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TUNUS ÖNÜNDE 
lki 1 ara/ Arasında ilk Büyük 
Çarpısma Heran Bekleniyor 

Tunus • Bizerte Arasındaki Tren Yolu Kesildi • Tunus'a· 
Sevkedilmek Üzere Mi16no'ya 5 Alman Tümeni Gelmis! 

Berline Göre 
Son 20 Günde Şimal Afrikada 29 Ticaret 

Gemisi ile 1 O Harp Gemisi 
Batarıldı, Birçoğu da Hasara Uğratıldı 

Şark cephesinden resimler: Sovyet lstihklDIL'ılan ileri hatlarda te. manlalan kesmiye uı?rasıl·orlaı 

SOVYET RESM_j TEBLiGi 
Ruslar Letonyaya 100 
Km. Mesafeye Vaı-dı Şimal Afrika umumi kararga - tebliği : Karadaki kuvvetle..-im.iz 

nı: 30 (A.A.) - Birinci ordunun haJrkında bildirilecek hiçbir şey 
ıJeri yürüyüşü dün Meczelbab'a yoktur. Ağır bomba uçaklan ev
ulaşmıştır. llerı birlikler süratle ve:ki gece ve dün Trablus !ima -
Meczeıbab mevıci:ı.ni geçmişler ve nına şiddetli iki akn yapmşlar -
du~nen kuvvetlerinin inatlı bir dr. İsabetli endahtlar yaplmış, 
mı..k:. wmet göııt ••rc.! 1Klen şehri yangınlar ve infiliklar vukua gel 
ı~~-- 1 ctmişlerciiı-. (.cpneden ge • ~cıti:r.ldr Devamı Sa. 2. Sil. 5 
len r~pvrlara ı?Ör~ Jngılizler kuv 
vetle tahkim edııen mevzi eri del 
m·şlr-ı ve lngiPz . Ame! jkrn kıta 
ları:ıı 1 unus ;;ıehr:ıı:n ~5 n.il ka
dar y:.Jı.inina vt ırc> .. ; yeni hattı 
Bagla,n.aştırmışı.. rdır. 

MEBUS 
SEÇİMİ 

Stalingrat'taki Almanların Çemberlendiği 
Haberi Teeyyüt Etmedi • Esir Sayısı 66 Bini 
Buldu • Şiddetli Muharebeler Devam Ediyor 

Londra, 30 (A.A.) - Rus istih 
barat biırosu dün gece a§ağıda:ki -

. 
8lnaaı Afıibd:aJd Jlareklt sahasına sevkeclilmek üzere büyük nak 
b~e bindirilen Amerikan pan§iltçüleri 

B u ~areketle: he:ıfü: hakiki 

hususi tebliği neşretmi§tir • 
29 sonteşrinde kuvvetlerimiz 

Stalingratta düşmarun mukave -
ve mUJtazam bir \"Uruşma mahi- yeni Hazırlanan metini yenerek, non nehrinin do--1 yetini Hlmamıştu. İngiliz kuvvet- ğu kıyısı boyunca l:lulunan yeni .., 

T 1 d K 
leri yt-.aı mevzilerinden süratle layiha- Millet bir düşman müdafrıa hattına gir-

ou On an açan r11nu."3 doğru ilerlemektedir. Bu l..4 l · l d. B :ıt 
rada Tunus için ilk büyük çar _ Mecıisine Verildi mış er: ır. ırço . mustahkem 

An!:arıı .a,o "!;',,A-_-.) M .. noktalar ışgnl edılmıştır. 

B·ır Den·ızaltı -. ~;;a~;::~ıı3r-; ~imi hakttmda Dahiliye ve~ ıe~n~~~:rı~:pk~~~tıeri _ 
Tunıuı bombalandı lığınl~e hazırlailınn~:..kanu~IP':°hjesi miz, Ermokhuski ve Obilnaya 'yı 

~ . mec ıse ver ıll~ır. ntı abı ışgal etmişlerdir. 

d C • G 1 d • Kahire, 30 (A.A.) - Haber ve. Mebus:m,, kanununda evvelce ya . a e Z a 1 r e e 1 
rildiğine göre orta mııl"ktaki müt pılını 1 htelif tad .11 b . 29 sonteşrınde yemden 3000 c-

. ' :r- ş 0 an mu ı er u sır alınmıştır 
tefık hava kuvvetleri Ttuıasda layiha ile bir araya toplanmakta 19 29 · d .. 

Llb d l 
• . - sonteşrın arasın aki mud 

ve ya a çarpışan ordu an des ve ruhanı zevata seçım işlerınde d t · · d 66 090 ı 
ıeltlemek için Tunus ıve Bizerte- vazife verilmesi hakkında eski 2~00

1~ın e3935 " tesı~ .~ ınmıştı~ 
yi şi<ldetle bombalamışlar ve hic kanunda mevcut hükümler kal _ t nk 

0

1 p, . . 1m~ r.a yoz ve 
137 

b k b ğr d S
. il ··• d 

1 
. . a e c "eçırı mıştır. 

ar ay a u ama an ıc ya u- ırı maktadır. Seçım gene ikı de G ' · ·· dd t · d 6000 
8ir BerlinGcttetesine Göre, Fransa, Müstakbel 

Sansam AYn.lpa Birliği içerisinde Adil 
Bir l§birliği Yapmakta Aramaladır 

zerlne akınlar yapmışlardır. recelidir. ve seçimin yapılış tar- ene aynı mu e ıçın e, .. 

* ~d b
. d ği "kl"k kt kamyon, 4677 vagon, 122 muhım ı Sark cephesinde Alman tayyare) eri tarafından bombaıeman 

ın a ır e şı ı yo ur. t d h w t ı · Kahire 30 (A.A.) - Orta Şark ma eposu asara ugra ı mıştır. edilen b ir hedef 
' - Stalingrat bölgesinde silahları -

Fransız 
Garnizonu 
Rududa Geçerek 

ln9itiz Somalisindeki 
Kuvvetlere Katıldı 

~ ı 
Reunloa Adasındaki 
Mukavemet Sona Erdi 

~. . ı mız 3 motörlü 72 düşman taşıt 
~ uçağını tahrip etmişlerdir. 

Kuvvetlerimiz merkez kesım • 
de de ilerlemişlerdir. Birkaç mes 
kim mahal geri alınmıştır. 

Bu kesimde yapılan çarpışma
lar esnasında, dün 55 top, 64 mit 

e ralyöz, 8 tank ve 15 depo ele ge 
çirilıniştir. 49 düşman tankı ha
sara uğratılmıştır. Düşman bu 
kesimde 4800 ölü vermiştir. 

l:tfj2 Devamı Sa. 2. Sü. 7 

ALMAN RESMi TEBLiGi 

Cenuptaki Rus 
Taarruzları Dün 
de Püskürtüldü 

Almanların Stalingrat ve Don Çevresinde 
Bir Karıı Taarruza Geçeceiji Söyle:.· yo~ 
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~( GELiNLIK KıZJ 
Sigara ve 
• • lçk11,. 

Yurdumuzda Ham Halka Ucuz 
Bahk Satllacak 

Okuyucuların •• .... , 

,. • • • • • Şikayetleri! 
No. 29 Yazan: Kerime Nadir 

Bu cevap ürerinc heykeltraş geniş 

bir nefes aldı ve müsterih bir tavırla 
:ıırkasına yaslandı, Aralarında yine 
bir sessizlik baş!amı§tı. İkisi de fik
ren ruhan yorgun görünüyorlardı. 

Dı~arrda, güneş alçalmış, kar~ı sahil 
kızıl renklere boyanm15tı. Parlak ve 
sakin bir bahar akşamı ba~hyordıı. 

Salona yeni gelenlere dalgın göz• 
lerle bakan Cüneyt, bir aralık, Feyza
mn u~ak!arı seyreden bakı;ilarını kü
ciık blr ba~ hareketiyle kendine çevir~ 
ti ve alçak bir sesle dedi ki: 

- Üç sene evvel gönöerdiiiniz fo
toğrafı aldığım gün, miinevjyatımdaki 
biyıik istihalenin çolı: kıymetli bir ta,.. 
rihi olmuştu ... V c, mi nevi servetimi, 
Rokfcllcrin ml!yarlarından lı:at kat Üs· 
tün bulmuştum,., 
Fcyzanın rülmcie ba,ladıfını gö -

rUnce kendi•i de gülerek devam etti: 
- ...... Blr zaman onu ceketimin 

ic cebinde, ka!bimin üstünde taşıdım .. 
Sonra, yazı masamın fuıtüne, kitapla• 
rımın arasında en mütenl bir makama 
yerl~ti., Orada üç yılın üç baharında, 
etrafı çic;ekl~le donandı ... Ben, m~
tuliyet dolaylsiyle çiçekleri tazelemeği 

- .... İki r~mi yanyana getirir, bi
ribirine yaklaştırırdım, ve, 'gözlerimi 
şaşı yapardım ... Gülmeyinh:.,, Sizi te• 
min ederim ki, bu şekilde, birbirine 
geçen ve tamamen hatları intibak e· 
den iki hayal mücessem resim olur ... 

Feyzi, artık kendisini tutamamış ve 
cldukça yüksek bir kahkaha ile gül• 
mü1tü. 

- Üç yıl hep böyle mi geçti? Diye 
sordu. 

- Evet, inanınız! ... Arada sırada 

da bir hırsız gibi evinizin etrafını ı.a

vaf ederdim ... 
- Sahi mi?.. Benden daha az ha· 

zir: günler geı;irmemişsiniz o halde!. 
Fa.lı:at, bir şey beni dü$iindürüyor ... 
Amma hakikaten bu nokta mühimdir 
Cüneyt beY .. Ya bu uzun yıllar içln
dP- ben bir başka~iy'.e evlenscydimi'I. 

Cüneyt birden ciddil~ti. Kaşlarrnı 

kaldırarak: 

- Ha. o zaman trcddiitlerimde ne 
kadar haklı olduiumu anlardım, dedi. 
Bü •ekllde bir hareket, benim bir ta
raflı kaldıiımı ve hiılerlm karşuında, 
ruhunuzda duyduğum kımıldanışların 

köklü olmadığınr bana öğretirdi.. E• 
ihmal edecek olsam, ya katdeııim, ya fer bir yabancı size c! uzatsa idi. ben 
buylik annem bu kudsi hizmeti sev(• bundan muhakkak haberdar edi!meli 
rek ifa ederlerdi. .. Sonra, bir şey daha idim! .. 
yapardım... Amma bunu ııöylenem - F;ıkat siz arzunuzu ac;ıklama -
c:ok gülersiniz... mıştınız ki!. Ben sadece bir ''belki., 

Feyza ruhunu dolduran büyük haz ile yıllar ıı:N:lrdim .•. Uzanan elleri bu 
ve uadet hava,sı içinde can!ı, neşeli z<:.yıf "belki., ile ged CPvirdim,.. Bu 
bir tavırla: böyle olmaya dıı bilirdi... Daha ma

- Rica ederim söyleyin ... Gülmiye- kul düşünebilen ve hislerinden ziyade 
::eğim, dedi. muhakemesiyle hareket eden bir kız 

Cüneyt kendi kend ine gülmekten olsaydım, ceı;en uzun yıl!ara ilmftlc• 
katılıyor: rimi ezdirmezdim her halde!. 

- Çocuktuk, Adeta ı;:oculduk! .. Fa- (Oevımı var) 

-o-

Dünden itibaren Yeni 
Fiyatlarla Satılıyor 
Tulün ve sigı:ıralnrlR içkilerin dün

d~n ilibaren yeni fiyatlar üzerinden 
satışma başlanmtşhr, BAyilcrde tü
tün, sigara ve jçkiyi istenilen mik
tarda bulmak mümkün olabilmekte
dir. Ancak. zam gören bu maddelerin 
kutu ve şişeleri üzerinde hAIA eski 
fiyat1ar yazılı o1duğu için bunlar sa_ 
tın alınırken müşteri ile bAyi arasın
da tereddütler hasıl o1mak tadrr, Hat
ta birkaç yf'rde, bayiin beyanname 
hariri bırakarak sak1ııdlğı malları sa
tışa çıkardığl şüphesi lıasrl o,1duğu L 
çin bazı bayilerle müşteriler arasın
da münakaşalar da olmuştur. 

Zam edilnıi,yecek maddeler 
İnhisarlar idRresinden gelen bir 

emirde kibrit, tuz, barut, çay ve kah
ve fiyatlarına hiç bir zam yapHmtya
yacağı bildirilmiştir. 

NavlU1ı fiyatları 
Bugünkü şartlar ve bütün madde. 

terin maliyet tiyatlarnın artması yü
zünden mevcut masrafı karıtı1aya
bilmek gayesilı- Devlet Deniz YolJa
rı yük navlun fiyatlarınm da arttırıl

maslna lüzum hasıl olmu.ştur. Bu 
itibarla idare, yaptığt incelemeler 
ıonunda ylik: navlun !iyr.tlarma %30 
r.am yapılmasına ı-arar ,·enniştir. Bu 
karar bugünden itibaren hatlarda 
tatbik edilecektir, 

Yoksullara Yemek 
Bu sabaht:m itibaren 16000 kişiye 

5ıcak yemek tev:ı:iine başlan:ıcaktlr. 
Yalnız Kasımpaşadnki Aşevi bir haf
ta sonra faaliyete geçecektir, Bugün 
Üsküdar, Llıleli, EyUp, Beılktaı, Top
kapı ve Karagümrükte Aşevleri açı-

kat size taalluk den husııslarda en 
büyük çılgınlıkları bile yapmaktan 
beni hiç bir kuvvet menedemezdi, di
yordu. 

lacak, fakirlere verilen kuponlara mu 
Nakliye Anbarma kabn yemek dağttııacaktrr. 

Sonra, biraz ciddileşmek: için ken
d.ni tulmaia çalışarak an~atmaia baş 
ladı: 

- Bir resimle kanut edemedim ... 
Bütün civarıttı, baktığım, dola~tıi'ım 

yerler, hep bana o tatlı gülümseyişi 

sunsun, isledim,,. Kartonun arkasında 
silik bir numara vardı ... Fotoirafha· 
neye ko3lum ... Bir kac; adet daha koP
ra cttfrdlm .• Akıamları yazı masamın 
ba:-im• otut'duium ıman, hepsini önU• 
me seriyor n 1&tlerce dalıyordum .. 
Fakat bu da beni lrındırmadr,. Rumi 
müceuem görmek istedim ... Bunun 
icin de kendi kendime blr usul icat 
:ttim ... 
'Xti~Uk: bir kahkaha ltopardı. Tarif 

için elleriyle hareketler yaparak ve 
sesini a!çalta.rak devam etti: 

l\Ianifatura Saklamış Bir TütüncUnün E,•inde 
Abdülvehhaz Tartari isminde bir 

t~cir 7 ay evvel Sirkecide Gilzel iz_ Arama Yapıldı 
mir ambarma 11 balya 7 top mani- İnhisar idaresi memurları dün Pan-
fatura koymuş ve bunları almamış- galtıda Eşrefe!endi sokağında 122 nu
Ur. Tica.ret Odastnm ihbarı üzerine maralı e\·de bir arama yapmıılardır. 
bu kumaşlar ambarda bulunmuş ve Bu ev Tünel başında tütüncü Sürüne 
sahibi milli korunma mahkemesine ı aittir. Anma neticesinde 1176 paket 
verllmiştlr. muhtelif cins ı;igara, 90 şl,se rakı, 18 

BUGUNKU PROGRA!\l 
7,30 Proıram 
7.3l Jlmnuıllc 
7 40 Haberler 
7.55 Mllrlk <Pi. , 

12.JO Proıram 
12 U MDrlk (Pi.) 
12.4$ Jhb~rlır 
u .oo Tiirkliler 
ll.00 Proıram 
11.01 Orkutra 
ı S.H .Faul hoeıl 

1
111.SO Haberler 
19.4$ Mllzlk 
20,I S Rld'l'O fUo 
20.H MUrik 
21,00 Evin uatl 
21.U MU•lk 
21.10 Konu,mı 

21.0 'l'Urlı mUılii 
22.30 Haberler 
22.4.S Kapa1111 

paket kibrit bulmuşlardfr. Bundan 
başka bu evde ampul, trıı~ btçağı ve 
her çeşfi tuhafiye eıyuından mürek.. 
kep bir stok daha glirülmüıtllr. Sü
rün hakkında takibata başlanmıştır. 

Mektepliler Arasındaki 
Maçlar 

Cumarte~i glinO Pertevnlyal l!se
~iyle I~lk li~ı;i talebesi arasmda ya
pılan maç Pertevnlyallllerirt galebe-
5İyle n!tlt'elenmiştir. 

1 G'CrG5.LlM H+euum 1 
M. Meclisinde Tren Seferleri 

Toulon'dan Kaçan 
Denizaltı 

l:lff" (Baştarafı 1 incide) 
Mitralyöz ateşlerine maruz ka 

lrn Alman ve İtalyanlar aciz bi -
rer şahit vaziyetiyle yalnz hadi -
selere seyirci olarak kalmışlardır. 

-o--

nün Bazı 

Kabul 
Layihalar 
Edildi 

Ankara, 30 (A.A.) - Büyük Millet 
'.1.1ecfüi bugün Dr. Mazhar Germenin 
·mllğinde toplanmıştır, Celsenin ac;ıl

nasını müteakip Malatya mebusu Ge
'leı;al Osman Koptaıelin vefat ettifi
rıi bildiren Başvekalet tezkeresi oku· 
'!arak merhumun bitıraııına hiirmeten 
iki dakika ayakta sük(it edilerek ruz• 
nameye geçilmiştir, Sc!erberlikte ve 
i evkalade hallerde askeri eo,hıslara a• 
ıt hukuk davalariyle, itra tnkiplerinde 
yapılacak muaı:n.:lelere, İzmit cezae
vinde mahpus HUseyin Avni Parmak" 
uzla Şakir Tamdoğmuıun cezalarının 
ıffına dair kanun layihaları ikinci mü• 
•akereleri yapılarak kabul edilmiş ve 
~aaş kanununa ek 4161 sayılı kanu· 
lUn bazı maddelerinin deiiştirilmesine 
~ir kanun la;rihasının birinci müza• 
teresi 7ap1lmtşhr. Meclis Çarljamba 
Jiınıi toplanacaktır, 

4 vrupanın la,esi 
için Sarf edilen 

Gayretler 
\nkara, 30 (Radyo gazetesi) 

"ı.lman İase Naztrı doğu bBlgelertn
:teki istihsalin Almanyadaki jaşe du
rumunu hisscdılir derecede iyileştir
•Uini söylemiştir. Alman Ziraat Na_ 
nrı, geçen seM 430 bin ton tereyağ 
istihsal edildiği halde bu sene istih_ 
sal!n 700 bin tona çtkarıldığını bil
dirll'lilitir. 

Nakliyata Ait Yeni 
Hükümler Kondu 

Ankara, 30 (TAN) - Devlet De
mlryollart nakliyatındaki ziyan ve ha
sarlarin tazmini suretlerine dair 3259 
sayılı kanuna ek kanun 11\yihası Mec. 
li.se verilmiştir. Bu yenl lOylhantn bi
l'lnci maddesine aşağıdaki 1ıkra ilave 
edilm~tir: 

"Ancak malın demlryollarma tesli
minde, gönderen tarafından aşağfda

ki yazılı munzam ücret verilmek su
retiyle mallıırm hakiki değerini geç_ 
memek şartiyle beyan edilen kfyme
Un tazmini isteneblllr. Bu takdirde 
malın tamamiyle ziyaı ve hasara uğ
raması halinde beyan edilen kıymet, 
tazminat olnrak verilir. Maltn bir kıs
mı zayi olursa veya hasara uğrarl!a, 
beyan edilen kıymetten kalan kısma 
isabet edecek miktar demiryollnrt i
daresince tahkik ve te\·sik edilerek 
indirilir ve 7.ararr verllir. Buna mu_ 
kabil demiryollnrmda alınacak ücret, 
tarlfeler hakkmd~ki hükümlere tAbi 
olmnk lizere. her on kilometre ke-:;ri 
iı;ln beyan edilen kıymetin binde bi
ridir. 

1 ngaliz Bomba 
Uçakları 

it!fr Baştarafı 1 incide 

I tal yan resmi. tebliği 
Roma, 30 (A.A.) "Resmi 

* Zürih. 30 (A,A.) - Basler Nah-
rihten gazetesinin Berlln muhabiri
nin bildirdiğine göre, starsburg zrrh
Usınm üst güvertesin!n su seviye,;in_ 
de bulunduğu strııda dahi filo ku
mandanı Amiral de Laborde \"e kur
may heyeti gemide bulunmakta ve 
vazifeleri başında hareketsiz dur
maktaydılar, Muhabir, bundan başka 
bir btiyük kruvazörün buti.ln topla
riyle diğer gemiler üzerine, sahil ba. 
taryalarmın da aY?1l zamanda bütün 
gemilere ate~ ettiklerini ve Almanla
rın eline geçmeden evvel ontarx tah
rip etmiye çalıştrklartnr !Hlve etmek
tedir. 

Toul.on'da 68 lıarp 
gemisi bul.unugordu 

Vichy, 30 (A.A,) - Paris Soir ga
zetesinin bildirdiğine göre Toulon'da 
bulunan zrrhlı. kruvazör ve uçak ge
misiyle, torpido muhripler! ve deni
zaltıları 225 bin tonil!to tutarında 68 
harp gemisiydi. 

Alman gazetelerinde 
Bertin, 30 (NPD) - Toulon lima

nındaki Fransız filosunun kendini ba_ 
trrmasmdan sonra Fransada hasıl o
lan durum hakkında ''Deutsche Dip
lomatisch - Politlsche Korrespon
denz., şunları yaı1yor: 

"Fransa son on bes günlln hadiı-;e_ 

lerl yüzünden dUnyadakl kuvvet mev 
künden çok aşağllara düşmüştür, Bu
nun kabahatin! de, yarının Avrupa
sında kendisine verilecek olan yeri 
tutabilmesi için 15zun olan filosunun 

Kauçuk İstihsali 
İmkanı Bulundu 

Bügün Üç Semtte 
Tecrübeye Başlanıyor 

1 * Gedlkpaşad• Eılrcl Kema· ı 
+ !ettin camı sokağında 12 numa· • 

rada oturın All yazıyor: : 
"fklnciteşrinln sonlarlna geldik, ı 

Etlbınkın kömUr tevzi şubealnden : 

Bununla Yapdan Lastik, Çizme 
ve Otomobil Lastiği Nümuneleri 
Yüksek Makamlarca Beğenildi 

Yurdurııu7.cla tabii ham maddelc>r
den kauçuk istihsali hakkında yapL 
lan tecrübeler muva!takıyetle neti
celenmiştir. Kimyager Hikmet adır 
bir fen adamrrnız kök ~akız ,·eya çen 
gel ı::akızr denilen gıctr neb::ıtından is
tihsal py)ediği Ö7. su~·undıın (Nusg) 
kuvevtli elektrik cereyanı ile ham 
kauçuk yapmağa muvaffak olmuştur. 
Kimyager Hikmetin tecrübeleri yiik
sek makamlar lorafiııdan tııkdirle 
karşılanmış ,.e elde ettiği altı yüz. ki
lo ham kauçuk şehrimize gönderile
rek elektrik fabrikasında imıılatn 

tahsis olunmuştur. Bu Türk kauçuğu 
ile lastik çizme, galuı; ve otomobil 
la!;t:ği imal edilerek A nknrada yük
sek makamlara gönderilmiştir. Veri
len malümata göre yurdumuzda ka-

ııc:uk yapma~a eh·erişli olan kôk s;ı
k!z bol olduğu için bu tecrDlıelerc 
dc,·nm edılecek ve istih~aı :ırttırıla_ 
rak muhtelif imarnt için h;ım mnde 
stokları yapılocaktrr. 

Balıkçılar cem iyetı, Vali Lillfü 
Kırclarm tavassutile, haylrlı bir te
şebüse girişmiştir. Cemiyet, fakir 
semtlerdeki halka ucuz fiyatla bahk 
yedirebilmek için, ha!tada iki üç glin 
yarı fiyatla balık satlrracaktrr. Bu 
işin ilk tecrübesi bugün yapılacıık ve 
F:minönüııcfo köprü başile, EyUpte ve 
Üsküdar da vapur iskcle1erinöc birer 
kaytk veya motor içinde bu bııhkla_ 
rııı ı:ahşına başlanacaktrr. Bu iş için. 
hartilnın birkaç gününde hlrkaç mo
tor balık tahsis edilecektir. 

EylOI bıtında aıra numarası al- f 
dığlmız halde henüz ne para ya· j 
tırabildlk, ne de kömür alablldlk. 
M;hrukat Ofisinden odun, kömür 
almak istedik Mahalle birliğin· 1 
den dığıtilan beyananmclerl dol· 
durduk, fakat odun ve kömür 
tevzii henüz illn edllmedlğl için j 

+ buradan da bir şey alamadık. 
f Kara kış bastırmadan evvel ya • 
+ Mahrukat Ofisin, yahut Etlbınk i f kömür satış ve tevzi müeneseıl· 
• nln tevzlata baılamasıni rica ede· 

rlz, Çünkü havalar bozunca ılı· + 
nacak odun veya kom ü~ü taşımak t 

Türk - Rumen 
Ticareti 

-o-

Dün Romanyadan 
Bir Heyet Geldi 

Müddeti bitem Türk - Rumen tico
rt-t anlaşmasını yenilemek üzere şeh
rimize sekiz kişiden mürekkep bir 
Runıen ticaret heyeti gelmisllr. He
yet bugün Ankaraya hareket ede
cektir R •men heyeti ticaret harici
ye u~um müdtirüniln re1sliğinde altı 
mütehasbrtan ibarettir. Şehrimizdeki 
Rumen ticaret ataşesi de heyetle be-

raber Ankaraya gidecektir. Rumen 
heyeti memleketimizden İzmir ve 
Samsım kalitelerinden 87000 kilo 
yaprak tütün alacııklardlr. 

Lastik fiyatlfln 
Ticaret Ofisi lastik f;ıbriknlarma 

verdiği kauçukların kilo~unu 1075 
kuruştan hesaplamış olduğu halde, 
~orıradan bu hesabtn yanlış olduğu 
ve kilosunun 22 liradan ödenmesi 
lüzumunu fabrikalara bildirmlşlir. 
Fabrikatörler daha ön~c imalat ya
parak ona göre rnal sattıkları için bu 
yeni fiyat karşısınpa şaşırmış kal -
ını~lardrr. Bazt fal>rikalar bu iş hak
kında Ankarada tcşebbiislcrrl" bu
lunmağa karar vennişlerdir. 

Buğday 
Kaçakçıhğı mı? 

-o--

Bir Değirmende 4800 
Kilo Buğday Bulundu 
füısköydeki Şark değirmencilik 

şirketine ait değirmende 4800 kilo 
Kanada buğdayı bulunmuştur. Değir
menciler bu buğdayın aylarca ev\·el 
Ofis tarafından yerilen buğdayların 

randıman fazlası olduğunu iddia et
mişlerdir. Halbuki tahkikat bu kil· 
dar buğdaym randtman fazlası olıı-

111ıyacağını gösterdiğinden, bu buğ
daylartn ne suretle biriktirildiği hak
kmda müddeiumumilikçe tahkikata 
başlanmıştrr. 

Bir Tren Kazası 

d Ç 1 Sirkeciden kalkan 42 numaralı tren 
Maden Ocağın a a ıştırı- 6,15 de YeşHköy istasyonuna girerken 

lacak Mahkumlar 21 yaşında Kadir isminde blr gence 
Ankara, 30 (TAN) _ Adliye Ve- çarpmıştır. Kollan ve bacakları ke_ 

killiği iş esasına dayanan ce:ı:A.evleri silen Kadir. derhal ölmüştür. 1'1i.i-
nün defnine ruhsat verllm!ştir 

kurulması etrafındaki çalışmalartna 

de\·am etm~ktedl r. Vekillik ~u oUm
leden ıolarak değirmlsa:ı: ömür ma-

denlerinde mahkümlarm çalıittrılma. 
sınt kabul etmiş ve bu madenlere 
şimdilik 300 mnhkı'.ım gönderilmiştir. 

ALMAN TEBliGi 
3:lif" Baştarafl 1 incide 

Altın Fiyatları 
Dün altın üzerine hiçbir muamele 

olmamtştrr. Alıcı Ye satıcı bulunma
dığr için fiyat tesbit edilmeml~tir, 

Tunus Önünde 
~ (Baştarafı 1 incide) 

Afrikada batırılan 
Cephenin merkez kesiminde ve 

İlmen gölü çevresinde düşmanın 
bütün hücumları yeniden suya l Miittefik gemileri 
düşmüştür. Berlin, 30 (A.A.) - "Resmi tebliğ": 

Leningrat kesiminde Sirenaikte Alman - İtalyan kuvvet• 

Bcrlin, 30 (A.A.) - DNB. nin öir 
rcndiğine göre, Leningrat kesimindeki 
dünkü savaşlar, geçen haftakilcr gibi 
mevzii mahiyette olmuştur. Bu kesi• 
min hiçbir noktasında fevkalade ehem 
miyetli hiçbir hareket olmamıştır Ve 
aksini iddia eden haberler, hakikate 
uygun değildir. 
Almanların yeni bir karşı 

taar1·uzu bekleniyor 
Ankara, 30 (Radyo Gazetesi) 

Stalingrat içinde Almanların c;arpıır 

maya devam ettiklerine ve buralardaki 
kuvvetlerini çekmediklerine göre, AT• 
manlarm büyüle ölçüde bir karşı ta
arruza geçecekleri hakkındaki tahmin• 
ler kuvvet bulmaktadır. Bn takdirde 
önümüzdeki günlerde bu c;evrede şfd· 

detli bir fırtınanın kopması beklent• 
bilir. Esasen Berlin de böyle bir ih· 
sasta bulunmuştur. 

Yeni Gine'de iki 
Japon Destroyeri 

Batırlldı 
Londra, 30 (A.A.) - Müttefik 

uçakları Buna'ya takviye kuvvet 
leri çıkannağa teşebbüs eden 4 
Japon destroyerine hücum etmiş 
lerdir. 2 destroyc-T'e 500 kiloluk 
bombalar isabet etmiş ve gemi -
ler ateş almıştır. Bunların hattı
f'ı sanılmaktadır. 

leri, düşman tanklıırının hücumlarını 

J1Üskürtmüşlerdir. Tunusta savaş uçak 
!arımız, dii!;man kollarını bombardı• 

man etmişlerdir. 

Şarki Akdenizde bir denizaltı avcr 
Sl, İngiliz bayrağı altında sefer eden 
Triton adındaki Yunan denizaltısını 

batırmış ve mürettebatını esir et• 
miştir. 

7 İkinciteşrinden 28 İkincitcşrine 
kadar şimali Fransrz Afrikasının li
manları ile kara sularında hacimleri 
ycklinu 165 bin tona baliğ olan 29 
t!caret gemisi batırılmıştır. Hacim· 
!eri yek\ınu 100 bin ton olan on bir 
ticaret gemisi de ağır surette hanra 
uğratılmıştır. Bunların batmış olma· 
!arına muhakkak nazariyle bakılabl• 
lir. Bundan başka hacimleri mec.mau 
298 bin ton olan 65 gemi daha hasara 
uğratılmıştır. Diğ~~ taraftan iki zırhlı 
il"! biri çok ağır .~tl"Tlak üzere Uç u
c;ak ıemisi hasara ıığratılmıııtır 

5 muhafız muhribi ile 5 kruvazör 
batırılmıştır. 28 kruvazör ve muhrip 
hasara uiratılmıştır. 

İtalyan resmi tebliği 
Roma, 30 (A. A.) - İtalyan tebliii: 

Tunus keıiminde zırhlı vasıtalarla 
desteklenen düşman kolları, durdurul· 
muştur. Bu kollar, birçok kamyonet 
kaybetmişlerdir. 

Mihver kuvvetlerinin bir hücumu 

Bu suretle halkın ucuz fiyatla bn-
1 ıl< yemesi ve bu mühim gtdad.:ın is
lifode edebilmesi mümkiin olacaktır. 

Bugün başlıyacak tecrübeler iyi ne 
llceler verdiği takdirde, bunu ıehrin 
ıl!ğcr bazı fakir semtlerinde de tatbik 
etmek rlii~iinii!t'Cektir. 

Dünkü istilısaUıt 
Dün bogazda bo1 uskumru \'e torik 

tutulmuştur. Uskumruların tanesi 
toptan iki kuruştan ve toriklerin ta
nesi 100 _ 160 kuruştan satılmıştır. 

Üç Aylıklar 
Emekli, dul ve yetimlerden Emltık 

ve Eytam Bankasından maaş alanla
rfn üç aylıklarının verilmesine bu sa
bahtan itibaren başlanacaktır. 

l\Ialmüdürlüklerinden maRş ıılan e
ıııek li, dul ve yetimlere iı;P yarıııdıın 

itihnren maaş verilf.'ccktir. 
--tı--

Devlet İktısadi Tesekkiilleri 
Umumi Heyeti Toplandı 
J\nkarıı, :ıo (A.A.) - Devlet ikti

~~di tesckkillleri umumi heyeti bu
"lin ~aat 10 da Basveki1 SilkrU Sa_ 
rnco1Hu ndfna MaliyP Vekili Fuat Ağ_ 
r:ıJıntn relsliitinde toplanmıstır. 

İstanbul Emniyet sandı,i?mın, Tlir-
1<iye Cümhuriyeti Ziraat BankaslvlP 
'ıu Banka memurları tekaUt ııandığt

'1111 1941 yılt hcsaolarını tetkik eder> 
'<omls:vonun raoorlarını müıokere \'e 
'c:ıbul rıtmi~tir. Umumi hevet önüın!iz
•leki Carşaınba günli tekrar topla. 
.,~caktrr. 

1 KOCOK HABERLER' 
+ EKMEK VURGUNCUSU - lan11il Ce· 

mal i•mlnde bir ıeyyar 1atrcr 60 kurujtan ek 
mck utarken yakalınmıttır. , * UZUM PiYASASI - Kendi mc•lckle· 
rİnden b•şka ticaretle me~tul olmamaları 
lııkkındal;i kararın tesiriyle ~ehrimlzde üzüm 
ıoplamıs olanlar ellerindeki üzilmlcri pİya· 
uya tıkarmı\lardrr Bu yU•dcn Jımirde 76 
kuru~a vcrilrn dokuz numaralı Uıil'!'ler ıeh· 
rimiıde 71-72 kurustan sarılmaiuc!ır. + CEZALANDIRILAN LOKANTALAR
tn!edive reis mua,..ini Liltfi Ak•Oy ve emnİ· 
ytt bel•diye işleri müdürfl SUkrU diln tokan· 
ıa, piyazcr ve kcbapçr dükkanlarını tefti' et• 
mie. tcmiılik kontrolleri yapmıılardır, Beyoi 
!unda 22. Eminönünde de ı ı loka:ıtaya ceza 
' ' ""ilmi .. ,'!İT. 

Londranın Tehdidi 

Karşısında 

meselesi de güçleşecektır,, ~ 

)#. ı 
• * Adresi bizde mahfuz bil" o•_+ 

kuyucumuz şu şikayeti yaplyor: t 
''Ayın 11 inde ve saat 11,30 da J 

$ Antakyadan i stanbula gönderllen + 
ı bir tolgrafname buraya tam 3 t gün sonra, yani 14·11·942 de gel· 
t df. Telgraf, mektuba nazaran da· 
+ ha seri bir muhabere vasıtası ol· 
ı duğu halde üç günlük gecikme 
: neden ileri geliyor? idarenin bu 
+ meıele ile allkadar olmasını rl· 
ı ca eedrim,,. 
$ Okuyucumuz ffkiyetlne eaaa o
+ lan telgrafnameyl de matbaamtz-

i da bırıkmııtır. Bu telgrafnıms 
allkıdarlar tarafindan guetemlz· 
-len aldırılablflr. 

......................... 
Ucuz Şekere 150 

Kuruş Fiyat Kondu 
Dün VJIOyette bir top1antı yapılmtş 

\·e ucuz §eker alma kararından isti
fade eden halka yapılacak tevzlatın 
ısekli etrafında baı.t kararlar veril
ın1$tlr. Bu karara göre, memurin 
kooperaii!i tarafından şehrin muhte
lit yerlerinde açılacak depolardan 
mutemetlere şeker .dağttılacak, alfı
kalılar do şekerlerini bu mutemetler
den alacaktır. Bu işi idare edcceAi 1-
c!n kooperatıre kilo başına beı kuru~ 
bırakılacağı cihetle, ııeker 150 Jcıını~a 

sat ıl:ı bilecektir. 

Sair Emin Bülend Öldü 
Değerli milliyetçi şair Emin Bülent 

vrfat etmiştir. Henüz genç denilecek: 
bir yaşta Emin Bülcndln vefatı mem
leket lçln bir kayfpttr. 

Cenazesi dün saat 15,30 da Üskii
darda iskele civarmdaki Yenicami
den kaldırılmıştır. 

&!•WAili~:ll(dll 
~ (Baştaraf ı ı incide> 

Sovyet öğle tebliği 
~ Baştarafı 1 incide Moskova, 30 (A.A.) - Sovyet 

. . . öğle tebliği: 
mekt~ ısab~t e.~rr.ıştır. 29 sonteşrin gecesi, kuvvetle-

Da ı ly Muı1 şı:yle yazıyor; 1 rimiz, Stalingrat çevresinde ve 
''Churchm'in ttalyaya yaptığ1 merkez cephesinde evvelce bildi.. 

mü1.hi!'i ihtarın bir tesir bırakaca rilcn istikametlerde taarruz ha 
ğlilı iı;r,it etmek isteriz. Fakat ı- j reketlerin<) devam etmişlerdir. 
talyrniarrn bu ihtara kula~ ~s~-j /Jf erkezdeki taarruz 
cak];ırı r.n!hakkak olmadıgı 1çın 1 Ankara, 30 (Radyo Gazetesi) -
b:.t i.ımıd~ bel bağlamak doğru de Stalingrat ve Don kavsi üzerinde ta• 
ğildir.,. arruz ve mukabil taarruzlar bütün şict 

Stefaııi'rıin tef siı-i 
cletiyle devam ediyor. Fakat ne Atman 
lar cepheyi düzeltmiye, ne de Sovyet· 

. !er büyük bir imha muharebesi yarat• 
Ankara, 30 (Radyo gazetesı)- 1 mıya muvaffak o1abi!mişle't'clir. 

Churchill'in nutku hakkında ,">te- Stalingradın şimal ve cenubundan 
fani ajansı şunları söylemiştir: taarruza gec;miş olan S'ovyetlerin bu 

bölgedeki Mihver kuvvetlerini çember 
"Church_ill n~t~u~da !taıyaya içine almış oldukları hakkındaki Reu 

karşı tehdıt edıcı hır dıl kullan terin haberini teyit edici bir haber 
mıştır. Fakat İngilizlerin açık şe- gelmemesi bu haber hakkında fiÜphc• 
hirleri bombalamalarını Alman - f Pri teyit etmektedir. 
lar nasıl soğukkanlılıkla karşıla. Moskova batısındaki muharebe de 
dilar;:;a İtalyanlar da ayni §ekilde devam etmekte. Sovyet kıtalan büyük 
karşİlıyacaklardır. Zafer yalnız bfr ceph~ ÜT.erind: taarru~ etmekte· 

1 · l ld d'l · dir Lcnıngrada gıden deımryola NCll 
uçak taarruz arıy e e e e ı emı- ı · h . b··ı _. d k il • t'r Bu . . ve se n o gesın e es mlş ı . 
yecektir. Şehırlerdekı hasar ne h&berlere inanmak caizse Sovyetler 
kadar büyük olursa olsun lt3lyan Letonya hududuna ıoo kilometreye 
milletinin maneviyatı hiçbir za - kadar yaklaşmış oluyorlar, 
man sarsılmış değildir.,, Velikiluki bölgesindeki taarnız iki 

istikamette yapılmaktadır: 
1 - S'molensk, 2 - Letonya isti"' 

Tunus - Bizeı·te arasında k~metlncle. 
Londra, 30 (A,A.) - Neşredilen 

resmi tebliğlerden anlaşıldığına göre, 
Tunus ile Bizerte arasındaki şimendi
fer münakalatı kesilmi~tlr. Bu iki şehri 
birbirine bağlayan iki yoldan biri de 
kesilmiştir. Her an Bizcrt'in dı~ mü• 
dafaalarma karşı bir taarruz beklen 
mektedir. · 

Sovyetler taarruzun her iki istika• 
rn~ttP gelu!ştiğini bildirmektedir, 

Kütle Tıali nde taarruz 

Almanya şarktaki ekime fazla e
hemmiyet vertnekted.ir. Fakat Uk
raynadaki normal zamanlardaki mah
sul elde edilse bile Avrupadaki iaşe 
darlığını önliyemiyecejii gelen haber
lerden anlaşthyor. Avrupa !!imdi şi

mal A!rikıınm zirat mahsullerinden 
de mahrum ka1m1'5hr, 

tebliğ,, Dün gece Torino şehrine 
karşı yapılan bir akın, mühim 
hasarlara sebebiyet vermemiş -
tir. Bataryaların attıklan mer -
rollerin isabetiyle bir bombardx
ma.TJ. uçağı, Micheline yakininde 
dü~milştür. Geçen akın esnasın • 
da diğer üç düşman uçağı <lüşU -
r:ilrnüşti.ir. Geçenki hava taarru 
zunda telef olanların miktarı si
vil halktan 15 ölü ve 22 :varalı~ 
J•• haliğ olmuştur. 

kaybolmasını istememiş olan ve bu dil bir iıbirliii yapmakta aramalı

ntticesinde düşmanın mühim bir mev• 
ıii zaptedilmiştir İncilizlerle Ameri· 
kahlarm bir kaç tank1 tahrip olun• 
muştur Bundan başka 200 den faıla 
eslr alınmıştır. Ba esirlerin 25 i su
baydır. 

Tunus'a milıver sevkiyatı 
Nevyork, 30 (A.A.) - Alman baş

kumandanltğmın Brenner geçidi yo
livle Tunusa takviyeler gönderdiği 
blldİrilmektedir. Alman son raporlara 
~öre, ikisi zırhlı olmak üzere beş tii
mene yaktn bfr kuvvet İtalyaya geL 
mlştir. Bu tümenler şimdiki h:ılde 

l\1llanoda bulunmaktadrr, 

Stokholm, 30 (A.A.) - GeneraI 
Zı.;kov'un kıtatan, Moskovanın batı
sında Alman hatlarında açılmtş oları 
gedikleri kütle halinde aşmı~lardır. nu 
kıtaların Letonya hududuna 97 kile• 
metre mesafede kain Novosokolnlki 
şehrinin kapılarına varmr'.j oldukları 
söylenmektedir. 

'.Antakyada 'l'icaret Okulu 
Antakya, 30 (A,AJ - Şehrimizde 

tesis edilen orln ticar~ mektebi, bu
~ılnden itibaren tedrisata başlamıatır. 
OT tUnd(ka9h ctı\f cm cm fcmföy cshr -----o 
Fransız Harp Esirleri 
J..ondra, an (A.A,) - Alman rad

"°nınun l:!'ldirdiğlnc göre. Fra.nst:ı 
ttllt"P f'.'~'rlt'rİl";n Il"emlP'lt1•llarh•ı• hın<>-

sl ı~, ı.. tıl ccUlnı!stlı: 

Tahl.iye edilenler 
Zürin, 30 (A.A.) - La Stampa 

ltalyan gazetesinin bildirdiğine 
göre, Torino şehrinin 600.000 ki. 
şidcn ibarc-t olan nUfusundan 
;:?00 hin ld!!:i sehri tı>rkf'lmistir. 

dır ... 
Himmler bir anlaşma 

lıazırlıyormuş ! 

!ilonun Fransada kalmasmt arzu et
mis bulunan eskl düşmanlarında a
ramam:ıır, bll~kls Fransanın dostu gi_ 
bi görUnen sahte arkadaşlarında ve 
vazife hissini ve mcsuliyet anlamını Madrit, 30 (A.A.) - Dolaşan bir 
unutmuş olan aslcert şeflerinde ara- şayiaya göre, Ilimmler, Fransayı Mih 
nıaltdrr. Şayet Framnn\n bugüne ka- vere bağalmak lçin Laval ile nihnt 
dar gutiüğii bekleme zihniyeti Fran- bir anlaşmanın eııaslarmr müzakere 
aaya lftyık olduğu tarihi mevkii ver- etmektedir. Lavnl, terhis edilen bil
mediyse, bu mevkii ihanetle ele ge_ ti.in teknikçilerc Alınıınyaya gidip (;a
ı;irmek hiç olamaz. Franııa ne yapsa, lı!;maları için emir Yermiştir. Alman
Avrupa ailesine mensup bir varlıktır !ar görünüşe göre, Lavat'dcn mcm. 
,.e ergeç ~erçeveslnc uymak mcr.bu- 1nun d~~ildirlcr. Vf' tamamlylc Alman 
riyetindc kalacakttr, Fransa istikbal- kontrolü alttndıı hıılunaıı Paris radyo 
d~k! eansınr, yabancı ve ııı:ak mcm· mf'rkeıi de Laval'J Frrrn~t7. tiln.~nuıı 
1ı•'ketlcrfo ihanet dolııplnı·t eevlrmek- kf'nol~!nl batrrmuından mesul tu t
t,. ,l,,.ı; · ı. A vnına, blrli:!i kerisindıı ~- 1 ınaJ...-tadır 

Hava şartlarının müsait olmamasına 
rafmen bombardıman teakillerimiz. 
Cezair uçak alanlarım ş~ddctle döv. 
mU$1er, yerde dört ll~ak tahrip etmiş• 
ler ve limanlardaki tesiılerle birı;olr 
antrepolara i~abetli endahtlarda bu
lunmuşlardır. 

Sirenaik ü~erinde Alman av uçak'" 
tarı, bir düıman uçaiı dilşUnnUşler
dir, lnıiliz uçakları Trabluııarp üze
rine bir ı;ok bombalar atmı:ılar ve 
hAfif hasarlara &ebebiyet vermiılcrdir. 
Ahaliden 21 kitinin öldüiü ve 43 lrl 
~inin yaralandığı haber verilmekıeöir 
M ermilerdf'll birinin i~abetlyle b!r U• 

çak yerde paryıllanmı!ftı' 

* Vaşington, 30 (A.A.)' - Şimali Af· 
rlk:ı Amerikan umumt karargahının 
bildirdi,ine giSre müttefikler, f;ima!i 
Afrika hareHtının ilk yirmi gilnündt 
hava muharebelrrind~ ve yerde 230 
Alnıan ve İtalyan uı;aiını tahrip et• 
nıislerdi• 

M oskova basının'da 
Moskova, 30 (A.A.) - Muazzam 

Sovyet taarruzunu tefsir eden Mos"' 
kova basını bu taarruzu §Öyle tefsir 
etmektedir: 

Sto!ingrat liİmal batrsında başlıyarl 
ve cenup batı ve cenuba doğru yolıııt 
nun üstünde rastladığı her şey1 bit 
rlalga gibi önüne katıp götürl!'II anıı 

taarruz baskısı şimdi, Nazileri Don üs" 
tü>:den ikinci Ruıı orduııu yoluna do~ .. 
ru tıürükliyerek Stalingrada dönmekle 
ve Slalingrat - Roııl.ov demiryoJa lıP"' 
vıınca batıya doğru devam etmekte" 
ciı 
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Yazan: ULUNAl'. 
50~ ''Rad70,, mecmuasında eski 

A "k H • • S I_ t • mce saz takımları hakkında bic 

Afrika ve 
Cephesinde 

P 
"f St t .. y merı a arıcıye eıre erı yuı okudum. Yazı sahibi, "piyasa ~ı. 

ası ra efl, ani Düşmanın Hareketini Bekleme S. Welles M kb cıcı11" denilen bu takımlarda çaıı11n üsta el Dünya ve ıark musikisine büyük hizmeuer1 

Strateiisi Amerika ve Sovyetlere Göre Müttefikler Hakkında Neler Anlatıyor ? ::~~r:;ı:,::ai;~a~~:~~,:~ ::~~ v:: 
1 

· M"" b N Birleşik Amerika Harı'cı"ye 1 "Ew · k le7le de kemençeci Vasil, kemani r.ın us et +· V k M h" tt o .... ·ıd· B ıer mum un mertebe serbest bir 3 e 1Ce erece a 1ye e egı lf. U sekreteri "Welles", Nevycıırk- dünya • DÖRT HURRtYET Memduh ribi artisUerln artık ununda 

1 
ta, Nevyork Herald Tribun DONYASI - kurmak istiyorsak, ba mıya bıılıyan iıimlerl bir daha teb 

aııgu~ biiUln. ııözıer, şarkta on tibarla Harekets"ızlı"kten Gelecek Tehl"ıkeler, lk. . r•r edilmıt otuyor ,undenberı Volıa ile Don arı· ıncı Foum'da, müttefiklerin harp yeni dünyınm, milletler araar siyasi Vasi!, Hicukir ·ve Kilrdlllhicu~. 

6 

d d ve sulh gayele · · et ve iktıııadi münasebetlerinin •sas ın a evam eden ve Almanlara 50.000 C h n ve umumıy • " fa1ıllarını parlatan müıtesna bir Uo 

~azan:M.ANTEN 

oı 10 ooo ep enı·n M ht 1 T hl"k 1 • d Daha eu··yu··k+u··r 1 h 11 h d hakk d prensiplerr. mnttefik miııetıerden her u ve . esire mal olan Sovyet U eme e 1 e erin en e ı azır urum ın a nıtkirdı; o zamanın musiki hocal·-t ı M bir •-"--.1 birinin tam muzıheretiyle daha önce- ... urnııu ı e oıkovanm ıarbinde yeni hi ... """e bulunmuştu. E- methur musikiılnas Kel Ali n-in bil' b .ı - 3 _ den kararlaıtırılmahdır. .IJVT a;>ııyan taarruza, Afrikada da Tıınııı ıstemiyerek k~ndi kendıne terke veya' lüzum ve zarureti Jı:endiliflnden ac;r• hemmiyetine binaen bu Jıitabe ıarlı:ısma yaptrfı ara nıfmmin ıarla-
ve Bizertenin kapılarında cereyan cm Yapılan müzakereler ''f! ve· işcal altındakı memleketler halkının, la çıkacaiı ıibi, böyle bir cephenin yi okuyucularımıza vermeği Bu d6rt hürriyetten ilk ikisinin, J'I• dan cüze! oldulunda ittifak etmitlaw 
den muharebelere çevrilmiştir Bıı rilen söze nimen Avrttpada en ufak bir cıyretle yurtlarını kurtr.• muhtemel teb'ikeleri de. harbin daha faydalı bulduk. ni •öz ve din hürriyetlerinin, harbin dir. Vasilin takdirklrlan ırasında ı .. 
cephelerdeki muharebelerin neticeleri, ikinci cephenin hlli niçin açı- rabilec:ek vaziyete geldikleri bir ıtn. da azamaııının mudp olacafı her c;e- dunya yüzünde hüküm sünnelrte de· vazım relıi Mustafa Papyı .sikredd-
Avrupa harbinin mukadderatı ve de· lamadıiı hakkındaki tetkik da, artık tnıilterenin yardımına za· ııit ar•'•'" •Anında hic mesabesinde ka• 1f. • vam etmesine müıaade olundufu mile'• b!llriz. 
vam müddeti üzerinde müeasir olacak• yazımıza bucün de dlllvaın edi- ten ihtiyaç kahnıyacaktır. ıu. d'"tçe, belierlyet ic;in caranti altına 1 

Kemani Memduh da sayılı sanatktr. tır. yoruz: Almınyaya karşı ralib!yet. belki bir "Artık bucün. biz müttefik millet lmmalarma imkfin mevcut bulunma. lardandır: Nefmelerindeki kıvraklıla 
Abnan harp makinesi, lnıdretlni he- ikinci cephesiz de kazanılabilir, fakat 'I 11- azaları, müstakbel hür bir dıfı kanaatindeyim. en &'Üç befenir muıikiıinaalar bile 

nuz muhafaza ettlfı için, kızılordunun I * * 1,5ıı dava, bu calibiyetin, her ne zamın ik dilnyınm müjdecisi olın n'hai zıfere Bu dört hürriyetten üçfincüıti . ..,.ni hayran olurlardı. 
tııarruıları muvaffakıyetle neticelend"• in&iliz muhalefetinin istinat ettiii olursa olsun, uru!! bir iıt:kbalde kaı·· A men an ve Sovyet görü•lerlnden yalnr7 ümit ve güvenle delil. biiyiilr her ın. her çeıit korka fçfnde yap. Yine böyle tanınmıı listatlar ar&"I 
ı ve müttefikler Tunus ve Bizerte•c propacanda ıelrilleri de muhtc• 

1 
fU neticeyi çıkarabiliriz: askeri 7l'ferlerin verdiii emn'yetle maktan, ve dördüncüsü, --' ww.lrsal 11nda "Tat7os" prk musikisine imz• 

1 
, l 'ftl '- k 1 f nr masında defi!. mümkün mertebe fn•lis Fatiıtleri, v• fn•ı"lt•r ..... e :r .... ,_ ıakim oldllldarı takdirde dahi Avrupa ı r, "Ye aıaaca ıu no ta ır etra rnda ·- "' • " ısu bı'lı:ma'lı: haklı:ın1 'lı:azanmıt bulunuyo· luk ve :r.aruretlerden kurtulma' olma'- aını altın yaldızla koyan bir =·s 

t 1 bil
• kraa bir :r.aman !cinfte ele ıteçirilme· h'"li b ,. ~ da harp bitmiı olmıyacaktır. Fa'-·t op ana ır: t :ı:aman zamarı, yer yer " aş kaldı. ruı Yekdiğcmne aylrrrr cereyanlann tan •etme d'g-er 1•'-iıt de, ancak bet•· kardı, Hacı Kirlmi'ler, Leon 

,.. (",ndedir mha, cıllbiyet madmık' tren bil Mil ih · h C .. "' "'" nıüttefilder zafere daha çok -'-'"•mıı 1 - Yapılmakta otan siyasi muha· ~il ra en n çı ru • hurchlll, hl'• ı;arıır~tıtı ilk bereli merç rUnleri artık r1 dl'hanrn, beynelm!l•I I• birlifinln •n yar:'lar, kanuni Semailer, Anutulaz:., 
T-'-w i(Frd,.rı •elecektir. hıı b:r gün f'r• Hi r . t1 k b' . . ... .. "' .. olac:ı.ldudır. Bu muvaffıkıyeUer Al• lefeti perdeliyebilmek için. meseli t. ,_ me ını mu 8 ır pasıfl·k, intizar, tıir mari olmu,tur. Birle$ik Amerika tesiri! şekillerinin ink!taf ettirilme_,. hanende Nasipleri de ununtmamah 

.. en, ha bir &Ün IE'Ç, bıı.,d:tT'I T'!f! c;r b t le le 1" 'l bi •• • ınanyanm askeri kudretini mahıüı bir kinci cephe bahsinde, eırf pratik • a~· ,_ t 11 ır. ve e • une 1 • r yarım vııt3n~ıııılan. bae kumandan, bava ve ı;uretiyle elde edilebilirler. Sulh, -,ani Vuilin nasıl 8ldlliilnll ve cenu~ 
d 

.. ıır? k"nci rf"Jl'he ıt'b;. muu:z·m i:ısan felr si t tu af d" ü · ı · erecede azaltmakla kalmıyarak, Al· keri enreller ileri sürmekted'rler. " yas z rna uı rmıye çı ır "enis ltmnandınlarının içinde bulur• korkudan kurtulma hürriyeti.. ancak, nın nasıl kaldmldılını bilmf70rum 
ve mıl:ı:eme kab !'yeti zarurf kıl:ıcıık m lrt d F.f f T h"'-" ti b ııan orc111sunım yenilmez olduiu kanı· 2 - 942 yılı içinde. artık fnaiftere f • 8 ~ tr. er ~cı ıı uaume u dukhrı strııtf';ik hıırf'ketlerln inki11a· dünya mllletlerinin, ba aracla Amerika fakat Tatyoa öldiliil zaman merhami 

" iizulı bir harekete ne Hlzum nr de. n 1m botm kt d h d ı'- '-t n esımndan baltalı7arak Alman "" için, ikinci cephe bahsinde ı>ratik ... - 1 ı a :ı 1 ~er .. eee.. ,,. fı.,ı kıv:ı,..bi1me1rtf'dirler Onlar k• ~ dahil o!rM.k üzere bilhasaa büytlk Ahmet Raaimin aila7a allaya yuchlı' 
1 

1 
roemeı Ba soruların de •Jn•n dif • tuna bu ruh h<ike ti b - k ı b" --'--' • ta yan milletlerinin ve Almanya he- 1rerf bır encelin mevcut bulunmıyııı me oo; ... a ç n r:rn Simali A.Fk nm i,galiyl haya de.Jetlerin. dünyanın herhancl bir ye ır ma&&&eainl hatırlıyorum k1 aoaıı 

b d
:& .

11 
lcri gibi müttefik millttleri fk:,,cı c:- rlinıltn geleni Y!"lf'mıktan bir •n bile · · d b ·· 1 • "---'-" ı•• .1:- ı.ı.:--;ı ına çarpııan ,.er mı eUerin maa nazarı dıkbte ıhnarak. bu siyasi mu- -r •1 Cf' ~·ıcn h1rr.kefn ll!arnetint ve bn nn e J)lthyıın lr hırbln, kendi em. cum •ı &UW&Ur aanat ..., .. _..,.. 

n t 
. d . . lıe hareketlerindrn korlnıtmıılc ve "n r:erl lralmryıı,.ıktır. · ı · d H-' '--l•& da'-" ha ·'·'-

b

C'VJI ya ı uzenne .erın tesırler de yapa· halefet, bilhassa Hazirandan .,.,nra vr. vA fi hareketin irap et"rd'ği .uman nıyet t'nne dolcun11cafmr idrak eyl~ u. ...e au -ın aı asaıou., par-

s k h d 
lıırr böyle bir hareketin tU:ı:umıutu· Churchlll ...ıbı kudr•tl' ...._.,. .. 1 ... kl d·'-' ha ''--lld .__.._ 

1 
ır. ar cep esın e Sovyetlere karıı nl bir ı>ropaıtında 9tratrfİ!ıi d"vr,.·I~,. •• .. 01 uev e •• h.'.tz~ırl klarm "ilmıı! dM~r-.tni ld" .-ı"klerl ve bu ıtlbi tehdiUerin miael- ma ann .... n .. u e auW"etle d 

... h b d R nl . ~ ·· ğunı lrındrrmık fııtemek ..ibi a-r ftf• dımrnın bu h11111sta - kii..,,1r tedb'- '-1 litı h ti ı la -•nın e !!L ı ,_ ____ ... J ~.u are e e en ume enn, Macarla.ı tı:irmiıtir: Bu ııtrııteJi hıılktıı ~~itP"- •· .,. ... .... • rak ımll nlan!lıt uhlp b11lunmı1rtıd1r. usume ere yo açma nna mani ... _ n muaemme &Allu.u&U o ad ın, İtalyanların, timdi daha az bir ha· . rr akııi propırındatır otdu'lı:l nnı h1 teri bile ihmal ett!tt.,ı uıunak her 1 r Ve onlar bilmt"ktedirler ki. ştma lüzumlu polis kuvvetlerini harekete zavıtlı Semsi yeisle kendini verdiiL 

raretıe ha b ttlkı i 1 h b 1 d 
yanın hıırp ımkfin1ıırrnm ıtrn'• c;ı .. e..... "ıo b"ıle lhtı'yaç ol kt' ,... h• d tı: " til • t ba ~-r e er re en a er er en . .. . . ' ·ı • masa ıere ır . .,.un. .. ,. ('.n ıtuÇ r. 1i Afrika fılnde takip olunan tek ca1e. ıı,:eçlmıiye miiştereken rıza ıöaterdi~• ııre ten morarmıı mu, -kin C~ 

•nlaıılmaktadır. Müttefiklerin muvaf. bır .cephe hareketi uzerınde teksı! edr• kil: Gerek 8ovyet Ras11da .. man zt• ırlihver kunetleri bezim ete ufratmak'" !eri zaman rarantilenebllir. Mafnk aile koltufunun altında lı:ınlı: bir ır. 
lakıyetlerl arttıkça bu unsurların Al ceiı yerde. bu imldnları alaböldiğlne 1 - Evveli r.atibiyet, hic; bir zı- man ikinci cephenin ac;ılmasına kartı trr, ve bimıetice Fransı7. h:ılkının YC• bir te,k!lata bağlanmadıkça polis kuv• nun kahve kahve dolqıyor ve b1c' 
rıanya için faydalı olmaktan ziyade başka cephelere daiıtmaaımn, İncilte- man. hiç bir tekil ve teraitte 'lı:endi!i· &lSıterilen boınutsasluk serek Ameri· nlden hürriyete 1rıvu9turulmasıdır... vetl, bir istibdat unnru haline gele- kenara :rıiılarak titrek ellerini kopuk 
ıararlı olacakları da öne ıürülmekt~ re baknnındal) deha fıydah olacağı Y.lnden gelmez. ona karanmak. bu 11 kadı Roosnelt'fn barkete recmek lil• hıalin ilk günlerinde ıimalt Afrika bileceği için, hürriyetlerin temin!, ay tellerin illerinde ındirctikt.n aonn& 
Jr. kanaatini uyandırmak ga7retinden ib;. lurda ölmesini bilmek lazımdır Yumunda ısrarı, ve ıerek W!llkie'nln da Frıınsrzlarla yapılan bütün anla11- r.i zamanda milletlerarasr hı111t kanun pana toplamak bahanesiyle dilerıiYoai Volıa • Don cephesinde Timoçenko rettir. 2 - 'Bir rilnlUk harbin, milletler tnriltereye ve Churchlll'e kaf$l yır• maların sırf asken mahiyette olduk tınnı vnedecek, "Ye samana ı8re bun du. Bir elin kendisinden bir samanlı .. 
'skacmın Don dirseii içinde tapan• 3 - Halk "Ye biltUn dünya efklrı u· biinveııinde açmakta oldıığu lktrsadi • tıfy itirazlar. fn«ilteredelrl bu mu· !arını işarf't eden Welles, daha sonra, IAn değistirece'lı: kuvvet ve iktidarda pek cemiyetli bir eda il• çal4ılı Glo 
lıasr neticesi 250.000 kiıUik bir Al- muml7"ine, yalnıs havı taarruzlar:• içtimai yarılar ve mucip olduta mır hılefetln dolurdulu neticelere kartı- yapıl!n fedaklrlıklann telifi oluna- tes1rilitlı beynelmilel siyasi bir i,bir- lizar pqrnini çalmaaını iatemiitlm! 
"ilan kuvvetinin, battl Kafltasyadakl nın Almannyı mıllGıt edeblleceii ve r.7.ram materyal per1onel kııTfpları dır. bll~ef{ hUr ve serbett bir dUnyıı ya lifini ve anla~mazlıklan hıılletmek ti• O saman co1ı:tanbni hiçbir manl S. 
\iman kuvvetlerinin -münable 701 b(Jylelilrle. ikinci cPnlıe mırtrHtnıı ih· ~il .. ilriilünce. 8111hü, en a:ı: "Ynrr nrıya Gelecek yunnı:ı:da fnrJlteredeld rıtt!ması lmklntarını araştırarak ıör• r.ıre beynelmilel bir mahkeme kanıl fadt etmlyen donuklaımıı halaılarm.ı rmın kesilmesi dolayısiyle- büyük tfyaç kalmıyacatı fikri aırlanmd: I•• r'h••"''ıı-:•rr:ıırııft m11'1,.kkak hu,unın millf tıirlik "Ye Amerikan cephes'ni ·• terine şu tekilde devam etmlıtlr: masını icap ettirir. da 71Jlfden bir hayat ıutesi calmu• 
ir tehlikeye maruz kaldıkları tahmin tenmektedir. kinci cenhenin bir an ~et açıtmuı sah tdecefiz. "Charchill'in 0 llyennıt a!Szlerlnde Yoksulluktan kurtulma hürriyeti 1 benllf{ndekl son varhimı o alcortn.r.j -dılmektedir Halbuld, zaferin sırf h:ıva turru7.lıı· ııeıta wnılduta U11re ulrerf calibi· S'", cahşmak iıtlyen herkesin, buan, catlak kanana "Yererek peşrevin ancali' 
Sovyet ku~etlerl, Moskovanın ıar· riyle kazanılmasına imlrln yoktur. ıs- t= ~~ •et. ancak kan. ıtös 7111, it ve alın valnııı mtisait senelerde defll. )ler brlncl hannlni çalabildikten sonra al 

e>indeki Alman mildafaa hatlarını RJ~ fer ancak bava - kara - deniz kuvv~t· R U ~ - ter.,Ue kazanılabilir. Yine ayni der.. vakit icln faydalı bir cahıma statini laya ailaya aumm üstüne bpnm114 
le Velikiluki araııncla dört noktada ,. • Sinemuında tmıln edebilmeııl prtrna hatlıdır Pa •e 6lmU1 gibi katılmıı lı:abnıttr. 

terinin mUııterek ı>llnlr hareketiyt.. -.._ <'Mt açıkır iri ıerbest bir dünya, yal- "' '-- N • olcl .. ,..eh ~ varmıılar ve 20 - 30 kilometre derin Ü - , ııllyet zemlni, her aclamm lrablllyeti- • nca- asıp ne u.. - tap ıııine n!Uw: etmlye muvaffak olmu•,• kazanılabilir. Bu b~kımdan ba proıı·· G Tam Saat 18.30 da nızca it "Ye alın teriyle delil, ayni de ne göre olduiu cibl, anü samanda bır recede Botum tam ortumda b 

C
andaya fnıı"lı' fu• ı · •- recede mazinin tecrübel•rı'nden edı'nı'I !ardır. Bu taanıızla Sovyetlerin ıu • z e aan umum yesı ...,- .. her le için m&aait faaliyet lmklnlan b&Jlerle bo:r 61cUten o sUmnli ... 

mamivle 'a" 1 b"li'-' Al B UYU rsiı bil«ilerln ha-ta ı-irilmesl. ve 
1 

muhtelif ıayelerden birini yahut he"- K .,ı mamıt, ı .. ıı m3r• K C/i.Z KONSERt ,_ -... dıı temin edilmlt olma1rdl1". ıiy e: ..- yaya k b ı le" 
1 

h d valnırca yüksek, ıatafath ff'lrlrlerle el~. &..... • .. ı •1ı 11.a- .__.._ 
'nl tahaltkıık ettirmek istedikleri un artı aıarı an ut t! alin ek' İstihsal ola,.n maddelerin batkı AAd--•t•a •ıhr~a-•a_~_mbb .. •t'!'~ ı.! .• '!~ ~:~::. 

- ha ı t · .._ iil a:vni zanıancla '-- karekterinin. ik ..... ""'" ------tı cditmektedir: Almanların merke~ ....,.. va taarruz arı, n~ıllz han sav- B ... ...,....,. 'prihaal maddeleri7Je ldil btr tekilcle ... 
1 

. . ug •'le kadar memleketimizde hiç çalınmamıı tıısat ve finans kanantannı• iyice bf G lin1 • ı bi 1rt tr 1d 
Cephesinden cenupta kuptılmı• olan ... , ennın ne derece bllyüdülUnil tÖ!'IO mübadeleleri imktntarınrn ela temhl h ue u:f • r ıa am•ı ._.... "' 1 AMERIKADAN YENi lfnmeteri yottariyle elde ec1ileblllr. Ve • b' h ... _ B t ilı:l -'-·~ 
ltuvvetlerine yardım göndermelerine termes • ve böyle bir kuvvetin, ikinri GELEN dilmiıı. bulunması tlzımdır cın ır ovarua 

0 

azın :r-.-. mlitteflk milletlerin gayelerine ancak. ...ki h tl ba 
mani olmak; merkez Alman orduıunu cephe tetebbllslerinde hasrl muazzam - emaaııa anm ıuıturan anao 
matlup ederek Lenincradı muhaıara• roller oyınyabiteceiini !sbıt eylemesi ~n son Rumba ve Konga havalarıtıpla colmanın en güzel cu şarkıları tecribe ve ntantık ''ıtmda, adalet. * * bilbiliin atzma bir naç JJ\'çre·~~ 
dı:.n kurtarmalı:; Alman ıenel kurma- bakımlanndan, halkta ikinci cephenin BÜYÜK CAZ ORKESTRASI demolrraal •e mllsamıthı slhnl,.etlyle, ..... .ıa.w.- .:0ueueselen olac~ f~uf..fr,.rPlP.ri bitmek üze-ıöıleri yıldızlarda fakat ayakt .. - ' b - ler Ti t V ,_ .. 
tının bulunduiu Smolmsk'i şimalden açılması zamanının relip c;att1iı hak· - ve U muesse..e care e~ redir. 
tehdit etmek ve belki de Baltık aabi· kmdaki fikir vl'! kınaatini daha kU\·• Şef: Fritz Kerten: NEFİS BİR MUSİKİ zty AFETİ Rejisör: rıtktt/a bulıt~ .. ~ • d • leti tarafından lüzum görülen Yeni l r k d l . R Fog 1 Çal 1 ALLONSO ARPAT K nı. • er 1 lerd -1--'-~·- yapı an mukavelenin an-ıne a ar ti erbyerek Leninrrıt ve vetlendirmek gibi mütbet bir tesiri · e an &T- - • OVACS - CAR.k ver e •~-w.r.. · bean imzası beklenmektedir. Per-
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Reden Terbiyesi Bursa 

Baıkanlığlndan 

TRİBÜN YAPTIRILACAK 
'I - 23.11.942 Pazartesi gQntı kııpal! rarf usu.tiyle lhaleıll ene1ee L 

lln e4ilen Barsa Atatork stadyomund.a yapılacak ahfap trQbQn lnpab 
t:aıtp mhnr etmediğinden 15 gün mOddetle temdit edllm.işt1r. 

2 - Ba defald eksiltme 9.12JM2 Carpmba g(lnO saat H da Bana 
Al tllrk caddesi Beden Terbiyesi B6lgesi binasında ebfitme Juıml.,o
...ıaa bpah zarf usuftyle yapılacaktır. 

a - Eksiltme şarl.ııamesi ...... bana ait sair evrak b61ae b1naamda 
be .an ~bilir. 

' - ~tm kefff bedeli 12478 lira u Jı:uruıtur. 
a - Eksiltmeye girecekler: 
~ - S 7,5 dm 935 lira '11 laımt nm'181dcat teminat Ueesl 71lıf

tam1c1ardtr. 
B - 'Tkaret Oc!aafnda bY'ltb balunduklanm tıewnc edeceklerdir. 

C - Eksllımeden en az 3 gQn eYVel Til!yet naffasından alm11 ol
dl*km ehllJMS vesı1casınt ibraz edeceklerdir. (Bu vesikalar teklif mek
tubuna eklenecektir.) 

8 - tbaleye g:frec:ıeklertn eksiltme nrftanm, ihaleden nftı.,et bir 
88lıl ...el lb6lge binasındaki komisyona tevdi etmeleri lAztnıdır. (1809) 

OSMANLI BANKASI 
T0Rıt ANONİM ştBKETI 

TESİS TARİHİ 1863 
SWlnert"Vle Tii4:lye Cihnhurtyeti ile münakit mubvelena. 
mest 2292 nmnarah 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edil. 

ndlth:. (14/JlJJ933 tarihli 2435 numal'ah Resmi Gazete) 

Seunayesô 
lhtlnt~ 

10.000.000 
1.250.000 

lngmz LİraSI 
lngiHz Lirası 

'l'üitiyenin Başhca Şehirlerindt 
PARtS, MARSlLYA ve NİS'de 
LONDRA ve MANC!S'tER'de 

Mana: XJBBlS. YUNANİSTAN, tRAN, tRAK. nı.ts'l1N 
ft MAVERAYI ERD'ON'de 

~ -. . · Merkez n Şubeleri: 
rooosr.Jl'VY'A, ROMANYA, YUNANİSTAN. SUR!Ywı 
ı.t1BNA?L FUyaDerl ve bOtiln DünJ8da Acenta ve 

muhabirleri vaıdrr. 
------------------

~ 

&r Dftl Banb lfaamelelert yapu 
Besüı eni 'ft mnduat lıesaplan kilpcb. 
Ticari lmıcliler w veselkli kredller ldlpdı. 
Ttirkiye -...&.,.W memlelr•&ilır:r üaerbıde keside 1enedat 
iskontosu. 
Borsa uuhleıL 
Eshun ıahd&t afbn .e emtu herine anu 
Sencıdat taNllAta •e saire. 

~~~~!!!!!!!!! 

En vt!bek emniyet prtlarmı haiz klrahk 
K•ular Servisi vardır. 

,,,,,_ • .., eıt"ıniaalt ftlrllarl11ltJ (Krım1'anılı Wl/G 1 
TCımab&ram) taaurrrd heaaplan ~. 

Belarat Devlet Onnan lıletmesi 
Revir Antirlijinden 

•.:,if~ ~ ~ deposunda mevcut 4 - 12 met
------..1 ... • sş mr"elll elı'atta (120) yQıi ylmı1 metre ldlp dört k* me-

2 S}",.,,2. ' -

1 GK~G'l'M H+aiil.UI 1 
M. Meclisinde Tren Seferleri 

BAS. Dl.S. 
KAŞELERi 

NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ve biitlln alnlan 'iler1ial 1taeJo 

!ıhlilye V $iletinin ruhsatım haizdir. tcabuıda ıtınde S &§e alınabilir. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlü9ü İlanları 

Muhaft'lm" 
lcıymett 

Muvakkat 
temlnatt 

L.. K. L. K. Semti MahaRe91 lokaOı No. MI J 1 N 1 1 

91 171 

-
21 

2'111 
(132 ada 5 paıııel w Moda Cad. 
(yakm ve mutena bir mevkide 
(kiin 485,50 M. mesahasında ge
(nlt cepheli arsa. 

1488 110 1'1 tlskadar Ktuıuncuk Dere !ci 15-1'7 
taj 145 

14'7 

(Bir çatı altmd• vıanm lcArırlr Dd 
(evin tamamı 

Yukartda elnsl ve mevkllerl yazııf ~erin miDkl>'eti pefln para De satilmak tl7.ere on ~ gQn 
madd•tle açık artttrmaya çtkanbnışttr. • 

İhaleleri lCl.12.942 Carıamba günü saat 14 dedir. İsteldllerln müdOrlOk Akarat kalem.ine müracaatlan. 
(1897) 

r OOKTOR , , 

1 ~!~~~~E~~~!1 1 
hastallklan mtlteluı.Mısı. Adana

Yeni postahane kat'fısı. ' _, 
Osmanlt Bankası 
Umumi MYet i.çtimaı 

Komite raporu ile 31 f!kkAnun 

Öksürük ve bronşiti 

TURA L-· 
Komprimeleri derhal geçirir. 

Kutusu 35 kururtur. 

SATILIK MAKiNE VE SAiRE 
1941 tarihinde nihayet bulan sene • 1 - Torna tezglhr. Az kullanılmış. Uzunluk 1,80 irtifa 30 santim. 
besabatına mnA hasü etm k ve u.. Resimde g6r0lenlerden baııka avarast ve diğer teferrllatları mevcuttur. 

Komple 2200 liradır. 
mumf kom.lteden çıkan Azal rm ye

rtne df~lerlnt tntftıap eylemek üze
re hluedarlar eenellk umumi heyetl-

i 
nln 23 tndrlm.m 1942 tarihine milsa
dlf Çarşamba g(hın saat on Od otuz.. 

da Londra'da (E. C. 2) Old Broad 

ı street•te Wlnchester House'da içtima 

edeceli statilnDn 29 uncu maddesine 
tevtıkan ilAn olunur. 

statOnihı %'7. ncl maddesi muci
bince Umum! Heyet en aşafr otur. 

hisse senedine malik olan hlssedar
lardan mürekkep olduğundan hlsse-

dsrlar jçttrdaa lttlrak edebilmek l
çhı h!l9e eenetlerint ~ !<;in tes.. 
bft edf1en tarihten IAakal on gün ev
ftl Bankaıdn tstanbuldald merkezi-
ne veya Bankanın hariçteki merkez 
veya şubelerinden herhangi birine 

(Londrada E.. C. 2, 28 Throgmorton 
• o .. ~ ~vdi •trnelldlrler. 

Denizaltı 

2 - Makkap tezgAhı ayrıca mandarin ve makkap uçları vardır. 

J'iyatr 800 liradır. 

3 - Motör. 12 beygirlik mazotta işler. Manyatoludur. 1000 Lira. 
4 - Transmisyon - Urunluk 10 metre kalınltk 5,5 santim. Ayrıca 

kasnak ve kayışlan vardtr. 450 lira. 
5 - Demir makası. Yeni, muhtelif cins demir keser. Pıçaklan var

dır. Fiyatr 800 liradır. 

6 - Örs ve demirci Aletleri. Muhtelif cinslerde: 350 lira. 
'7 - Dökümcülük Aletleri - Derece, Pota. Dere<.'eler pirinçten mamtıl 

'7 muhtelif eb'attadtr. Bir de kayııla milteharrik 60 santim kutrunda 
vantllAUSrO de vardtr. 250 lira. 

8 - Seyyar demirci ocaitr. Bir adet. VantilAtörlüdOr. 150 lira. 
9 - AlAtı ziralyeye alt ve yeni pulluk yapmak için muhtelif cins

lerde lilAt ve pereseler. 250 lira. 
10 - Küçüklü büyüklü ilci ağızlı 30 adet anahtar. ilci adet İngiliz 

anahtnn, 2 adet mengene ve birçok ufak parça tıleU- da U.ı::vivecU"ğe 

ait. 250 lira. 
11 - Ayn ayn iki takım boru :paftası. 250 lira. 
12 - 2 adet demir paftast. Clvata ,·esalre imal etmek iı;in. İngiliz 

ıruımOlAtt. (11 inci maddedeki paftalarla beraberdir) 
13 - 2 adet Gaz ocatr. POrmüz IAmbası. 150 lira. 
14 - I.Ama demirleri delmek için Pançon (Zunba) 200 Ura • 
NOT: Atölyemizde başkaca iki adet dinamo resimde gl:lrOlen 220 

volt 4,5 kilovat devri 1400. Bir de 110 volt 4,5 kilovat 1040 devirli Sl
memı marka dinamomuz mevcuttur. Bunlara ait Resitans ve diğer tevzi 

l:lif" (Baştarafı 1 incide) • • 1 ıtr• mevcuttur. Her ikiı:lnin fiyatı 1500 liradır, Ayrı avrı alındtğt 
Mitralyöz ateşlerine maruz ka 1Imen goı..t"Ç- ... ı+ Dinamo 800 lira dilleri 700 liradır. 

ı 1m l ı n1 · b. bütün hücumları )it..\------------~ n A an ve ta ya ar acız 1 
- ""'~"ıı 1500 kiloya yakın parça demir ve di-

rer ~hit vaziyetiyle yalnz hadi • düşmüştür. · , • n klar i n k 
ır- ı"mı"nde 1 s· - ..... k"'ll{l, pu u ve yen pu u 

...Lc.-..~-..1...-.ruıu...ıu.u:._n~ ı reiıa ı • e 

1 -ll -942 

'rc.iil•iiiiiillill Hali Tasfiyede Bulunan ----•,• 

OSKüDAR • KADIKÖY ve HAYALiSi HALK 

TRAMYAYLARI T. A. Ş. Tasfiye Memurluğundan 
Açık arttırmaya konulan 1408 parça eski kaput, 

elbise, kasket ve biletçi çantası 1/12/ 942 tarihinden 
itibaren 10 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. 

Müzayede 10.12.942 perşembe günü saat 10 da şirketin 
Bağlarbaşındaki merkez binas.nda müteşekkil satış komisyonu 
tarafından yapılacaktır. 

Bu baptaki şartnameyi ve eşyayı görmek uzere b.er gmı 
saat 10 dan 12 ye ve 13.30 dan 16 ya kadar şirketin mağaza ve 

'9 levazım müdürlüğüne müraca tlan ilAn olunur •••111" 

. ................................................. ·ı 

ı ~~T.:· A~MA15~~~~~~o~u ~&~~=:.L: .......................................................... 
2400 ton odun alınacaktır. Pazarıbtla eksiltmesi 3/1. KAnun/942 gQ_ 

na saat 14 de Salıpazarında M. M. V. Bir No. lu satın abna Ko. da 
yapüacakttr. Beher kilOStJnun muhammen fiyatı 4,5 kurus, ket! teminatı 
13,300 liradır. Şartnamesi her gün Ko. da görülür. İsteklilerin belli 
vakitte Ko. na gelmeleri. (293 - 1758• 

.ıww 

Beher kilosuna 33 kuruş fiyat tahmin edilen 40 ton 'kum so!an pa
ı.aT:ıtkla 1/12/942 gilnO saat 15 de satın alınacaktır. Teminatı 1980 ~ 
radır. Şartnamesi her gOn komisyonda görOlebilir. İsteklilerin belli gf'
VP. saatte Salıı>az.armda M. M. V. 1 No lu Sa. 1. Kom. gelmeleri, 

(300 - 180JI 
~ 

Beher kilosuna 33 kuruş fiyat tahmin edilen 40000 'kilo kuru 90lm 
pazarlıkla 4/12/ 942 günil saat 15 de satın alınacaktır. Kati teminatı 1980 
liradır. Şartnamesi her gOn komisyonda görülebilir. İstekl lerln bellI gQn 
... A ..... tt.o c;:,.1t """"D'"'""" M M. V. 1 No lu Sa. Al. Kom. gelmeleri. 

cso2 - ıscm 

'.:A',ağıda cins ve mndarlarlyle tahmin '6edeTierl yazıh sebzeler ı.ıı. 
942 günil saat 10 da pazarltkla M . M. V. bir numaralı satm alma kotnt.
yonunda talibine ihale edilecektir. Hepsinin teminatı 9775 liradır.. Şa:t... 
.,,.mesl her gOn komisyonda görülebilir. -

"'alip olanlann muayyen vakitte komisyona müracaatıarl 
Miktarı Muhammen flyatr CiNSi 

---
90,000 Kilo 20 Ku~ Ispanak 
60,000 " 19 .. Lahana 
'711,000 " 22 n Pırasa 

22.000 .. 31 • Havw; 
14,000 " 37 ,, Kereviz 
22.000 .. 65 " Karnabahar 
~'l MI\ n..""" 1.5 

,, Maydanoz 
(311 - 191f] 

... 
Pazarlıkla 64800 kilo pırasa ve 64800 kno lahana alınacaktır. Bfı' 

kilo lahanaya 20 kuruş, bir kilo pırasaya 20 kuruş tahmin edibnlştl?". 
Teminat! 8888 liradtr. İhalesi 4/ 12 942 gilnil saat 14 de Salrpazarmda M. 
M. v. B ir No. lu satın alma Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi her gQn 

öğleden evvel Ko ~sı .ızörülebilir. Talip olanların muayyen vakitte Ko.. 
ria milracaatlan. (296 - 1803) -13 ton sığtr eti sattn almacaktrr. Bir kilosuna 120 kuruş fiyat tah· 
mln edilmiştir. Teminatı 2340 liradır. Şartnamesi her giln öğleden evvel 
Ko. da görülilr. İhalesi 7/12/ 942 gilnıl + 15 de S:ılıpazatmda M. M, 
V. Bir No. lu satın alma Ko. da ya tır. T!Mlp olanlartn teminat-
larlyle birl"kte muayyen vakitte Ko. L nuracaatlart. (298 - 1805) ....... ___________ ....... , 
TÜRKİYE iŞ BANKASI 

Küçük Cari Hesapf ar 

194] iKRAMiYE PLANI 
KEŞIOELER: 

1 Şubaf 3 Mayr... % Atmtol' ı llcı .. ,.;t""". :• ~.,, ,n.A.) - 8ovyı..t 

1 
ogıe teblığı: 

- • ""' ~ - 29 son teşrin gecesi, kuvvetle-
"\:' :.zt vıe yazıyor: . . St 1• t . d • • rımız, a ıngra çevrcsın e ve 

u,;ı: 


