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Dünkü geçit resminde tanklar geçiyor Dünkü geçit resın.l:ride piyadeler geçiyor 

lngilizlere göre 
çöl harbinde 

karşılıklı durum --
Harbin Stalingradda sokak, ev, 

fabrfka alıp vermek şeklinde sü
reğenleşmesi gözleri, yeni b~lı
yan çöl savaşma çevirdi. 

şark cephesindeki hareket bu 
kı.ş varabileceği son noktalara ya 
varmlŞ, ya yaklaşmış olduğu için 
harbin gid~inl değiştirecek ehem
rniyetll bir olgu. gelecek yaza 
kadar artık orada beklenemez. 

Afrikada b~layan İngiliz sal
dınmı ise, elde edilecek neticeye 
gore, Avrupa harbi üzerinde de
rm tesirler bırakabilir. 

Taarruzun her zamankinden 
ehemmiyetli olduğunu söylemek
te hem Mihver, hem İngilizler 
birliktir. 

Almanlar, büyük İngiliz kuv
vetlerinin harekete geçtiğinl bil
dirivorlar. 

ı Tımesıı gazetes!ne göre bu se
fer yapılmak istenen şey yalnız 
mevzileri iyileştirmek değildir. 
Başanlacak projeler çok daha , 
gen~tir. Bu gazeteye göre «Lib
ya hareketleıi hiç bir zaman bu 
derece ehemmiyetli olmamı.ştırn. 

İngilizlerin bu sefer gözledik
leri vargı nedir? 

Bunu gene inglliz gazetelerin
den öğrenebiliriz. 

fngilterenin Afrikada herhanr
gl coğrafi bir hedefi yoktur. Ya
nl İngiliz orduları şurayı, burayı 
ele geçirmek için savaşnuyorlar. 
«Tek hedef - Times yazıyor -
aüşman ordusudur, bu orduyu 
ezicl blr yenilgiye uğratmaktır.» 

Afrikada düşman ordusunun 
yenllmest kendiliğinden büyük 
neticeler doğurur: Mısır tehlike
den kurtulur, Orta Şark meselesi 
kalmaz, Akdeniz yolu tekrar 
açllır. Mihver ordularını yeniden 
Afrikaya taşımak, karaya çıkar
mak çok güçleşeceği için ltalya, 
Afrika imperatorluğuna ve Ak
denizin tek sahipliğine yas bağ
lar. 

tş bwıunla da bitm1yecektir. 
İngilız gazetelerine göre biıyük 
çapta strateji ptft.nları hazırlan
rruşhr. Hatta «Akdenizin şimal 
kıvısl temizlenecektir11. 

'i-ngilizler. bu büyük planlan 
başaracak şekilde hazırlandılar 
IDl? 

Londra. g-azetelerinin yazdıkla
. nna göre İngilizler bütün silah
tarda, bilhassa havada üstündür
ler, c·Daily Telegraphı) diyor ki: 
'tıDiışman hava üstünlüğUnü el
de edemezse, mevzilerinde tutu
namaz. Afrikadaki · Alman hava 
kuvvetlerintn ise şimdilik Rusya
tlan ve Almanyadan yardım ala
bilmesi ihtimali pek azdır.» 

Silah üstünlüğünü ele alan İn
gilizler sayıca da yüksektirler. 
Mım.ra, dünyanın her tarafından 
istedikleri kadar a3ker getirebili
yorlar. Bu askerlerin çoğu çöl 
harbine allşkındır. cNews Chro
nicle • gazetesi şöyle yazıyor: 
<Müttefik kıtalar çöl harbine 
çok alışkın, tecrübe görmüş as

bilhassa dövü en 

B U SABA.SKİ TELGBA.PLA'B Milli Şefin Hitabesi ........ lliiiiiil .. ~-. 

H .. d l . t 1. k d. Mısır çölünde Mihver 
er muca e enın eme ı en ı- t ·· k .. ı··ıd·· • .11 t• • .. kt• aarruzu pus ur u u 

mıze ve mı e ımıze guvenme ır v .1 1 L.h d k. 1 1 
Dünya fel4ketin in dördUncU s ene sinde büyü k 
T Urk m iUe tl m lllf iradesi saoıam, milletlerarası 
a.ıemloin saygıh gözleri ö n Und e d imdik duruyor 

Ankara 29 {A.A.) - R~isicurohur Mitil 
Şef lsmet lnönil bugiin Hipodromda yaptlan geçit 
resmi batlamadan evvel halka hitap ederek ap
iıdaki ııutku söylemiılerdirı 

Azil: vatandqlanm' 
Cumhuriyet baynmını hepinize candan sevgi

lerle kutluyorum. Dünya felaketinln dördüncü se
nesinde büyük Türk milleti, bir çok darlığa Ye çok 
ıiklyet ettiğimiz sıkmtılara rağm~n dinç, milli 
iradesi sağlam bi.r halde, rnilletlerarası lleminin 
saygılı gözleri önünde dimdik duruyor. Milletimi• 
zin bünyesindekl kuVYet ve memleketimizin iç.in
deki varlık, en ıiddetli sıkıntılan yenecek kadar 
kudretlidirler. 

Aziz vatandaılanını 
Her mücadelenin temeli kendimize ıve milleti

mize güvenmektir, Bütiin mücadelelerin en büyük 
!hedefi, milleti selamete eriıtirmektir. 

Bütün dikkatler millt bütünlüğün muhafazas1na 
döndürülmeli, büttln aıkmtıların çareleri elbirliği 
ile çalışmantn feyizli yolunda aranmalı ı millete 
yapılacak en tesirlt düpnanlıiın kendisine ltbnadi 
sarsmak olduğunu biran hatırdan çıkarınamalıClır. 

Aziz va.t<t.cida.,~ırnm-; 
Bir ateı kasırgMı bütün dünyayı ~rken bizim 

bunun ortasında vakar ve haysiyetle yükselmemiz, 
kendi kendine olan bir te.adüf değildir. Milletin 
her ıeyini ordusuna verme.i ve vatan selimeti için 
lıer sıkıiıtiya katlanmak kabiliyetinde olması, bü
yük bellya karıı başlıca teminatımızdır. 

Doğru yoldan sapan soysuzlann, ne kadu ma
rifetli ve .hileli olurlarsa olsunlar, enintie sonunda 
her halde ~kalanacaklanna zerre kadar ıüphe 
elmeyiz. 

· Vatandaşlarım; 

Ordumuza. genç neslimizin örneği olaıı evli.tla
nmıza sevgilerle ve yüreğimizin içinden gelen ıar• 
aılmaz güvenle hakıyorul:. 

Pek çok ka.aırgalann hakkından gelmiı olan 
büyük bir mületin ıuurlu rve iradeli evlatları olarak 
hugünkil n yarınki bütün aıkıntılari muhakkak 
altedeceğiz. 

Cumhuriyet bayramını bep.iniı:e. mücadele ira
delerimiz( yenilemiı ve tazelemlı olarak ltutluyo• 
rum. 

Ankara Ye Istanbulda • 
merasım 

Büyük bayram yurdun her tarafında 
coşkun tezahürlerile kutlandı 

Milli Şef Aiatürkün muvakkat kab
rini ziyaretten ıonra tebrikleri kabul 
etmek için doğruca Millet Meclüii
ne gelrniı ve Meclis öniinde biriken 
binlerce halk tarafından coşk\ln t&
zahürlerle •elamlanmııtır. Millt Şef 
Meclise girerken İstiklal marıı ça
lınmıı, bir kıta aaker de selam re~ 
mini yapmlfhr .. 

MilU · Şaf, Mecliste Millet Mecliai. 
reisi, Baıvekil, Vekiller ile mebua· 
lann, asken ve mülki erkiılıın. ve 
malıallt banka Ye müessese müdür
lerinin ve bUıılardan •onra · ecnebi 
büyük .elçiler ile elç.ilerin ·tebrikle-
rini kabul eylemiftir. , 

CumhurreW. bu merıuünl müte
akip yanlarında Genel Kurmay bat
kanı oldulu halde merasim aaLan-

-

na gitmiı v~ b~rada toplanmıı olan 
on binlerce halkın coıkun tezahUr
leri arMından geçerek geçit resmine 
İijtİrak edecek olan izcileri ve askeri 
kıtaları teftiı etmiştir. Askeri mera
simden sonra Cumhurreisimiz hal-
· kın içten gelen aaygı ıve sevgi ifa
desi olan silrekli alkışlan arastndan 

Yukanda: Diinkii geçit resminde Vali ve Belediye Reisi, komutan ·ge_çe.rek Çankaya köşküne avdet et-
\'e Parti Reisi· aşağula m:otosıkletll kıtalar geçiyor mt,tır. 

' Ankara 29 - Cumhuriyet bay~ 
Ankara 29 (Telefonla) - Büyük milnasebetile· Ankarapalasta 

o f evhlade arlak ol-

unan pı ot an ı ya a ı ta yan 
karargahına hücum ettiler 

Londra 30 (AA.) - Mısır'dan 
gelen en son haberlere göre batı 
çölünde çarşamba günü, düşmanın 
yaı:ıtığı küçük ölçüde tank taarruzu 

ken'\:lisine zayiat verdirilerek püs• 
kürtülmüş, bir gece evvel yaptığı 
mukabil hücumda da bir netice ala
mamııtır, 

Tayyarelerimiz. dütmanın aslcert 
toplululclarına ve iJeri hava mey-

danlarına taarruzlarına devam et
miılerdir. 3 günde 4 3 dü~man l'JÇa
ğı düşürülmüştür. Yunan pılotlan. 
Yunanİ.9tanın taarruza u~radığı yıl• 
dönümü mün:ısebetile ltaly n ka
rargahını bombalamışlardtr. 

Torpil taşıyan tayyarelerimiz. 
üçi.iıncü bir düşman sarnıçlı gemisini 
Tobruk'a giderken torpilleyerek ba
tırmışlardır. 

Guadalcanalda Japon 
taarruzu püskürtüldü 

Londra 30 (AA.) - Japonlar, Japonların yeni bir ihraç yaptık-
Salomonlarda Guadalcanal hava larına dair haber yoktur. Amerikaıı 
meydamnın garbındaki Amerikan tayyareleri. şimali Salomonlarda 
mevzilerini yarmışlar ise de mukabil Buin adasında be2 düşman vapuru• 
hücumla geri atılmlflar ve Amerika- ou bombalamıılardır. Birinde infi
lılar kaybettikleri mevzileri geri al· lak vuku bulmu~tur, 
mıılardır. Bu sabah Vafington"da Yeni Gine'de Stanley dağlarınuı 
neıredilen tebliğde deniliyor ki: şimal kııımlarında Müttefik kuvvet• 

«Japonlar sala güınil m~lerimi- ler süngü lıücumile Japonlan çalı
zi yannaia muvaffak olmuı1ardı. lddann dliha ilerisine aürmüıtür • 
Ordu Ye deniz erlerimizin muvaffa- Müttefik luıY'vetler Kokoda ya yak
kıyetli mukahil bir lıücumile clüt- lapnaktadır. 
manı o mevzilerden attık Ye DMV- =============• 
zilerimizi geri aldık. Japonların iki .... -Ba sabahki telgraflarm 
yeni hücumunu püskürttük.• d..!vamı 2 nci sahifede 
ııııısı .. ııııııııısıııııııııııııısııııııııısııııııııııııııııssıısıııııııııııııı• 



Sahife 2 

SÖZÜN 6EliŞi 
Kalemin yazdıkları 

B ugün ltfr olmyucmn11 mhl netler altında bırakmak niyetin
deyim. Çinki • INlna rin Mldiif mektupta cŞu zamanda e fnma pim mlllaffrler haldmıda Mrbç dokunaklı eflm.le 

olursam• bana minnettar .blaeap tıöylüyor. Eğer ben 
aar Jiinlerde lliril sepet akrabaya, • dosta, hem de ekmek 

hmeslnl evde bırakarak misafir ptmenhı 1zan Jnthğından baş
la bir ,ey olmadığını fUl'Bcıkta bir iki satırla yazacak olunam 
rtttiklerl evlerde gece kalmayı itiyat halfne getfnm misafirler 
ftdyetlerinfn tuhafbfmı anlar, •Biz ne yapıyormuşuz, ne ayıp 
weyb deyip kızarırlar ve bir daha yatıya gftmezlermlş. 

Sevgili okuyuculanmdan blrtnt bu kadar kolayca memnun 
edeeek, tlsteBk gece yatısına gelen mJsaffrlerln arkası kesDince 
ekmeksiz Jralnuuhklan, yatak, yorgan çaıpflarlle yastık yttz. 
leri ldrlenmedtil ~ adımı bütfln aileye her gece hayırla ya. 
Mtheeek olduktan IOIU'a neden 1fiHUY•iDD, dedim ve masa· 
11111 tberlnde uyuklar glJJI daruı bJemtml •İfte lnıg1ln hayırh 
1dr iş 1Nlşaraeabm» elmleslle t.eşcl ec1erek elime aldım. 

Fakat tam yuıya INqbyaeaion lll'llda pk prlp bir hidi9e 
eldu. Parma1danmm aramda •aran blemhn tdediihn gfM 
Jfiriimiiyor, dayatıyonfa. Yola ıettnnek için llll'feWilm lriltfln 
pyretlere raimen blmthn 1mşlnı ahmf, Uptm tllerine bndl 
bndiDf. 111 satman ,_.,,akta tdl: 

«Sayin lll1lharrir! Emrintse itaat dmellllhn IPn affmm rl· 
ea ederim. Bea ski, sise mektup llnderen ehyueunmdan daha 
eok sever. daha çok dltfhıüriillL TanftlılıJanna pce yatuma gi
den misafirlere hitaben yazacaiıım 4obnüh eftmleler1e kaza. 
nacaiımzı UDlıiuğunm hayırdua, p1lnJanm berbat e4eeeflnl• mi
safirler taralmdan edileeek bei "8alardım verecejfnk açılı Jra. 
patamaz. Çünkü yatıya giden misafirler dewln ~ deni 
olmachiım. hayatın pahahlaşfıi1111. herkese muayyen miktarda 
Nmek \'el'iJdiibıi, ekmek karnelerini almalm mlMftr gftUklerl 
evi ertesi ~ için ~ llll'aktaldanm peklll 1ılllyor, fakat «Mr ce
reI;ı: kir kardır» diyerek iti vardanı cl1ıymazlıfa retirlyorlar. 
s·z ne ya?. arsanız :vaz1n onlar al chrmıyacak, yabmı içlerinden 
size küfredeceklerdir. Beni bu işe •kınamanm rlea ederim. .. 

Kalemimin yazdığı satırlan hayretle okudum. Ne yaakl 
Ben~e bir okuyucumu memnun etmek, minnettar bırakmak Is· 
tm>ntum. Olmadı. ŞeYket Rado 

lngilizlere göre çöl harbinde 
karşılıklı durum 

(Bal tarafı 1 nel sahifede) Her yerde harbi kaybederek 
zaferi J8fıWI Rusya müdafaamı
dan beklemek, Alınmıya!llln g~ 
rüşüne ortak olmaktır. Çünkü 
Almanyaya g&e de M\ittefiklerln 
bütün üıntdi Rusyadadır, Rus
yarun müdafaa kudreti kınlınca 
İngiltere içtnı zafer ümidi kaluu
yacaktır. 

askerler, kendt üsleriı18 yakın o'JI. 
mak suretile Almanlata 11stiin
dürJer. Ralbuk:i Aimaniat Tob
ruk'dan beş yüz kilometre uzak
tadırlar.,, Şu da denebilir ki Tob
nık: Almanya. değildir. Alman
yadan Tobruğa kadar gelmek, 
Müttefikler için Mısırda ~plan-
ma va benzemeıı. Bir taraftan - hem St:a.Untn, 

Demek oluyor Jrl İngillzler bu hem wıııtte'nin dedikleri glbl -
sefer silih üstünlüğüne, tecnı- Rualar dayanabllmek için Jlilt
bell ask.er üstünlüğüne, kendi teftklerln JUdmımı ~. 
fislerinde harbetmek gibi. az bu- Öbür yandan Müttefikler, Saferi 
Junur bir n imete dayanarak har- sadece Sovyet müdafaasından 
be ınrtştiler. umar görünüyorlar. Ortada bir 

Kazanç ümldl ne derecededir? anlaşmazlık var. 
İngiliz gazeteleri, hep bir a~ Bu sefer biraz gayret ... 

dan bu savaşın uzun siirecelinl, Necmeddhı Sadak 
eetin olacağmı, az zamanda ken-
dini gfüıterecek büyük değifiklik- Oakiidar Halkevinde 
Jer beklenmemesini yazıyorlar ki hitabet •. balı- _ 
çok doğrudur. Çölde tırııacat muaa __ a11 
engeller kuvvetli, aşılacak mesa- Üsküdar Halkevinde dün llae 
feler büyük, .katlanılacak mrluk- gençleri aruuıda bir hitabet muea
Jar çeşitli ve çetindir. mç fÜphe bakaa tertip edilmiftir. Hitlıbetin 
yok ki görfilecek fş, vanlaeak mevzuu, Cumhuriyetin önemi hak· 
hedefin büyüklüğU nispetinde kanda idi. Mm.bakaya otuzu kız ve 
güc ve geç olacaktır. Bu mrluk- kırkı erkek olmait iizere 70 lise tale
Jnn gizlememek, olacağı kolay beei iıtirak etti. Profeaörlerden n:il
,CStermekten herhalde daba iyi- rekkep b!r jüri huzurunda yapılan 
dfr. Eski denemeler çok acıhk bu musabaltanın ıonunda Haydar
tzleri bıraktı. pafa lisesinden Ali HüaeyCı birincİ>-

Fakat İngilizler için bu sefer, liği, ayni liseden Berkan ikinciliği, 
zor ve uzun da olsa, za.f er gerek- lnönü kız lisesinden Mükevven 
tir. Çöl harbini bu defa da kay- üçiincülüiü kazaDDUftır. 
betrnek, askerlik neticeleri bir Halkevinin hazırlamıı olduğu he
tarafa bırakılsa da, İngilt.ere diyeler, jüri huzurunda lıendileriııe 
tein tamiri imldnsız manevt bir verilmiştir. 
felfıket olur. Bundan dolayı «Lib- ---- ----
yada bir muvaffakıyetsizlik zafer Aluka yolu açıldı 
Omitlerlnl yıkmıyacaktır. Zafer Lon.dra 30 (A.A.) - M. Stİmlon 
1imitlert Rusyarun kahraman Alaska yolunun çıldığını bildinniş
müdafaası sayestnde geçen yaz- tir. Ba yolun uzunluğu 2 700 kilo
dan çok parlaktı!'» diyen lngiliz metredir. Bu hafta içinde kamyon
pzetntnin düşüncesini paylaş- lar Ulaskaya qya tapmaya bqbya-
mıyoruz. f caklardır. 

BİLLÜR$İ$E 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Y-.: (ft-Nt) Tefrlka!fo. 109 

' • 

~R!ŞAM 30 Tesrinlevveı 1942 

~ ıtl#JA!Ml#i~i~l~ft l - _J ___ 

Beşiktaş Levski' yi 
dün 0-2 yendi 

B U S A 'ABB.İ TELGBAFLAE. 
a&11•&1:1111m1iaımııım ...................... lill ........... . 

Kafkasyada Nalçık 
şehri nasıl zaptedildi 

Müsabaka, çok çetin oldu, Bulgar Al 1 S · ' · · 
futbolcular iyi bir oyun man ar, talıngrad da bırfabrıkanın 

gösteremediler kenarına kadar sokuldular 
Çarşamba gQnft tehrlmlze geleni favuller yaparak oyunu aertleştınne- Berlln 30 <A.A.> - Kafkasya'da kesimde düşman büyük zıaylat paha-

Bofyarun Levati futbol takımı dün te de savaştıl1ı.r. Hakemin mfltema- Terek'Jn batısında. Rumen kıtalan .sına 50 - 100 metre .kadaı; llerilemtı 
Şeref stadında on blne yaJon blr me. diyen verdiği ce?Jalara rağmet'i. ta- flddetle müdafaa edilen NalçUt fehrl- ve bir fa.brlkanm kenarına sokulabil· 
raklı tıtlesinln önünde llk maçını rarlat'a itiraz ettiler. n1 r.aptetml§ler 'Y8 dtınktl tebl1lde ınlştir. Burada 1500 den fazla Alman 
yaptı. Çok çetin btr mftıcadeJe halln- Maçm 11>nlanna geldJt1 halde fır· ~ oldutu blld!rllmff olan dilf. subay ve erlni ;yotettlk. 
de geçen bu oyunda Bulgar futbol- satıardan istifade edemiyen Bulgar ma.n gurupunu Alınan tuvvetıerhıtn 8tal1ngradm şimal batısında kuv .. 
cular f1md.lye tadar aha1arımızda futbolcular b.llt. itlrulannı bitirme- Jlniımlle imha e1mıoıerdlr. vetıertmız, mevzııertnı kuvvetle tah• 
gömıete al.ı§medJtmm bir tekilde mlflerdf. Bef1ktqhla11 bu arada ye.. fedin 30 <.A.A.>--Rumen tıtaıarınuı, tını etmı, ve teşlf hareketfnde bu .. 
miltema~ ittraz eckrek oynadılar nl bir fırsat yakaladılar. Patat bu Ter* nehrln!n b&tmnda saıptett1t:ler1 lunmUfla?dır. Yalnuı bir kesimde 400 
ve yalnız tonnpnalda vatıt aeçlrdl- arada rapılan bir ta't'Ul daha ilçbtı ıf'~ tehrl Rualarm. kuvntll b1r Is- diışmanı ~ettik. 
ler. Ve bu yüzden raldpleri 6nünde sayı.Iarmı yap:nelarma tmt!n bırak- tin&t noktası fd1. Bu pb1r haklJd bir Diler bir kesimde düşnan, el.lmlz,. 
matldblyetten turtuıamadJlar. madı ve maç da bu mretıe Bef1kta- Jlaleye, her evi birer 1stlfıtAma çeıv- de bulunan meakibı bir nokta.yı geı1 

Bir gt1n evvelt1 JUlmıMa. da ip.- '111 2 - o galebeslle aıa erdi,, dlmift.t. abnak için gayret aarfec:Uj'or. Ku~· 
ret ettıttmız glbl Lev1sk1 takımı dün- Bulgar takmu Udncl 111qmı 711'm Qelı1rde baraj ye barftatlar, bina- vetıertmız bu yeri tuvvetle tutuyor .. 
ttl maçmda Admtra ve Raptd! yene- Şeref atadmda Feneıbahçe De ıaı>a- lat arasında da muvaaaJaiFı temtn lar. 
ceı: bir kudret s6sfieremed1. ()y1m- caktır, lçbı bet.on plerller kıp edllml.ttl. Tuapsentn şlmal d<>tusunda Jtıtaa .. 
C'l1larm mtıtemadl bir t*ilde hakem Yanlarma hlllUI! blr Alman toş]dli de tımız, faal muharebe baretA.tında 

tararlanna jt1rq etmeıerı " sert M ı· ı ı ... p •. yan g o T8l'Dmlf olan Rmnenlef, htıcumla bultmdular ve df1şmanı mtistı:Lhkelq 
oynamalan .ııaha71 dolduran binlerce fllıh.rl sapt.etmltlM'd!r. Rualar, ttzerle- bir mevziden cıtardılar. 
ldş1 üzerinde pet Sy1 bir tesir ~p- d • • k • ı d • rine ollten ye btır an artan tehllkeyl Nalçlk mıntaıkasmda. flddetl1 mu~ 
madı. un çe 1 1 ,r. &ıibıde tutara3c balr1anmıt ve barebelere devam edildi. Kıtaatı~ 
Takımda aoı açık, santrhaf, at bütün tuvvetıerlnl harbe mkm'Qftur. tnatıa mukavemet ettiler. Dttşmana; 

açık dilerlertne nazaran temayiiz et- Mllll Piyangonun 29 UktetrJn 1H2 Lonctra 30 <A.A.> - Reuter m'Uha.- atır zayiat verdlrdller. 18 dil.şmau 
tner. Heyeti umumlyesı itibarile tek- fevkalA.de çülllfl dlhı Ankara &ergl- b1rl blldlrl;yor: Stallngradda l"a.br1- tankı tablibettllc. Cephenin flnıal 
nı.tten fazla. enerjiye dayanan bir evtnde saat 1'1 de çeldlmlf ve ~ ka1ar maha.ıfeslnde oetln muharebe- batmnda bir tesknde dti§man, tank .. 
oyun ststemler1 var. kalabalık blr halle tıtıesı takibet- ıer devam etmettedlr, .Almanlar alır lann yardıınlle hücumda bulundu. 

Bqlktaf dün çalışkan oynadı, fa- mtştır. zayiat pahuma olarak blru Uerlle- 12 tankı hasara uirattık ve 1500 düş .. 
tat ~ güzel bJr oyun çıkatdı deni- Bu ~ t1cııLJnfye tazanan nu- mlflerdlr. manı :votettık. 
lemez. Oyunun en giU.el hareketi Şe- maralan qatıya ya&110nız: lloekova 30 (Radyo> - Gece yama Vlch:r ao <A.AJ _ Dolu cephe.sinde 
refin attığı ıt1 golün fi.hane olma- I0,000 Ura &ramiye )ıuaMn No. llefl1ldllen ıemıl RUll tebllll: A'bnanlar ve mtıtteflkler1 her taraf .. 
muvaffak oldu Muhacim hattında 13'1441 Xuvvetıertmıs 19 ~de sta- ta muvaffakJyetler kazanıyorlar. Al• 
muvaffak oldu. Mfthaclm batttnda 20,000 ııra tkra.miye tazana.n numara HııCl"ld mıntabW>da Tuap8enlıı il- man hGcum tıtaıan petrol tasflytl 
anlafma nok.Cl!ll>Jıtı göze çarpıyordu. 251t41 mal dotıısunda " Nalçlk mmta'D- fabrikası etra.fmda.kl mıntaitayı ıe .. 

Maçın tafaili.b 10,000 llra Htramiye kazanan numara .smda di1'manla d~tller. mlzlemekle meşguldürler. 
089950 Tebllte ya.pahı llAvede ID.Yle de-

JıfaCa ba§lanma..tan evvel Bqiktq
hlar atadlarma Jftll Jı:ofdurduklan 
Ebedt ve M1ll1 şetlerlmlztn btlstıerlntn 
açılı§ törenini yaptılar. İstanbul va.-
11s1 doktor B. L6tt1 Kırdar mera.sime 
ri,vuet ettı. Bundan IOll?'& evveıt. 
Levsld, onu m1itea.ıdben de Beştktq
lılar sahaya çıktılar. 

Levskl: Alden - Zorapof. Pe-tkov .. 
Manıokof, Totetlmf, Beletopof, Ştnov. 
Parof, 1stanbulyef, Laskof - Blnonof, 

Beflktq: Metıınet All - Hıı1.sto, 
Ya.vuz - Salın. ömer, Hüseyln - Sab-

l 000 Ura ıkrıimJye kazanan nl1mftiedlr: Ruslarm çevrilmiş ola.n mtihtm btıı 
· numaralar Btr Alman DMllYe wpurmıu ba- gutupu kurtarmak Jıçtn yaptıklarl 

020000. 101554. 100967, 362082 tırdık. stallngrad.da tıtaıanımz, fld- pyretıer akhn kalmıotır. 
2 ooo llra ib'&mlye tazanan detll tedafilt muharebeler yaptı]O. Kafkuyaya millhm takviye kuv• 
' numaN!ar Almanlar fabrikalar ttcmmda bir vetıer1 get1rmlf olan bolfevlkler Tu) 

017397, Ol2695, 0499d0, 074452, 0'15108, tibnen ve onlarca tankı ta&mıza atır- apse bmgeslndekl Alınan mevzller4l2 
134708, 136198, 229344, 263937, 293852. diller. Aynı zamanda. mftdsfaa mev- flddetle httcum etmişler, blr ndlC 

1,000 l1ra ikramiye kazanan zUertmıze karşı blrka9 tstlkamett.en alamam1flardır. 
n'Umal'81ar hikum ettller • .Askerlerlm1s, 1:m hti- Rusların Moskova. - Smolen.sk Y9.J 

025960 052748 71405 071650 088568 comlan pibttırtttııer n mevzllcrlnl lu tızertnde mfthim kuvvetler tali• 
OH085; 114087; 129442: 131999: 179Ki: kuvvetle muhatua ettller. Yalnız bir fit ettikleri blld1r1lmektedtr. 
187155, 188092, 199009, 202241, 202581, 
20MM, 209096, 209533, 230706, 133245, 

rı, Arta. Hakkı, şerre. ŞDkr11. 234159, 243472, 252368, 263957. m200, Ankara ve Istanbu)da merasim 
Hakem Şazi Tezcan. 2'18189, 280222, 292289. 2990M, 299435, 
Oyun ballar bqlamaz Le"*1 ıa- 289614, IHIH, ..... 1321'11. MMIS, (Bq taralı ı ncl alılfede) halk geç vakt ekadar germi~. eğlen• 

ıc:mmun Betlktl4 bleıdne bhtmmt 15'1188, 182292, 3'2G'l8. 167034, 19383<1. . ti 
tatdbeden llkı htcumJar J&Ptılı K6- 500 lira ltramtye kam.nan numaralar baloyu ıerefleiıdirmişlerdir. Başve- mış r'. . . ı 'klAI 
rülüyordu. Fakat bu Bulgar tazyıkı Son dört rakamı ı3696ıı, 7492• Ue kil Vekiller. mebuslar, Ankaradaki Beşı~taştakı merasıme. ~.tı a 
uzun ıdrm.edi .Beşl.kte.şlılar bllhassa nihayet bulıan 80 bllet. bütiın ecnebi eefirler baloda bam mZüh~ll~. ıçle bbakılan~llf, Parti. r~ısı B. 
Haklnmn .sürDlcled1l1 hücum hattt- 100 lira lkramlye kazanan numaralar l d tü u u çuog u merasımı açmıı, 
le daha fazla eereı ve Sabri cena- Son 6o rakamı c271• ııe nf.h&1et bu- bulunmuı ar ır. ... müteakiben Halkevi reisi B. Hükmil 
hından mDkabll tazyJ.ka aeçtııer. B11 lan .(00 bilet. ve diğer hatipler Cumhuriyet bay .. 
tazyıJı: Bulgarlar lçln her an teıhllJı:ell ao lira ıtramıye taw.nan numaralat latanbul'daki meruim ramınm büyüklüğünü anlatan veci:ı 
ohıJordu. Son tJıç rakamı c30I•, cS90• De nllıa- sözler söylemişlerdir. 

NBıa.yet ~ daldbda Hakkı :yet bulan 800 bilet. latanbul, Cumhuriyet blr,yramını Divan olu Çocuk kütüphanesi ve 
Şerefe kafa ne "1dfA'l bir pası Şeref 10 Ura lcrunlyıı ta•nan numaralar d6n_ parlak eurette kudamıtbr. ~- okuma ~dası ile Çarıııkapı Çocuk 
bomba gibi bir ıtıtıe Bulgar taleclsl- Son tt1 nıbmı cOb Be nftıa,et bu- vanm açık ve bir kaç g6n evveline d. . • 1 1 ld.. -
nJn h .....,.,__ a....ı..a b km dan lan 4,000 bilet -'-etl ı)-L l b-"- ini ıspanaennm açıma arının yı onu4 

are ...... wuv .-.-n mt a • IU91' e ... oman auı.m neıes .• .. b til d" k k'"f' 
Levstı kale.sine attı ve bu suretle 2 Ura 1Jı:.ramiye ka•nm numaralar arttmnııhr. Sabah erkeiıden Tak,. mu munase ~ e un a şam . u u1>4 
talammm bh1ncl goliinft yaptı. Bu Son rakamı e.511. c9» Ue nDıayet bu· aim meydanı ve büyiik caddeler hanede ve dıspanserde merasım ya-
golden IO!U'& Bellktaşhlaf bibıbtlttln lan 80,000 bllet ltramlye alırlar. binlerce halk ile dolmutl11. Her ta• pılmııtı_r. ______ _ 
canlandılar. Buna mukal>U Bulgar 10,000 llraldc btlyük 1tramlyeyt ka• raf bayraklar çiçeldede donatıl-
futbolculan daha fazla tavuı yap- anan 137443 numaralı bııet Ankara· • LJ l Türk gazetecilerinin 
makla vakitıerln1 ta:ytbettner ve bi- da satılmıft,ır. mı1o yer yer ta" ar yapı mııtı. 
rtncl devre ı _ o BeşlktQflll lehine 20,000 lira ıtramlye kazanan 251445 Vali ve Belediye reisi doktor Amerika aeyahati 
btttt. numarah btret İatıanbu1da sa.tıımıştır. L6tfl KırdaT eaat dokuzda Vilayete Birleıik Amerikanın cenubunda 

İkinci devreye Beş1ktqlılar hızla 10,000 Ura kazanan 089950 iıuma- gelerek evvela memu,rlann, ıonra bulunan bir liman 29 (A.A.) -
ba.fladılar. İllı: anJar<la ortadan inen ralı bilet Borsada .ıatılınl4tır. konsoloslann tebriklerini kabul et· Türk gazetecileri ıehrimizin büyük 
slyah be:J.z hlcmnlarına mukıabll 5,000 Ura lmunlye taran~et- mittir. Vali, bundan 10nra Taksim bir ıüratle hücum botlarını inşa 
Bulgarlar ,~ ... ~~:l Fa~a:: :~~ :ır~':es~ı!roo ~= meydanına gitmif. · bu~da. istiklal eden tezg&ıhlarını ziyaret etm şler-
~ çoıı:.z~ur ._. · _._,, -·" .. r marp .aylenerek Şeref direiine bay- dir. Misafirler bundan sonra hava 
'"' ... ~q mUUAuwwuum • ..,. ve ....... .uı oyu- ~ ... • k ,_.idi'- •t resmi k 1 .. · h A k ı · nu önünde bunda ıstıtadeye 1mkAn 2,000 llıa kazııı.na.n blletlerden a ta- ra çeııu &ten sonra geçı . . uvvet erı ıçın ususı te ne er ınşa 
bulamadılar. ~ JJı:1 tarafın çetin nesi .Anbra, bir ıanesı İstanbul, b1r Da,Jamıştır. Aııkert kıtalar ve ızc1'" edea bir tezgahı gezmişlerdir. Öğle 
mtıcadelesl hallnde devam edeıbn tanesi Malatya, bir tanesi MDA!, bir ler büyük intizamla geçmifler, halk yemeğine ticaret odası tarafınd3n 
15 ıncl dakikada. Beşlktq 181 açıtı tanesi Nazllll, bir tanesı Bolu, bit tarafından fiddetle alkıtlanmıılar· davet edilmişlerdi. Yemek esr.a ın
Vecd.lnln ortaladıtı btr t.optan ~ tanesi KırklareU ve bir tane91 de Bil- dır. da ticaret odası reisi Birleşik Ame· 
fade eden Şeref bu sefer de gtlael bir rtıç•te •tılmıttır. Dün öğleden aonra ve gece Halk- rika harb istihsalatının Pearl Ha r
şütte taJmnınm Dclnci IO)ünt1 çı- 1,000 l1ra Jtuaııan biletlerden 14 1 rind • wapıhmı gece bour danberi yu"zde 350 nispetir:de 

tanesi İstanbulda, 4 taneal Ankarada ev e e meraaım ,, - • 
ta:ı°sayı Bulgarlan çolc santı ve ar- 3 tanesi İzm1rde; 1 Uııesl E*tfl">1rde: Tabizn gazinosundda b'-:'albi v

1
e Bel~l· ka~ttı1~ınhı vbe B!rl~hşik1 .milletletri1n ma· 

tık oyundan lmltlerlnt kesmiş bh' diğer 17taneside1Urdumunn muh- diye ıeisi tarafın an ır a o verı - ı.?e ı ar. ıstı .~a ~ vası ~ ::ın.n:.ı:ı. 
halde al ala. bu arada 11ıı:. aıt tellf f8lh1r ve ka?.8larmıda aatıımıotır. mittir. Şehir bagtaıı başa donanmıı. duşmanınkılere ustu~. old~g~ ıçın 

ç 1'Dl ,... .- galebe çalacaklarını soylemıttır. 
Yemekten aonra gazeteciler oda 

den eerarengiz 'bir tekilde ~bğmıİ- Rıza da Melihati hem.en hemen - Daha hızli gidelim. ••• Dörtna• reisinin yatına davet edilmişler, 
zı tesadiifen görmfit. takibimize çık- kucaiında tqır gı'bl arabaya .uruk- la ••• - diye fmldadı. - F etbi rei- ıMiaaiaipi" de ve büyük endüıstri böl .. 
mıı. •• E. &deticllrs Ruhi bey sen• ledi. Bl ran içinde haJVUılan bnaa ıin erine bir -. evvel varalun. On- gelerinin kanallarında bir gez:ı:ıtl 
biıaz kafa,.. tGll6lemi, olacail Bun- bldudılar. lar plinc:iye bdar dMı1ra1amnız. yapmıtlardır. • 
dan dolayı c:aaretlenmif. Fakat de- Çok Tllüm. b&dİleler obnuttu. 18DİJelerimiz hayatıma en kıymetli Yeni Orlean' da dost gazeteciler 
nize dGp:rek solak hfr dut yapınca Daha da olacata ).emiyordu. Da- daklbları. 18Diyeleri oltıcak... memleketin maruf yemeklerini tabo 
tamamile tabitlettL Hatta lliya ima eakiD, dalma~ olan BdtGn 701. çdpıca balelerle, ve llllflardır. Kendilerine, harbden 
efendi de koiıala d8nüp de heni Ka.e F'mhıln. demlald telap bunu o IAzada •mhnl Mml•a atk .azle- aonra bu ıehrin dünyanın en mühim 
onda görünce ·adeta aTUbtım ke- aöeteri7orda. ri, Taltlerile seçti. o beler k1 Rıza limanlamdan biri olarak rolüne de. 
aildi. Fakat Bedriye mu UJktL \!i)J bUtün komikliğini mıutmuttu. vam edebilmesi için planlar hazır-

- Ben gördüm amma. görüldü-'fa aldılar. _Yok camm.? ••• Ne dedi?·... -Adaıa do l-diTe AJJ:r SU bduım maceralarım ~m .. landığa eöylenmittir. Buraaı.Türkiye-
iünü =~· Çok iyi ettin de Arar:O-Y~ :kigru:ı H~-'ı·. Nasıl?... ala ...qp. dindi. Ne oım: daa tilmek fatiyoJ'• ~:?_0!!_~ ı..,. ye •ve Türkiyeden yapılankıtbadlat ve 

ı-.. ı~ D--'! ._, O n.;_ '-=-- n ..:_ 1__ l\J-tlc - ... yatından t•m•m e .i-.:11 -- ar-- ihracat için büyük bir mer ez ir. 
J.ammefeadinin arkaaı sıra geldin. Bir el ifaretile Köee onları chadul'" - 1CG1 &ı... C ·~ - naa omun •••• ,., • neye ~ vanın. - ~ 
Hemeıa buradan uzak.lqmalısınız. chu değilmif, anladınız yal> Ve kahya Şimdi ta. &nim Jallm.lemn p ... Z1llUDU otaıiilir dl" llu emaalaiz 
Bak dü.lükleT çahnıyör. Neredeyee ....,. Peki een aaıadalla döaclGn. efendi hayrette kaldı. O da kani Beraberfs ,. ••• Ve nLUÇ... ~ ~ ~ ·;laliilir mil' •.• 
ltekçile. adir. Belki eiliJı eesleri Jeo.ad;ta ne oldu) oldu. Ci~ Rıza,.~ fazı. ıoku• BQ.biıtün benim ~labllir mil •••• di-
Göztepeden bile du~. Po- - Canım bunlan anlatmaıwa tim- Xöee: laTor. a"dalelerl m· TUoudilo ye c6iaünde CJIPman hu 'ricuda ba-
lisler gelebilir. Onun için aiz ... Ça- di 8ll'UI ım1 .... Reisin evine d~ü- Bu. onım renf hir alavereye onun kollannda f.Qrtı(q. 891\ıkta ıa;,Ordu 
bacak ... Haydi. iünüz DDMlll uzun 'llZllll biklye ede- bazırlanJflm a&terl>'or. - diyem bbmt da ~ 1ilid)lrlerhle ... i.ır d.,. ivbıdeymlf ~l aandala 

Rıza: ıim. çupmıyordu. - Bir an en-el ~ ~aıih. Şimdt-! ~ l\tlye bbı(lUer 
- Arabamız huırl - diye elı1e - Yalmz puını .öyle ••• Cüce yete airftmemfa llzun. Bu nceden arilartiı[•- aılnl t"it1dJ lçliı er- Hafif \,lr rnza&r esiyordu, etken 

ıösterdi. v Ruhi aahidea kon~ta m~dıl tezi y~k. Yarma _blle ~ lbd- Jc~lt de. k dm da n~ açtılar. KucaJC kueaia Boiazın kar-
Ve yarım ağızla: -Tahit değil mı efendim) San- mal blitiln kozlarimızı k~erlx. birinde o e• ti~ \iuld~.,. l<Asprtbılbi altın• 
- Siz<ie araba pyet yoksa huyu- dalda bizi takibededten de gazleri- HaycB. her pıyd• evvel • ... mİltL O~ bU. daq flalice 4ialdılu. 

nın • mizle görmedik mn dan uzaklquı... Felhi nlllJi m• tliıD tr. eri ~ ıt :ri BeGriroı 
- Hayu ... Osman yaralıl Onu - G özlerime inanamamııtım. nel ... Orada buluvup bir hru .-..- ~ e kMat • ~- blr..ıecel ~ordu.-

y"z -,tü bır k rsak ip ucu n ririz. - Ben de bu kadar ppnanızı ririz. rordıı. lort rq d rt taatl sa;'t '8tJadı. Böyle bfteCelı:, 
Be 'nüp meıgul olacağım .. . Son- anlamıyorum. Ne var bunda ha71et Hızla adımlarla 'H ·~= Cloldmaa la~ .a: • 1tJt ..n...t .. fe"° 

F thi re'sle kaçar, gd riz. Siz edecek'> Ruhi bey konağa aak aılr. tulufmıdan ~alE. • !'! kf. • ; ara, ~-~.ı: ar 
ev· e idin. geliyor. Kab1a efendi ile denb ke- aı.nınm ....,.. e&dil ·~ Deüklui 1Ra- OJ'........ul 

~~ ~ 

İngiliz tayyareleri 
dütman aulanna mayn 

dökmüıler 
Londra so <A.A.> - Son haftaıo.~ 

zarfmda, tnglllz uçaktan düşman 81* 
ıarma. 1000 den fazla mayın dökm\it
lerdir. 

fngtlliı donanması §lmdfıye kfl.dar, ' 
milyon tonilA.toluk düşman gemlsl 
tahr1betm1ş veya hasara uıtrntmıştır, 

•Takvim• 
ıavval 19 - Hım 178 

B. tm. Gü. Öl. tıQ. Ak. Yat. 
1C. 1uo ,120 e,49 e,40 12.00 1,32 
va.. '"' ,.n 12.ea 11.49 1a,oş 19 42 
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AKŞAMUAN AKŞAMA 

0fua~e6ll~.. !~~~~~=~=~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~-~~ 
Kahkaha... Zevk... N eş' e ... 

BUGÜN 

Yiyecek 
fiatleri 

Yeni bazi' kararlar 
yerilmeni bekleniyor 

'.Ticaret V ckfıleti, pffaaarun lton
Birfncl provaya ~ qman, tro~ heledi.Yelere verildiilnden v\· 

terzi dedJ ld ı IAyetierdekl mUmeulllerlnden yal• 
- Efendim... Blçmedfm. ım bu hususun tyl tatbik edilip edil-
- N1çfn? • mcC:t~. piyasa aeiit\kliklerlnl ı .. 
- Zira pek kArlı hlr Jt:! Ur• temekted.ir. Piyasanın kontrolu l§fn .. 
mda kaldınız. •• Bir k8 f aı:· de ılddetll hucket edllece~i ve bu 
:miktarda buJımıı nrmiı ..• $ayet huauıta hlr kanun proJeel hazırlan· 

razı oluna 180 kllo bulgur vere• dıtı y.µılmı§tİ. Haher aldıiımıza 
Jfm. .• DeAtirsfn ldmlme. .. " d.ly.91'. ız8r Ticaret VeklletJ, plyatayi ba· 

Paranın yüzü ııcaktır. Bulaunın 11 h'o~ bıralimamağa karar vennlo• 
kilom her yerd ,,fr lh-adaa fazla tfr. Flatlerfn bJr müddettenberi ıor
olduğu ~ mlihendis bu trampaya bu bırakıldığı malömdur. Villyet
lster Utemez rıza gÖ terdL !erden piyua tahavvtlllerl hakkında 

(Pek muhterem M. Şed:t Yaz- Ticaret V~lletine g5nderilen ta
mım da bu ~ikly~e. ~tdr. ,şayet p?rlar ıerhes aatışlann iyi netice 
o da ~ dald tif köy mektup· Vermediğini g8aterecek mahiyette-
lan arasına bunu yudıyıe, ~- dir. Vekalet, bu raporlan tetkikten 
c~ ~ d~ i~ tmem. Zı· ıonra plyaaayl daha caulı _kontrol& 
rıı, tekit mahıyetindcdır.) llmım glSnnU,, yeni bir tılkmı karar-

- 2 - lar almmasına zaruret hA.sıl olmuo-
Bir vilayet merkezinde, çaııı ka· tur. Yeni kararla fiatlerln alahlldi· 

pısmda koskocaman blr arabey ime yiikaelmesine mani olunacak 
halılar yiikletiliyordu. 1 Renk renk, m 1 aaklanmuina lmkA;ı vcrilmlyc
İlenk denk... reli plyaaada her madde bulunma-

- Ne oluyor? Nereye?-•• ruye ama çnlışılacaktir. 
eordum. fc:ab"ederııe normal flat üzerinden 

Tepeden tırnağa kadar beenf .tlı· geru, lSlçUde pfyuada mal alınahl-
düler: lecektlr. Ticaret Vekllcti bu huaus-

- Küye... ta fncelemi§. mllbaya&t yapma~a 
Bundaı mt!salt vaziyet bulunm~tur. 
- Ne sandm idi? ••• • m1naai Kontrol şiddetlendirildi 

•ardı. Piyasa k"ontrollarınİn ılddetlen'dl· 
- 3 - rihneal için Tiearet Vek&letl tarafın· 

Bir defterdann zevcesi, alqverf, dan valilere. umum mllfcttlıliklere, 
ederken: ticaret odalanna, birliklere, ticaret 

- Ne pahalı! • diyecek olmuş. mUdUrlilkler1 Ue ofialero bir tamim 
Esnaf adeta hışımla: • • • Yollandığıni yauniştık. Belediye ik-

- Parayla değil, eırayla, ha· tisat foleri mUdilrlüğU muraklp ve 
nun. .. Eskiden maaşlannızla aiz aa· ~une Amirleri, rnüdilr B. Saftet Eae· 
fa sürerdiniz ••• Şimdi de keyif nöbe- ntn çizdiği program dahilinde tef-
ti bizim... ti;, Te k'ontTollara _baolamı~lar?ır. 

_ 4 _ Yapılan te!ti§lerC:le perakende fJ.-
aJb ·• ·• b. • t inln b yıl atlerle toptan flatler arasinda bll· 

_ Kb. ur1• uslku ırd~ çd--~·ı yüli fark olduğu g8rülmU§, la:ı1a 
yuz ın ıra azan ıgına UJ'iUan ,_. k L , 1 ij hl"k 

_ Niyeti aliniz? • diye sordum. .ıuı.r e~e 111lzyen ere, m ste ı 
_ Artık lstanbu1a ta,macağu... lehine lazım gelen tebUgat. yap~mı§ 

Nemize erek ııhnalı ovalarda cefa ve yasaklara rlay~t etmlycnler hak-
kmek ?g landa hnunt takıbata geçUmlotfr. 

çe •·· 5 Tefti~ler gurup ~rup yapilmak• 
- - tadir. Bcyo~lu ile lstanliul cihetin• 

Vdna köylü arabalannm arkası· delı:I pernlı:ende yiyecek .fiatlerl ara• 
na zirMt makinelerinin de takılark aıoda farli olduğu yazılmııtı. Bu 
kırlara doğru sürüklendiğini ıarmU· Earkin kaldinlmasına çalıoılaca1ttir. 
yor değilim... Bu manzaralara da 

•ıkF:~a~1ıy0rwn. Sabunlar 
- Şu azaldı, bu piyasadan çddl-

di. Zira köylü sabn elıyor ••. • diy~ 
fer ve bu iddiayı İspat edenler olu-
yer. 

Ho~. İspata bile ne lüzum var? 

istihsal mintalialarinda 
bekletilerek lıtan1>ula 

getirilmiyor Mnntık ve hayal bunu:ı böyle oldu
fur.u, daha da olacaRını gösteriyor. 

Köylünün refaha kaVUJIDUı çok &ı>un taclrlerlnin fiatleri dUvür• 
iyi şeydir. Fakat refah~ sonra İn· memek için bir mllddettenlierl l.
giliz kumaşından ve Boğazlçl aaf • taribula eal>un getirmediklerini yaz· 
amdan evvel alm&ı ve yapması ik· miştık. Belediye muraklpleri, ıe· 
tiuı eden neler var, neler... ~ hirdo kimlerin elinde ne miktarda 
yanl~ hevesleri yüzün~e11 ıelU~ sabun bulunduğunu tetk.lk etmekle 
it1tiynçlıın buhmn geçınnemeli. beraber, lhbe,r üzerine rnıntaka ti· 

.• "'""" , • caret müdürlUğü tarnhndan da pl· 
Otu ata, eb ıte yedumenm çare- ,.asada sa.bun vaziyeti tetkik edil· 

ai nedir? ~tir. 
Galiba: , • Yapılan tetkiklere göre tüecarin 
Stoklanmmn miktarını. Dtlbsaliu elinde bulunan ve fiatleri dilolirm~ 

miktnnnı iyi tesbit, iyi tevzi etmek. mek için lıtanbula getin1mlyerek 
Bu arnda •ehirli nüfus için mruret, yerinde bekletilen ta.bunlar. geçen 
köylü nüfus İçin fantezi olan ıeyleri sene ucuz fiatlo satı~ alınan zeytin .. 
bu ayn ayn nüfus ilıtiyaçlarma göre yağlarindan yapılmi§ aabunlardır. 
dağıtmak. • Belediye mura]dpleri yllhek flatle 

Fakat her şeyden evvel de terbıye sabun ı tan tilccar halllnda zaliıt 
me:clesi: • • tutma~a memur edilmişlerse de 

Köylünün, refahı ve saadeti iyi ~ tUccann elinde satılacak mal bulun• 
küylü evinde, iyi bir köylü kıyafeti madığından ihtiUra tapanları ceza
lçindc, sağlam köylü adetleri orta· }andırmak kabıl olamamiotır. 
nnda aramcsı... . Sabunlarin latlhaal mıntnkalar~· 

(Va - NQ) &, aaklanmasina ikinci hir ıcbep de 
"'''ın"'"'""''"'"""'""'"'"""'""'"umumııııııuımı reni :zeytinyaği mabsulUnUn plyasa-
K Ü CÜ K HABERLER ya çıkanlma.sının beklenmealdlr. 

Bu aabciların yeni yqların plyaaaya * Tramvay 1daresl vatman n bl- daha yllkSeli Eiat1e arzedilmeslnl to
Jetçi almağa karnr vermıotır. Bu au- menni etmektedir. Bu 1Uretle ello
rcUe son zrunnnlardn. azalan vatman rinde ıabun bulunduranlar da mal.
ve bl~etçl mlktan nrttırılacnktr. lanni alabOdlftne yUkseltebileceli· * Öğretmen bayan Medllıa. Baysal ı ·.ıı PI d (f Ja yf 
bugün Halkevl adına saat 11,80 da ero r. yasa a . 0 oan 08 aya 
t1nlversite önündeki halk kürstlsünde göre Balıkeıılr valıllğl, ~un tac~lo
btr nutuk söyllyecektlr. rfnln mal. eaklamalanna meydan * Ecnebi ve ekalliyet mekteplerdJı,. vermemeli fçln tedbir almaktadır. 
dckl öğretmenlerin de ucuz ekmek • 
karnesinden ıstilade ettlr1lmw ıçın İzmir zahıre tfrketl 
İstanbul MBnrlf müdUrlflğQ tarnım- çalişmağa h'aşladi 
dan Vllft.yete blr müracaatta bulunul- İtmlrd ktm.ılıı.:n 200 bin Ura. eer-
duğunu yazmıştık. Haber aldı~ e 
göre Vilft.yet Maarif mtldürltığüntln mayeU Eahlre §iritctl çatışına~a ~
bu talebini Ticaret VekAletlne blld!Po- laml.ftır. Halka llk olanı.1> pirinç, fa,.. 

sulye, sabun 8!1tılınaktadır. Pirinç 
mfştır. Ticaret Vektılet1nden gelecek ....._,,,.end 100 k tn tılıyor 
cevab::ı göre hareket edllecektlr. ~M..... e u~ n 83 • * İskenderlyeden Mersin tnccarıa
rın::ı. blr çoıı: buğday ve pirinç tekll!Iert 
gelmiştir, * Türkiye palamut rekoltesi bu se 
ne 3!> bin tondur. Btmun otuz bin 
tonu E,.,.e mıntaknsmdan, üç bin to-

Eminönü Askerlik şubesJnı'len: 
Yd, Top, Asteğm. bwın Oğ, Sacit 

(50489) un hangi şubede kayıtlı oldu
~un ya. mektupla veya blzznt şube
mize b1ldlrmes1 llAn olunur. 

!lu Çanakk le mıntakasında.n, nltı ZAYi - Maaş tntbik mühürilml\ 
bin to u da Fethiye ~c Slllike hava- ~yt ettlm. Btlkmü yoktUr. , 

Tünelin kayışı 
Yeniden iki 1ere 

alpariı· yapildi 

Tramv y 
ara aları 

Bütün kanapelerin 
kaldırılmasi muvafık 

görülmüyor 

Tünçl idaresi, ktıflŞ tedarik edfme-
4141. ioı:ı so!erıert tWle mecbur olm.uo 
'• ıdparlş edilen kayış geldikten son
ra yeııtden seferlero başlanmıştı. Tu.. 
neldekl kayışın Omrü daha bir buçuk 
senedir. Mıı.mnflh idare, tllneUn yenl- Bazı gazeteler, ıeyrllsefer koml.s· 
den kayıŞSJz knlmaması 1cin hem Al- yonunun tramvay ııclerlcrl etra· 
manya, hem de Amerikaya. Sfparlş:er fındakl yenl kararlarından bahse· 
yaptl~ glbl İsveçten de ka:yı~ çetirt- derken - Em1n~nUnden d&ncn 
mck kabil olacaR"ını d~Unerek tweçt tramvaylarda oldulu gibi • her Is· 
de liparlşte bulunmuJitur. tasyonda yoleulann arka ıahanlık-

AlDliüıya ve Amerlkaya. yapılıln al- tan binmek ve lSn 1ahanlıktaıı da 
parlşten hayli uman geçtl~den inmek suretile yolcu inip binmesinin 
tbndiki ka~ tamamlle yıpranmadan l d 
yeni ka~ann geleceği T6 bu ıuretlt intizama gf rece~lni yazıyor ar ı ..• 
tünel seferlerinde durgunluk 1hti- Tramvay ldareel, ~u _ tedbırın 
maU bulunmadııtı muhalt1tak gfüülü- yalnız ba§langıç fstuyoiıJannda lnt• 
yor bık edilebileceğini, fabt ara .latae-

• yonda tatbfka lmUn olmadıiı fik· 

Başvekil 
rlndedir. Aktl taktirde ara istaı
)'onlarda tramvaylar fazla durarak 
ec!erler <laha uzun ı:amana ihti
yaç gl:lııterceektir. 

Trabzon'da 12 yavrunun Diğer taraftan bazı gazeteler, 
bakim maırafiru arabtı.lardakl bUtlln kanapolenn 

.. d d" kaldırılıp fazla yolcu alınmıuı mllm-
gon er 1 kUn olacaflnı lleri ıUrUyorlar. 

ve 
ŞJNEMALARINDA 

(ARŞAK PALABIYIKYAN) 
3 AHBAR ÇAVUŞLAR 

~016 A üY~~ö 

SUAT p A R K SİNEMASI 
Cumhuriyet Bııyrami §ercfine 

JORKCE S A G E C E 
Şahuerln1 tfJcdim oder. 

U.. roldeı CHARLES BOYER 
lılvetenı ÖLOM GEM1st 

iFELERi 
Elektrik, Tramvay, Tünel işle me .. 

leri Umum Müdürlüğünden: 
~e.1.la Vek6let.ınce tanzlm ohmup 17/10/942 tarihinde Başvekfıletçe tas. 

v1Jl b\lYuruıan yeni elektrik ınrl!elerl e.şaRtya dercedllmlştlr. Bu tarihten 
tttbaren okunacak 113.Ya.çlara. 1stınaden hıı.zırl1ınacnk olan 1aturalnnn 
me~r tarifelere gllre tahaltkuk cttlrlleceRt .sayın abonelerimize 1ldn olunur. 

Başvekll B. Şllkrfi Saraço~lu Trnb· Tramvayların bugUn aldıklan yoı. Adi Tenvirat Tarifesi ı 
zonu rJyaret ~ttiği r.aman Qocuk esir- eu, lzamt dereceyi çok a§mıotı~. Bırtnei tertip: Kilovat saat ~n 
gemt kurumunun bakım yuva!UU ge!:· BUtUn kanapeler . kaldınldığı tak:- İk1nc1 > 

1 
> > 14 Kuruş 

e • 

Umum MüdU~ 

mtş ve kadronun biraz daha genlşle- tirde arabalara daha fazla yolcu 1'çllncü > 
1 

> .. 
tllmeet arzusunu izhar ile kadroya bJnecekse de mot8rler a~ırlı~a da· 

5 , (Yalnız Tlcarethn.nele?'(\ 

llAve edilecek 12 çacutun balom mas. yanamıyacak yanacalihr. Bu ba- (Çittt tcırl!e 1000 lillovattan fa.zla blr 
rafiannı kendi 11zet1ne almıştı. kımdan tramıvay ldareıl, blltUn tia- takatti'o o.ıet kullanan mUşerllerin bü• 

Trabzonda çıkıı.n Yeni Yol gazetesi napelcrln lı:aldınlmuina tarafdar t11n isUhıMdne) 

tatbllt olunur) 

Başvekllbı bu 12 yavrunun m11.ll yılı değildir. satıt 17 - 21 arasında Kw. S. bqına 
&muna tadar masrafı olan 175' llrayı • • • d Bu mı.atler haricinde > > 

H 
9 

, , 
Vll11yet makamı vasıtasne Trabzon Sırkecı ııtaıyonun a P. TARİFESİ: 
Qocuk esirgeme krumuna gönderdl- bir Jiaza <Meskenlerde buz dola.bı tulle.nan 
euıı baber veriyor, Dün sa.balı Sirkeci istasyonunda bir aboneler bütün ı.stıhlMtA.tmn) 

ıren kazası olmuştur. Manevra esna- Çtfte sayaçlı müşteriler, , 

Zeytinyağı mıda. yük vngonlan bltb1rt ile çarpış- Saat ıe • 22 arasında Kw, e. ~ 
mı.ş, kaza. blr vagonun yoldan çıkma- Bu tler harlchıde ı , 
ille savuşturulmuştur, Yoldan çıkl\n Adl aaatıı aboneler > t 

H 
a 

J , 
(Azami tarlfc tız...PJ"lntien 
% •o tentjIAt.ın vagon dfin öğleden sonrn kenara çe.. 

kllete-k hat a~ılmıştır. 

Yerli Mallar pazari 
:tmııroe çıka.n Ana.dolu gnzctesı ya.- Beşiktaşta §Ube açti 

myor: Yerli Mallar pazarlan mUdilrlll-

Büyük müstahsiller 
yağlari gizlemişler 

Edremtt, Ayvcılı.k ve Bürhantye ve ~il, Beşiktaııta blr ıah§ tubesl eç• 
dlğer r:eytfnyağ'ı ıst.ıhsnl mınta.kale.- mi~hr. Dün saat onda Yerli mallar 
nndan plyasadakl alAka.darlarn ~len 'pazndarı müdür vo mennırlarının 
bir ha.bere göre, bu yerlerdeki &ey- lotlıikile açılan ıuhe, Beoiktno hal
tUıyaR't satıo flatlert tahdit edlldlğtn. kının man!Jatura Jhttyacıni gldenne. 
den toptan yapılan :aa.tışlarda ya.~n ğe çalıııacaktır. 
tllo.su 120 kuruşu geçm1yece".ırt.ır. Bu.. Yerli Mallar pnzarlannın diln 
nun üzerine istihsal mnıtnkalnnndcıki Bursada da bir oubesl açılmıahr. 
büyük müstabs1.ller ellerinde bulunan 

maıı ortadan kaldırmışlardır. Ekmek karnelerı· Yeni rıeytınyaeı rekoltesi için aynca 
ııta iAytn edllecetı de söylenmekte-
dir. , 

Ticaret iO.ZOlesi de dlYor kl: cYenl 
aene mahsulü ı:eytinyağının piyasaya 
ınııı devam etmektedir, Gelen yağlar, 
toptan 136 - 140 Jı::uruo tızerinden sa
ııima.ktadır. Son ya~an J'lltmurlann 
zeytin mahsulüne bijyük taydası ol-
4uğu istihsal merkezlerinden altı.ka· 
darlara blldtrllm~ır. 

Rekoltenin 35 - 40 bin ton olduğu 
hakkındaki Uk tnhmlnlertn doğru 
çıkmakta bulunduSıı da ıı.nln§llınnk
tadır.• 

Yabani zeytinler köylüye 
dağıtılıyor 

Yabanı zeytin ağaçlarının halka 
tevzll lçin b:ı.şlıyan tetkikler ilerle· 
mektedlr. Şlmdlye kadar yapılan in
celemeler üzerine Kuşadası. Tire. Ke
IJ\lllpaşa ve Ödetntş knzalanndJık.1 yn
banl zeytin nıtnçlannm hemen kllY
lftye tcvzıi emroıunmuştur. 

Torbalı, Menemen, Foça, Bcrgnmn 
Te Dlklll tarolannndak1 a.~çlnr da 
yakında tevzi olunacaktır, 

Ekmeğe karı§tırılan 
patates nisbeti 

Ticaret Vekı\letlnden alAkadarlara 
gönderllen b1i' tamimde, bir çok Bele.. 
dlyeler1n ekm~e ~ 30 nlpetindc pa
tates kanştırdıklnn, halbuki nüınu
Qiller ilzerinde yapılan ta.hllllere iöra 
% 20 patates laın§tınldığı ta.kdlrdB 
e3cmeğtn pff]dnllğlne halel celJnedlği 
i!b1 matı{ip ıeklln de muha!azn edll
dJ~ bDdJrllın!ş ve bu (!eklin e.sns tu
tulmaaı tavsiye Olunm~ur. 

!RADYO) 
Butilnkil program 

12 Konll§llUl, 12.15 Müzik CPl.), 
12.~ Ajans J:uı.berlerı. ıs Şartı ve 
türküler, ıs.so Konu,.'IIllil, ıs. 411 Milzlk 
<Pı.> H.ııı Konuşma, 1uo MOzik 
(Pl.) 111 Konuşma., 15.15 Müzik (Pl.) 
111,30 Konuµıa. 

18.03 Peşrev, §a.l'kı, taksim, ve saz, 
semalleri. 19 Konuşma. 19,15 MUz1k1 
(Pl.) 19.SO Ajans ha.bcrlerl, 19.45 Kla
sik Türk mlizlğt, 20.15 Radyo Gaze
tesi, 20.45 Halk türküleri ve oyun hn
nlan, 21 lMn san.ti, 21.15 Temsil, 
22 Salon orkestrası, 22.30 Ajnns ha
berleri. 

Ynnn ııabalıki program 
7.30 Progrn.m, 7.32 Vüdumuzu ça

Jı..'1.ırnlını, 7,40 Ajnn<J hnberll'rl. '1.55 

Dün de dağıtılmasina 
devam edildi 

Cumhuriyet bayramı olmnsına ~
men Belediye mntbnası gecelert de 
d:ıhU oldu(tu halde t.amel&rtn basıl
masına devam et~ ve dün M Bele
diye Mumalefıt mürürü :e. Zühtü 
QubukçuoRlu bayram merastmlnden 
sonra. Belediyeye gelerek çalışmıştır. 

Ucuz ekmekten ıstl.fade .edecek 
olanlnnı. mahsus karnelerin Belediye
ce daire müessese mütemetlerlne tes
llmi işl bitmıştir. Dlln h:ılkn alt knr
neler kaymaknmlıklam gönderllml§· 
tir. Bu suretle ııy başındnn evvel her
kesin karnesini ala:bllmesi temin edll
ml§Ur. 
Alınan hesaplara göre ucuz ekmek

ten 1stlf1.lde edeceklere verilecek kar
neler büyükler 1çln 280 küsur bin, ço
cuklar 1ç1n de 35 bindir. Ucuz ek
mekien 1stl!ade edecek ağır işçiler e.o 
tahminen 22 bin kadardır. Bu surctlt. 
İstanbuldn. ucuz ekmekten lstilade 
edeceklerin yekfuıu 290 bine bn.llğ ol
maktadır 

Halka ~it karneler de 499 binl bul
muştur. 82 bin karne çocuklara. 37 
b1n de aııtr tşçllere verlleeekUr. Bu 
suretle halka verilen karnelerin ye
kfu:ıu 668 bine bnllR" olmakta.dır. 

SURTUK 
Turk filmlerinin oa'heserl 

BUGON 

ELHAMRA'da 

SİNEMASINDA 
• •• 

rı o 

N. TARİFESİ: 
(Tl.earethanelerde ynlnız buz dolabı 
1stllıltıkl lç1n) 
lıaat 18 - 22 arasında Kw. S, ba.§ma , 
Bu saatler hnr1c1nde ,, t 

ASANSÖR TARİFESİ: 
e.> - 6 ikllovattan ~ müessese ~t 1çln: 
ı - Müessese kilovat ~a ayda eartolunn.n llk on 

kllovat saat Cküstırat yuvarlak hesapla ıöo vat olarak> 
Te:nvtr taan tarl!esin~ göreı 
2 - Müessese kilovat b~ma. 10 da.n 10nnı.k1 50 kllovat 

E'8ıt başına. 9 kuruş, 
1 - 8a.tf1yatın bundan fa~la.şı Kwı ~aati il kuruştan. 
b) - ı kilovatlık ve daha. f~1a muea&se blr takat 1çtnı 

Saat 17 • 211 KW. s. bqma. H 
saat 21 - 1'1: > > o 

ol - BüyU.k yWt 6SallBÖrlerhıin ıstıhl1tlna ad1 sınai 
tatbikat tarifesi tat.tik olunur. 

Reklam Tarifeıls 
Btrlnci tertı.p : 
b:lncı > : 

Kw. 8, başına 

Resmi ve Beledi dnlreler ve Ha• 
yır m~leri tenv!.ro.tma ı 
M1tarife1l_zertnden % 60 
tenztlAtln. 

Sinai Tatbikatı 
Adl tarife: 

, 

Blrtncı teııt.ı.p • 
İkinci , , 

CBu tnrlfeclc % ıo tenzllft.t kaldınlmıştır.l 

) 

> 
• 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 

H kuruş. 

9 > 

'1 .. 

> 
J) 

t996ıt 

Yapılacak işler 

sıva, badana işleri 
Hnvasnzı testsntı 

Kcşlt bedelleri 

• • 
Sıva ve döşeme tamiri 
Sıva ve tavan tn.mlri 
Duvar ve pencere tamirl 
sıva ve yağlı boy::ı. 

L1rn Kr. 
100 50 
l'15 30 
172 50 
222 
101 
'44 
490 

Qatı ve sıva tamirleri 485 

Dnm ta.miri 51 
Yukarıda yazılı tamir işleri ayn ayn 5.11.942 perşembe günü rektör

J{llrt,e pazarlıkla. verııecekUr. isteklllerln ehliyet vesJ.kalarUe gelmeleri. (974) 

Hukuk fakültesi dekanlığından: 
Devletler hukuku nststn.nlı~ı için 1k1nclteşrinin S ~ncü salı ciinü saat 

15 de dil imUhanı yapılacaktır. tyı d.11 bilme ~ritır. lkl dil bilenler bir dil 
bllenlere tercih olunncnktır. 

1steklllerln deka.nlığa mUracaatıan. 

l stanbul m"intakasi 
Emniyet bat müfettişliğinden: 

•9!>'la 

ı _ İstanbul mmtaknsı clJ"..r.1yet baş mütett1ş11Ri memurlarına yapLın
lacnk olan 13 kat sıvn elbiseı•ln ycrll malından ve mevcut nümunelcrınc grj
re muhammen bedeli olan Gl lira. 50 kuruı;ı üzennden 1mallyesı cçık c.kmlt
meye konulmuştur. 

2 _ ihale 7 lktncı ~rln 942 günU saat 10 da İst:ınbul vlli\yetı bw.asın
da emniyet baş müfcttlş1ğ1 daireslnde toplanacak komslyonda yapılacaktır. 

s _ Tnllplerln % 7,5 hes:ıbl.lc teminatı olnn 60 llrnyı hnvl makbuzl:ırı 11• 
birlikte mczkftr komisyona mürncnaUnn. (834) 

Devlet denizyolları umum müdürlüğünden: 
MütekaltJerle dul ve yetımlerln e'kmek kamelert tevzl edileceğinden 

nlakndtırlann SO ilk t~rin ve 1 iklncl teşrin 942 günleri zat 1.şleri mfufür-
1 lül'.iünc müracaat etmeler!. !l9!\• 

Fen memuru ve desinatö aınacak 
Ankara Belediyesi İmar l\lfülürlii:ündcn 

Anknrn ş hrt imar mud ırl U kndro u~da. münhal bulunan 'ıız reıe .. e 
S65'3 numar:ılı knun mucLblnc.., ve nylık ucrrtle ~ n memuru ve deslnıntor 
taylıı edllecclct1r. Askerlikle 11 'lilğl olmıy n "e plrn ve }~ dastro 1 1 rlnd• 
mllmnre:e ı bulun nlann \C Ik larııe b rı kte 1m~r mtidurluğune muı-acn
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. :"... . ·.. . . . . . , ·. "' . "' . .. "." 
Mücevherat ve Saat l\1eraklılarına: 

Platinden, Altından, Pırlantalı 
KADIN, ERKEK KOL ve CEP 

Saatlerinin Envai Çeşitleri 
!<ıymetli taşlarla müzeyyen şövalyeler 

1943 Modelleri üzerine 
Yüksek zevkle yapılmış emsalsiz Ç l Ç E K ve P L A K L A R I N I 

Müessesemizde bulacağımzr müjdeleriz. 

ile sabah, öğle ve akşam 
VACHERON ve 
CONSTANTiN 

Saatlerinin Acente&.İ Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

LO 
• 
SİGARA iÇENLER 

Ağzınızda hoş ve taze bir nefes temini için I 

.. İstanbul - Eıilinönü Meydanı· 

Her akşam TAKSiM KRiSTAL'da 
Radyo yJdw N E v z A T A K A y 'ın 

Lahuti se3İni, lstanb'ulun eın bUrük 

SAZ HEY'ET1 refakatinde dinleyiniz.. 
Her Pazar NEVZAT AKAY ın i~tirakile maun~ 

1 Konsomasyon başka yerlerde 80 kuruı olmasına rağmen .alonu-

ı ~: ................. m•u•zmd111y2a•l•nı•z .. 4•0mk•u•r•u•şt•u•~ ............ İIİI .. ... 

Saat Mağazas1 
Telefon: 21128 

Diş macununu kullanınız . 

1 

!91r·~·oE•m:mY~·cRAL·A~·AR
11111

AK·~·~·J·~·vk·.~·A.d•v: .. 
1I Büyü~~!~.~ lliu~~~~ro"~~~~!!~~'" .. ııı,. 11 

• lezzeti hos ı köoüğü bol • 
1 

l;-1 gellr. Derlnln t.D.ze!enmes!ne Beyoğlu, İstlkl~l caddesinde 353 numaraya tahriren müracaat • 
ve yenllenmeslne hizmet eder. 

1 m HER ECZANEDE BULUNUR. 

Maliye Müfettiş 
muavinliği imtihanı 
Maliye Teftiş Hey'etinden 

antiseptik bir diş macunudur • • 1 l~ ANAPlYOJEN 

1 
Dr. tlISAN SAlUİ ~ 

!streptokok, lstafllokok, pnö-
Bir defa tecrübe edenler artık ba-.ka diıı macunu kullanamazlar. mokok, koll, PIYoslyantklerln 

~ ~ yaptığı çıban. yarn akıntı ve 
Bütün eczane ve parfümörlerde satılır. ı clld hastnlıklarına karşı çok 

iııı• .... ••••m•ıillıilılıiliİlllilılıilliliiıılılllıııilliıiıi~ıilil•m•nııcm....................... tesirli taze aşıdır. ••ili 

UZUM ve iNCiR SATIŞLARI 
İzmir incir ve Üzüm Tarım Sabş 

birliğinden: kooperatifleri 
Birliğimiz Turki~rentn her tarafından verilen incir ve üzüm slpa

rı~lerlnl kabul eder. T.:>ptnn incir ve üzüm satın alıp kendl bölgeierlnde 
sat•mık isteyen milessesElcrln doğrudan doğruya blrlığlmlze slpar:şıe
rlnl vermeler! rica olunı.ır. Bildirecekler! adreslere tcsllmat yapıl:r. İn-

cir ve fü:üınlerl:nlz st:ı.ndıırd tipler oldu~u için kalltelert d~iŞm"z. ve 
alıcılar için tnm teminat arzeder. 

TelgraC adresi: Tarım İzmir. 

Doktor ve dişçi kalfası aranıyor 
Ereğli kömür havzası sağlık teıkili.tından: 

ı - E~lı K. lşlet.meslne bağlı Sıı!';lık tc.,kllrıtında münhal bulunan 225 
lira aylık ucretll Merkez mıntaknsı ocak ve müessesat heklmllQl Ue 225 
llm aylık ücretli KUlmll dispanseri 2 ncl heklmllği için lkl doktor, 

2 - Ke2'3 Merkez hastahanesi dişçi pollkllnlğl için 75 er Ura aylık fic
retı! iki dişçi kaırnsı alınacaktır. 

3 - Aylık ücretler üzerine ayrıca fevkal!de zam verılmektedlr. 
Taliplerin dllekçelerını 14/11/942 cumartesl güntl akşamına kadar Zon

guldckta E. K, işletmesi S:ı.ğlık te.jki!Mı ba4 heklmllğlne göndermeleri Han 
olnnır. (894) 

Kelepir Satılık Ev 
Maçka T etvikiyede tramvaya bir daltika iki buçuk kat apartıman 

olmağa eıveri,li bahçeıi derin iki katlı dört oda, ıofa, taşlık, kuyu, 
umıç, elektrik halen oturulan ahpp ev pıu:arlıkıı& 

GOOO LİRAYA SATIUKTIR. 
Beyo~lu istiklal cadde i 54/2. Tel: 43376 

Universite Rektörlüğünden: 
Orta okul ve liselere yabancı dil ötretmenl yetlştlnnek: üzere Edebiyat 

rakultesi Inglliz, Alman ve Roman fllolojlleri şubelerine m!l.'Ab&.k& 11& tale
ue alın::ıcaktır. 

1 - Fakulteye girebilmek ş::ırtlıınnı haiz olmak, 
2 - Yapılacıık seçme imtihanını kazanmak. 
3 - Noterlikten musaddak mecburi hizmet taahhüdünde bulunmak. 
Kazan nlarn ayda 40 lira burs verllecektlr. Talebeden ve dUjıarıdan ts-

tcklılerhı en son 11 lncı teşrinin 3 üncu salı gunil akşamına kadar Edebi-
yat !nkultest Dekan Mt pllğlne baş vurmaları. (939> 

p 
TRAŞ BIÇAKLARI 

Cildi tahrif etmez, 

cildi yumuıatir. 

Her yerde POKER traı 
biçaklarını arayiniz. 

Avrupa Salonu Kadın Terzihanesi 
Muhterem Bayanları 31/10/ 942 Cumartesi günü saat 17 de 

Taksim Belediye Gazinosu Salonlarında Cuılı Mankenlerle husust 
Modellerini görmeğe davet eder. 

1stiklAI Cad. 117 / 2 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İtletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

ı - Keşif bedeli 101.14U4 Ura olan Bayezltte :iS/10 kilovoltluk lndlrlcl 
ve keşif bedeli 132.780,80 llrıt olan Silahtarda 10/35 kilovoltluk yükSt"Utcl lkl 
tııll merltezln inşası işi kapalı zarf usume eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bayczltte inşa edllgcek merkezin muvakkat teminatı 6.307,20. Sllı\h
tarda lnşa edilecek merkezin muvakkat teminatı 7.S!l!>,- lira ve her Ud 
inşaat lçln teklif verenler lçln de muvakkat tcmlnatı 12.946.25 liradır. 

3 - Her iki muhavvlle merkez! lçln bir arada tekli! verilebllecejtl glbl 
her b!rl lçln ayn ayn tekllr verebll!nlr. 

4 - Fenni şart11nmc hilkümletl haricinde vaki olacak mukııbll tckll!ler 
de blttctkik: nazan ftlbara alınacaktır. 

5 - Her iki muhavvile merkezi için bir arada tekıır verildiği takdirde 
müteahhidin a.sgart 120.000. -yalmz Sllihtardakl merkez için B0.000,- ve 
B.ıyr-ıfttekl merkez için de 60.000,- liralık buna benzer bina l!UJası !~lnl 
yapmış olduğunu mil.sblt vMlkanın da dlğer kanuni vesikalarla beraber lb-
rau mecburidir. • 

6 - Ek.~lltme 13111/194!? Cuma günil saat 15 de toplanacak olan komf3. 
)'On huzurunda ynpılacnktır. 

7 - Tekllrlerln, Levazımdan parasız tedarik edilecek şartnameslndekl 
, t.D.rlf4ta. uygun olarak 12/11/1942 Cuma günü saat a e kadar Metro hıuunın 
1 4 üncü kııtındakl komisyon katipliğine makbuz mukablllnde verUmlş olması 

j !Ji~z.ım•d•ı•~ .................... 4
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Türkiye Şişe ve Cam 
Fabrikaları Anonim Sosyetesinden: 

Fabrikamızda yetJtirilmek üzere .iki genç kimyagere ve dört 
San'at okulu mezununa ihtiyacımız vardır. Kimyagerlerden liaan 
bilenler tercih olunur. Alahdarların lüzumlu vesikalarla birlilcte 
Galat!\ Per~embepazarında fş hanındaki büromuza müracaatleri. 

İdrar yollan ut!hıı.bı, yeni ''e eski BFısol'il:KLU(iu, idrar zorl~"'ı.ı. 
:ııesane ve prostat iltihabı, sistit ve koli slstttlere, bobrek rahntsızlık
lıınna karşı en mükemmel blr ll~dır. · BELSAMİTOL kullanımlar yu
kanda yazılı hıı.sta.lıklardan çabuk kurtulurlar. Bütün Eczane ''e Ecza 
deııolannda arayınız. Umunıl satış deposu: Sıunl Aksu. İs Bankası 

arkası Rahvancılar sokak. No. 5, İstanbul. Iİlııilliiiiiııiiiiiıilıl 

Müsabaka müddeti temdidi 
1'altslmde İnön!l Oczlslne alt heykel kald~I müsa.bakası görülen 

lüzum nzerlne bir ay müddetle temdit edlldlğt aldkada.rlara U~n edlllr. 
İ3t.D.nbul Belediyesi İmar Mildilrlilğil 

35 llra. maaşh maliye müfettiş mu:ı.vlnUğl lçln 7 Kılnunuevve: liH:>. Pa-
zartesi gilnü müsabaka lıntlhanı yap ılacaktır, 

Aranan şartlar şunlardır: 
a> Memurln kanununun dördüncü maddesinde yazllı evsafı haiz oımnk. -
b) 942 Kt\.nunusanlslnde 30. yaşını doldunnamı.1 bulwmıak. 
c) Siyasal Bllgller Oltulu, Hukuk veya İktisat tııktilte.rlnden yüksek tl· 

caret ve iktisat mekteblnden v.eya bunlara muadll d~recedekl ecnelıl mo:C· 
teplerden mezun olmak. 

d> Malllye VekAletı teşklldtınd.ı mü.>tahdem bulunın:ı.k, 
e) 3656 numaralı taadül kanwıuna göre onuncu dereceye t yln Şlrtlıırını 

halı: olmak. 
tJ Yapılacak tahkikat. neticesinde kıırekter Ltlb1rlle mli.fettlş olabilecclc 

vasıfları ha!z bulunduğu anlo.şılmak. 
İmtihana talip olanlar 15 İklnclteşdn 1912 tarihine kadar .. Ank ra, Ma· 

Uye Vekiletl Teftiş Heyetı Relsli~lne. arzuh:ıl lle müracaat. edaeekl~r~lr. 
.Arzuhale şu evrakın rııptı H\zımdı r. 
a> Nilfu.s cüzdanının aslı veya tasdikll suretl ve adre.sl. 
b ı Kendi el yazıslle tere O.mel hal hül!sası. 
c) Askerliğini yaptığına veya tecll ed!lmlş oldu~wıa. dair resınt vesika. 
d) - Mektep şnhadetnamesl veya tasdiknames1. 
e> Sağlam ve yolculuğ'a miltehammll olduklanna dair resml r p'lr. 
Taliplerden nrnnılan şartlan haiz olanlar tahriri ve şifahi olmak Uzer• 

ikl imtihana t!bl tutulacaklardır. Tahriri imtihan .ı\nkarada ve Istanbulda 
ve bunda muvaffak olanların şlfaht imtihanı Ankar.:ı.da yapılacaktır. 

İmtıhan programı: 

1 - Maliye: 
a) Lütçe (lhzart, tatblld, l'1~dlk ve k•ln~rolul, muhasebe! umumiye k<ı

nunu hükümleri, 
b) vergi n::ı.zarlyelert ve usulleri, vasıtasız ve v:ı:>ıtah vergUer (;,el1ıılld 

vergiler. veraset ve intlkal vergileri, 1stlh11k üzerinden alman vergiler, güııı
rük, lnh!Earlar, harçlar) T!lı'kıycdekl vasıtasız ve v:ısıtalı ve~iler. 

c> Mallye VekAletınin merkez ve vllA.yetıer teşkllM.ı. 
d> İstikraz nazariyeleri, tahvUI dilyun,amortl.""man, Türk.lye duyunu uınu· 

mlyesl ve tarihçesi. 
2 - İktisat: 
(İktisadi meslekler, lstlh.~al, tedavül ınakit ve ltlblr•. inkısam ve l.,tlh • 

ilk bahisleri) 
3 - Mali ve Ucarl hesa.p. 
(Basit ve mürekkep !alz, iskonto, !alzll hesabı cariler> Rende.:ıe <sathı 

ve hacim mesahalan> 
4 - Usulü derterl: 
(Tlcart ve sınat mutı.q.sobelerda Devlet mu~sl ha.kkıncta nazari ve 

tatblttl ınaldmat>. 
5 - Hukuk: 
İdare hukuku ve bu meyanda ldart kaza ve merellcrl, mı>umrln muh&

kematı ve 1609 nwnaralı kanunlar, ceza muhakemeler! usulil kflnununuıı 
esaslan ve tahkikata. müteallik hükümleri, ceza kanununun memur suçls
rına. alt kısmı, kanunu medeni, borçlar, icra ve trlas kanuni n ve ticaret 
kanununun MaUyetl al~kadar eden hUkümlerl. 

a - Ecnebi lisan: 
(Fransızca, Almanca, İngilizce Ye İtalyancad!ln blrl, Devlet 11..an imti

hanında muvaffak olanlar başkaca Usan imtihanına ta.hl tutulmaz). 
İmtihan netıcesl...,de Müfettiş muavinliğine alınanlar 3 sene sonra yapı

lacak ehliyet lmtlhıınında muvattak olurlarsa mallye milfett~llğlne t.ıyln 
edlleceklcr va staJ için Avrupaya. gönderlleeeklerdlr. (079> 

En makbule geçecek hediye :-ı 
Dünyada büyiik f()bret kazanmq t~iz; markalı bit 

P. A R K E R 
. DOLMA KALEMıDtR. · .1 

Her lı:ırtaıiye ve büyük ma;{a.zalardan isteyiniz. -...ı . 

. Mem~r aranıyor 
Beden terbiyesi İstanbul bölgesi baıkanlığındanı 

1 iplik büktürecek fabrikacı ve tüccarların ı ~a!ıı~~i:e~~~~:e~~.~~r~:ck a~~ b~~11~~ ~;tr!~c~~~~:ıA;~r a,~~ 
nazarı dikkatine: memuru veya bu gibi Lşlert yapmış olduğuna dal.r vesaik ibraz cdoollecck 

il 1 bir memur alınacaktır Tn.Uplerın veslkalar!le blrlıkte 4111/ 942 akşamına 
Ipllk büktunn~den evvel, Yeni postahııne arkasında, Aşlt Ef. cad- kadar Taksimde Sı~rvller cadc!eslnde beden terhlyesı Istnnbul bblegsl 

de inde, Kuçük Tıcnret Har.mın 3 cil katında yeni tesis ettığlm. lpllk • .. .. a ı 
illl .. • katlama atölyemı ziyaretiniz rr.enrantlntzı temin eder. başkanlıgmn. murncaatııı.n !uzumu 11 n o uııur. ı96t. 
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Beden T erbiyeıi İstanbul bölgesi başkanlığından: • ş A R J y A N L A R A Beden Terbiyesi milkellefler!nln nazarı di'~ko.tlne: 
) - Evvelce Hnliç, Topkapı, Veln Gençlik kuluplcrlne mukayyet olan Becten 

1 
Terbiyesi mıik<.'lleflerinl yetiştirmek uzerc K!lragumri.ıkte 27 ne! ilkokul bl-

Dcntzyollnn gemilerinde KruıUn yardımcılığında çalışmak üzere m•sında bir Gençlik tm!Ubu kurulmuştur. 
on beş yaşından yuknn nskerllkle al~kası olınıynnlara ihtiyaç vardır. I Mitkellefleruı 3I teşrinlCV\'Cl 942 cumartesi giınü sa.ıt 13 ten 18 e kadar, 
Ylrm.1 beş lira kefalet akçesi verebUeceklerden her gUn Gnl:ı.tn. Kopril 11 teşrlnlsanl 042 Pl2'Jr günü saat 9 dan 12 ye kadar olun zanı.ııılar zarfında 
b:ı.şınd9. Vngonll üstunde bulunı:ı.n Knntın ılmlrllğfne milrac ntlnn. m zkftr okul mUdurlu une muraca.:ı.tla ke ıd erini y nı kul pl •r ne kay-


