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Sene 25 - No. 8885 - l'Jatf her yerde 5 ktırUftur. PAZAR 27 KA.nunuevvel 1942 

Dün iki şimendifer 
kaZası oldu 

Zeytinbumunda 2 kişi öldü, 16 kişi 
yaralandı, Etimesut'ta 7 yaralı var 

Zeytinburnundaki fimencllfer 

Dün öğleden ıonra Zeytinburnu na kadar bek.lemeal lbun eelirlien, 
lataıyonunda bir tren kazuı olmur yolda tren. olduiunu unu.tarak, bu• 
tur. Sirkeciden aaat 14 te kalk.an. nun h.areketine mUaaade etmiı ve 
ha.nliyö ka.tarı iıtuyona yaklqmak Ethnuiut yakınında lk1 tTen çarplf

Milli Şe"f 
Dün konaervatuarda 

verilen konıerde bulundu 

Ankara 28 - Rebicumhur bu
gün Devlet kon!ervatuannda 
Riyaseticumhur fllArmoni.k or
kestrası tarafından verilen kon-
8erl şereflendirmiştir. Konser 
çok muvaffakıyetli geçmiştir. 

Balık fabrikası 

Danimarkadan alınacak 
fabrika lıtanbulda 

kurulacak 

,..._.. 26 - Danimarkadan 
bükUınetimize bir fabrika satılmak 
isteniyor. Bu fabrika balık unu, balık 
konıerveai, balık yağı, halık zamkı 
ve bunlara ait teneke kutuları yap· 
maktadır. Müıpet bir karara vanl
dığı taltrurde ıahn alınacak bu f ab
rika f.ıanbulda kurulacaktır. Tesi
ıatın. 500,000 liraya malolacağı an
laıılmaktadır. 

Şimendiferlerde 
llzere Üten makuın yanlıt açılmuı mııtır. 
:YÜzUnden orada duran Pmacı yük- Üç yük: vagoou Cievrilmft, doku E l •f l • 
ıu vagonİann üıtüne bindinniıtir. vagon yoldan çıkmııb!. Çarp~ fya ve yo cu tarı e erıne 
Bu hata., 2 yolcunun öliimüne, biri trenlerin mUıt&hdemlerınden. 7 kiti zam yapıldı 
kadın, 1 6 yolcunun yaralanma.ama yaralanmıt ve bunlardan ilçU nümu.-
ıebep olmuıtur. lki vagon parçalan- ne hastaneaine gön.derilmiıtir. Yara• Aakara 26 _ Devlet Dem.iryol
tnıı. birkaç vagon huara uiramıt- lan hafiftir. ., lannda etya naltliyab tarifeaine 600 
tır. Katan idare eden maldn.iat Ra- Yolda bir miktar huar olduıru kilometrede kilo battna ı o, 20, 30 
eim ıve eakasçı Cavit Can aorııuya için tTenlere aktarma yaptınlmıttır. 

1 
t ·r . d .. zde 30 

'- ·ı . l d' Y 1 -L a kadar ... ,ırnaaına ça• para, yo cu an eeme e yu 
çe-.ı mıı er ır. o un aaf&Dl -.. '--d 1 y · t ·f 

Yapılan ilk tahkikatta kaz.anin. lı11lmaktadır. -. ar zam Y~~ı mı~tır. ~m a~ e 
makasın yanlış açılma11 yüzünden Kazanın halcikt aebepleri Uzerin~ ay ?aımdan Jtıbaren tatbık edıl&-
\ uku bulduğu, makinist Ruimin der• de Demiryolu mUtebueularınca ye-o cektır. 
hal fren yaptığı anlaıılmıttır. Ma- rinde tetkikat yapılmaktadır, Bu •~re~le .. Ankar~ - . J:l~darpaı.a 
lcnsçı Cnvit nezaret altına alınmıı, Müddeiumumtlikça de aynca tab- yolcu50bıl~~~ u~retl~~~'dbm~c5ı0 mUe".~ı-k. · R · b b -'- l L!L b 1 b de 4 K.tncı mev11;1 e ;7 , çun• tna ınıst nsım ser es tra.Ju mııtır. 1L1ır>a.ta •ı anmıı r. İtid d 250 k t k 

Yar.alılar hastaneye kaldmla.rak Bir kadın tren albnda cüd mov e e uruf arma -
tedavi altına alınmıılardır. , ezı·ıdi . taDeır. • il - ·ı 1 • 
E • ki ka - nızyo an tarı e erıne timesutta tren zaaı lsmir 26 '(Telefonla) - BugÜn 

Ankara 2 6 ( A. A.) - Bugün bir • Bornova arumda feci bir . zam . . l 
(26/ 12 1942) gece yarıaından tren kuaaa oldu. Hüaeyiın kana& 4S J?evl~t De~yolla~ı 1?ar~ ~o~: 
biraz aonra Etimeaiut İltu- yaflnda All;re Tuncay tren. altında ~nfelerme yuzde yırmı n~pe n 
Yonu yakınında iki marıaiıd.iz kata- ezilerek csldil. hır zam yapmıttır. Bu zam ay ba,ın-
:nnın çarpı~ması auretile bir kaza ol- Öirendiiime ı5re, Aliye kCSmilr dan it.ibaren muteber olacalthr. 
nıu,tur. kınntılan toplarken trenin ıeldiiinf 

Sincanköy ista.ayon memuru Sin· aöremem.lt. makin.lat de treni bir
canköyde bulunan bir marpndiz k.a- denbire durduramadıiından zavalh 
tarını Etimesğut'tan gelecek olan. di- kadm tekerlekler altında can ver· 
icr bir marşandiz katarının. vürudu· mittir. Tahkikat yapılıyor. 

ARLIK VERGiSi 

İngiliz parlamento heyeti 
yann Ankaraya geliyor 

Ankara 28 - Btly<l'k Millet Mecll
slnln mi.safiri olarak dört ldflllk. bir 
İngllls parlAmento Myetı pazartesi 
akşamı Toros etaprealle Ankara.ya 
gelecek ve Bllytlk M1llet Mecllsl na
mına kal'lllanacaktır. 

Sahibi: Necmeddln Saaaıc - Ne§rlyat müdilrü: Hikmet Feridun Es - Akşam Mntbaaaı 

BU SABAHKİ 'l'ELGBAPLAB 

Sovyetler Ros of' a 160 
kilometre yaklaştılar 

Yeni bir Sovyet tebliğine göre, Don şimendifer 
hattı boyunda 15 - 20 kilometre ilerlediler 

Londra 27 CA.A.) - Dün Mo&kova'
da yani bir hususi tebllt netredllmlt
tlr. Teblltde denlltyor kl: 

cOrta Don'da ve Voronez - Rostot 
hattının lk.l taratında. &f&tıya dolru 
kıtalaruruz yeniden l~ - 20 kilomet
re kadar Uerllediler. İçlerinde biiyii.k 
2 şimendifer istasyonu da bulunan 
birkaç düzine istasyon ele geçlrU
miştlr.» 

Bu tebllt, Stalingrad'da sıkışıp k&
lan Alman kuvvetıerlle Doneç havza
sı arasuıdakl yegl.ne ~e:ndlter yo
lunun pek teh11kel1 bir vnziyette bu
Iunduıtunu göaterlyor. Ruslar flındl 
Rostof'tan 160 kilometre uzakta bu
lunuyor!ar. Staıtngrad'dan Krasno-

Amiral Stark 
Bir kaç hafta kalmak 

üzere Amerika'ya gitti .... 
Londra 27 (A.A.) - Avrupa

daki Amerikan ku\rvetleri batltu
mB.Cldam aır.iral Stark 6 ay Awupa• 
da kaldıktıtn aonra Amerika'ya git• 
miıtir. Kendisine genelkurmay ba• 
sından birçoğu refakat ediyor. Ami-
rai Atncrik.' da birkaç !hafta kala
caktır. 

GI. Wavel 
cZafer yolu göründüıt 

diyor 

dar istikametinde Kotelnllrovo'ya dol· 
ru Uerllyorlar. 

Orta Katku'ta da Rua taarruzu 
gittikçe gellflyor. 

Lon.dra 27 (A.A.) - Dün ırece 
MOSkova'da n~redllen Bovyet tebUtt: 
16 blrlnclkAnundan 28 blrinc1Ununa 
kadar 10 gün zarfında Sovyet kıtala
rı 143 - 200 kilometre tadat' Uerlle
mtııer, 812 m&3lrl\n ye.rt geri alm)f
Iardır. 56 bln e.sır alı.nnu4. bir o ka
dar Alman ölmüştilr. YRralı adedi 
pek çoktur. 

468 tayyare, 350 tank., 2100 top, 310 
mühimmat deposu, 21 lokomotif ve 
920 vagon, 30 milyon tifek ya ele ge
~lrllmfş, yahut imha edllınişUr. 

Londra 27 (A.A.) - Rusya'nın ce.. 
nubunda Doneç nehrlnln ga.ri>mdald 
flmendlter hatlarını ele geçirmek tçiıa 
yapılan müthiş muharebeler Rusla· 
nn lehine devam ediyor. Almanlanıı 
Stallngrad'a, Volga kıyılarına, ce
nubi Hazer havallstne, yani petrol ku
yularına malik olmak haynllert artık 
tamamen kaybolmuştur. Bunu evvcll 
StaUngrad'm müdafau, .!Onra Kat. 
kas da~larmdakl müdafaa temtn et.
mıı. şimdi de yapılan taarruz tamam.. 
lamIJtır. 

Ruslar, Almanların hay:ı.U müna
kale yollarını tehdit ediyorlar. Kışul 
fiddetııe bu tehdldln doğurdutu güt-
1 ük her dakika. artıyor. 

Sekizinci ordu 
durmadan ilerliyor 
lngiliz denizaltıları Akdenizde 2 

vapur ve 1 muhrip batırdılar 
Londra 27 (AA.) - Şimali Af- hatka bir denizaltı 1 muhrip, 6 uçalt 

rikada sekizinci ordu Rommel kuY- refakat.inde sefer eden bir ticaret 
vetlerini takibe devam ediyor. Bu or- gemiııine taarruz edilmiı, mUhribe 
du 1 4 gün içinde çölde 300 kilo- torpil .iabet etmittir. Muhrip tekTU 
metre ilerlemittir. Öncil kuvntlM görülmrdiğinden battığı zannedili-
daha ileride Sirte"nin 90 kilometre yor. 
garbındadır. Bu mevkiler A.geila'- Londra 2 7 (A. A) - Reuleı 
nın 400 kilometre batıaında.dır. ajanıının. muhabiri tarafından çeki-

Tunu.sta da birinci ordu taarruu len bir telıırafa göre, birinci ord11 
geçmi§lir. lngiliz muhafız kıwarı Almanlan Mecezelbab'ın 1 O k.ilo-

Lond.ra 2'1 (A.A.) _ Ocueı·aı WI\- müttefik topçu kuvvetinin yardımi- metre doğuaundaki yeni mevzilerin
vel'ln kunetlerl Blnnanya'd& Ak- le Mecezelbab'tn ıimal doğusunda elen atmııtır. Çarpıımalar çamurda 
ya.b'ın §lmallnde yavaş fakat devamlı Alman ve İtalyanları bir tepeler ail- ve dondurucu havada oluyor. Ame.
surette UerUyor. Tayyareler bu ıileeinden atmıılardır. Mlhverciler rikan hava kuvvetleri yeniden akın
kuvntıere yol nçm:ıkt.n, Japon milna.. kartı taarruzlarda bulunmutler ve lar yapmıılardır. 
kale haUanna, askert hedeflere lıtl- bazı muva:ffakıyetler eld• etmiıler- Lonclra 27 (A.A.) - Takviye 
cum. etmektedir. dir. Fakat bilyük tepeler elimizde edilen müttefik kuvvetleri Tunuata 

Mükellefler vergiyi yatırmağa 
devam ediyorlar 

General Waveı neşrettiği blr me- kalmıı ve kıta.larımız karıı taarruzla yeniden taarruza geç.mitlerdir. Şiın~ 

Darlan'm katlı· neden .saJda diyor ıct· vaziyeti düzeltmiılerdir. di Tunus ıehrine 20 kilometre me-
•Hart> yeni bir safhaya glnn.1.§tır. Lo cha 2 7 (A A ) G al la T b ba 

1 ? zafere gtden yol bl.rtz surette gör.ü.n- ~ . · · - . ener safe<le bulunuyor r, e our ya 
aeç haber a IDIDlf ,. Bu , n lab!U .,.,.,, Baret run kumandası altında.ki Fran- yeniden zaptediJm;.. yahut çevril-• du. JO• uzun ve g ç o r. s- ... k t:I • T · bu da ,., 

Stokholm 2'1 CA.A.) - Nla DagU kat kıtalarunız gayretlerinl devam ıız uvve en unua un cenu n mittir. 
gazetesin• ııöre Qlnıall Atrlka'daki ettirir3ıl neticenin zareı:: olacağı 'Ül)- K~rvan' da taarn_ıza g.e~mitlerdir. 
Amertta.n tunetıert tumanıdanı ~- he götürml'Z.• Mihver, bu ha.vahde mühım kaytp- Berlin ne diyor? 

Varlık vergisi mükellefierl dün ne göre, 521,075 lirası Zonguldak neral Elsaenhover, am1ral Darlanm lara uğra.mı§tır. 8-lin 7 (A.A) _ Tunus'tald 
de mensup bulwıduklan maliye merkez kazasında. olmak üzere öldllrtlldtıtüntı haber aımca htT ta- in ·ı· le e D . 1 1 f ı· t• ı 
talıs.iı şubelerıne müracaat ederek rafıa teıcraı n teıeıon muht.be!"8ainin g ı iZ r y emza tı arın aa ıye ı askeri hareket hakkında ıu ma u.ma• 
borçlarını ödemeğe devam etmiş- bütün rilAyet 1çtn tarhedilmlf tesllmeakıl emretmıttlr. KatU hl.dl- Loadra 27 (A.A.) - Jngiliz de- veriliyor: Evvelki gün MecezelbM,· .. 
lerdlr. Evvelki gu"n hrlmiı.d kl olan •ergl m1ktan 1,830,277 ll- aealnln ıo aaıı.t sonra duyulması bun- Amerı·kalılar nizaltıları Akdenizde büyük faaliyet da Amerikan kuvvotlerinin mailU-

şe e radır. dan Uert cel17or. · gö•teriyorla{. Son tebliğe göre. Tu- biyetile neticelenen muharebclerdeıa §Ubelere yapılan ödeme miktarı 1111111 2,270,244 lirayı bulmuştur. Gerek ı11111111aaıaan11HıH111Haaaa11111aaıu1HHHUUHHU1uu1111111aa nus'a giden levazım yolu üzerinde •onra dün sükunet içinde geçmiftir. 
enıIAk ve arazi bakımından, gerek bir denizaltı, her biri 6000 tonluk Amerikalılar tepeleri a~mak iıternir 
kazanç vergisinden dolayı varlık B. Roosevelt ile Churchill iki gemiyi batırmııtır. Aynı bölgede lerdir. 

vergisi mükellefleri münhasıran araımda tebrik 
ınaliye tahsil şubelerine borçlan· telO'Paflan Bosna'da 

Sırp çe eleri 
Akdeniz1de nı yatırınıiktadırlar. · Belediye .:J O O e• 

§ubelerine asılan vergl cetvelleri 
emlAk ve araziden mütevellit 
vergilere teaııuıc etmekle beraber 
tahsilAtı maliye şubeleri tarafın
d~n yapı~aktadır. Bankalar, 
yuzde yinnıslnJ ödeyen mükel
leflere kredi açtıkları için ban
kalardan kredi tepıln edenlerin 
yarından ~nra yatıracaklan pa
ranın yekunu artacaktır. 

Türk Ticaret bankaıi 
ve Halk sandıklan da 

kredi açacaklar 
Ankara 26 (A.A.) - Maliye 

Vekaletinden öğrendiğimize gö
re ''arlık vergisi mükelleflerine 
m~tat usullerle kredi açacak 
bankalar meyanına Türk ticaret 
bankası şubelerile Halk sandık
ları ve ajanslan da iltihak etmiş
lerdir Bunda'.n maada Emlfı.k ve 
Eyta~ bankası şubeleri gayri 
menkul mukabllindc açacakları 
kredilere ilaveten emtia vesaire 
mukabilinde de kredi acmak hu
susunda tertibat almışlardır. 

ZonS!Uldakta varlık . . 
vergııı 

Zon~.:;.. nı; (A A.) 
da aaılan va:rlık vergisi 

- Hura
listeleri-

Ne.i e rı paranı kaçırmadın y .. hu~ .. 
- Ben aklmu ka~ırmagua ~ir.ıdcıj ••• 

Londra %7 (A.A.) - B. Churchlll 1.le 
B. Rooseveıt arasında hususi tebrik 
mesajlan teati edl.lmlftlr. B. Roo..~
veıt, Amerj.bn mUletl namına İngiliz 
halkına, pallmento.wna ve müsellAh Bir tehri zaptetmiıler, 
kuvvetlerine ttbrlkte bulunm~ur. b• k b d } 
B churchlll bu tebrHte aa.mımt mu- ır asa ayı a aarmıt ar 
bbe~stnde dem.iştlr ki: tİkl millet 

son durum 
Vaziyet Müttefikler 

lehine değitti 

arasında hürmet, anlayı' \'O dQSl.luk- Londra 26 (A.A.) - Roma rad- La Valette 26 (A.A.) _ lki ıe-
lan mü~tk&p çelikten ba(tlar var- yoau Yugoslav çetelerin.in Boınada . . • l · · 
dır. Bütun barb sahnelerinde .Amerl- Li h . . l . dücl . . nedenberı ılk defa olarak bır ngılia · ... ııızı h ..._in 1 1 vno ıe rını e e geçır enru ve • 
kalılar ve Insu- er, aıu cap arı- 300 k d d"· "'ld" ek gemisi bir tek düşman gemiııne ve-
na göre blrblrlnln k.umandalan al- a ar uşmaıı o urer top- • 
tında ç~rpJ.fıyorlar.» çu malzemesi aldıklarım teyidetmek- ya uçağına rasgelmeden Akderud 

tedir. geçerek Maltaya varmıştır. 

Cenup Pası.fı•k'te Çeteciler b~ndan hatlta ee~ Bor- Londra 26 (A.A.) _ Vaziyetiıı 
nada Sanas.kımot kaeabasını kuıat- Akd . d .. fi'-1 1 h" d "' 

1 ·.ı nız e mutte .. er e ıne egıt-
mıı aruır. 

V-.inston 27 (A.A.) - Bahriye Diğer tar.aftan Travnik bö\gcsin- mlı olduğunun en mühim delili, Al-
Nazırlığının 26 ilkklnun tarihli 230 de birçok Alman ve ltalyan askeri- man sigorta §İrk.etinin lapanyanuı 
numaralı tebliği: Canup Pasifüc: nin öldürüldüğü bildirilmektedir. prk aahili haricinde ıve Canagene'• 
25 ilklt&nunda ordıqa meruup bir 

ı'd kJ den ıimale ve Baleares adalanndan U"-"n .kale tqkili Guadalcana. a. General Nedı0ç'm0 bı·r 
....- d h 1 Y B A~·deniıdeki Fraruız limanla.n ile üesün en ava anmıı ve enı rı- hl b • ~ 

tanyada Rabaul limanında demirli ta eaı . ltalya limanlanna yapılacak her 
düıman gemilerini bombalamııtır. B~lgrad ~ 7 ( A.(\. >. -. - Belgrad - .türlü yük nakliyatı için harb muha-
Büyl.ik bir tqıt gern.iaine üç tam isa- d'.11'1 Sırp huk~metı re.ıu general Ne- taralanna karıı ıigorta poliçeleri 
bet kaydedilmiı ve baılta bombalar dıç Orta Sırbıatandan gelen bir he- ı. b l ek • . l .di • •--'- t d le Al b 1 JJ;& u etm ·ten ımtına ey emesı r. da üç küçük yüll 1remisi yakınına yetı JLAOU e ere , manyanın o - . 
düşmÜJtür. Bir diitman avcı teıkili ıevilderi yeneceğini, Sırbiatanm İspan.)'1l ve Portekiz:e Akderuz 
havalanmıpa da uçaklanınıu taar- l Almıınyanın yanında yer alma .. ll- üzerinden bava yolile yapılacak nak• 
~ ltiPl9DÜltila . L~ıa sel~iini RilclirmiA~ 7at içil} de !>ö)'ledir. 

. ·-~ •, ... ' .,ı. _ı..:...;.• 
~ ·'~ 
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SÖZUN 6EliŞI Doğu vilayetlerinde 
yiyecek ucuzluğu 

HA~~ DURUMU 
Kış dramı 

T aklime bnkarsanız kışa daha yeni girdik. Biitün bu şim
diye kadar gördükJerimiz, soğuk, yağmurlu, çamurlu, slsli 

ttinlcr ara ındn geçen yazdan kalmışa benzeyen gjineşli ılık hnva· 
l"lr kı drıunmm - çünkü o mıla bir komedi değildir - perde a~ıl
lnndan evv ki hnzırhklanndan ibarettir. Oyun başlıyor! 

DOGU CEPHESiNDE RUS 
Nazimiyede yumurta 1, tavuk 20 - 25, koyun eti 

50 - 55, tereyağı 110 .kuruşa satılıyor ı TAARRUZLARI DURMADI 
! ) 

Şehir Tiyatrosunda oyuna başlanmadan en·eı · ~hncde yapı- Nazımiye (Akşam) - Tunç-ı atıerini bu yumurta fiatile mü-
hııı dekor hazırlıkları se.~sb;ce başanldJğJ için pek !arkedilmJ ·or, eli vilayetine patlı olan Nazımi- kayese etmek pek!Uft. rnümkün
fakat eskiden Şehzadebası tiyatrolarında perde açılmadan evve) ye 300 haneden ibaret ve 43 dür. Halis tereyağının kilosu bu
emm arkasında telaşlı gidiı> gelmeler olduğımu haber veren ayak dükkanı olan güzel bir kaza mer- rada 110 • 120 ku~a kadar sa
sesleri, bir. sc}in bir taraftan öbiir tarafa sürüklendiği, sağa sola kezidir. Son zamanlarda memur- tılmakta, yemeklik besili tavuk
•ir şeyler ~=~lnldığı, keser ve tokmak darbeleri duyulur ve devamlı: lann ikametlerine tahsis edil- )ann tanesi ise 20 - 2.5 kuruşa 
•ir se}irei hu gjiriiltülerden, birm sonra sahnede meseli bü ük bir- mek üzere yapılan modern evler verilmektedir. Koyun etinih l)i
ağaç ,.& onun nltında yolunu ka betmi.~ kmn ü~ne ba~ını koyup de kazaya ayrı bi.. güzellik ver- losu ise 50 - 55 kuruş arasında 

:T unus'ta Mecezelbab'ın şimal batısın- 1

1 

ı' da muharebe faaliyeti şiddetlendi 

ağlıyacağı bir mukan'n kaya görültteiini pekliHi kestirebilirdi. mektedir. d~şmektedlr. 
Kıs dramı başlamadan evvel gördüğümiiz bu yan soğuk, Şark vilAyetlerinc gönderilen Harb, birçok yerlQrde, Orta ve 

sisli, kah kuru, kllh ıslal< günler de tabiatın kış dramı için yaptı~ bir memur, «Ankara, İstanbul, Garbi Anadoluda darlık husule 
hazırhklanltr ve bunlardan başlıyncak oyunun ne olacağtnı talı- İzmir, Manisa, Konya vilftyctıe- getfrmiş, fiatıer yükselmiştiı~ Fik 
min etmek de zor dcğilair. Bir kac gün sonra karavel ~n~erelerde rinde yiyecek ve giyecek pahalı kat bu fiat yükselişlerine şark 
ıslıklar çalarak esecek ve durmadan evleri yala an yağmurla ka- olursa kim bilir şarlt vilflyetıcri viıa.yetlerinde o derece rasla.:m
~c;:ık rüzgarların duruverdiğini uyku arasında hisseder gibi oldu- n~ kadar pa~alıdır» .. diye düşü- marnaktadır. Meselfl. N€lzımiye, 
ğunmz soğuk bir gecenin sabahında şehrin bembeyaz bir örtü al- n~r v~. ..endışeye ~uşer.. Fakat bugün bu derece ucuz iken harb
tında kaklığuu.. göriivereceğir.. işte o zaman kış bütüiı ml\uasile boyle d~unenle:ı:. enışelerınde çok deın evvel nonnaı zamanda kim 
reimiş olacak. h!1ksızdırlnr. Cunkü buralarda bilir ne kadar ucuzluktu? 

Fakat ne de olsa kar yaz habercisidir. Her yağıp kalktıktan yıyecek ve ev klralaıı son derece Burada zahire fiatıeri de nor-
sonra yaza doi:rnı bir büyük adım daha ablnu. olur:. Hakikaten bir ucuzdur. maldir. Buğdayın kilosu 26 lfu-
lrnç kardan sonra bir de bakarsınız havalar ynva~ yavaş ısınmaya EvveIA §Unu işaret edeyim ki, ruştur. Yalruz sebze kıttıt. Yu
ha Inr ,.e yaz, ilkbahar perisile gelmekte olduğunu haber ''ererek banyo ve mutfakları bUe gaye~ karıda bahsettiğim memur evle-
bütün insanlarla beraber tabiatı da sevince garkeder. rahat ve kullaruşlı olan yepyenı rinin önünde geniş bahçeler ya- ' 

Ben okumadım :fakat anlattılar. Her halde yaza pek hasret evlerin aylık kirası 3 liradır. pılmıştır. Bu bahçelerde müm-
çekcn bir muhnr.rir 'yazdığı bir yazıda ((Sivrisinek vmltılannı özle· Yiyeceklere ~elince: Bugün İs- kün olduğu kadar s bze yetişti
dim!» diyor ve bu sözle asıl yaz ı;inlerini özlediğini anlatmak isti- tanbulda tanesı 7 - 8 kUnışa sa- rilmekte ve sebze ihtiyacı da bu 
yomı • !)i li. N. antnşı, Bakırköy. Yeşilki?y luılkı da sesleri he.niiz tılan yumurta b1:fnda .ı kuruşa suretle bir derece giderilebllmek~ 
kesilen ·rnsinekleri özlemi midiı: bilmem ama bu müziç çalgıcı- satılmaktadır. Dlucr yıyecck fi- redir. 
larn insanlar tahammiil edebiliyorlarsa mutlaka o güzel yann ha· 
tın için tahammül cdcbiliyorlarclır. 

Şevket Rado 

Mahkemelerde: 

Helvaya dayanamamış ! 
Cafer, on sekiz yaşlannda, ya- - Bunları görünce iştaham 

ğız çehreli, geniş omuzlu bir kabardı. Bir yandaıı helvayı ke
genç irisi. A:nadoludan istanbula sip yuttum, bir yandan da yo
gelmiş, helvacı Rasimin dükka- ğurdu kaşıkladım. Karnımı do· 
nındn bir müddet çır~ yap-

Feci cinayet 
E'dirnede Mustafa adında 

biri karısinı balta ile 
öldürdü 

Erbaa zelzelesi 

Erbaa ve Niksar' da 
ölenler 497 dir 

Tokat 26 - Sıhhat ve İçtimai 
Edirne (Ak§am) _ Şehr!ntlzde çok Muavenet Vekaleti ta.rafından gön

feci bJr cinayet olmuş ve tembelliği derilen ~yyar hastane bütün teoIWa;. 
yüzünden kansı il& ötedenberi §ld· tile Erbaada faaliyette bulunmakta
det1l bir ıre~lrnsi2llk içinde yaşayan dır. 
Mustafa oğlu Torwı 40 ya,...<>Jannda Son resmt haberlere göre Nikaar-
karısı Haceı i balta lle öldürmüştür. da mülhakatile birlikte 4 7 ölU. 106 

Doğu cephelİ.ncle: 

Reıımt Sovyet tebliğlerine 
göre merkez, arta Don, Stalln
gıad ve Nalçık cephele:rinde 

' Ruıı taarruzları devam etmckt~ 
dir. Moskovadan gelen haber
lere göre Ruslar, Sttdingrad"m 
cenuA bat.uıında, Kotelnikova 
çevresinde Almnnlann mukabil 
taarruzlaruıı kırarak 25~30 kilo
metre geri sünnüılerdir. 

Dört beş gün evvel Kafkasya
da Nalc;ık"ın cenup batısında ta
arruza geçen Rus kuvvetleri. 25 
kilometre kadar ilerlerni§ler, 3 
m~kun yeri geri almışlar, ve 
2000 Almanı yoketmiılordir. 

Rus tebliğine gör~ Sovyetler 
Orta Don· da da taarruzlannı mu
vaffakıyetle inkişaf ettirmişler, 
evvelki gün Almnnlardan 7500 
esir daha almışlar. ve mühim ba
zı meskun yerleri zaptetmi~lcr
dir. 

Sovyct iddialrına göre, Orta 
Don'da 16 - ıs ilk.kanun zar
hnda yapılan çarpİ§malarda A.I
malardan alınan eair miktari 49 
bin 700 il oulmu,. 172 tank, 
1677 top, 54,000 tUfek ve daha 
birçok malzeme ele geçlrilmiı
tir. 

ŞimaJi Ahikada: 

Orta Şark tngiliz t.ebliiine göre 
aelizinci İngiliz ordwu, Sirte'ye 

girmif ve batıya çekilmekte olan 
Rommel kuv:vetlerile teman gd
mi~tir. Çiı.t gölünden §İmale do~ 
ru ilul«ıroekte ve gf'n 
Clurk" n kumandasında bulu
J)ao. Miıha.rip Eraraız. .ku"" tleu 
Trablusgarbın. ao·o kilometre 
ct~nubunda bulunan F ezan çölul -
'de, Mihver kuvvetlerile muhare
beye tutuşmuş ve motörlii hır 
Mihver kolunu geri çekilmci:e 
icbar etmiıtir. 

Tunusta Mecezelbnb"ın 1 O kı 
Iometre şimal batısında tanklar
la desteklenen İngiliz ve Anıeri 
kan kuv.vetlcri çetin bir çarpış 
madtın sonra bir Mihver me' :r" -
ini ele geçir~ler ve mukahı 
hücumlan püskürtmüıılerdır Mi.ı• 
tefikler, kati muharebe jçin ııetir 
kuvvetlerinin gerilerinde bil uk 
kuvvetler Ve harb malzemeri ; ığ 
mağa devam ediyorlar. Alm n
lar ve İtalyanlar da hava 'olılc 
ta~-iyc kuvvetleri naldı;· •ı ı 
hızlandırmışlardır. 

TuntUun cenubl.l'1dn Fr<ın,.ız 
kuvvetlerinin elinde bulunım 
Kervan mıntakaııında fena hrı- ' 
ha ıartlan yüzilnden mühim bir 
hareket olmamı~br. 

Amerikan bomba uçalclan Ta
ranto ve Napoli Umanlannı, k
~liz. uçalları da Ghit"te Dıbııli 
liava meydanını bombardımr: 
etmi~lerdir. 

m~ı. minün. bir.inde bir suç işle- yurduktan sonra ustmıın çekme-
diği i~;; ustası kendisini kovmuş. cesinf açtım, içindeki 525 kuruşu 
Cafer bir müddet parasız pulsuz aldım. Duvarda diğ'er çırak Sa.
dolaştıktan sonra tekrar tş iste- lihin ~ pantalonu asılı duruyor
mek üzcl'.e ustasına baş vurmuş- du. Benim yerime bu dükkana 
sa da Rasim kabul etmemiş. çaırk olduğu için kendisine klzı
Ondan sonra da hırsızlık yapıp yordum. Onun pantalonunun ce
tevkff edilmiş. Asliye yedinci re- binde de 195 kuruş buldum ve 
z:ı mahkemesinde muhakeme aldım. Böylelikle ustamdan da. 
edildi. Vakayı kendisi·nden din- çırak Salihten de hıncımı aldım. 
JeyeJim: Paralan cebime koyduktan sonra 

Se.rall Mnsta.ıa. oğlıı Torun çitçi- yaralı vardır. 125 hayvan ölmüıtür. 
ilkle ltf,lgal eden 1320 doğumlu bir 234 ev tamamen, 62.3 ev kıtmen, 
gençtir. 4lnc muntazaman gitme- 82 l k t kıl t 

aaınan ı amamen yı mıı ır. 
yen Toruna kansı Hacer, zaman E ha d k ~-' · · · 
zaman geçim zorlu~unu h:ıtırlnt:ı.rak .. : !1 .a en azın temu.ı.~~~e.J ııı 
lıılne devam Ctf?Jesini yalvarırmış. To- bıtırılmışt.ır. Burada 450 olu. 51 O 
nın, zavallı kansının çok haklı olan yaralı vardır. Ağır yaralılar Samsu
bu dileklerine kulak asmaz, kendi na, hafifleri Tokat'a ııevkedilmek-
blldlğlnden ,aşmazınış. tedir. 

Fransızlar aralarında 
anlaşıyorlar mı? 

- İşimden çıkarıldığım için dükkıin kapısını içeriden açıp sa
parasız kalmıştım. Ustam Rasi- vuşturn. Vel!ikin ertesi gün polis
me gittim; Eakat beni tekrar ya- ler yakama yapıştılar. 

Dün kansı Hacer, Torun'a işe git- B . l . . . 
mesını söyleyince Torun eline gcç,lr- eşıktaı Genç erhırliğıne 
dlA1 büyilk bir balta ııe kansına hu- galip geldi 
cum etmiş ve boynuna vurm:ıt sure-
tile zavallı karısını öldürerek yere Ankara 26 - Bura~ gelen Beşik~ 
sermiştir. HMlse üzerine pQlls derhal takımı ilk maçun bugün Gençler Blr
vakıı. mahalline yetişmiş, kaçmakta llğl 11~ yapmıştlr. Maç 3 - 2 Bcşlk-

General Gilı'aud ile de Gaulle ara
sında bir yakınlık olması bekleniyor 

nına almad1: Fena halde karnım Meğer, sabahleyin ustam dük
acık!llıştı. E':Yelce dükkan~ .. Yi- ka.tıa gellp hırsızlığın farkına va
ye vı_v:; &ıştıgım hch·a~r goz~m- nnca karakola haber vermiş ve 
de tutuyordu. Ah, elime şoyle bl ak 1 b · d"kka 

lan katlll yakalamıştır taşın gallblyctl lle bltmJştır. Yarın 0 
• 'Beşiktaş, Demlrsporla. karşıl:ı.şacıılttır. 

Palamutların ihraç fiati Talat paşanın 
kemiklerinin nakli bolca bir helva ge<;se de doya do- r şam evve eru.m. u na 

ya yesem dJve yanıp tutuşuyor- uğradığımı hatırlı.yarak benden 
dum. Fakat para yok ki alayım. şüphelendi~i söylemiş. Koca fs-
Akşam üzeri kendisinden iş is- tanbulun ıçınde beni nasıl bul

ternek ü1~ı:e ustama gittiğim duklanna haIA şaşıyorum. Çaldı
ıaman dükkAn kalabalıktı. Her ğını paralan yemeğe bile vakit tir. 
şevi göze almıştım. Ustam beni bulamadım. İşte suçumu da size 
kabul e.tmiycceğini söyleyince bülbill gibi anl~ttım. Artık ne 

İzmir 26 (Tclefo.nln) - Palamut 
ihraç fiatl az görüldüğünden pala

mutçular birliği, fiatin arttırılmasını 

Vekaletten istem eğe karar vermiş-

bir müddet müşterile~ arasında yaparsanız yapınız hakim bey! 
dolaştıktan soma hır fırsatını Elbet de bunun bir cezası vardır. 
buldum ve dükk~ın altındaki Veriniz cezamı. 

Gaziantebin kurtuluş 

Ankara 26 - Merhum TalAt paşa
nın kemlklerlnlıı nakli için Alınan 
hUkümetlle yapılan temaslarda mu
tabakat hasıl olmU§tur. Almanyn.'da 
{ehit edilen d1ğer vatanda.şiarın ke
miklerinin na.kil de düşünülmektedir. 

boclrumwı deliğrnden ~a~ya . . . . 
fniverdim Ustam ile diğer çırak Şahıtler de dinlcndı. Caf enn 
Salih 1Şıerini bitirip dükkam sucu sabit görüldüğünden üç ay 
Jtapatıncıya k:ıdar bodrumda on gün hapsine karar verilerek 
gizlenip .sesimi çıkarmadım. Geç. hapishaneye gönderildl 
.akit onlar dükk§.nı kapayıp 

gittikten sonra yavaşça yukarı- İzmir fuarı hazir.lıklari 
ya çıktım. elektriği yakıp tezgA.-
Jıa yanaştun. Helva tekerinin 
yanında bir okkalık teneke do
lusu da taze yo~rt duruyordu. 

Cafer anlatırken ağlzı sulanı
yordu. Dudaklanm şapırdata şa
pırdata devam etti: 

lzmir 26 (Telefonla) - 1943 
lzmir enternasyonal fwnı hazırlık
lanna devam ediliyor. Fuar afişleri 
Ticret Veklloti tarafından hazırlan
mutadır. V~&let, aynca. bir de 
broıür n~redecektir. 

Gönül Cehennemi 
Yazan: MEBRURE Sillİ Tefrika No. 20 

günü 600 bin kişiye çiçek 
8§JSI yapıldı 

Son üç gün içinde çiçek has
taliğUJa raslanmamıştır. Şimdi
ye kadar bütün 1stanbulda 600 
bin kişi aşılanmıştır. 

Gaziantep 26 (A.A.) - Antep
liler, dün kurtuluşlanmn yirmi 
birinci yıldönümünü coşkun te
zahürat ve büyük bir sevinç için
de kutlamışlardır. Du münase
betle şehir baştan başa milli 
renklerimizle süslenmiş ve en kü- Terkos suyu değil,Tak-
çüğünden en büyüğüne kadar • • • 
herkes bu mutlu güne iştirak sım suyu kesıldı 
etmiştir. Terkos suyunun dört gün müd-

detle Taksim ve civarına vcrilcmi

Altın fiati 
yeceği ynz.ılmıştı. Bu haber doğru 
değildir. Taksim auyu şebekesinde 

Dün altın 27 lira, külçe altı- bir arıza olduğundan kesilen au ter-
nın gramı 380 kuruştu. ko!I değil, Taksim suyudur. 

yaslı yü&ünilzü. havası memleketini- «gurbeti> ben cgurbet> bilmem 1 
zinkinden daha yumuşak ve aıcak diye baş1mı kaldırdım, meçhule mcy
diyatlua doğı~ c;evirtmi~ ve böyle- dan okur bir hat-aldım. 
co bize: anasını hiç bilmemİ§ bir ço::- Güldünüz. Gözlerin.izi kaçırarak 
cuğa, hana gebniJtiniz. güldünüz. 

Genıcliiinin en güz.el yıllarından Siz güldünüz amma. ben geceler-
on betini yanımda aııeçiren oöyle bir ce, bu lcaçµıa Rlinını kAf11mda iolo-

- ÖJÜIJh aynlığı olmaıın da, bir ca.ıoa bir üıünıe almı14t. i~. tiAtUP. da bundan aonra ev· yip durdum. Bir çare bı.tlamadılcça 
sün yine~ .•• Üzüleyim deme~ Sade: lonrneie kalluıacağlnı hiç düıünme- da; bavulların~dan biriıne ııiabile-

Londra 26 (A.A.) - Londra'dnki sa
vaşan Fransızlar, general Glraud'nun 
Darlan'a halet olma.sı takdirinde 
kendileri lle Şfmıll Afrlka.'daki Fran
sızlar arasında derhal bir yakınlık 
hasıl olacağı mütalA:ısında bulun
maktadırlar. 

Esasen de Gaulle He Glraud ara
sında hlç bir zaman nizıı ve müna.
knşa olmamı.,tır. ).jalledilmesi Jeap 
eden yegt\.nc mesele, imparatorluk 
meclisi sal~hiyetıerlnln çumulll me
selesidir. Mütteflklertn nokta! naza
rına göre general Glraud, Darlan'a 
halef olmağa en layık zattır. 

Londra 27 (Radyo) - Ce:zayirdcn 
blld1rlldlğine göre o.miral Darlanın 
divanı hali> tarafından idama mah
kum edilmls olan kntlll, dün robalı 
kurşuna dizilmiştir. KntU cilnnüııü 
t:ımamlle itiraf etmiş ve suç orta 'l 
bulwımadığını lifi.ve e.tmlştlr~ 

Cezayir radyosu kaatilln Fransız ta
biiyetinde olduı;ıtnun örfi dlvan ta
ra!mdan tesblt edlldlğlnl blldirmlştlr. 
Katilin anası İtaıyandır ve halen 
ıtalyada yaşamnktndır. 
Başka blr tebliğ. k.ı.tllln isminin 

milli emniyet bakımından Uşa edil
mdlğlnl blldlnnektedlr. Katil, haya
tının büyük kısmını Par1ste geçirml§ 

girdi ki, artık sürüleri~ inşan arasın
da olsam, hepsi de bi~ ağızdan be· 
nimle konuşsalar, dört bir yanımdan 
cümbü§lü gürültüler çınlasa, neşeli, 

keyifli sesler fı§kıraa, berüın gamlı 
yalnızlığım gene giderilmiyecek, ge
ne dolmıyacak. Ne yapsam, nereye 

gitsem, ben bu yalnızlığımı içerimde 
l4§ıyı~ aürüldiyeceğim 1 kın, beni de. üz.müı olum.,! diye, -- Misin haberi var mı) diye ıo- ~Üln miıl cek: kadar küçülmeyi, aonra VBRW'· 

tıöade a:önliirnii aldı. rabiJdim. . . Dua. hlla da irı-.namıyorum. da, onu açtıiınız zaman fırlayıp boy- Babam di.iıünmüı olacak: 
Ona: Batını not aldığı kalın hır kitap- Kul . d" enle . . b nunuza sanlıvermeği ne kadar, am- - Zührede- marazi bit bağlanı, 
- Benim Misim. para için dur- ta1a lu.ldırmadan: · ~n mcr ıv "?.ı. ~un ma ne kadar dü•ündüm. Bo'"yle bı·r veya buna karm bir istidat var. Onu 

• •• L_ -·-!. z lienliiım de beraber, done done " ır• 
muyor. .Btış para vermeeenn d• o - Geçen gua ~nu~. · • aten • i 1 k t küçülmeyi bapracak tılısımı bulabil4 yalnız bırakmalıyız. O vakit aıkıla-. 
Jİne beni btrakmu... Değil selam- o d.a gitmeJr. ilt.iy.or ..• E-vlenecckmitl ., ~·~ek 0'~1 um~ k w I mek için, ömrümden yıllar iateae1er cak; içindeki taıkın duygu ç!lğlıya-
Lk bölii~ ....... .ıulmek, dah.. fikara dedi. ru. ~~ zınız.ı, ucagın.ııa a •. · d·m d k b'l w• d b. 
d .. .. ~ki-.-ı'~ı '-' 1 . b'J. O d '-"L-·- '- - _ı_ _ • • h~'~ mı§. beh_eaı YU•n ılk gec~ki dertlı v:erır ı . nını t.aşınp ö e ı ecegı can an ır 

U4UP ı ~ıuı ıura ev erın«=, 1 aıın~ ~ llZlll •• ev- . • k Baba,mı, evimi, memleketimi hiç arkadaş anyacak ve blXlu da en ta-
rıksak, <t yin~ de benden aVT'llma~I lenehilece.k yafta bir kadın oJdu~u- ~r,uyu avutuıunuz gıbı, 0 §J'YlP 
r- ,,., • severek: düıünmüyordum. bii bir yoldan giderek bulmağa, 
Amma siz, <gitl> der, kovarnmz, nuzu hiç dilıünmemiıtim. · 1 w 1_ 

D.. .. .. li k . . z··h Çolc ayıp amma, ne yapayım dü- yanı fSV enmege yanll§llcaıı;. elbette pleM diye haiınnalr: iat... Birden baapl.dım ..• Yıllan aay- - uıunursen a veurtın u - .. .. • . 
diın. Yutkund'um, yutkundum. Ai- dım.; Yirmi O. ~da. bize sel~ rec.itim .•• Biınca ıene, bak Nde ae- tunmuyorduml Sadece bu olsaydı •. ch~aapta. hır 
2ml1 açıp birf!8Y diyebilmek kun',e- ~ O tınalarda bü,yii& lfü felaket ni dU,ündüm .•. Artık ihtiyarlık'. k:a- Yıllardır, her ıeyimle o kadar yanlıtlık yaptınız.> dıyebılecektım. 
tini bul~iıdun. ııeçinnio, yaralı, dertli bir insandı- pımda l>ekliyor ... Acele etmeliyim ..• size bailanmııtım ki, 91lnki bu bağ Amma siz bana: 

Sade alık alık yüzüne baktım. nız. Evlend.iiinlm Jltıinci Y.Jlında, Benim de hir evjm ~lma1ı .•• Unut- lfopanlıraa, ruhu~, ~t~, ".'8?ım, ka-
Se.vinain, lloşuna eitain, hem de açrli kalan biı mu.Jı.Ut uğruna, kor- ma ld, her ,ey& ragmen, yıllardır nım da beraber sokulup gıdıveıecck 

Liıibirimizin yüzünil gönnÜJ olalun lmnç bir hav.,.z.ı kaz&1m& uirunıt- gurbe~teyjml_dedi~z. _ sanıyordum. 
diye. yemci tepaİtinİ kule.inin tepe- tuu.z:. Aynı odNun iırindıe )'.atan ~o- Benim yanimda, demek ki her ıe- Belki tamamen böyle olmadı. 
9İne kendi .limle ~rdığım biı: ak- c.aru~Ja. mJnJmliıl kııınia boiulmuı. y.o re~rın. cıurbette !dinin 1 Etim, canım, kanım sökülmedi am-
fll11ldı bu siz ele, -.n~~ aon Ciuılad& kur.tarı\- J\.hldım. rna mis, muhakkak ki İçimden pek 

Döıt Q,W ~ı c:am odada, Wlçük. ~L Bu n&ı llorJi.un9 bJr lturtu· - Ben de aizinl• ıelecejlm. Bu- çok ve pek güzel ıeylerim koparı-
IQb.. k•~.fü 1"Y.if1i hmlcliııf111 çıbr- 1'ıttıı, 'avalh ••ml Boa~ ..... nıdan. lia~n. evimden liıaçaca- lıp yolundu. 
udıiı halde. ~ "nelerim atar- tWz. ıe.-.rı~ ! ... ...,.,, ~r~ .... • • Sim Jefttnızda elunam. )' alnızhk o kadar içime- itleyjp 

(Arkası var) 

Taıhih: Evvel)tl. günkü tefrlkanu
zın dördüncü sütununda cYüzümc o 
kuyu fındığı rengi gözlerinlılen denr.
cek yerde bir ter.tip hatası netice
sinde .o koyu fındıki gôzlerlnWcı> d1-
ye çıkmı~ır. TMhih eder, özur dl· 
ıertz. 

ve İtalyada. da Qtunnuştur. Ocç~n ı;e-. 
ne üniversiteye yazılmak ~in Cczrı
ylrc ge~Jr. 

Cezayir 26 (A.A.) - Amiral Dnı:lar. 
nın katlllnln evvelce asker oldur,ıı vô 
Fransızlar tar.atından verilen blr 
ht:Myet varaJmsını kullanmak r.ure
tUc amiral Darlanın daireslıro cJr~ 
mcdl~nı bildirmektedir. Hatll, haya
bildlğl söylenmektedir. (A!rlk •. 
dan Madrld'e gelen haberler, k::~ 
tllln, Dorlot millslerlnden oldı ~11 •• ı: 
sandırncn.k m:ıhJyettedlr.) 

Paris gazeteleri ne 
diyorlar? 

Paris 26 (E.P.l - Pnrls gnzetrk.1 
amiral Darlnn'm 1haneUnden dolayı 
milstahak olduğiı cezaya uğr:-dığın: 
yazıyorlar. 

Dünkü mektep maçları; 
İstanbul M:ıarlf müdilrliic:ü tnrr.

fından mektepler arasında tcrt\p edi
len futbol maı;la.rına Dün Şere! ~
dında büyük bir talebe knlııbalıf,'l 
önünde devam edllmiştlr. 

Günün llk knrşıla.şmnsında T:ıJG 
s1m lisesi dokuz kişi ne oynnm3lilnn 
rağmen Erkek Muallim mektt'il!nl ft-2 
mağlUp etm~tir. 

Günün lkJncl ve mühim mnr;ı Bo 
Pziçi lle Işık llselert a.rnsında ıi-c 
pılmı§ ve oyunun ilk dev~lnl ~ tlq 
bir mücadeleden sonra B*zlçi 2..0 
galip bltlmılşt.lr. 

İkinci devrede Işık takımı riizgi'r 
altında oynamasına. raamen :mldb!n• 
1yt mukabele etm.ıo ve tiu devrede Bo
taziçi ancak bir sayı ya.pabllmlşt.lr. 
Neticede oyun 3-0 Botaziçl }l.';efllnij' 
galibiyeti ile sonaı ennitıir. 

Lıhiaar: maddelerini 
~~wı.ran bakkal .., ...... 

~:.anında aigara ve içki gıbi 
69 parça inhiaaT maddesi bulundu
ğu halde bunları beyanname ile bil
dirmeyip yüksek. fiatle aataıke,ı 
cürmü meşhut halinde yakalanan 
liaJdcal Haldcının dün nsliye selci7.in
cl ceza mahkemesinde muhakemc:ıııi 
yapılmış ve auç aabit olduğundan Üç 
ay hap9e mahkum olmuştur. 

e Takvim 
Zilhicce 19 - Kasım 50 

s. İm. Oü. Öt'. tki. Ak. Ynı, 
E. 12,51 2,38 7,28 9,48 12.00 1,.19 
Va. 6,37 8,25 13.lY 15,35 12.1 19.:.!6 
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AKŞAMDANfı ... 

• 

}'ere bat sın b 
görenek! 

-ı 
1 

1 

T evziat b:rdrolarınır 1 
hazirlanmasına ba lnnd.ı 

iki 
dağr~ma 

AK!ŞAM 

. )1 

e mek karneleir 
• ..le ine verildi 

talimatnameye b:ığlı •il• 
hum&ralı nümuneye muvafık tevzi 
bordrosu ile yap&}acaktır. İlfüıeJkfüıun 
1943 den 1tlbnrm ikişer nylı.k devre
lere alt tevzlatta, böhneler yukarıda 
1.4• üncü maddede izah edildiği tarz
da lptnı olunncnktır. 

6 - e.7o No. lı bölme. lklnclkô.nun, 
şubat, mart 1943 devrcsı Jçln üç ny
h~ı bir defadn dnğıtllncak olan .şe
kerı e tahsis edllmlştlr. Bu üç nylık 
denenin şekeri dağıtılırken, 1J7:ıı 

No. lı bölme, «4• üııcü fıkrada göste
rildiği şekilde iptal olunacaktır. 

ŞEHİR TİYATROL!\Rl 
ıp ı ım Bu nkşnm Saat 20,30 da 

1 

~ · ~J; lırnl Komedi kısmında 
fi VE KtlRKlliI YE 

i 1111 ı' 15,30 maUnc !Hın/~ Ynznn: Robhl Mcun" 
Türkçesi: C. Crı.hlt Cem 

••• 
Dram kısmında saat 20,30 dıı. 

Btl11'K İHTiLAL 
Yatan: ııomain Rolland 

Türkçesi: M. Klper 
15,30 matine 

:-111 a~zı 

kenıı hlkAyesl nedir? Bundan b 
a c n olara dola n Kara J'e 

bzeinhseı~ı . 
_ u 1nsnldı •••··~~R!r.Zm!!Eil9'iJ•llli 

Hamza s lrs!ı e c r - Hangi işi? .. 
b1r kC'Iıçtlr. Aynı zamanda Ak.denizin Rü'!tem meyhanenin ke.pı 1, f ı. 
her köşesini de hepimizden iyi blllr, karnk: 
Böyle olduıtu 'ıinlde donanma komu- - Şltndl nel"f'deyse biri ı::eıccrk, de. 
tanı Mahmut rel le -ansı nçlldı.. Mah- dl, ben Akdenizden buraya onu öl· 
mu ı>!sln verdiği bir emri dinleme.. dunncğe gc!dbn. Hamz.ı. reis 1: ı 
dl, ve uır rııbah <!onanmadan - kil- bu vazlteyı ,erdi. üç cü.ıd . C>t, 
l".11. yelken çe crt'k - aynldı, glttt. pcşlnl kovalıyordum. Ancak bu 
Işte garip bir talihsizlik eserl olarak Jzlnl bulabildim. Neredeyse t.u 
ben de o günletde llamzanın gem!· gelec-cktlr; bnna söz vereli 
sinde bulunuyordum. beraber 1çer!z. Qı; d ' ., 

- Peki amma, o <iononmadan ny- bana bırak. 
nlırken kendisine sadık kalacak nr- - İyi -amma, ımutm'l kı Tod:.ırlnlo 
kildnşlan çok ly! seçmiş ulsa gerektir. meyhanesi yt>nlçcıi u"a hlma· 
sen de ona sadık arkadaşlardan bl- yesı nltmdııdır. İkimiz d , ıni ya. 
rlsln sanıyorum.. bund .• hiç §Upheın kayı cıe verlrlz •. iyi bir § y cim!\!. 
yok. Nasıl oldu da Girit yolundan - Ben onu zehl.rllyerek o düriırbın. 
yalnız olarak buraya dBnd\in? Hiç kimse sezmez blle. 

- Orasını sonra anlatırım dedim ya. ....... Zch1r var mı yanmd:ı-? .. 
Bu bir uzun nıas:ıldır. Evet.. her şcyı onceden hazıı· :ı... 

- Ben ma!i .. l dlnlemeslnl çok t-· dun. Bu 1.51 hiç kim eye sczcllrmcd n 
verım. Çiln'kü bentm hayatım da tıp- bitirip tekrar donccc'•im. 
kı bir ma..c;:ı.la benzer. N<>reyc? 

- Fek.at ben masal anlatacak 'e- - Hamza rcic;ln pnına .. 
ya dfullyecek halde değUim. Bu gece 
l'llÜhlm bir iş ü~rlndeylm. j 

- Seni çok heyecanlı görüyorum. 
İstanbula boş yere geımeıntş olmalı
sın?! 

- Nasıl da anladın bunu? 
- Ben de eski bir denizciyim. De-

nizcilerin en büyük meziyeti anlayışlı 
olmalarıdır. 

Rüstem kadehini doldurdu: 
- Haydi çekelim .. 
- ~eklili'ı, çekelim. 
İlr.lsl birden lçUler, 
Bn sırada. meyhaneye yabancı bir 

müşteri daha girmişti. 
Rüstem her gelen yeni müşterlyl 

uraktan teecs..qjs ediyordu. 
Yusuf kendl kendme; 
- Rüstem İstanbula boş yere gel

mer.üştır. Onu burayn gl?.11 bir vazi
fe ile Hamza göndermiş olsa. gertk. 

Diye söylenirJtcn. Rüstem gözlerlnl 
silzerck gulumsedi 

-- :ser. na.mw u Ve mert blr erkek
sin, Y.ımıtl Senden derdim! saklıya.. 
cnk deCll1m. Bon Istnnbula çok gizli 
bir vazife ne geldim. . 

Bt>rı bbnu, .sen sö;ıemtıdcn .sez
h'.i~tim. Nertlr uu gtzıı:. vaıJ!en? 

Bunu b:ışka }'\''rdc anlatırımr 
!Bey istanbu Hatnıa :reis gönder
tir, F.Aer onu se"ersen. l:ıu :gece bnna 

••• 
Bir kadeh ralcı .. ve bir 

damla zehir! 
B::şbaşa lçzyorlar ve konuşoyoı l:ır

dı. 
arzıı içki lçmenln de ayn bir zevki 

vardı. Herkesin meneclilrn şeye lhtl· 
'rnı>ı uynndı~ı gibi, son zamnndn iç
kiye karşı da halkın büyük bir te
mayülü v:ırdı. Eskiden akşamları blı1 
1kl kadeh içenler şimdi okka lle, sü. 
raht ııo içiyordu. 

Rüstem etrMt:ıkt sarhoşlan gös
tererek: 

- Burası tıpkı Rum ndalarındakl 
meyhanelere behzfyor, dedi. zaten 
ibu iş Rumlar!l vergidir. Tödorl bu 
Jşln kurdu olmuş. Herkesi gözundcn 
trmhyor. 

- Adeta. bir insan sarrafı .. 
(Arka ı var) 

Doğum 
Değerli müncvverlerlmiwen nrk:ı.

daşımız KAmll Taylaner'ln 'blr kıa 
çocu~ olmu~ ve Sevda ndı vcr!lmlŞ
tlr. Giizide arkadaşımtz ve muhtuem 
zevcesi Mergflbe Taylancr'l tebrik 
eder ve Sevdaya uzun ve mesut bir 
hayat dileriz. 

ANNA NJEAGLE---~ 
Ş\khi!'ı ve güzelllAlle M·y1rciltırin goalerini kamaştın'hgı 

GUNEŞöN KB~D 
(SUNNY) 

Iuhte nı mizansenli vo n efis rnuSfki ve danc;Jı filmliı de 
Bu haf ta: 

SUMER SINEMASJNDA 
tluvük mavaffalnJet kaıanm:ıkta ve takdir alkışları to11lamukı.1thr. 

'-......................... ,.. ............ 1 ,1 ...................................... ...... 
T AKS i M SiNEMASINDA 

Tfü·kre S<'lzlü - Türkçe şarkılı 

KAHiRE SOKAKLARINDA 
J'ilml daha birkaç C"iin gosteriJecektrr. 

Şarkılar1 okuyınlar: l\ll'ZEl'YE~ SENAR - SUAD GtlN 

Satılık Pırlanta Küpe 
Nadide tek taş 9,1/2 kırat Jekesrı ınrlanta küpe :?81Kinunurnd/942 

Pazartesi günii ant H de Sandal Bedesten inde müıayec1e ıle a•·~ 

lacaktır. *""'tWM 

B U G U N El ~ ~ M R ~ 'd a 
GAZI SALAHADDiN 

Büyük Ti'ırk~e sözlü ve pı-kili Filin _________ _, 

AtTn ... B'beye göre ..• 

~.ı.• \ . . !S ... kı h mel a)m 
p:" •. o; ~yoıw; •• 

övu l ... Bır de 

Nt 1 ünik. yapı Yf\f 
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Kazanç ve Buhran 
vergilerinin ikinci 

taksiti 
Kazanç ve buhran vergileri

nin ikinci taksitini bu ayın ıonu
na kadar ödemek lazımdır. Bu 
müclet zarfında vergilerini öde
miyen mükelleflerden vergiler 
yüzde on ceza.ile alınır. Karile
rimizden kazanç ve buhran ver~ 
giai müke11eflerinin bu huııuta 
nazan dikkatini celbederiz. 

AKŞAM 

KAŞELERi 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA, 
Ve bütün ağrilari derhal keaer 

Sdıhiye Vekiletinin rubRhni habdir. İcabında gün.de 3 kate alınabilir. r Dr. İbrahim Denker 
Ba. hkh Rast. Dahiliye Miitebassısı 
Beyoğlu AğacamU, Satısalacı, 

Çöplükceşme sokak No •• 
1
•
3
·-- Banka, Şirket ve ticarethanelerde tutulan 

Tel: 42"68. ..-----· 

Go°;;~~~~M~ısı YEVMiYE, KEBiR ve KASA 
Bel.soğukluğu ve ihtilft.tlanna ta 
pek tesırıı ve taze aşıdır. oıvanyol 
Sultannıahmud türbesi No. 113 

Tcpebaşındakl maruf 

Bristol Oteli 
Tekmil veya hisse olarak 

Ehven fiatle satılıktır. 
Müracaat her gün saat 11-17-

de İstiklll caddesi 303 No. lu 
Mı.!ıır Apartımanm 11 numara
sına müracaat. Tel: 40424 

Defterleri, muhtelif ebat ve yapraklarda bütün çeşitleri hazırlanmıştır. Adres: İstanbul 
Ankara caddesi No. 111 AFİTAP 

Eczacı Kalfası 
Aranıyor 

istanbul'un maruf bir eczane
slnde çal14ma.k üzere Tllrk ve 
müslüman bir kaç eczacı kalfa
sına ihtiyaç vardır. Talıp olanla
rın ş1md1ye kadar çalıştıkları 
yerlerle bonservisleri hakkında
ki malfimatları muhtevi bir 
mektupla ve (8, B.) rümU!!'l1yle 
İstanbul 176 numaralı posta ku
tusuna müracaatları. 

SUMER BANK 
Umum Müdürlğünden : 

Varlık vergisi Mükellefleri Sayın 
Tüccarların Nazarı Dikkatine 

Zayi - Yüksek ticaret mektebin
den aldığım şebekeyi kaybettlm. Ye
nisini alaca~mdan esklsinln hükmü ill•••••••••••• 

Varlık vergisi mükelleClerine, bu vergiyi tediyede bir ko
laylık olmak ve bedellerinin tamanu verginin tediyesine tahsis 
edilmek iizere, Bankamız mile ssese ve Fabrikaları için iptidai 
maddeler, yardımcı maddeler, inşaat malzemesi ve saire işti. 
rasında Jhtiyaç ve fayda görülen maddelerden eJverişll bulu
nanlar satın alınacaktır. 

yoktur. 
1555 No. lı Şamil Giilcür 

Zayi - Fatih kaymaka.ınhğından 
almakta olduğumuz asker maaşında 
kullandığım mühür maaş cüzdanı ve 
Samatya nüfus memurluğıından al

KİMYAGER -
Hüsameddin ı • 
İdrar, kan ve sa.lr tahllller. 

Eınlnönü, EmlAk ve Eytam Ban
kası ka.rŞlSlllda !met Bey Hanı 

2 el kat No. 6 
dığınuz nüfus tezkerelerirnlzt kaybet- ------------

Bu kabil malı olup ta satmak arzu eden Varlık vergisi 
mükelleflerinin pamuklu sanayiinJ alakalandıran maddeler 
için Bakırköy Bez Fabrikamıza, yünlü sanayii için Haliçte 
Defterdar Fabrikamıza, Deri sanayü için Beykozda Deri ve 
Kundura Sanayii Müessesemize, inşaat ve tesisat malzemesile 
müteferrik maddeler için Bankamızın Galatada Şube binasın
daki Satınalma ve Nakliyat Müdürlüğüne, kAğıt sanayii için 
İzmitte Sellüloz Sanayii Müessesemize, mamul eşya için de 
Katırcıoğlu hanında Yerli l\lallar Pazarları l\'Iüessesemlze mü
racaat ederek satmak isteyecekleri ınalla.r hakkında teklifte 
bulunmaları ilan olunur. 

tik, yenilerini alacağunızdan eskllerL 
'lln hükmü yoktur. 

Samatya Merhaba sokağı 25 No. 
Fehime Buzlucan, Fatma Buzlucan 

KÜÇÜK iLAN 
okuyucularınll2 arasında 

EN SERi, 
ENEMIN 

EN UCUZ 
vuıtadır. Alım, satım, ki
ra ~leriode iı ve iışçi için J. 
tifad~ ediniz. 

DOKTOR--· 

Fethi Erden 
LABORATUVARI 

(Cerrahpaşa hatanesı baıcter1yo
loğuJ Kan, tdrar, balpm, me-
vaddı plta tahlilleri ıre (idrar 

vasıtasiJe rebellt1n Dk l'ÜDlerln
de bti teşhisi) yapılır. Beyotıu 
Taksime rlderken l\Ieşellk solıatı 

Ferah apartıman. Tel: 40534. 

Lokman Hekim 
( Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehassiıi 
Divauıyo)u l 04 

Muayene aaatleri Pazar hariç 
her f.Ü Z.5 - 5 Tel: 22398 

Beyoğlu 3 üncü Sulh 
Hukuk Hakimliğinden: 
942/2500 
Ulviye Eksal vekili avukat Ferit 

Eüçin tarafından Ne§e Can, İzzet, 

Bilal, Celal, Kemal, Cemile, Zeliha -=========================== Saadet, Sadi ve saire aleyhlerine açı- 1 

uamele Vergisine Tabi Olan lan izaleyi şuyu davasının mahke
mesinde dava edilenlerden Üskü
dar Ayazma Sıra Yalılar 32/1 No. 
da mukim Cemile ve Zeliha Saadet Müesseselerin tutacakları bütün defter nümuneleri temiz ve itinalı 
ve İbrahim Sadiye gönderilen daver şekilde birincl hamur kağıda basılmış hazırdır. Defterlerimlzl blt kerre 
tiyeler ikametgahtan meçhul kay- görmeden karar vermemenizi tavsiye ederiz. 

dıyla bilatebliğ iade ediJmi§ olmak- il•lilmTm11u~mılimsaz:ıt:jış11m•er•k•eı•.i•; •i•N11K•IL•A•P•K•1•T!IA•P11Ev•ı•· •İs•t•an•b•ul•A•n•k•a•ralllİIC•ad•.•ıi 
la talep veçlı.ile 20 gün müddetle 
ilanen tebligat icrasına mahkemece 
karar verilmiş olduğundan mahke
me günü olan 1 /2/943 pazarte.i 
saat 1 O da mahkemede bizzat veya 
vekil göndermeleri a.bi takdirde 
ma'hlı:emenin gıyaplarında görüle
ceği davetiye makamına kaim ol
mak üzere 20 gün müddetle ilan 
olunur. 

Türk Maden Mühendisleri 
Cemiyetinden: 

Türk Maden Mühendlslerı eemlyetlnin 4/12/942 tarihli kongre.şl ekse
riyet olmadığından 4/1/1943 pazartesi günü saat 15 e bırakı~tır. 

Cem1yet salonunda akt~ecek bu kongreye sayın Azaların sözü geçen 
gün ve SMtte teşr!tleri ve imk.An olmadığı takdirde de Zonguldak.ta. bulu
nan arka~lardan biri.sine vekAlet verdiğine dalr cemiyet riyasetine bir 
mektup veya. telgraf göndermeleri lüzumu ilAn olunur. 

' Türk Maden Mühendisleri Cemiyeti 

1 

Kadıköy ikinci sulh hukuk h!klm- Ruzname: 1 - Açılış, 2 - Kongre riyaset divanı seçlm.1, 3 - Geçen 
liltlnden: 942/354 devreye ait muameHitm kongreye arzı, 4 - Yıllık raporun okunmM1 ve ida-

1 

Feneryolunda. Fuad p3,3a arsası ya- re hey•etlnin ibrası, 4 - Yeni idare hey'eti seçimi, 5 - Yenl devreye alt 
nındaki inekçi Ha.sanın evinde mu- bütçenin ta.nzlmi, 6 - Cumhuriyet Halk Partisi büyük kurultayına. delege 
kim lken hAlen ikametgahı meçhul seçilmesi, 7 - Arzu ve dileklerin tetkiki, 8 - Kapanış. 
bulunan Rıza Erkaşa: 
Karınız Emine Erkaş tarafından 

mahkememizde aleyhinize sulh te
şebbüsli dA.vası açılmıştır. Davetiye 
mahkeme divanhanesine talik kılın
m~tır. Muhakeme günü olan 15/ 1/ 
943 cuma günü saat 10 da. mahkeme
mizde hazır bulunmanız teblllt olu-
nur. 

Zayi - Nütwı cüzdanımla birlikte 
askerlik tezkeremi kaybettim. Yenlle-ı 
rlnl alcağımdan eskilerinin hükmü 
yoktur. 
331 doğumlu Vehbi oğlu Cihat Oüneri 

Türkiye iş Bankası 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 iKRAMiYE PLANI 
KEŞİD~: ı Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 1 İklnclteşrln 

tarihlerinde yapılır. 

,----1943 ikramiyeleri---. 
1 adet 
1 • 

1999 Liralık - 1999- Lira 
999-

Devlet Deniz Yolları hletme 
Müdii,.liiQ-ü tlanları 

Umum 1 
1 

• 
» 

999 
888 
777 
666 
555 
444 
333 
222 

» 
- 888-
- 777-

Denlzyolları umumi yolcu naVlll taılfesi, yapılan zamlar dolayıslle, tarll 
ed!lmlştlr. . 

1/Son Kanun/943 tarihinde Ista.nbuldan hareket edecek olan postalar
dan ltlbaren ~1i zamlı te.rlfe tatbik olunacaktır. 

Acentalardan izahat alınabilir. (2597) 

·oenizcilere ilin 
Devlet limanları işletme umum müdürlüğünden: 
Heybeliada ve Bostancı mendirekleri üzerine konulan sabit kırmızı fe-

nerlerin faallyete geçtikleri al~kadarlara llAn olunur. (2593) 

Münhal asistanhklar 

1 .,. 
1 • 
1 • 
2 • 

10 • 
30 • 
60 • 

250 J) 

334 ıt 

99 
44 
22 
11 

» 
666-

- 555-
444 

- 666-
- 2220-
- 2640-
- 2640-

5500-
- 3674-

» 

ıt 

Türkiye İş Bankasına para yatırmakla yalnız para 
biriktirmiş ve faiz almış olmaz, aynı zamanda talihtnlzl de 
denemiş olursunuz. 
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NE OLUR DOKTOR, bana ilaç yerine ÇAPA 
mahallebiai ver. 

ÇAPA MARKA:Tarihi tesisi: 1915 

Briç oyununda koz naı:d dekli.re edjlir, kağıtlar nasıl oynanır? 

.---YENİ ÇIKAN---. 

B R i Ç 
Kontrakt - Plafon 

kitabı bunları açık bir lisanla ve pratik bir tarzda öğretmektec:ür. 
Yazan: Akpm' ın Briç muharriri Nazım Derıaıa 

230 sahife - 150 kuruş 
Her kitapçıda bulunur. 

Satış yeri: SEMİH L'()'TFİ KTABEVİ 

T. C. 

ZiRAAT 
BANKASl 

.DACA• 
BlQtKTiı:lf N 
DAAAT•GOt;Q 

Senede 28,000 Lira ikramiye 
Ziıaal Bankasmda kunabaralı v~ ihbarsız tasarruf hesaplarında 

en ıtı: 50 lirası buluııanlıırıı bir sene içinde aptaılaki pl&na ıöre lkra
sniye •erUecekt1r. 

4 Aded 1,000 Liı'ahk 4,000 Lira 
4 • 500 )O 2,000 • 
4 » 250 ,. 1,000 • 

40 • 100 .. 4,000 • 
100 • 50 • 5,000 • 
120 • 40 • 4,808 • ' 160 » 20 "' 3,200 • 

Kuralara senede 4 defa, 11 Mart, U H:ızhan, 11 Eylüi ve J 
11 Birincikanun tarihlerinde çekilecektir. 

DİKKı\T : Hesabları.nızdald paralar bir sene içinde GO llradan 
aşıığı diişmiyenleriıı lkrami~Jeri % 20 fazlalaştınlacaktır. 

Sayın Burgaz adası halkına ilin 
Elektrik., Tramvay ve Tünel işletmeleri umum müdürlüğünden: 
Elektrik, Tramvay ve Tünel ~letmelerl umum müdürlüğü önümüzdeki 

ilkbaharda Burgaz adasını şehir şebekelerine raptetmeyl ka.rarla~tırmı~t!r, 
Bu tesisatın vaktü zamanile tatbiki lçln gerek bu gün adadaki mevcut 

muvakkat cereyan tevziinden istlfade edenlerin ve gerekse şehir cere:;aıu 
geldiği vakit elektrlk almak lstıyenlerln 15 şubat 1943 tarlhiriden evvel Tü

nel meydanında. Metro hanın birinci katuıdakl abonman bürosuna nıiıra
caat ederek tatbik edilecek. projedeki güzergaha nazaran vaziyetler! tesl.ılt 
edilmek üzere talepname vermeleri ilan olunur. 

Şw·a.sı bilhassa. hatırlatılır ki mevcut t~lsatıarm ileride şebekeye raptı 
sırasında bunların mütenavip cereyana yarayacak şekll<ie ve teslsa lar 
hakkında. elyevm cari kararname ahkAmına göre tadil ed.Um.lş bulunma
ları lbıın gelecektir. 

Metro hanındaki abonman büromuzdan bu hususlar hakkında hor 1Ur-
lü mafümatı almak katıUdtr. (2598J 

Kütahya Vilayetinden: 
Tıp fakültesl dekanlığından: 

Fakfütemlzln çocuk cerrahisi otopedi, derl - Frengl kliul.klerne a.nato
ml, mikrobiyoloji enstltülerJnde aslstanlıklar münhaldir. Talip olan dok
torların yabancı dil imtihanı yapılmak üzere 1l~n tarihinden itibaren ylr· 

O 1 - Uşak memleket hastahanesine Uaveten yaptınl:ın pavyonun lk• 
niverıite A. E. P. Komiıyonundanı mali inşaatı kapalı zart usulü Ue eksiltmeye konulmuştur. 

mi gün içinde dekanlığa. müracaatları. (2610) 

Istanbul Deniz komutanlığından: 
Deniz va.sıtalannda münhal olan kaptanlığa yapılan mesleld imtihan

da muvaffak olanlar (75) lira ücretle alınacaktır. isteklilerin a.şağıda.ld 
vesaik ile birlikte Komutanlığımıza milracaatıan. 

1 - Dilekçe, 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı ve askerlik vesikalatı örneği. 
3 - Başka yerlerdeki hizmetlerine alt vesaik suretleri, 
4 - Liman kaptanlığı şahadetnameslnln te.sdlkll sureti. 
s - Ikl adet vesika fot-Olratı. (2465) 

Birinci ha.rJclye Kllniitl anfl.sln1n 3940 Ura. ke~ otomatik: nrartma 2 - Keşlf bedeli 29744.19 lira ve muvakkat temmatı 2231 llrad.T. 
tesisatı 31/12/942 perşembe günil saat 11 dt Rektörlutt. ı>a.zarlıkl-. llıale S - Eksiltme 11/1/943 hrihlne mfuadlt salı günü saat 16 da toplanan 
edilecektir. Datml Encümen huzurile yapılacaktır. 

İsteklllerin (2500) liralık bu lfe benzer 1f yaptıklamıa da.lr v88lka v~ 4 - İsteklllerın-tekllf mektuplarını lhale saatinden bir saat evvel yanı 
591 liralık teminat makbuzu lle gelmeleri, keşif, muka:vele, prtname Rek~ tam sa.at 111 de Dalm1 Encümen Riyasetlne vermiş bulWlmaları şarttır. Bu 
törll1kte görülut. (2615) saatten sonra tekli! mektubu kabul olunmayacağı glbl postada vaki olac:ık 

O 
. , • gec1laneler de nazan itibara alınmaz. 

mverııte A. E. P. Komııyonundanı ıı - Eksiltmeye girmek için ihale tarihinden en az 3 gün evvel Nafia 
Blrincl haric~ klln.111 anflsind• yaptırılacak 2070 lir& :U§lfil elektrik Müdürlüğüne müracaatla. alacakları ehliyet vesikasını Ticaret Oda.sına 

tesisatı 31/13/HJ pet'fembe ırtmtı ,.., 11 dt rtktftr~ pall&rllt1& ihale kayıtlı bulunduklanna dair veslka.yı muvakkat teminat makbuzunu tekllf 
edUecektlr. mektupla.r.ın& koymalan mecbµridlr. Bu vesalkl vermeyenler eksiltmeye 

İsteklUertıı 1000 liralı& b11 2fe btnlt.r il pptıtma dıllı' n.tlb Ti 111 lfth'lk edemmer. 
lir.ılık tf'tlliııU matbua Uo celmtltl'L Setli. aıımlttt. tutn•mt ftktGr.. e - Am.ellyat için faıla. mallımat almak ve ke~l! dosyasını görmek lste-
liikte lö.riilUr, (Mt ~ her CÜ.O. Dalml Encilınen kalemine müracaat edebWrler. (2411) 


