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İaşe Meseleleri- talingrat Bölgesinde 
Tanzim Satışına Son IH arekô.t 
~i1akd~~ 1 ~-~~~~~~At~BU~~~H~~~j~~~ 

Gittikçe Y avaşlıgoı 

Ekmek Fiyatlarım~ Nisbetsiz Şekilde Artmasını 
Önliyecek Tedbirler de Birlikte Alınacak 

"General Moton,, fabrika larmua hav .. dan ıörflniltü 

( N evyork'tan) 

~ Beledıye hudutları haricindekf 
C: 1 kazalarda, toprak ofısi tarafından 

ta.nzını sa~~na nihayet verıldiği 
ıçın, mah.,Jı buğday ve nn ihtiya. 
cı, beledıyelerın delaleti.vle teda. 
rik edılmeğe bas1anmıştır. tstan
bul vilayetine bagh olan Kartal 
kazasında, dün sabahtan it baren 
Es~işt;hiı- piyasasından miibayaa 
edılmış olan unla ekmek imal ne 
(İrişiJmıştir. Fakat Kartal beJedL 
r.e~.i, bu unun maliyet fiyatını J(ÖZ 
onunde tutarak 600 gramlık bir 
e~mefe. 31 kurns azami fiyat tes. 
~ıt e.tmış ve dıin satışlar bu fıyat 
u7.erınden ve karne mukabilinde 
vapılmıstır 

Ancak. Kartala civar olan fakat 
'-Pl"d~vP hudut'a,., dllı.:ıı,.,r•,.,. bu-
ıtınlln kaıı:alarda ekmek karne ile 
17 kurustan satıldılh icin. bir kt. 
sım halkın su veva bu tar7.da se. 
hir dahilinden ekmPk tedariki ci· 
h0 tine gitti~i görülüyor. Ve bu 
hal pek tabii olarak. belediye nu. 
dudu icindeki bir ksım semtler. 
de fırınlann fa7.la talen karsısın. 
da kalmalan gibi bir T'f'~icP "eri. 

BiRLEŞiK AMERIKADA 
yor ve ksmen izdihama da voJ a. 
çıyor. 

Bu vazivet. Ictanbut Ankara 
\'e Izmirde tanzim satıslanna ni. 
hayet verileceği güne kadar de

tilf9 Devamı Sa. 2 Sü. 6. GOllDUKLERiMIZ 
Amerlk• dıh~ •e h.afta bdat cdiecd' bir çıkm11 
bulunuyoruz. Bu ~ıtln ille merbalesini,..Schnecktady'da bulunan ve 
A er kanın en bQıiUt ,elektrik ve motör fabrikası olan "Genttal Mo
tıor mOessese tetkil etmi4tir. B .ıcüne kadar yalnız Va,ınıtonu zi-

y ret ederek. bu meml9etin belli başlı ricali ve matbuat erkAnı ile 
tem edeb Jdık. Şimdi de Birleşik Amerikayt iş başmda gönnıyc ça
lqıyoruz. 

YAZAN ı il. ZBKBBIYA SERTEL 

Dünyasın~ 
Hazırlık 

SUMNER WELLES 
TEMiNAT YERiYOR 

"Harp Sonu için Olan 
Bütün Taahhütlerimizi 

21 H•ıitwn194/d, 
lhl~·AI,,,.,, llwlflllu 

• ft/t"$Blt 1942 dt> 
"'-"'- C'P"' d urumu 

~ Bu •ünkİ e,,,.. 
'>O<Xl'-- "t* "" ,,., 
---- Hudullaı 

GROSNI 
ALEVLER 
iÇİNDE 

Kafkas Dağlarında 
Bir Sovyet Grupu 
Yok Edilmek Üzere 

Ladoga•nın Cenubun8 
Tümenin imha Haberini 
Moıkova Tekzip Etti 

Moskova 11 (A.A.) - Gece ya• 
nsı neşredilen Sovyet teblilf: 

10 ilkteşrinde kıtalarmm S 
lingradm şimali garbi bölgeler 
de ve Mozdok'da düpı)aııla çar 
pışmışlardır. Cephenin diler lıce
simJerinde ftili bir değişiklik o 
mamışttr. 

Stalingradda kıtalarımız m 
lerini sağlatnlamışlar ve d~ 
toplulukları arasında keşif ha 
ketlerinde bulunmuılardır. A 
bölgede topçumuz ve havan ba 
tar:yalanmız düşmanı .. ddetı. 
bombardmı~ etmişlerdir. Bom~ 
bardunan neticesinde 15 düıtnnı..
tankı kullanılmaz bir hale getl,; 
rilmiş ve bir bölükten fazla b 
piyade kuvveti yok edilmiftir. 

~ Devamı Sa. 2. 80. f. 

Hindi standa 
Bir Eyaletin Başvekili 

istifa Etti 
Karati. ıı <A.A.> - S•ad 

eyaleti Bqvekill BU,i, istifa 

1 
etmittir. Son gönlerde yaptı. 
iı bir demeç, ltu istifaya.._ 1 hep olarak ıöstertliyor. Bak. 

!ı ti bu.autlnmda, Churc•lll ile 
Amery siltl devlet adamlah. 

İ nın 1Dn41iataaa tahakkilm ıi. 

1 
yllletble tlnama aiyet etmlt 
kbmeler •Wuiunu ıöylemlt
tir. 

BAYRAM GONO DEMECi 
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Zavallı iktisat .. A80MI 81DBLI 

T'Drl,dı• Son9'1 

T A· N 

1400 Kr. t .. ne t800 IC.r. 
1IO • 1 A~ 1500 • 
400 • • • 800 • 

tıo • t • aoo • 
AtlrH dıııll1atlPMl!lt f29' kuruııtltf 

BUGüN 
Çlnde~i imtiyazlar 

YaAn: M. A1"n:N 
lbci~tere hWdbneti 1919 Blrlnciter 

rin, 11140 BJltl Yt 1141 HUlfl" 
n·nda ,.aptıiı tebliiler• ek o!aralıı, 
Çinin kendisine 1843 muahedeSi ile 
temin ettiil bfltlift ball "' lmtiYolarıt 
&n vuıreçtifini ve h h'llnlta ha
zırlanan muahedenin ~in hükilmatıne 
sôndeti!mek iiaere oldtıiunu Londracla 
Çin bibük elcfıJne blldirmJıtir. 

Birlqik Atnerilca htlkimeti ele Va
ıin&toıtdaki Çin elçisine a1ni mahiyet. 
te bir tebliğde baluıımqtur. 
İnpltere hüktlmeilnin bu te-bliilnl, 

Çinin Jıtiklll •e milli ba,ntn cUnü 
yapman da dikkati seltinektedir, Fil
hakika Çin 31 ıene evvel yani 1011 de 
Mançu hanedaıllarının istibdat ı;incir
lerıni kırarak hiirri7N •• climhurı,eıe 
b'Vllfmuıta. 

Buna ralmen, nilfun ut'I olarU 
bU!nmemekle beraber 500 milyon U. 
dar tahmin edilen Çlnı bet ıeae ..,... 
Ye!iıMJ tellnce~ kadar, milli birlik Ytl 
mültakar bir büktmet tealsine maY&f. 
fak olamamıştır. Ancak Japon taarru 
Ye Jstilbl Qin milletine milli .. ., 
ve milli birli.jl kazan4ınnıt. bvvetU 
Ye mtiıtakar bir lıllıbset t..waı Jlltlm 
lelin JnJmııtır. Bu baklllldan Jaı»oa ea
peryaliııtlerinin Çine, istemebbln, bd. 
,Uk fa1d1Jatı dolnuunqtur. 
~n bet ıene enel Japon empern

Hstlerlnin iıtl!tıına uiraılıiı saman, 
en baıta İngiltere olduh ha141 •°" 
1et Rlll7& müstean&9 bttfla bt1lk ete... 
ıetler, Japonyaclan ltorlıtaklan tc1n ti' 
na brp harekete ,......ı.ıer w çı. 
ae ciddi J'8rdımda 11aJamnalttaa pkiftl 
ıni•lerdir. Ve ÇiA bet ıtnf Jalmz 
kendi macldt " maacwl bwet bJD&k
larma lltlut e4ere1r, colt tlıtUn olan 
Japon lnawetlerlne brp lrahramaıaca 
mukaYdltt 'ltmittlr. 

'lnıPlt•enln Amıpac1a Cllmharl7et' 
ci lıpanJOl!era, uıak ıatktıa Çine 
,.ardım ttmemeel, bu harbia cılanaa· 
nm ve tncUterenln Almaııyadan .e 
:Japon:vadan btlrik darbeler )'tm•lnla 
en esadı 1ebeplerlnden birl oldalan 
ıöylerH1r rntlb91Qa etmlt olma11J& ıı. 
naatinctt)'fm. 

lnpttereniıt •• Amerikanm c~ aüı 
olsa- verdikleri ba karar, kapitüla. 
yon!arm bir meftıleketln iıtiklllı •• tn• 
kitafı içfn ne bü1'ft ıenretıer te'1dJ 
ettiğini pek acı tecrübeleriyle öğreA· 
miş o1aaı ve iatildil AY~ temin ll*f 
tlği LaUtaltlt 11111Üi611 a. ~ 
kökünden kaldıran Tiirk miıtetlnin tı.a"l. 
b·nde derin akiı!et u1arschtacaktır. •u 
karar, Wlllkie'nin de geçenlerde aBy
le it tlbt, emperyaıtıt ıl:vitettnln ıo
na erdllin.f ılS•tereın emıreterdeıt ~!
rld r Biitlin uak prlıc 111etntekettetlnl 
lı:endl hllrimiJ'ftİ altına alarak kendi 
heaabina iıtil!Dlr etmek fıfe1en Japon· 
tara mdirilmit maııevi bir darbe ol
makla beraber kahraman Çin milleti• 
n·n, nlıne ve esarete karşı mücaıle!e 
eden \ütiln mitletlerin ümitlerini 1rt
tırac:ık. maneYi,..ttanm 1iibeltccek 
mesut bir dkıadır. 

Stalingrat'ta 

~ ,trmi oırc!anbert t.lemt 1 .. 
tfbla konn olan tababet btı· 

th ba alaylara ratnıtn •t belki 4e 
bımlarm tetYlki'1t bir ha:vli ilerlemiı 
1ıe iktı.at aa .. llahftnlardlB '" 
her tarafa ,.,..ıa dllftJll ... .n,..eı~ 
rinc1ea .. toll ..,ı. q....,.k cı• 
nııttır. ,,. 

Doı.torhdr " llrtıtat malı:adcSeratı 

Almaalar, biylik kapıp1ar paha ... 
•ahi, ltalinırradı blll sapte4eınemiı-
1erdit " fhnall ııtbNen lltrttren 1's. 
moç.nko Jarnetltrifte kartı Mt mit .. • 
faa cephctl lnarmak sorunda ka!mı.- şsiz bayram programı 
~~ BUGUN 

Alman b1'ftak1an: 9taUnıra«m °*' Matinelerden itibaren 
tt taarruzlarla zapteclilmesinden na Senenin ilk süper filıni 
ced14tlhd .. ıebtln ıratan "lllWtm o 1 eiır toplarla tahrip edileceilni .CS:rle. V o c K N E L l 
mektedlttet. h bir ,.alllk 4tll1dlr. l\ 
Almın!ar eusen bunu yapmaktadırlar. ..._ o·- ·~ -
Fdat cmlar Staltnırradı taınamlJ'le tala •u•;w; ~., 
rip edltaıebbtn ete se;inneyi tercih GI ORGE MU'ltPHY 
ederler. Clnkil ba ıeblrclekl muusam Intanhk, Muıild ve Dram 
fabrikalar ve blnalar askerlerinin kıp dehasının yeni harikası 
ıamaıanm mtlmldln atacaktır. AY B I C A: 

Alaumlarm S'talincrat pbrine 1sartı Rel*li filmlerin mucizesi 
rebd taamuılardan vuseçme!erl, ıi- K A D 1 N 
matün cenuba dolna inldpf etmekte 

Sinemasında 

Hangisini Alayım? 
Filmi Bayram gUnlednin en 

~<flrıt6GiW~ 

Bugün M LEK Sin•maıında 
Senenin tik Stlpet PllinL ~or 

HAVANADAIAYRAM 
Nefis ve zevklı bir mevzu ... Gözlerl kamaştTaa 

11ahneler .. Yeni J)ans. 'fe prkılar ... Eaı meghur orkestralar 

B"'I Bollenle: 

ALiCE FA YE CARMEN MiRANDA 
JOHN PAYNE CESAR ROMEO 

'·---• Ayrıea Renkli Mild Mauı •'•--• olan '11mocen1ııo iaamanmm ttbr• A 1 1 
taarru tclen Alman bYvetlerlnden H K MIYET ~-----..-.-----ı-... 
:.~ ıa.::.m =;:"",..:;;: GBOBGBS nm - Buıtln Mathıeterdetr itibaren 

::=-ırat •Mllamı,..,· B•=~-8:=- iPEK SiNE~ ..4ASIND> 
Fransada Vaziyet IVI 

• ırnnsa llldd Loadtt rar ALEMDAR Kahkaha... Zevk Net'• Raftan Batlı1or 
J')~ranaanıa. laf '°k ·- 1-lr ~''LORIL Hl RDI :=~~ım.;:;:;:;;;; MiLLi' de ........... ~' - ıt 
~ttü 1"I vu11etin ıebeplerlni tfiJle ~ \ 1) ..- • i j 1~a:ı:!'tı!t, basilli abtolraanc1an Bugün:=:~ ~\\. ~ it::;; N f Z Ç , ~A \. 

1 

.trac1e A1ınan1ann memleketteki ,ı,. Senenin ilk 2 Yeni ' \~ T U R. K Ç E S O Z LU rtl 
c.Wed alıp satilrmelerinin neticetldir. fUml olan Ooerhıs llOD nutbnda. Atman 0rdu- Dayanılınaz derecede awunç ve kabUhah labneler 
ı.tnun mUıılıaaran tııra! altındaki -mem LtONEL BARRYMOR ~--- Aynea: Bhkll Maaıua w Mlld Mem. ••••• 

leketler tarafm4aıı bellacliibd •• ba "" lleU ,,.,., Jlllliimm••·-------·----•• memleketlerden toPlanatıllen her tf7ln ~ °' 
AlmanJea llaclerllcQllll ltlnf ..... c E z A N 1 Zafer Göklerine Yükselen. .. Şeref tnkelminf aşan Büyük film *· OMrllta ,7111 .... aa atmlt* llh A 
... , 1aı1aca1c bir memıe1set ftr.., • Bugün L L E SiMft;aasında 
~ oıa:-=".nmncıeld Pran I'! ekeceksin BDOL n TNN - oBEND• ~'ın 1aatn1ı 
- pat.eıerl DUdaaa .. percumı ..... y o ... L N 1 :.tm=~:a:~~== T ~Çl ı DENiZLER AS A 
ft~ lltm etdddamn ...,_. 1042 dihıyumı titret.en 
Su PÜltt AlmaDlar marta IO fnD1t Amlann efinl g&remfyeceli... · 
oİiak Wtlt ettı1ılttÜ14ea,,.. '.fi-. VaHace Berrv'nin Milyonlarm beiızeriııl yan.~.: 
11n lhWetl• muhtaç olcluiu 7i:vecek , • Gönüllerin uametine •ir olacaiı bir' fllıb11111l1r. TeWon: 49&95 
•ddeleriden mahtdm bıralnnalı!a bl 1( A R A 

• 

muı. 

EakicleR evin alan olan ı,;.ba. 
yük baba, efendi amca, be1 dayı, 
ktmse evtn bOton masarifhıden 

J>ui1M I'~ ..... ~~. Balu.'ipU wldtı. Mahdum bef, kerime 
hilonnasiyle bu ..,ede ilzillmeden giyinir 

. lır, IOfl'ada ~ek ceşfcllnfn 
nınc•. bır sok artiat!er 1in anneJI Qw ttnden mateeutr olmulardı; 
renmıye batlamıılardır. tcterJnde tok lhndt evde hern. kendi 
nıuvaflak olanlar olduiu si\l, buıtan keneli ltemdye mecburdur: nla 
da henüz pek acemldirler. lllı: &rduıti naınlJle bit " kalntaın.;. mv 
yün ceketi bitirdiii zaman Prucuta tnn hane halkının ~ 
Lane: müşterek bir müessese haline 

"Bu ~eketl blr Japon aıkert~· ~ Mahdum: hem mektebine 
,. ..._ 'fallllf 1dr ...,.. ·•• hem de vaktl olursa bir 
deadttlt nmda ÇÜllır; ltilC(lk hanlhı, r buluna bir )'aıthanede ltttn>ell'lf 

1 !,!NI N•• .. l"W'AT: der; nde lflsumınu g6r1llm 

ı 
ı &• o : Tıraııdll Jı:ılfllar, lebter badar 

llUELLtP HAKKI VE NEStR llUKA- fedllmiştlr~ Koca odunlarla 
VELESt UZERINDE BIR KONUŞMA - til\ıtbak ocalt :verine )elllell 
Tilrlı hukulı kunımu lıonftraHlar ııerlaiııill tlrndl Od -il.tık bir IU ocatına 
7 a Dnçü UJ'l••nı teılıll edff. Temını matı. •" 
lıeMHI hltlfflııetn .. , BulW DtaılrlW hl mini maYI alevidir, ~ 
tuafııı4an ve~lı ve Adlin Vtktleıince t..ı ile •• ıı-......,1ya vakti olmadllt 
neveclllmlı btr lıonferanıtll'. 9• ..._. •v··-

OLU - Jlmt ktlttlt ctenhWlt. .. ... m•ltaıler ~ afıltıltftll. 
IQ'ltt Anlıara4a netredllmlttlr. · me haline plmlltfr. YavQ 
vı:A?!~!!'J:' .::..~:V":"' ııt .... •· mıd&ten ba ba)at dekOrut 

OICHa - 111-. flldr, MMt ... ~ 111 lerl de tnad4Dettirf;vor. BOtOıı 
ect n)'tat Aııkıl'l41 C1Hııtttr. ter! hldemll, htşmı1!, atlı arabllt 

.Tames Stewut ile GU'J' C..Oper .,!~ı!':'~..!u!':o.!a.u:iv~ -z=! banh ham~~!onh ·~ ~ 
etıdllrltlU tarafından ne lınittlr, ıto ıllel@t' de BrWA afawn ~-.... 

dl Amerika bahrl)!eline menı@ :ıava ... ..ınln birinci IQllllU te etaıMtldlr. uyınqa mecbur oluyorlar. 
•ıavvetlerine ibti~ subay olatak Iİ• YA•lllAY - Aile ~ ~ mccnıuuı-
mlttir, Jlarbin ilk aylarmcla Pransada •;,ı'tlı 1':ftLTr'-1\~:~:'!1: fl:ıu!!"~tı· Bu sddntı. ıerıçlere "kanat 
aıked kam1on ıofCSrlillü ,apu lto- ft!Ulltı mınaf 'ıt!t ilıtiaattaıarmılu LeN nı,, verlJor. Cilnkt1 &ntınde 
bert Montcomery de ctonaıunadacbt, :ı.·~J:m" ~ ::'uf.11111 bil'~ memleketten, ıerek d11&rıdan 
Dutlaı Patrbınkı • chır4 lartlle- ..-umı m11h:rı'1ıakmıtardan tetı::. ait misal •ardır: rtıAn m~ 
mewı, Tony Martin de donanma~ il• ~ ~:~~8~ ~lılUTI:::" !a~ıınıa btr "'~!!- ..!!':~• ~ 
tibak ttmlılerdir, Son ftlminıle 1>1Ul- p1q1r W. ......,, ı 11111 ..,.. llltillNIM -1tlı m-p ......... 
kerk'te dötüıen bir aıker rolini o111 -ı;:ı ADAll - Haftahlı filıir ,..... nnat.lar. Oftdantl tıeınraE-~d b"
nı111n T7r0be Power ele donanmada• .ate, •M rıııcuı.'lfir '"=:r. cı~; raba • :va ar... llA.I en ır 
dır. . 1 ..... !~ır.,.lkl,.." .İMma. ,.... .. .,.-,; n\e'-~l~d~~~ ter_,-:e~::ltlM!W'HWllGslltı 

Son filmler~n biruıcle bir ncUls fftbnterlnl netteder. 91 lacl nınıa ctlınuftlr. ille~.. n "u anıcın :ıur;ı 
===-..;.:==-=========-=-=ı-ıt:=::::::========-------- bir 701 .. bir gaye idi Şimdi rm yerine "para gettrecek bir 

61----• B U B A F T A -----~ ıete Kirmek,, ~ cıtntd.. vet yapmak;; kaim olu1or; fa* 

T A K S 1 M Sinemasında =:.::nı::ldeP nesmert .. 
Öbna btr hant tacıa.r ... bıUrula 4olu bit atk l'OIDIDlt •• Runt .._!9 l:aki ne11ll )'9Dlterl tenkit 
sevgi ile J'8D8D b1r kalbin acı fer ,.adını... httrap ve e1em ~ AW- tene buradan )'(lrbmes. Beıtt. 
ranan bir kalbin heyecanını.. Saadete 1UAm1I MVÔ fçiD titrlJe blr lilln itme kartı olan IAk~ 

aısııtttn en f(lkselt bal~ tıerenırrhll ..S• raz hırpalar, azıoık terbtıedt 

ZE YNEB 1 N A c Ki :~u~~:nm ~ ctıcenmt,eeelfne tOPhe yolttal'. 
Tn'RKM:t SOIL'O' - TORKÇE sAJIKILt- "Vl-N6.. nun :ruvarladılt 

_...;.;.;;;;;.;;'-'~.1:.1~~~..;;..----..;.."l"" .... ___ , __ -I l-kelamlye,, ler aramda 111 

BAŞ BOLD&: ~ ço!..~ .. ~ k 
Elpıaeı Gtbeli fil. SUAT Gtnf -u.uv-- ço 

JCwnenl 
SADi IŞJLAY 

minin bat.arttatl ~ ~!,e~~ 
Aztft llMIR Settar ~ ferdi tm1DAt ,emelbnlz ~-

1 ... '8-·ki- si•li•k.-k .. il•m·.,.-"a.lz"-h•e·v·.,.ti~. -.·~-,.,.~~t~K~tt~ı~.,~u:':1r·1c~n-m-':"h.,ey·e~tl~'1 I Mtmfl ıeztnlye, şehrimls _., 
le&oe W.tfmıa baJata 

Bu filin bayramuı 1 inot gwıwad*D ıübaren •••" ttrt .. 
~-•I Buru. TaY18N llhıem.-adı. ~tecektb· 1 ' Yanl ,.eclermıızcte 'tiU t* 

Bl1GtiN MATINBIBDEN 1TIBARIJN 

S O M E R Si EMASINDA 
Ba,nm pıenıa. unr'.lıllllt şalıane bir program 

BARBARA WILLIAM 
STANWICK v• W AR R 1 N 

tanfmdall Q01L .ozeı bir tanda yarablin 

......... ReJlllrı 

ROPEN MAMUL YAN ' ın Şelteseri 

ALn GiBi CUK 

mi ıuns olmadılı devirlerde -
terdt dell1. malaralarda 
ba!lcelerbnfz vtnneuıderdl; 
ınllbı her ferdi 811 posUarml. 
d..oerfne bGrbll* IOk$ 
trmtnmıı ftDlll'I,. avlar~ 
yerine k!rlara ıt4lP olaıddd 

tıAhl azis lfbdat- tmuı 
cllldnra,onunl 

nyarü klrlı bir lt J&pmztlardrr ve 

1 
Dikkat: 1nı film a)'DI zamanda IZMIB'de LALE ve TAN 

l'r nunııı tuaı maarah olarak her ~-· 8 u L u T _.11 SinemaJ.nıKla da I~• 
fl!tt •ere! it too mltfOA frauı ~ .. .,. -----•••••••••••••••••"-.....-ıcdirler,. "111 
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BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMATiZMA , 

---- ---

12. 10 - 942 ,__ ' 
Dişlerinizi Çürütüp Düşürmesine Sebep Olan 

Diş Etlerinin Cerahatlanmasma Karşı 

SAM i M 
Diş Macunu Gayet Müessirdir. 

Bol, köpüğii ve şif ai hassasigle diş etlerine nüfuz ede1: 

SANİN DİŞ MACUNUNU 
Bütün Eczahanelerle Parfümerilerden israrla isteyiniz. Nevralfl, Kınldtk ve Bütün A9nlannızi Df!rhal Keser 

tcahında niimt~ ~ "ur \ln.,.hilir ' '---··-------------------· 

j. 

K. TASA'RRUP 
Hl!SAPLARf 
~ fklndteıı4n 

K~destne aynlan 
t1tl'v:mJ7eJer: 

1 ad@t }()()0 1Jralılr 

ı• 500 .. 
2 • 250 • 

14 • 100 • 
10 .. 50 • 
40 • 2S • 

10 

B. KNAPP 
Müessesat. Halefi 

1 

:'.Müşteri ve Dostlarının Bayramını Kutlular. 

Namlı Tiirk Sucukları 

........................................ -..... ····-·· 
i M. M. V. lstanbul Satm Alma Komisyonu llôwtan ! . ' .................................................... 

50 ton koyun veya sığtr eti alına<:aldtr. Paznrltkla eksiıtmesi. Hl/10/ 
942 Cuma günü saat 15 de Tophanede M, M. V. İstanbul bir NQ. lu sa
tın alma komısyonunda yaptlacakhr. Koyun etin.ia tahftlin bedeli 62.,300 

. . . . .. . .• : ...,..4 . ' 

,3 U G UN DEN 1T1 B .'\ R E N --·----------------"~! f M A K S İ M' de lı 
1 Memleketimiz.in loeW ınli Muga.ımi)re.ti 

.. 

MÜZEYYEN SEN AR 
Yeni repertuvariyle kemani NECATI TOKYAY ve şehrimizin 

en güzide 24 kişilik SAZ HEYETfYLE 

SEANSLARINA BAŞLIYOR 
Aynca: Memleketimizde eşi görı1lıniyen ve tanınmış san'at
karlann ~tirakiyle oynanan çok zengin mizansenli 

E F E. N i N A Ş K 1 
Büyük milli revü. 1 tahlo 60 artist, 500 kostüm 

Bu geceye mahsus Orkest.eyı bizzat MUHLts·sABAHAD~ idarP. edecektir. Temsillerden 
nmra her yere vesaiti naklıye var;hr 

IHKKAT: Bugün saaıt 15 t!le 'I ekmıl ~"'re gramla E F E N l "S A Ş K I Revüsü ile 

ş ö 

IÇKISIZ MATİN~ 

Jf üce1'1ıerat ı•c saat meraklıltırına 

Platinden, Alflndan, Pırlantah 

v 

Kadı~ }(rkek, Kol -ı-e Cep Saatlerinin 
F~nvai Çeşitleri 

Kıymetli taşlarla müzeyyen 

A L Y . .- E L E R 
1943 MODELLERİ llZERİNE 

Yük!<ek :ıevkle yapılmış emsalsiz ÇİÇEK ve ,PLAKLARI~"'! 
mizde Bulacağtmzı müjdelerız . 

VACHERQN . ve CONSTANTIN 
SMtlerinin Acentesi 

ARLON SAAT 
MAtiAZASt 

, 

Ura, ilk teminatı 4375 liradır. Sığır etinin tahmtn bedeli 45,000 lira, ilk '-••• İstanbul Eminönü Meydanı. Telefon: 21128 -
teminatı 3375 liradır. Taliplerin belli vakitte komis,;ona gelmelefi. 

• (23() - 4'17) 

lstanbul Mıntaka Liman Reisliijinden 
Merkez ,.e taşra liman da irelerindeki münhal~ta askerliğini yapmış 

l e veya ortamektep mezunlarindan memur almacaktn: 
İsteklilerin: 
l - İstida; 
2 - l\tektep şahadetnamesl veya ta~dikll sureti: 
3 - Niifus hüviyet cüzdanı \'e askeri terhis tezk~ı:;i veya taı;dik1i 

suretleri; 
4 - Sıhhat raporu ve ı:abıtada!l aİmmts iyi hiil kağıdı ve üç totoğ

rnfla mtirncıtat etmeleri; 
5 - İmtihan 21.10.942 Çarşamba günü <aat 10 da ba~lıya<"a\chr. (!'i25) 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETi 

T E S i S T AR i H i 1863 

Statüleri ve Türkiye Cürnhuriyeti ile münakit mukavelen ı_ 
mesi 2292 numaralJ 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik ediL 

miştir. {24/6/1933 ta~35 numa_ralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 10.000.000 İngiliz Lirası 

İhtiyat Akçesi: 1.250.000 İngiliz Lirası 
------iiiiii~iiiiiiii-....... 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 

PARİS. MARSİLYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

!\ITSTR. KIBRIS, YUNANİSTAN, İRAN, İRAK, FtL!STlt-; 
ve MAVERAYI ERDÜN'de 

l\lerkeı ve Şubeleri: 

VUGOSLAVYA, ROMANYA.1.'lJNANlSTAN, SURİYE 
LÜBNAN. Filyalleri ve bütür. Dünyada.Acenta ve 

muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cari ve mevduat 'heqplan küşadı. 
Tic.ari krediler ve vcsaikli kre<liler küşadı. 
Tiirkiye ve Ecnebi memleketler ULerinde keşide sened31 
iskontosu. -
Bm·sa emirleri. ~ 
Esham tahvilat altın ve emtııa ii7t-nne avans. 
Senedat tahsilatı ve saire. 

~~~~~~ 
Etı .vüksck emniyet şartlarını haiz kiralık 

Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanı .. rı en müsait şartlari11le (Kıımbartİlı veya 
Kunıbarasız) ta...'<arruf hesapları açüır. 

~ip "\c Nc:-jl'iynt i\liidürü: Halil Lfıtfi Dördüncü 

Gazetecilik \ "C Nc~riyat T.-L. Ş. TAN MatbaasJ · 

ARN AVUTKöY/ 

BiLECiK 
G ... ınl'llU aahlbl uol 

MARKO 
Sayın mü,terllerlnln bayramını 

kutlar ve ıitıtıatler temenni eder. , _, 
Bozkurt Emlak 

Silahtarğadııki me\·cut Delikli, 
Ates, Kerpiç, Tuğla Fabrikaları 

namına bütün müşterilerinin 

bayrammt candan lrullular. 
Tak•lm Abdülhak HAmi.ı caddeıl 

No. 23, Telefon: 43542 , _____ , 
Hususi mektep t. D.ncQ sınıf ta!e

'Jesi 10 ya~ındaki bir erkek çocuğu
nttr.. evinde aksamlan derslerine ca
ltştırmak ilzere Türk bir Bayan dör-

1 

düncü smtf 

t\iretmeai Aranıyor 
Talip olaıılar $ttltanbamam Emini ey bam altmde No. 22 ye milracaat-

1 
1 11'1, 

1
#• Dr .T ~~~A:: 1~~M 1 .,

1 
rt.tD •• ~ttto batal*larm~ 
tutubnam&k teiıı t.Mlrl lı::at't. mu 
-ttf7~ pek emir> taZ11 asıdtr. Beı 

ecuın~ balmtur. K11""° •~ 1 
'\ w ~ru!t\ır 1 1 

.... ----.:~ 
T A N Gcnetesi 1 

oı-

'LAN FIYATLARI 

Haşhk maktu 6larak 75(1 

ı tnci say!,' santimi 60tı 

2 • • • 4Q(ı 

8 • • • 160 

Ticaret Ve Sanay~ Od~sından 
Çimentodan MamUI Mal Çıkaran Müesseselerin 
Te\':ıi edilec~ c;,imentodan kendilerine lürunıu olan çimento alabil

meleri için haktkl füti::raelarmt tesbitP mecfar olabllceek resmt ves::ıiki ile 
birlikte nihayet 24.10.942 tortbme kadar dörd"iirıcü VakJf han 3 üncü 
kat Ticaret ve San~yi Oda8ı Sanayi ~l mlidürl\ğüne müracaatım 
i!An olunur. (542) 

.ADEMİ İt:TİDA.R VE BELGEVSEK.LİGİNE ' . 
. · ·"'""" '. 

KARŞI ,,_. 
- . • ~ .... ' . * 

FORTO~Bi~N 
s. vo i . MUAVENET VEKALETİNİN RUHSATINI HAİ:ZDİA ' 

HER ECZANEl>E .auLuMuR POSTA Kiırusu . 22s , : .. :··. 
".• R~ÇET[ 'lE 5ATlc!R 

. ~· 

Ticaret Ye ~nayi .Odasından 

, 

Kürk ve Eldiven lmalatçılarınm 
Tevzi edilecek dikiş lplfğinıten kendilerine lüzu~m olan ipliği alabil

meleı:i icin kullandrklart ipliklerin her neviden ve o ipliklerle imal ettık
lel"i mamQl mallardan birer nümune ile birlikte mıımülatı icin icap e
den senelik tplik ihtiyaçlat"mı tesbite medar olabilecek resmf veı:;aikle 
birlik11! 15. 16. 17. 19. 942 tarihll iÜnlerde dÖT'dilncü Vııktf hıın üçilncü 
katta Tkarat .,. Sııcwlilf" Oda.ııı Sanayi fŞ\l~i müdürlüğ!ine miirac:ıatlart 
l!Aa olunUl·. (543) 

lstanbul 
Ve 

Sıhbi Müesseseler Arttırma 
Komisyonundan Eksiltme 

ŞişU çO<'Uk baı;tant'!"inin 177a lira ı;; kuruş ke~i! b<>delli çarna~ırh :me 
kıızam tamiri ııc1k ekı;iltmf"YP kon\llmustur. 

1 - Etaıllt~e 14.10.942 Crırşıımba gıi.nü saat 15.30° da Cağ;ıJo;ı;Junda 
Sıhhat ve tc:tlmai Muavenet Müdürlü~ü binasında topl;ımın komisynndıı 
yapılacaktır. 

2 - Mukavele, eksiltme. ba.vındtrlık işlf'ri genel. hususi ve fenni 
sartnameleri, proje keşif hOlA!>:ı~iyle buna mütE>feı-ri diğer evr;ık çalışma 
$inl"1"ind~ komi'O'onda ·görülE>billr. 

3 - ~fıJvak~at teminatı .133 lira 14 kuruştur, ..., 
4 - l1'tekli1erin en az bır ta.ıhhiitte 1000 liral!k ·bu i~e benzer iş 

vaptığma dair "idarelerinden afmış· olrJuinı vr~ikalara Mİmıd~n İstanbul 
\•:1.tyetine mlirarııııtlıı eJ-:ı;iltme larıhfnden tııtil eünleri harir fiç ,ıı'iln ev
vel alınmııı; ehliy.et ve 942 vıhrı::ı ait Ticaret Odasf· ve<:ikasiylc brlli .ı;iin 
\'f.' ~aatte •rnmi~yona mür;ıenatları. ( ıoı) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma . . 
Ve -Eksiltme Komisyonundan 

Sıhhat ve fctimaf Muavenet Vekaletine bai.t1t Aychn dogum ve çocuk 
bakl'l"Tlevine ait 24 kalem msdent eşya acık ekı:iltmeyP. konulmuştur. 

ı - EksiltmP 21.10.942 Çarşamb<.ı günü saat ıs,rn de Cn~aloğlunda 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürl~ binasında toplanan . komisvondrı 
yapıla~..<tktll". ... ... 

2 - Muhammen bedel 4!'>22 Jiradn-. 
3 --: :'ı'Iuv.ak~at. teminatı 339 lira l!i kuru~-. 
4 - istekliler :sartnameyi calışma günlerinde komfsvonrla ırört>hili!"-

ler · , • · 
. 5 - l:tek'ı!Ier 1!142 ytlı Ticaret Odt sı ''t'ı>lltıı!'iyle 24~0 sayılı kanuıı

c'la yazılt ve~iknlnrl::ı lıu i~c yet~r ınuvnkk:ıt fE'minat mRbttz v·eya b~nka 
mektubiyle blrlikte belli gi.ln ve sarıtte komisyona nıllracaatları. (3:iG) 

•·-Şapkamı hete
l rıinnrmusun 'i' Onu 

<!'!! 1 
1 

magazasmdakı zen 1 
gm şapka koleksyo
nundan seçtim 

-·~ SULTAN "AMAM .te ~) 

Birik~ 28,800 Lirn Para 
JX·RAMtTE VERiYOR. 

Ziraat BHkqı•chı k'""barah v. thbr ... ta•rt'Vf tıHRpı.rında en es tı~ 
otl~ell baturıanlal'R ~nede 4 defa Qeklleeek kur'a Jıe apOıdakl ptln•, 

aera llcPam"'• da61tlS.1M1lcttl'. :+. 
4 .... ',000 Urat 4.000 ,.~ 

t • ICIO • 1.008 • 
• • 191 • f.000 • 

40 • . too • • 4.000 • 
100 • IO • 

1 
l.ooa • '" :• • "° • 4.800 • 

teo • IO • l.200 • 
)f KKA T 1 HeeaD ..... •detcf ~aralar .,,, ""- ~fnde ICI Uradarı .,.,, dDt
~enlere hcra~• ç:akbltl ta1cdll'de % 20 fazlHtvte ftf'llecektlr Kur'a• 
"" Wftetfe 4 dllf• " EylOI, tt Slrlnotklnun, t1 Mert ve n Haziran 

t. .. , .. ,,... .. tt~ Cf'ltflf'~t .. 

... ------- :Jt:Jllli_~ 

Cümhariyet Bayramı İçin Yaoılacak 
Donanma Tenviratı 

istanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden 

tstnnbul Beleclıye~i Elektrik, Trcımvay ve Tiinl:'I İşletmeleri Umu!n' 
Mlidıırhilhi Ci.imhurivet l!l uncu yıl dönümü miınasebctiyle yapılacak 
tPıwir:ıtta aşağıda yazılı huırusatın naı:arT itibara alınmasını ilt\n eder: 

1 - Resmi el ireler ve muhterem ahalı tarafından yapılacak tenvira
ta ait tc~ıo:atın nıl-ı<: tlı 'Tlüte:ıhhitlere yaptırılmıısl lazımdır. 

2 - Bu le<ısat her ne kaclar muvakkat ise de ınPvcut sayıcı kudreti
m tE'c·oıvüz ettıği t;ıkdirde Umıım Müdiirl!ik nihayet 20 Birincitesrin l!M2 
akşnmTna kad;ır ya.ı:ı ile haberdar edilmelidir. Flu kayıtların hiliifma ha
rekrt rd ildif!i takdiı"dc ya lııı~ bir tl'sisat miiteessir olmakla kalmayıp ten
vir;ıttıı heye>ti umurı iyl'si üzerinde teşevvü5ata sebebiyet verilmiş n1ı:ıcağı 
ııozöniincie tutulmıılıcirr. (490) 

ÜNİVERSİT\: A.E.P. KOMiSYONUNDAN 
Tıp Fııkiiltesi birinci cerrahi klini~inde yaptırılacak (12.133)) lira 

keşifli 13 kalem madeni eşya 15.X.942 Perşembe gi.inü saat 15 de Rektör
'iikte pnzarlıkla ihale edilecektir, 

tı::tekliler. liste ve şcırtnam<'slnl Rektörliiktt> J?Ör!'bllirler (4fl!il 

, ...................................... usa~ 
Apartman Haline Koyrnağa El verişli 

SATILIK BİNA 
C;ığalo~lu Sıhhiye Müdüriyeti kar~rsındaki ön tarafı HllAllah-

"l"r c::ıddcı;i No. 10 arka taran Taş Savaklar sokağı No. 9 eski 

Kızday Merkez Binası Satılıktır 
Üniversite Kiınya LAboratuart olarak kullanılan ve bu maksatla i

çinrle muayyen tndiHlt yapılan bu bina bodrum ile beraber 5 kattır. İçı 
kllrgir odaların dö~emPsi, tavan ve merdivenleri tahtadır. Hamıım ve 

mlitC'addit hcl51arı, Elektrik, Hav agazi ve terkos suyu tesisatı mev-
ruttur. 

Alıcılıırtn Sirkecide 
"ırıe mOr::ıca;ıtları 

Kıztlay hanı 2 ncl katta İstanbul mürnesslllı-, ........................... .. 
1, ~.ıı, ye~:~!~~:~~~~•• ,~:::~:~de ~~~eçirmek l 

i sli"cnlerın Sirltcdde Şark oteU sahibine mürac:ırıtlan . 

'-••••••••• Fıvat gavet ehvendir. ---------ti 


