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SABAHKİ HABERLER (BU 

Sovyetler. Kotelnikovo 
) Hariciye Vekili 

dün Partide 
Varhk Vergisi 

Vilayet, mükellef ferin be!} 
hude itirazlarla makamları 
işgal etmemelerini bildirdi şehrini zaptettiler 

Londra, bu suretle Stalingrad' da çevrilmiş olan 
Alman kuvvet,erinin kurtulamıyacağını söylüyor 

. ı 

izahat verdi 

Dün şubelere 5,111,984 lira yatırıldı 

Varlık vera-ls.i müktıllefleri dün görülmektedir. 
de muhtelif maliye fUbelerine müra- Mükerrer tahakkuklar müstema 

.caatla vergi borçlarını tediyeye de- olmak üzere itiraz mahiyetinde bn· 
vam etmiflerdir. Dün f\lbelere lunan müracaatlar kat' ln·en kabul 

Loodr~ 30 (A.A.) - Sovyetler, çevribit o~ ~an kuvvetl«ininl ~ar biıLhaa1a MiUeırovo. 5,111,984 lira yatırıbnı§lır. edilmiyecetinden ~ mtikelleflerin 
llefrettikleri 1Jmu6i bir te~rıi ilelsocı ~ umidffırl kaybolmQfhar. da çetiD müdafaada bulunma..k. Bazı kjrn.e•ln vulık vergisini hiçbir suretle vilayet ve djier ma • 
büyük bir nuvafflıkıyet bildll'mek.. Ganaimin ~yepyeni olması~ taıdırlar. Statiın.sn.dda fabrikalar tehir veya fazla tarhiyat yapıldığı k.amlara bqvumı.aınıaları lüzmnu 
teclider. Büyiik bir Alman lenzmı d~!? KoteJnikovo'yu acde ile mahalleeinde Almanlar bazı a- baldtınd& alj.'.kadarlara müracaatları bildlrihniJtir. 
:~-u·· olup Stal"--dıo 150 kllomet terkettiii -1afılm~.ır. telye1.erclen a.tılnua.larchr. ...nriiUn::...t::.. V!1" t d " J - --·- L d t.. ld "' •- ..,._. uaye nanıına un •partada uarlılı ver,,,iai 
l'e rarbinde bulunan Kotelnikovo on ra uc ırıyor .. V eıliıkil~de Alman tahkimll • zaptedilmifıtir. Londra., 30 (~.A.) - Dun I«:· mevzileri zaptedilm.iıtir. bu hususta fU beyımatta bulunuL Isparta, 29 {A.A.) - Vili.ye. 

tank ükl"' bi tren ce yansı nefl'edileın Sovyet tebl.i.. Nal kt . .1 muftur: lı.mrze aid varlık vergisi listeleri 
17 tayyare, Y u r ğ'İne göre orta Don ve merkez çı a yenı mevzı er e.bn- - Varlık vergisi dolayısile vergi asılmı,tır. Bu Iİ&!elere göre, bü. 

zapredi!mlftir. Ganalm pdl çoktur. cephelıerinde Rus taarruzları de-- mı,~. • • tahakkuk ettirllen mükelleflerin vi. ·· 'li k.otelınilııovo fİDlali Kafkasyada bu· vam etmektedir. Almanlar ot"ta Şiddet}i Al~ıuı. '?ukabil taar- Numan Menemenc:ıt>ğtu • ~ tün V1 ·yet içerisinde bu veTgİye 
hman Ahnan ordularanın gerisinde- Dona tıa,kviye ku,ryelleri getir- ruzları tardedilmıştır. Ankara 29 (A.A.) - C. H. P. l&yet ve deEteNl~rlıga .. bizzat veya tabi tutulan mükellefler için 
lci «ı mühim Alman levazım üssü mektec:I~. Son Posta - Kotelnikovo ıeh. Meclis grupu umumi heveti bu- adamları vasıta.ile ıuuracaat ede· ta.rhedilen vergi m;lı.tarı 291 ,255 
idi Royterin askeri muharriri bu A1manlaT, kuvvet toplam.ağa ri St.alingradın 150 kilometre gün (29 İlkkanun) saat is,ıs te rek makamları füzuli iş.gal ettikleri liradır. 
ln.~affakıyetl gayet manalı bul- muvaffak oldukla.rı her yerde cenubu ga.rbi&inde ve Rostofun reis vekili Seyhan meb'usu HiJ. 

maktadır. mukabil taaırruzlar yapmakta- 260 kilometre f&l'kında bulun. mi Uranın rei&liğinde toplandı: Tı·yatro vergı·ıerı·nı·n 
Bu tehrio. zaptı ile Stalingrad'da .ı .... ııı:r. maktadır. Celse açıldıktan ve geçen top-

Tanast~ i~tedikleri ~~~~~S~~,~~~ indirilmesi bekleniyo 
barekit yerlerden taarruz edıyorlarmıs ,~~:P s~::n~a:~~~~~i ~=:. s.on aylarda 10 tiya_tro. heyeti tatili laaliye;~;, bir gecede 2 'JO 

vir ıi1hhİf ve bazı hatiblerin sOl'- lıra ha•ılat yapan bır tıyatro, •an 'atkiirlara ellişer kuru11 dof:ıtmış 

Şimali Afrika Fransız gularma cevab vermiştil'. Henüz teeyyüd etmiyen bir ha. 
Londra, 30 (A.A.) - Berlinl taarruzlaroa bulunduklarını ve cep Ruz.namede miiz:tl<crc edile _ here göre, tiyatro vergilerinin 

kumandanlığı rad~ apikerl ~u~ın üç hafta- be hattının ~Jnı.anl.~ın .!~edikleri cek bat>ka maddo olmarlığından ~~i~ilmesi yolunda lllakadar 
danberi gayet büyük kuvvetleri~ yerlerde oldugunu soy1~nu§tir. saat 16,30 da celseye nihayet ve- hukumet m.akamlarımızda hSsıi 

Londra 29 (A.A.) - Fas rad· D b •• ı • d 
yosu, yayımında Salı .:ıbahı neıre- on o g es 1 n e 
dilıniJ olllt!l Frıın.sız umumi karar • 
gah ın ın fU te'b!lğiııi okunıuthrr: 

Pont de Fahs'ın cenubuna düşen So yet taa r u 
çevrede, dii§nıaa takviye getı:r~lk. • v . r z u 
tm sonra lka11ı taarruza geçmıpır. 

Bu k esimin timal kısmında biraz d k 1 d ı:er l çekildik. Fakat, daha c~nubda ura a 1 m 1? 
kuvveti ~imiz ileri harcketlerıne d~ • 
va.m etmi,Ierıdlr. Büyük anıldtarda Be il 29 (A.A) - Alman or. •lı· h!!---'-- _,,,~ 1-_ı . ı d s· ıklar top ve tank r n . .. UClllllUlrl aaum ıuu;mı,tır. Al -
e$1r a ın !· . U". m duları bqkumandanlığının tebliği: m.aıı ve Rumen kıt'aları kartı bii 
tahrlb edıhnıftir. ·~· Terek bölıeainde dütmanın mev (Devamı 3 üncü •ayfo:la) 

Alman t~bligc 
Berlin 29 (A.A..) - ~esm~. teb. 

liğ: Tunusta düpnan ~~!f mufre • 
zelerlnirı yaptığı mevzu ılerlemel~r 
püakürtülmüflür. Hava kuvv-etlerı • 
tnlz ç!k sayıda tank ve ~a~ .~ 
n'b etmidir. 2 İngiliz uçagl d~ürül· 
miiftür. Bir Alnun uçağı kayıbdır. 

Fran•tz kumandanlığı 
l..ıondra 30 (A.A.) - Cezair-

' ·· General den alınan habere gore . 
J . G ra1 Glraııd'nuo ~me ılUJI\ ene A , __ 

m 1 A f 'kasıııda fransı:z a5ken au-
a rı _..ı·ı •. 

mandan.lığına tayin euı ntıftir. 

De Golün Amerika 
seyahati geri kaldı 

Lavale muhalif Fransızlan 
• birlştirmek için De Golcüler 

teşebbüslere giriştiler 
Mareşal Peten Fransız Afrikasını teslim 

edenlere "Alçak şefler,, diyor 

Fransız Somalisi de müttefiklere iltihak etli 

ril.niştir. olan cereyan g:uikçe kuvvetl~n • 
~····•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• mekte, yapılan hazırlıklar ilerle. 

Merhum Ahmed 
İhsan Tokgöz 

mektedir. Okuyucularımızın ma~ 
lumudur !ki, gazetemiz, çok ağıl' 
olan tem&.§& vergisi yüzündl"ll ti. 
yatrolarm çok mü~kul mC'\·k ide 
olduklarını yazmış, muharrir ar
k&daşımız Nusret Safa Coşkun 

Cenaze merasımı dün da, sayın Ba,ve k ilim iz e hi t ıı.ben 
Deg"" İrmenderede ((Türk tiyatro.su yıkılmak tehli • 

kesine maruzdur! ı başlıklı bir 
yapıldı açık meıktub ne:Jretmişti. Filha • 

İzmit 29 (Hususi) _ Ordu kika, % 56 yı bulan vergi yüzün

meb'usu Ahmed Ihsan Tokgö:r.ün ~e~ tya!-1"0 ;ertleri Şb~:r ;.~er 
cenaze meraMıni bugün saat 15 agı mag; a.~~~ı şb' e ırd' ı • 
de Detirmenderede yapıLmtştır. y~tro~u .. a cı . 1 ır ~n l§eye Tiyatro•r.Mu Ja~ıtan ıiun'crtkor 
Merasimde Kocaeli valisi Ziya du~uşt':1.r.dRaş.'dh.Rl!zl a tı~athro;~ Ra1id Rıza 
Tekeli Koramiral Şükru Okan sır uyuz en m ı a etmış, a 1 - . 
dona~a komutan• Amiral Meh san:a;karı f.smail ?ünbüllü he- yapt~gı .. . ~200) lna.. hn61lattan 
med Ali Ülken Amiral S · d yet •.rı.ı dağıtarak bn revüye geç- ve~gı yuzundcn, aklorlere ancak 
H~ Amiral' Ertuğrul ema~i- mİ§, memleketin bir ihtiyacına 1 elhşer kuruş düşmüştür. 
yet müdürü bölge dona~a ko. tekabül etmek üzeı e kurulmak. Türk tiyaıtııo~unun bu suretle 
mutanı Göl~ük kaymakamı Ya- ta olan bir operet heyeti, ' 'ergi- çok ciddi hT tehlike ~edrcl gi 
vuzun 'bandosu bahriye ~olis lerin İnmesine intize.ren hazır • meydandadır. San'ati ve sa n 'at. 
jandarma sahil' müfre;eler.•n ~ lıklarmı durdurmuştu~. Anado - kan. ~~a himaye eden hüku
den bir 'kıt'a Değirmendel"e hal. luda çalışan seyyar tıyat'ro he - metunı.z.ın bu me.Jeleyi t"beınnıi. 
kile lzmit Gölcük Karamürsel yelleri de birer b:rer tntili faali. yetle ele alacağına ve hiç 0 1maz
Ereğli ve' civarda~ gelen hPyt:t: yet ederek f!ehrim:~e. g<'lmeğe sa şimd:lik, ~~una, ti0ya ~.· tarın 
ler hazır bulunmuşlardır. VHa _ ba.şla.mı!lardı~ . • V<.ırgmın. artırıl - bu. verg~den ıstısna edı~dikl rine 
yet, donanma, parti ve Değir • dıgı t~hten ıbbarrm dagılan he. ~~ır br madd~ .. ekhytte İı:"ıa 

(Devamı 3 iincü ~(J}•fada) yetler·ın sayısı 10 u bulmv.ktadır. şuphe yoktur. Bulun Hn'al ale-

Laval Pariste 
V .. 30 (Radyo) - Avrupa. 

ı,ı, d - ._ 
da bulunan Amerikan ~n·z ~uv 
vetleri umum komutanı üe yap
mıf otduğu müzakereden sonı:_a 
de Ga:ulle Ameıri~a>:a yapacagı 
seyaJıaıti taılik etınıftır. 

Nevyork 29 (A.A.) - Avru-ı riifme'k Üzere yakında Beırline 
padan gelen lelgraflııT, GeoeTal döneceii söylenmektedir. 
de Gaulle'in j&hsan General ~areıal Petainin demeci Vi~i, 3~ (A.~.). -. - Baş~ekil 
Giraud ile görüşmek üzere tak. Vıchy 29 (A.A.) Vichy Laval Par~e gıtnı1ştır. Yem yıl 

Halen kendi yağile kavrulmakta mi Meclisin ta.tllinden e vvel ka. 
olan birkaç trup kalmıştır ki, nun layiha"Sının heyeti umum'ye
bunlaT da dağılmak üzere olduk- ye sevkini beklenıekted:r. Saytn 
•arını bildirmişlerdir. Baıvekilimizle, Maliye Veki' 'mi. 

Bir fikir vermek üzer<' şunu zin bi.r &aın'at buhranına t1r beb 
söyliyelim ki, parlak bT muvaf- olacak bu vaziyeti önliyec~kle • 
fakiyet olarak hiT tiyatronun rine asla şüphemiz yoktur. 

ribeın bir hafta sonra A.c......:.·k radyosu, dün akşl\m Maref&l kabul resmınde bulunmak üzere 
ırr aya p . . v· . d" k • 

id v• • b'ld" kt-.ı• B .. etaıının General Cnud ve A- ••ıye onece tır. g ecegını ı ıırme euır. u go • 
...iôıı.mıe Lavale muhalif olan b"- nural Darlanın durumlarını ay. ------------------------------------------
• -y-·· 1 u d l t b" d • • . .. F l b" 1 . _ '- ın a an ır erne~mı neıretmıf• Zelzele f eliketzedelerine yardımlar Almanlar 15 gemi 

batırdılar 

t~ ransız arı. ır ~tırmeac; için tir. 
mütarekedenberi yapılan ilk te. Bu dem t d ekt d" • 

bb'" t"' eç e cm e ır. 
te us ~r. . Franauz Afrik.asım İngilizleTe 

Lav..ıin Hitler\e yeniden gö • (Devamı 3 Üncü sayfada) 

:.~~~!.ı.ğ .• ~:u:.:.· İngiliz meb'uslan aıatürkün 
cfu~,:~:eı:ir ı!:rı:k~~n~=~ kabr·ıne b·ır çelenk koy"ular 
~d~:::ı~~~:ıı~::.~~:~ız t~~ U 

b kafileye karıı müteaddıd . 
~~::an~ara geçmiftir. Topyekun Ankara 29 (A.~) - Şeh:ı. • Millet Mecliainm nıisafiri olarak 
SS OOO tonilato tutarında 15 gemi mizde bulunmakta olan İngılız şehrimizde bulunmakta olan in-

' k.afileye refakat eden ge· parlamento aza&ından Lord T e- g·liz parlamento azasından Lord 
ve ayrıca .

1 
b" k . M J Lawson ve Wa - Seviot ile M. J. Lawaon, Scrym • 

• 1 __ ...ı_ bir destroyer ı e ır or • viot ıle • • d mı erven Bıqka 3 gemiye dabriru • Scrymgeour yanların a geour • W adabriru bugün öğle. 
vdeet tbatı~1ılm1.~ktleri kaydedilmiı;tir. mihma.ndarları olduğ~ h~lde bu. den önce, 11,30 da Büyük Millet 

orpı .,.. .
1 

. .. aat 16 da Ataturkun mu • Meclisindeki makamlarında Bü-
Batırılan Mihver gemı c.rr il k g~k~ ikab!"ini -ıiyaret ederek yük Millet Mecli~i Reisi Abdül-

Londra 29 (A.A.) - Amıra 1 va ht em bir Çc?lenk koymuşlar ha.1ik Rendayı ve onu takiben 
dairesi, lngiliz denzialtıları~ı~ .Akde mu E~!ti Şefin manevi ~uı:ur'!n- 11,15 de Ba,veki.i Şükrü Sarac. 
nüıde iki düpnerı lafe gemısı~ _batır ve dakika süren Jrr tazım oğluyu, 11,45 de ~a~i.ciye Vekili 
dıldarını Te bafka bir ~ırun de da ; • de bulunınutlardır. Numan Menemenc•ostluyu ziya • 
batırılmıt olmaaınıo muhtemel .... i>u vak~-~- 29 (A.A.) - Büyük ret eylıemitlerdir. 
landuiunu lııiWtrmektecllr. " A...- • 

Erbaa.ian ge1en aon resimler: Kasaöacl:ı bir caddenin manzarası ve Sılıhr.ytt 
Vekili tetkikleri esnasında 

Tokad 29 (A.A.) - Viliyetlmiz merkezinde 1 
yer sarsıntısı felaketzedeleri için yapıinn para bağlf• 
ları Kızılay Kurumu umumi merkezine gönderilmiş
tir. Bunda bqka gene buradan temin olunan ~rzak 

ve giyim t>n•ıılarlle diğer levazım da felaket sahası 
na &evlu•dilmi, bulunmaktadır. • 

Vilayetin her tarafında yardıma d evam d"l 
kted

. e l • 
rne ır. 



Hergün 
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SON POSTA Sayfa 3 ' •• jLA. iN ~ 

Telgraf, 'l'eleEon Ve Telsiz Haberler· 
Cinin harbten 
' sonraki gJyeleri tevkifler Fransada 

Paris çevresinde 150 kişi tevkif edildi, 6.500 yangın 
kundağı ve 95 bomba müsadere e'"ldi 

Çunıking 29 (AA.) Çin 
resmi ga.:zeıle.6iniın birinde, geçen
ierd~ Ç'nin barbdeıı .sonraki ga.. 
yeleri mevzuubahs edilmiıtir. Bu 
yazıya göre, Japonların silablıa

Belçikada hcikimler 
grev ilan ettiler 

Ankara 29 (Radyo gazete • 
!ii) - Müstakil Fransız ajanıu 
Belçikada hakimlerin grev ba~in 
de olduklarını bı1dirmişti:r. Brük 
sel.deki istinaf mahkeme5i aza -
!an bir davada verdikleri kuarı 
müte&kib te'.vkif edilmi&\er, bunu 
müterakib bütün hak'rnler işleri
ni terkeylernilleccfo·. Bunun üze. 
rine mahkemeler kapanmı~tır. 
Geçen 1918 de de Belçikada ay· 
ni şekilde bir hadise olmuş, h&.. 
ki.m.lıer gene gyev yapmı~la .. dır. 

Londra. 29 (A.A.) - Belç:k:ı 
adliye na.zwı M. Delfoue, dun 

Nevyork 2.9 (A.A.) _ Uaited kSf edilmıit ve büyük sayıda Te-
Preaa: .le.tar müaa.dec-e ohmmuıtur. 

Oiğer taraftan gazeteler, Al· rmm alınmaaı, eski Ç"n toprak -
meıaıyanın Pans sefıri Otto A • \aınnın M.psiınin geri verilmesi ve 
bet z 'n geri çağırılmıt olduğunu sulh fA.Yllannı mutlak surette 
ve bir daha Fran&aya dönmiye· tatbikini temin maksadile Ja -
ceiW teyid etınektedirler. poınyanm müttef;k kuvvetler ta-

Londrada 1000 Belc.\icaJı haki . 
min grevi hakkında· yen.\ tafsilat 

Fr~a Almaıdara karfl mu Nice'de, tehlikeli bir kouıüni&t 
ka:veznet ~e cla1aa tiddelt - dldutu aöylen«ı biır ıahs111 tev • 
lenıne-kte.dir. Alman i~ al • kifinclen 90IU'a ba~kaları da ya
lında l>uluaaa Tow'use, Nice ve k t nmııı.nhr· Lionda araların. 
Tou'lon raıdyolat'ı Paris ~ - d'• de GauBe'ci ıeflerden biri 
a:-..ı 150 k' . . .t..:ı-ualer ta- bllhlnan 21 rti tevkif olunmu§-
Oftqe ış..:un _,...", . ala 

"9.fLnd.-n tevluf e.dildiğin1 bildi- tur •• ~oll• arzt.t:tınnf'l. k r. sdo.nduln : 
~. 250 kil Dnkilaf madde.ile ela 5Uh ar ve m ı a ma e erı 
i50() k.ındaiı, 160 kilo l>ulunmufhr. . • 

A~iın vazifesinden aynl • rafınıdan İşgali istenmektedir. 
nia~ın Himmlerin rakibi Rib • Çiın bundan ·baaka, haırb rneı;' -
hentropa kArfı bit- puan daha ka ut~ cezalandırılmasını, ç;.. 
zan.mı! olduğu söylenebilir. ~i ya.baıncı devle1ler fkarımınula 

vermiştr. B~ik.ada adleye ser -
vis;, 12 llkkanunda tamamile i~ 
lsneikten kalmıfl,r, çünkü ha • 
kimler, kanunların esa'5laırını ye. 

ni baştan vücuda getirmeleri içm 
Almanlar tarafından verilen di· 
rektiflere tabi olmaktan imtina 
etm~leTdir. küç:'Jteın muaheJeler~n feshin~, 

~~ ... =adde ve 95 bomba Alman polı• generallrn 
..... :ı __ ..ı ı t 11.•uhat!l Londra 29 (A.A.) Neue 

Pariatrn bir milyon kifi 
çıkarılıyor 

Londra 29 (A.A.) - Fransız 
hudadundan gelen llOll haberlere gö 
re, ..faı mü.o:külitı, bir milyon Pa -
rislin1n fclılıden çı'karılmuıtıı za -
ruri kılmak!.adır. Analarla çocuk
lıarın Britanya. ve ormandie.'ya 
gönderilecekltt-i söylenmektedir. 

keza ya.hancı devletler arasında 
atkteıd~~ olan ve Çinin menfa
at ve hükümranlık hPiklarmı bo. 
'l: ' " Tl bütüın muah~tleierin ortadan 
kaldmlmıaımu da · ti ·ecektir. 

Don bölgesinde Sovye 
durakladı mı ? 

taarruzu ··--e.-e 0 unınuş ur. ın · .. ik" AJ,.. 
1tropag.aıulııa yapmaktaı suçlu Zur..ch«. Zerıtunga .core, » ı 
~ 134 ki · ci ha tevkif olun- ınan pone ıeınera\ı, Fransanın 
hı•·...:1--..J Dfl ... l tahrilt cWliıli iclareMnıi kontrol etmekte.. 

-\'••r~ur euuryo unu ,_ _..ı ı,· • . i 
et.nıdk üz~e bulunan tedhitÇile,. cHr. Bunr.a.raaa. rınm. u~!'m. L1vBI muhalif Frans1ılan 
M-- _ "'~ ___ ..ı alulanmııJıardır. bnıırgahı Pa.rwte, dıie:rınınki 
-uı.peu.,;~e Y '..L.L '-1-d" 

Heırau1ıd vtlay tinde 15 1dti tev. y.,..y ae ... 
hirle'lirmek İÇİ J De Golcjler (Baf taralı 1 inci şayfada) de aluııa:n esİ'r .sa;tısl 3500 ki,iye 

'i cunıa &e~rek diifmauı püsküN.m:iJ yükselmi.fti.r. 

d d 
teşebbrlslere giriştiler ler ve bu arada bırçok tank ınıha 12 ila 27 ıt:ckam.:nda bu ke -

Kredileri tah i kara.r cerre- (Baı tarafı l ınci •ayfadaJ ~u:ı::~ Don a:asında ve buyiık ~=tle':"Geı;~an~ai;; to!o~~~ V ve Amerikalılara teslim etlen bü- Don kavsinde yeni düıman hucum. tarya.sı, 105 'oınob·ı ve iki mü-

-
• d • ı• d 1 1 tün a:!.-çak teflec, benimle anlaş. ları fiddetiı nıi.da.ıaa muharebeleri hirnma.t depr. ele geçirmif 'er. 

Vesin en Is lsna e 1 ce er ua hallinde ve batta benim e- esnasında aka.nıete uğratılnıııtır. dir. Bunda.o b1ı. :a 278 UÇ<.k, 4 27 
( Baı taralı J ifM:i •tıyfada) )1 mirieırim Üzerine hareket ettik-1 Günlerdenheri çevriiınif bulunan tank, muhtelif ,aµta 221 top, 85 

ınesıde.re halkının çelenklet·i cer )mini iddia. eyl.emifler ve iddia bir dütmao grupu inıt,a edalınıiptır. mayin atacı r . .ıkinc, 537 mitral-

Merhum Ahmed 
İhsan Tokgöz 

bat.,ıi. t.akiıb ecliy.trd.a. Merhu • eylıemektedırler. Bunlar, hare - 24 likkiınundaoberl bava kuvvet- yöz, 877 otomcbil ve 15 muhte. 
ban Ya.İyetİ ucibince ceııu.e Ankara 29 (.Hususi) - Dev-ı allmmıştır. keti.emin bentm ııamimi dü~ün - lerinin <le iftirak e-ttiği muharebe - lif depo imha olunmus~ur. 
Deprmenc!e.rede Gnriblor me _ lelin hususi idareledn ve bele. Bundan batka ytipt koopa-a • ce!er.ime tercüman olduğu iddia. l~'"°': 65 ~, 30 top, ağır ve ha. Modcova 29 ( A.A.) _ So Jet 
a.tlıimdaki ebedi istirahatıa • diyekırin intaat ~ılerini mukave· tiflcrine, hususi mekteblere, ın?.a bulwıuyorlar. Bu demeç - fı. hir9ok pıyade sılihlaıı ve diğer gece yarısı tehllği: 
h•a t~.di edi&.n'şlİt. kileı"le deruhde ede.n müteah • pe'tırool ve mü,takıı.h idhal eden en. en kat'i surette yelanlıyo - harb alzernesi tahrib edilıniı veya 28 ilkkinunda kuvvetlerim:- orta 

hidierin kredi darhğı yüzünden firmaıl;ara ve tütün, fındık, sün. rum. Ben, onlaN. teca,·üze mu· ele geçirllmlı çok !.ayıda da esir 'Don çevresin.de taarruzları ı t;t!nİf' 
BBSIO Birliğinin tebliği itlerini sekteye uğratmımıak ge:r, besak, meyankökü ve lıü- k.a~eınet ~e~ ve. çarpışmak em alınmııur. D~manırı uğradığı kan- leterek Çetkogo şehir ve emiryol 

B • ad 
1 

hl 'ma.ksa.clile bu ~..bi nıüteahhidlcre la&asile palamut ve hülasası gibi nn'ı verdmı. E.lcr ndc bunu yıı. - lı kayıblar esır sayısına nazaran çok durağı ile Passiukov, Kal' .ov, Vi • 
Tüı4t cı;:s:"sı f.1 ~rulı>'taınbul bımka.lı:ırca açılmış ve açılacak 'hraıç maddelerimiz üzerine hım pacak vasıtaları da vardı. Falka-t yüksektir. lsoçanov, Ru.:li ·o, Pr:J.ıya· ı, Krisiroe 

Mıntaka.aı R~Lğ"n..ı.cn: h~ _türlü ~iler_in !icari kr.e - k ' ""Ca eçılaoe.k kr il ri."1 ve oniı:?z, böyle haı-ekel etmedilcr j lmıeo gölünün cenub doğusunda Temovi m~\·n mahallerini ele 
Bu ilcsin' b " yukler:"n.den d len tcnzım koınılesınce verıl • veıri'lıec.elk u anı.larıu ayni k arar "'e sözlıcriaıi tutnıaınak su retile düpnan fiddeıli bir topçu ateşinin geçirm~lerdlr. 

A 'L uı ... :.1 m·~ 1_.-..J•L • ....! tahd!..J kn ..... r~ • d d b r kılm kn r.--eflerini ki rlettiler \'e Fransa. ve tank kuvvetlerinin destekled;;;..; Stalingrad çevresinde 24 düc • 
~m~ İhaan. Tol gözün aramt>lo- ~ ~ ~ . K1 r ..... ı çer. çery-.esı ışın a ı a n sı - y-· "«>" s-
dan ebeıdi olarak a,ynldıtını «Si- çeyeainden :ı&tiınaa1 karar altına rarlaıştırıhnııtır. nm m enfal'.tlenni çiğnediler. hücwnlarına devanı eUoiıti·. Bu hıi man taşıt uçağı d'*iirülmü~tür. 
l"Cnmekle :müteNaıri:ıı. G ' ~d'y geıl.iuce, kencNsiınin cunılar dü:ınana ağır kayıblar ver- J aarru:z; Jüraklo.dı ını? 

Merhwn, cena.z~iıı pek HY- "T.a_ rı.·.hin k_ ay_ dettiği en 1 Sovyet donanması Kara- ~ b" hmT o~~.teai olmacl~ğınldiri~~ p~~:~~· 34 
Sov. Ankara 29 (Ra.dyo g zete • 

diği ve aon nef-eı.ini kucaiınd• b k . v~ .er angı ır mcp-u 0 ? - yet u. .... ı tMJnU UUflir. ai) - Don böl esinde Rus ta r-
h uyu gız ı hareket,, denizde faaliyete geçti •ite .ıdd:ıae.ında bulunamıyac.agın Şimal cephesinde hava kuvvetle d kg .d d . b Verdi!.ğÇ. Değirnıendere me:ı.ar. . - da biç bir füphe yoktur. Ben, ıre • riııniz Murmanllk dem\.-yolu Üzet"ln· ruzunun ura .gına :ı.r a. 

gnıa gömülm · i a.siyet etmlf Ne-vyork 29 (AA,) - Fıran- Moı.kova 29 (A.A.) Kra&- k G:.l!"aud nun, gerek omm em· de eheınmiy~tli istasyonları bomba. zı emareler goze çarpın Ilı: adır. 
ve c~e tô mi bugün (di.bı) NGun va.ziyeıti ha.ldaında Nev ,. naya Zvezda gazetesinin yazdı., ri nı:ı. gi-recek d'ö-a- hi.ç bh- lamıflır. Rostofa 120 kiJometre mesnfede 
Y~pı 

1 
İ bu ea.bah (dtin york Heaıa.ld Tribuıı'de müulea· ~ .. 'm 1n benim adıma GÖZ söy - • · bulunan Tap r:ıkaıy.ı dem ,.~olu· 

_ _ L_L) '----' -.11tırnu~ clduğnn· a aore So\y don ası \•e 
1 1 _ h k Sovyet huau111 tcb ğı nun Ruslar tarafından i g "n 

D&ov.n A5r""-• u.r. ,__ .. "t b ' b F" ld' ·!:\. a mı tanımıy T"um. -an bü:tü t ·· ıerimi:.ıe rai· Ulll" yuru en ın aıt ·ıe ıng dona:r::naya m :n ulı hava kuvvet I.ı:ındra 29 (A.A.) _ Vidhy rad Moskır.va .. 29 (A.A.) - ~ovyel den sonra Rus kuTietler'nin da. 
tnen &on vaz"fem:zi ancak yarın Elrot, şöyl yazıyor: teri Karadeni-zde Alrnanlann e· yosuna göre İng liz kıt'aları ile de ~~er burosuııun hususı teb- ~ cenuba ilcrl~~lenn. dair 

( Lu un" ) 
1 

t ı 1,15 tren. il.e . ye Bütün tarihi.n en büyük gizli · d b l l (Ti· br h-ıı...,,,. g lme t M lo n e u unan lmaule.ra üç hü- Gau 'cüler ik noktadan Fransız 0 • • ıı.ıu.... e mış ıt·. 1
• rovo 

Tütün çiftligi yo~l kahrını zıya. hardcetinin bnş dıgına şahi.d o. ı_ b , _____ 
1 

d S-""' 1• • :,_;wn
1
:_1 __ ..Jlr Kuvvetlerimizin Staltngrad ce şehri 3 tarafından çevnlm;,.., 

. · k et . 'f • d b CUIDG:& llKH»nUıp&Al' ır .,..ua!lsıne .,.•u• ~eru . , d Le! l d . 
7 

ret:e gidecek heye t zştıra - b.cağımız güniJn arı esm e u • G l d G ll , .. h 't besi nuoun aJA11 taarruz arı evam et Rudar ıehre 4-5 k lometTe yllkı. 
m-"- •ure..:le yanacağız. Iunmaılc.ta olduğumu:ı: muhteme1 Bazı lıarb gcmil ri Almanla - ener a e au e un 

1 
a me'ktedir kad 1 · ı d' B h · ~K. ., "" .. Lond 29 (A A ) _ Gen ral • na ar ge m~ er ır. u şe rm 

G'denler saat 17,17 tTenile c:.tir. Bu hareket, ,imdiki -vakayi rın s&hildc vücuda. gctird"klcri d G l!r:- d ·~-. dıwı d ıneç 28 İlk'kanunda StaHngrad ce. müdaf.aa.sını yapan Alman kıt'a· 
• 1 • • d _._ecek d k ta.h'_ı, t b h d • ~ au .. ra yo 1~ yay g • b d K 1 k • • · aene Tütün çifu~l'll c;ıı i-T dol.ayuiıle n.efai Fıanse a vu ua K'"ma. ı om ar ıman elmiof • d .,. d t __ ,:-..• et dikt lör nu un a olen ovo utıkame - larmın çok tehlike-lı durumda ol-

tre-lc don" ebHeceklerdır.. • . •elecektir. ti e, rraıns.a a e:w.:nıy ' 
1 

a: • tlıtıd :taaTıruzl b il ı..ı.-.n - b" .. k b' ,.. • r. lak ve idarenin gaSbedilmesile sona . ree k ~ın! .•ta;~ ·1~ ges maı 1 a raı:men ur 1t' ce. 

l'sti~y~l~ hbautır .~~.:.et:z~:ye=. , ... ~---••••••••••••••••••••••™a•'L .. eren hi.dlse-1erin kısaca tarihçe!İnİ ~~ tentr l~kvv~~ e:ılmlı:o:. .~ a d2 t s.ar~ vb~ azkunRle ır.ku aven,1et. ~· ......... -· ... ., _ .:ıı ıl ~ ptıkt bunun eçı· i bir :KıUome e ı u.ıır r er enıe on;ay e mellOCll"ll rço uıı uvvet eırnun 
iltiha:k edebileceklerin\ arzeaı ÇENBERL'ITAŞ S'INEMASINDA ~:vr :~,~ra, baış.ka bfr ~a 1- mi~ler ve b"~çok mel&Un malıa1- Ror.t.ofa doğru ileri haoreketini 
Y''lınız. • • fade e etnı~~ vıe ne kadar kor • ~ ~gal\ eylemi~lerdir. Dört f:renlıe.miıst:İT'. Ukrayna toprakla -
Matbua( Umum Müdürlüğünün • ku1"; olursa ol.un müttefikler ya_ günlük ça.rptf11tada kuvvetleri - rına girdiklıeri haıber veril"'n öte-

tce•.Ür'Ü Bugün 11 den itibaren devamlı seanslar nında mücad-e1eye' drvam için milli mh topyek\ın 60 ita 85 kilomel- ki Rus kıt'alarının daha fazla il· 

Matbuat Uınuın Müdürü Bay S rad-' d...c;.lsıbrmedi~ ve Fransız- re i'ler1le~lerdir. • razi kazandı.kl.anna daôT bir ha.. 

d 
• nıtaka enenin 2 muazzam e-1..eseri birden -,,. - .. -- 26 fULt_- k Scılirn Sarperdon iın ":11 • ~· ların yalnız bu iradeye boyun eğ- llKIK&nUn a şamı bu kesım- btt gdnıemı4tir. 

reüaliğme şu telgraf gclm~tt':1': . ~ ~k ve iUıttt ct.rnek zorunch ulun. 
ı Türk basınının crneklı ıtÇıı. 1 • Y 1 K 1 L A N S A A D E T duklarını .c;yl«nlp. ~·-----------------· 

Ahmed ihsan 1'ok~ö:riin öl~- Wf HER KR 
1 

Jiro Fran•ız. tabiiyetnden Yeni eene:vi eflİz bir zevk, •onıuz bir neı'e içinde seçirnıeğe 
~~~T· ü! .. b:.~~,~~e b:~;ih~ R AUSS - G ZELA UHLEN - MARTIN URTEL çakanldı hazırlanınız. 

Aynı lm.ı eeveu 2 kardeı... Gözkrini saib eden baba... Nevyork 29 (AA.) - Vichy Her yarattığı uer bir laılakaha tufanı ..... . 
d;Jerim. ıı Hayat uçurumu.... 1 kabine meclisi general Giraud'yı Her ya,attığı film bir net'e kMh'1fasl olan 

KADINLARI ve ERKEKLERJ HIÇK!RTARAK ACLA- jFr31letz tabiyd:inckn çıkamıı,tır. F E R il' AR DE L'İD 
Bulgaristanda 
incirden şeker 
istihsal ediryor 

Sofya 29 (T.P.)- Ilulgar ziraat 
nezareti, .mem!ekette incirden ~er 1 
İstibsalini kararlaıtınnıt olup, 1943 

aeneslnde 5 milyon kilo incir ,eke· 
rinin iat~l edlld>llmesi için geru l 
il tertbatı ahn ıtıır • 
r 

Son Poetanm tefriknal: 5 

- KorMiorclaydım. Silah sesi. 
ni it'ttim Kottwn, kapının tok
rnağı~ı t~ttum. Kapı kil~dli . d~
i!ildi. Açtım. Monreyi, şım;lı sı
:z.in gördüğünüz ayni vaz yette 
görd"m. ' 

_ D k ki silih sesini iıit-
' w • • eme , .. bili-
hgınız zaman, kapıyı gore 
Yordunuz. 

Komiser, baıile tasdik etti. 
l>etektil, alı~kan bir hareketle, 
ÇeDeaini katıdı. 

- O halde, odadan b;ri.i çık. 
la, mutlaka abin önünüzden ııe
Jecekü, 6yle mi? 

TACAK İBRET ~r:ı5!iLE~~ .• TITRETICt Trablos:arpte çarpısmı•ar 
Ka.hiore 29 (A.A.) - Resmi: 

2 NE ÇCK KOCAM VARI ileride buluna.n kuvvetler', Va-• .. • •• 1 di--El.Kebir çevresinde dü~manla 

Harb içinde ha:r.ırlaclığı en 900 film 

MÔSYÔ HEKTOR 
Yann Aksam L A LE SİNEMASINDA ~'iELWY.~ DOUGLAS - JOA~ ARTHUR'un , .... mll!l1 Tnubıtfaza f!'t..,:.1e-dİT. 

muttereken yarattıkları eımalaız bir ser · (T U R AL Öksürük, lstanbulu yerinden oynatacak bir hidiae olacaktır. 
Şen mevzuu ile sönül ve kal:blerl teslılr edocek net'eli, eğlenceli tli.cı 

•ık fihni • __, 1 - , 
Dikkat: Numaralı yerler tirmilden .aatıhnaia baflamıı,tır. 

Telefon: 43595 

- Tabii. Sil&h abldıiı zama~ kiki bitirir bitirı .c:z: inelim. di. Siz de görüyouunuz ya, silah Komi.aer: 
bu kapıdan, ancak iki adım öte. Cesede <!okunmadan, korku- k - L_ d l k ÇO - yaııun an atı mamıı; çün Ü - Pencereden h'ç kinıse çık-
deydim. Bu adam İntihar etmi,._ iııauo ÜX«İnden eö-ilere'k a"'a"'ı ba t 1-1 • • b' k " - • ... • ru oa.C4ı namma ır fey yo . ma.nııı, diye homurdandı. Çıkmı.t 
tir. baıktı. Duvarın boyunca, kar ta- Uurden, a.rkada,ınm omuzu olsaydı, izler bulacaktık. Bütün 

MiJel Rönuar, •iır ağır cevab bakası, uzak biı- me•afeye kadaT - · ..ı ~ iJ • b k ., uzerıno0en eg mı,, a ıyordu: b'Lllllal' ha.na iımkilnıız görünü.. 
verdi: dümdüzdü; bir gerdelc doldu. - Doiru, dedi. Peki amma, yor. Anlunıyorum. 

- Böyle dütünmek mantıki o- rulmu~ süt kadar lekesi.z beyaz, bu iş na.aıl oldu,' öyleyse? Silah Rönuar: 
lur. Ancak, aiti.hı bulamıyoruz. uzanıp giıdyordu. Rönuar, dik- dı§a;rıdan aıtılmtf olamaz. Yüz - Ma.amafih, izahı mümkün 

Polis memuru: katle, uzun uzadıya muayene et- metreden fazla mesafeye kadal' bir ınıokta var, dedi. Monre öl. 
- Dıtanya düşmüş olabilir, ti~i hal~e, birinci kattan ~·a,mÜJ tek ağaç yok. Hem de, aHi.hın, müt. Onu öldüren bu kurıunu, 

dedi. Monre, silahı attığı :zaman, bır fey.rn bıra:ktığı en küçük bil' oda içinden atıidığına yemin e- birisi aılmııf. 
her.ha:lde p'inceı·enin önünde, a. ize te$Adüf edemedi. derim. Genç ada.m bil den bire suı:tu. 
yakta duruyordu. Doğruldu, cesedi daha yakın- Rönuar, ta.dik etti: Gözleri, maktulün sağ dinin 

Roouar, cesede y11Jc~a~aa,.k:. dan muayene etti. - Evet, ailih sesini hep iait- parmeiklaırına takılıp lc:alm:ştı. 
_Olabilir, dedi. Lu.k n, !erıY_C Kur,unun gi.nliği yer, alnmın tik; birinci kattan &eldi. Yalnız Bu el kıapalıydı, p:ırmaklannın 

( TlY ATROLAR ) 

il
~ latanbul Bt:lediyesl 

Şehir Tiyatrokrı 

Bu ~:ım saat Z0,30 ~ 
llRAM KISMI 

HOYUK lH11LAL 
Yazan: Romaln Rolland 

KOMEDİ Kl M1 

PAŞA BAZRE11.ERİ 

Yam&: V. ŞonLıı.n ve K:ııklburt 
OuıııarteS ve Pa:.:ı:- ı:ünıerı 

15.ıtO da ın~ int' 
doğru dC'V?'ibni~. Bu da .~o.~terır ortasında., ufacık bi.r de1ik halin- o kadU"" de&"il, daha korid<'ra rasmda s1k 1 sıkı tııttuğu beyaz 
ki, silahı attığı zaman yuzu ka- deydi; çıktığı yer çok daha bü- girdiğim zaman, barut kokusunu bir ~Y görünüyardu. 
pıya. dönükmü,. . • • .. .. • yüktü. Kan, saçların üzerinde duydum, herhalde ai7 de duy- Rönuar, eli tııttu, açta. y tte, ~--••••••••••ıa. 

Burden şu f len 1lerı. surdu .• pıhtılaşmış ve soğuktan donmuş- muş olacaksınız. beyaz bir çakıl tn,ı düştü. EL ~EBINl,..I wre 
_ Kursunun sadmes•le, belle~ tu. . - Elbette. Binaenaleyh, kati. Koıni.seri'.e llrka<luı, ill'içbC- IJ. w 

olduğu yerde nönmü&tür. A'\"111 Römıu, muayeonesine b"rd~- im, !llncaık penct.-reden kaçmış ,..,a:na veremeden bakıvorlardı. y 'O z 1) HÜ z"" 
__ .J_ &ilahı da pencM"ed-en bire n;bavet vf'rdi ve kaşlennı olması fıhtimali var. ~u beyaz taf, malctulii~ elia\dP U 

z.a~bununla İ'r:ah edebiliriz. oatıtı. Sililı cok yak•ndan atıldı. Birlikte, parmaklığa yakbşh. ne a.rayordu? Rönuar, tatı a.ldı. Soğuktan tm.:!.:ıfaza IÇn 
aıttıgını k 'ht' 1 ver P.-ı zaman cild üret"inde daima lar. Demir, on aantiınelTe kadaır r.e-rz ir~ig~inde, ma.rn tabir 4"dı'- DERMOJEt-~ 
Rönuaır. buntı. ~ 1 wn& • .... 1 ;__ t 1 • • • h 

b
• _ ..J !1 u e-n r>arut ane <'Tm'!lll sıv"' °klalmlıkta bir kar tabakaaile ör- len nevideon bir çakıldı. Tcbe,l\~e 

medıLtni ıöateren rr eva M~: ~or • • •--·· ....!-.1"-· d ·~- '·' 
bö 

,_ • o'du.n.a, ~1-1,.1-.• J t.;)ler nıt. •AU~.. nun 0ıır1ru0 ıgı el'IK tülü idi ve bu labaka, maktulün benziyen bu tat parçaamın, biT K 11 Eı.- yıe ı ,,- " .ı k • d u c.ın:z: ller cc~ ':'~:k hu'unur - 87 l buluruz. Kaldı f"tTaf"'da p:oren-e<Tnıatı. vığıılnıi'ı no ta mbsteana. yai ı- ntf& içindeki bu öli:'nün avucun- '5 
,....Jıda KO a.yca s ilk tat--- - lıL:mr.e mtilıu etmemiı, de. tı rı"'bi duruyordu. da ipi ne idi? ( Arka:u var) -
ki yerde kaT da vaT. u ~ 



4 Sayfa SON POSTA Birincikftnun 30 

( Bulmaamız : 10 (18)) İLAN 
Baıtl..rd'°' 30 t1111eftıti h'61led•r•Jr 
6ir arada 70llıyan oltuyuculoırı. 

llWllları MJ ltifİY• hotlanna 
PJ~cclt. lıdiyeler oer..:efi~. . 

DEVLET DEMiRYOLLARI ve LİMANLARI 9. iŞLETME MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 SİRKECi - YEŞ~LKÖY - KÜÇÜKÇEKMECE arası şehir trenleri 29.12.1942 sabahından itibaren aşağıdakı 

1 ' hareket cedveline göre seyrüsefer edeceklerdir. Sayın halka ilan olunur. 9. işletme Müdürlüğü 
Sirkeci - Küçükçekmece Gidiş 2 --f--1 

3 
4 ıı--ı--ı--i--t 

5 
6 
7 
8 
9 

lııt..yoolar 1'2 (l) 14 16 18• 20 -- ---1.tanbul ıc.. 00.30 6.10 6.56 7.40 8.20 
Calııbttar.aa K. 6.15 7.00 7.45 8.25 
Kumbpı K. 00.38 &19 7.04 7.~ 8.29 
Yeaikapt K. 00.41 6.22 7.07 7.52 8.32 
Suntıtya K. 00.45 6.26 7.11 7.56 8.36 
y .aw1e K. 00.48 6.30 7.us a.oo 8.40 
Kult~ K. 00.52 6.34 'J.19 8.04 8.44 
Z~u K. 00.56 6.37 7.2Z IS.07 8.47 
Yeıümllh.. K. 00.59 6,41 7.26 Llt S.51 

1 - 11.:lıııQ•Hi ~ maOtle (8<). Bakkköıy K. 1.02 6.44 7.29 a.ı4 8.54 
z - ü:re <ı>. ~ea. tia, ...ıaa da Ye,ilü V. 1.06 6.58 7.35 8.20 9.00 

._,_ ijllllU141e ~ 'ltir MD.u: (3). y K. 6.51 7.3. 8.21 9.01 
3 - w, «rıc'C:ll (~. 1.1.-. ~ Flol)"a K. 6.58 7.44 8.29 9.09 

..._.. es>. K. Çebaeee V. 7.00 7.46 8.31 9.11 
f - Atala ~ (t}, Bir iı!ıim ~. VL.... JC. 7.0ı 7,48 
5 _ ~ <.a>. - 24 V. 7.04 7.S2 

2~ -
9.15 
9.2.0 
9.24 
9.27 
9.31 
9.31i 
9.39 
9.42 
9.46 
9.49 
9.55 
9.56 

10.04 
10.0ô 

-11.00 
11.0S 
11.09 
11.12 
11.1s 
11.20 
11.24 
11.27 
11.31 
11.34 
11.40 
11.4ı 

11.49 
11.51 

26 -12.10 
12.15 
12.19 
12.22 
12.26 
12.30 
12.34 
12.37 
12.41 
12.44 
12.50 
12.51 
12.58 
13.00 
13.01 
13.04 

28 

13.35 
13.40 
13.44 
13.47 
13.51 
13.55 
13.59 
14.02 
14.06 
14.09 
14.15 
14.16 
14.24 
14.26 

, _ Arn.paıla. 1ıir' ....,,et ~. (1) .t.aretli 12 No. lı katar yalnız Pazar günleri İf]er. 
( •) ~aretıi.' katarlar k ... llle'ftıÔIÜnde Y-"L:.:y • K.. Çekmece arutnda ı-1~'-~ 'I - Ceriha t•), N&ta (.!), ~ •:r .,,..._.. .--·~ 

30~ 

14.50 
14.SS 
14.59 
15.02 
15.06 
15.10 
15.14 
15.17 
15.21 
lG.24 
15.30 
15.31 
15.39 
15.41 

32 -16.20 
16.25 
16.29 
ıG.32 
16.36 
16.40 
16.43 
16.46 
16.50 
16.SJ 
16.59 
17.00 
ı7.06 
17.08 
17.12 
17.ıS 

34 -17.35 
17.40 
17.44 
17.47 
17.51 
17.55 
17.59 
18.02 
18.05 
18.07 
18.13 
18.ı4 

18.22 
18.24 
18.40 
ı8.43 

36~ 

18.05 
18.10 
18.14 
18.17 
18.21 
18.25 
18.29 
18.32 
·18.36 
18.39 
18.45 
18.46 
18.54 
18.56 

38~ 

i81ö 
18.4_5 
18.49 
18.52 
18.56 
19.00 
19.04 
19.07 
19.11 
19.14 
19.20 
19.21 
19.28 
19.30 

40 -19.15 
19.20 
19.24 
19.27 
19.31 
19.35 
19.39 
19.42 
19.46 
19.49 
ı9.55 
19.56 
20.02 
20.04 

42 -19.50 
19.55 
19.59 
20.02 
20.06 
20.10 
20.14 
20.17 
20.21 
20.24 
20.30 
20.31 
20.39 
20.41 

-20.30 
20.35 
20.39 
20.42 
20.46 
20.50 
20.54 
20.57 
21.01 
2ı.04 

21.10 
2ı.ıı 
21.18 
2ı.20 

46 

21.20 
21.25 
21.29 
21.32 
21.36 
21.40 
21.44 
21.47 
2ı.51 
2ı.s4 
22.00 
22.oı 
22.09 
22.111 

48 -22.45 
22.50 
22.54 
22.57 
23.01 
23.05 
23.09' 
23.12, 
23.16 
23.1~ 
23.25 

ı - ı:a..ıt.aa lııİi'l HU. N«a ft). 
9 - Bir emir (J.>, Bir W. (4), Kii.çii.kçekmece · Sirkeci Dönüş 

11 13 15 17 19 21~ 23 25~ 27~ 29 31 - - -- --
1- M......, _,, r.:mlalz (8). Klm 24 K. 7.06 7.55 13.06 

13.09 
ı3.20 
.~.23 
13.30 
13.31 
13.39 
ı3.42 

13.46 
ı3.50 
13.53 
13.56 
ı4.00 

ı4.03 

ı4.0S 
14.11 

2 - Yek dlae (5), MMluıa f>), V. 7.09 7.ö9 
3 A-..a- .... _ K. Çelmıeoe K. 6.17 7.~& 8. ıo 8.50 9.30 ıo.15 

10.18 
10.24 
10.25 
10.34 
10.37 
10.41 
10.45 
10.48 
10.51 
10.55 
10.58 
1ı.03 
11.06 

ı2.05 

12.08 
12.ı5 
12.16 
12.24 
1227 
12.31 
12.35 
ı2.38 

12.41 
12.45 
12.48 
ı2.53 
12.56 

14.40 
14.43 
14.50 
14.51 
14.59 
ı5.02 

ı5.06 
15.10 
15.13 
ıs.ıs 
15.20 
ıS.23 

15.28 
15.31 

- ~· - ,_. df'Viet ( .. ), C'l--·a ~--, K. &.20 7.28 S.13 8.53 9.33 
f - Blw tk (2), Dba IPI- ~ ~ V. 6.27 7.35 8.20 9.00 9.40 

&,ltıııim a.,na et>. y .. L 6.28 7.14 7.37 8.07 8.21 9.01 9.41 
5 - ~r ..ı eıliı,i (Sol, Btr emir- ~ • .W:...,. K. 6.36 7.22 7.47 8.15 8.29 9.09 9,49 
ı _ Bit' fl'eıııık ._ (4+ Yealnuılııalle K.. 6.39 7.25 7.50 8.18 8.32 9.12 9.52 

7 _ :ea.. ~ {.(), ~ m. ~~ K. G.43 7.29 7.~ 8.2.2 8.36 9.16 9:56 
._ (!). Y~edilw~ K. 6.47 7.33 7.58 8.26 8.40 9.20 10.00 

ııo:ı K.6.50 7.36 8.02 8.29 8.43 9.23 10.03 
8 - .w (~. ~7- .w fll). Samaty, K. 6.53 7.39 8.05 8.32 8.4G 9.26 10.06 
9 - T~ .._.. (t). Yeıı&apt K. 8.57 7.43 8.09 8.36 8.50 9.30 10.10 

..................................................... KunWap1 JC. 7.00 7.46 8.12 8.39 8.53 9.33 10.13 
Son PotJta matha•aı: C...twrt.&n K. 7.05 7.51 8.17 8.44 8.53 9.38 ı0.18 

f.taal,111 v. 7.08 7.54 8.20 8.47 9.oı 9.41 10.21 
~i1aıt. Miıı)iirti: M. s..ı ~ 

SAHİBİ: A. Ekrem UŞAILIGİL 
(1) İtaretli 47 No. lı katar yalnız Cumartesi günleri iJler. 
(•) İıaretli katarl..- kıt mewıİnli..le K. Çelane<:e - Yeşllköy aruında qlemezler. 

Dev.et Denizyolları lşletma Umum 
Müdürlüğü ilanları 

~ edair ut.IM'1 ve Haliç va.plllillılın yolGl. ilıtftıt. Wri-f.eHID, ya.p!!la:n 
ı;aml-a.r •ı~ iailil edilmiştir. 

Yeni a..ı:re1tr 1/~nü.aua/943 CAıailailllılkın ....,_ tııW.INc ohıwııımaia. bıl4. . ~. 
Biteı. üorıeı&.ıeriııııi ıöneren ceıtv~ler i&lllleıetd& wtıdr. Ba~..._ 

12lllhat aı ııw.ıblllr ( 26511) 

Tokatliyan Ote i 
SENE BAŞI MONASEBErtı.E 

Damb GECE YEMECt - KOTIYON - SÜRPRiZ 

Bolvadin Belediye Reisliğinden: 
N&t'Jıa. Veüleünoo DlY6;MJdAk proje mudblnce 2"1685 llr.a beıJıe.11 keııifli Bolıva

ılln bsabasma alınaç.ık aerma.I Uthii 180, dıa.iaıt Te a.a.ıni t.Ma'U 1211, l'~ict 

IWlllÔ taka* HO ltenir ııwvvet...;u.Je bir 1ekomabi1 Te din:\mo, teni '3.bloını a.rt. 
hıma. ve ~tme ka.nııoll:DaJL 2 inei ~ 11taeibiıwe kapalı zaırt usl.tfile 
e1ısi lıtmeJe konıallll.UŞhll'. 

1 - E1ı8D1aı,e miWcle4 25.lM.f.2 tıarlı.ı.ı.ten M>Ke11 ıo l'llnıdıü.r. imle 14.1. 
M3 Pertembe &'ÜJ1Ü saat H ele Boıftlıllnde lletıeıılt;ye ~ömetı.lnde f&PllM'aııı&ill'. 

2 - FJmiltme;re gil'e-Oflklrır şeralti ka_.ty~ ı..i& oldn1ı:"IM2ın nsaQd NS

m.t,.e ile ~ -~ıa.r. 
3 - hlibltıria .1.ha.1e l'iinü ve ihale a--.ıhn hir ..t. evveline laailar telrllf

lerillıl ve % '7.5 tem.ln&iıı. mu:vaaıkatelıeriul wı Wllif .aıabıa.rım encümene 
~ eıma.ıan lizn11clır, 

4 - ıne'1Rllk ,.rnjesini ft ~ cinn* 11e ,_... JDMfuıa&t almak ilJt.I. 
~ be~ reis!itlne m8rac:a.t edebl'lrter. 

Tatibtertn leımi ~n&me -re pt111jelerin~ Mlıedl:reden oıı lira 1*1el muka.. 
lııllhM1ıe atabllee*INi llin. ohm.ur .. (!.520) 

İstanbul Üniversite Rektörlüğünden: 
Ask.erlik bülıiiolemiı lmtihanıa.rına mııeeııetıe cirıemiJen veya. :retJşemiyen 

~ ~in yeniden acılan lm.tlha.ırlaı. 9.1.943 f.arib.i:nde ~iıanacaktrr. Program 
f:iıiııiiı;&e.We uıırnış!lir. Ta~i:ııo ma.eret 1'el~erlıe yUtlnde &a.Bm ta.bura 
lromafıanlıiına'"möraca.a.t etımeleri. ('!580) 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: . 
MeomBllllUD mullammen bedetl 1781 llıra 50 iuıroş ol:ı.n (618) bleın bu. 

lıılnm.ıJŞ Ye llLb.ip.,iz eş.yamn açık aritJrma. ile sai.1111 mllıkura- bulunan 23/12/ 
M2 41a~ ia.1'9 çıkmadıtıncla.n bu artfımm& 10 f'Ölı USl.'.tlarat 4/1/943 1a.. 
6lınıe mıtiıw1W P~ ciimi saat 15 ee ~. Aıtlıtınna. Ha.YCWıııa. 
tıııdıa. Blrinıcl İ.&lcıhne Komls;ronundıa. yapıWc:alııtll'. Mına.lı:kat temlnaıt (13.J) 
illa (6t) lı:ıunı.tf.ur. 

İstanbul Sağmacılar. Cemiyetinden: 
Ke,pek ~ bu.n.daaı sonra ctmlyıUmiır: ta.ra.fllllda.n l•aı.uıaca.~ından İstıa.n.. 

bul befeıli;resl huclwlıı dahilinde bwUJlan "bü.tlün b.aoyvan sahi.bıerinin mandıra. 
9e alurt&rJIJldıa. mevcud her ~v. ha.:yva.n mevcudWıu ~çok bi:r hafta. zarfında 
~ ADJlara. eaddt:Slııde 8/1 numa.nıı:la Oeuı.iyet m~ bild<ir.melıe. 
nı ililıı oı.ıuwr. (2'715) 

Devlet Denizyolları işletme Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - i.,ıeıtmemiz İznlir şubcslnde ınüılmıl ibuluna.n 120 lira. kaıdıro tiord1l 
blır muhasibliiıle ııo tim. üeroeı!.ti bir muhasebe me.ınurlu1una müsa.~b bn 
tıth.anlle ve en a.'Z orta mekteb me2Dnlar.ı ar..sıncb.n memır a.lınaca.ıct.ır. l\lü:sa. 
bıııka iıdba.ıımda. m11vallak ola.rak bu vul.fdere ıla.yin olıınıı.caltla.ra. •erilecek 
IV'l'lı1lk üomt, 3666 sa.yılı teadül k&nunu hiikiiınleri cJ:ı,iftslncle tesbit oluna.caJııhr. 

İıtitibııcı 11/1/9'3 tarih.ine rastia,yaın Pa.zutesı &iinü sıaa.t U,30 da To]ll:.ane. 
ıle ·kahı Umum müdürlük blna.smıda. bir koml8yon hUZD!l11lı.d\\. taJıriıi ola.ra.k 

Ya.Plilıaoaliır. Lise mezunu oıa.nıann, )'Ükısdt btr mekltıebe m~ed ve mü • 
ıbwim otma.d.6;ıanna dair ft511ı:.a. ibru etmeleri sa.rt.tır. 

İsteklilerin 8/1/94~ Cuma. günü ak.şamı.na kaılal' ~ ya.zıh vesal'ıııe bir. 
ftie v.e pulsuz birer llile!ııı;e lle Za.i İileri Mü.d'iirlüğiine miıra.oaat etmeleri Ja. 
ımndır. 

A) - Nüfus hü..-viyet rUzd:ı.nı. 
B) - Askerlik terhis teT.keroesl. . 

C) - TaJuJI •es!kası. 
D) - i:rt hil kağv.lı. 
E , - Ça.lıştığı yerlerden alınnuş boMervls 
F) - 6 aded vesıika.ltk fotoğraf. 

2 - Bımdna. ba.,ka. Haliç ve İstlnye feaıırika.brilaı Ortaı'köy ye A.zaıpka.pı &ı.ö. 
mü:r depolam.na. odacı n bekol ve İstİDiYe i'abrlkala.r.ma da Dok da.Y3ıkcı.<ıı a.ıı.. 
ııacaldlr. 

Bu va.7.Melere isteklilerin askerliklerlni blltimı.ie ve ~z ylışla.rm'l geçme. 
m.fş oıma.ıaırı ~. 

Ta.l'iblleri'n Zıt İşl0ri miidilTlütümüze yuı ile mü.l'a.ca.l.~ etmeleri lüzumu 
·-.Ha ol191.ur. (2665\ " 

33~ -
16.10 
16.13 
ı6.20 

16.21 
16.29 
16.32 
16.36 
16.40 
16.43 
16.46 
16.50 
16.53 
16.58 
17.01 

• 

35 

17.17 
17.20 
17.40 
17.43 
17.50 
ı7.51 
17.59 
18.02 
18.06 
18.ıo 
18.13 
18.ı6 
18.20 
18.23 
ı8.28 
18.31 

37 

18.45 
18.48 
19.00 
19.03 
19.10 
19.11 
19.19 
19.22 
19.26 
19.30 
19.33 
ı9.36 
19.40 
19.43 
19.48 
19.51 

39~ 

19.31 
19.34 
19.40 
19.4ı 
19.49 
19.52 
19.56 
20.00 
20.03 
20.06 
20.ıo 
20.13 
20.ı8 

20.21 

4ı~ 

20.05 
20.08 
20.15 
20.ıs 
20.24 
20.27 
20.31 
20.35 
20.38 
20.4ı 
20.45 
20.48 
20.53 
20.56 

43 

2ı.oo 
21.03 
21.10 
21.11 
21.19 
21.22 
2ı.26 
21.30 
21.33 
21.36 
21.40 
21.43 
21.48 
21.51 

45 

21.21 
21.24 
21.31 
2ı .32 
21.40 
21.43 
21.47 
21.51 
21.54 
2ı.s1 
22.01 
22.04 
22.09 
22.12 

47 (ı) -
21.50 
21.53 
22.00 
22.01 
22.09 
22.12 
22.16 
22.20 
22.23 
22.26 
22.30 
22.33 
22.38 
22.41 

lzmir Defterdaflığından: 
1 : İz:ııUr hükumet konağında ya.pılacô 27978 lira. 19 lıru1'uş keşif bedeııı 

ta.mb:a.t Jı;apa.L! zarf usuıiıc eksiltmeye konulmuşt.uT. 
2 : Muvakkat temin.at alı:çt'Si 2099 lira. olup üıa.leyi m0tealdp ihale backıll 

tiz.erinden yuzde 15 şe iblfı.A: f(ltlıecdııtir. 

3 : Eksiıtıme 8/1/943 tarihli Cuma günü sa.at 15 de İzmi.r deoft.erdaırlığı Mllli 
Em.tak müzayede salonun& yaınla.ca.iltııır. 

4 : Teklif mektuplannın ehiıtme gün.ü saa.t 14 de mılar hmlr deftenıarıı. 
ğ'mda. müteşek.kil komisymıa tevıll o'lıunmam veya gönderilmesi lca.b e • 

der. Pos'.adak.i r;c~meler kal>ul olunmaz. 

5 : İstekliler lteşif b.fstıaı hiilisa. cetveli ile husosi fenni şat.na.meyi bendin 
mesai sa.a.~ dahilinde İ.mtb-. A.nl'•a.ra 'fle i:statibuı Dertcnl:ırl'lkla.rı l\lll fi 
Emlak MiidüriW•lerin~ görebTilrler. 

6 : Eksiltmeye "4iraık edecek o:anla.r 2494 93.Yllı kamınun 2 ve 3 ncü mıuı. 
delerinde yazılı eTI>af ve şeraUi ha.iz bUiunduklanııı ırbstcl'ir ve~niki ko-

misyona. Lbra.z etmeğe mecbuıd!urla.r. (2466) 

TORKİYE iS BftNKft J 
Küçük Cari Hesaplar 

KEŞİDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 
1 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

.... 1943 iKRAMİYELER] 
; ı 
1 adet 1999 Liralık = 1999.- Lira 
· l )) 999 ,, - 999.- » -
: 1 )) 888 » - 888.- • 
~· » 777 • - 777.- )) -
' t )) 666 » - 666.- ,, -
' 1 )) 555 » - 555.- • -
' ı )) 444 • - 444.- • -12 ,, 333 » - 666.- J) 

fıo )) 222 » - 2220.- )) 

bo )) 99 )) - 2640.- » -
60 )) 44 )) - 2640.- )) 

250 » 22 • - 5500.- » -
334 )) 11 » = 3674.- » 

... .ı' 

Türkiye lı Bankaaına para yalırmalda yalnız para b;rıktirrıUf 
oe lcıU almu olmoaı.. a)'lli aunaıada talihi.na& da denemiı olw- • 

'auacus. 


