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Şark Sineması 

Birl~şen Kalpler 
AngMıca Profesör Frltz Von Deıı

bertz'in karısıdır. Ressam profesör 
niOJqvı uos :ıaauqıu OA Oıwıa aıapv:ı 

ıöhret luızıınıncayn kadar çok mü
için altın madalya kazanarak Güzel 
San'atlar mektebinde de bir kürsfi
yc ~miştır. Angelica, evvelce bir 
opera aktrisi iken kızını ycUştirmek 
için ııan'at.fni feda etmiştir. 1'7 ya. 
ıında olan ve Hcldclberg'dc okuyan 
kız111a muallimlerden Westpbel dc.li
kızuıı görmlye gittiği bir sırada fecJ 
cc ifıkur. Angı9ica, Heidclbcrg'dekJ 
hadls<'ler geçiyor; ve İınmerzel na.. 
rnındaki bir tablo taclrlnin borcunu 
ödemesi Jçin ressama müracaat et- , 
nıcsi üzerine ressam borcunu ödeye.. 
miyor Ye intihar ediyor. 

Birkaç gün sonra 1mmerzeel An
cellca'ra müracaat ederek yalnız o
larak cörl!şmclc istiyor. Biraz sonra 
tabanca scslerj duyuluyor. Kadın ta. 
bancasını tablo tacirinin üzerine bo. AOlg~· ~~ 
ıaltarak öldürmüştür. neg la ro e 

AngcUca, kendini müdafaa etmeyi 1 Film bundan sonra bu c1nayetin 
reddederek Qç seneye mahkum olu- sebeplerını seyircllere göstererek gü. 
ror. zel blr ıekilde devam etmektedir . ..................................................... -..... -........ -..................... -. 

armara Ossübahri K. Satlnalma 
Komisyonundan 

Pirinç İlanı 
1 - Tahmin edilen umum bedeJı 67500 liradan ibaret 

1 S0.000 kilo pirinç kapalı z.arf usu!ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksıltmesi 20/1. kanun/941 cumartesi günü saat 11,30 

da İunitte T er8llne kapısındaki Komisyon binasında yapılacak
tır. 

3 - Muvakkat teminntı 4 62 5 1 ira olup vartnıı.mesi 3 38 ku
ruş mukabilınde Komisyondan alınabilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak ed ccek isteklilerin Ticaret vesika
lnmu ve yukarıda yaZılı teminatlarile birlikte 2490 sayılı kanunun 
tarifatı veçhile tanzim edecekleri teklif mektuplarını muayyen 
gün ve s...._ıutcn tnm bir saat evveline kadar komisyona vermele-
n. (10563) 

• .y.. 

Marmara Üssü Bahri K. Sa hnalma Komisyonundan: 
Cinsi Kiloau Tahmini. fiyab Teminatı 

Kurut Lira Kr 
Kuru fasulye 40.000 27.50 1650 00 
Pirinç 20.000 50.00 1500 00 
Nohut 15.000 25.00 562 50 
Sabun 8.000 60.00 720 00 

'--~- K '<U z m )0. ]5"0 00 
1. - Yukarıda cins ve miktarlan yaz.ılı beş kalem yiyecek 

Maddeleri pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 
Z. - Pazarlıklara 22 12 941 pazartesi gÜnÜ aaat 14, 1 S, 

IS.30, 16.30 ve 17 de iz.mitte Tersanekapısındaki Komisyon bi· 
a&Slllda yapılacaktır. 

3. - Şartnameleri bedelsiz olarak Komisyondan alınabilir. 
Bu maddeler bir veya ayn ayrı taliplere ihale edillr. 

4. - Pazarlığa iştirak ed("cek taliplerin 2490 sayılı kanu
nun istediği vesikalarını ve hizalarında yazılı teminatlarile birlik
te belli giın ve ııaatlerde Konusyona müracaatlara. c l 105 3> 

'J • • 

S Ton Çimento 
25 M3 Kum 
20 M3 Çakıl 

2,5 Ton Kireç 
50 Kilo Macun 

l > Camcı çivisi 
5 > Çıvi 2. S santim 
5 > Çivi 4,5 > 
5 > Boya mn\.unu 

10 > Grı boya 
60 M2 Cam 

Yukarıda yazlı 11 ka1em malzemenin 20/ 12/942 cumar• 
tcsi günü saat 1 1 de Krunmpaş da bulunan Denız Levazım Sa
tınalma Komiıvonunda pazarlığı yapılacaktır. isteklilerin belli 
ırün ve saatte me:ı.kür Komisyona müracaatları ilan olunur. 

el 1168> 
••• 

1 700 kilo lif halatın filase haline getirilerek içindeki sağlam 
kısımlarından 314; l /2 burgatalık sancak savlosu imalinin 22/ 
12/941 pazartesi gÜnü saat 14 te Kasımpaşada bulunan Deniz 
Levüım Satınalma Komisyonunda pazarlığı yapılacağından iste-
l ilerin belli gün ve saatte mezkur komisyona müracaatlan ilan 
olunur. c 11167-. 

Türk Hava Kurumu Şubesinden: 
Nar.illi fubemize bağlı nahiye şubelerlnın bu sene kurban hayra -

• tnda toplayacağı kurban deri ve barsakları bugünden itibaren 25/12/ 
tü tarihine kadar açık arttırmaya konmuştur. 

t~ilcrln vartnamelerinl görmek üzere Nazllli fUbestle lıtıınbul 
pbeeiae ve pey sürmek için de Nazilli eubesıne mfiracaaUarı ilin olu -
aer. (10913) 

1 T & YAT ROL AR ı ı B~~ğlu Birinci Sullı Hukuk H6-
- • ldmlıgındeJ&: 

ŞEHİR 11Y A TR OSU . 
'.f'epebo.fı Dram kwmı: Alı;an: Beyoğlu Müeyyed zade 
Bu geca aat 20,30 da mahallesi Makrıoğlu Çıkmaı.ı 28 No. 
MOTHlş AiLE lu apartıman kapıcısı iken hilen 

fıt.iltlil caddeşl Komedi in•• lkametgibı meçhul. 

Bu gece saat 20,30 da Hazinenin aleyhine açtığı alacak 
SAADET YUVASI davasının yapılmakta olan duruşma 

l •taxbvl Cumlıııri11et Müddcriumaı- 11ında muhakeme gunO olan 8/12/941 
..Uil~: tarihinde ilinen yapılan tebligata 

e41 111ının bitmesi dolayısile icra rağmen gelmediğinizden mahkemece •e İtlis dairelerindelcj dosyaların yirmi gün müddetle gıyap karannm 
tualfl ile mahzene gi>nderllmeııi 1- ilinen tebliğine karar verilmi' ve 
cap ettifinden 26/2'7 kinunueVYel muhakeme 15/1/942 perocnbc gilnü 
141 Ye 2-3-5-G kanunusani 942 gün- saat 11 e bırakılmıştır. O g6n mah-
1..t iı sahiplerinin lelerini takip et- kemeye gelmeniz veya bir vekil gön
memee.f. Yalnız ihtiyatı tedbir , ha- dermeniz lazımdır. Aksi halde dos* ırilıi acele işler mfistesna olmak Y&da mevcut enak tetkik edilerek 
l&ec-e bu gibi lelere bakılacatı ilin gıyabınızda karar verileceği ilin o-
._.,., lunur. (941 1'72 ) 

1 ASKERLIKI 
. . . . - - .·, . . ... 

Beyoğlu Yerli As. Şubesin
den: Şubem.izde kayrdı olup da 
terhis edilıniı ve henfiz şubeye 
müracaat etmemiş olan yedek 
ıubay ve memurlann terhis tez
kerelerüe acele şubemize m8ra
caatle kayıtlarını yapUrmalan e

hemmiyetle ilin olunur ( 1865 2) 

••• 
Btrlnci Tüm Askerlik Dairesi 

Baıkanuğından: 

1 - B!lttin yedek subay ve m~ 
murlardan şimdiye kad:ır terhis edi

Baş, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde Pulla kutuları ısrarla isteyiniz. 

lst. Lv. verilen Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

lip de şubelerine beniiz muracaat 
ederek terhis keytıyetlcnni yaptır
mamııı olanların çok kısa zamanda 
esas kayıtlı oldukları ş.ub lerine 
müracaat ile terhislerini kayıt et
tirmeleri ve bu işi zamanında yaı>- 1 
t1rnııyanlardıı.n 1076 No.lı kanun 

mucibince para cezası alınacağının =-•••••••••••••••••ı•••••••••••••••••••••••bilgi edinilmesi. 

Amirliğinden 

2 - Yedek subay okuluna sevkc
dllip de oradan kıt'a hizmetleıini 
yapmak Qzere birlik ve mliesseselere 
verilerek bu kere terhis edilmiş ka
yıt numaralı yedek subay ve memur
ların gerek er munmelesinl takip e
den esas ıubeslnc müracaaUa er ka
yıUannın kapattırılması ve gerek 
ikametgahının bulundu~u vubcye 
yedek subay kaydının yaptırılması 

ve bu işin 1076 numaralı kanunun 

Aşağıda yazılı mevadın kapalı ıarfla eksiltmeJeri hi.zala~ında ;:azılı ~n. saat _ve mahaller
deki Askeri Satınalma Komisyonlarında yapılacaktu. Talıplerın bellı vakıtlerden bır saat evve~ 
kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ait olduğu komisyona vermeleri. Evsaf ve fartnamelen 
komisyonlarında görülür. 

1 O. eu maddesinde tasrih edilen mild 
det zarfında yaptırmıyanlardan pa-r 
ra cezası alınacağının bilgi edinil
mesi rica olunur. 

ClNSI 

Koyun eti. 
Kesilmiş ıığır eti. 

Pırasa. 
Lahana. 
Jspanak. 
Taı dıvar infaaİ. 

Türkiye Cumhuriyeti 

M3. 

ZiRA AT BANK ASI 
Kuruluş tarihi 1888 - Sermayesi : 100,000,000 Tilrk lirası 

Şube ve Ajans adedı : 265. 
ZİRAf ve TİCARi HER NEVİ BANKA MUAMELELERi. 

Para bıriktlrenlere 28.800 lira ikramiye veriyoruz 

n u apla.. 
rında en az 60 hrası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 
aşağıdaki plilnıı glire ilct-amiye dağıblacaktar : 

4 adet 1.000 liralık 4,000 lira 1100 adet 60 Irralık 6,000 lira 
... > 500 > 2,000 > 120 > 40 > 4,800 > 
' > 250 > 1,000 > 160 > 20 > 8,200 • 

40 > 100 > 4,000 > 

Miktan 
Kilo 

12,500 
174.000 

60,000 
60,000 
30,000 
10,000 

l'utan 
'Lira 

83,SZO 

6.000 
6,600 
4,800 

111,400 

* f: • 

Teminatı 
Lira 

İhale l(Ün, 1&&t ve mahalli 

703, l 3 25/ 12/941 15 
16 

Eskişehir 
İzmir Lv. a· 
mirliği 

5426 26/12/941 

450) 
'495) 
350) 

6750 
25/12/941 15,30 Gelibolu. 
25/12/941 16,30 Gelibolu. 

(1545-10683) 

Apğıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında 

1 

yaz.ılı gün ve saatlerde Balıkesirde Askeri Satınalma Komisyo
nunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

Miktan Fiyatı Teminatı İhale gün ve 
Cinsi Kilo kurut Lira saati ------------

Burçak. 100.000 15 2250 20/12/941 11 
Zeytinyağı 20,000 100 3000 23/12/941 15 
Zeytinyağı 20.000 100 3000 23/ 12/941 16 

(1551-10689) 
••• 

243,000 kilo kaplıca açık eksiltmeye konmuştur. ihalesi 23/ 
12/941 salı günü saat 15 de lzmitte istasyon otelindeki Askeri 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 11,000 li
ra, ilk teminatı 12 76 liradır. Taliplerin belli vakitte Komisyona 
gelmeleri. ( 15 5 3-1069 l) 

••• 
'ı; 0.000 kilo patates kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

ihalesi 20/ 12/941 cumartesi ı;ünü saat 1 O da İz.mitte İstasyon 
otelinde Askeri Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedelı 22,500 lira. ilk teminatı 1688 lıradıı. Taliplerin ihale sa
atinden bir saat evvel kanuni vcsikalarile teklıf mektuplarını Ko. 
rru&yona vermeleri. ( 155 5 - 10693) 

• • • 
Asağ.da yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeleri 22/ 12/941 

pazartesı günü saat 15 le Çanak-kalede Askeri Satınalma Komis· 
yonunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte Komisyona gel
meleri. 

Cinsi 

Nohut. 

Miktan 
Kilo 

50,000 
50,000 

Tutan 
Lira 
7000 
8500 

• ti • 

Teminatı 
Lira 

1050 
1275 

(1627-11152) 

4 parti IOO er ton odun alınacakbr. Taliplerin 23/12/941 
eafı günü saat 14 ten 15.30 a kadar Küçükçekmece Avcılar kö· 
yündeki Askeri Satınalma Komııyonuna teminatlarile birlikte mü
racaatlan. c 1639-1 122 h 

mal.2. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
7.30 Progr~ın 
7.33 Muzik 
7.45 Haberler 
8.00 Muzik 
8.15 Evın snaU 
8.30 Müzik. 

* 12.80 Program 
12.33 Turkillcr 
12 45 Hab<'rler 
13.00 Türkuler 
ls.so Milıık. 

* 18.00 Program 

18.03 Fasıl heycU 
18.40 Müzik 
19.00 Konuşına 
19.16 Müzik 
l!J.30 Haberler 
19.451\luzik 
20.16 R. gazetesi 
20.45 Türküler 
21.00 Ziraat T. 
21.10 TEMSİL 
22.00 Orkestra 
22.30 Haberler 
22.45 Orkestra 
22.55 Kap:ınış. 

18/lS!/1941 MUAJIELESl 

Londra ı Sterlin 6.24 
Nevyork ıoo Dolar 129.20 
Madrid 100 Pezetıı 12.9375 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 60 liradan 
a~ğı düşmiycnlere ikramiye çıktığı takdirde "" 20 fazlasıle ver1Je
cektir. Kur'alar senede: 4 defa, 1 EylUI, 1 Birincık/lnun, 1 Mart Tf 
1 Hazıran tarihlerinde çekilecektir. 

Yüksek Mü h endis Mektebi 
Satınalma Komisyonundan: 

Tahmm B. İlk T6m. 

11,33 Aksarayda Kemalpaşa 
emlni sokağında 50 nci 

1 

Stokho. 100 iev.Kr. 30.75 

mahallesinin Gilmrllk- =ES=H=A=M==V=E=T=A=:=:H::=V~İ:=L:;A:;::T:====;j 
rabbaı sahalı arsa. 

adada 10,07 metre mu-
1 

MUAMELE 

?ılckteblmtze pazarlık usulile 20000 kilo et alınacaktır. Beher kilo
sunun muhammen bedelı 72,60 kuruş ve ilk teminatı 1163 lıradır. Efo. 
sUtme 2/l/942 eaat 10 da yapılacaktır. Fazla maiamat fçın Müdurıye. 
tc müracaat. (11009) 

ı - 60 kilo kuru bira mayası pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 23/12/941 salı gilnil saat 10.40 da Kabataşta Leva
zım şubesinde müteşekkil Alım Komıeyonunda yapılacaktır. (11031) 

••• 
1 - Şartname, keşif, planı mucıbince idaremlzin Paşabahçe ?ıfiis

kirat Fabrikasının Beykozdnkı su iskelesinin pazar yerine nakil işi pa-

67,00 

'76,0<> 

4!1,00 

4,27 Aksaray yangın yerinde İnebey mahallesinın 
Koçıbey sokağında 848 inci adada 10,35 metre 
murııbbaı ea hah arsa. 

5,62 Aksaray yangın yerinde 1nebey mahallesinın 
Koçlbey sakağında 848 mel adada 14,16 metre 
murabbaı sa halı arsa. 

3,60 Aksaray yangın ycri'nde İnebey nıahalletıinln 

Koc;lbey sokatrında 848 inci adada 9,GO metre 1 
muralbııı sa halı arsa. 

Tahmin bedelleri ile ilk t.eminat mikdarları yukarıda yazılı dört 
parça arsa satılmak üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şart
namelcrı Zabıt ve Muamcliit l\hirlürlüj:;ril kaleminde görulebilir. İhııle 
26/12/941 cuma günü saat 14 de Daimi Enciımende yapılacaktır. Ta
liplerin ilk teminat makbuz veya mektuplnrile ihale günil muayyen 
saatte Daimi Encümende bulunmaları. (10918) 

zarlıkla yaptırılacaktır. I Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
2 - Pazarlık 26/12/941 cuma günQ saat 11,46 de Kabataşta Mer- k k talebe! . . - d "k 

. . 1 ı - Kurumumuz kız ve er e erı içın aşagı a mı tan ya· 
kez Levazım Şubesı Mübayaat Komısyonunda yapılacaktır, zıh ayakkabının Ticaret Odasından alınan muhammen fiyatlar uı.crin· 

3 - Muhammen bedeli 1100,86 lira olup muvakkat teminatı 82,50 den açık eksiltme usulilc ihalesi yapılacaktır. 

liradır. 2 - İhale 2/1/1942 cuma g{lnO saat .-ıh de Rektörlilk binasındaki 
4 - Şartname ve proje 6 kuruş mukab111nde Len.zım Şubeal Tea. müteşekkil Komi11yon tarafından yapılacaktır. 

nesinden alınabilir. 3 - Muvakkat teminat % 7,15 dur. 
5 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün Te saatte ~ '7,6 gQ. 4 - Şartnamesini okumak ve daha fazla izahat almak isteyenlerin 

venme paralarile birlikte mezkQr Komisyona mtracaatlan. (11236) E nstitl Daıre Müdürlüğüne müracaatları. (9255) (10947) 

Türk Hava Kurumu 
Çanakkale Şubesinden: 

Bu sene Kurban Bayramında teşkllitımıı tarafından toplnnacak 
kurban cl000-1200> deri ile c400-600> barsak 26/kinunue~/941 
~nune kadar açık arttırmaya konmuştur. 

1stek111erln vartnamesini görmek üzere İstanbul ıubesile Çanakkale 
eubcsine ve pey sürmek için de Çanakkale tıobeslne müracaatları ilin 
olunur. (11133) 

lstanbul Deniz Komutanlığından: 
Yıldıran motorunda ücretle çahttınlmak üzere bir motorcu mald

n1ste ihtiyaç vardır. 
İsteklilerin a~atıda yazılı vealkalarile birltlcte Kasımpaııada bulu-

nan İstanbul Deniz Komutanlığı makine müteha•11lıtına mfiracaatlan. 

ı. - Nüfus cilzdanının iki kıt'a sureti, 
2. - Askerlik terhis veslkasın ın sureti, 
8. - Çalıştığı yerlere aid bonservıslerln su reti, 
4. - Makınistlik cMotorcu> şa hadctnameslnin sureti, 
6. Alt adet vesika foto.:ra'fı. ıtllil) 

Cinai Miktarı Muluım.7Mn Fi. Tııtarı 

Erkek iskarpini 
Kız iskarpini 

372 çift 
33 çıtt 

10,60 
9,50 

3901 
313,60 --4t14,50 

Deri Barsak arttırma ilan ı 
Türk Hava Kurumu lstanbul 

Vilayet Şubesinden: 
Kurban Bayramında tqkili.tımu: tarafından toplanacak kurban de

ri ve barııaklarının açık arttırmasına 17/12/941 çarşanba günü baı,lan
mı• 1se de l.ttirik eden zevatça veri len fiyat haddı liyıkında gorülme
diiinden arttırma 24/12/941 çarşanba günü 11aat ona talik edilmiotir. 

Taliplerin arttırma için mezkQr rün ve saatte Cağaloilundald 

ıube rnerkezıne ve ~artnameyi görmek içın de şube merkcziae ve İs. 
tanbul vili.:ı-·eti dahilindeki Hava Kurumu şubelerine müracaat etme -
lerf. (11026) 

Sahibi : Z. T. EBÜZZIYA 

?{c• hat Müdüru: C. BA.llAN. Basıld gı yer: Ma.tbaa.l EBÜZZIYA 

EvvııU..-i Bugım 

İkramiyell r.ı5, 938 -.- 20.20 
İkınınıyeli Ergani -.- 21.75 
%7 * 938 Türk 

borcu tranş 1 23 40 -.-
Sivas-Erzurum 1 19.75 -.-

Sıvas-Erzurum 2-'7 -.- 19.76 
%7, 1941 Dcmıryolu l 19.'70 -.

Merkez Bankası -.-135.

lttıhad Değlrmenclllk 28.60 -.-
Aslım E kihisar Milt- ı 

tchit çimento -.- 10.35 

Aslan Eskihisar Mfitr-
tehit çimento ve su 
kırccı müessis 10.05 -.
Omniom Şark Sanayi 2.05 -.-

l~orsa harici altı~ fıya€J] 
DunküBugü~ 

27.55 2'7.75 
129.00 129.00 

Reşadiye 

3.89 3.91 
Kalın Beşibirlik 
Külçe altın gr. ........................................ 
.. ...... Taavlri Efk~T 

Nüıhaaı (5) Koruşt .r 

1 . 1 Türki11e //arif 
Abone Şeraıtl • ifiıt tçi'!.._ 

Senelik . ........... 1'00 Kr. 2700 K r. 
Altı aylık ........... 7150 > 1450 > 
'Üç aylık .••••••••••• 400 > 800 > 
Bir aylık •••••......• l50 > yoktur. 

Birincikinun: Cuma 

1553 H· 
Zilkade 

31) 

GUn: 3S3 
19 

1 fS7 
l<u TIJ 

ıct k l au 
6 

Kaeım42 

Vakitla Esanl Vuatl 
S D S. D. 

~~~-----1---1·-~ GU .. t (Yarınki) 62 39 J7 2l 
Öil• !07 2d ı:ı ıı 
lkiaıM 119 48 16 51 
Aqa.. 12 00 16 43 
Yauı ıoı S9 ıs 22 
lmaa' lYarınldl 112 !il S J4 

~~~~~~~-~==-~ -- - _,. 

Asipirol Necati Aön, sızıların, nezle, grip, romatizmanın ilacıdır. Bahçekapı; Salih Nec ti 


