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1 Iktısat Günü 
1 Yarın Üniversite Binasında 
1 Büyük Bir Toplanh Yapllacak 

/ Şark Cephesinde 

Rus Kıtaları 
Volkhov'u 
Geri Aldı 

Alman Tebliği, Ağır 

Hava Akanları 

Y apıldığmı Bildiriyor 

Bir ltalyan Generali 
Cephede Öldü 

Berlin 14 (A.A.) - Alman or. 
duları başkomuıtanlığının tebliği: 

Doğu cephesindeı Alman top-! Japonva ile harp halimle bulunan Hollanda Hindistanmda 
çuları Sivastopol limanındaki düş · 

:\·erli aske1"1erden miirekkep bir kıta ıze~it resminde 

man gemilerini ve Leningradda 1 llll~P!~UfPIJl!IP••~~,.!4"'~"•'11!11 
ehemmiyetli askeri hedefleri m~- !ı 1 ~ :n ;f!a4 ;. l iiı: 
vaffakıyetle bombardıman etmış 1 •lıı1•11ı1-11.1ı-lılıl.lııl-ll.lıl-•ıı1ıiıı1.lııl-... lııl.•-..ıı-• 
tir. Cephenin diğer kısımlarında G 

1 başka harekat yapıl~!1k~!zın düş- aza e 4 
rnan taarruzlarını puskurtmekle 

Tasarruf ve yerli mallar haftas ının birinci gününde, Maliye iktifa edilmiştir. 

Taraftan Vekili Fuat Ağralı, Başvekil adına açış nutkunu söylerken Hava kuvvetlerimiz, düşmanın 
. . . . taşıt kafilelerini, ordugahlarını 

Bulgaristanın 

lngiltere ve 

Amerikaya Harp 

l 
On ıkıncı t~sarruf v_e yerli mal askeri kuvvetlerini, barakalarını 

lar haf~ası ~un~ebetıyle l~~an : bombalamışlar, insanca ve mal • 
bul Ünıversı~e~ı iktısa~. f~lmıte.sı zemece büyftk zararlar vermiş _ 
tarafından hır iktısat gunu tertıp le dır· 
edilmiştir. r · . 

Hazırlanan programa göre, ya. ~vyet hava kuvvetlerı A6 - 12 
rm saat 16 da Üniversite merkez İlkkanun zarfında topyekun 125 
binasında bir toplantı yapılacak tayyare kaybetmiştir. Bu~ların 
ve törent\ istiklal marşiyle baş- 88 i hava savaşlarında, 33 u tay
lanacaktır. Bundan sonra rektör yare karşı koyma ateşiyle dü

Sarılıyor 
Mihver Grupları Yer 
Yer Temizleniyor 

ilan Etmesinin 

Manası Nedir? 

Cemil Bilse! bir açış nutku söy- şürülmü.ş, diğerleri yerde tah- Kahire 14 IA.A.) - Orta Şark 
liyecek, bunu Büyük Millet Mec. rip edilmiştir. Ayni müddet za~ İngiliz kuvvetleri umumi karar. 
lisi Reis vekillerinden profesör fmda, Alman hava kuvvetlerı gAhının tebliği: 
Şemsettin Günaltayın bir söylevi doğu cephesinde yalnız 7 tayya. Cumartesi günü kuvvetlerimi2 
takip edecektir. re kaybetmiştir. Gazale'nin cenup batısında en 

Doçent Refii Şükrü Suvla, harp Sovget reBmi tebliği son avcı mevzilerini tutan İtal-
'k ekonomisinde tasarrufun ehem- yan ve Alman kuvvetlerinin şid· 

Bulgaristan. İriglltere ve Amen a · l k f Moslı:ova, 14 (A.A.) - Sovyet ge- d tl" k tl · ~ 
ile boy O··ıçu-c:ecek bir devlet de- mıyeti mevzuu bir on erans t e ı mu aveme erme ragmen 

" f l · d ik" ce yarısı tebliği: 14 lkklnun günü · t kk'l ld t ·şı d" g~ı'ldı'r. Bulgarıs" tamn bu ik.i büyük. v.er_ecek, a
1
k
1 
ülte ta ebesın en ı.- d yenı era ı er e e e mı er ır. kuvvetlerimiı bütün cephelerde üş-

devletle halledecek bir ihülfıfı, bır sının de tasarrufun ehemmı- manla çarpışıruşlardrr. Batı ve cenup Kuvvetlerimiz ayni zamanda, 
~vası da yoktur. Bulgarista~ y~ti,,. ve "tasarru~ta dünle bu. batı cephesinin bir çok keaimlcrin.de, Gazale şehrini muhafaza eden 
Inglltere ile ne karada, ne denız gunun mukayesesı,, mevziılu kon Sovyet kuvvetler! dü11Danla ıiddetll müdafaa mevzilerini de çember
de hududu va~dır. Şu halde,. Bul- feranslarından sonra toplantı İk· muharebeler yaparak Tula'nm cenup lemiş buh,ınmaktadır. Henüz ta. 
garistanm İn~~tere ve Am;n~;~ ıtisat fakültesi dekanı profesör ı doğusunda Uzlovaia, Livninin şimal mamlanmıyan raporlarda dün 
harp ilan edışınin a~kasm ak ı: Celal Sarç'ın bir hitabesiyle ni. batısında Verkhov, Tula'nın batısında b' k İt l an tankının tahdp 
ka bir sebep ve Amil arama - hayetlenecektir 1 Dubna istasyonlarını işgal etmişler- edı~Jd"~~ 
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zımdır · d!r. ı ıgı, pun e ımıze geç-
. <Sonu Sa. 2· su. ~ CSonu sa. 2• su. 6) tiği ve Bir.El-Hakem şimal ba-

• SERTEL ~'" .. r,........_,,__ .,.,.. __.,.. tısmda 500 Alman ve İtalyanın 
M. Zekerıga esir alındığı bildirilmektedir. Ev· 

Her facianın bir gülünç ta
rafı vardır. Yeryüzünde 

oynanan büyük facianın da gü. 
lünç sahneleri az değildi~: 6 mil
yonluk Bulgaristanm dunyanın 
en büyük devleti İngiltere ve 
Amerikaya harp ilan etmesi de 
bu sahnelerden biridir. Dışın -
dan bakılınca bir cücenin deve 
çatmasına benziyen ve gülünç 
görünen bu ha~ise, . hakikat~e 
bizi yakından ilgılendıren ve u-
2erinde durulıhak lazım gelen 
mühim bir meseledir. 

Bulgaristan İngiltere ye Ame
rika ile boy ölçüşecek bır devlet 
değildir. Bulgaristanın bu iki 
büyük devletle halledecek bir ih
tiJ.afı bir davası da yoktur. Bul
gansiamn İngiltere v~ Amerika 
ile ne karada, ne denizde, ne de 
havada hududu vardır. 
şu halde B~lgaristanm. ~ngil

ltere ve Amerikaya harp. ılan e
dişinin arkasında başka bır sebep 
ve amu aramak lazımdır. Deni
lebilir ki, Bulgaristan mihyere 
girmiştir. Mihver devletten de 
bu iki devlete harp açmışlardır. 
Mihverin bir parçası 0~ Bul
garistan da bu harbe suruklenı-
miştir. 

Evet amma, İtalya ve ~an
ya Sovyet Rusyaya h~ ılan et
tikleri halde, yine mihver dev
letlerinden olan Japonya ve Bul
garistan bu mesel~de a~kadaşla
nnın arkasından gıtmediler .. Faz
la olarak İngiltere Macarıstan, 
Romanya ve Finlandaya harp 
ilan ettiği halde Bulgaristana 
karşı harp açmamıştır. Şu h~lde 
Almanyanın Bulgaristanı İngılte
re ve Amerikaya karşı h~rbe s?~ 
ınasının manası nedir? işte bızı 
ilgilendiren mesele budur. 

Bu sualin cevabını araştırırken 
ilk akla gelen nokta şudur: Al· 
manya, antikomin~m paktın 
Berlinde yenilenmesınden sonra 
Avrupa namına konuşmağa_ baş.. 
lamıştır. İngiltere ve Amerikaya 
karşı bütün Avru~?ın cephe. al
dığını göstermek ıçın B~lgarıs -
tanın da harp ilan etmesınde fay 
da görmüştür. 

Yahut şöyle düşünülebilir: 
Bulgaristan Sovyetlere karşı 

(Devamı 4 öncü sayfada) 

, velce esaslı muharebeleri]) yapıl. 
dığı bölgelerde kalan küçük düş
man grupları da çevrilmişler • 
dir. 

Hava kuvvetlerimiz, Gazele 
batı ve şimal batısında ve Derne 
batısındaki yollar üzerinde bulu. 
nan düşman otomobil kollarını 
bombalamaya devam etmekte -
tedir. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 14 (A.A.) - "Tebliğ": Af

rika şimalinde İtalyan ve Alman kuv
vetleri Tobruk batı bölgesinde toplu 
haldeki Ingiliz kuvvetlerine taarruz ve 
bir çok bataryalarla 11 dü,man tankı 
tahrip edilmiştir. 

Takımile 2-2 
~·.......-,....-- - ---- -

fngi'liz muhteliti ile Fenerbahçe arasında ı tir. Yukandaki resim, dünkü :nmçtan bir intibaı 
dün yapılan maç 2 • z beraberlikle neticelenmiıı- tesbit ediyor. Tafsilat 2 inci sayfamızdadır. 

Sovyet Rusyanın Vaşington 
Büyük ~)çisi Litvinof 

MÜTTEFİKLERE GÖRE l jAPONLARA GÖRE 

Filipinle~de Hon9 Kon9a 
Mukavemet Taarruz 
Şiddetlendi Dün Başladı 

-o-

Japon Paraşütcsüleri Cenubi Malezya 'da 
imha Edildi Malezyada lngiliz Mevzileri Almdı 
Muharebe Gelişiyor Ve 1 Tümen imha Edildi 

--o- --
Midway ve Wake Siyam Kuvvetleri de 
Amerikaldarın Elinde Muharebeye Girdi 
FILIPINLERDE: HONG.KONG'DA: 

Manilla 14 <A.A.l - Ameri - Tokyo 14 !A.A.l - Kanton· MANÇUKO'DA 
-o--

kan radyosu bu sabah'. Amerikan dan Domei ajansına bildirildiği.. 
kıtalarınm bugün Japonların ka. ne gore Hong - Kong valisi, tes

--"'"'iıilliftt~ava kuvvetlerini püskfü-t· lım olması için Japon kıtalan J. p on ar müı olduklannı bildirmektedir. başkomutanı tarafından dün ya. 
Üç noktada karaya çıkmış olan pılan teklifi reddetmiştir. 

R S Japonlar. ilerlemeğe muvaffak • 
U 5 1n1 rı na olamamışlar ve bazı kimselerden Londra 14 <A.A.) - Tokyo rad 

bilhassa Vigan ve batı kıyısında- yosuna gore, yapılan teslım olma 
'A k y v d kı Lingayen'den tardedilmişler - teklifinın reddedilmesı neticesin-M s er . 19 ı dir. de bugün sabah fecırden itıba -

. ren Hong • Kong'a karşı Japon 
imha edllen paraşütçüler kara ve hava kuvvetlen tarafın-o 

Amerikadaki Sovyet 
k. "Y ı: a 

(Devamı 4 üncii 1&yfada) 

Amerika Yedi 
Mily.onluk Ordu 
Çıkarabil•cek· 
Vaşington 14 <A.A.) - Münte

hap kuvvetler komutam Tuğge
neral Lewis Hershey, Kongre 
19 - 44 yaşındaki erkeklerin hep
sini silah alt~na davet ettiği tak
dirde Amerikanın yedi milyon • 
dan fazla bir ordu çıkarabilece -
i'ini dün söylemiştir. 
Panama kanalı. b9l11esinde 
Vaşington 14 (A.A.) - Reis 

Roosevelt, Panama kanalının mu 
hafazasını temin maksadiyle ka
nal bölgesi makamlarınca lüzum 
lu görülen her tedbirin alınma· 
sına müsaade veren kRI"arnarneyi 
imzalamıştır. 

dan taarruza başlanmı~ıır. 
MALEZYA'DA: 

Manilla 14 tA.A.J - Ordu a. 
dına beyanatta bulunmağa sala
hiyetli bir zatın bildirdiğine gö- -
re Luzon adasındaki harekat Tokyo 13 (A.A.) - Japon umu 

mi karargahı, Malaka yarım a. 
muvaffakıyetle devam etmekte dasının cenubuna çıkarılan Ja-
dir. pon kuvvetlerin'in şiddetlı bir 

Apari ve Legaspi'de askeri ha. mukavemetle karşılaşııklarını, fa 
reketler d~vam !!<liy,or, Ru böl- kat bu ,Jnukavemeti kırarak düş. 
gelerde Amerikan kıtaları 100 man mevzilerıne girmeğe muvaf
den fazla Japon paraşütsüsü im fak oldu~l~rını bildirmektedir. 
ah etmişlerdir. Ayrıca bir çok Bu muharebelerde bır İngiliz 
paraşütçü de teslim olmuştur. zırhlı tümenı ımha ed~lmiştir. 

(Sonu Sa. 2, SU. 6) (Sonu Sa 2. SD. 3) 

l 
••sakla Samanı, Gelir Zamanı" 
r-- - .. 

IREFIK I 
ı HALID 

L~~~A!J 

Fransızlar tutumlu bir millet olaralr ta
nınmıştır. Yoksul Fransız halkrnırı Jt.e 

.tişınden tırnağından arttırarak ıçme par& atıp 

oır tarafa sakladığı yün çorabı hepımiz işıtmı
~izdir. "Firikiye takkesi,. 'Fransızların hürrıy~.e 
Lutkunluklarına. yün çorap da artllrma ve bı

cıKtırmt ıııtıra.ldarına ışarettir. Hürrıyetı başta, serveti ayak· 
La taşımak güzel şey, doğrusu! Pek tutumlu olan bu millet ~ı
rı derecede cimrı adamlar da yetıştirmış. Fransız tarıhh•ri 
cimrilik hikayelerıyle dolmuştur. Meseli ll. imparatorluk za
manının en sayılı zenginlerinden. ıengınierin elebaşılarından 
bir marki, on üç ve on dört yaşlarındakı kardeş çocuklarına 
dermiş ki: "Eğer bu hafta derslerinize ıyı çalış1r. uslu durur
sanız sizınle pazar günü gezmeğe· gider, dondurma yiyenieri 
seyrederiz!l, Yine bu adam, konağından çıkarken _şeker kava
nozunun içine bir sinek yakalayıp koyar. döndı.iğt vakit sine
ğin uçup uçmadığına bakarak şe,kerden · alınıp ahnmadığtııı 
kontrol edermiş! 

Zengınler arasında hasise daha çok raslanır Re>Çilöleröen 
biri, bir gece, P.rens de Talleyrand ıle kağıt. oynarK.eıı yere bır 
altın dtişurmüş; oyunu bıra,l(mış: eğılıp masa altında aranır 

dururmuş. Prens, cebınden yırmı beş altınlık bir banknot çı· 
karmış, bükmüş, şamdanda ucunu tutuşturarak a§ağıya uzat. 
mış ve "sizı aydınlatmama müsaade buyurunuz! .. Demış. Yıne 
adlı sanlı zenginlerden. bir başkası hasta düşen uşağının ye
rine, öte beri almak ıçin çarşıya grtmek lazım gelınce bu u
şağa demiş ki: "Ver şu senin kunduraları bakalım! Mademkı se
Dl{l yerin~ gidecek olan benim, niçin kendı ayakkab~larımı eski. 
teyim?,, Hoşuma giden bir Fransız sözü vıµ-dır: "Hediye gô
turmekle cimrinin gözüne girilmez.,, 

Bunlar ışin biraz gülünç ve biraz da çirkin taraflarıdır. 
La Rochefoucauld der ki: "Bir adam en büyük mezıyetleri 
nefsinde birleştirse bile eğer tutumlu değilse eksiktir.,. Tu
tumlulukta azlık, çokluk, küçüklük. büytikliık yoktur: her tu
tum ne kadar hiçten olsa yine faydalıdır. Sakla samanı, gelır 
zamaı:ıı! 
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Bir Adam Tabanca 
Ue Kırısım Öldürdü 
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mafih laOkfuneuD-tedbtrleri ~de 
bu n* meni llJtlm.aJerlp dahi Gn
lenmesl çok kuvvetle 6mit edilJlek· ........ 
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BUGüN 
Sovyet Rusyanm 
lugilnkil Dununu 

Y 1111113: JI. AllTBN 
G thıtlD • mObJm ab'ul nmx'e 

si, Lltvinoıt"un Vllffn8taada ,.,_ 
l9tecllıer toplentılbla J'ÇtllJ bep-

.. tbr. - blruatm .... DClktaları 
'67le hQ)Aa edUebWr: 

• ~ Birlitl. bepebnllel 
lııQdutlamı '* edflmel1 ICiD. De
aokrllt ~ bJrietm1t olmakla 
balı~. JIJbal utert mQftenlum 
bzanaeelJm• ~ 

e AknllDPt lov7etlere kUll 1mp 

~ - ı~.,r ..-1"""· l•-
D)'ablll qludJııberi hudutlarmuza 

-- ,,...... bü.17oruı. J'akat Sov
Jetler, J'iC*OIQ'• ıc.p .._ oevebl 
Yermellnl hllereldlr 

e 11Jrhebar tw;www deba llmdl
- ..,.,,..,.. JUc8* halinde olan 
Almea Gl'du1anaa devamlı darbeler 
~ .. lap nıbat aeı;inneleri-

mftpade ~. 
• Aaw:llUa JVdmıı eeldd _. 

dev- ... •Ur. 
~~ blalm )1Wlmad 

lçJn, Avrupada ,.S bir 
• turma1anm ~ 86Tle 

Mr ~ lcln bem1& WDllll -

Prawa 11..C ının ,ıapon tumı
ama dair obm mNcl!••ini takip eden 
1Mı sert bqanat: SovJetler Blrliti 

ldbnetlnln ba tunuzu alenen ve 
tl bJr ~ takbih etUJ1nl, Ja
~ niyetleri hakkında Omtde 

ılmadıpl, •llteJakla& buJ.un4g,. 
Sovyetterı. İqiltere ve Ame

arumda lllkı bir llbfrllli basla-
timı, hatıl b ku!lıanda blrlitl te
~ o.re olduiun1' ı&ıer. 

u• cSoiada llarp balladı. Kırlı yaza... ~ 
MDecleaberi JaaJaklanmuU [ 

1 
• 

~: .. Amerlbldarla Japonlar l!-IL ~.-L...I D 
bir st1n plecek Pulfik rekabeti 7U- ...... ~ Ur• 
sinden bfrbirleri7le dövtitecelder • ., .. ___ .... _________ ~ ... 
F...,,.tlan artılr haldbt oldu. ltt• 
Japonlar, bir 7anclan Sinppara dot- kan tlHrlade ""9ftl bir l&DiirP 
na ilerll7ebilmek icln llalua'ya ... devleti mi lmrmak lst17orlardı? 
br plranrlarlten bir ,_dan da Fi- Aınailra C~eJai Mac !Qtde, 
Upüslere aalclırdılar. lluılli'dalri A- ba lthamlan reddedi7or, bö7le bir 
-lira 8attiDe yaptddan ilk baılm.,. plln ohnadılım ileri ıtlrerek: "Mak
clan 80IU'a ita llula balundaiu ada- aadımıs Fllipfnleri ele seçirmek d&-
1'& Filipinlerfn ıbılaldPI en burik fildir . ., Di7orda. F-W twruı ma
adan olan Lazon'a apk baıtılar. hakkals t•i ld 1117 ele Amenkanm 
PUipinler, Uzak doluda müttcfık d" Çin aalanndalri donanması kamandan 
Jetlerin darama 11.sennde büyük bir lıtına ~l J>owtJ' tQtn edilirke!l, 
tesir 71lpabllecelr çok mühim ıtratt- o zamaa bahri,. ....., -vinliiin
jik bir noktadır: Felemenk Hindi.. de balanan Ye aonndan Cllmh.Jrreiı
ıanma oradan secilir, Avuıtraln litıne NCll• ,,.._,. Boolevelt: 
pola orada 1-ılar, bundan baıa "Manlla:n ııldebllecelr biricik ada
Japonls 159 adalarda bndilerine il- 11U11US odar.., l>emlttl. Amerika, Fi
mn olan demir, bakır, petrol, kömtlr, lfplnlerl aptetmelr detfl• bile ora.
a...ir 11"bi bir eok ham maddeleri dald 4merikua konaolon ve Fllipin 
ele cecirait olacaklar. Bu cihetle llllerbdn .... A • a l n a 1 el o ile it 
Jrtlipialerde ba,hyan çarpıemalar lıirliii .......- adada lapanJ'Ott.rm 
....-.caiı Akıbete ıore Pasifik da"8- ,..me pçirilecek J'el'll bir clevlet
.... da bfl)'iik deiipldildere sebn ta. Plalfllin ba kmmnıııa Amer"ka 
olab lecekleri icin, bütün dünya.. tela lılr ti8 lmparaıü iatmaiıti. •a
merak ve heyecan ile takip edilecetl- mala beraber G.....ı 0-.W a.ıa,-
tir,. lal'lll. ilhakı için Vaılnstondan • bir 

Jll. 'F ..m alnuştı. ne • ım.,. ulr.er çı
lanbllmek •• icap .... lll"Uda '"' 
lmkblara Ahlptl. Amir \ bQalan 
tıpmıJ'OI clon•nma... 1'Dlı ettikten 
para lltemlıtf, llattt k iateiini ena 
"ptıran ba,b bir hadise olmaıta: 

Fmplnl .. blll'Qk ldiclk , ooo ı. 
4lu adadan mtlre\kep bir ta-

Jamdır; 7iLs ~· -- wıo..tre breri bahır. As teY delil: Ser-
blet trlanda kmnmı bir tarafa bı
rakmak here Büyük Britanyı kıral
ı lllP llllı ....... ,,.._,_ Sora, 
Pormoa, KaroHn. Mariyan, Maıı
man adalan cibl aal fttaa cbım
dald biitüa topnıklarmm tôplarm 
lradar bir ırer. Adaların en bGl'ltfl 
olan Lazon.. ele almak ,..huz b• 
ada Belçilranm dört m"llı blJ'flklii
tlnledir. Fabt b• a•ıarda llflfaı 
az: 13 baçak milyon bclar. FDtptn,. 
leri, dün" etrafındaki Dk danme ••,.batini ,.pen lfııellan khllq
•e ba adalara İıpanya kırah Birirıd 
PıHpln lımıhd ~I. 1521 den 
llH e ltadar, hemee dört asr,MH
plnler İıPIUIJ'O)Jana iclarni a1tmda 
kaldı Bir .... 1rır. lapanıollarla harp 
laaliade olaa İqilider 1761 O. UM 
arumda ild aeae lradar ba adaları 
ele seclrdiler ille de, Filipilllerde bit 
Is bvakmaclan seci• litdler Hal-. 
1d İ1POJOllarm a& balkmm ldet.. 
ı..ı, tat•7Jllan, dilleri, dhıleri. laattl 
hıimleri llerbıde ~ Yll'8l1I 
blc!I. 

Killüfmom fepan70J sanma bf11 
ı.,utumc1an cfotu tapan,.. - Ame. 
lika llar~ nh~cllan bir be cb 
--. l• em..ı 1 Ma71S111da. Pi. 
lipfn aalannda c!olqmakta olan ~ 
m1ra1 o• ""•., 1numnda1111u btr 
Amerfba donanmam llanita a,an .. 
.. ı......,.,. donanmaıma bir ballaa 
,.llU'Ü ... filoJ'a tamamfJ'l• llarap 
-....&. O - • ltia &lceclen 
tuerlaaııt bir laareket oldaiu 16,... 
'-1ttL v.-. ~ kaaalı t~ 
te'bbillnt Pnslmlann eHnc!en elaa 
Aılaerilralılar, Kilbadan Filipiüin 
..... lapan,,. İmparat~ ·-

Amiral D f e 4 er l c k ı bmanda
ımda bir Alman filosu Filipin sula.
nada llPMll ....._tlarla clo1-nr" 
•••-ttı KaJ'MI' tldncı Wlllıebn'
ln Usak dohdalri aJanlan FiJfp~-
cle bJr Alman:va hima7ni tesisJ için 
İqıparatora müracaat etmitJerdi. Ln.
paratonpı filo Jmmaadenma ba n
lardaa ~en mak fnah 
biJe lracmnaıum emriai ....U. ol
W. miyleniıordm •• .. ,,. 

A IDertb .. İspall1a harbi ~ıs ... 
.... PQltı: 0ou ... , ..... ,... 

~- I08R J[flbe Bntiaca.mnda 
erdtasa Amerl9blan teslim olan ta
..-ıra. PraMaJ'I ert.,. lro7ank .aU. 
i8temltti. İ811Ml78 DhaJ'I ve Porto
rlko711 b7betmf19 ıuı ol\aporda, fa.
Irat Pillplnlerl mahafua edecekti, 
Jütd ~la bnAlanan illi 
mitareb protokolinc!e ba adalarm 
laic adı ••1111..Ueti. i'üat, mitareke 
bıııra1ancblı ic!n ~ kartı ba
relletla keallm..tai emr.den Wa
llhiqt011• telsı"lfı. Amini Dew~ 
in .U.. colr set ftftBlltl. Bmıan ~ 
bebl Hoaı Kons ne Filipinler ara
ıımcWd telcraf bbloepp keeilllllt 
obaası idi. h baberl .ıdıit •akit 
new:z..:-niJaJı İspu7C)Jla,. -.. 
Um batanayorc!a, Artık ıert 
......... ... clhetle il llirlpd 
T...._. Puilte ...,.l'"ln .allı Jıen. 
....... Am.rib _......... 
hllltaltria .. terldld ı.t...ı.a-dl. 
Amerlb ll'lllplnlDen ... -.evi 
bir tHJalllt altme liraıltd: On1arır 
• .,..,... ............. il~ 
.utl. V.-. Flllıılallltr heds bn.
dl n.li .... Mue ..S.C• ...... 
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Bulgaristanın lngilte
re ve Amerikaya 
Harp ilan Etmesinin 
Manası Nedir? 

1:tfr BaştarafJ 1 incide 

harp açmaktan çekinmiş ve Rus
yaya asker göndermeğe razı oL 
mamıştır. Şimdi mihvere sada -
katini isbat için İngiltere ve A
merikaya karşı harbe girmeli, ve 
bu vesile ile de seferberlik ilan 
ederek askerini silah altına al _ 
malıdır. Bu asker şüphesiz ki İn
giltere ve Amerikaya karşı har
be gönderilecek değildir. Fakat 
icabında yakın veya orta şarkta 
kullanıla bilir. 

Nitekim Berlinde antikomin. 
tem paktın imzası münasebetıy
le Alınan Harıciye Nazın Yon 
Ribbentrop söylediği nutukta 
Sovyet Rusyanın yıkı~ olma
sından doğacak netıceleri sayar. 
ken şu noktaya da temas et
mişti: 

"İngilterenin müttefiki asker_ 
likçe artık kıtada mevcut değil· 
dir. Almanya ve müttefikleri 
Avrupada hakimdirler. Simdi 
pek ~ok büyük kuvvetler serbest 
kalmışlardır. 

"Yakın Şark ve Afrika, bura
larda düşman bulundukca bu sL 
yasi ve askeri kuvvetİerin ge
lişme tesirinden kurtulamıyacak
lardır.,, 

Mançuko'da 
~ Baştarafı 1 incide 

dudun.a asker Y1ğmaktadır. Ma
amafih bu kıtaatın ne kadar oL 
duğunu bilmiyoruz. 

Hitlerin rahat bir kıt geçirmesine 
müsaade etmiyeceği.z, mütemadi dar
beler indirerek devli.sa makinesini bo
zacağız. Bizden başkası bunu yapa
maz. İlkbaharda taarruza hatırlanıp 
hazırlanr.ıadığrmız1 soruyorsunuz. Bu 
taarruz başladı bile Amerilı:a ve tn
giltereden Rusyaya · harp malzemesl 
sevki a.zalmıyacak, artaeakttr. Rooıe
velt ve Hull bunu temin ettiler. VIS.
divostok yolu kapanmış olmakla be
raber nakliyatta güçlük görmüyoruz. 
Sovyet Rusya Britanyadan hiç bir za
man Avrupanın karasında bir taarruz 
istememiştir ... 

Litvinof, Alma.nyarun, 111>1U'ya istL
kametinde bir harbe l"çip ceçmiyeee
ği sualine cevaben !!ÖYie demi,tir: 

".ı\ imanların Sovyet cephesinden 
başka bir yere asker nakletmeleri im
kansızdır.,, 

B u L MAC A 
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TAN 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BUTON AGRILARINIZI DERHAL KESER 
icabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan İsrarla İsteyiniz. 

,----------------------------------------· 
T_l1RIC 

A • 

LAITllC KAYNAGI -. -
FAiK TEPEG02 

Atelyelerimizde en son sistem makinelerle ve fennin icap 
ettiği · bütün teknik evsaflan haiz ameliyatlarla O T O 

ltistikleri tamir edilir. 

SAYIN MÜŞTERiLERiMiZE MÜJDE: 
Amerikadan Kaplamalık Kauçuklarımız Gelmiştir. 

Yaz idn şimdiden ha.ztrlanmanız bu buhranlı zamanlarda 
menfaatiniz iktizasıdır. 

Tqrada bulunanlara seri iade etmı?k suretile büyük 

15 - 12 • 941 

' 

1 

1 

Filvaki Sovyet Rusya henüz 
~kılmamıştır. Afrikada Alman 
kuvvetleri bozguna uğramıştır. 
Yakın Şarkta Almanyaya düşman 
devlet kalmamıştır. Fakat AL 
manya şimdi Sovyet Rusyada 
müdafaaya geçerek, Afrika ve 
Y ak.m Şarkta yeniden harekete 
geçmek niyetinde midir? Bul
garistanı bu maksatla mı harbe 
sürüklemektedir?. 

. Sold•n ufa: ı - Bir Amerilıu siJ'8wl•i. kolaylıklar gÖsterilmekfedir. 
bır renk 2 - Bir sayı - bir yanm ada S - ' &..._ T lef J"" T f K ı. K -E.rk~k, mm - bir hun 4 - lahmbilde ~- e on: ' .,97 - elgra : auçu.ı.; arakoy Kemeraltı Cad 
bırlı • bır işaret umiri - baba deiU .S - • 

No. 10 -Ters: Bit Franou 0••0 • bir h•yvan 8 -
Dahi - vermekten emir - sonu yok g - Ealtl 
bir Türk devleti. ters: umarı. ~~---............... 

Yui<arıdan a1afl: t - Bir A..rııpa devktl 
2 - Bir sayı • b•htlyarlık S - Bir aota T o R K ı y E 
4 - Bir Polony• ıehri 5 - Bir UZTIUDu.c • 
ezmekten fiil 6 - Ten: Güıel aanat • bir 

OMHURIYETI 
nakil vaaıtaar 7 - Tera: Ruı ajanın • cem 
cdatr a - Cereyan eden • ten: adamalı:tu 
fiil 9 - Bir denu, 

J?ilnlıO bulmaca - Soldan ufa: 1 -
Akıt • mala 2 - !turu - usan 3 - Ters· 
nti • hlll 4 - Tera: ln:ım • •an'at S ....:. 

B - b" · tiflı ı· .. Pu 6 - M'uıab•lıat 7 - Eoir • maada ı -ugun ır ıs am ha ınde o- Şuru - •d•m 9 - Elek - uka. 
nfunüze dikilen bu sualin ceva-ı Yukarıdan •••ıtı: 1 - Alı~m • me~ 2 -

• Kutu - usul 3 - lralt - tıre 4 - Tuı • 
bım bıze ancak Önümüzdeki ha- Faruk S - Ters: bas 6 - Muhasamat 1 -
.fjseJer verecektir Aun • kadı 8 - Lala - adak 9 - Anat • 

• tama 

TtmK ANONİM ŞİRKETt 

TESİS TARİHİ 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile münakit mukavelena· 

mesi 2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik 
edilmiştir. (24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazeteı 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi : 

t0.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARIS, MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

MISIR, KIBRIS, YUNANISTAN, ffiAN, IRAK, FILISTIN 
ve MAVERAYI ERDUN'de 

' · Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANISTAN. SURiYE 

LÜBNAN. Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve 
Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı eari ve mevduat hesaplan · küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 

ZİRAAT BANKAS) 
Kurıduş Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her 

Para 
iKRAMiYE 

banka muameleleri 

Ziraat Bankaırnda kuml:ıaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 50 
llraa bulunanlara aenede 4 deh çeKllecek kur'a ıle aııağıdakl plilna gö· 

re ikramiye dağıblacaktır. 
t Ad~ ı.o.JO Liralık 4.001) Lira 
4 • 500 • 2,000 .. 

"Zevcim 
Gözlerine 

inanamıyor!" 
Ve on yaş daha genç 
göründüğümü söyliyor 

Z evciııı ''b" eid· qakınıı nuıı 
der> bir .,arı. ""uVllffalı 

kadır.. ıitvor An· .,ıdum? 

~al< ıkı ıt.• kadar •vveı ıılrumdı ve 
go1Jeı-ımlt- ~ğıırnın "trafmda ciıgi

teı "• bul"Uşuk-luklarun 11ardı. Ha· 
IQlrnıer- ·vasıt. ııortınuyordum. 
Bugu~ •se +,ııtur, 01> cı:ı:ıtilerım kay
bold\J - 'll'l<.;;daşlarım bir genç 
ıtıznı eııcı• ~ıbı parlak, nermın ~ 

vu:rrıusak t)ları ·ıldımt- takdir naza
rııt- oa1<.rvnrlaı Fier a~am yatmaz
.Sar. """1P• r.ıfö ıeıdası -:ılan pembe 
renıctel<.• l"nkaJor. l(remını kullan1-
vorurt• Terkıbındc Viyan<ı Ünıver-
61tıes• protesorıerıncıen bin tara!ın

d.aı 1<eştect!len gençliğin kıymeW 

VE' razlp cevher> olan "Biocel,. var
dır Gunduzle11 dE' cildi ~azlalıp 
vumuşatarı sıyah noktalan gideren 
.,,. ~ıı.. mesamelerı sıklaştıran be
yaı renktekı Tokalon kremini lailJ.a. 
o.ıyorurrı 

- ---~-.-..-

TÜRKİYE iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesaplan 1942 İkramiye Plam 

Keşıdeler: 2 Şubat. 4 Mayıs, 3 Ağustos. 2 İklnclteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

1942 ikramiyeleri 

1 adet 2000 liralık-2000,- Ltra 1 
3 .. 1000 -3000,-
2 750 -1500,- .. 1 

3 ., 500 ,. -1 fiOO,- ,, . 200 ,, 25 ,. -5000,- • 
1 o " . 2!'i0 -2500.- " 200 10 -2000.- .. 

, ,~ .................................... ----~" 

40 ndet 100 liraltk-4000,- Lira 

50 " 50 -2500,- • 

Devlet OemiryoJlan ve liman~n :~letme;Joaresi-:1lanlan 
Muhummen oecıeıı \~ı:ıuuı otuz oır oııı oe;ı yuz ııra oıan 7000 ktlo 

kalay 20 İki.ncikanun 194"2 Salı günü saat 16 da kapalı zarf u suliyle An
karada ikinci işletme miidürltigii oinasında satın alınacakUr. 

Bu işe girmek ı~tiyenlerın (2362.50) iki ı.ı•n uç yüz altmış iki lira 
elli kuruş muvakkat tem1nat ile -Kanunun tayın ettigı vesikaları ve tek
liflerini ayni '{iln saat 15 e kadıır ikinci ışletme konı isvoıı reısliğine ver
meleri lazrrndfr . 

Şartnameler parasız olarak An karr da ıklnci işletme ve Hayd:ırpaşa-
da birinci işletme müdürlüğünden i::ıi!ıtılacaktır. (9033) (10677) -Muhammen bedeli (23981) lira olan t:ıkım çeliP.i uçları 22/1/942 
Perşembe günü saat 15 de k11palı zarf usulü ile Ankarada idare bina
smda satın almacakhr 

Bu işe ginnek istiyenlerin (l 79P,.58) lirallk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vec:ikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar 
Komisyon Reigliğine vermeleri laz1mdır. 

ŞartnamPler para!\ız olarak Anknr:ıda M:llzemc Dairesinden, Haydar-
pasada Tesellüm ve Sevk şefligindcn dağıtılacaktır. (10718) 

Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide aenedaı 
iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilit altın n emtaa üzerine avans. 

t • 250 • 1.000 .. 
40 • \00 .. 1.000 .. 

100 • 50 • 5.000 • 
120 • 10 • 4.800 • 

, ,. IDr .. IHSA!~ 

Gonokok 
sA~; 4-1 Kazanç Vergisi Mükelleflerinin 
Aşısı Nazarı Dikkatine 

Senedat tahsilatı ve saire. 

Enyüksek emnıyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait şartlariyle (Kumbaralı "eua 
Kumbarasız) tasarruf heBaplan açılır. 

~ Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 3 
' İJr. Gtl3son diyor ti: 
~ -ıler tacir bu kitapta gösterdiğim usuflerl tatbik 

etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için
de müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
kitabımda size bu sanatı öğretiyorum .... 

Fiatı 50 Kuruş. ~ 

180 • 20 • 3,200 • 
OIKKAT: HeuDlanndalcl D•ralar bir 1ene içinde 50 llradan •••O• dU,ml : 
yenlere ikramiye çıktıQı takdl•de 3 2() faztaslyte verilecektir. Kur'alar 
eenede 4 defa. 11 EylQI, 11 Blrtnclklnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarlhlerfnde çeklleeektlr - Kurumu Aydın, Denizli, 

Direktörlüğünden: 

Türk Hava 

Muğla Bölge 
Şubemiz ta.rafmdan kurban bayramında toplanacak kurban derileri 

'ft barsaklarmm açık arttlnnaları ayrı ayn olarak 27.12.941 tarihine 
nıstııyan Cumartesi günü yapılacaktır. Şubece aooo, derinin kurutma 
mahalli pek mükemmel olarak hazırlanmıştır. İsteklilerin şartnamesini 
görmek üzere İstanbul Şubesiyl~ Aydm şubesine ve pey sürmek için de 
Aydin şubesine müracaatlan ilan olunur. (10903) 

lstanbul Defterdarhğından 
VllAyet HükOmet Konağı ile Defterdarlık binası arasmdaki sahanın 

tanzimi vesair tamirat ve in~aat işi; kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çı
karılmıştır. Eksiltme: 26/12/941 Cuma günil saat 15 de Defterdarlıkta 
müteşekkil komisyonda yapılacakttr. Keşif bedeli (13863 34) lira, muvak
kat teminatı (1040) liradır. Münakasa evrakı, Milli Emlak 4 CÜ kale
minde görülebilir. İsteklilerin en az bir taahhiitte (10000) liralık bu işe 
benzer iş yapttklarma dair idarelerinden almış oldukları vesikalara isti
naden İstanbul ViUyetine müracaatla ihale gününden - tatil günleri 
hariç - üç giin evvel alınmış ehliyet ve 941 yıltna ait Ticaret Odası ve
sikalariyle muvakkat teminatı muhtnl ve 2490 No. lu kanunun tarifatı 
dairesinde hazırlanmış kapalı ve miihiirlü zarf derununda teklif mektup
larını ihale günü saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine makbuz mu-
kabfünde tevdi etmeleri. (10890) 

,_.GAYRİMENKUL SATIŞI .r• 
Şişli, Bulgar Çarşısı, Abidei Hürriyet caddesi (Yeni Asfalt cadde) 

112 numaralı, iki yüz küsur metre murabbaı arsa üzerine bina edilmiş 

üç taraft cadde ile muhat olan ve zemin katı muhkem kargir, içi ve 
dışı yallı boyalı, tahtalar ve doğramalar budaksrz Romanya kereste

sınden mamtll Apartırnan şeklinde kullanılmıya müsait nezareti kimi
leyi haiz ve havadar evin tamamının satışt açık arttırma suretiyle 

8/K. Evvel/1941 Cumartesi saat onda Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk 
ınkimliğinde yapılarak on beş biıı liraya talibi uhdesine kRlmIŞ , ve 
ihalei kat'iyesi 16/K. Evvel/1941 Salı günü saat onda icrası kararlaş- ı 

mış olmakla, taliplerin me7.kur gün ve saatte mahkemeye gelmeleri 

' ilin olunur. # 

fcl•ogukluiu n ihtil&tlanna ıtat~ı 

oek teılrli ve tue aıııh~. Oiv•oyoln 
Sultanmahmut tUrbul No. l 11 -............................ ... 

Selimiye Satın Alma 
Komisyonu Uanlan 

:>O aciet tay, oır katır, 4 okuı. aerı
sl ve bir beygir derisi 19.12.941 Cu
ma günü saat 11 de Üsküdar Hayvan 
pazarında müzayede komisyonu ma
rifetiyle satılacaktır. Tayların temi
natı 37 lira 50 kuruş ve katirm te
minah 2 lira 25 kuruştur. Taliplerin 
mezkO.r gün ve saatte hayvan paza-
rmrla bulunmaları (11008) , . 

TAN Gazetesi 

lstanbul Defterdarbğından : 
Kazanc;- vergilerinin ikinci taksit tediye müddeti Birinclkanun 1941 a

yıdır. TaksitTerin ilerdf' yüzde 10 zamla ve icra yoliyle tahsiline mahal 
kalmamak üzere sayın mükelleflerin vergı borçlarını bu ay sonuna kadar 
bağlı olduklart maliye tah~il şubelerine öclemeleri rica olunur. (10813) 

.. ~--· İŞÇİ ARANIYOR 41-._ 1 Üsküdar Kadıköy ve Havalisi Halk 
T ramvaylar.ı T. A. Şirketinden : 

İdaremiz hareket servisi icin Vatman ve Biletçi ile 
atölye için Kaynakçı, Demirci, Tornacı; 
Tesviyeci: Marangoz, Elektrikçi, 

Han fiyatları Ve Yol işçisi 
lln. 1 alınacaktfl' Fen işçilerinin mesleklerinde tecrübe ve ehliyet 

Başlık maktu olarak 750 sahibı olmalan şarttır ve bunlara gösterecekleri. liya~ate ~öre 
. . . . 1 yevmiye verilecektir. lsteklilerin vesikalarıle şırketın Baglar .J 

2 " ,, ,, #Otı 

1 ıncı say! a santımı 50lJ 

1
, ..,. başındaki İdare merkezine müracaatları ~ 

3 ., ,, ., ısı, Maliye Vekaletinden : 
• -· . d Eski nikel 5, 1 O ve 20 parahkların te a• 

vülden kcddırdması hakkında ilan 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıklarm yerine dantelli bir kuruşllklarta 

bronz on par"altklar d;ırp ve piyasaya kafi miktardıı c;ıkarılmıs oldu~n .. 
dan eskl nikel 5. 10 ve 20 paralıklann 30.6,942 tarihinden sonra teda .. 
vülden kaldrrılması kararlaştırılmıştır Mezkür ufak paralar 1 Temmuz 
942 tarihinden itibaren artık tedavül etmiyecek ve bu tarihten itibaren 
ancak bir sene °i:nüddetle yalnız mal sandrklariyle C Merke1 Bankası şU .. 
belerine ve C. Merkez Bankası Şubesi olmıyan yerlerde Ziraat BankasJ 
Şubeleri tarafından kabul edilebilecektir. 

Ellelerinde bu ufak paralardan bulunanlarm bunları mal sandıkla
riyle C. Merkeı Bankası ve Ziraat Bankası Şubelerinden tebdil ettir .. 
meleri ilftn olunur. • r 4129 - 5605) -

r Sahlp ve Neşriyat Müdürü: Emin Uzman. Gazetecılik ve Neşrıyı 
T. L. Ş. TAN Matbaatn 


