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Moskova yeni ve mühim 
muvaff akiyetler bildiriyor 

Sovyet kıtaları Doneç nehrine 30, Rostof'a 
bulunuyorlar kilometre mesafede 

Şirlıali 
Afrika' da 

GI. de · · u le radyoda 
bir nutuk söyledi 

"Bütün Fransız kuvvetlerinin birleşme
si yakında hakikat halini alacaktır,,dedi 
Mare§al Petain ıimali A lrika'daki hareketlerin ' 

kendi muvalakatile yapıldığını tekzibediyor 

Baylar Türkiyedeyiz ! 

Bay - Gazete, Havagazı §İrkcti son dclmerinde, diy0 yazıyor, 
doğru mu &.Cll.ba ~ .. . 

Beyoğlu tarafındaki en büyük ı sağa sola göz gC%direrek bu cadde
caddenin adı yirmi SeI\6 evvele ka· yi takibediniz. Sıra sıra dizilen te
dar «Grandc rue de Peraıt idi. O kerlemeei. kuma~çı, antikacı, ayak
zaman, yirmi senedenberi her saha· kabıcı dükkanlarının, otellerin, mey· 
da takibcıttiğimiz T ürk gU.asetbin haneler.in Üzerlerinde raslıyacağmD 
ilk ~leri arasında, ~ yüz senelik adlar tunlardır: Markiz, Lcbon, 
bir Türk şehri olan gilzel lstanbulun Mazarik, Elli. Olion. Baker, Deko· 
bu en büyiik caddesine yaplfAJl 'o rasyon, Mayer, Motolo., Zara, De.
yakıııksız adı da •ilmit ve yerine vit, Deglistuyon, Holivut, Tokatlı· 
«İstiklal caddeaiıt tabelaiını asnnf· yan, Beler, Haylayf ve saire ve sa· 
tık. Bu cadde yirmi senedenberl ift ... 

Ba1an - :Vnllahi doğ.rudur, ocak~P. çıkan eaza baksana. ölü nefc.1 
gibil... ~ tı:İdiklal caddesi• dir. Yalnız sunu hatırlatmayı kafi bu-. . 
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Kocası hangisi? 
Kainat muamması ve para --.-----

Maznwı Yuda lark beş yaşla.- Yudayıı. sof11Id\l; H ümfi Seçkin adında bir vatanda.7 •KAhı::ıt nıuaınma.sını» nncfo., uzun boylu, zayıfça, ya- - Bu kadın Kirkor ile ıvliy-
w •• hnlle~. Ç~ğı bir kitapta da bµ düAfunü nnsı1 çözd~- kışıklı btr adam. Zorla eve gtr- m!ş. ~te. resmt evrakı da var. 
gıınü anlntnıış. Tabınt hA.dlselerl b.akkın<!_a1rl belli başlı iln\t bil- mek suretile mesken masuniye- Senin karın nasıl olur? .. 
kilmlcrln saçma, yalan veya YB ol<hı~nu, cloğpılannın kendi t1nl ihlAl suçundan mahkemeye y d •in üsteh ı bir * 
tnrafındaıı gösterlldlğlnl lddla • • Eğef atiyi~ ycınlqsa 8 • ver11ml9. Yuda'nın kıyafetine, bes~e } b:ya.::1 F.diti z alfzerek 
Hüsnü Seçkin bizim meşhur Fatin ocamıza lOOÔ Turk lirası vere- vazlyetqıe bakınca hı.saran, bu ko undan bir deste kAbt oı-
cek, dofru ise bu kadar bir P8!AY1 ondan litey~t adam oCSyle bir suçu nasıl işle- k yn . 

tıııiııe, hele böyle tabiat hAdiselerlnt meft1.l dfye alan ilimlerle ~? di;"eceğl geliyor ardı. 
meşgul olmnk insana pek para ~tfnncz. Fatin hocanın gökyüzüne · - Bay hAkiml Edit benim nt.. 
dair derin bU~si cebine, tanıdığı yıldızlnr kadnr P!llft, maalesef, DAvacı, otuz beşi geçkince, or- kA.hlı karımdır. işte vestkalanm. 
Jndlrmemiştir.b Şimdi onun hem llmlni sanmak - çlinkU: B. Hüsnü ta boylu, tıknaz, sarışın güzeli, Ecnebt tebaası olarak İstanbul
Seçkfn k!iruıt bDgisfni aıtUst etmektedir - Hem de 1000 lira.mu §lk tuvaletli bayan Edit mahke- da bulunuyordiık. Bir nralık 
almak rc\-a nui!ır? Zaten de~ll rasathano mtidilrilmüz kAhıat me korldorunda şişman, t.opar- memleketime gitmem tcc.bcttt 
muaınınasını doğru olnrek çözen lçln 1000 Uranın lA.fı olrn.ıyacağı- lak yüzlü, kalın kaşlı, sarkık Kanını burada J:nro.kıp tittlın. 
m, Jmznnacgğı ebedi şöhretin yeteceğini vereli~ beyanatta pek dudaklı a.damla konuşurken kar- Fakat kendisine her zaman para 
haklı olarak bellrtiyor. şıda. duran maznwıu da öfkeli gönderiyordum. Memlcketiınd 

Falmt ne taıilıtlr ki kfilnat munmmasını veni bir şekilde çöz- bakışlarla süzüyor. uzunca bir :r.aman kaldım. Ka· 
mel;: aym ı.amanda iki vatmıdap birden nasibohnuştur. İkhicl~ Mahkeme açıldı, müb&Şir dft- nm Ed!t bu fır8attan i!Ufade 
)ine Fatin hocaya göndercU~ bir mektuptu Adnııada oturduğunu vacı ile maznunu içerlye aldı ederek burada Kirkor adında b1-
bildirerck kfıinnt muammasının halline yanyacak mühim k~cdflcr- Baynn Edit bozuk bir şive ve rlle evlenmiş. Kocam Kirkor de
de bulunauı:runu lınber verınlş. Kendisini dinlemek ilzcre ornya çetrefil bir TUrl~çe ile dAvasını diği bu ikinci kocasıdır. .Mıl ko
acelc bir heyet gönderilmcs!ııi istemiş; eğer heyet Adannya kadar anlattı: cası benim. Edıtfu burada evlen-
~mhmet etmezse talı f ... at gönderildiği tnkdlrc:1e kencllsi heyetin ayn- - Kocam Kirkor ile Bcyoğ- dlğinl haber aıtııca kalkıp gel-
ğına kadar gelmek zalımetfne kntlanncağım ilave etmiş. lunda oturuyoruz. Bir gün evde dlm. Kirkor ile oturduklan evi 

işte bu ikinci zat keşiflerinin doi::rrulu!unu 13pat eh;neden yalnızdım. Kapı çalındı. Açınca buldum ve doğnıca oraya gittim. 
kainat bilgisinin, bu bilgi ister dofnı ister Yl\nlı;ı olsun sahibine bu adamla karşılaştım. Ne lstt• Edit bent tanımadığını söyıtyerek 
para gctnnedimnl itiraz gctürmcz bir kilde igpat etmlş bulunu- yorsun? Kimi arıyorsun? dedim. içeriye almak istemedi. Bay hft.
yor. Bizi müt~r eden şey cıiındt yeni bflrrU le, hem do öyle ufak «Hiç bir şey istemiyorum. Seni kimi İnsan on senelik kocasını, 
tef ek değil. kiıinata dair bilgilerle ortayn dilim iki meçhul Alim- anyonun ı diyerek içeriye gir- iki sene ayrı kalmakla nasıl unu
den birinin sözü 1000 lira ile, öt inin yol parasile açmasıdır. meğe kalkıştı. Benimle ne alakan tur? İşin iç yüzü böyledir. Ben 

Demcl Jeni ftliınler ktıinat rnuammaruıı ancak para ile çijze- var? Ben seni tıınımıyorum. Sen' yabancı bir kadının ev\ne de~l, 
bilecekler. «Bu clüı1:)ada para her §eyi halleder. Eğer bir ey pnm himsln? Benden ne lsttyorsu·n? kendi nlkAhlı karımın evine grr
ne hallcdileıniyorsn <lahn çok paraya ihtiyaç var demektir» diyen Evime nasıl glrtyorswı? dcdım- dm. Bu da hakkımdır. 
doğru demiş olacak! Şevket Rado se de dinlemedi ve zorla kap~ya Yudanın mahkemeye verdiği 

dayanıp bent geriye iterek içerıye evrakta da Edlt ile ntkalılı oldu
gfrdt. Bağ'ırıp çağırmama bakma- ğu resmen kayıtlıydı. Buna kar
dan yuknnda.ki odama kadar şı ne diyeceği sorulan Edlt şaş. 
çıktı. kın bir tavırla aya~a kalktı, ke· 

k 
karneleri 

Saadabad anlatmasi 
ve 

yarınki sulh, emniyet Yabancı bir erkeğin evime gir- kcliye kekeliye: 
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T rablus'ta yeniden 
çarpışmalar başladı 
Rusyada cephenin birçok noktala
rında şiddetli muharebeler oluyor 
Şimali AlriQdn ı 

Şimali Afrlkağa ıveıUc!.n mili" 

baraheler ılddetlenmbtlr. Oiı~' 
.. eıcn haberler• aJr• .S-ırte'yi f 
aal et~ olan eeklzincl lngl rı 
ordum hu mevkilc :ft.f;cur~ 
arumda Vadii Keblr'de Mihnr 
kuvvetlerile temu ctmiıtir. Bu
rada ~a.rpıfmtılar olmaktadır, 
Vadü Kebir'dekl kum tepelen 
mUdaftıaya mUaait olmakla be.o 
rıı.her Mihverin burada esaah 
bir mukavemet glS.terlp göıtcl"'" 
miycccat henüz belli deiUchr. 

Tunus' a gelince, lngtltzler b:u
rada, Mccez ha>valisinde, Noel 
~ecesi i§gal ettikleri Tehurba 
Meecz yoluna h~ rnev:Ulerl 
muha{aza ettılı:Jerlnl btldiriyor.. 
lar. Mlittefik hava kuvvetleri 
Blzerte ve Tunus ıehlrlerlni ld
detlc bombardıman mı.iptir. 

vn m.~htellf noktalarda yeniden 
1AerledÜderJni bildirmektedir. Rus 
~~ baılıca 4 noktada 1f8pı
fı).orı 1 - Orta Don rnıntnka
eında. Burada Ruslar hjr koldan 
taİingrad - Roıtof, <Üğer kol

dan da Stalingrad - Harkof i
mendifer hattı boyunc llerli
IYOrlar. So:n haberler iki istikn
metta de yeniden bnzı yerlerin 
ole eeçirildiğini, ve mühim bir 
kavup.k noktası olan Millcro
vo 'nun oimdi. çevrilmiş vaziyet- 1 

te bulunduğunu bildir:yor. 2 -
Stalingrad'ın cenubu:ada. Ruslar 
burada da 40 - 50 kilometre kn
dar ilerlediklerini, 2 istasyonu 
uptcttiklerini ve Kott"lnikovo· -
ya 30 kilometre rn"~afede bu
hı=tduklarını haber vt>riyorlar. 
3 - Kafkasyada. Burada Rus
lar bir mi!::tar ilcrliyt"rek bir şi
mendifer lstnşyonunu ve bir 
şehri ele geçlrmiılerdir. 4 -
CcphenJn orta kısmında. Bura
da durumda değigiklik yoktur. 

Mütekait, dul ve yetimler 
mal müdürli!klerincie~ 

.. atacaklar 

1• "k -po ıt!..~:i 
lll*'~ctlııden ~. Ya o 61.rada _ Öyle amma, bay hAklınl 
kocam Klrkor eve gelip bu hali dedi Ben şimdi Kirkor Ue evli- ı 
görse ne yapar bay hA.kim? .. ytm.' Yudayı kocalı~a kabul et-

(Baş tarafı 1 lncl sahlfede) Şaşkınlıktan aklım başımdan mtyorum. !stemem.ke:ndisln1. 

Tunua'un cenubunda Frana'i. 
kuvvetleri bir Alman koluna ta· 
arrw: ederek 100 kadar ealr ve 
mUhim levazım almıflardır. 
Ke~van bavalisinde Frb.nstz kı
talan mevzilerini ıslah etmi§lel'
dir. 

Diğer taraftan Alman tebliğ
leri Rusların birçok taarruzları
nın t.ardedildiğini ve Orta Don 
mıntakaıında mühim bir Sov
IY.~t ltuV'vetinin çevrildiğini hil
dJnnektedir. 

Doiu cephcısind•: 

DUnkU $ovyet tebliği Ruala-

_ .. _ '-·-·,acak k ılıklı ve gitti. Oda kapısına gidip bir mü~ 
ara.s:ıu~ a.~ ~ arş det daha bağırdım; evimden çık. Mahkeme Yudarun beraetine 
eşit birliklere dayanacaktır.~- Burada nasıl oturuyorsun? Ko- karar verdi. Hüküm btld.irlldik-
cak bu suretle her devlet, k - cam gelirse seni de beni de öl- ten sonra hA.klm, bayan Edite: 

Halka ait ekmek karneleri Beledi- nJnldnden büyük bir kuvvet~ın- dilrü.r diye yalvardım yakar- - Sen 1ld erkekle birden evli Varlık vergisi ye tarafından Halk birliklerine gön- de, müsa'ri şartlar, eş fed r- dım fayda vermedi. O zaman bulunuyorsun. Kanun buna mü
derilmiştir. Karneler - gazetelerde lıklarla hür ve m= ~8§8.Y:; akııin başıma geldi. Hemen gi- sa1t değildir. Kocalarrnda.n blrl
çıkan Vilayet tebliğine göre - bir>- ~N~~:a_~~la küçük ne de dip polise haber verdim ve koca- n1 tercih edip ötekinden e.yrıl-
likler tarafından aile reisinin imzaat tıının önünde f ' kalır ma da haber gönderelim. Polisler man l~dır Hangislnden e.y-

Memurlara parasız 
• • (Bat tarafı 1 inci sahifede) 

gıyım eşyası Ve çoktu. Yarından hibaren tediyatın 

kk b artması cftklenmektcdir. Geçen cu• 
mukabilinde bizzat evlere dağıtıla- kuvve zayı bö · gelip kendisin\ evimde yakaladı- rılmak istiyorsan hukuk mahke-
cakbr. ~~~=~~:. vel~ Iar. EvlJ bir kaduun zorla evine

1 

mesine müracaat eder, aleyhine 
aya a 1 mıırteai 6;.ınkı.i tevdint 2,418,22S, 

(Bq tarafı 1 inci aahifede) liraya bali;; olmu§tur. 
Müteknit, dul ve yetimlere ait ek- zümreler ka sında ortadan kal- ginnekten büyük suç Qlur mu? boşanma dO.vası açarsın. 

mek karnell"ri de malmüdürlükleri- kar rşı Bay hAklml Hemen bu ndamı Dedi ve tek kanlı, çift.ekocalı 
Nl\ZUUde. Tcm!lluzdn: :tmı1r ve An- Emlak ve Eytam bankası, emll\• 
karada. A~ustoota: İstanbulda. kin harbden evvelki kQ'tnctlerinl 

ne gönderilmi3tir. Memurlara oldu- · güttü hnpse sokwıuz. aile hep birlikte adllyeden çıktı. 
ğ .b. .. _ ,_ . d 1 u· 1 Türkiyenin eskideınberi - Edl enkt ,,,.. 

1 u gı ı, muteıı;aıt, u ı:e ye m ere ğü politika ve kurmaya u~- Bnynn t r ~ renge ıs~· ar. 

Kadın ve erkek ayakkabısı tevziatı e.sııs tutarak bunun yüzde dli!i ni,.. 
da §U sıra. Ue yapılacaktır: İklnclk~ petinde ve bu yekun mükellefin 
nunda: Dlynrbıı.kır ve Tmbzonda. Şu- Vıırlık verg:si borcunun yüzde aek• 
batta: Erzurum, Malatyn ve Antepte. aenini geçmemek üzere kredi aç• 
Martta: Adnna ve Bıı.lıkeslrde. Nisan- maktadır 

de fotoğraflı kame verilmek Uzcre ğı sulh yapın müsavi haklar ve rcrek titrek sesle vakayı anlatır-
kendilerinden fotoğraf alınmıştı. Bu uı.rtlar içinde' birleş~ milletle- ken maznun Yuda oturduğ\ı yer- Büyük bir kayıp 
fotoğraflı karneler hazırlandığından, rtn lstlklM ve bütünlük temeline de .süktlnetle dinliyor ve alaylı 
fotoğraflı ve yirmi beş haııeli karne.- da dı~ tclndlr ki b&yle bir bir gülümsemeyle kadını süzü
lerle ekmek karneleri bugünden iti- sufuan 5A 1 t tertibinin Şark- yordu. Sorgu sırası kendisine 
haren verilmeğe başlanacaktır. Mil- ta ıtJe ~ YJde basit iddl'asız gelince yine sükılnetle ayağa 

da· Eskişehir ve Ko.yser.lde. Mnyısta.ı l · . ıı._ k 

tekait, dul 'Ve yetimler, ikarnetg&h- bi~ b çı c~ saydı~ Saad- kalktı. Hdklm .sordu: 
lan nerede olursa olsun m&a§ aldık· b d = gelecek iyi günlerin - Sen bu kadının evine zorla 
lan malmüdürlüklerinden ekmek ~~ genlş, 'daha derin daha girmişsin. AnlatUklannı da din
karnelerini alacaklardı.r. verlınlf sullı ve emniyet alanına ledin. Bu tddlal.ara karşı ne dl-

Bu seferki ekmek karneleri talclidJ ekilecek bir tohum gibi saklıyo- yorsun? Nlçtn girdin eve? .• 
mümkün olmıyacak ıuretta Devlet ruz. Yuda tam btr soitukkanlılıkla 
matbaasında basılmı;ıtrr. Necmeddin Sadak gülümslyerek: 

Meclisin dünkü toplantial Gümriiklerdeki mallar 
Ankara 28 - Meclisin bugUnkll Mıntab Ticaret mUdUrlUAll sUm-

toplnntısında Dahiliye Vddli B. rük.lere getlrildı mallann plyuaya 
Recep Peker, jandarma aubaylığm- ç.ı]canlmuı fçln lhım gelen muame
dan mütekait yUzbaşı ve Uatte~ellı" leyi her mal ge.liJinde tekrarlamak
lerin kaza jandllrma komutanlıkla- tadır. DUn yeniden 40 kadar Bmuı.· 
rındn istihdam edilmelerine mUaaa- ya malını ~ten çe.ltmek Gzere 
de veren kanun hükmünün uzatılma.. tebligat ya,ınlmıobr. 
ıına Ait layihanın müstaceliyetle mU- Ticaret Veklleti Mağazalar mU
zaker~inl iateml§tİT. Talep, knbul durlul<i. aahlplcrl tara.Eından çıka
edildiğinden, l&yiha mUzakere ve nlmıyan blr kuım mallan gO.mrUk-
taavıôolunmuıtur. lerdon çchnektedlr. 

Ruznamede bulunan baı:ı kanun 
layihalanmn birinci mU:uı.kerelerl IJlmı-:B Takvim 
yapılmışbr. Bu arada Kazanç vergisi ZllhJcce 21 _ Kasım 5! 
kanununa bir mııdde eklenmeslne · 
d · ,___ ıey1h d d a. im. on. Ö#. fkı. (\ok. Yat. 
aır 11UU1Un o. ası e. var ır. ~. 12~0 J,8T 'T,28 9,-i7 ıj,OO 1.ag 
Meclis çarp.roba g{inll toplana· V . U8 8.'A ıs 6 18 86 1748 10 

caktır. iımiııiiiılliiİılı-.-..İıılilııi-..oııiiıiıılıiiıııiıı.-.iıiiııııiiiıiıii-.. 

- Evet, dedi Ben bu kndının 
evine girdim. Çünkü kendi evim
dir. 

- Nasıl keneli evindir? 
- Bay hAkiml DA.vacı Edit, 

yani §U kadın benim kanmdır. 
tnsa:n karısının evine girerse blr 
suç işlemiş sayılır mı? 

Bayan Edlt tel~şla yerinden 
fırladı: 

- Yalandır sözleri. Ben onun 
karısı değilim; bay Kirkorun ka
nsıyıın. l§te evlenme kaydım. 
Kocam Kirkor da dı§anda, kapı
nın önündedir. !sterseniz çağınp 
sorunuz. 

Bayan F.dit susturuıduktan 
sonra, verdiği evlenme cüzdanı 
tetkik edildi Bunda, kendisinin 
Kırkar Ue nikAhlı olduğu blldi
rUiyordu. 

(Bq tarafı 1 lncl sahifede) S · z guldak An~ .. 1 .. a Hatay ve ~ bankası emtıa ve esnam ar 
ıVM, on • "°'AJ ' l v k ed' S" B k dA Mersinde. Haziranda: s:unsun, Kon- §ı ı~ı r ı ııçıyo~. umer an 

11.slQpta yepyeni btr devir o.çan (Ede- ya. ve Edlrnede. Temm\17.da: izmtr- IP1tidai madde, ın~at malzemesi 
blyatı Cedide) muhıµrtrlerlne s:ı.hlfe- de. Ağust<>M Nazllllde. B1rlncltC4r1n- mukabilinde kredi açmaktadır. 
r1n1 ~. başta Recaizade Mah. de: Ankarada. 944 tklnclkAnunundn Kendisine memur süsü 
mut Ekrem bey olduğu halde da 1stanbulda. b" ki • k l d 
Tcvtlk Fikret, HaUt zıya, C<mab şe- Kadınlara verllece-k ayakkabılar veren ır tı ya a an ı 
habeddln. Silleyman Nadf, ltüseyln ytlksek ökçeli ve fantezi d~dlr. Dr- Son günlerde bazı kimseler kell"' 
Buat, Hüseyin Bl.ret. Faik All, Rıza ~etle.re verlleceıt ayakkabıların h._ dilerine memur ıımı vererek Varlık 
Tevfik &'lbl muharrirler, ytn.1 btr men hemen aynı g1b1d1r. ve.rgiıinl ödemekle mükellef olan 
edebi cereytJ nnt meydana ,!_t.lrmJflrt•tı erdled • Barem kanununda bir takım tacirlere müracıuı.tla, ken• 
Meşru ye ten sonra h'""' &\ 11 e- d·ı ri bi ,_ b" ı· 'Jdiğ' ı_ 

bt nesll de cServ&tl P'ilnunır da kıy· de..,• iklik ! e ne r..aç ın .ı~a.v~n. ı ta": 
meuerını tanıtm,~tdı. B!ndo ilk gJ§ AA dırde, Varlık nrgısını ındırecekle 

·"Y Ankara 28 - Barem kanunun~ • · .. ı ı · b t h- ı._ ı n• renkli ve resımn mecmua da gene k kllkl traf d ld nru soy eme en u ı aca G.Der n ı 
CServetı Fünun) lle başlamt.ftıı'. i::::ıc:1re d!,~ edil:e~r. ın ~ ~ ve bunların izi üzerinde yürüme• 

Ahmet İhsan merhum hayatında, ğ~rllmesl düşünüle emslardan b1- ıe ba,lanmı~tır. Bunlardan Muzaf
meşrutıyetten s:onre., kısa bir mtıddet P d lUzumu hnl~e VekAletlorln fer adında ibiri, Fatih civu!flda b~t 
Bey~lu da1re.1 belediyesi mlldürl~ yenl~en t!y1n 'dlleceklert veya h!leıı fabrikat8re müracaat ederek kendiıı~ 
mlUte:ma olarak devlet momur:!yetl kUllanmnkta. o!duklnn memurlara ba.. ne Defterdarlık memuru cüsü vemıi~ 
kabul ~em.lş. hayatını tamnmlle remin her hnngi bir derecesindeki ve kendisine 2500 lirıı verildiği tak• 
matbuata. ha.s:retmııtir. ncretı verebllmelerinl temlııdlr. ~'1 dirde fabrikatöre konul n altmış bin 

Milli mQcadeleden sonra Ordu me- takdirde da.hl tı.uım1 ücret sene 600 limhk Vtırlık vergisini tenz.il ettire• 
busu sıtatlle BUytlk Millet Meclisine llrayı ~yecoktır. ce~ini ısöylcmigtir. 
glren merhum 1869 tarlhtnde hte.n- Öğrendiğime gôre, Maliye VckAletı Muz:a.fferin bu müracaatinden ha• 
buldn doıtmuştu. hukuk l§lerlnde çıı.lışnn mamurlara berdar olan polis icabeden tertiba~ 

Türk fikir ve matbuat '-lemi, en verllecek 1kııı.m1yelere dair kC.nunun, tı almıo 'V Muz.a'.ffer fabrikntördcn 
kıdemli ve kmneuı bir uzvunu d1~r devlet datrelerlnde çah,3n ve . e 
kaybetmekle mü•~1rdtr. norma.Un ü.!tünde ~gören memurla.rn 2500 lıra parayı alıp kaçarkea yı:ı .. 
Ken~ ıt lunet dlle.r, ~e te~ı df'! d{l.o;üntllmektedlr. Fazla ça- k.ala.n~§tır. Suçlu rnnhkemeyt> '\'C" 

t.aziyetıer.lmlzl sunıı.nz. 1ıf:\n ve ~tı fazla çalı~dan mUs- nlıruıtır. 
Merhumun cennzesı vaslyetı mucı- ~t btr :rayda. elde edilen memurlarA Konya' da listeler asıldı 

blnce D~lmır.nderedek1 (G:artpler) I blrknç maaş nbıpetlnde lkramlye ve- Konya 28 (AA.) - Vilayetimiı 
mezarlııtına defnedilecektir. rllecekttr. içinde 12 75 mükellefe tarhedılen 

Varlık vergisine ait listeler atıl:nı~ 
.,__ · L-k bili · k ı.... ba tır. YckCinu 1.898,820 lirnyı bulan mı•h. Ne .-ok zamanlar, yata~ını bJ· mlioarck yüzüne do.ha PG a yo- ıç~aan l IXL9tan ıa anam .. · hu l . 433 OOO 

1
. K • 

" "' l • d 1 d . hl ı._ 11 rin verıı nın , ırası ony le bozulmamiı bulurduk. Kendine rum. 9'\nm e, ev l ı üvey ana ıünsenb: e, ç oura.sı, e e rk kaz 1 O I SOO l" MI ·Gönül Cehennemi verdiği yeg&ne deifıiklik, tek ?ll§ı- ellnd~!..ı kalacak bfr annenin eza.sı, eline ver1Hr mi~ Er:ğüe;e, 103':8sÔ' lira1ı' Kadı~~an 
na, urun, yorucu yUrlly{lıleri Jdı. ürperua vu. Anamın en barikul!de !fk aAa.l- kazasına 112 500 liraıı Karama:\ 

lıte gene, bunun tamamen e~ bir Ka~erin b8ylo acı bir bUkmile lcrinl, .onra da kotkunQ ltkenc:eain& kazaaına: 66,SSO lirası llgın kazaw 
8mrlı var. Kuloefnde, yan gök,te, ırtiz yüze aelen ~anın ruhu ve bey- slSren bu ev. hiç aa.tı1ır mı> O oda- na, ve gerl kalan kısmı ise Ak~hi.rA 

. • blı:lerden apayn ve uzak ;yapyıp du· n1. nasıl h!r aüru cacaba~ yılanlan laraı dBrt duvarlanmn, bUtUn eıkl Cumr11. 5eydi;ıehir, E.rmenak, Bo~ 
•ı'm&id",.tnd~m ... nNı·mige&t~n: .. •ywdı'Een..,,~~p> •• ca1c. Nele~ aaklı,en ° e&fbJvi ruyor. Ap~ıya bakmıyor ki beni ile kemlrilırae, behtaız l>mrU nasıl ı!Srdoklerlnddı ııerreahtl bll• dur kır, Cihanbeyli ve Karapınar kazt!J" 
.,, " ... ' .... ~ 111DJ§hd tataMk. Bunu, ıeçhıeımJ;yecu at göraUn 1 gözlerini topraia çe- durmadan 1 cKarnı aç, 91rtı çıplak mıyaca.Jt. bcnlmaemJyecck yabanCl lnna isabet oylemektedir. 

aık sıkı paruu v• fıliara 4Jlıtt11Umfb tçln vimtlyor kJ, pencereye haıİmı daya- ~~~ın:P ı:;ı> 
1
Kabtti ~~;ın: insanlar aokulur mu> Anamın, be- Meclise müracaat 

. -:- iyi ki kız ev bark sahibi olup IQf, yoha her aattılı malda oldu~ yıp, ayrıldığım evime nasıl içim aız· i: layaınaı;~n;ınn:.uuyuz\a~k- nim k.e.n.undan olmıyaeaklara o petı.• ederiler 
iJUı. Y okn o da ol~dı, bu hap ka- afbl, ıu bir tUrlU ~ını tUhnmiyen bya ıu:lıya be.kbğmu glSrailn 1 Hem l !hl h h k' 

1 
ak , dil cerolere el uı:attmlır o eoyalara e1 A _

1 
__ 

28 
V l k 

1 1 
U 

dar rin nereslne eı~arclıkl dlye 8ve- b d '--1~ --• btr k >er g or, a ır o ac mır> • , ~dirili ml' ' n.nıtı.anı - arı verg a m " 
k ye ma u una, mw e, !)"cu.ı - ur-- bu acinın daha boteıini de çekece~- ıüncelerlle ı:ehirlenlne, ben de hoy- ae"' r r kelleflerinden b8%llan Mec1iıe müra• 

re anıyor. ban d@ha mı !bun oldu dJya yapa- mi hiliYorum. Şimdilik cevimln, rat yabancı eller geçecek yuvnm, Bir yaz mevsimi için bile, ~ı caatla ta.rbedilen vergiye fUraz et" 
~u ~e}&mlığı g~zUnUzlln 8~Une cak bifmİyonıın. pancurlan lSrtillü duruyor. Deha ona C'Vim için, bu ezayİ 6Ildınr bir bisle cAeaba §unuını bozar, bura.aını Ja.. miolerdir. Bu lstidalar istida cnCÜ'" 

getırebılırslniz. değil mi mis) Bilytik. Harıl hani lnstltereyo mektup- rabancı eller Ge~edi. Gelmediler. titriyor, bir ıilrü (acnba> tarla do- rarlar mı) Ötesini lekeler., berlıinl menine havale edilmi§tlr. Bunlat 
I>:ı~mm c_Unünde, ismine yakı§ttğı lar yazdığını, ~e alpariıler ıverir gt- Ha.valar aerln g!dJyor diye korkmu, ]uyoruın. yutarlar mı) dzy.c düııtlnli)·orum. Mecliste sıraya kooarılk tetkik edile" 
gıbı parti parti erkek misafirleri u b h,. ______ ., ı._-.:: 1ıkt ld ıc... la--'-1 Y 1 ğ k nl bi im _,_ · 

v ' • • • • • .u.ı lr umınaıı IWQlr a o u~unu 0 caıı; ar. 62 1 a çı a ıır, z Çünkü aiz: biJjyonunuz mis, bu v__ b' i · 'bil 1 evi· ccı::tı". 
agırlryan bu mınlmıru kötk bıliral- . lbl kı b d irm! 1 b"l' "'1Ba ır zaman çın e o sa, E b N"k 'd 

• b' • _ı_ }ı~t.. aezıyonun. g fl ura ll. geç ym Cl", ı ır• CV benim İçfn Mde tuğla, harç, kc- me ya.hancı ll(fakların bamıaaından r aa Ve J Sar a 
nız ızım zamanımızue, unçıvan- E '-'-d -·'·· bu ] ı · ya b r zaman b5yle yaparlar u · . 1 bo • -'--- 28 S .. I l ğu v 'ık ;v~ en ..-.ıP raya rer eı· s nız • e · reste KJremıt, çımento, a çı ve • ürküyorum . Onlar gittik.ten ıcpra, ~ - on yer nrtıntı ın 
~ ~~ u nn çocuguna caaray. • mcm.b:in acısını bit an duymadı mia ı Blz aizinle, 'bayramın asıl valtler do· ıradan yapılma bir oey değil ki... çiğnedikleri · lncittiklerl Utıralan- da büyilk kayıplara uğrıyan Erba~ 

c e-r ı. ha.ttA cmlnhn. çofu uman. bunu lu, gilzel, eşsiz: Anı arifeyi eeveriz. Onun kadar güzeli, ondan hatt! du- mızı kopm~ş dağılmıı lc.ınlmııı ln- ve Nik.snr kazalanndn Varlık vcrgı• 
Babam uzun uza~ıya anI;1'[ka~a fark bilo etmlyor, '-lUtuyor. Onlar, ancak bayram gUnUni.ln ak- ha güzeli ile yerine konması, geri ci dirileri gib'ı teker teker toplama- al listelerinin asılmaması kararl. •ı• 

yanaşmıyor amma, iz ~ - . • şamınn yetlıılrler... alınması milmkün bir çatı değil ki. .. .. ..' .
1 

k 
1 

k nlmıııtır. Bu iki kazanın ver ıden 
raladığımızı aandığım evlmizden, .Billrakltz, amrU hep kulcşln<le, Amma bu &dete, ben 1:)u aene Bu ev, benim için bütün çocuklu· lıyım, g~~umu? ya~ı e yı ·ama ı, 0 - muaf tutulması için Meclise teklift~ 

lib b .. b'"tü d la x.. g5~e bUmak, okumak ıvc yıllardır L x..._ b. .. . d'kl k l k .. l §Nllalı opmeli; sonrn da gene bir ı.. l lın h ld' ga ı a us u n e ayn ca~.z. olikretthn, eovindim . .ı.>i ki havalar ~u...ıu, ütun §ım ı ız ı gun e- . ' ·v· 1LJU unu ası mu !_l"me ır. 
İyice hiuediyorum ki, babam. attrllp giden,. bir tUrltı bitmly~ bet- Js:mnıyor, iyi ki bahaT da - öbür rlm ... Bu e!v benim jçin en güzel &'11- hır, ~humla ~ef nm.ın. gerdi~ı ko?.- Al f" ti 

bahçeden bir kısmı, bize, yani fU ld 3mrlln~ de b!tmf:yecek olan c8k· bayramlanmız cfui -, cgeldim• lanm ... Bu ev benim için sizdm bir- ~az. bır tele <Üzmelıyım ... dıye du- .. . t?1 1~a l·ül t 

oturduğumuz. ael&.mlık tarafına a,yı- yUd1 kitabını yazmakla pçordl. Ce- diye davul ~lıp, n!ra atmıyor! çok parçalar ... Hele aütnl"min an- şunüyorum. Dun altııı3J~t}/8 1 • • c 
rarak, cöteyi>, asıl büylik evi aata- eeJerl 8'9n<lU.. cllndUıl ' 7ap- Ven ben, uyuyoıl evim.in, dursun, lattıklanndan aonra. bu ~ benim ,nın gramı uru.tu. 

Yazan: MEBRURE SAMİ Teb1ka No. 12 
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AKŞ;::ı~~::::MA l ŞElliR HA.DER __ 
olunca ••• 

• 
1 , 

Sokakta çocuklara dikkat ettim= Tenzilath Şadi'nin ölüm Garip bir 
n!i': ~lıy:~or7~~ satış yıldönümü hırsızhk 
dinlediğimiz i.vueleri kopanyorları ~ yıl l/uııUn bUyüle"'aanatklr 
aaçlannı da Tarzan'vari uzat:mıflar. Şadi'fl İ>u.bütUn kayhetmiıt.lk. İlik- y d•k•I } 
Gömleklerinin yakasını, yüzlerinin 8 müessese Ticaret lerimtzi fıtll tJtreten blr karakıı için- organa 1 1 en para ar 
ifadesini hep cmatltip» üaluba ~- odasına müracaat etti deydik. . nasıl çalınmıt? 
muşlar... Galtler bir kabru .anki kar ola- . , . . 

.... . . b" ·ı tl ıa h ıak topraklara aermiıtl. Onun atu- ~keka~ı crvtrında ~7p t 
Masasınm başmed~a ~:. 1~1memJu- Vitrl~1~erlne tenzı l ı aat11T. v a- mUnU duyan candan doıtlan uzak hı clı vaduı o muıtuAyr. mŞdt -

harrir tasavvur ın. 1UU ai asar~ sattı tyapıın vo ıcaret wl rd bil aendcliye aendeliye pı varın a oturan fO er 
alıyor. Önünde bir bardak ıhlamur .•. odasına bu husuıta rnnlamat vennl- Y e .:Jf k yorlardı admda ihtiyar bir lı:adınc.a~ız, evde 
Kansına diyor ki: yen ticarethaneler hakkında kanuni so~ v 

1
;:;,ei ~u d ., ·1 • 

1 
bi parasız oturmak ve kendisine bakı-

- Gürültü olmasın kuzum. •• Ben takibata geçildilfni yazmıştık. Ü efak n $adi~~ cger en ° a k mak prtile akrabasından Hiisnil 
nıeıgulüm_. Diln sabahtan ltı'baren bir luaun r. lt k unutturm= adında birini ve kannnı evine,. al-

Vc kalmıi eline alıyor. Gözleri ticarethaneler Ticaret odasına mil- tusaksiy~ : Içk ;;:r. ~un 11 e m11tır. Aradan bir milddat seçtikten 
aiı:arasının dumanlanru takibederek racaat ederek mevsim dolayıstle ır tı*' O§ u m ır ne zaman sonra evvelki giln bayan Ayıe Şe
bayalAtn daldıktan sonra.; yazıyor ••• tenzilatlı sa.tıı yapacaklarını bildir- do~tır) I, . hakk" d .. l ker zabıtaya milracaat ederek altın-

Eser İşte bu Tanan'dır .•• Roman- miıılcrdir. Oda idare hc-;eti milsaa- a
11
tan sev 51 O · ın a ne suz; lannın ve mUcevhcrlerlnin çalmdı-

lan yazılıyor, çenaryolan yapılı- da ettiği takdirde tenz.ilAtlı satıı ıraı- mist e.rl varklır. ldnun y.aşni yııını g - ğını bildirmiııtfr. 
yor ... Ve neticede, dünya üzerinde pabileccklerdir. Bu ıekildo mUraca- fend er vu!kı ~ h uğu; ıımrımaz- İhtiyar kadın, bir milddet evvel 
•nilyonlarcn ve milyonlarca küçü- at yııpanlann sayısı dün akp.ma ka· ar 1

' at k 1 asu:ı a Bo 18

1 
cuda sekiz tane beşibirlik, 27 tane altın 

cük insnn. maymun sesilc haykırı- dar adciz finnadan Jbaretti. • namf k azıEı~-1- açı~az Ö1•
1 

boriç uyü ul, Ura 'Ve altı bin lira kıymetindeki 
Od b ld la U a at ıı.:araaı ço""tu. en r m e - .. h 1 · • h _, d k yor. ay4 u yo a yapı n m raca- lifi ld d . Ln 1l mucev er crını ırsı:zaar an oru-

Zira unutmrunalı: Gençler, cıim- atlerin utacıığı anla§ılmaktadır. Ti- d n çocu anna :tk undı~ ~ar- mak i~in sailarn bir ~r aramış ve 

Sahife 3 
= 

ıK:JZımanml~~E:::51r:::~~~~=~mm;~~ 

1 Yann Akşam MELEK Sinemasında 
Senenin en büyülı:, en güzel ve en heyecanlı filmi. 

Muhteıem bir sarı•at pheseri: 

Yaralı Kadın 
Baş rollerde: 

Numaralı koltuklar bugünden aatılmaktadır. 

Bu alqamı SUMER SiNEMASINDA 

Cösterilmcie ~lanıı.cak olan, Brodvay ve Hoılywood'un en 
~Uz.el ve bU.yük Yıldızlan: 

LUCILLE BALL - ANN MiLLER 
ve RICHARD CARLSON tarafından yaratılan: 

KIZ BOLL u 
di bulunduklan haJ~en b~~ bir carethaneler kAnunusanlnln 1 fnden an sonra o~u r aç • ~. a t. :_ar 1 bunlan bir yorganın pamuklannın 
hale sıçramclrn meyil Ve ~tidadııu itibaren tenzilatlı eatışa ba§Jzyacak• 

0
aahne

1
de 'VkO C! d ku~retf1 gonnk~J~tud~· ,arMına sıralayıp güzelce diktikten filmfndcı fimdiye kadar hiçbir filmde görmediğiniz bol Ve yeni 

et1crindc, kanlarında, kemiklerinde Iardır. nu~ a onu,mu ne z~~ ıy 1
• sonra, bu define halindeki yorgaıu dan•!ar g8recek ve çok sllzel ,arkı)arla nefis musiki dinliyecekai:ıizJ 

•e sinirlerinde duyarlar; onlar, fıt- Taklıt yapmadan, baya~ı cumleleri da. sandığının altına yerleştirmiştir. Gitaralar ••• Caz. •. Swi.ng ve revüler filmi. 
ra•en böyledirler... Harikuladelik kutlanmadan etrafındakılerl ohbe-, Senelerce l)"organ sandıkta dur-1 Bu akşam için yerlerinizi evvelden aldırınız. 
y :">malı: isterl;r. .. • 2 kumarhane tine ba~l.ardı. • duktan sonra evvelki gün kadınca~ ~---llBllMil~---------m:-!Bl!l!:l~r:!Il!l'.::ı 

Mesele şu kı, bu barbd~ onceki 1 O geçınebil!11ek için son seııelerı- ğız altın ve mücevherlerini yokla- ı:m•m•B'!Emi~IDll•112IJll!lı:2ml'.3!il!lllllliil•i:!:..1~mi2:::l::icı:i'~~ 
b"' "k yayın pınıırlannı ellcnnde tu- nl (Ferah) tiyatrosunda ıinemacı· mnk üzere yorganı çık.armıa ve hep- ' 
t~ar, gençlerin bu enerji seline iyi Kumar oynayanlar SUÇ lı~la geçlrmltti. Felek ~unu da çok sinin yerinde yeller estlğini görünce 
ba yatak hnzırlıyrunadılar. lıte, ~ •• • k } dıl gönnilı olmalı ki bu hına da yandı. polise müracaat etmiştir. 
lrıt~da hemen ekseri çocuklarm he- ustünde ya a an ar Şimdi enkaiinın 8nUnden geçenle- Zabıtanın tahkikatı ıonunda Hüs-
vcslendiklcri. ( hevcslendirildikleri) rin Şadi'G"f anma.malnrala imknn nil ile karısı Zehra sorguya çckil-
fey, yan yuıya maymunlaşıp ağaç- Evvelki gün zabıta &yoğlunun !V'Br mı) ml§lerdlr. İhtiyar kadının kilitli san-
bın ağaca sıçramaktır ve vah,i na- muhtelif ecmtlerinde iki kumarhane Benim sahifelerle anlatamıyaca- dığının arka tarafındaki tahtalar
ra!er atmaktır. meydana çıkarmıı ve Jcumarbazları ğım Şadi'yt 8lilm günilndo yalcın dan biri sökülerek yo.rean çıkarılıp 

Gözlerinizi bir an yı.unun; hahza- suç listünde yakalamJatır. bir dostu fU mısralarla canlandır- arasındaki altın v• milcevherlcr 
nızı uzun uzadıya yoklayın. Şu iki Bir apartımanda oluTan Nahide mı~tı 1 alındıktan aocıra tekrar yerbıe kon~ 
cihan harbinin arasındaki büyük adındaki kadının dairesine geceleri Ailasın Uatat Şadi ıana devran muı ve tahta eskisi gibi yerine çfvl-
neşriyat içinde gençlere en fazla şüpheli bazı kimselerin toplandık- ağlasm, lenmiftir. 
rehberlik eden ve nümune teıkil lan polisin gözüne iüımlt ıve b~- Tekke, ~it, blde. Uld. hem HüsnU iTe Zehra ilk ifadelerinde 
ede:ı nedir? ••• Belki aklınıza güzel ıı taraasut altına alınmııtır. muhibban ailum. auçu inkar etmiılerao de sonunda 
lhr örnek gelecektir; fakat benim Evvelki geca gene bu daireye ka- Ol mel&ml IDefrebe hasretle ltira:fa mecbur lcalmıtlardır. Bunlar 

Pet1embe günü matinelerdm İtibaren: 

i PEK SiNE AS 
Müthiş ve korkunç maceralarla dolu muazzam bir fllm 

KORKUSUZ PiLOT 
Bat rollerde: 

LLOYD NOLAN - L YNN BARi 
DlKıKATı Evvelce illn ettiğimiz TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI 

cGl.zLl AŞK> filminin fraesi bazı teknik eebeplerden dolayı iki 
hafta tahlr edilmlııtir. 

Tarzan geliyor... labalık ziyaretçiler toplanmıılar, ihvan ağlum, çaldıkları altm1arla mUcevherleri 
Galiba hakikat de. bu... • geç vakit zabıta memurlara da içerj- Sanatm ımsun lisanı. .. Sahne bahçenin köıesine gömdüklerini hl- , 31 Birincikanun Pel'Jelllbe alqamı 

-:Ev_et hakikat ~ '?•. kosk?" yır- ye girip araştınna yapmıılardır. Bu . . hUsran ağlasın. raf etmişler ve hepsi g8mUldüğü SA R:5')AV s • N E M A s ı 
tnıncı UU" medenıyetini ellerinde tu- aramada salonda bir masa batında AUah .ana rahmet eylesin Şadi ... yerdıen çıkanlmıııtır. HüınU flc Zeh· ~ 1 
tanlar, d~ya .gençliğine. bir idea! Halil, Mahmut, Talat, Nuri, Fahri, Hal6k Nihat Pepeyi ra Adliyo,yo teslim edilmiflerdir. 
•~rememışle~~ır •• Halbukı o (y8,?ı Rahmi, Ekrem, Numan, Todori, CESAR ROMEO _ WİRGİNİA GlLMORE 
dunya gençlıgı) ıdeal kabul etmege Artin, İlhan, Sait, Ohanea, Hasan, D } t D • }} l 1 U 
istidatlı olduğunu fu harbde ispat Hakkı, Refik, Sadi, Fuat, Duran, eve enızyo arı §etme mum ve CHARLOTTE GREENWOOD 
etmiştir. İsmail Hakkı ve Ahmet adlarında Müdürlüğünden: 

Bence kabahatin büyüğü, ıhla- &irmi iki kili bakara oynarlarken 1 - İşlctmemız İzmir şubesinde mllnhnl bulunan 120 lira kadro tlcretll 
munınu içerkeın. ıigarasmm duına- yakalıınmı~lardır. Ortada 45 lira bir muhnslpllkle 120 llnı. Ucretıı blr muhasebe memurlu~n mtlsıı.bala:ı. 1m
nına dalarken müspet ruhlu eserler oyun parası ile altı deste i3kambil tlhanile ve en nz mtn mektep mezunlan nrasından memur nhn2caktır. Mü-
do~ ı---..ı_ ..ı Muh-'-'-'- sabakn lmtlhnnında muvaffak olarak bu vaztfelere tayin olun. "aklara ve-• guramıyan aruauır. llKKBK kağıdı bulunmuıtur. Ev ..ıubi Na- u 

iarafından çok güzel bir tarzda yaratılan: 

CE iLMEN 6AN6STER 
lô onlar, sakin odalannda otururlar- bidenin buraya kumarhauan topla- r ecek aylık ücret, 3656 sayılı teadül kanunu hllkllmlert daire inde tesblt 
k '-----=-· k L-~ka bir ohmacaktır. İmtlhan 11/1/943 tarihine ra.stlıyan paza.rtesı günQ saat H,30 da Çok nefiı ve orijinal lilmini takdim edecektir. 

en. ~.,,ete ço ~ mec- yıp kumar oynatarak kendisi de Tophanede kA1n umum mfidilrltlk binasında bir komisyon huzunmda tah-
ra verebilirlerdi, çocuklanmızı hay- oyundan hisse aldığı anlaşı1mıttır. r1rl olarak yapılacaktır. Lise mezunu olanlann, yüksek bir mektebe mukay- KAT'iYEN ÔLDÜRMEYEN KATIL .•• 
vani olmağa değil, «İman üstü Paralar ve oyun kağıtları müsadere yet ve müdavim olınadıklarınn d&lr vesika ibraz etmeleri şarttır. ~~:::::::::::::::::::::::::~ <:- fevkalbeş~r) yahut da .'ad~e e~, Nah.ide ile diğer kumar- !steklllenn 8/1/943 cuma günü ak§amına kadar aşa.gıda yazılı ''esalkle 
~n» olmaga heveslendırebilir- bazlar evraklarile birlikte Adliy~ blrlJkte ve pulsuz birer dilekçe lle zat işleri müdürlü~e müracaat etmeleri 
lerdı. • teelim edllmitlerdir. lAzımdır. 

(Va Na\ r--''-ö ·· d M zaff Al - Nllfus hüviyet cüzdanı, , ............. ••••••••••••••••;••••İi'•••• r~ yun e oturan u er B) llk 1 adında birinin de evinde .kumar oy.- • -· Asker terh s tezterest, 
KÜÇÜK HABERLER nan<lıx.. haber alınarak zabıta tara- C) - Tahsil veelkası, 

ıs• D) - İyUıal kAğıdı, 
hndan arAma yapılmıotır. Burada E> _ Çalı§tığı yerlerden alınmı§ bonservis, 
da Mehmet, Ahmet, Ali ve Saffet F) - il adet vesikalık totograf. 
adlannda dört kiıi kumar oynar- ' 1 - Bundan başka Haliç ve İstınye fabrlka.larlle Ortaköy ve Aza.pkapı 
larken yakalanmııtır. Kumar zarla- k&n.ür depolarına odacı ve bekçi ve İstlnye fabrlltasına da Do1t dayakçw 
n ile para bulunmua, mUaadore edil- alınacaktır. • 
mittir. Kumarcılar v. ev sahibi Ad- Bu vazl!elere tsteklllerln askerllklerlnl bltlrmlf ve otuz Jqlannı geçme-

Frana~ ıinemacılığınuı en aoo zaferi •.•• 
Harb içinde yarablan en ıüze1 Fnuwz filmi: 

Mösyö HE K T O R 
Komikler laaL F E R N A N D E L ' in 

Bütün filmlerini ıölgede bırakan bir harika 
" 

* Tramvay idaresinin Ticaret 
ofisinden aldığı on otobüs f&lisinin 
ınalzenıeai tedarik edildiğinden, ya
kında bunların otobüs haline konul
nıasına baılanacaktır. Bu f&lilcrin 
otobüs haline getirilerek iki aya ka
dar sefere çıkarılacakları muhakkak 
görülmektedir. 

]iyeye verilmlılerdir. m1f olmalan prttır. ...._ Ja 
Tallplertn Zat İ§lert mOdOrJOğümüze yazı Ue müracaat etmelert lüzumu, -.-.••••••••••••••••••••••••r• 

Bu Pe11embe: L A L E SiNEMASINDA 

* Hüseyin adında biri evvelki ge
ce Beşiktll§ iskelesinden Şirketi Hay~ 
riyenin 71 numaralı •ıtnpunına bi
nerken iskele verilmeden atlamak 
istemiş ve müvazenesini kaybederek 
denize düımüıtür. Hüseyin, vapur 
De iskele arasında boğulmak lizere 
iken kurtarıhnııtır. 

(RADYO! 

Resim ve fotoğraf sergisi llAn olunur. ' 2665> 
Sarıyer Halkevinin 20 birincikl- İstanbul Sıhhi Müesseseler arttırma 

nunda açılan reaim vo fotoğraf ser- ve Eksiltme Komisyonundan: 
gisl devam ediyor. Se~ her gün İstanbul Leyll küçük sıhhat memurlnn mektebl talebelerine ait (42) 
birçok vatandq ve mektepliler xi- takım elbisenin imali işi açık eksiltmeye konulmuştur. 
yaret e.tmektedir. 1 - EJtslltme 13/1/943 Çllr§amba gQnU saat 15 de Cağal~lunda Sıhhat 

Sergide amatör reaeanılardan $e.- ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında toplanan kom1syond& J'&pıı.a.. 
vim Madra, Ferda B8§man vo Emel cıı.ktır. 
Cimcoz'un yağlı boyalan, Refik 2 - Beher tn.kmı. elbisenin 1nıallyes11çfn muhammen bedel 18 liradır. 
nari'nin rninyatilrlerl, Turgut Bleda, S - Muvakkat teminatı (56) lira (70> kuruştur. 

Devlet Demiryolları Eskişehir Satın 
Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedeli 23170 lira olan 4 kalem ayakkabı 15/1 043 cuma saat 
1~ de Esld§ehtrde İşletme Müdürlü~ Binasında topl"nacak olnn komis
yon tarafından kapalı zarf UitUllle satın alınacaktır. 

Muvakkat temlııatı 1737 lJra '15 kuruştur. Tallplerln kanunen tayin 
et.ti~ veslkalarlle tekllflerlnl aynı gün saat 14 de kadar komisyon relsll
ğ!ne vermeleri llln ohınur. 

Şartnamesi Anknrn, Hnydarpn~a. Sirkeci veznelertle Komisyon 'kalc-
m!ı;den parosız al~lllr. (25821 

f f fi kl dl D --tsteklllen 942 yıl1 ucnret odası vesikaslle 2490 sayılı kn:iıunda yazılı Devlet Demı·ryollar-1 ve Limanları !cletme ta otogra an r.ev e sıeyre i iyor. veslkalat ile bu işe yeter muvnkkıı.t te mlnat makbuz veya banka mektubUe :ı: 
Mehmet Abut ve Necmi Ziyanın ne· 4 - İstekliler şartmı.meyl çalışma günlerinde ltomlsyonda göreblllrler. 

1 Cilzel sanatlar bakımından Hal- u in (2646) Umum ı·daresı· ı"la"' nları !9 Blrlnclkıtnon Sah liğ"le ve akşam kevinin muvaffak bir esori olan aerwtb1 __ r ..... ıı_~_be_lll_sa_aı_te_kom __ ı_sy_o_n_a_m __ ra_c_a_aı_n_. __________ _ 

18,03 Salon oı1testarsı; 18,45 Fasıl gi iklncikAnunun ilk haıfta!ına kadar T p J ~============================:::ı 
heyeti; 19.30 AJa.ns haberler!; 19,45 açıktır. ramvay aso arı Haydarpaşadan saat 9,2D de hareket eden 24 saat 13 de hareket eden 
Oda nıüzitt; 20,15 Radyo gazetesi; l~ so ve aaat 21,so da hareket eden 48 No. lı katarlar lle Pend1kten saat 
20,45 Mllzik CPL) 21,00 Evin ıaati; 10,48 de hai'eket eden 27, 14,0S de hareket eden sa ve saat 19,45de hareket 
ll,l5 Müz1k; 21,30 Konuşma; 21,45 eEB1R TİYATROLARI Elektrik, Tramvay ve Tünel İflctmelert Umum MildürlQlünden: eden 45 No. 11 BanllY6 tatulannın görülen lüzumuna blnacn l/l/943 tarl-
KlAstlı: Tt1rk Müzttt; 22,30 Ajans ha· Bl1 ak§8.m Dram kıa- <11K2 aenesinde verllmlş olan tramvay pasolannın 1/1/IMS t&ttııtnden hinden itibaren ifletumJyeceklert sayın halkımıza il~n olunur. C2648) 
berlerl. ~111~ mında aaat 20,30 da Wbaren Belediye Mecllslnce tanzim edilen listeye ~öre tebdllen veya ye- * 

SO Blrlnclklnıua Çarşamba aabahı Btf rtJK İHTiLAL n1den verllmeye bqlanacnğından paso B&h1plerlnln 1ld kıta f~fla.rUe Devlet Demtryollan 101 No. lı yolcu tar1fesı ücretleri 10 İklnclkftnun 
'1,30 Program; 7,32 Vilcudümtızu ça. ı~ıı blrlıkte nllıa.yet 10/1/943 tarlh!ne kadar Elektrik, Tnı.mvay ve Tünel İ41et- 194J ten ve İskenderun llms.nı ha.mmallye t&rUesı 1 Şubat 1943 ten mute-

bştıralım; 7~0 AJana haberleri· '1~5 jl
1 

Yazan: Romafn Rolland melert Umum MildQrlllk kalemine müraca11tıa. pasolannı almalan rtca ber o~ üzere dotifUr~tır. Fazla izahat için istasyonlara veyn. An.. 
l!lalon ot'kestrası. ' ımım Ttlrkçeal: M. Klper ohm.ur.) (2889) :ta.tada Ticaret n ha.sılat dalrealne müracaat edilmesi. C2643) 

Amcabeve göre ... 

- Afrika harbi gerçekten me-1 •.. Tevekkeli Bay Yalman merak l . . . Baksana tepelerden biri tam l .. . Bir 
ralclı hır biçime girdi Amcabey... edip cephe cephe dolaşmadı!... dört defa sahip değiştirmiıl... elinde ••• 

bakmıılar fı!~anların l . . . Bir bakmışlar İngilizlerin elin-\ A. - Nasıl olacak, 
del. .• Bu nasıl barb ~öyle)... harb }>aeımt ••• 

tepe tepe 



ikramiye 
Adedi 

l 
1 
l 
2 
2 
il 

20 
50 

100 
500 

1.000 
4000 
5.000 

50.000 

ikramiye 
Mlkdan 
I IJra 

100.000 
60.000 
60.000 
40.000 
B0.000 
20.000 
:ıo.ooo 

11.000 
2.000 
1.000 

500 
100 

50 
5 

İkranıiye 
Tut.arı 

Lira 

100.000 
60.000 
50.000 
80.000 
80.000 

100.000 
200,000 
250,000 
200.000 
600.000 
500.000 
400,000 
250.000 
250.000 

60.682 Yekftn 3.000.000 
Tam bllet 10 lira, Yarım bilet 

5 Ura.dır. 

ER BA 
Umum Müdürlüğünden 

Varlık vergisi Mükellefleri Sayın 
Tüccarların Nazarı Dikkatine 

\'arhk vergisi mükeUeflerin e, bu ve giyi tediyede bir ko
laylık olmak ye bcdcDerinin tamamı verginin tediyesine tah..<ris 
edilmek iizere, Bankanuz müessese ve Fabrikaları için iptidai 
ınadcleler, yardımcı maddeler, inşaat malzeme i ve sair işti
rıı-.1ndn ihtiyaç ve fayda gürülen maddeleri.len elverişli bulu
nanlar satın alınacaJ..-tır. 

Bu kahil malı olup ta satınnk arzu eden Varlık \'ergi.si 
mükelleflerinin pamuklu sanayilnl aJakalandıran maddeler 
için Bakırköy Bez Fabrikamıza, yünlü sanay.ii için Haliçte 
Oeftcrdar Fabrllmnuza, Deri sanayii için Beykoufn Deri ve 
Kundura sanayii Müessesemize, inşaat \'e tesisat. malzemeslle 
miit<"fcrrik maddeler için Bankamızın Galatada Şube binasın
daki Satınalma \'e Nnkliyat müdürlüğüne, kftğıt sanayii için 
lzmitte Selliiloz Sanayii Müess sesemize, mamül ~ya için de 
Katırcıoğlu hanında Yerli Mallar Pazarlan l\lüessesemi?.e mü
racaat ederek satmak isteyece kleri mallar hakkında teklifte 
bulıınmalan ilan olunur. 

Okur\or,no 
\\k Soyıstn''"' 

. -. 

AKŞAM 29 Kdnunucvvel 1942 

Devlet Demiryolları ve Limanları 9 - işletme Miidürlüğünden 
SİRKECİ - YEŞİLKÖY - KÜÇÜKÇEKMECE arası sehir trenleri 2.9.12 .1942 sabahından itibaren aşağıdaki hareket ced

veline göre seyrüsefer edeceklerdir. 
Sayın halka il~n olunur. 9. İşletme Müdürlüğü 

Sirkeci - Küçükçekmece Gidiş 
İstasyonlar 12(11 14 18 18+ 20 22~· 26 28 30+ 32 H 38+ 38+ 40 

İstanbul K. C0.30 610 6.55 7.4.0 8.20 
Cankurtaran K.a - 6.15 7.00 7.45 8.25 

9.15 11.00 
9.20 11.05 

12,10 
12.15 
12.19 
12.2~ 

12.28 
13.30 
12.34 
12.37 

13.35 
13.40 
13.44 
13.47 
13.51 
13.55 
13.59 
14.02 

14.50 
14.55 
14.59 
15.02 
15.00 
1uo 
15.14 
15.17 

16.20 
16.25 
16.29 
ltl,32 
16.36 
18,.W 
16.43 
16.48 

17.35 
17.40 
17.44 
1U7 
17.51 
1'1.55 
17.59 
18.02 

18.~ 
18.10 
18.14 
18.17 
18.21 
18.25 
18.29 
18.32 

18,40 
18.45 
18.-te 
18.52 
18.68 
19.00 
19.CK 
19.0'1 

19,15 
19.~I) 

19.24 
19.27 
19.31 
19.35 
19.39 
19.42 

19.50 
19.!'i5 
19.59 
20.02 
20.06 
20.10 
20.14 
20.17 

20.30 
20.35 
20.39 
20.42 
20.46 
20.60 
20.H 
20.57 

21.20 
21.~ 
21.2G 
21.32 
21.38 
21.40 
21.44 
21.47 

22.45 
22.50 
22.IH 
2UT 
23.01 
23.05 
2U~ 
23.lt 

Kumka.pı K. 00.38 8.19 7.04 7.49 8.29 11.24 11.0G 
Yen!kapı K. 00.41 6.22 7.07 7.52 8.32 9.27 11.12 
So.matya K. 00.45 6.26 7 .11 7.66 8.36 9.31 11.16 
Yedlkule K. 00.49 6.30 7.15 8.00 8.40 
Kazlıç~ K. 00.62 8.34 7.111 8.04 8.44 
Zeytlnbur- K. 00.55 8.37 7.22 8.0'1 8.47 

9.35 11.20 
9.39 11.24 
9.42 11.27 

nu 
Yenima
halle 
Bakırköy 

K. 00.59 6.41 7,26 8.11 8.51 9.48 11.31 12.41 14.06 15.21 16.50 18.04 18.36 19.11 19.46 

19.49 
19.55 
19.58 
20.02 
20.04 

20..21 21.01 21.51 23.18 

23.19 
23..20 

Ycşllköy 

Florya 

K. 
v. 

K. 
K. 
v. 

K.çckınece K. 
Kim. 24 V. 

1.02 
1.08 

6.44 
6.50 
6,51 
6.58 
7.00 
7.01 
7.04 

7.29 
7,35 
7.36 
7.44 
7.46 
7.48 
7.52 

8.14 
8.20 
8.21 
8,29 
8.31 

8.54 
9.00 
9.01 
9.09 
9.11 

9.49 11.34 
9.55 1uo 
9.56 11,41 
10.04 11.49 
10.06 11,51 

12.44 
12,60 
12.61 
12,58 
13.00 
13.01 
13.M 

14.09 
14.15 
14.16 
14..24 
14.26 

15.24 
15.30 
15.31 
15.39 
15.41 

16.53 
16.59 
17.00 
17.06 
17.08 
17.12 
17.15 

18.()'7 
18.13 
18.14 
18.22 
18,24 
18.40 
18.43 

18.39 
18.45 
18.48 
18.54 
18.56 

19.14 
19.20 
19.21 
19.38 
19.30 

20.24 
20.30 
20.31 
20.39 
2Ml 

21.M 
21.10 
21.11 
21.18 
21.20 

21.M 
22.00 
22.01 
22.09 
22.11 

(1) İşaretli 12 No. lı katar yalnız Pazar günlerı itler. 
( + ( İşaretli katarlar kış mevsiminde Yeşllköy - K. Çekmece arasında işlemezler. 

11 13 15 17 

Kim 24 K . 
v. 

K. çekmece K. 6.17 
Florya K. 6.20 
Yeşl.!köye V. 6,27 

K. 628 
Bakırköy K. 6.36 
Ycnlma- K. 6.39 
halle 

7.06 
7.09 
7.25 

7.28 
7.35 

7.14 7.37 8.07 
7.22 7.47 8.15 
7.25 7.50 8.18 

Küçükçekmece - Sirkeci Dönüş 
19 21+ 23 25+ 27+ 

7.55 
7.59 
8.10 
8.13 
8.20 
8.21 
8.29 
8.32 

8.50 
8.53 
9.00 
9.01 
9.09 
9.12 

9.30 
9.33 
9,34 
9.35 
9,43 
9.46 

10.15 
10.18 
10.24 
10,25 
10.34 
10,37 

12;06 
12.06 
12.15 
12.16 
12.24 
12.27 

29 

13.06 
13.09 
13.20 
13.23 
13.30 
13.31 
13,39 
13.42 

31 33+ 

14.40 
14.43 
14.50 
14.51 
14.59 
15.02 

18.10 
16.13 
18.20 
16.21 
16.29 
16.32 

17.17 
17.20 
17.40 
17.43 
17.60 
17.51 
17.59 
18.02 

37 

18.45 
18.48 
19.00 
19.03 
19.10 
19.11 
19.19 
19.22 

39+ 

19.31 
19.34 
19.40 
19.41 
19.49 
19.52 

4.1.f 

20.05 
20.08 
20.15 
20.16 
20.24 
20.27 

4S 

21.00 
21.03 
21.10 
21.11 
21.19 
21.22 

411 

21.21 
21.24 
21.31 
21.32 
21.40 
21.43 

47(1) , 

21.50 
21.53 
22.00 
22.01 

22.09 
22.12 

Zeytinburnu K. 6.43 7.29 7.54 8.22 8.36 
Kazlıçeşme K. 6.47 7.33 7.58 8.26 8.40 

9.16 9.50 
9.20 9.54 

10.41 
10,45 
10.48 
10.51 
10.55 
10.58 
11.03 

12.31 
12.35 
12.38 
12.41 
12.45 
12.48 
12.53 

13.46 
13.50 
13.53 
13.56 
14.00 
14.03 
14.08 

15.06 
15.10 
15.13 
15.16 
15.20 
15.23 
15.28 

16.36 
16.40 
16.43 
16.48 
16.50 
16.53 
16.58 

18.06 
18.10 
18.13 
18.16 
18.20 
18.23 
18.28 

19.26 
19.30 
19,33 
19.36 
19.40 
19.43 
19.48 

19.56 
20.00 
20.03 
20.06 
20.10 
20.13 
20,18 

20.31 
20.35 
20.38 
20.41 
20.45 
20.48 
20.53 

21.26 
21.30 
21.33 
21.36 
21.40 
21.43 
21.48 

21.47 
2U>l 
21.54 
21.57 
22.01 
22.04 
22.09 

22.1e 
22.20 
22.23 
22.26 
22.30 
22.33 
22.38 

Yedikule K. 6.50 7.36 8.02 8.29 8.43 9.23 9,57 
samatya K. 6.53 7.39 8.05 8.32 8.46 9.26 10.00 
Yenlkapı K. 6.57 7.43 8.09 8.36 8.50 9.30 10.04 
ı<:umkı:ıpı K. 7.00 7.45 8.12 8.39 8.53 9.33 10,07 
Cankurta- K. 7.05 7 51 8,17 8.44 8.58 9.38 10.12 
rnn 
İstanbul V. 7.08 7.64 8.20 8147 9.01 9.41 10.15 11.06 12.56 14.11 15.31 17,01 18.31 19.51 20.21 20.56 21.51 22.12 22.41 

(l) İşaretli 47 No. lı katar yalnız Cumıırtesl günleri işler. 
<+> İ~aretll kat:ırlıır k~ mevsiminde K. Qekm<?!:e ~ Ye.şllköy nrnsında islemezler. ---------------------------------------------------

Kayıp kardeşimi 
arıyorum 

Buuda.n bir ay mukaddem Iğdırda 
birinci tabur dördüncü bnlük üsteJ 
men 2295 nskert postada B. Talat 
Çankaya'ya mektup gönderdiğim hal
de buradan nereye gittiğini öğrene

medim. Kendisinin nereye gltt!~inin 
aşağıdaki adresime hııber vermesini 
insaniyet namına rica ederim. 
Bomontı sürat mensucat fabrikası 

dolmmacı kardeşi Mustafa Cavcav 

Satılık Radyo ve Pikap 
İngiliz markalı 8 11\mbah ve 

41 modelJI altındıı Gır:ıvor mar
ka çift katlı pllaıp ll)TlCa mezun 
Or.arlörU olan Radyo acele s:ıtı
Iıktır. Kurtulll!I Sinem.ası arka
sında Türkbeyi sokağı No. 76 dn 
H:ısan Fehmiye müracaat. Saat 
11 den 21 e kadar. 

ZAYİ - Mühürümü kaybettim. Ye
nisini alncağımdan eskisinin hftkm'1 
yoktur. Nilüfer Aytolun 

ZAYİ - Yüceülkü ilkokulundan 
25/ 6/ 943 tarih ve 5 No. 11 şahadetna
meml kaybettim. Yenisini alacağım
dan eskl&lnln hükmü yoktur. 

Muzaffer Dencçnuı.n 

ZAYİ - Fatih mal mO.dürlüğünden 
almakta olduğum maaş cl.izdanımı ve 
birlikte nüfus tezkeremi kaybettl.m. 
Yenllcrtnı alacağımdan eskllerlnin 
hükmü yoktur. 

İbrahim Duruka.l 

Sabhk aparbman 
Beyo~lunda Ağn caml karııısın

da eski Bursa yeııi Ahududu ve 
Alyon soka.klan ve Alyon geçid.1 
köşelerinde altı dükMn ve beş 
daireli tam kArgir ve gayetle 
metin npartınınn 11cele satılık
tır. Eski Bursa Yeni Ahududu 
sokathnda 16 No. 

SATILIK ARSA 
Beyoğlwıcla Ttı.kslmde Sıraser

vller caddesinde ve Belç\ka Se
fareti binası sı.rn.sında, Taksim 
Nahiye müdür1yet1 knm."1Ilda 
iki. a.partıman 1nşas a elverişli 
ve zemJ.nden 1tlba.rcn Man:nara
ya. ve Boğaza. fevknll'ıde neza
reti olan 8S5 metre arsa ıı.cele 

sntılıktır. EıSkl Bursa. Yeni Ahu-

SÜMER BANK 

YERLi MALLAR PAZARLARI 
MÜESSESESi MÜDÜRİYETİNDEN ı 

Sayın İstanbul halkına YAPILACAK İKİNCİ PAMUKLU TEVZİATI için mahalle Birliklerine 

i Kartı Dağıtılmaktadır 
Tevzi kartını alamayanlar nüfus cüzdanlariyle birlikte sür'atle mahalle Birliklerine müracaat 

ederek tevzi kartlanm bir an evvel alrnalan Ui.n olunur. 

Dizel ~ elektirojen gurubu alınacak 
LıUınbul Bölge Sıınat Okulu Alıml'e Satım Komls)'onu Reblllinden: 

Miktan F1aU Tutan Kat'l teminat 
Partl No. Clnsl ve evsarı Lira. Lira Lira kurut 
• 1 8 Beygirlllt elektrojen guru-

bu. 5 K. V. A. lık 1 Ad. 6250 937 &O 4111943 Saat H de. 
2 10 Beygirlik elektrojen ııru

bu. 6,5 K. V. A. lık. • • '1651\ 22950 3442 60 411/ 1943 Saat 14,SO da. 
S ıo Beygirlik elektrojen gnı ... 

bu. 10 K. v. A. Iı.k. 2 • 9750 19500 2925 00 411/ 1943 Saat 15 de. 
ı - Müstacelen teminine mruret huıl olan yukanda yazılı 3 kalem Dlzıel elektrojen grubu pa.za.rlıkl& ta

Jlblne ihale edilmek üzere eksitlmeye konulmuştur. 
2 - İhale Yüksek Mektepler Muhuebeelltlinde toplanacak okul alım aa.tun JwınJ.syonu ta.rafından yutD.n· 

da gösterııen gtln ve saatlerde yapılacaktır. 
3 - Her paru cıyn ayn ihale edilecektir. 
4 - İsteklilerin iştlrdk edecetıeı1 partiye alt kat1 teminatı ihale saatinden evvel Yükselt Mektepler 

MuhasebecUJ.g1 veznesine yatımıalan ve yahut tem.ınat mektuplannı Komtayon Bapıınlığma ibraz et.melen 
llzmıd.ır 

6 - İst.eklllerln bu pazarlı~& tştırlk edebllmelert için 2490 aayılı kanunun le~ ettlrd.lğt vestknlan halJı 
bulunm.a.Ian ~tır. 

6 - Yuk.a.rıda yazılı elektrojen grublanna aıt oartnameıcrı okumak ıstıyenlerln her gün İstanbul Sanat 
Okulu MüdUrlüR'üne başvurmalan. <2592). 

VAGONLARIN TAHLiYESi HAKKINDA 
lthalatcı ve İhracatçı Birlikleri Umumi Katipliğinden: 

Nakil vasıtalarındaki darlık dolayıslle vagonların resmt tattll günlerinde de tahliyesinin 
kararlaştın~ olduğu Ticaret VekA.letlııden bildiri~tir. AlA.kadarlann malfunu olmak üze
re keyfiyet uaıı. olunur. 

OKUR YAZAR Bir 
BAY AN ARANIYOR 

Şerait saat 11 den 5 • ka
dar 20605 numaraya telefon 

eder~ ani ılır. 

ŞiRKETi HAYRiYEDE • 
• 

ı müracaat. 

VekAlet yüksek makamınca diğer müesseselere yapıldığı 
gibi Şirketi Hayriye Boğaziçi yolcu ve eşya ücret tarifelerine 
yapılan yeni zammı muhtevi tadilfttın 1 Ki.nwıusanl 1943 
tarlhlnden itibaren tatbik mevkllne konulacağı ve zam müf
redatını gösteren ilAnlann da iskelelere talik olwıduğunu ve 
karne Aboneman satJşna da ayni tarihte başlanacağı sayın 
yolcularınma UAn olunur. 1 

dudu soka~ındn 16 No. ya Zayi talebe paıoıu 
stanbul Belediyesi ilanları 1 nevıet nen.1zyol1a.nnda.n tJmıf oı-

• ZAYİ - 942 - 943 yılına. alt paso- duR'ınn talebe puomu r.a.)'1 ettım. Ye- llll•••••••••••••••••••••liHm•ı:aa Vılayct dahıl!ndckl Hk okullar içln nlmacak (4500) ndet Soba borusu, mu ır .. ~ettım. Yen.1s1n.1 A,,.., .... ca~ım- n.t..sini eJaca{tundan h<Ucmtı olmad$ ı••••••••••••••m:ıı••••• .. •••ıım:~ 
(650> ndet yuvarlak dirsek ve ( ;;o) ndet dlrsck, 2490 No. 1ı kanunun D.AJ" ~.. " u 
40 ınc1 mııddesınin son fıkrasJna göre pazarlıkla satın alınacaktır. dan ~cılds1 muteber deAUdir. An olunur. TOKATL .. YAN OTEL• 

M cm\l,,unun tlıhmin bedeli (9378) llra (50> kuruş ve ilk teminatı (701) Ömer Qit.ol, J11,ksek mühendfJ Galata.sa.ra.Noy. 8~~_!-kımm D. 1 1 
lir (38) kur,uştur. Şart.nalJle zabıt ve muamelAt müd(lrJOğil kaleminde gö- mektebi sınıf: a No. 12 •• ~ ~ 
rfilcblli. I11~le 5/1/943 s:Uı günü ı:;aat 14 de daımı encümende yapılacaktır lll••mımr.•••••mm••••••••••••I!!!! 

Tallp\erln 1lk teminat makbuz veya mektuplan ve kanunen ibrazı ıi- Tu·· R vu·. KSE M A zınıgellll diğer vcslknlarlle ihale günü muayyen saatte da1m1 encümende K K Mi AR L R 
bulut malan. ~ (2672) BIRLlôt BAŞKANU~INDAN ı 

D ı Şul>cmu '(ecneUk toplantuı) 2/ l / 943 eumartul ailnll .ut U t• 
evlet Deniz Yolları şJetme Umum · Emin8nll Halkevi salonunda ~Apılacağından. banın tetrfflerl rica 

· MüdiirliiQ-ü flanlari · olunur. 

!stanbul Şehir hntlan..:-ve Haliç vapurları yolcu Qcıet tcı.ritelc:tı JU.Pılan 
zaml:ır dolayıs!Je, tadil edilmiştir. -

Yeni tarifeler 1 Sonunun 943 tarihinden 1t1batcn tatbik oıunmata 
bı . .şlnnncaktır. 

Bilet lleretlertnl gösteren cetveller iskelelerde asılıdır. Ba.§memutl~ 
1zahat n.lınabllir. • (2650) 

Türk Oto Rino Laringoloji Cemiyeti 
GENEL SEKRETERl.JôtNDEN ı 

~ıHık k'onaremb 4/1/943 puarteei utıt 16,JO da RtM>a ~UID" 
da yı.pılacakbr. Asanın te,riff. · 

1 - Yeni İdare hqeti se9hnl. 1 - Haataluia iaJidimi. 

Sene bap müna.sebetile 

DANSLI GECE YEMEÔİ • Kotiyon - Sürpriz. 

Kiralık Büfe 
Dtvl•• IJma.nlan İfletme Umum Mt1dür1Utünden: 

İltanbul Yolcu Salonundslkt büfe pazarlıkla kiraya verlleceıctır. Ta.llp
ltrlQ tetııneribl 0/1/94ıl tartbine P.daı' X.evazun mildilrlüğüne tevdi etme-
lıeıl. . . (2664) 


