bekir (Gilre§), aramızdan su sızmıyor, saıık1 ye- şahitler de Azmi ile Şevkinin oo
nrasında yapıldı. Fencrbahçelller mı 2 - Kbım (Kasımpaıa) · dlğimiz bile ayn gitmiyordu. İ'n· kakta. kavga ettiklerini ve Azmi· 
karşılaşmaya ~u §ekllde çıkmışlardı: 79 kiloda: 1 .- Ahmet (Kasım- san oğlu çiy süt emmiştir, pek nln bıçakla Şevkiyi yaraladığını 

Nuri - Murat, Leblp - E.<;at. Ali paoa2, 2 - Alı (Kamnpnıa). güvenilemez, diye tevekkeli söy- gördüklerini söyledller. Azmi mü. 
Rıza, Aydın - Mellh, Naci, Nalın, l . Agır: 1 - Ahmet Samsunlu {Be- ıememlşler. Bu kadar nzlz ahba.- dafaasında bu iddl.nlan da red
ömer, Hallt. şıktao). bım olduğu halde herifin kafası detti. Fakat suç mahkemece sa

At koşulan 
içki imalinin daha fazla arttırılma· peynir satışında güçlüklere raslan
mas~nın temini için teşebbüse geçil· maktadır. Peynirin toptan kilosu Ankara 29 {Telefonln) - Bu· 
mesı: 120, perakende 140 kuruştur. Pey- günkil at koşulannın neticelerini hil-

kızınca kırk yıllık hukukumuzu bit göıilldüğünden Azminin otuz 
Mütareke F ransası ayaklar aıtına. aıdı da beni bı- beş gün hapsine karar verııerek 

çaklamağa kalkıştı. Bıçağı sapla- mahkemede tevkif edildi. Karan • • b• d b• dı da ... Kavganın sebebi de hiç dinleyen Şevki telAşla: 
DIÇID Ir en Ire bir şey değil. ttç beş kuruş ala- - HAk1ın bey, dedi. Yarala-

3 - Köylerde içki satı:ıının tah- nir, bakkala götürülünce fazla fire diriyorum: Birinci koşuyu Kader ka-
didedilm~i;, verdiğinden, kilo başına koann 20 zandı ve 105 kuruş verdi. İkinci ko· 

4 R d d . t l kuruş kur satıcıyı tatmin etmediği gi- şuya girecek olan Karmen koşmadı. 

5 - Mn yot k'?t~•şh'a y~pı ~ası: bl, toptan da bu fiate mal bulmak Hemd~m birinci gelerek 125 kuruş 
. b-:- h' evdcu b~'t~!' a~enınl'lm nal· güçtür. verdi. Üçüncü koşuda Buket birinci, 

l!ıp ır ına a, u un şumu ı e açı • B · 1 · 'k G 'k' · ld' G 205 u sene ıo enen peynır mı tan onca ı ıncı ge ı. nnyan , ma!l; 
her senekinden azdır. Buzhanelerde pliiselcr 150 ve 215 kuruş verdi. 

6 - Gençlik şubesinde bir spor bulunan k~nr peynirleri beyaz pey- Dördüncü ko~dn Savn birinci, Ccy-
kolunun teşkili. nirden daha çoktur. Alakadarlann lan Tek ikinci gd;Ji. Bora ko§madı. 

söylediklerine göre, yerinde peyniri Ganyan 225, plaseler 140 ve 240 
İnhisar maddele • ancak toptan 120 kuru§a almnk ka- kuruş verdi. Beşinci koşuya girecek 

1 
• • rı bildir. Edirne Belediyesi toptan pey- olan Dandi her nedense koııturul-

S gara, tütün ve Jçkllertn yeni fl. nlre daha ucuz fiat koyduğundan, madı ve bu suretle de beşinci koııu 
at.ıerıe saWmasına bu sabahtan 1t1- bundan sonra, şehrimize yeniden yapılmadı. Çifte b~ Buket - Sava 
baren başlan~r. peynir getirilmesi beklenmektedir. kombinezonu 590 kuruş verdi. 
......................................................................................................................... 

BİLL0RŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 140 Yazan: (Vi - N6) 

- Defol buradan... Yaptıkların 
yetişmiyormuş gibi, karşımıza çı· 

kıyorıun ... Hele Handan harumcf en· 
diden utanmnmana ıaaılır ... 

- Ha pen pavulta onun olduğu· 
nu pilmeyortum... Pen köti.i atam 
tegulum... Ki tun peni pol.iıten ıo· 
ruınl... Pe.nu yaniniza almazsanız 
kentumu tenize atarum... Hamsi 

B- · · h d · ı ı paluldarına yem yaparum. oyle bir vazıyet zu ur etmesey ı ar. Şa ·1 H d '-ahk h 
..ı b' ·· ked ek C" R hin. yeste ı e an an .. a ayı ue onu ır mucaseeeye ter ec • uce u ın •a .. kınlıx... son had· ı. d'I 
.AL_ z· H d b d. • b ld " " K• .ıı.oyver ı er. ~... ıra ne an an, ne en paşa- w u u: Cü' · d d ~ ld 

· · · d k Bö' } S tl ce, yerın e ogru u: ıun m.ıraaını ıstemryor u . y ece, - en pa amadın mı be~ K~h ik • hi 
hizim kontrolumuz altında. Atiye, - .Hn pen te ıenun gibi hortla· tt-. - d'a yaya ~1 dsen~. mnye 
Cah'd · b" "t clı: • e ım rye gene mı e eccgım sanı-
Cüı eyı uyu cc ... mıOşumh. Sa . yorsun)... . 

ce: r an mı· H ·1 p 
B t " • ·ı·k Ü h • - n sen te pı eysunl... en o - u yap ıgınız ıyı ı rn sama a.. - Ulan buradn ne arıyorsun) o,__ t v ·ı L: v· R' L' 1 v ff k b'li . ı • • • • nız.a egı um ~ U§agınuz ıza· a. r lb'lDlZJn ve a etme a ı yetını- Rıza, eski cfendwnın karıaındn 

- 1- h d 1 v .. • d yum .•• ~ u utauz ugunu gostenr ... - er· ellCTini oguv •turdu· B .. · Orh S · d 1t tu • · u cevap uzcrıne an amı a-
e~ıus ' I b' k - Ha pen te Avrupayı körmek yaııamadı ... Artık müsamahakarlı· 
.:a masa arına ır garson ya - iıtcyrum ... Peni te yaniniza uşak ali- ğı aon haddini bulmu§tu ... Arkadaş-

§%[ d • . d d. nuz... lannın yüzüne baktı ... Onlarc!a Rı· 
O- e ekr.sınızl .. ·

1 
-d eb!·. ~ - Up.k mı)... zaya karşı bir kin ve nefret göre· 

çüncil mev ı yo cu arın an ın il• - Evet U ki 1.ı k ed' B'lAk• d 1 rü k • • •·• f8 ... ·ıa pen ço m ı... ı a ıs ... 
n e glS §me 1_5tiyor ·: · . İ§lcr. peccmıeainu pilirum .•. Ha pen O da cesaret alarak, ayağa kalktı: 
- Benimle mıL .• Kimnııı) ... sarnıcu ota yapmişum... Ha pen - Çok kabahatin var, lcarata ... 
- Bilmiyorum... ayvazun olüaiinü tenize atmİJum ..• - dedi. - Amma, neylersin ki şi· 
-:- Gelaln bakalı~, görelim:.. Ha pen polis Rizayu ıiltcye Artnİ· rin adamsın ... Haydi sen de gel ha· 
Bıraz merak, bıraz end~ey]e, ıum ... He pen dede pipo Jimon pi· ~alım... Parİ! kadınlarımn canınn 

LepsinJn gözleri kapıya çcvrilmi§ti. liruın ... Ha pcn... okumağa ..• 
qikte Rıza görününce: - Su!, zevzek! l - Hn pen onu ta piluruml 
- A ... - diye bir feryat kopardı· Cüce, kaıJarını çatbı - SON -

............ ------------~~---· 

d 
.... . . cak meselesi. Azmi benden borç manın cezasını verdiniz. Sağ 

egıştı? para alınıştı. İki gün sonra veri- olunuz. VelAkln bizim sekiz lira 
rım dedi, lk1 ay geçtiği halde ne olacak? Paramı da isterim. 

(Baş tnrnfı 1 net sahifede) borcunu ödemedi. Şu sırada se- Hapsoldu diye sekiz lirayı ona. 
yana katıldı, ve rolü bittı. Bu- klz lira dosta, ahbaba bağ'ışla- bağışlıyacak değilim ya. 
nun içindir ki Hitler, Mareşalden nacak para mıdır bay hft.klm? Şevkinin, bu para için ait ol
Almanya ile birleşecek, yeni ve B~nl nerede görse kaçıyordu. duğu mahkemeye ayrıca alacak 
temizlcrun~ bir Frn.nsa istiyor. Nihayet geçen gün kendisini dAvası açablleceği blldirlldl. Az-

Bu durumun Almanya. bakı- Tahtakale tamfında yakaladım, mi tevkifhaneye giderken Şevki 
mından neticesi Fransanın, karşı yahu, şu parayı ver. Topdan koridorda arkasından: 
tarafa yeni bir kuvvet katması, ödeyemiyorsan bari haftada iki· - Hadi, o sekiz lirayı da sana. 
yahut ehemmiyetli bir donanma- c:0 

• lira ver de kapansın borcun. bağışlıyorum. Kaza, belft. sada.
nın elden kaçması değildir. Btrn. Benim de paraya ihtiyacım var, k~sı olsun. Bir de.hav b~bamm 
Jardan dolayı harb ne kazanılır, dedim. Vay efendim vay! .. Sen ogiuna da borç vermege tövbeler 
ne kaybedilir. misin parayı isteyen? Açtı ağzını olsun. 

Almanya, Fransayı Avrupa yumdu gözünü. Başladı küfür Diye söylenerek uzaklaştı . 
birliğinde, maddt manevi başlı- savunnağa. Ben susturmak lste-
ca kuvvet olarak hesaba katıyor, dikçe o üzerime atılıyordu. Hani, Hayır kurumları balosu 
onu, y~nıbaşında İngiltere ve birine borç para verip tekrar Parti Vilayet merkezinde Parti 
Arneıikaya karşı yann için bir alırken kötü olacağına verme de Villyet idare heyeti reisi Suat Hay .. 
dost ve yardımcı blllyordu. Y~ kötü ol, derler ya; çok doğru rı Ürgüplü'nün reisliği altında Türli 
nnki Avrupa çarpışmasında İn· sözmüş. Aziz ahbabımın bana Hava Kurumu, Kızılay, Çocuk Esir· 
glltere ve Amerikayı, loyılarına bu işi ya~acağı akl~ gelir ~iydl? geme ve Yardımseveoler cemiyeti 
sokmaz sandığı Fransa, birden- Parayı elimle verdım, ayagırnla mümessilleri toplanarak her sene bu 
bire onlardan yana çıktı. Fran- gidip istedim, para ~erine bıçak kurumlar tarafından ayrı ayn yapı· 
sanın son hareketi, Avrupa Bir- yarası aldım. Uç gun de işime lan baloların bu scned~ itibaren bu 
liği ümfdlni çok zayıf düşürdü. gi~cınedirn. Zaten iki ltra .. yev- kurumlardan müteşekkil bir komite 
Almanyanın büyük zararı budur. mıye ile çalışıyorum. Uç gunlü- taraından idaresi ve 2 nciklinun, şu· 

Necmeddin Sadak ğü de kaybedince kendim borca bat, mart aylannda (Hayır kurum· 
girdim. Cezası kesilsin ha.kim lan balosu) namile yalnız üç balo 
bey. Paramı da isterim. verilerek bir defada toplanacak Milli Şefin Safranboluyu 

şereflendirdiği gün 
Safranbolu 29 (A.A.) - Mllll şen

m.1z Relslcumhuııımmı ismet Inö· 
nü'nün Safranbolu'yu şerefl(']ldlrdik
Ierl gilnfin birinci yıldönümU müna
sebetlle kasaba bayraltlnrla donatıl
mış, merasim yapılmıştır. Mızıkanın 
çaldığı lstıkHU marşından sonra nu
tuklar söylenml.ş, mcktepUler tanıfın
dan -şiirler oktınmuşt.ur. Bu mfinnse
bcUe halkımızuı Mllll Şef'c knrşı 
olnn .sonsuz bağlılık ve saygı duygu
lan blr defa daha teyided1lmlştlr. 

* Merhum Emin Bülendik cena• 
zcsi, Osküdarda Sinanpaşa camisin
den değil, .ielcele civarında Yeni ca
miden kaldınlacaktır. 

Azmi büsbütün başka şekilde olan paranın Halclcevleri, Ha.o 
anlatıyor: va Kurumu, Kızılay, Çocuk 

- Bay ha.kim! Bir gün bana Esirgeme Kurumu ve Yardımscven· 
para lA.zım olmuştu Şevkiye an- ler cemiyeti arasında tabimi ve baş.
tattım: «Al, ben sa~a sekiz Hm k.aca bu kurumlar adına balo için 
vereyim. Sanra ne zaman eline para toplanılmaması, hem müesses~ 
para geçerse ödersin. Sıkılma. e tüccarlarımızı rahatsız etmemek: 
Paran olduğu zaman ver» dedi. ve hem de fazla masraftan kaçınıl· 
Ben de alclım. Bir kaç gün sonra mnk düşüncesiyle kararlaştırılmıştır, 
beni sıkıştırmağa başladı. Vaka Bu İ§ için intihnbedilen komite 
günü de sokakta yakama yapış- faaliyetine devam etmektedir. 
tı: «Paramı ver. Yoksa seni bu- ============== 
rada öldürürüm)) diye bağırmağa ~· Takvim e 
başladı. Şimdi param yok, . bir 1 Zilkade 20 - Ka.c;ım 23 
kaç ~ sonra vereyim dcdırnse 8 tm Gil Öğ tk1 Ak y t 
de dinlemedi. Tekmeyle ''Urduğ\ı E. 12.37 2 22 7 ;z.i 9 46 12 oô ı :7 • 
gibi bıçak da çekt!. Elinden bı- : v~. n.20 s.'o4 13.03 ıs'.2a ıı :42 19'.19 
çağı almak isterken Udmiz bir-

1
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DABERL Ri ÜIBilr çırp .. Ia 111( ş:E&iR 
Bir kadın geçiyor ,! _____________________ ,, 

Otobüsler 
«Duğlas~ tayyare fabrikalarını 

ıezen genç ve güzel bir kadın 
müesseseden çıkıp gittilden son
ra - akşam olanca - meraklı 
mühendisler oturup hesap etmiş-

Belediye'nin 
geliri 

ler ve o günü amelenin 860 do- Bir milyon liralık iatiluaz 
Jarlık eksik iş yaptığını anlamış-

25 kamyondan yalniz 
tiçil lıtanbul 'a 
veriliyormuı 

lar... Bunu takibeden günlerde yapılması muhtemel 
araştmnalara devam edilmiş ve Tk.aret ofisinin getirttiği 25 lı:am-
neticede fabrikayı gezen her genç Belediye Muhaaebe müdüril B. yondan mk iihJlm bğl~ .kıTnnın Byıe:ıi 
ve güzelce kadının müesseseye Muhtar Acar, Belediyeye ait muh· yeye ter ecli ece ını ıcaret e 
800 dolar zarar verdiği meydana telif ictleri talcibetmek lizere \7" k.U vadetmltti. Belediye bunları otobU..-
ık ' v ae tahvil edecek.ti. Fakat ıornadan 

Ç nuş... trenle Ankaraya gitmiotir. B. uh-
.. I k dı 1 - · 1 d tehrimize gelen bir habere göre b1• Genç amele guze a n ziya- tann meogul o acagı 11 eT a.rasın a hıa-J d t tanb 1 hlas · 

retçileri seyretmekten, tam ran- yerıi Belediye varidat kanun pro- oto_~ er en b 1 d u ukn 
1 

Heslbıne 
dımanla çalışanuyormuş. Fab- jesinin bir an evvel Meclise sevki anca&I Uçll laa etki~ ece m j ad_t 
rika idaresi için hakikaten dü- için alakadar VekAletler nezdinde ki ıtanbulun na ıye vaıııt arın axl 
''Ünülecek bir variyet... Günde teşebbüste bulunmak da vardır. aüçlUk ve tramvaylardaki izdiham 
1istüste iki güzel kadın müesse- Kamın projesinin tetkiki tamam- •on raddeye gelmJ,tir. Partl kon
seyi ge-LSe sekizer yüzden 1600 lanmaz ve Meclisin kıo tatilinden lgtkellerinhdeki bkelil}fl>aşlı ıik1lyet ve d.1

1
• 

dolar' l M ı· il _ ,_ · .. __ ,_11 e er ep na ye vasıta anna taa -. . evve ec ıste m za&ereaı muıruı. n luk dl 
Bir aralık aynı fabrikayı Hol- olamazaa, Belediyenln malt bakım- Bel ~?r. T' t V kal ti 

1in1d'nn ,·eni ~ıldızlanndan ve dan çok milşkül vaziyete gireceği d. de e ıy~d ıcarbbü e tt e b 1 nez
bncaldaruiın harikulade güzelli- alAkadar Vektlletlere, bu arada Da· ık e yelkl en.~eıe 

8 
h ak u una

!ile şöhret yapmış olan Suzan hiliye Velı:Afetine izah edilecelctir. 1" -evre livİ eTg re, u Jdamy?n
Ravward gezmeğe kalkmış... Ak· Bu takdirde Belediyenin biT mil- h~ s~~l u . ~amv7 k a.resBe 
am olunca biç.are fabrika mü- yon liradan fazla varidat noksanını ta e 1 mesınl rıc~ e

1 
eced tıT. u 

diirii ne görsiin?.. 20000 dolar ve. bütçe açığını kapatabilmek için hususta §eh~hniz 1!'1e us an ~ ıca-
' '11& b kal d b' • d büh ret Vekaletı nezdınde te:ebbu!'llerde tarnr. .. n.ı ı an ar an ırın en assa. b l kl d 

· B J d' J ba k d b" il u unaca ar ır. 
Bılnıem ~mma Ilady LamaJT e e l'ıyi kr i 'k asın an k ~rl ~ . .- Ticaret Vekaletinin, fıtanbulun 

orayı gezıncgc kallnşmış olsaydı ron ıra 1 stı ~az. yapma kl~ n o u- bu hnkikt ihtiyacım göz önllne ala
mutlaka ziyan 100000 dolan bu- h?l~etlVn r;:?ısa~ Besıl ids~ene~e bt r. i ta- ralC Belediyenin bu pek haklı lsteği-
Jurdu sanırım ı ıye eKa etı e e ıyemn u s e- 1 • • ğ' fi 'd d·ı· 

• .... · k b 1 d H · y k"I d n yerıne getırece ı mı e ı ıyor. 
Bumm iizerine Duglas mües- gını a u e erse, eyetı . e ı e en 

Piyasanın 

kontrolu 
Ticaret o<Ialarina mühim 

salahiyetler veriliyor 

Ticaret Vek!leti, İstanbul ticaret 
plyuaııının kontrol ve tehipne bU
yUk ehemmiyet vermektedir. Öte
denberi her tanfın piyuası lıtan· 
bu;daki fiatlere göre tanı.im edildi
ğinden, fiat teshltinde vo ucuzluk te
mininde ıehrlmJz ehemmiyetli b.ir 
yer iıgal eder. 

Haber aldığımıza göre, Ticaret 
Vekaleti, piyasanın kontrolunda \le 
ucuzluğun temini lılerlnde Ticaret 
odalanna yeni ıalahiyetler verecek
tir. Bu euretle harekete geçecek olan 
Tfoaret odalan idare heyetled, IA· 

tıolan tam talah.iyetle gözden geçi~ 
re1:ıilecektir. Tesblt edilen fiatten 
yukarıya mal satarak ihtikar yapan 
ve kara boraa ihdas edenlerle mal 
saklıyanlar yakalandıkları takdirde, 
oda idare heyetleri tarafından mah
kemeye milracaat edilmeden, en ağır 
cezaya çarpılacaklardır. 

sesesi fabrika biitçesinin selame· karar alınacaktır. Bu takdırde Umu
tf namına kadınların işçi atel- mt meclis f~v~alA.de bir toplan~~a 
yelcrini gezmesini katiyen yasak çağırılarak ıstıkraz mukave]esının 
et mis!.. tanzimi için Belediye reisliğine .ala-

Oda idare heyetleri, oda nizam· 
!arına aykırı hareketi tekerrür etti· 
renleri ticaTetten menedeoilecek, bir 
sene ıed kararı verebilecek ve beı 

Şelc:er satişi ne kadar bin liraya kadar cezaya çarpabile-
azaldı? cektir. 

Acaba kadnun, bilhassa genç hlyet alınacaktır. __ _ 

''C giizel kadının tesiri yalnız 1 h l - 1 
böyle işçi tabakası üstünde mi t a at eşyasının sak an-
ke'ldisini gösteriyor? maması için tedbirler 
~e münasebet? .. En alelade Satışlar eerbes bırakıldıktan •on-

tabakadan. en yüksek, en münev- ra ithalat eşyasına kar yüzdesi tesbi. 
l·er insana }\adar bunun tesiri-ıolunduğundan harice yapılan alpa
nin, elle tutulacak derecede kuv· rişlerin arttığ.ıi yazmıatık. 
vetli olduğunu görüyoruz. İthalat eıyasmdan mühim bir kı~ 

Vaktile hir Fransız mecmua· mını madent eıya teşkil etmektedir. 
sında 1<Bir kadın geçiyor~» ismi· Madent eıya, memleketimize Av
le bir seri resim çıkmıştı. nıpadan getirilmektedir. Birlikler 

Bu resimlerde sokaktan geçen umumt kA.tipliği t~r.a!ından yapılan 
gene ve güzel bir kadının etraf· araıtırmalarda getırılen madc~t eş
ta uyandmlığı hayret verici tesir ~~an bl~ kı~ının .saklanın~ lsten
gösteriliyordu. Faraza bu arada dıgl tesbıt edılmJıur. ithalat eşya
meşhur Frnnsız siyasisi M. Tar- lannın u.klanmıyarak piyasaya çı
dieu'yü görüyonlZ ki hazret yan k~r~lması ı_çln. a~ınan tedbirlerin tat
gözle gecen güzel kndına bakıp bıkıne g_e_ç_ıl_m_ış_t_ır ..... ---
kıravatına çeki düzen vermekte. 
dir. Hatırladığımıza göre bu re
simde meşhur romancı Anatole 

Gazi bulvarı 

Şeker 11at!crlne yapılan 'son zam Odalara, Ticaret ve Zahire liorsa-
ilzerlne akide bir kısım şekercllerde lan müzaheret edecektir. Borsanın 
600, bir kısmında 700 kı.ıruoa satıl- yalnız şehrimize getirilen malların 
maktadır. Taban helvasının fla.tı 360 cins ve miktarını tt!Sbit edebildiğini 
kur~ur. Bir şekercl satı~ların ge- ve dahildeki satışların kontroluna 
çen sene bu mevsime nispetle onda yetecek iktidarda olmadığını yaz-
blr derecesinde olduıtunu söyleml.ştlr. k T' t v Ul ti d ] b 
Şekerciler şekerle beraber üzüm. in- mıştı · ıcare . e e • .0 a ara u 
cır, fıstık da satma~:ı. başlanuş1ardır. hususu da temın edecektır. 

lşlemiyen bir saat Belediye reis muavinliği 
Sirkeci istasyonunun giriş yerin- Umumt meclis tarafından ihdası 

deki bUyük aaat gilnlerdenberı bo- kararlaştırılacak UçUncU Belediye 
ziik doruyor. Dilnyanın her tarafın· reis muavinliği sİrf iaşe işlerile meş
da şimendifer istasyonlarında ve gul olacağından, yeni reis muavlnli
vapur iskelelerinde dalma ayan ~i kurulduktan sonra İktisat mUdür
kontrol edilen saatler nrdır. !atan- lüğü, Belediye Tefti~ heydi, Beledi
bul gibi mühim bfr merkezde, bir la- ye zabıtası kadrosu hep bu muavin
tasyonun saatinin günlerce işleme.- liKe bağlı bir teşekkül halinde çalı
mesi, doğru de~ildir. Demiryollar şacaktır. 
idaresi İşletme miidürlüğünücı, saati --------
bir an evvel tamir ettirip yerine tak- Bozdoğan kemeri 
tırması 15.zımCiır. 

France da vardı. Dü.tıyaca tamn- Şeker beyannamesi Saraçhanebaıi kiıminin 
mıs muharrir karşıld kalcbnmda Bir k111m arsalar yakında • b J 

k d .. k sak • b kk il r tamırine af anıyor seken genç a ını suzer en a- satıhg"' a ç·•·arılacak vermıyen a a a 
fını da diizeltmekteydJ. Reshnde UI. Beyanname vermeyen, yahut ver· --
bir çok maruf ve yüksek simala- -- diğl beyannamede noksan şeker Bozdoğan kemerinin SaTaçhane· 
nn üzerinde «Geçen kadın» ın Belediye tarafından istimlak mu- gösteren bayiler mahaJlt kayma- baş:na isabet eden kışmının tamirine 
yaptığı tesir pek güzel bir şekılde amelesine devam edilen Saraçhane· kamlar ve polis tarafından tah- yakında başlanacaktır. Bu tamir l~i 
göstenliyordu. baıi .. Aksaray arasındaki sahadaki kik edilmiştir. Evvelce beyanname yolun açılma zamanİha kadar bite-
Anlaşıhyor kl genç kadın kar· binalardan istlmlA.ki bitenlerin §İmdi- vermlyen veyahut verdiği beyanna- cektir. Kemer, tariht vaziyeti bozul

~sında Duglas fabrikasının tes- llk yıkhrılmamafarı ve bu ıuretlo mede noksan miktar göıteren bak- rnıyacak surette ve tahkim edilerek 
'riyecl ustası gibi, Akademi Fran- lçlnde oturanların kı§ Ustil evsiz bı- kal ve diğer bayilerden bir kısmı ya- tc:.mir edilecektir. 
sez Azası da katlyen 1Akayıt ka· rakılmamaları kararlaııtırılmıştı. kalanını§ ve mUddelumumtliğe ve- Kemer, Kanunt Sultan Süleyman 
lamıyor... Belediye, bahar gelince bu bina- ri1miılerdi. Son Uç giln içinde Ba- zamanındanberi tamir ettirilmernlf"' 

Biiyük romancı Upton Sine- ları yıktıracakhr, lstanbul cihetinde kırköyUnde daha dört beş bakkal tir. Bu !tibula baıtan baıa tamiri 
Jalr dünyanın en güzel yerin- bir mesken buhranına meyd~ veT- bulunmuıı, bunlar, haklarında zabıt icabetmektedir. Ancak bugünldi ah
de bir ev ve bunun fçhıde de hiç memek ve yeni Jnıaatı da kolaylaş- tanzim edilerek milddelumumiliğe val karııııındrı. bu iş büyük paraya 
penceresi olmıyan bir kütüphane tırmak ilzere yeni açılan Gazi bulva~ verilmlılerdir. ihtiyaç gl>sterdiğinden baştan başa 
yaptırmış. Bunun sebebini so- rı etrafındaki arsaları yakında satı- tamiri harb ııonuna bırakılacaktır. 
ranlara Upton Sinclalr şu garip lığa çıkaracakbr. KÜÇÜK HABERLER 
cevabı vermiş: Arsada bulunan heroin 

- Pencere açtınnndıjım du- Emin Bülend'i * Bazı gazeteler inhisar maddele- paketleri 
varlar dünyanın en nens man- rJ_ne yapılan zamlardan bahsederken Haliç Fenerinde Müftiali mahal-
arasma bakarlar. Eğer ben pen· kaybettik kıbrlt flatıerlnl de bu meyanda lesinde çocuklar boo bir arsada oy-
cere açtırsaydım bu akla dur- z1kretınlşlerdlr. Kibrit §irkeUne bu narlarken bir ta§ln altında kilçük 
gunluk verecek manzara karşı- Memleket1.ın.lz bugün pek ue~erll §ekllde Vekft.letten bir em.ır gelmediği ak ı 1 1 b ı ı 

" glbl kibrit için beyanname de isten- ~ et ere tarı ı t?z ar u muı ar, po-
sındg meşgul olacak ve muhak- ve yurd dostu blr evlAdını kaybetm1.ş- mlş değildir. lıse haber vennışler~lr. !•ıın altın-
.kak ki istediğim kadar iyi çalı- tir. Sana.tkAr, vatanperver ve ı~kln * Devletçe satışı Yeril Mallar Pa.- dan çıkan 17 paketın lçındekl toz
ıamıyacaktım!.. Bunun için ev- 1n:ıa.tı Emin BU.lendln aman vermez zarlıınna bırakıla.n pamuklu mensu- I~nn heroin olduğu anlaoılmıştır. Zaı
nlAi açtırmağı dtlştlndüğüm blr h~lı.k netlcestnde nihayet dün. cat, buma., salaşpur, pljamo.lık va l:i1tanııh tahkikatı neticesinde bunları 
pencereleri sonra 6rdürttfim.» yaya gözlerlni kapadıtını esefle ô~- gömlekllkler Yerli Mallar Paurıarııı.. Cemal ve Sefer adlarında iki eabı-

Evet giizelllk fazla meşgul edi- feQ!yoruz. Şair, nezih v_e ~em1z ruhlu da. serbes olarak satışa çıka.rılm1ştır. kalı heroin satıcısının ı_>olia tarafından 
eldir. Ve bu itibarla sararb bir =dı~:!ı ~~: r:ı~=~~~~ * Son g1lnlerde :tstanbul'a. mühim yakalanacaklarını anlayınca arsaya 
raddeye gelince tertibat almak gen, hem de gürbüz yapılı bir lı:a.h.- miktarda İngillz kumaşı gelmiştir. girip taıın altına aakladıklan teabit 
IAzımdır. Bunun için Duglas raman... Basın Alemine pek ook Bunlar ttbalAt bfrllklert matazalann- edilmlıtlr. Cemal ve Sefer yakala
fabrikasının verdiği karar pek çıkmayan Emin Bülend1, yakından da ve bir kısmı ticarethanelerde sa- narak tahkikata ba,lanmııtır. 
yerindedir sanınm.. tanıyan1a.r onun yal911l ruhu Pbl, tılıyor. F1atler metresi 10 ne 2'7,5 

ighıden ga.yet ceyyit rttz.girlar esen Ura aramıdadır. 
Hikmet Feridun Es sQzlde fllrler1n1 de bfty11k ıevgi ve ..................................... .. 
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'•www•n- takdirle taroııaı:ıılflardır. Me§rutiye- jiiliiiil MEBRURE SAMİ'nin lilflil 

Hindıitan'la ticaretimiz tın lllnı malarında ortaya çan 

arbyor 
Hindistanla olan ticaretimiz ıit· 

tikçe arbyor. ithalatçı 'e ihracatçı 
birliklerinden verilen malWn&ta g().. 
re, ıebrimiz ithallt tacirleri Hindi&
tan1a olan temaslannı arttirmakta
d.r. Ticaret ofüi umum mGdUrlüğü 
hamına ticart temaslar yapmak Uze
re bir mUddet evvel Hindi.stana git
nı~ olan Ticaret Vekaletl memurla
n ithalat tacirlerimiz için de :kolay
lıJdar temin etmJJlerdir. 

fıkenderiye Ticaret atateiiiimize 
;yapılan tebligatta Hindletandan 
Türkiye için y{ik]enen ltha1At qyaai
na Mısırda tekrar .fatura tan%im.lne 
nıeydan Terilmemesi latenmiıtlr. 
H.indiıtaııdan y{lklenen bir :kısım 
nıallar Bauaya gelmlıtir. Ticaret 
Veklletl, Mısıra ve Baaraya ıetirilen 
Hindiıtan menoell mallann bir an 
eV'Yel ithalini temin etmek için al&
kadarlarla temas halindedir. 

ntsl1n en çot dikkat ve muhabbet ta. 
anan llmalanndan birt de o 1dJ.. 
Kend1slnhı ıtl'ft Ttlrkçe ve gerek 
Fransızcaya. wkufu fevkalAde idJ. 
Biz de mllllyet cereyanlannın en ateşll 
aemnı fptlda. onun blem.lnden lfit
m.l:otık... Ttlridhı ba.ttını dinlemek 
btemez g&1lnen mutaa&ıp ve keslf 
bir &leme taqı onun yal~ın llharıu 
ld1 k1 fıptıda fU unutulmaz mısraları 
l6Jled1: 
•Garbın cebini zalimi affetmedim .enJ 
Tllrtftm ve dflşmanım sana kalsam da 

bir Jdtlhı 
J:deblyat.lmmn ulradılı bu ldyaa 

ıetııııstın.r ederken merhum Bm1n Bi.L 
lendln nıuhır.m anesıne en dertn 
tazlyetleı1m1zı san&ns. 

Methumm cl'ılUıeai, budn saat tlç 
buçukta; !tind1 namann mlltealrlp 
cenaze namazıınn blmaca.tı 1'*'1-
dard& Slna.ııpqa. Camllnden bldı-

En .son eseri 

Gönül 
Cehennemi 
Romanından birkaç satır daha: 

........ Atılga.ncasına. dlmdlk 
ııölsünü büsbflW;n cilzelltftlren 
bir gertnlşle, kollannı yukan 
kaldırdı. Bir &le\' gibi dalpla~ 
dl, kıvnldı. 

- Amma. görme badem ez. 
mest ill>l otıa.nl dedi. 
BWdllüş, cerlntv, bakıf n sü.. 

stll111 ne Ddıar ctıııe•-· bu 
cŞ&dem ezmesi ılbl ollanb 
deyifte d~. beni ııatndlren 
O kadar tuhaf, &dl bir teY 
vardı. .... • 

rıl&rak m.edfenl mWuauııa detnolu- 1'1.---~--'-"-
ııaeaktır. Allah ga.r1k1 rahmet eylesl.n. '-'YUllUIC-.&Cll itibaren 

Cenazeye telenk &Onderllmeınest AKŞAM'da tetrlka edilecektir. 
r1c& olunur. 

IRADYol 
12,30 Program; 12,IS Mtızık (PL); 

12,t5 Ajanı haıberletiJ 11 KaJMlk ma
kamlardan tark:ılar: 18,03 Fasıl he
yeti; 18,4& Dans orb6trl81: 19,30 
Ajans h&berltrl; 19,GO Şarkıları 20,15 
Radyo Gazetesi; 20,., Blr mare Ot
re:ntyonm. 11 Konuşrıa; 21,111 M~ 
zfk; 21,so Konuşna; 21,45 senfOlli 
ı:>rkestrası; 22,30 Ajana haberleri ve 
borsalar. 

Yarın sabahki proıram 
'l .SO Prosram: '1,32 Wcuttumuzu ça

lı§tıralım; '1,t-0 Alam haberleri; '1,M 
Mtızllı: <Pl.) . 

ŞEBİR TiYATROLARI 

;~H; 
Bu akşam Saat 20.SO da 

Komedi kı..."llnnd& 

'~ 
Aarileıen baba 

M» Ye.zan: Spiro Melas 
• Türkçesi: A. Hacopuloe 

Sahl!e S 

ZiNDANLARINDA 

r İyi amma, ben ne gevezellk tdf· 
yonun; ne de şunun bunun aleyhinde 
btrşey söyll\yorum. Hakikatten b:ıhse
dlyoru.m. Bu sıkılık, bu şiddet bundan 
fazla deıvam edemez, ablacığım! 

İçki sofrasını kurmuşlardı, 
Fatma.: 
- Sen tatlı .e&lü bir ada.mn ben'ZL

yorsun .• Haydi gel, beraber içelhn. 
Diyerek Mu.sa. Ue karşı karşıya iç

meğe baflaml§tı. 
Mu.sa. henUz Plç Ahın.edin adını ver. 

memijtı. Fatma içtikçe neşeleniyor 
vo ince, yanık seslle türkiller söyllye. 
tek: 

- Kendi ayatiyle gelen bu tazı 
yolmahyım .• 

D1yordu. 
Fatma bir aralık merıtk etti: 
- Benim evlml sana. kim tarif etU? 
Musa gU.lüınsedl: 
- Bir arkadaşım .. 
- Beni tanıyor demek? .. 
- Tanımasa, ben burasını kQlay 

kolay bulabilir miyim? Ellmle koymuş 
gibt, kapıyı nasıl ~aldığımı g6medln 
mi? 

- Aman, pek merak ettim .• Kimml.5 
beni tanıyan bu arkadaşın? 

Musa baklayı a~dan çıknrmnğa 
mecbur oldu: 

- Piç Ahmet •• O, seni çok iyi ta
nıyormuş! 

Benll birdenbire sersemledl .. Titre.. 
dl ve ellnden rakı kadehini fırlattı. 

- Allah k:ıhretslıı o herl!l. Öyle bir 
katU!n arkadaşını na...o:ıl oldu dn evi
me aldım. 

- Dur c:ınım, kızma. Ben onun es
ki arkadaşı de~lllm. Zidanda bir k(). 
ğuşta buluştuk.. Dost olduk nmm::ı., 
ben onu hiç sevmem. 

- O halde bııraya nasıl geldin? 
- Arasını senden bahsederdi de. 

Admı ve yerini uııutma;dım.. Çıkar 
çıkm.nz chCle §U yosmayı bir de ben 
göreyim. Bakalım Ahmedin kötüle
diği kadar var mı? Yoksa Ahmet ya
lan mı söylüyor-o diyerek buraya gel
dim. Şimdi anladım ve inandım ki, o 
yalancının biri imiş. Sen melekler ka.. 
dar güzel ve iyi huylu bJr kadına ben
ziyorsun! Boş yere sinirlenip keytlnl 
bozma.. Vallahi darılmnı. 

Musa sevlmll bir adamdı. Tatlı di
ıue Fatmayı ç:ırçnbuk avladı: 

- Haydi, başka şeylerden bahsede. 
Hm. Burada yalnız mı yaşıyorsım, ab
J:ıcı~ım? 

- Kocam öldü .. İhtiyar bir annem 
var •• O da Btckl kızlyle oturuyor, Ben 
burada yalnızını. 

- Vah vah. Senin gibi gll.zel bir el
maspare ~imdiye kadar namı olmuş 
da. genç ve yakışıklı bit deilkanlıya 
nasip olffiamış? 

- Buna talih derler. Daha vaktım 
var.. Elbette be.nim nasibim de çıkar 
bir giln. 

Musa. kendi ellle kadelı.lerı doldur
du: 

- Bir yılda :İstanbııl o kadar de... 
~şmlş ki .• Yedlkuleden buraya kadar 
sağınıa soluma bakınarak geldim, 
Meydanda bir tek meyhane yok. Kah
vehaneler de bomboş. 

- Fena mı, içki yasağından sonra. 
ortada kavga. gürültü azaldı.. Blri:ıl
rlnl döven ve öldürenler hemen he
men yok gibi, 

- Sana Bylo geliyor, ablacığım! 
Helo Yedlkula zindanına bir git 
de, içki yüzünden nara atan, blrblrl
nl dôğcn ve öldürenleri gör. Zin
danda. tamam lkl bln kişi yatıyor. 
Eğer içki ı:erbcs olsaydı, bu kadar 
kavga olur muydu? Bu derece kan 
dökülür mUydli? Yenlçer11er zindan
lara. adam taşımağn yetişemiyorlar. 
Atlı asesler sabahlara kadar sokaklar
dan sarhoş topluyorlar, Biltiln bu vıı
k.alıır, bu lptllô.lar içki yasağı yilzlln
den llerl geliyor. İnsan d&vletın nı.. 
zam1anna karşı gelmez amma, bu ya
sak o nlzamlann h1ç blrlne benzem.l
yor, ablacığım 1 İnsanların keyif ve 
neşelerinin ölçüsü olur mu? Ben b1r 
saat eğlenip yatarım.. öteki sabaha 
kadar içer, oynar. Kesesin& güvenen 
borazancıba§ı olur.. Parası varsa, 
düdi\~nl\ çalar durur, öyle değll mt? 

Fatma: ~ 

- Plç Ahmedln adını duyunca. n&.. 

Yazan: İskeııder F. SERTELLİ 

şem kaçtı blr kere. Ne deserı nafile .. 
Diyerek, yerden ltadehl aldı.. Ağzı.., 

na li:adar rakı doldurdu: 
- Haydı 1çe11nı •• 
Ve blraz sonra. önüne bakarak ho. 

murdandı: 

- O alçağın yaptıkları şimdi göztk
mün önüne ~eldi. GCıya b~nl de l.ct 
severdJ. 

- Ne yaptı da gözünün önfi.nq 
geldi? 

- Ne yapacak? Evımde k:ın döktU. 
Arkadaşını öldürdü, 

Mlısa. bu hlk~yeyf bUmiyordu. Blr,. 
denbirP. Ü?IJerdl: 

- Vay canına. Demek ki buradtlı 
ellnl kana boyadı ha? 

- Evet •. Hem de Hamza rels!n k~ 
nsını kaçınnağa hazırlanıyordu. 

- İkl suç birden işledi de~er.e?I 
- İklnclslnl yapmağa vakıt bul'I.. 

madı; karakola haber verdim. Arkıı,r 
d~ını öldürerek, cesedini mez:ırlıga 
götUrmtiştU. Yalcaladılnr, zindann at. 
tılar, 

- O halde idam etmeliydiler. 
- İdam edemedUer. Çünk\\, benden 

başka .şahit yoktu. Karakolda: «Bn 
kadın benim dı.işmanımdır. Bnn:ı if
tira. edlyor diye bağırdı. 

- cesedi bulmadılar mı? 
- Buldular aınmn, onun Blduraü~ 

ğünü ispat etmek kabil olmadı. Bu 
yüzden müebbet hapse mahküm oldu. 

- Vay canına •. Ne belalı b!r ndam
mış be. Ben Ahme,dl uslu ba~fı bir 
insan sanırdım. 

- O, insan değil, b r cıınavard r. 
Dışarda !ken camı tabutluk.larında. 
ya.tardı. 

- Sende de ne mide v:ı.rmış ya! .. 
Böyle güzel bir kadın, oyle blr t:" but 
:tıı.resine gönül verir mi? 

- Ben gönül vermedim. o be i re. 
verdJ. İkide birde ba.~ıma, evime balt-ı 
olur, bent raha.tsız eaerdl. Zlndanıı. 
atıldı da kurtuldum elınden. 

- Hnydl içelim öyle~se, Fatmacı
~mı. Be11 onun gibi belAlı bir a am 
değildln Şimdi bana glt dersen, kal
kar giderim. Fakat, zindandan bugUn 
çıktım; henüz gidecek, yatacak yerim 
yok, Bir handa yatmak güç b:r iş de• 
ğll amma, bu geceyi gönlüm senin 
yanında geçirmek istedi. Ben tabut
luklarda yatacak adam değillm, Fat
ma! 

- Kimsen rok mu senin? 
- Hayır, Kimsem yok. Akrabam 

var amma, onlar da köyde. Ben 1$
tanbulda yıllardanber1 yalnızım. 

- Böyle senin gibi lri boylu, sözü 
sohbeti yerinde bir erkek İst.anbulda 
yalnız yaşar nıı? 

- Eh, arasıra Gnlataya g~Pr, eıt
lenirdlm. Fakat, Allah .şnhldlmd'r, na 
bir dostum var, no de k.ap:ıtmam .. 
Ben böyle kendi postuna sarılmış bJr 
koyun gibi sessiz, zararsız bir mah
lükum. 

- Bu zamanda o kadar sessl.zl k da 
iyi değlJ. İnsanın ağzından lokmasını, 
elinden karısını alırlar. 

- Yook. Ben öyle budalalardan de· 
ğllim. Allah göstermesin amma, elim.. 
den karı, ağzımdan lokma verecek 
kimseye benzer ;rerlm yoktur. 

- Buraya gellş1nden cesur b1r adam 
oldu!tun an~ılıyor. 

- Ne o? Buraya gelmek lçln ce~ue 
mu olmalı? 

- Öyle ya. sen Çamur Aliyi tanı· 
maz mısın? 

- Ey, tı:ı.nınm. Bir knç kere zmdn
na girip çıkmış bir cıı.nnvnrdır. 

- Suıı. Yavaş söy~e. Bu gece günü 
değ11 amma, belli olmaz .. Belki gell. .. 
verir. 

- Ys .. Onunla da ahb::ıpsın demek. 
- Ahbaplık da laf mı? o benlm 

bell\lılanmdan biridir. B r gece gcı.. 
mezse, öbfir gece mutlnk:ı uğrar. Fa· 
kat. çok verlmll, çok c5mcrt bir 
adamdır doğrusu. Şurada gördü!!ıin 
bakır takımının hepsini o getirdi • 
Öyle eli acıktır kl .• 

- Anlaşıldı, Sen İstanbulun büt lin 
bel~lılarını başına. toplamışsın 1 Eeıı 
böyle be!Mı yerde kalamam. Al'aha 
ısmarladık .• 

Musa kalktı .. Rakı başına vurmu~ 
tu ... Ayakta 3endellyordu. 

(Arkası var) 
, 

SPENCER TRACY 'Din en büyiik muvaffakıyet! 

GRETA GA&BO'Dan JftlnJ aıan lngrid Bergman 
ıa beraber tftlr4Werl 

Sinema perdeabıln en böyik l&heattl 

iKi VUZLU ADAM 
Bu Çarşamba akşamı 

::::: i P EK 'te r~!~:! M E L EK 'te 
Yerlerlnlzi evvelden aldırınız 

Robert Y ouna - Randolpb Scott 
Dean Jagger .... Virginia Gilmore 

tarafından çok güzel bir tarzda yaratılan 

ÇöL DEVLERi 
Büyük kahramanlık ve fedakA.rlık filınlırl görmeğe hazırlanınız 

Pek yakında s A R A y Sinemasında 
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SAÇLARINIZI KURTARINIZ 
Ha~an saç sabuniyle sa~annızı· yıkayınız_ Hasan Odeıdnın Ue saçlannm taraymıs.· Kepekte;n ve dökWmekten kurtulan sa~ uzar ve saç lıastahklaruı4an ve mikroplardan izade kahrsınm. 

tENI çİKTJ 

BR ç • 1 
KONT~AKT PLAFON 

D EKLARASYON ve OYUN 
Yazan: Gazetemiz Briç muharriri Nıizun Dersan 

Bu kitap, Briç oyununun Dekl!rasyon prensiplerini-'\ıe kağıt
Iann nasıl oynanacaği'nı açık bir lisanla ve etrafile izah etmek

tedir. 230 sahife. Fiati 150 kuruştur. Her kitapçıda bulunur. 
Satış yeri: SEMİH LtıTFl KİTABEVl ,! __________________________ , 

KiRALIK 
ÇİFLİK ARANIYOR 

İstanbul clvannda kiralık k11-
çük blr Çiftllk aranma.1ttadır. 
Kiralamak isteyenler Galata • 
Eski Şarap " lskelesl - L&yd Han 
15 No. da Bay Kerim'e müraca
a tla.rı. Tel: 448'1'1 

GöL. mütehassısı 

Dokf ot Cemil Görür 
Deri ve Barsak Arttırma ilanı Caialoğlu Nuruosmaniye 

'l'ürk hava kurumu İstanbul vilayet şubesinden: caddesi Osman Şerefeddin 

saklar pazarlık suretlle ayn ayrı arttırmaya konulmuştur. --

ANAPlYOJEN 
Dt. taSA.N SAMİ 

tstreptokot, tsta.motot, pnD
molı:ok, tol!, ply~lyan1klertn 
yaptıtı çıban, yara akıntı ve 

clld haatalıkle.nna kar§l çok 
iııll•• testrll taze qıdır. 

.--DOKTOR 

Fethi Erden 
LABORATUVARI 

[Cerrahpaşa hatanesı bakteriyo
loğu] Kan, idrar, balgam, me-
vaddı gaita tahlilleri ve (idrar 
vasıtasne gebelltln Ok günlerin
de kati teşhhl) yapılD'. Beyotıu, 
Taksime gldet-ken l\leşeUk sokatı 

Ferah apartıman, TeJ: • 0534. 
Kurban bayramında teşkilAtımız tarafından toplanacak deri ve bar- ı apartunanı N. 6 1 
2112/942 çarşamba günü saat onda arttırılması yapılacak olan tıat mu- Hastalarını pazardan başka 

vafıl~ görülürse ihale edilecektir. Taliplerin nakit veya Devle~ muteber her gün saat f 4 den 16 ze ka- .. ••••••••••• .. 
blr banka mektubu olarak deri için bin beş yüz, barsak için de üç yüz lira dar kabul eder. Telefon: 22566 , Dr İbrahim Denker ' 
muvakkat temln:ıt H:.çeler"le mezkOr gUn ve saatte Cağaloğlund:ıki şube • ı • 1 
meı kezinde bulunmaları. Balıklt Rast, Dablllye Mütebassısı 

Şartnameleri arzu edenler vilayet şubesine muracaatla alabilirler. 0562) Dr. A. Asım Onur ~:~~~~eş~~a:: N~~~~~ğacı, 

TOPOGRAF ALI NACAK 1 Ortaköy T•I: "'"· 

Garp Linyitleri işletmesi Müdürlüğünden: 
Tavşanlı Işletmemlz için bir Topograf alınacaktır. Maden ocakları 

haritasını, mesaha ve terslmir.de bllfiil çalışmış olanlar tercih ec'ilecek
tlr. Talip olanların bugüne kadar çalıştığı yerlerden aldıkları Bonser
visleri blr istida Ue bir!iktc Tavşanlı'daki Merkez!m!ze göndenuelerl ııa.n 
olunur. 

~~~!ül!~,~~a~b;, ı' P~.~~iL~~~~~;=~I ! 
yerde büyük bir parkın içinde 4 396 ~ Herızüıı saat f 5 - l 8. 
ve çamların ortasında fevkala· 
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımlı, kadın, erkek 

Haydarpaşa lisesi alım satım komisyonundan: her türlü hastalara açık hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun· 

Dr. NiHAD TCZGE 
Cild-Saç Frengi 

ve diğer Zührevi hastalıklar Haydarpaşa lisesi pansiyonu yatılı talebcsiııin mayıs 1043 sonuna ka.. luğunı,, din1endirmek ve neka· 
ı:'ar 178,000 muhtel!C parça çama~ırının yıkattırılması kapalı zarf usuıue 1 ı eınıNcı fllNlF ı«UTABAllSISı 
eksiltmeye konulmuştur ı hat devrini geçirmek istiyen- Puar u Perıımbedn 111dı tıergu 

Eksiltme 15/12/1942 salı gfınü saat 15 te Beyo~lu İstikfül cadde:,i Karl- lere mahsus yegane müessese. ,. den n•,ao •kadar (faıetonı m•••> 
man karşısında Liseler muh'.lı;et:ıecl!lğl blna5ı içinde toplanacak kor.ılsyonda TeJefon: 42221 Baboo. ru,.. •• ..., •• ,,. ..... """'mu._,., o 

1 
yapılacaktır. Tahmini bedel 13865 lıra ve ilk teminat 1040 liradır. i.steklıler ı ~::::::::::::::::::::::::::••••Ha•_•,."•"•' ·.•.bu·•·.·.· ........... ·b.• ••lll 
şartnıı meyi okulda görebilirler. ~ 

Ev ~lerine mahs111 her elnı kumaş için 

n·o RO z Marka 
Anilin paket boyaları 
Umumi Sat~: İstanbul, Çiçek Pazarı, 

ALTIPARMAK HAN 3, 4, 
DİKKAT: Sayın müşterllerlmlz piyasadan 

mübayaa ettikleri paket boyalardan rutubet görmüş olana tesadüf 
ederler ise her an yuka.rıki adrese mllı'acaat ederek değiştirebilirler. 

Türkiye iş Bankası 
K üçük Cari Hesaplar 

1943 iKRAMiYE PLANI 
KEŞİDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 1 İklnciteşrln 

tarihlerinde yapılır. 

~--- 1943 ikramiyeleri- -
1 adet 
1 » 
1 » 
1 )) 

1 » 
1 )) 

1 » 
2 » 

10 )) 

30 )) 

60 » 
250 )) 

334 » 

1999 Liralık - 1999-
999 
888 
777 
666 
555 
444 
333 
222 
99 
44 
22 
11 

» 
» 
» 
lt 

» 
)) 

)) 

» 
)) 

» 
» 
» 

999-
888-
77 7-
666-

- 555-
444-

- 666-
1:: 2220-

2640-
""'2640-
- 5500-

3674-

Lira 
» 
» 
)) 

)) 

)) 

» 
)) 

» 
» 
» 
» 
» J 

...... _____________________________________ __ 

Türkiye İş Bankasına para yatırmakla yalnız para 
biriktirmiş ve faiz almış olmaz, aynı zamanda talihinizi de 
denemiş olursunuz. Eksiltmeye girmek istlyen!erm ~art namesinde yazılı vesaik, ilk teminat _<:: LJ M ER B AN K 

makbuzu veya banka mektubu ile birlikte tekli! mektuplarını eksiltme sa- 1 

~~~d:'.::E:,;~~b:~:;',:~::n::::::.:·:::.~:~·:::d:ı:·:~:~,.:~: YERL i MAL LA R p AZAR LA·RI 1 r: ~'~~:.c.#o"'t,.~<?.~~~,:~ 
tekl f mektuplarının zamanında gel mlş bulunması ldzımdır. (1695) ~ =-' ,r •· 7~,,. 

Müessesesi Müdürlüğündenı 1 

, 
Tereddüt etmeden 

M@i\AEJU 

Devlet Demiryolları ve Liman1arı !şletme 
Umum idaresi ilanları r 

Bir sene zarfında Haydarpaşa deposuna gelecek olan tahminen em bin 
ton maden kömürünün tahmil ve tahl1yc l.?l kapalı zarfla eksiltmeye kon- 1 
muştur. Eksiltme 3/ 12/942 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 de 
Hapdarpaşada birinci işletme komisyonunda yapılacaktır. 

Behı>r ton kömürün tahmU t'ıuhammen bedelı kırk tahliye muhammen 
bedeli otuz beş kuruştur. ı 

Muvakkat te:nlnat iki bin sekiz yüz on iki lira elli kuruştur. 
Teklıt mektubu ve diğer vesaiki ihtiva eden kapalı zarfların eksiltmeden 

bir saat evveline kadar komlsyona verilmiş olması lazımdır. 
Bu hususa alt şartname !88 kuruş mukabUinde Haydarpaşa veznesin

den nlrr.nbmr. 
Fazla izahat için ~ıetn~eye müracaat edilmelidir, (1551) 

* Haydarpaşa geçit köprüsü lmlft. ve hatır işinin noksan kalan kısmı mil-
te<•hh!t nam ve hesabına açık eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 66.400 liradır. 
2 - istekliler bu işe alt şartname ve sair evrakı D.D. yollan Ankara ve 

Hayd:ırpnşa veznelerinden 332 kuruş mukab!linde alablllrler. 
3 - Eksiltme 15/12/94'2 salı günli ı;aat 16 da Ankarada, Devlet Demlr

yolları yol dairesinde toplanacak merkez 1 inci komisyonunca yaplacaktr. 
4 - Ekslltmeye girebilmek için isteklilerin aµğıda yazılı vesikalarla 

birlikte aynı gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları 
A - 4570 liralık muvakkat teminat mektup veya ı~akbuzu. 

B - 2490 yılı kanu!lun tayin etu~l vesikalar ile bu 1şt yapabileceğine 
dair Munakal · t Vekaletinden alınmış ehliyet vesikası. (Ehliyet vesikası 
iç n cklllerln blr istida lle ihale tarihinden en aşağı (8) gün evvel Mli-
ı k ı t 'lekaletınP müracaat etmeleri Jilzımdır.) d817» 

i•rkiye iimhuriyeti 

Zi T BA KASı 
Kurl'luş t rlhl: 1838 - serınayesı: 100.000,000 Türk Uram Şube ve 

ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi bankn muameleleri 
Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat f.!ankasında Jmmbaralı ve ıtıbarsız tasarruf hesaplannda en 
az 60 Ur.ısı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile qaRıdaJd 

pUina göre ikramiye dağıtııacaktır. 
4 ıtdet ı.ooo liralık 4.000 lira 100 nclet 50 liralık 5.000 lira 
4 D 500 D 2.000 D 120 D 40 » 4.800 l 
4 ~ 250 » 1.000 :o 160 J) 20 :t 3.200 • 

40 » )00 ID 4:.000 » 
DtKKAT: Hesaplarındald paralar bir sene içinde 50 liradan qaR:ı 

dilşmiyenlere 1kramlye çıktı(tı takdirde % 20 fazlaslle veruecelı:tlr. 
Kw·aıar senede 4 defa 11 eylfil, 11 blrinclkanun. ll mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

ıım-• En makbule geçecek hediye 
Dünyada büyük şöhret kazannllJ İngifu markalı bir 

A R K E R 
DOLMA KALEMİDİR. 

IE:m!iEi .. Her kırtasiye ve bilyük ma~azalardan isteyiniz. 

Müessesemizden satılmak üzere 

On Bin Gömlek Satın Altnacaaından 
14/12/ 942 Pazartesi gfrnü saat (14) te kapalı zarf usulile 

Ka tırcıoğlu ha'nında beşinci katta müessesemiz merkezinde 
eksiltme yapılacaktır. 

İştirak etmek isteyenlerin mevcut nüınunelerimizi gör
meleri şartnameyi okumalan ve 12/ 12/ 942 Cumartesi günü 
saat on üçe kadar kapalı zarfla teklif mektuplarını vermeleri 
ilan olunur. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden: 
Terklplerlnde kininden eser bulunmayan bazı lromprlmelerln kinin 

komprlmelerl diye satışa çıkanlınış olduğ"u yapılan tetkik ve taklpl~,rden an.. 
laşılmaktadır. 

MerrJeketlmlzde ştmdi devlet ve Kızıla'1tldan başka kinin komprime
leri yoktur. Bunlardan başka markalı alanların mevcutları da bundan ev. 
ve hükömetçe toplatılmıştır. Binaenaleyh evvelce de mm edlldl~l gibi dev

let ve Kızılay klnlnlnden başka kinin komprime ve drajelerinln rahte ol
duğu ve kullanılmaması lazım geldiği cihetle halkımızın bunlan satın al-
n:amalan tavsiye ve ilan olunur. 07Z7) 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 ______ _. 

Ilk Okullar için nlınacak 4500 adet boru 650 adet dirsek ve 650 adet 
yuvarlak dirsek kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Mecnıuunun tahmin bedeli !J378 Ura 50 kuruş ve ilk teminatı 703 lira 3!l 
kuruştur. · 

Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kalemlnde görülebllir. İhale 
14/12/942 pazartesi günü saat 15 de Daimt Encümende yapılacaktır. 

Taliplerin llk teminatı makbuz veya mektupları ve kanunen ibrazı la
zun gelen diğer veslkalarlyle 2490 No .ıu kanunun ta'r!!at.ı çevresinde ha
zırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü saat 14 e kadar Daimi En-
ciim(De vermeleri l~zımdır. o:l 790ıı 

* Tahakkuk ve Tahsil şubelerinde kullanılmak lizere lüzumu olan (29) 
kalem evrakı matbua kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Mec.. 
nıuunun tahmin bedeli (10990) lira ve Hk te'mlnatı (824) Ura (25) kuruştv.r. 

Şartname Zabıt ve Muamern.t Müdürlüğü kaleminde gö~eblllr. 
İhale 14/12/942 pazartesi günü saat 15 de Daimi Encumende yapıla

caktır. 
Ta.Uplerin ilk teminat makbuz veya mektuJ?.ları, şartname mucibince 

ibrazı !Azım gelen vesika ve kanun hükümlerine gore istenilen dlğer vesallı: 
ııe 2490 No. ıu kanunun ta'rlfatı çevresinde hazırlıayacaklan teklif mek
tuplarını ihale günü saat 14 e kadar Dalnıl Encümene vermeleri lbımdır. 

c182b 

* İstanbul, Beyoğlu ve tTskiidar SA.ri Hastalıklaı:, Mücadele Merkezlerinde 
bulunan memur ve hademelerle Zührevt Hastalıklar Müdürlüğü kavas ve 
hademeleri için kum~ı dairesinden verllınek §8.rtlyle yaptınlacak (93) ta
kım maa kasket elbise ve manto açık kslltmeye konulriıuştur. Mecmuunıın 
tahmlu bedell (1162) Ura (50) kuru' ve ilk te'mlnatı (87) llra (19) ktırll4tur. 

Şartname Zabıt ve MuaınelA.t Müdtlrlüıtü kaleminde görülebllir. 
~le 4/12/942 cunıa, günü saat 14 de Dalıınl Encümende yapılacaktır. 
Taliplerin ilk te'mlnatı makbuz veya, mektuplan ve kanunen ibrazı lfl-

zım gelen diğer vesl.kalariyle ihale günil muayyen saatte Dalml Encümen-
de bulunmaları. tl654ı 

I 

Yüksek müliendis okulu satinalma 

DA.ZIR 
TRAŞ BIÇAKLARINI KULLANINIZ 

0,10 mm. incelikte: ~a.kikl İsveç çeliğinden hususi olarak tsvlçrede 1 
yaptırılan HAZm LÜKS TRAŞ BIÇAKLARI piyasada mevcut blltün 
bıçaklardan U.stün ve ucuzdur, Her yerde ısrarla arayınız. 

D E P O B U : İstanbul Çiçekpazannda Fındıklıyan Han No. 31 
FEHMİ ARDALI v~ Şki. Eski HALK bıçaklan sahlplerinrten 

Motor isteniyor 
İmıir İncir ve Üzüm Tarım Sabş Kooperatifleri Birliğinden: 
Elli ıusum tonilatosundan a~ğı olmamak üzere Karadeniz, Mar

mara. Ege ve Akdeniz limanlanmızarasında i~lemeğe elveri~li ve halen 
iııler vaziyette bulunan iki motör pazarlıkla acele satın alınacaktır. 
Satmağa istekli olanların satılacak motörlerin adını, kayıtlı bulunduğu 
fjmanı, nerede ve ne zaman ziyaret ve muayene edilebileceğini, rusum 
ve hamule tonilato miktarlarını ve diğer evsafını satış fiatile birlikte İz
mirde Birliğimiz merkezine yazı ile bildirmeleri veya pazarlık için 
kendilerinin gelmeleri lüzumu ilan olunur. Telgraf adresi (Tarım - iz
mir), telefon ,-ıumarası Jzmir 3835 veya 2863. 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANON~ SlRKETt 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile mi.nakit mukavelenamesi 

22<>2 Numaralı 10/b / t 933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir 
{24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası İhtiyat akçesi: 

MISIR. 

Türkiyerıin lıaşlıca Şehirlerinde 

PARIS, MARSİLYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTERDE 

KIBRIS, YUNANiSTAN. ~RAN, IRAK, FİLiSTiN 
ve MAVERA Yl ERDÜN' de 

Merkez ve Şubeleri 
Yugoslavya, Rumanya, Yunanistan, Suriye, Lübran 

Filyalleri ve bütün Dünyadft Acenta ve Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muı.meleleri yapar 
Hesabi cart ve mt!vduat hesapları küşadı. 
Ticari krediler v~ vesaikli krediler ki!§adL 
Türkiye ve Ecnebi memleketlt'r üzerine keşide aenedat is:Contosu 
Boraa emirleri. 
Eaham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avana. 
Senedat tahsilatı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar St'rvis; va:-dır. 

komisyoİıundanı Piyasanuı en müsait ~;Jarile (kumbaralı veya 
Makine l&bora.tuannda. yaptırılacak olan aşağıdak.1 l§ler: kumbaras\z) tasarruf hesapları açılır. 

___ K~ef.f.__b_ed..;,_~~l---"-İşin=-=-~n_evi _____ ,ı_lk_te_ın_lna __ t __ Eksll-.;.~tın,;,:,;::.e~g~Un==ft--=:B~aa~~~ ....... : .... 
1

,. ................................... .. 

2155.10 lira Elektrik tesisatı 162 16/ 12/ 942 10.30 

69!Uıo • su tesisatı 53 • 16/ • 10.45 İ'""'Lı"sarlar U. Mu·· dürlügun"" .. '"den: 
Açık eks1ltmeye konulmuştur. Fazla bilgi için okula baş vurulması. 085911 nn 

Doktor ve Ecze.cılann 
I ' • . , 

dikkat nazarına 
Bir adet çift cidarlı cOtoklan 3/12/942 Perııembe günü 

Sandal Bedesteninde ısatılacaktır. 

ı :_ İdaremiz kamyonları jÇii:ı 6 volt, 120 amperlik 20 adet aklimliliil.ör 
mliteahhit iıa~ı ve liesabıria paziı."riıkla satın. alın3:caktır. c: 

2 - Pazarlık 11/12İ942 tai-ihıne raslayan cuma giınü saat 9.30 d:ı Kaba. 
taşta. Levazım Şubesindeki Alım komisyonunda ynpılac:ıktıı·. 

3 - Şartlar her gün sözü geçen Şubcden_!)ğre~ıllebUlr, 
4 - isteklilerln pazarlık için Uı,yin edllcn gün ve sao.tte % 15 giıvenme 

paralarlle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri Hin olunur. cıu.o 


