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&imal Afrika eephesinden resimler. Cezair'in işgalini müteakıp Amerikalılar tnafından tevkif 
.ailen Alman • İtalyan mütareke komisyonu azasından bir ıru.P 
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,-------------------------.... Mektep kitabı kadar ve belki de daha mühım ou111 

ÇOCUK ANS iKLOPEDiSi 
Yalnız Cocukların Değil, Büyüklerin de 

Ansiklopedisidir. 
FIYATI 8 LI RAD IR 

sı,v ASI HALK GAZETESi TAN idaresinden ve bütün kitapçılardan isteyiniz. 

Tunus 
Şehrine 
Karşı 

Müttefik Kuvvetler 
Çenberleme 

Hareketine Başladı 

Şehrin Varoşlarında 
Bir Uçak Alanı 

Zaptedildi 
Nevyork, 1 (A.A.) --:- Şimali 

Afrikooaki Amerikan umumi ka· 
rargiıhın<ian alınan haberlere 
göre, İngiliz kıta'lan, müttefik 
orduların külli kuvvetlerinin do. 
ğusuna uzak bir mesafede bulu
nan bir mihver uçak alanını zap
tetmişlerdir. Amerik~n mü~ahit
ler, bu uçak alanının Tunus şeh.. 

Kızılay Aşhaneler} 
Faaliyete Geçti 

, 
Şehrin 6 Muhtelif Yerinde Dünden itibaren 16 
Bin Vatandaşa Sıcak Yemek Tevziine Başlandı 

O t K 
• d ı~: =~a~~:ıa~l~:~~ ~!!ı~ 

r a e S 1 m e netmekteıdirler. Müttefik ord~a~ DÜJ:! tevziat& başlıyan aşevlerinden biris inde faaliyet 
n halihazırda 'i'unus şehrını . 
çe'.mber içine almaktadırlar. Zırh- Dün sabahtan itibaren yoksuLI 

. h Amerikan alayları tarafından Iara bir kuruş mukabilinde ga- y • H 1 
desteklenen birinci !ngiliz ordu. yet ~l mı1üarda sıcak yemek en 1 az 1 r an an 

R 1 2 M•ı 1 k B • su, Alınanlar tarafından mayn dağı~ılınasına başlanmıştır. ~, us ar ı yon u ır ::;ı:.ı.~ıa:ı~!~-::.h.::: ~::::~.:=h~~~:1"'.: Bir Layiha 
vei u çaklan tarafından yapılan sını rencıde etmemek ve bu ye-

0 d • ı T Ed • mütemadi hücumlara rağmen de- meği hiç değilse ucuz bir ücret r U 1 e aarruz ıyor vamh surette ilerlemektedir. mukabilinde dağ1tm1ş olmak gibi 1 · 
Mütt.efiklerin cephe hattı, şim- isabetli bir düşünce ile almış bu- Ticaret Odaları le ncaret Borsaları 

di şimal sahili üzerinde :ı:aba:- tunmaktadır .. Manmafih kap .ba· Hakkmdaki Kanun Layihası Meclise Verildi 
ka'ya pek a-z mesafede kaın b1r şına alman btr kuru~u vcremıye-• Berlİn, noktadan Bb:ert.e'ye kadar uzan- cek kadar yoksul olanların para. 
makta. cenup doğuya doğru Ma- sını da yine Kızılay ödemektedir. 
tour yakınında bir noktaya kadar Tevziat 16 bin kişiye yapılmış
içeriye krvnlmakta ve Bizerte'in tır. 

ltiev'de Sokak Çarpışmaları Başladı 
Tropez'de Alman Hatlarına Giren 

~us Kı larının imha Edildiğini Bildirmekte.dir 
Moskova, 1 (A.A.) - Sovyet ,~~:;:;:::!C""-;r=~:----~r-----...-.-----, 

gece yarısı tebliği.; 

30 Sonte§rin gününde kuvvet
lerimiz bütün kesimlerde düş
manla çarpışmışlardır. 

Stalingratta, fabrika mahalle
lerinde topçu düellosu olmuştur. 1 

Merkez kesiminde Ruslar bir 
Alınan tümenini ciddi surette 
hrrpalamışlardır. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 1 (A.A.) - Alman or

dulan başknmaru:Ianlığının teb
liği: 

Tunpse şimal doğusundaki 
Sovyet taarruzları ve

0 

Terek ke
ltiınindeki düşman hücumlan 
lluslara ağır kayıplar verdiril
bıek suretiyle aklın bıraktırıl
bııştır. 

Düşmanın dün Volga ile Don 
atasında tekrarladığı taarruzlar 
Swyet kuvvetlerine eşsi:z kayıp.. 
laı- verdirilerek püskürtülmüş
tür. Alman karşılık taarruzu düŞ
tı:ıanı hareket noktasına kadar 
~ atmışttr. Alman kuvvetleri 
büyük ~yıda esir ve çok miktar
da ganimetler elde etmişlerdir. 
l>on büyük dirseğinde Ruslarm -·-
~ Devamı Sa. Z. Sü. 3 Şark cephesinde Sovyct taarruzlannm istikametini gösterir harita 

Rjev' den Yapllan 
Sovyet Taarruzu 

İtalyanın 
. İç Vaziyeti 
Karışmış! 

ttfr Devamı Sa. 2. Sü. '1 t tii Devamı Sa. 2. Sü. 3 

Hariciye Vekili 
Parti Grupunda 

izahat Verdi 
Maarif Vekili, Halk Sanatkarı Naşite 
ilk Hastallijındanberi Y apdan Y ardımq 

Devam Edildiğini Bildirdi 
Ankara. 1 (A.A.) - Cumhuri

yet Halk Partisi Meclis Grupu 
umumi heyeti bugün 1/ 12/ 942 
saat 15 de reis vekili Tr:ıbzaın 
mebusu Hasan Saka'nın reislığin
de toplandı. 

Celse açıldıktan ve geçen top
lantı zabıt hulasası okunduktan 
sonra kürsüye gelen Hariciye 
Vekili Numan Menemencioğlu, 

son izahatındanberi geçen on beş 
gün içindeki harici hadiselere ve 
memleketimizi ilgilendiren siya. 
si meselelere temas ile uzun 
izahlarda bulunarak alkışlar ara
sında kürsüyü terketmiştir. 

Bundan sonra Trabzon mebu-
Numan l\'Ienemencioğlu 

su Halil Nihat Boztepe'nin Halit r--
sanatkan Naşid'~ yar~da bu. J Fransa da 
lumılmasına daır takrırıne Ma.. ı 
arif Vekili Ha.san Ali Yücel ce- • o d 
vap vererek sanatkara ~ hasta- yen 1 r u 
lığındanberi yardım edilmekte 

olduğunu ve h~e?' _de bu yanlı- kuruluyor 
mm esirgenm.edığinı beyan ettik. 
ten sonra ruznaınede başka mad-

Ankara, 1 (TAN) - Ticaret 1 Kurulacak federasyonl&nn u
Vekaleti tarafından hazırlanan muıni katipleri Ticaret Vekale
Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ti- ~ince tayin olunacak ve bunlann 
caret Borsa lan ve Esnaf Odaları ücreti federasyon tarafından 
hakkındaki kanun layihası Mec- ödenecetkir. 
lise verilmiştir. Bu layihanın en -------
mühim maddesi JU-Olardır: 

Yeni llyihaya .göre Ticaret, 
Sanayi ve Esnaf Odalatile Ti
caret Borsaları, hükmi şahsiyeti 
haiz 8mme müesseselerı olacak 
ve bu müesseseler Ticaret Vekiı... 
le-t i tarafından lüzum gorülen 
verlerde açılacaktır. 

Bu müesseseler Vekaletin mu
vafakati1e istikraz da yapabile
ceklerdir. Oda ve Borsalar, Tica
ret Vekaleti tarafından teftiş 

ve mürakabe edilecekler ve Ve
kalet , lüzum gördüğü yerlerde 
bunları federasyona kalbed~bile--

lsviçre ile Yap.tan 
Ticaret Müzakeresi 

Anknra, 1 (TAN) - İsviçre ile 
ticaret müv1cPrP-1P.ri bitmek ÜZC· 

ı·edir. 

Yeni yapılan mukavelenin an· 
bean imzası beklenmektedir. Per
~embe günü Ankarada bir Ru· 
men ticaret heyeti beklenmekte
dir. Bu heyet 942 senesi sonun
da müddeti bitecek olan Türk . 
'{umen ticaret muahedesi yerim 
yeni bir muahede müzakeresi ya· 
pacaktır. Müzakereler Hariciyf 
Vekaletinde yapılacaktır. 

1 Günler Geçerken) 
.BiR 'FATiHA YERİNE 

Fdebi bir nesil dtroyadan elini, eteğini ağır 
R E F 1 K ağır çekiyor: (Fecria~i) cilerden va~e: 

ver şair Emin Billend'i de - bfrfük vatan şarrı 
H A L I D Namık Kemal'in ölüm yıldönümüne rastgeleıı şu 
K A R A y günde - kaybettik. Zaten F~ria~i~i!er kaç ki-

.._ ___ __, ~i idiler? Kurucu aza olarak yırmı ikı ... Bunlar-
dan ~Celiıl Sahi; Ahmet Haşim, Şehabettin Süleyman, Cemil . , 
Süleyman, Emin Sami, Tahsin Nahit, ~.fü!it Ratip ve hep-

Ruslar Büyük Kuvvetler Toplıyabilmişlerse 

Münferit Sulh l<iin 
Roma Diyor ki : -

Smolensk'i Hedef Tutan Bir Yarma ltalya, Ancak Kendisinin 

de olmadığından toplantıya son 
verilm\ştir. 

Bugünkü JJI ecliste 
Ankara, 1 <TAN) - Büyük 

Taarruzuna Girişecekleri DüşünülebUir Dikte Edeceği Millet Meclisi yarın saat 15 de 

Toulon'da Arbedeler 
Oldu - Batan Gemiler 

Hala Yanmaktadır 

sinden öne~ Ahmet Samim ve daha birkaçı çoktan aramıidan 
gittiler; SU'a Emin Bü1ende gelmiş. Emin Bülend, Galatasara
yı lises\ndenclı, :isporcu idi. sağlam yapılı, çok kuvvetli bir de
likanlıydı. Fakat onun kadar nazik, utangaç, sıkılgan, terbiyeli 
adalJla rastl:unak · mümkün değildi. Kendinden fazla bahsettir
memek, şöhret yapmamak, cemiyetlerle meclislere, politika ve 
bfıkfunet işlerine karışmamak için bütün ömrünü yan gizli, 
hemen hemen bir "köşeye çekilme" halinde geçirdi. Yüreğine 
ikbal, servet şöhret hırsı sokmamış bu kamil insan vatanını o 
derece severdi kı belki bilmiyerek, istemiyerek bir suç işler, 
onu incitidm diye yüksek mevkilerden, mevkie ge~mekten bu. 
cak bucak kaçardı ve kaçmayan arkadaşlarına adeta hayretle 
bakar, cesaretlerine şaşardı. Ne şairliğinden, ne vatanseverli
ğinden, ne de hiç bir devirde nüfın!u arkadaşlarm.ın do9tlu
ğundan fayda çıkarmağl aklından geçirmediği için ismini unut
turmağa çalışan Emin Bülent, eşi az bulunur, kimseye benze
mez s~me şa h~iyetleırden biri idi 

tşte bu çekingen, sıkılgan, nezaketli ve karıncayı ezmek. 
ten korkan gürbiız gençti ki otw: şu kadar yıl önce, Avrupa 
diplomatlarmm yurdumU!:n karşı ardı arası kesilmeden hazırla.. 
dılclan su ikastler, harple,r, çapullar karşısında şahlamruş ve 
bütün millet in duygusunu anlatan şu şaheser m.ısralan kük-
remişti: (.- /4 r o L L /tJ4 ( 

Bir Sulh lmzahyacaktır toplan~aktır. Meclisin y3nnki r- Yazan: Emekli Deniz Subayı -, Vaşington, 1 (A.A.) - Harici- ruznamesinde iş ve işçi bulma Kaçan Denizaltıların 

Datlar lisana gelse de anlatsa hepshıl; 
Binlerce CllD dirilae de nakletse geçmişi.; . [ !) 1. N E C A T 1 Y A $ M U T ı ;;t~ezmyap~~ellga!=:r "ı!P-a· ~:!tı 1~~=sı 1z!~~~:! Sayısı Dördü Buldu 

Ş. k ı· _ , __ ,,_t •..J.- • 't Ankara, 1 (Radyo gazetesi) _ 

Rus tebliğleri, Stalingrat cep- temadiyen taarruz eden Rus kuv- lantısmda bir gazeteci, Lo.ndra'- ır e 1 muvil.AilA ı~esıne aı Mareşal Run.d tedt Fr 

hesın. de Rus taarruzunun vetlerinin vermekte olduklan dan alman bir taknıı haberler- kat't hesabrn tasdiki, İnhisarlar ...,.,..; bir ordu ks 'kı ~~ı~ 
U M -d- ı·ğü - il J~ urma a meşg~ 

ayni şiddet.le devam etmekte ol. zayiat ve Almanların cepheye den bahsetmiştir. Bu haberlere m~ . _u ur6~ mil mu~~v dür. Bu ordunun elemanları Al-
d.uğunu bildiriyorsa (la taarru- yetiştirdikleri t akviye kuvvetle- göre, ttalya'da kargaşalıklar, bü- sermayesınm , y~n . .ı.iraya man stratejisini ve :ı'.ıasyon~ sos
~un ilk günlerine nazaran vazi- rile giriştikleri karşılık tarruzlar yük bir sefalet hüküm ~ürmekte çıkanlına.sı. meb us seçıını, Dev- yalizmin esaslarını öğretecek ve 
Yetin çok ani inkişafı karşısın- Rus taarruzunun esas gayesine !i!ecek, içecek tedarik etmek let Demiryollan işletme nizam- yeni Fransız ordusu bu esaslar 

cia bu cephedeki taarruz ~mpo- yani Stalingrat çevresindeki mih 1çın ayaklanmalar . vukubulm~- namesinin zıya 've hasar t:ızmL dahilinde yetiştirilecektir. Fran.. 
&unun yavaşlamış olduğu~li ka.. ver kuvvetlerini tam bir çember tadır ve vahim bir . disip_l~izµk natına müteallik · maddelerin ta- sız hava ve deniz ordusu hakkın-
buı edebiliriz. Çok şiddetlenen icine almak hususundaki maksa.- vardır. diline mütedair kanun layihası da· henüz birşey bilinınemekte- 1 ~üxıan müdafaas,ı karşısında pıü:: De\ramı S-..4:. Sii. 1 · l2f: Devaım Sa. 2. Sii,. 1 ~ dil. l:Ilr_ Devamı Sa. Z. Sü. 6 - . 

1 

' 

G arbin cebbıi zaliml, affetmedim seni ... 
TQrkilin ve <}~anım sana, kalsam da bir ki$11 

Ve manzume şu şekilde biter: 
K abrinde müsterih uyu, ey nAmdar atam! 
EvJAdmtn bugünkn adı sade: İntikam! 

' Nihayet, keramet sahibi şairin dileği gerçeklefti: tntika
mm ' r· ktsmını Atatürk, suçluları ayağına ve yola getirmekle 
aldı. İkinci kısmını en medeni şekilde almak da Inönü'ne mü
yeı;.cıer oldu: · Baştanbaşa yanan, yıkılan, boğuşan Avrupa karsı. 
sında imrenilen bir sulh Türk.iyesi.ni yaşatmak suretilel 

• 



SARK CEPHE 5i 
1an Waftadan ı::~:-~ @d't-- B}ev ao1aılrltınnda 
lair ~·da M ..-~.;ı- Loodra. ı (A.A.) -Alman 10D ba
tnmn-. betlete töre tilhrer merkes cepbesln-

-.....ı 1 iadıle) Dfler koldan ,.apalan So~ tur- de !ıfıııskovarun ıarblnde bulunan Al-
• • ~ ... _~_.__;.. . ~ Bmollalll ......_ Rjev hat- man kttalanna her nn pebasma olur· 

glriftıği k8l'fl]lk ~ "~ bnda lııllhıMra ~ Jdtalatmm pri- sıı olaun ım eekilmemek emrini 
kalmıştır. AlDwl hava kaflı koy terini tehdit etrillji \ajta;ftı,ıır. 
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DAKTİLO ALINACAK r ASKERi VAZIYET '"\ \.._..., ___________ __ _.J 

~ Baştarafı 1 ineide Diğer taraftan Rusyada. kı-
d.ma vasıl olmasına m8ni olmuş. şın p:idetli tesiri de his.. 1 

b7.NIHAD-Tt7ZGE-. 
Citd-Saç Freni' 

ve diğer ZOhrevi hastalıklar 
f ııııuıca sımr llVT'AlfMSZsıt 

lstanbal Telef an 
tur. sedilmeğe ~tır. Yani 
Maamafih Alınan karşılık ta.ar- mevsim şartları bundan ~onra 
mzları henüz Ruslan istirdat et- mihver wdularmdan ziyade Rus 
bikleri yerlerden söküp atacak ordularına yardım edecektl:t'. 
bir surette müessir olamamıştır. Çünkü evvela Rus ordusu gerek 
Bunu Alma:n tebliğlerinden de an teçhizat gerek melbusat itibarile 
lamak kabildir. Bu karşılık taar- Alınan ordusuna nazaran krş 
ruzlar şimdilik: ancak Ru,s taar- harbine d aha u ygun bir surette 
mz kollan tara:f:ından yapı- hazırlıklıdır. Sonra, Rusların ge
l.an hamlelerin şiddetini azalt- çen kış çok istifade etikleri ve 
mağa yaramış ve Stalingrat'tan bilhassa Moskova muharebele
cenup batıya doğru mihverin e- rinde on yedinci tank, yirmi do
linde bulunan koridorun arka ta- kuzuncu motörlü ve yüz altmış 
rafından tamamile kapatılmasına yed.inci piyade Alınan tü.menle
milni olabilmiştir. Bundan sonra !erini mağlubiyete uğratan meş
ki vaziyetin inkişafında her iki hur süvari tümenleri de ikinci 
tarafın buradaki muharebe mey- .kışuı girmesi ile tekrar muharebe 
danlarına sürebilecekleri takıriye sahnelerinde kendilerini göste
kuvıv.etleri anın olacaktır. Sta- receıklerdir. Rus taarruzları, her 
lingrat önündeki Alman kuvvet- iki kesi.m<le de ~as gayelerine 
lerinin son vaziyet karşısında da vasıl olmadan şimdi durdurulsa 
ricat etmi~rek muharebeye de- da bir durgunluk ve hazırlık 
vam etmelerine bakılırsa Alman devresinden sonra bilhassa bü
başkomutanlığı 'bu kuvvetlerin yük süvari kuvvetlerinin iştira. 
etrafındaki çenberin kapanması- kile kışın en şiddetli bi,r zama
na mani olabileceği kanaatinde nında tekrar başlıyacağı ştipheı
bulumıyor. Maamafih her hesap sfadir. Alma:n ordU.Su Geçen kış 
doğru çrlonaz. Stalingrat onün- esa.sh olarak yalnız ~biatla mil
deki Alınan ordusu için tehlike cadele etti. Çünkü, Rus ordula
henüz zail olmamıştır. rı geçen ,seneki muharebelerde 

ParaJ u Perıemhdu •U• 1ıer111 Çatıldı: w dotru )Htııam prtftr. tstt19lerhınıeftJ!arr ~ nftftı8 ki-
'- den n..O • bUP ı. ı ğıtlariyle ~ Cil:ıı içiııde Tabiaka)ıede telefalı binasfnda Zat İ,ıeri Amirti-

' aaıııa "11
,.. -., - ..... ..._ ........ ·-•"• ı .-.ı- mfb:acaa.f''- - (1951) , (T_,_1 '"...,. 1 15........ ........ .. 

Orta kesimde Rje~'d~ ~ ~e A1: ~akip etmiş oldukları her yerde 
man hatlannm delindıgı batta matla müdafaa usulü sebebile 
son haberlere nazaran Rjew şeh- çok fazla zayiata uğramış olma. 
rinin içinde sokak muharebeleri lan dolayısile kış esna:smda Al
cereyan ettiği bildiriliyor. Esa- marilara büyük bir tazyik yapa
sen bnrada Alınan hatlannın Rus mıyaca.k kad~r yorgun ve zayı.ı 
hatlan içinde teşkil etmiş oldu- düşmüşlerdi. Halbuki yeni teşkil 
ğu çıknıtı ~ bu çıkıntıyı üç ta- edilmiş olan Rus orduları orta 
raftan ihata eden Rus cephesinin kesimde bir senedenberi büyük 
müsait rvaziyeti Ruslara taarruz bir meydan muharebesi zayiatı
çin çok elverişli çıkış yerleri na uğramamış, bilakis mütema. 
teşkil ediyordu.. Bahu,sus orta diyen kuvvetlenmişlerdir. Bina
kesimde Almanlaruı cenup kesL enaleyh bu kış Alman orduları 
mindeki kadar kuvvetli bulun- yalnız t abiatla değil ayni zaman
d u.kları iddla edilemez. ~urada- da geçen senekine nazaran çok 
ki Rus tarruzo. çok büyük lruv- kuvvetlenmiş ve taarruza haz1r
vetlerle desteklenmese b ile va- lanmış Rus orduları ile de çetin 
ziyetlıı Ruslar lehine ilk ~a- mücadeleler yaprnağa mecbur 
h anında Alınan başkomutanlığı kalacaklardır. Sonra, Alınan ba!
nı elindeki hava ve kara takviye komutanlığı, geçen kışa nazaran 
kuvvetlerini taksime mecbur e- bu kış bambaşka bir manzara 
deceği için mühimdit'. Eğer Rus- gıöst.eren Akdeniz ve _cenubi Av
for~ hu kesimde de büyük taar- nıpa vaziyetini de daima gözö
ı uz kuvvetleri tahşit etme~e mu- nünde tutmak ve oralarda müt
\•affak olduysalar o zaman, AL tefiklerrin ihdas ettikleri ve ede. 
man ordularmm dikkat ve ihti- cekleri yeni emrivakileri karşı
vatlamn cenuba çekerek, orta lam.ak için yeni tedbirler. almak 
kesimde Sm.Ölensk'i istihdaf e- ve yeni takviyeleri yeni cephe
den büyük btr yarma taarruzu- lere sevketmek ihtimallerine kar 
na girişmek üzere olduklarını şı da daima hazır bulunmak mec 
düşünebiliriz. buriy.etinde kalacaktır. 

OSMANLI 
-~ 

BANKASI 
TORK ANONİM ŞtRKETl 

r E S t S T AR t H İ 1863 
Statüleri w Türkiye Cümhuriyeti ile m ünakit muka~elen.a. 
mesi 2292 ımmaralı 10/6/1933 tarihli kanunla ~~ik edıl. 

mişt.i1:. (24/6/1933 tarihli 2435 numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
İh1iyat Akçesi: 

10.000.000 
1.250.000 

İngiliz Lirası 
İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARİS, MARStt..YA ve NİS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

MISIR KIBRIS YUNANlSTAN, tRAN, tRAK., F!LlSTlN 
, ~ w MAVERAYI ERDüN'de 

Merkez ve Şubeleri! 
YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANİSTAN, SURİYE 

LfiBNAN. Filyalleri w bütün Dünyada Acenta ve 
muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı earl ve m evduat 'hesaplan küşadL 
Tic:arl krediler ve vesaik:li krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerinde keşide senedat 
iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Eshanı'tahvilit aftın .e emtaa iherine avans. 
Suedat tahsllitı ·99 saire. 

ÜÇÜNCÜ iLAN 
Hali Tasfiyede 

BREZiL YA KAHVES 1 
. 
1 Türk Anonim Şirket 

Tasfiye heyetinden: 

-
-

-

-
y 

lıı 

-
-
-
i-

s-
n 

-
-
u 

9 Sonteşrin 1942 tarihinde fenalA 
de surette içtiııYcı eden Bre:r:ilya Kah 
vesi Türk Anonim Şirketi hissedarl81' 

wnumt heyeti şirketin 1eshü tasfiye 
sine ve tasfiye memuru o1arak Tür
kiye İş Bankası A.. $, İstanbul Şube 

si Direktörü Bay Halis Kaynarla Ba 
Azmi Tozanın tayinine karar verm 
olduğundan, şirketten alacağı olanla 
nn, şirket esas mukavelesinin 86 tn 
C1. maddesi hükmüne tevfikan, bu a 

lacaklanru üçüncü il.An tarihinden it 
haren nihayet bir sene zarfında t 
tanbulda Bahçekapıda 4 cü Vakıf ha 

4 cü kat 22-25 numaralarda kain da 

irei mahsusada şirket tas!iye heyeti 

ne müracaatla isbat etmeleri 10%um 
il.An olunur. 

ı\ 

~. · 

. Osmanh Bankası 
Umumi heyet içtimaı . . 

un Komite raporu ile 31 Tll>:kfın 
ne 1941 tarihinde nihayet buhın se 

hesabatına ittJlA hasıl etmek ve 
mıım.l komiteden çıkan azaların y 

u.. 
e-
e-rine diğerlerini intihap eylemek üz 

re hissedarlar senelik umumi heye ti-

sa-nin 23 tlkkAmm 1942 tarihine mü 
dif Çarşamba günü saat on iki otu z_ 

ad da Londra'da (E. C. 2) Old Bro 
Street'te Wi~r House'da içti ma 

edeceği stati1nün 29 uncu maddes ine 
tevfikan ilin olunur. 

ci-Statünün 2'7. ncl maddesi mu 
bince Umum! Heyet en aşağı o 

hisse senedine malik olan hissed 
lardan mürekkep olduğundan blss 

darlar içt.lmaa iştirak edebilmeli: 
çin hisse senetlerini içtima k'n t 

tuz 

ar-
e-
i-

es_ 

ev-
zi-

ke7. 
lne 

bit ednen tarihten laakal on giin 
vel Bankanfn fııtanbulrlald merke 

ne veya Bankanın bariçteld nM!r 
veya şubelerinden herhangi bir 

(Londrada E. c. 2, 26 Throgmor 

1 Street'e) tevdi etmelidirler. 
ton 

1 ..................... 111 

Bahçe Merakhlar 1 

-Y11başı Çam!arm~ salon yeşn 
Jikleri. Avrupa gülleri. güzr 
çiklameleri, süs fid:.ınlan. yemi 
ağaçlarmIZl vesaireyi Ortakö' 
Ankara Bahçesinde bu1abilir«i 

' nlz. VASIL -
, 

hA-
dan 

1 İstanbul asliye üçüncü hukuk 
I kimliğinden: Alis Terziyan taratm 

ere ı Pan~attı HalAskArga7.i caddesi D 
l <ıokak 1 numarada K.irkor Terzi yan 

a-· ~leyhine mahkemenin 942/429 num 
1 rası ne açtlan kaytpltk davasın n:ı 

nüddeaaleyhin gazete ile UAnen v 
1 tebliğe rağmen 25.11.94~ saat 14 

nki 
te 

1 mahkemede isbatı vücut etmediğin den 
rarı 

1 

hakkında ayni suretle gıyap ka 
ittihaz ve tebliğine ve tahkik 

130.12.942 sa~t 13.30 a talikine ka 
1 verilmiştir. nAn tarihinden ltlba 

atrn 
rar 

ren 
ve 

ve 
beş gün zarftnda itiraz: etmediği 

mezkik tarihte mahk~e bizzat 
yahut bilvekfıle hazrr · bulunma dığı 

ha-takdirde gıyaben tahkikat ve mu 
kemenin devam ve karara raptolun a-
cağı tebliğ makamına kaiın olmak Ü-

zere iUn olunur. 

KAYIP- Kandıradan alldığım nü-
fus cüzdanımla yine Kandıra ask er-

En vüksek emniyet şartlarmı haiz kiralık 
K asalar Servisi vardır. 

tez-l lik şubesinden aldığtm terhis 
keremi, İstanbul liman idaresin den 

1 
aldığnn gemici tezkeremi ve ekm ek 

Pıyasanm en müsait l]Urllariyle (Kumbaralı 
Kıunbarasız) wsarru.f hesapları açılır. 

r:ieyo karnemi zayi ettim. Bunlartn yen ile-

Ü . rini alacağlmdan esknerinn hükm 
yoktur. Kandıranın büyük Buc aklı 

.. .-j köyünden 329 doğum.ln Mustafa 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
'1 uhammen Te· 

Co~ No~ • Cinai bedel m l nat 

~--~~~~~~~~~~ 

51191"13 Haliçte Taş kızak ve valide havuzu önünde ) 
batık bir torpido enkazı 800 ) 
Hallçte Tat ldzak ve valide ha.VU%U önünde ) 
attk cephane dubası enkazı 3000 ) 585 

"' ,. 
Haliçte Taş kızak ve valide havtız11 anünde ) 

lii • batık rı!.ı'bm inşa:atmda kullantl.arı duba enkazı 4000 ) 

Yukarda yazılı öç semi enkıu! 7.12.942 Pazartesi gfinü saat 15 
te Milll EmlAk Mildürlüğünde müte,ekkil kOnıisyonda ka~ ~~ u
suliyle toptan satılacaktır. İsteklilerin 2490 sayılı kanun biikümlen da-
. · de ha7.İrlan.mış teklit mektuplartru ihale günü saat 14 e ~adar ko
:~~n reisliğine tevdi etmeleri ve .nüfu.s ,hüvi'Yet cüzd.~n~aı::ru .. ıbraz: .. ey
lemeleri muktaz.i<ilr Faı.lu ;izalıat içm Millj Em.lak . Mudurlüğüne mura-

• _(1492)_ 

oğlu 

Ali Ay, 

be 
ğum 

za-
eski 
.,.ıu 
ha-

KAYI P .:_ İstanbul Emniyet Şu 
IV Direktörlüğünden almış oldu 
31/24836 sayilı ikamet tezkeremi 
yi ettim.Yenisini çıkaracağimdan 
sinin tıilk.mü kalmamıstır_ ~ 
Taksim Keresteci sokak -tr r<o. lı 

nede Yunan tebaasından Dimitri Di-
yamandopulos. 

KAYIP - Feı:ı t.ak<ilt.es:inden Mll 
pa-42 ders senesi için aldıltm oebeke 

somu kaybettiğimden hükmft yoktur 
N<>. 923. Lili Kapuano 

n 
ve 

Sahip ve Neşriyat Müdürii: Hali 
LQt!i Dördüncü. Oazetecilik 
N~riyat l'. 4. .S. TAN Matbaası 

1 

TRAMVAY DURAKLARI 
İstanbul Elektn1c, Tramvay ve Tünel lelebneleri 

Umum Müdürlüğündea 

Tramvay c!tı~klen tadil edilmiştir. Btr kllllm duraldllr tekrar tem 
dilmiş " basılan bldrr1:tmısftr. Titknr tesis edDea " kaldırılan du

raklar: 
e 

Beyo1'u ~bekml; Gara!. OsthanOO,., eocuk hastalı~ dı.ıra.k1an tek
rar tesis edf!m~. 

Çocuk hastahanesfnde arabalar saat on ilQe kadar dıınıeak. eonra dnr
ınıyaea.kt1r ,) 

Btma mu bbll Hameındaıld durak lar kaldu1'1mrşhr. 
Beşiktaş eebekesi: Boğazief lisesi, Lolei, Defterdar dara'ktım teknır 

tesis edilmiştir. 
Şeref stach durab yalnız maç günleri ve icap eden saatlerde yapt-

1.acaktır. 
Aksaray şebekesi: Etyemez duraih Davutpaşaya natdedilmiııtir. 
Bu tadil!t 3 BirincikAnun 942 sabahından itibaren tatbik edilecek

t" ır. (1949) 

Roket Mürettebafl Ahnacak 
Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüiünden 

A - Yıı!l.lan otur: beşi geçmemiş o1mak, 
B - Fill1 askerliğini yapmış olmak, 

C - Boylan 1.70 ten aşağı olmamak; 
D - Yfü:mek, dafma'k:, ltürek çekmesini btımek. 
(AskerUği.nJ donanma.da yapm1$ olanlar veya en a:ı: bfr sene deniz 

hayatında çaltşmış bulun~nlarla, ellerinde marangozluk, tenekecilik ve
saire gibi bir sanat gelenler tercih edllir.) 

1 
Tallplerin dilekçe, aııkerlik vesikast ve nüfus hüviyet cüzdanlariy1e 

4 12 942 Pa7.ıırtesi gününe kadar işletmemiz ldn emniyet müdürlilğü 
tahli~iye şefliğine müracaatları. (1937) 

TÜRKiYE CÜMHURIYEJi 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası . . 
Şube ve Ajans Adedi . 265 . 

Zirai ve Ticari Heı Nevi Banka Muameleleri 

Biriktiren!ere 28,800 lira Para 
iKRAMiYE YERiYOR 

~ı,...t ean oc .. ,.ıd• twtnbaralı • ıtıbra-. taurnn t\eaptannda • " ., il 
• fueaı Dutunan .a ... wft•d• 4 dua ~kH-11 1rur'a il• • .. O•d•kl oıı ,. 

• • • 4CJ 

,., 
''° 

ıar. lloıu11 hrf" d•Gftııt.caktlp. 

.. d., ' .aı:e Urar 4.o<ıe •,ı,. 

• tcıt • LOOll • 
• .. • 1.000 • 
• .. • 4.000 • 
• 90 • l,AIOO • 
• ., • •.sac • 
• • • l.IOll • 

• K 11. A T .. e.ı oı.ritı6kf O•"'•• ah Mftt lçtnde it Uradan ıtt•O• ıfOt 
"l ly enlere ikram.,,_ Olkt•OI takdh·d• ~ IC) tu'-fyte .,.....ecelrth l(ur'ı 

ıtr Hnedt 4 defa '1 EyfCM, 11 lllrfnotkAflDA. ,, Mlll't ve U He2lre · 

IZMIR DEFTERDARLIGINDAN 
Mevkii: bmir, Karşıyaka, Donanmacı mahallesi, Yalı Cllmhurlyet 

caddesinde 95 ada. 33 parsel. 380/1 taj numaralı maa bahçe hane. 
MüştemilAtı: Bodrum katında: 1 mutfak. 1. odunluk, 2 çamaşırhane. 

4 helA, birinci katta: 3 oda. bir kalörifer radiyatörlU Salon. bir yemek 
odası, bir balkon ve bir sofa. 

Orta katta: Duvarları yanm çini döşeli banyo mahalli, biri kalörlfeı 
radiyatödü olmak üzere 6 oda, balkon, helA 

0

ve sofa. 
Üst katta: Yedi oda, bir belA, bir Alon. 
3526 metre murabba! bahçe, bahçede muhtelit chıs ağaçlar ve bina

ya muttasıl büyük salon ve bahçenin arkasında klŞ çiçekliği ve ayrıca 

geniş bir od.a, tulmnba ve cephe ve solu ile arka kısmhıda demir P~
maklıkb duvar. 

Yukand.a mevki, evsat ve mQştemilAtı göster nen (65000) altmfş bes 
bin lira muhammen bedelli ve. 912 satİş numaralı gayrimenkulün mülki
yetinin satışı peşin para De 28/llf942 tarihinden itibaren 15 gün müd-
detle ve (kapalı zarf) usuHyle müzayedeye çıkanlmfş ve 11/ 12/942 Cu
ma günü. saat 15 de Defterdarlık MilU Emlft.k Müdürlüğünde müteşekkil 
satış kom isyonunda ihalesi kararlaştırılmış olduğundan taliplerin teminat 
akçesi olarak (~500) lira yatırmalarl vıe 2490 sayıl? kanunun S2 ve 33 
üncü maddeleri mucibince teklif melttuplannı o t(ln saat 14 de kadar 
mezk1lr komisyona tevdi etmeleri. . (Hl96) 

-1111111111 
l - Nümune ve ı~est· DlllcibiDoe 10,000 adet bira sand1*t mQ

tıe.ahhtt nam w besabma aç!k eksiltme~ ınübayaa edllecektlr. 
2 - M1Jhammen bedell 168.500 li• muvakkat terntnm 12837.SO u. 

ram. 
1 - Eladltme 4.12.IMS Catna dn4l saat 11.20 de ltabatqt.a 1evumı 

pıbesi alım komisyonunda yapüaea.ldır. 

' - Şartnameler her gün öğleden sonra ~ ıeçen şubeden İzmir, 
Ankara bas müdürlüklerinden Bil kunıı mukabilinde alınabilir. 

ti - İsteklilerin ~ '1,5 gilveome ı>arastYie birlikte adı geçen ko.. 
ıWs:ona müracaatlad ~n Qlumır. .(l547). 

~ ................................. ... 
TillU<JYE iŞ BANKASI 

1943 
Küçüle Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
KEŞIDELEB: 

1 Şublıt. S Mayıs. Z Aiustos 1 İkindtqrin tarihlerinde 711p1b • 

,,. 1943 iKRAMiYELERi 
1 adet 1999 Liral .. k = 1999.- Lira 

999.- • 
888.- • 
777.- .. 
666.- • 
555,_ • 
444,.- • 
666.- • 

1 • 999 
1 • 888 
1 • 77'1 
1 " 666 
1 " 655 
1 " 444 
2 .. 833 

10 " 222 
30 • 99 

60 " 44 
250 • ~ 

334 " 11 

• 
• 

• 
• 
" • 
• 
• 
• 
" • 

= 
== 2220.- • 
= 2970.- • 
== 2640.- • 
== 5500.- • 
== 8674.- • 

\.. ... •••••• •• il •• •• •••••• •• • • i l •••• J 
landye le Bankasına pan ftbrmafrJa yalm:7 pan bfrlttrını 
v-e faiz almış o.tnıu.. a.vni vı.uanda taUintzl de denemlt ~ 
ltJ'ltJnl!L , ................................ -

f .. ~~~:~: ~i~~iS!~~~~~~~: .. ~i~~=:.L:· ... 
• •••••••••• •••• •••• •• •••••••••• •••• •• •• •••••• •••••• 

Beher kilosuna 33 kuruş fiyat tahmin edi1en 40000 kilo kuru soğan 
pazarlıkla 4/12/ 942 günü saat 15 de satın alınacaktı~. Kati teminat! 1980 
liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir, Isteklilerin belli gül" 
ve saatte Salt nazarında M M V. 1 No. lu Sa. Al. Kom. gelmeleri. 

<.302 - 1807) -Aşıığıda cin~ ve miktarlariy1e tahmin . l:iedelleri yazılı sebzeler !S.1~. 
942 günü saat 10 da pazarltkla M. M. V. bir numaralı satm alma kotnis
yanunda talibine ihale edilecektir. Hepsinin teminatı 9775 liradır. Sart
namesi her gün komisyonda görülebilir. 

Talip olanlartn muayyen vakitte ~omisyona müracaatlart 
Mlktan Muhammen fiyatı CiNSi 

90.000 Kilo 
60,000 .. 
'76.000 " 

20 Kuruı Ispanak 
Lahana 
Pırasa .. 

" ,, 

19 
22 
31 
37 
65 

" .. .. 
,, 

" 

Havuç 
Kereviz 
Karnabahar 

22.000 
14,000 
22.000 
22,000 Demet ı.~ " Maydanoz 

(311 - 1914) -Pawrlıkla 64800 kilo pırAı;a ve 64 ı ' kilo lııhana almacakhr. Bir 
kilo lahan:ıya 20 kuruş, bir kilo pırasaya 20 kuruş tahmin edilmiştir. 

Temlnı:ıtt 3Rll8 liradtr. tha1esi 4/ 12/ 942 günü sant 14 de Sa1rpazarmda M. 
M. V. Bir No. lu sAtm Alm:ı Ko. da yapılaeRktır. Şartnamesi her gün 

öğleden evvel Ko. da görtilebl~ir. Talip olanların muayyen vakitte Ko. 
na müracaatlan. (296 - 1803) -13 ton sığtr eti !>attn almııcaktrr Rir kilosuna 120 kuruş tiyat tah
min edilmi<;tir. Teminatı 2340 liradır. Şartnamesi her gün öğleden evvel 
Ko. da E(Örülür İhalesi 7/12/ 942 E(ilnii saat 15 de Sahpazarmda M. M. 
V. Bir No. lu satm alma Ko. da yapılacaktrr Talip olanlartn teminat
lariyle birlikte muayyen vakitte Ko. na müracaatlarl. · (2.98 - 1805) -500 ırn 600 hin adet ekmek nic:irmesi ihale ! p:ızar1tk1a yal)ılaeaktrr. 
Pazarhitt 3 12,ll42 !<a, t 15.30 da 

1
Salrp ızartnda M. M. V. Bir No. lı satın 

alma Ko da yapılacıı ktır Şartnıımı>si her gün öğleden evvel Ko. da gö
rlllür. İsteklilerin 900 Ura kat'i teminatlarlvle belli vakitte Ko. na gel
meleri. (:l14 - 1938) -806140 adet ı>km~k pişirmesi ihalesi paınr1ıkla yapılacaktır. Pazarl!-

1{1 3.12,942 günü saat 15 te Salıpazarmda M. M. V. Bir No tr. satın al
ma Ko. da yapılacakttr Şartname~i her gün Ko. da görülür. İf!tek1ilerln 

1813 lira 80 kuruş kat'l teminatlariyle birlikte belli vakitte Ko, na 
ıtelmeleri. (317 - 1939) 

SATILIK MAKiNE VE SAiRE 
1 - Torna tezgAhı. Az kullanrlmış. Uzunluk 1.ao irtifa 30 santim . 

Resimde 2örülenlerden başka avarast ve diğer teferrüatla:ı mevcuttuT. 
Komp1e 2200 liradır. 

2 - Makkap tezg5hı ayrıca mandarin ve makkap uçlan vardır. 
li'iyatı 800 liradır. 

3 - Motör. 12 beygirlik tnıızotla işler. Manyatoludur. 1000 Llra. 
4 - Transmisyon - Uzunluk 10 metre kalınltk 5,5 santim, Ayrıca 

kasnak ve kayışları vardtr. 450 lira. 

5 - Demir makası. Yeni, muhtelit cins demir keser, Pıçaklan var
drr. Fiyatı 800 liradır. 

6 - Örs ve demirci aıet1eri. Muhtelit cinslerde: 350 lira. 
7 - Dökümcülük aletleri - Derece. Pota. Dereceler pirinçten Mam~ı 

7 muhtelif eb'altadrr. Bir de kayışla müteharrik 60 santim kutrunda 
vantilatörü de vardh-. 250 lira. 

8 - Seyyar demirci ocağı: Bir adet. Vantilatörlüdür. 150 Ura. 
9 - Alatı ziraiyeye 'ait ve yeni pulluk yapmak için muhtelit cins

lerde AUlt ve pereseler. 250 lira. 
10 - Küçüklü büyüklü iki ağızlı 30 adet anahtar, iki adet fngilfr 

anahtarı, 2 adet mengene ve birçok ufak parça Aletler de tesviYecillitP 
aıt. 250 lira. 

11 - Ayrı ayn iki takım boru paftası. 250 lira. 
12 - 2 adet demir paftast. Civata vesaire imal etmek itin. fnJ?iliz 

mamQIAtt. (11 inci maddedeki paftıılar1a beraberdir) 
13 - 2 adet Gaz ocağı. Pürmü7. lllmbası. 150 lira. 

14 - Uma demirleri delmek için Pançon (Zımba) 200 lira. 
NOT: Atölyemizde başkaca iki adet dinamo resimde ıtnriilen 22•~ 

volt 4,5 kilovat devri 1400. Bir de 110 volt 4,5 kilovat 1040 devirli Si
mens marka dinamomuz tnevcuttur. Bunlara ait Resitans ve diğer tevzi 
tabloları mevcuttur. Her ikisinin fiyatı 1500 liradır. Ayrı ayrı ahndt~ 

takdirde 220 volt Dinamo 800 lira d.i!.teri 700 llradrr. 

Atölyemizde bunlardan başka 1500 kiloya 4yakın parça demir ve di
ğer tüccarl emtia (Clvata, poyra, pulluk pıçağı, pullu!dar ve yeni pullu!< 
yapmak için bir miktar malzeme) VArdtr. 

Yukarlda yazılı olan biliımum alat ve edevat toptan verildii!i tak
dirde 9000 liraya verilecektir. 

Müracaat: Burdur !'',fia Baş mRkinisti SükMi Gülcü 

KAYIP - 9573 sicil sayılı şoför eh
liyetnam.eml ve kazanç karnemi, me-

saı karnemi ve muayene cüzdantm! 
kaybettim. Yenilerini alacağımdan 

hükümleri yoktur. Galata Arapcamii 
Sarl:ı:eybek sokağı No. 2/4 te Durmuş 
Us tüner. 

K A Y I P - Batan motörümle bera· 
ber Bodrum liman reisliğinden almı• 

olduğum bir kıta reiı:ı sahaıtetnamem 

zayi ettim Yenisini alacnğtm için e!>· 
kisinin hUkmU kalmad1ğmt iHln ede 
rim. Bodrum Kumbahçe m~hallesin· 
de mo«?r .~)?tanı Nebil Agan. 

1 
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