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lngi.Jiz Başvekili
nin altmış sekizinci 
yıldönüm nutku 

(Devamı salıite 2, sütun 1 de) 

V arhk vergisi 
mükellefleri bazı 
yerlerde 118nedlldl 
lzmirde hazırlık bitti. Manisa ve 

Balıkesirde defterler asıldı 
Varlık ıverııiai komİsy011lan iz- terler asılmııtu. TUrkdiü t~bit edi

mirde yeni nrginln tahakkuk iıini len Varlık verglıl umumt tutarının 
bitirmek lizeredirler. İzmir gazete- ilı::i yilz bin aekia yüz lira olduğunu 
lerl rakamlann pek yakında, belki bildiriyor ve mükelleflerin iıimleri
de bu hafta içinde illn edilmeli ni yazıyor. Bunlann baıhcalan ıun-

1 ]d .. 1 M lardırı 
muhteme o ugunu yazıyor ar. a- M' K f 1 SOOO Muharrem 
nila komlayonu itini bitirerek def.. I, .ıtonf ba .•k tö 11' 200 ş f 

• A d D · l'' ..ı -ıasıp a rı a r , , ere terlerınl asmııtır. y ın, enız ı ue- E~· li 13 000 S"l y t 
•- '- • 1 d J 1 rl 1 b" · · gın , j u eyman umur acı ıd ~omısyon ar a 1 e n ıtırmıı- 8000, Sabri nan8z 7500, İbrahim 
lerdır. Uçak 6000, HU.nü Özay peynirci 

Balılcesir'de çıkan TUrkcüli gaze- 6000, HüanU Özalp 6000, İsmail 
teslııin verdiii malumata göre ora- Şahin iplikçi SOOO, İbrahim Çavuo
dald komisyon da işini bitlnniı, def- oğlu 5000 lira. 

lstanbulun sıhhati 
Cenup vil~yetlerinden gelmiı çiçek . aıısız 

çocuklarla /randan gelen bir lsoiçreli 
çiçek haatalığina tutulmuıtur 

bazi 
aile 

KanU,.. Bebek •aratmu N•. n 
Bh:iacl sınıf 

SARAY LOKANTASI 
Ptk ne& TABLDOT 1 kap ut ..._ 
Aynca: Alakart taze batılı: n •• eUft:L 

· l L6tten ekmeklerinizi geUrmeyl UDutmaJDm. J 

Sahibi: Necmeddin Sadak - Neşriyat müdürCl: Blkınet Feridun Es - Akpm Matba.all 

BU SABAHKİ 'l'ELGBA.FLA.B 

Tunus'ta çok şiddetli 
. muharebeler başladı 

Müttefik kuvvetler Mihver kıtalarını ikiye ayirmağa 
çalışıyor, hava hücumları şiddetlendi 

Lonclra 1 fA.A.) - BeklıJ.ncl ordu ıılddetll hava akını yapılmlttır. Bu porlara göre, ikw nrhh olmalt Uze
mlhver lruvveUerlnt Mısırdan bq- akuilarda. tonlarla bomba atılm11. re, bcı tümene yakın bir kuvvet ltal
lıyarak 650 kilometre taldbetttkten limana, elektr11ı:: santralına tam isabet yaya ge}miıtir. Bu tümenler ıimdikl 
sonra §imdi yeni darbeler 1ndJmıeğe ler olmuştur. Slçllya'da Koı:n1ze hava halde Milano' da bulunmaktadır. 
hazırlanırken hlrtncl ordu Tunus'ta meydanına da 2 akın yapıimıttır. Müh' • •• •• 1 
şiddetli hficum1arda bulunuyor. Tunus M .. tt f"kl . ·ı . mı gor11fme er 
ne B17ıerte arasındaki demlryolu Cıze. u e 1 erın. 1 erı Londra 30 (A. A) - Bern'• 
rinde bulınıan Cudelde'ntn zaptı hareketı gelen gayri Teıımt haberlere ıöre, 
ilzertne bu lkl cıehir araıonda şlmen- Loodra 1 (A.A.) _ Tunus'ta Führer, Ahlka ıvaziyetinl mtizakere 
diler muvasalası kesllm~Ur. Arada Cudeida'nın doğusunda muharebe- etmek üzere, Alman yUksek kuman-
yalnız b1r yol kalınışt1r, Şimdi bu yo- 1 1 B· h d k da heye•:..i Berehtesgaden' de fev-lun yakınlarında çetin muhare~ler er o uyor. ızerte ava an te rar .... 
oluyor. Birinci ordu kumandanı ge. bombardıman edilıniftk kalide bir toplantıya çağırmııtır. 
neral Anderson, dil.ş.manı ikiye ayır- Almanya 5 tümen Aynı mahiyette bir toplantının da 
mak için erazlnln tetek'kUIUnden me. Romada yapıllleağı temin edilmek-
haretıe lsUtade ediyor. gönderiyormuı tedir. Bu toplantıya Tunuıtakl Mih-

Para§iltçWer fsml verltmlyen bir Nevyork 30 (A.A.) - Alman ver kuvvetleri baıkumandanı gene-
hava meydanını işgal etmlşlerdlr. baıkumandanlıiının, Brenner geçidi ral Nehring ile Alman hava kuVYel• 
Hava kuvvetıerı Blıerte dokl&nnı yolu ile Tunuı'a takviyeler gönder· leri genelkurmay bqkanı ıeneraJ 
bombalaml§, Trablusgama 2 pek diği bildirilmektedir. Alınan ıon ra- Milehe iıtirlk edecelderdir. 

-~-------·--~--------.............. ________ ~----~----~~---
Toulon 
faciası Sovyet taarruzu 

Hususi bir tebliğe göre Sovyet 
kıtaları Stalingrad mıntakasında 
6 ~ 1 O kilometre ilerlemişlerdir 

iki denizaltı ı· Yeni Gine'de 
Tulondan Cezair 
limanına geldi 

Buna kesiminde çarpıt
malar devam ediyor 

__:_~~~~~~~~~_:... ........ ..-............ ~~---~____,..--.tJ~ ......................... 



Sahife 2 

SÖZUN 6EliŞi 
Not defterleri, hatıralar ... 

Serveti Fünun mecmuasuun bu hafta eıkan sayısında iyi bJr 
ıaJr olarak tanıdığım Sabahaddin Kuctret'ln «Dedikodu» 

başlıklı bir müsahabcsbıl okudum. ftasladığıın nadir güzel yazılar
dan biri. 

Sabahaddiri Kudret'l bilmem tanır mısınız? Eğer başkalarmm 
söylediklerine bakıp stz de genç pirlerin topunu birden komik bu· 
lanlardansamz o da onların içindedir. Ama genç şairlerin arasında 
iyileri de olduğunu duymuş ve blraı meşgul olduktan sonra m de 
l>u kanaate varmışsanız Sabahaddin Kudret'I mutlaka se~ ola· 

AE!ŞAM 

Büyük Fransız artistinin liayatı - Tou
lon gazinosu müdürünün bir hükmü! 

caksınız. Me~ur Fra:Q.SJ.Z artı.stı Ra.tmu 
Onun iyi bir muharrir olduğunu da son yazısı haber veriyor. §U aırada Pa.rls'te :Yeni b1r flllın 

Sabahaddin Kudret o yazıda dedikoduJann en güzelln1 yapıyor: çevmnektedir. Şimdilik Fransız. 
Kendi kendini çekiştiriyor: Eskiden bir not defterl tutarmış. için.o ca 1sm1 (MO'.MieUr la Sourta) olan 
bergün ne yaptığını bir kaç satırla yazmış. Gerçi as blrşey. Fakat bu fUlmde Ralmu'nün yanında 
ıonra defter eline geçip onları okuduğu zaman canını ~- Yırt- Ledoux, Clalroud,I AJmos, Ber 
mış, atmış. <(Oh ... llamdolsun hl tıraıarilan, geÇnıfş zamanlardan geran gibi tanmmıt Fransız ar
kurtuldum .•• İnsan not dcfterine hayatının en mAnasız, en as km· tlstlert bulunmaktadır, Bu fiilin 
dinden olan tarafını yazar. Yahut hakikaten kendlnl yazar, ken4ln.l biter bitmez Rafmu ~üyük b 
yazmak ister de, seneler sonra o defterde btr mAnasızlık, am kelfme- filme başlıyacaktır. atı- filmin 
ler, kelime leşleri kalır... İnsan bir gün, ~nelerce evvel yazdılt o senaryosunu ~ Fr 
yazılan okuyımca, onların artık bir can sıkıntısından başka. blrşey sahne vazılanndan. Henri neeoln 
vcrmeruğini görür ... Sanat endişeslle yazılmıyan bir tek satıra bile hazırlamıştır. 
t:thammül edilemez» diyor. Yeni film1n 1sm1 uVelln1met)> 

Sonra ohatıran kelimesinden ürperdiğini söylüyor. Ama bakın olacaktır. Burada Ratmu vilA.yet.. 
ne güzel söylüyor: «Diişüniln bir kere bu lmlem, bu kitap, l!lana beni lerden birinde bir köşeye çekil
hahrlatsınn sözünü. Yani siz de, sizi o hatırlıyacak olan için artık miş, herkese iyilik eden, velln1-
halcikatcn yaşayan, onun kendi hayatı içinde yaşayan bir şey clefil, metllk yapan kibar bir adam 
bir kalemin, bir kitabın aklına getirdiği bir hayal, bir hAtıra ola· rolü oynıyaeaktır. Hakikatte bu 
caksımz. Bilmem siz tahammül edebilir ınlsfnlz? Ben slnlılenlrbn. kibar adam eski b1r hır~ çetesi 
Beni bir insan hatırlayacaksa ha tırııyla, sem bir kalem parçamı· reisidir. Oününı birlnde irkadaş
dan mı hatırlıyacak? .. » lann<ıan aynlarak namuskA.r 

GU1.elliğine kapılarak Saba haddin Kudret'ten buraya o ka· yaşamağa karar vermi§ ve bu
dar çok satır aldım ki bana yazac ak yer kalmadı. Hayatımda ne not nun için bir köşeye çekllmi§ttr. 
defteri tuttum. ne de kimseye bir hAtıra vermişim. Fakat not veya Raimu bu roıtl pek beğe~tir. 
batıra defterinin ölülüğü ve batıra bırakmanm boşluğmıu belir- Bir gazeteciye: «Şimdiye kadar 
ten bu yazının insana hüzün ve ren bir tarafı var. yaptığım rollerl:n en güz.eli bu Ratm Toulon gazinosundan 

İngiliz Başvekili
nin altmış sekizinci 
yıldönüm nutku 

Şevket Rado olacak... Düşünün bir · kere her- u, , 
kese bol keseden lütufie.r, mmel- yol verilmesi üzerine Marsilya ya 
ler dağıtacağım. aundan daha gelmiş, bureda evveJA bir tuz ta· 

M em Urlara parlak ne olur? ... .,, demiştir. cirtnin yanındn. tezgA.htarlık et.. 
Bugün Fransa.'nm en büyük ~tir. Sonra E1hambra tiyatro-

k k b artisti sayılan Ratmu Marsilya.- suna suflör olarak girmiştir. Bu aya a 1 lıdır. Asıl adı Jüles Muraire'dir. i~ için günde 8 frank ücret alı-
Yaşı şlmdl altmışa yakla.,mıştır. yordu. Bir akşam baş artist has--

ve k Um aş Hayata iptida halıcı olan baba· talandığından yerini tutacak 
sının yanında çalışarak atılmış- birisi aranıyordu. Hiç kimse bu 
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HARB DURUMU 

Sovyet taarruzu 
devam ediyor 

Tunus'ta Müttefik kuvvetler Tunus -
Bizerte şimendifer hattını kestiler 
Dolu cephesiı • 

Rualar Dolu cephesinln muh---
telif noktalannda t.aarrudarına 
devam ediyorlar. Moakova ıv. 
Londra' dan gelen haberlere glS• 
re Stalingrad'm thnal T• c::en11• 
bunda Uerllyen kuvvetler ıfmdi 
'blr'bfrlnln top aeslerlnl duyaealt 
kadar yaklaşmıılardır. Bu lk1 
kuvvet birleılne 25Ô hin ldıilik 
Mihver kuvveti kıekaç içinde b.· 
lac::aktır, Ruılar Stalingrad ıeh
rlnde fabrikalar mahalleainl ta
mamen geri aldıklannı, ıimdl 
amele mahallesinde harbedildi· 
ğin1 hlldirlyorlar. Moakova' dan 
gelen haberlere göre Sovvet • kı· 
talan Don nehrinin f&rk aahilln• 
deki Alman mevziler.ini ya.nnit" 
lardır. 

Merkezde, Moakovarun tlmal 
batısında baılıyan So'\'Y'et taar .. 
ruzuna gelince, Moskova bura• 
da Alman 1ıatlannda açılan 4 
gedJ~ln geniılet11cü~inl v• blrka9 
kasabanın gerJ alındı§mi bildiri• 
yor. 

Berlin' den gelen b.a.oerler iee 
Sovyet taarruzlannm bUytik ka• 
yıplar verdirilerek tardedlldliin• 
den bahsetmektedir. 

Sbnali Afrika' da ı 

DünkU Kahire tcbliii Libya" 

ea bildlnneie deaer h&dJ6e ol
madığını bildlnnekte, yalnız ha· 
Ya akınlarından bahsetmekte
cllr. Tebliie $8re mUttefik tay
preler Tarablusgarp'takl Tunuı, 
Bizerte Umanlannı, Sicilya' da. 
Komlza tayyare meydanını tld· 
detle bombardımaıı etmlılerdir. 
Trabl~garp, Tunua, Bizerte'irı 
19 limanlaıında. birçok yangınlar 
çıkmı§tır. Bütün tayyareler eal!
men d8nmüşlerdir. 

Libyada'ki sükunete mukabil 
Tunus' da Müttefik kuvvetler ye
piden ilerlemişler, Tunus'un 15 
Jtllometre batısında Cedeyde 
'ehrini ele geçirmiıılerdfr. Bu ıe
hir Tunus ıehrlni Bizerte' e bağ
hyan ıfmendlfer hattı üzerinde 
mühim bir merkezdir. Ce
Ô•yde' nln zaptı Tunus'la Bizerte 
araaında ılmendifet bağını kes.
mektedir. Müttefikler şimdi yeni 
bir ıehre yaklaımıılardır. 

Hava akınlaru 

İngiliz uçaklan İtalya' nin mü
him ıanayi merkezi olan Torino 
ıehrinl yeniden bombardıman 
etmişlerdir. Alınan haberlere 
eare ıehlrde zarar çok büyüktür. 
3 mahalle tamamen harabol
muıtur. 600 bin nUfustan yansı· 
nıiı ıehrl terkettJğl bildiriliyor. 

(Baş taralı ı ncl sahifede) tır. Babası öldükt.en sonra bu işi rolü bllm1yordu. Ralmu suflör-
to k düstri bırakın• b1r zamanlar arkadaş- lük dolayısile her akşam tekrar ~ -=--=--=---=-

kadar zengin pra ve en Dağıtma için bazirlıklar lannı ~'ex.Iendlnne'.ı lçin kukla ede ede rolü öğrenmişti. Sahne· Mahkemelerde: 
ııe Almanya, çabucak aç ve yok- b k s .1\. k ff k ld 
!Un kalamaz. Rusyadakt çarpış- İtme tizere oynattığını hatırlıyarak artist.. ye çıktı ve ço muva a 0 u. 

k d sıkı llğe heves etmicıtir. 1901 de diğer Bunun üzerine suflörlüğü bıra.-
rı1r~~r A.=~n:ı~~:a ~a~~i oot Ankara 80 <Telef o~} - Memur ik1 arkadaşı, Vl~tor Petlt ve Mar· karak artistliğe b~ladı. Fakat 
guna çevrilmedikçe Sovyet taar- n müstahd~erıe ailelerine pa. tel ile birlikte Toulon gazinosu- bir vilAyet tiyatrosunda küçük 
nızları, harbtn neticesi bakımın- ramz ayakkabı ve elblsellk ku- nun tiyatrosuna baş vunnuş, üç bir artist olm~ ileri gide
dan, tesirli olamaz, insanca ve maı verllmesı. etrafında.ki ha.. genç günde 2 frank ücretle an- medi. 
malremece Rusları da eritir. Rus zırlıklar bltmek üzeredir. Ku.- gafe edilmi§tlr. O zaman muka- 1910 senesinde Mayol, Pari~'te 
cephesinde de bozguna benzer bir ponlar basıl~ır. Tevziden lst.1fade veleler ~gün lçtrı yapılırdı. tlç tiyatrosunu açmıştı. Raimu yü 

t ih t 1 k b edeceklerin ıstmlerlne att listeler gün geçtikten sonra ya uzatılır, bu tiyatroya almak istedi. Ra1· 
şey yok ur. N aye • gc ece a· Yerll Mallar Pazatla.nna btldlrllmek- yahut hükmü biterdi. ttç deU- mu tereddüt etti. Parls'te o ka-
harda, Alma:nlann Şark cephe· tedlr k 
sine yeni bir hızla saldınp, Vol- Te·~ ta evvel~ p.r.ıt llAyetıerın kanlıdan Petlt komik monoloğ'- dar büyük artistler varken en-

Pişmiş tavuğun başına gelenler! 
Fınncı 10 kuruş yerine 30 kuruş 

isteyince kavga çıkmış, iş 
mahkemeye dUşmUş 

gada ve Kafkasyada istedikleri den v b:şıan aktır. Bu vvll~yetıerd; Iar s~ylüyor, Martel, o 1.8.manlar disl sahneye nasıl çıkabilirdi? 
yerlere varmaıan, Rusyayı daha JŞn sonu aı:Adıkta.n .ııoora. da. A.nb- pek ı!ıeşhur ~lan artist Ma.yol'ü, Mayol israr edine~ talihini t~c- Yeşilköy civannda. otu.raını B. Sa.- ğl için arkasından koştum ve yir. 
az sıkıcı hale sokmalan olunın ra, İstanbul ,.. 1zmirde tevziat ya.pı- Ralmy adını alan Muraire de rübe etmeğe karar verdi. Parls te dık evinde t.avuk dolması yap~ mı kuruş daha vermesl:ni neza· 
dlşmda bir iş değildir. lacaktır. artist Polin'l takllt ediyordu. çok muvaffak oldu. Buradan son- b1r te si e ko 1ş1rllmek ü~ ketle söyledim Parayı vennediğl 

Müttefiklerin Afrikaya çıkma· oaaıtııacak elbiselik kıımaşJardan Oazhıo tiyatrosunun !&hne mü- ra Folles Bergere, :Marlgny, El- tı p y ......... ~ ~akat bu yüz. gibi bana küffu de ett1. Kendisine 
blr tısını Diyarbakır Y~ll Mallar Pa- dürü Ralmy adım pek mA.nasız dorado, Olympta gibi müzikhol- re nna ve .. ~. dım. 'mi 

lan ilerisi için büyük bir adım zanna g0ndertım1şttr. Dlyarba.klrdan bularak· «Mademki yeni bir ad Ierde mühim roller aldı, nihayet den pişmiş tavuğun b8.fma gel- mukabelede bulunma Elı 
olmakla beraber, bu adımın ta.- aanra. EmJrum, Tnl7r.on,, Elezı.k. alac~ Ratmu olsun» demiş- asıl tiyatroda, piyeslerde sahneye miyenler de bay Sadık'ın başına kaldırmadığını gibi ağzımı açıp 
mamıanması tçhı bile henüz bü- Malatya, em.e, samsun, oazlant.ep ve ti Delikanlı da bunu kabul et- çllmıağa başladı. Bu piyeslerin gelın1ş. Sultanahmet sulh ceza cevap bile vennedlm. İftira edi· 
yük gayretler IA.zıındır. Tunusta Adan&da tenıat ya.pıle.caktır. ·i ti hepsinde çok muvaffak oldu. Bil- mahkemesine düşmüş1er. Fınn yor bana. 
Almanlar var, Btngazide yeni mu- Tevziat lt1 fU auretıı aıraya ton- m f,: · gün tikten sonra genç- hassa «Kokotlar mektebi» piye- tezgA.htarlanndan Hasan'ı dA.va Şahltler dinlendiler. Bunlar 
harabeler olacak. Bunların neti- muştur: Enell erketıere mahsul kU- 1 ç geçüdürütnün yanına sinde o kadar muva!!ak oldu ki ediyor. Bay Sadık mahkemede da tınn hizmetkft.n Hasarun 
cesi kısa zamanda müttefiklerin =~~caS::: !;a~~ te~~~~ ç~~tır::ın~ü~ür üç arkadaştan tanınmış artistler sırasına. geçti. hAdtseyi şöyle anlatıyor: sokak ortasında bay Sadık 
lehine bile olsa, Afrikaya gelmiş IOna bıra~ı.ttır. yalnız Victor Petit'de istidat ol- Raimu Paris'e geldikten sanra - Tavuk dolması _yapmıştık. Ue kavga çıkardığım, kendisine 
olmak Avrupaya çıkmak demek Tevzlata. blrlncl.klııun sonla.rma duğunu söyllyerek: sinemaya heves etmiş, bir kaç Evde plşme~ zor olduğu 1çtn fı. küfrettt~i gibi yumruk ve tekme 
değildir. Bu ikinci hareket, çok dotru Dlya?bakırda başlanace.t ve - Sizin mukavelenlzi uzatı- !illmde rol at~tı. Fakat daima nna götürdüm. Arasıra t.ı.nnA ile de dövdüğünü söylediler. Tah· 
uzun hazırlıklara. mühtaçtır, çe- battlıı yurtta b1r sene tçlnde tamam- yorum. Arkadaşlarınız hiç bir üzerine tulumba ne su &ikılan, tepsi ile böyle öteberi götürüp pl· ldkat evrakından da Hasanın 
tın olacaktır. Müdafaaya hazır· ıanacaktır. zaman artist olamıyacakle.r çamur, krem atılan aptalca. in- ştrtirdim ve plşirme parası olarak suçlu olduğu anlaşılıyordu. Mah· 
lanmış bir Almanyayı karaya çı- Da.tıtılaeak erttek ve tadın kumat- kendilerine başka 1ş arasınlar .. : san rolleri oynuyordu. Buna kı· da on kuruş a.bı1ardı. keme suçu sabit gördüğÜ'nden 
kıp ye"nmek kolay değildir. Al- lan 7 - a desen üzerin~ hazırı~ demişti Gariptir k1 gaztnoda alı- zarak sinema ne alAlm.sım kemi Bu defa da tavuk tepsislnl bı- Hasarım yirmi gün hapse konul· 
manya, Avrupa karasında yenil- tıl'. İstihkak sahibine! metre kum.aş konul~ Vlctor Petit bir müddet ve ancak sözlü filim başladıktan rakıp akşam almak üzere dön- masına karar verdi. 
medJkçe, yahut çökmedikçe de verllecettr. sonra sahneyi bırakarak gazete· sonra tekrar fillrn. çevinneğe b~- düm. Tepsiyi alıp çıkıtrken her Mahkemeden çıkınca d§.vacı 
.harb bttmez. clUğe başlamış ve bunda daha ladı. Bu !iUrnlerl.nJ hepsi çok bü· zaman olduğlu gibi gene tezgMun bay Sadık arkadaşlarına: 

Churchill bütün bu zorlukları Meclisin dünkü toplantısi ziyade muvaffak olmuştur. İsti- yük rağbet gördü. üzerine on kuruş bırakıp çıktım. _Tavuk pişirteyim derken 
blliyor, gizlemeye lüzum görmü- Ankara 30 (Telefonla) _ Bilyü.k Mil- datmz olduğu söylenilen Martel Raimü'nün asıl şöhreti Pa.g- Bunu gören hizrnetka.rlar arka~ pişmiş tavuğun başına gelmiyen 
yor. Harb, Müttefikler lehine yeni ıet Mecllsln1n bugünkü toplaqt:ı.smda bir müddet sonra Tramel namile nol'ün Marius piyesindeki rolile dan seslenerek: «Tepsi için otuz işler benim başıma geldi amma, 
btr safhaya girmeye başlamış- harb veya fevkal~de ehvallerdtt askerl Fran.sanın tanınmış artistlerin- başla~, artist son 10 sene za.r. kuruş vereceksin» dediler. Her işte, adalet yerini buldu. Hasan 
tır. Fakat Churchillin önce de oahıslar aleyhlne nçılan hukuk dAva- den biri olmuştur. Ratmu de tında mütemadiyen ilerlemiştir. zaman on kuruş ver~imi, otuz da cezasını gördü. 
söylediği gibi bu, «sonun başlan- lannın g6rtllmes1 ve bunların kim bugün en büyük Fransız artisti Yeni fillmlerinde de muvaffak kuruş pişirme parasının fazla Diye söylenerek uzaklaşti. 
gıcın değildir. Daha çok sürecek, haklan hakkındaki kanun l!ylha.slle sayılıyor. olacağı şüphesizdir. olduğunu söyledlın ve yoluma de-
bcklenmedik türlü zorluklar ya- gene fevkallde hallerde veya seter- vam etmek istedim. Bu defa Ha-
ratacaktır. Alma:nyanm, eztci bir berllkte askere nlınanlann maqla- san arkamdan koşup elimdeki Şarlo, Türkiyeye hitaben 
zaferden ümidini kestiği tasar- nnm ne suretle vcrlleceğl hak.'.lcnda- B Chu' rchı·ıı'ı·n Taşova bölgesinde yeni tepsiyi yakaladı. «Her §ey paha- d d b" t k 
lansa bile, bir yenilgiyi bu kadar :1uı ~~~~ı-::~~ee ~~ ~ • yıl tütün mahıulil landı. tkı gün evvel on kuruş ve.- ra yo a ır nu u 
çabuk ve ucuza satacağım san- ylhaya !thal edllnı!4tır. k riyordun amma, şimdi otuz ku- ıöyliyecek 
mak ya:nlış olur. SOD DUt U Erbaa (Akoam) - Erbaa, Nik- nış vereceksin. Parayı vennez...c:en Nevyork 30 (A.A.) _ Nevyork• 

fnglltere bakımından harbin, ,. • • sar, Tokat'ın Hk teabftine ıare, tepsiyi elinden alacağımı> diye talt1 Türk kültür birliği ile Türk ha .. 
eskiye göre tyi gidişine rağmen, Reımı daırelerın çalııma umumt rekolte miktari mıntaka iti- sokak ortasında benimle kavga yırsever cemiyeti meıhur alnema 
lstiflnl bozmayan, hep açık ko- ıaatleri İtalya hakkindaki tehdit- bariyle Erbaa iki mtlyon lk1 yüz bJn, etme~e, bağırıp çağırmağa bS4· artiıtl Charlie Chaplin'in Türk hal" 
nusan, gene doğTuyu söyleyen Ankara 30 _ Resml da.lrelerln sa.- lere Almanyani'n Niksar bir milyon, Tokat yedi yUz ladı. Eh, hA.kim bey! İnsanın da.- kına h.itaben radyoda bir mlisahabe 
Churchlllin nutkunu çok beğen- bahlan onda ışe b&.flıYa.rak öğle ıa.. kabel • bin kilo k.l ceman Taoovanın umumt manna basılırsa inadı tutar. Ben yapacatını Jfıa etmişlerdir. Radyo-
dik. Dllerlz kl kendisi yetmiş ya. wı yapmadan on altıya kada.r çalış- mu eıı mahsul mıktan 3, 900,ooo kiloya ylrm1 kuruş fazla vermekten çe- da hemen hiç konuşmıyan Ohaplin, 
tına geldiği zaman dünya da artık malan d"-"-tllüyor. klnmem velAldn bunu evvelden lıtisnat blr aurette Türk - Amerikan 

bt "'9....... baliğ olmaktadir. Bu hale a8re, ce-Btılha erişmiş olsun. Çünkü har Berlln 1 (A.A.) _ Slya,.,1 m.ahfWer~ , . k 
1 

söylemeleri llzımdı. Her zaman dosthığundan bahsedecektir. 
yürütmek için olduğu gibi, uzun de Churchlll'ln SOn nutku hakkında çen eeneye nıspeten bJr mılyon l o on kuruş verdiğim halde sonra.- __ 
sürecek sulhu başarmak için de, Bir Rumen ticaret denlllyor ki: İngillz Başveklllııln teh- fazlalık vardır. dan otuz kuruş istemelerine ve l h ı_: l ... 
gençlik la.xırndır! heyeti geldi dltıert yalnız ttalya.'yı d~. Alman- Taıova'da demetleme ftlerlne böyle zorbaca para almağa kat.. ngİltereye ava aıun arı 

Necmeddin Sadak ya•yı da aJAkadar eder. Ohurch111'1n e ı ı hızl d dJI 'ln ....... alarına. !ena halde sinirlen- hakkında bir broaür Romanya. Hariciye Nezareti ticaret bah$ettlğ1 yeni t«ınt bombardım9.11 oaı anmıt o up a eVllm e - ~ ~ 
dairesi umum müdürünün relsllll aı.. u-·'lert AJman-.'da da tekemmül mekteclfr, Yakında Ziraat hankaaı diın. On kuruştan fazla vermiye- Lo dra 1 (A.A.) - lngiltereye "k • d• kk l :ıw ,,_ 1 ceğlml söyledim. Bunun üzerine n 1 h kk. d b b ü Devlet ı tiaa ı tefe Ü • tmda. 10 ~k bir Rtmıen ticaret ettlrllın'atfr. İngUtzler hırslarını !tal- da milstahsi e avane dağıtacaktır. küfü ed k b hü hava akın an a m a Ir roş r 
h etl d•- -h ,_, __ .,. .. 1 ..... ıatlr He- "'l Hasan r ere ana cuın d'I . . B .. k 1 d 

lerı• umum ... ı heyeti 8'f u.u Y" ruııucı •" ••"'9 • yadan alacaıdannı ftm1c1edlyorlarsa ttl k k rt d beni f neore 1 mı~tır. una gore a ın ar a 
~t bu a......... Ankaraya. gldeeek ve e ve so a o asın a. ena 1 3 000 k" i "l .. .. L d 5 7 

toplandı Tftrk - R;;;;; ticaret anlaşmalannın aldanıyorJar. Gazetecilerimiz avdet halde dövdü. Elimdeki tepsi de • ·ıı~ u m~ştu~. on 1;.1 . g.e· 
Ankara 

30 
(A.A.) _ Devlet 1kt1.sadt yenDenmest etrafında yapılan mü- d. I düşüp döküldü. Bir tavuk pişirt- ce eıra ı e bom ar ı~an e ı mıştır. 

teşekkülleri umum1 heyeti bugün Bil.kereye iftlrAlı: edecektir. Cibuti İngilizlerle İf e ıyor ar mek yüzünden ft.lemin içinde da- 11 ay zarfında 750 hın ton bomba 
- .. t 10 da B•uvekll B. Şükril Sara"- b" 1..... Amerikada bulunan gazetecileri· yak yedim. Tekmelerle, yumruk- atılmıştır. Londrada 150 bin kişi ha.-
...... -. r ır ıgı yapıyor ı fı ld b b d d "r oğlu adına Maliye vekili B. Fua.t Ağ- Sümer Bank bir tutkal miz, 28 iklnciteırinde Nevyorktan lar a her tara m mosmor o u. va om ar ımanın an zarar go" 
ralının relsllğlnde toplanmı.ştır. Londra 30( A. A ) - Bu TUrkiyeye mUtevecclhen hareket et- Etraftan yetişenler zorlukla kur~ müş, 375 bin kişi "evsiz kalmıştır. 

İstanbul Emniyet sandığının, Tür- fabrikası açh akp.m öğrenlldiiine göre, Cibu- mi 1 d' tardılar. Dft.vacıyım. Katlyen ba- ============ 
t1ye Cınnhur1yetı Zlraa.t Bankası ile Sümer Bank ta.rafından Bey:ıtozda tJdekJ Franeız garnizonunun mlihiın 1 er ır. rışmam. Cezasını isterim. • Takvim • 
bu banka memurlan tekaüt sandı~- blr tutkal fabr1kam. kurulmU§t.ur. bir kısmı hududu geçerek İngiliz Maznun Hasan suçu inkar et.. ~ 
nın 1941 yılı hasaplannı tetk11c ~en hbrika işlem.eğe bqla.m~tır. Fa.b- Somaliaine ıelmiatir. İngiliz aubay- Al tin fiatl meğe kalkl§tı: Zilkad~ 2~. - Kasım 24 
tomtsyon raporlarmı milmkere ve ~:,!.~~,..,~~c~ı gianbıln~~= ları bu kıtalarla temu halindedir. Dlln borsa dışında altın tıa.tı 32.lı - Doğru söylemiyor bay hft.· s. İm. Gu. Oğ, tkl. Ak. Yat. 
kabul etml.ştlr, .,,..., ....... __ ,,._" --~ ~~ 1m B d" edlm K dl E 12,39 2,21 ı,21 9,46 12,00 1,37 

Umum1 heyet önlUnii7.deJd çat18ıDl- ıaya da aeııede ıoo bln tona. )'akm Bu hususta yeni tafail&t beklenmek· lira 10 lruru.ştu. Killçe altının ıra.mı k . en onu ovm . en • v'a. 6 21 8 05 13 03 15.28 17,41 19,19 
1ıa gttntı tekrar toplanaca.ıı:tır. tutkal~- tedir. t,so llraya satılmı§tır. sı pl§lnne parasını noksan verdi- ;...ıiıiıiiııiil'-.ıııiiiiiii' İlllİİıiiiiı'-.-.----....;-.. 





Eskişehir Nafia Müdürlüğünden! 
1 - Eksiltmeye konan ış: Eskişehir - Afyon hududu yolunun 64+220 -

79 + 920 kllometrelerl arıı.sı toprak tesviyesi ve şosesi inşaatı olup keşif 
bedeli (292671.40) Ura olup hususi şartname mucibince rayiçte husule ııelen 
yükselmeler müteahhide aynqı. ödenecekUr. 

2 - Bu işe alt ~artnameler ve evrak ıunlardır: 
A) Eksiltme şartnaınesı, 
B> Mukavele proJesf, 
ClBayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D) Tesviye! türablye pe ve köprüler rennt şartnamesi, ml111 şoseler 

umumi istikşaf şartnamesi, 
El - Husust şartname, 
Fi K~ıt cetveli, flat bordrosu, metraJ, 
m Ocak grafikleri ,olup bu şartname ve evrak bedelsiz olarak Nafia 

müdürlüğünde görülebllfr. 
3 - Eksiltme 16/12/942 tarihine müsadlf çarşamba günü saat (15l te 

Nafia müdürlüğünde toplanan komisyonda yapılaca.ı!tır 
4 - Eksiltme kapalı zarf usullyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye glrebllmek için lsteklllerln: 
A> (15457) liralık muvakkat teminat vermesi, 
BJ En az <80,000) liralık bir ln~at işi başardığına dair bir bonservisi ve 

bu işi ldare edebllecek mall Jktıdan halz olduğunu müş'lr bir banka refe
ransı ekllyerek ekslltmenın yapılaca~ günden en az üç gün evvel bir ıstlda 
ile Natıa müdürlüğüne müra<'aat ederek alaca~ bu eksiltmeye tştlrA.k vesi
kasını ibraz etmesı şarttır. 

6 - Teklif mektuplan yukarıda 3 üncü maddede yazılı uat.ten bir .saat 
evveline kadar Nafia müdürlliğüne makbuz mukabllinde verUecektlr. Posta 
lle gönderilecek. mektupların nihayet 3 üncü maddede yazı,lı saate kadar 
gelme.si ve dış zarfların mühfir mumu ile Jy!ce kapatılmış olması !Azımdır. 

Postada vuku bulacak geclk.meler kabul edilmez. 1909) 

Demir Toprak Anonin Şirketi 
iDARE MECLiSiNDEN: 
Şirketimizin (500.000) lira esas sermayesinin tahsil edilmiş 

bulunan % 25 mikdannın % 50 mikdanna iblğı idare meclisi
mizce kararlaştırılmı,.. olduğundan Şirketimiz hissedarlarının iş
tirak teahhiitnamelerine göre sahip oldukları hisselerin itibari 
kıymetlerinin henüz tahsil edil memiş olan ınikdanndan % 25. 
ne tekalıül eden bedellerini de 4/1/1943 tarihli pazartesi günil 
f~;fanhnlda. Bahçı>kapıd:ı Taşlıa n 3. iincü kattaki kMıı Şirket 
l\fcrkeıinc tediye etmeleri rica ve Şirket esas mukaveleııamesinin 
J 8. ci maddesi mucibince tayin edilen işbu tarihten sonra yapı-
lacak tediyeler için bir güna ihtara lüzum kalmaksızın lazımül
ifa olduğu günden itibaren Şirket lehine olarak % 7 fai7. yürütü
le<'eği eı;;as mukavelenin 17. inci macldesi geregince il:ln olunur. 

AKŞAM 1 KA.nunuevvel 1942 

Burünkil proıram 

12.30 Program; 12,33 Müzik CPl.): 
12,45 Ajans haberleri; 13 Peşrev, şar
kı ve türküler; 18,03 Salon orkestra
sı; 18,45 Fasıl heyeti; 19,30 Ajans ha.. 
berlerl; 19,45 Oda müzl~i; 20,15 Rad
yo Gazetesi; 20,4~ Müzlk; 21 Evln 
saati; 21,15 Mtizlk; 21,30 Konuşma; 
21,45 Kl~lk Türk müziği; 22,30 AJa.ns 
haberleri. 

Yarın sabahki proıranı 
7.30 Program; 7,32 Vücudumuzu 

çalıştıralım; 7,40 Ajans haberleri; 
7,55 Salon orkestrası. 

Kasket diktirilecek ve Mendil Alınacak 
·ıstanbul Sanat Okulu Alım Satım Komisyonu Reisliğinden: 

Flatı Tutarı Kat'i teminatı 
Parti No. Eşyanın nev'i l\Iiktarı Kul'U.1 Lira Kurllf Llra Ku.nıt İhale ıiin ve sa.at! 

1 Kasket ı 2800 220 6160 924 'l/XII/1942 saat 14,SO dı. 
:ı Kasket 2 200 270 540 - 81 - '1/XII/1942 saat 15,30 d& 
3 Mendil '12000 55 6600 - 990 - 'l(XII/1942 .saat 16,30 da 

ı - MUstacelen t.emlnine zaruret hasıl olan yukanda yazılı (3) kalem eşya pazarlıkla talibine ihale edllmelı 
üzere eksiltmeye konulm~tur. 

2 - İhale, Yüksek mektepler muhasebe cUlğinde toplan8A:8Jr. okul alım, satım kom~nu tara.tından JU.
karıda gösterilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 

3 - Her parti ayrı ayrı lhale edUeeektır. 
4 - İsteklUerin ~tlrılk edecekleri partiye ait kat't teminatı ihale saatınden evvel Yüksek mektepler muha

sebec1llğ1 veznesine yatırmalan ve yahut teminat mektuplarını kom.1syon b~kanlı~a ibraz etmeleri llzıındır. 
ıı - istek.Ulerln bu pazarlığa 1ştlrAk edebllmelerl için 2490 No. lu kanı.mun icab ett.1rdi~ veslkalan ha.hı 

bulunmaları şarttır. 
Killtiir filimleri gösterilecek 6 - Yukarıda yazılı (3J kalem eşyaya alt nümüne ııe §artnamelerl görmek lstlyenlerin her gün İstanbul 

Eminönü Halkevlnde buglin saat _s_an_a_t_ok_ı_ıı_un_a_m_u_·rac_a_a_t_ıa_r_ı. ___________________________ c_ı_ss_1_> _,.. 
16,30 da Üniverslteuıere ve ~ençlere ı 
<Hayatın sırrı>. \Mikroskobun tarih- Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Ha-
çesl) ve IBerHn ollmlplyatıarı ) lslmU kimliğinden: 941/13 ASETiLOPiRiN NEŞ'ET 
fillmler göster11ecektlr. Arzn eden 26 haziran 941 tarihinde ölen ve 
herkes gelebııır. terekesine hakimliğimizce eı konulan Grip _ Nezle _ Baş ve Diş agn\I lan 

Mehmet Akyüze ait Beykozda Yalı 
köyünde ekmekçi bayırında 2 No.lu 1 SO<'.aUK ALGINLl<:alNA KARŞI TESİRİ KA11DİR. 
ah;ıap ve tamire muhtaç iki katlı ve ill••••2•1•ik.z1•ar•f•v•e•2•0•lik•t•üilp•le•rı•' •h•er-ec•z•a•n•e•d•en•a•ra.ıiy•ı•nı•z•. •••i 

ı h M .. 4 odalı ev ile altındaki dükkanın 
atan ul verem uca- satılmasına karar verilmiştir. 

delesi Cemiyetinden: 1 - Ev ile dükkEıııa 2400 lira 
Üsküdarda Doğancılarda ihsa- kıymet konulmuştur. 

DAVET 

Müvezzi alınacak 
niye caddesinde J 7J 19 No, lu Şey- 2 - Evin dahili taksimatı ile 

-ı ı· hülislam Ömer Lutfi efendi ınerhu- dükkanın mahallinde görülmesi ve 
Devlet Demiryo1ları ve Limanları !şletme mun konağı anası üzerinde yeniden ana göre müzayedeye iştirak olun-

Umum idaresi ilanları inşasına başlayacağımız Verem dis- mıuı lazımdır. 
=========================== panserinin temel atma töreni 2/ 12/ 3 - Birinci arttırması 25 / 12/ 

İstanbul P. T. T. Müdilrlüfünden 
Müdürlüğümüz münhallerı için 1lk mektep mezunu olma.Jı: prtlle l40 

doğumlu veya. a.skerllğln1 yapmış olanlardan müvezzi alınacaktır. Ta.llplerln 
müdllrli\k muamel~t kısımına. m!iracaaUan 11An olunur. c1522ı. 

Muhlmmcn bedel! 14500 lira olan 90 m/ m genişliğinde 2000 metre ve 
100 mim genişliğinde 1000 metre bez hortum 16/12/1942 çarşamba günü sa
at 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında toplanan Mer
kez 9 uncu komisyonca s.9.tın alınacaktır. 

Bu ıııe glmıek lstlyenlerin 1087,50 liralık muvakkat teminat lle kamı
nun tftyin ettiği vesikaları ve tekllflerinl aynı giln saat 14,30 a kadar adı 
geçen komisyon reisliğine vermeleri lA.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar-
paşada Tesellüm ve Sevk şetllğlnden temin olunur. (1893> 

' 
Ticaret vekaleti İç ticaret umum müdürlüğünden: 

TUrklyede Yangın, Nakliyat, Hayat, Kaza, Sigorta tşlerlle meşgul olmak 
üzere kanunl hükilmler dairesinde tescil edilerek bugün taallyet halinde 
bulur:an Doğan Sigorta Anonlm Şirketi bu kere müracaatla Kırka~aç ka
zası mülkl huduttan dahilinde klln mahallerin Sigorta acenteliğine Şlrket 
namına yangın, hayat, tıa.kll,1at ve kaza sigorta lşlerlle meşgul olmak ve bu 
ı~ııırden doğacak bütün da,alarda mahkemelerde müddei ve mlldeaaleyh 
ve üı;üncü şahıs sıfatlle 'hazır bulunmak üzere Muzaffer Dolmancı:n tlyin 
"Yled'ğln! blldlrmlştlr. 

Keyfiyet Sigorta şirketlerinin teftiş Ye mürakabesi hakkında k.1 'JJS/8/ 
1927 tarihli kanun h~kümlerine muvafık görülmllf olmakla tlln olunur. 

Belgrad devlet orman iıletmeıi revir amirliğinden 
ı - Işletmemlztn Kurtkemerl bölgesi deposunda mevcut 4 • 12 metre 

boyunda ve muhtelit ebatta 130 (yüz otuz> metre küp kGşe me,e kerestesi 
açık: arttırmaya çıkanlmı.ştır. 

2 - Beher metre kllpün muhammen tlati 92 lira IO kuruştur, 
3 - Muvakkat teminatı (902) llradır. 
4 - Arttınnn 24/12/942 perşembe saat 14 te Büyükdere Devlet Orman 

işletme Revir amlrllğindedir. 
5 - Bu s:ıtışa alt şartname İstanbul Orman çevlrge müdürlüğllnde ve 

işletme merkezinde, keresteler Kurtkemeri deposunda görll.leblllr. (1900) , 
Türlıiye iş Banlıası 

Küçük Cari Hesaplar 
1943 İKRAMiYE PLANI 

KEŞİDELER: ·ı Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, ı İkinclteşrln 
tarihlerinde yapılır. 

~--1943 ikramiyeleri--,1111111 
1 adet 1999 Liralık- 1999- Lira 
1 )) 999 » 999-
1 )) 888 » 888-
1 » 777 )) 777-
1 )) 666 )) 666- » 
1 » 555 » - 555-
1 J) 444 » 444 lt 

2 J) 333 » 666- » 
10 )) 222 • - 2220- lt 

30 » 99 » - 2640- • 
60 • 44 » - 2640- lt 

250 • 22 » 5500- lt 

334 » 11 » - 3674- » 

~-----------~--------------------------------' Türkiye İş Bankasına para yatırmakla yalnıt para 
biriktirmiş ve faiz alınış olmaz. aynı zamanda tallhtnizl d.e 
denemiş olursunuz. 

~----~------------------_, 

942 tarihine rastlıyan çar~mba gü- 942 tarihlne müsadif cuma günü saat 
nü saat 16 da yapılacaktır. Bu tö- 1 O - 12 ye kadar yapılacağı o gün 
rene sayın azalarımızın huzur ver- kıymetinin dörtte üçünü bulmadığı 
meleri rica olunur. ( 191 7) surette en ıon arttıranın taahhüdü 

Üzeriııde baki kalmak şartile ikinci 
Adalar Sulh Mahkem~lnden: · arttırma 12/l / 943 tarjhine müsa.dif 

941/ 118 ıalı günü ayni s.aatlerde icra oluna· 
Terekesine vazıyet edHmlş ol:ın ölü caktır. 

Bütün nebati yağ tasirhanelerinin ve 
müstahsillerinin nazarı dikkatine 

lzmir incir ve üzüm tarım sabş 
kooperatifleri birliğinden: 

Naciye Halimo~lunu;ı tereke eşy~sı 4 - Talip olanların kıymeti mu- - 16/ r r I ı 942 tarihinde yürürlüğe ıriren 4307 ıayılı kanun 
9/12/942 tarihine mUsadlf çarşamoa hammenenin yüzd yedi buçuk nİ9'" gerekince bütün zeytinyağı vesair tıebatt yailan istih.aal eden ıınat 
günü saat 14 ten 1Ubaren Büyükada b · d ak .e ah ·11 b" müeaseaelerderı ve muamele vergisi kar•ılııc.ı olarak tesir ve iıtiheal et-Ç dd lnd 251%7 ıl h d etın e pey çesı vey ut mı t ır .. 6 

s~~~~~;ınd~n ~allp ol~a~ an:ıa: ban~anın mektubu ile milracaat et· tikleri yağlan.o yüzdo on iki buçu~u. Devlet .. ~~~.~ına .aynen alınacaktır. 
hallt e k"rd h b 1 le 1.. mesı lazımdır. 2 - Yıne 14/ 11/1942 ta.rilunde yururluge ıııren 393 aayılı ko-: 

m z .. a azır u unaca a..... ._, d' k i ki ı 'h 1 dil wı il d 1 s ' kadar memurlara . müracaatları 11An 5 - Müteru.im vergi % 1 ka- o~ ınaeyon a~a~ea ı.•re nee ıti ea e ~ yaır ann y z • 
olunur. nuni harç ıatıı bedelinden çıkarıla- hüktlmetçe teıbıt . edılen fiatlerlo ticaret Veklleti nam ve heaabına eatm 

cak rüsumu tellaliye 20 senelik ta- alınacakbr. 
Karar hülasasıdır. viz bedeli ihale pulu intikal masraf- 3 - Bütün memleket dahilinde birinci vo ikinci maddelerde zilr.-

lan müıterisine ajt olacaktır. redilen yağların teaellümU. depolanmaıı, tevzii ve ik.incl maddedeld 
İh~ar 942/413 6 - ihalesi üstüne yapılan zat yailann teaellilmilnil müteakip bedeUerlnln tediyeai itile Birliğimiz taY• 
Mıllı korunma kanunua.a muh~- bedeli müzayedeyi yedi ııün p.rfın• zif edilmiıtir. 

lefetten Gala.tada Hamamı Muhıt- da mahkeme kaauına tevdi edecek- 4 - Eıre bölgemde bu it Birliiimiz tarahndan doirudan doiruya 
tin Zülüflil ıokak 26 numarada otu- tir. Akei halde ihale fesh olunup ve diier bölırelerde Birliiimiz namına qafıdald tetkillez tarafından 
rur arabacı~ıkl.~ mefgul Huan oğlu bundan mütevellit zarar ve ziyan yapılacaktırı 
Hasan Gumuı hakkında İstanbul andan tazmin ettirilir Marmara bölıreıi - Burıa Koza Tannı Satıı Kooperatifleri 
ikinci milli korunma ma~kem~sin_de 7 _ Müzayede al~ni v• harlceı• BirUii tarafından 
cereyan eden mahkemesı netıcesın· açıktır. İstanbul ve Trakya bölıreıi - lıtanbul Ticaret Ofisi tarafından 
d~ suçlunun fiili sabit olduğundan 8 - İpotek aahlbi alaealdılarla Adana, Merıin ve Hatay bölgeleri - Çukurova Pamuk. Tarım 
rnıllt korunma kanununun 31 /2, diğer allkadarlann gayri menkul Satıı Kooperatifleri Birliği tarafından. 
59/ 3, 4 ve 63 T. C. K. 76 cı mad- i.izerindeld haklarını hususile faiz ve Gaziantep Bölııeal - Gaziantep Fııtık. Tarım Satış Kooperatif· 
deleri mucibince on iki lira sekiz masarifo dair jddialarını evrakı müı- leri Birliği tarafından. 
k~ru! pa.ra ce~ası ödemesin~ ve yir- bitelerile yirmi gün içinde mahke- ' - Tesellüm ve ödeme itlerin.in biran evvel yapılabilmesi için, 
mı hır gi.in müddetle de tıcarettetı memize bildirmeleri lbımdır. Aksi adı geçen kanun ve «ararnameye tevfikan zeytinyağ vetair nebati yağ 
menine ve hüküm katile~tiğinde üc- halde hıtkları tapu ıicillerile aabit mU.tahıillerinin hükumetçe eatın alınacak yüzde onbeı yağ mahsulU için 
r:.tiA ıuçluya ait olmak Üzere karar olmadıkça satıı bedelinden hariç mabı.llin en büyük mlilkiye amirine vermek.le mükellef bulundukları 
hul~sası~ın Akşam gazete~i~de neş· kalacaklardır. Bu mecburiyet irtifak beyannamelerin birer ıuretinl Birliğimize veya diğer bölgelerde Birliği
redılm~sı~ne 6/ 5 / 942 tarıhınde ka- hak sahiplerinde oamildir. m.iz namına hareket edecek. olan dBrdüncil maddede yazılı te~killere 
rar verıldı. 9 - Talip olanların yukarıda ya- göndermeleri kendi menfaatleri iktizasıdır, ve ehemmiyetle tavsiye olu

İst. Asliye 12 nci Hukuk Hakimll-
zılı gün ve saatlerde mahkememiz- nur. Bu suretle bu yağlann biran evvel tesellümü için tarahmızdan ted-
de bulunmalan ilS.n olunur. bir alınarak bedellerinin ıüratle tediyesi milmkün olacaktır. 

~inden: Esas: 942/936 
Davacı : Hatice Genç: Fatih Kıztaşı 

Açıklar sokak No. 30. 
Davalı: Mustafa Genç: Vefa Koğa.

cılar caddesi Mersin o.partımanı ze
min ko.tta 
Davacı Hatlce tarafından kocası 

Mustafa Genç aleyhine açılan boşan
ma davasının müddeialeyhin lkamet
gföuıın mcçhullyetlne blna.en gıya
ben ve Uı\nen yapılan muhakemesi 
sonunda. kanunu medeninin 134, ısa. 
142 ncı maddeleri mucibince ta
rafların boşanmalarına ve dava
lının bir sene müddeti• evlen
meden memnuıyetine dalr verı.. 
len 19/11/942 tarlh ve 942/936 numa
ralı hillcmü.n milddelaleyhin 1Jcamtt
gUunm meçhullyetine binaen llAnen 

Cr. NiHAD TOZGE " ' . Cild-Saç Frengi 
ve diQer ZOhrevt hastalıklar 

ı 8llUNa llm7 VUT oLllAISIS ı 

Puar n Perıuıbdu 11Uı hrgu 
14 ,_ '7.80 • 118dw (Teıetoaı ••-•) 
.. _,,..,.. ...... - "- - ...._ 11 ·-·"'---....... •-· 
ZAYİ - Em.lnönü ya.ba.ncı askerlik 

şubesinde kayıtlı Zonguldak askerlik 
şubesinden verı.ıen ukerllk tezkerenı1 
kayb&tttm. YenLl!n1 alacatun.da.n es
kl~.ntn hükmü yoktur. 

319 doltunı.taı Kad1r Yllınaı 

teblleat ifasına karar verilerek hü.- ZAYİ - Çorlu malmlldürlütünden 
küm fıkra.sınm blt sureti tebllıt yerl- tıeO.üt maa.sı, alm.aktayun. MtllıürU.
ne geçmek üııere ma.hk.ema dlvanha- mil a.yl etttm, ;yenlsint çıkaraeatım
neslne talile e~ olduğundan ~u dan eslda1n1n hOkmü yoktur 
ııtn tarihinden itıbaren on beı g{bı • 
içinde temyb yoluna mUracaat tdll- Balarldl7 Osm:ınl7e m.aJıaııest Kh~ 
medltf. tıı.kdlrdt hWanUn kattleşect- ocatı ıok.ak No. 1. N&<ıl71 Ö9al 

6 - Tasirhaneler ve mengeneler de muamele vergisi olarak Birli
ğimize veya adlan yukarıda yazılı teşkillere teslim edecekleri yağların 
cinı ve miktarını ve ihtiyaçları olacak kaplan vaktinde bildirerek bunla
rın biran evvel kaldırılmasını ve bu suretle fabrikalarının normal çalı~ 
ma tmkS.nlarının azaltılmamasını kendileri temin etmiş olacaklardır. 

7 - Verilecek beyannamelerin aynen alınacak muamele vergisi kar• 
şılığı yağlar için Teşrinisani 16 dan ve satın alınacak % l 5 ler için Te~
rinlsani 1 4 tarihinden itibaren istihsal edilm.i~ ve edilecek yağlar için tan• 
zlm edilmesi lazımdır . 

Fazla malumat için her zaman doğrudan doğruya mektup ve tel• 
grafla Birliğimize müracaat edilmesi. 

Telgraf adresi Tarim İzmir • Posta kutusu: 220 
Telefon numaraai 3118 

TiCARET VEALETI iÇ TiCARET 
UMUM MÜDÜRLOCONDENı 

Türklyede Yangın, He.yat, Nakliyat ve Kaza sigorta işlerlle meşglll ol· 
mat üzere kanun! hükl1m.ler dal.resinde tescıı ecuıerek bugün faaUyet halin· 
de bulunan Doia.n Sigorta Anonim Şlrketl bu kere müracaatla Adana mUl
k1 huduttan dahilinde ld.in mahallerin acentalııtına, Şirket na.mına yan
gın, ha.yat, nakliyat ve kaza sigorta l§lerlle meuut olmak ve bu işlerden 
doğacak da:valarda, bütün mahkemelerde müddei ve müddeaaleyh, üçüncil 
§ahu sıfatlyle hazır bulunmak üzere Süleyman Kıvançı tA.yin eyledlğtnt 

ZAYi - İstanbul Tramvt.r lda.re- blldlrmJotır. r 
Z.4.Yl _ tıp FakUltesinden a.ldıJım ıSlnden veruen ıneıttep paaoınu kay. Keyfiyet Bliorta oirketlerlnln tem~ ve mürakabesı hakkında.ki 25/ 6/. 

A'l belll olmak üzere na.n olunur. 

hilv1~tlm1 kaybettim. Yents1nl ala- J;>etttm. Yen1a1nt alaeaRundan esk:bl- 921 tarlhll kanunun hillı:ümlerlne muvafık görUlmllş olmakla UA.n olunur. 
lsta~bul Sıhhi Müesseseler Arttirma ve catımdan eslds1tıhı hillı:mü yoktur. n1n hük:ma yoktur. 

Eksiltme Komisyonundan: 2540 num.aracıa Tevfik tfnsaıan Kop&r'an ç~n TiCARET VEALETI iÇ TiCARET 
UMUM MODORLOCONDEN: Bakırköy Emrazı nkliye ve asa.biye hastahanesinin '1200 kuo 1oturdu ~ 

kapalı zartla eksiltmeye konuımu~ur. BeyoA'lu Yeril Asker Jik Şubeslndent Türklyede Yangın, Nakllyat, Hayat, Kaza, .S1gort.a 1şlerlle meşgul olmak 
1 - . Eksııtme 18/12/942 oarşamba gllntı saa.t U:,40 t• =l'IJllda om,. Yd. P. Tel. M. Sallh oA'lu Arslan htanbul 8SO <'Ogo&) hı Acilen fubt.ırilza üzere kanun! hükümlel! daire.sinde tescU edllerek bugün ~faaliyet halinde 

hat Vtt Içtlmat Muavenet mUdürlüg11 binasında toplanan tı.dA ,.apı.. mürao.na.tı. (1838 • lQO'l) tulun.an Do~a.n Sigorta Anonim Şirketi bu kere müracaatl'a, Şirket namına 
lacaktır. Denl.zli- ~ntalığuıa yiı.ngm, hayat, nakliyat ve kaza s1gortalarmı yalnız 

2 - Muhammen flat beher kllo yoğurt için 80 kuruştur. Birllk' iflertne münhasır olmak ve bu sigorta tşlerlnden doğacak davalarda, 
3 - Muvakkat teminatı 432 llra.dır D. Denlzyollari .lıletme umum müdUrlüğündenı büt.t.fu mahlrein.elerde mllddel, müddeaaleyh ve iiçüncü şahıs sıtatlarlyle ha.-
4 - is .eklller şa.rtna.mesln! çalışma. günlerlnde komisyonda. g&eblllrler. Eyüp va.put ıeıtelestnd~'n büfe 'u~ mayıs 1943 tarihine kadar ~ık a.ıt- ıır but.u:ımak üzere Gaıt>l Anadolu Dokuma Küçük sanat Koopcratıfleri 
~ - istekliler 1942 yılı Ticaret odaaı vesika.sile 2490 sayılı kıUıunda ya.- tırma ne Jdrn.ya vernecekttr, Blrllğlni tft.yin eylediğini blldlrmi~Ur. 

:ılı vcstkalar ve bu 1§6 yeter muvakkat temlnat makbuı veya banka. mektu- Arttırma. 8 bll1nCUca.nun. 19'2 peroenııbf ~11 saat ıo tf İdf\rt @erke.:! .: Kcylltet Slgol':ta · şırıcetıerlnln teftiş .ve mfirnkabesi hak.kindak1 25 Ha.
~i.1~1~e~lf1{1nvlsyı kapalı mrfla.njul ihale ımntınden b1r 8aat omtl DUııfçttı' mu· mnde Alını eatım komlsyon\inda yapıla~!\"• tsteklllerln tA.y1ıı oluJuıh gü!1 z11lll 1927 tar1hli k~un hükümlerine muvafık görü~Uı. olmakla. mm olu. 

• n e om ona. verme erı Ueaı). ve saatte ınuvakko.t tenıtuat akçe1eHle komtsyona mtıracaatıan. U9ı6> nur. .. 


