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Amerikanın Sulhü de 
K.azan·mak için 

.5"arfettiğt Gayretler 
Bunlarm En Mühimi Harp Sonu Dünyasının iaşe 
Mesuliyetini . Amerikanın Üzerine Almasıdır 

Şimdiden 
Beliren 
Uç Safha 

.Amerikamn IGlh huırlrtı faaliY' 
tini ~ brn:ıa a-,mııak Jbımdır. 
Birinci u.fba harbin denmınca 
mnttefldlef'e " lsgal edllecelı: aab .. 
!ardan kurtanlac:ak milletlere Yll• 

pılacalı: nrdnndrr. İkiae!. tahfa 
harpten ıonra dünyanın nlh huır· 
lıfmm tiçUndl saftıaa i9e harpten 
sonra Çtkman beklenen bubranla
tt. ihtilal ııoe lııyaıı.hır'll lı:arp ted
birler almak - tfmd.iden hbırlıkb 
buhmmaktır. 
----------- Gueteeilerimizin lngilteredeki ikametleri sırasında, Hava Daimi 

M. Zekeriya SERTEL. Devlet Sekreteri Sir Arthur Street başmuharririmi% M. Zekeriya 
Sertel ile görüşüyor 

Nevyork, 1 (Başmuharrtrl

mizden telsizle) - ~ 1 
l'ika yalnız hatbi değil, snlhü de f 
~azanın.ağa karar vermiş görünü-

iŞLER ÇATALLAŞTI 
~or. Geçen Cihan Harbinde ol. 
duğu gibi sulh masasından ~ 
~P milletleri kendi başlarma 
bırakınak niyetinde değildir. 
~ünyanm artık son defa olarak 
&>etli şulha kavıışması için elin
den geleın llıer Şeyi yapmağa ha
~rlanıyor. Bu bakımdan .Ameri
ltanın sulh. hazırlığı da harp ha
~ırlığx kadar ve belki de ondan 
daha ehemmiyetlidir. 
Amerikanın bu sulh faaliyeti 
~ et.raflı malfunat top
tainak üzere Vaşingtona gittim 
\>e ziraat nazınndan başlıyarak 
birçok salfilıiyetli klınselerle gö
t'Uştüm. 

İngiltere, Darlanın 
HiikUmet Şefliğini 

Tanımıyor 
Müttefik Başkomutam ise, Darlan Ve 

Giraud'yi Müttefiklere iltihak 
Etmeleri Dolayisiy1e Hararetle Tebrik Etti 

Topladığım malU:m.at bir ara.. 
)'a getirilirse Amerikanın harp- -----------ı Londra, 3 (Radyo, 19,~5) -
len sonra nasıl bir dünya ta.sav- Avam KamaTasında bugün beya-
\tur· ettiğini. bu dünyaya nasıl natta bulunan Hariciye Nazırı 
bir nm.ın venneğe hazırlandığı- Eden, Darlan tarafından neşre. 
ıu. anlamak daha kolay oluyor. dilen ve kendisine hükumet reis-
ı\nıerikanm sulh hazırlığı faalL liği veren beyanname hakkmda 
~etini üç kısma ayırmak müı:n- Britanya hükumetine danışılma-
tfuıdiir: mış olduğunu söylemiş ve Buyük 

Birinci safha.. harp devam e~ti- Britanya hükumetinin bunu kem. 
ti müddetçe müttefiklere ve iş- disini kabule mecbur addetme-
gaı edilecek: sahalanian kurtan.. diğini ilave etmiştir. 
lacak milletlere yapılacak: yar- Işçi mebuslardan biri şu suali 
<hmdır. İngiltere de dahil oldu- sormuştur: 
ğu halde Amerikanın müttefik- "- Bunu kabule kim mecbur-

dur?" 

HALK GAZETESi 

Duçe'nin 
Nutku İçin 
·Tefsirler 
lngir.zler, Nutku le; 
Huzursuzluğa Bir 
Delil Sayıyorlar 

r ' Mektep kitabı kadar ve belki de daha mühim olan 

Ç O C U K A N S 1 K L O P E D 1 SJ 
Yalnız Cocukların Değil, Büyüklerin de 

AnsikJopedi8idir. 

FIYATI 8 LtRADIR 
rAN İdaresinden ve bütün kitaı>Çdardan isteviniz 

-----------------------------------....J' . ez 

ltalya'da Nakliyat 
Zorluğu Başlamıı Hafif birliklerden mütesekkil bir İngiliz deniz teşkili Ak.denizde seyir ederke~ 

Londra; 3 (A.A.) - Britanova r- "\ 
ajansının diplomatik muharriri 1 Af • k 
radyoda Mussolüıi tarafından r 1 an 1 ft 
söylenen nutkun Italyadaki hu- • 
zursuzluğun parlak bir delili ol- 1 s+·ı ı a"' s 1 
duğunu kaydetmektedir. Ingiliz 1 
tayyarecilerinin bundan evvel oL s d 
duğu gibi Italyayı gözetmiyecek- 1 r a s 1 n a 
!erine dair Churchill tarafından 
yapılan kat'i beyanat dolayısile 
İtalya halkı arasında endişe hü
küm sürdüğünü .göstermektedir. 
Memlekette husule gelen büyük 
tahribatın itiraf edilme.si ve fa.. 
şist şeflerinin halkın harbten ge
len büyük bıkkınlığını itiraf et
meleri İtalyan müdafaalarının 

Bir Uc;ak Gemisi de I 
· Dahil, 11 lngiliz 
Harp Gemisi Battı 

bezgin ve maneviyatlarının 00- Amerikahlar da Beş 
zuk olduğunun bir delilidir. Bun- Nakliye Gemisi Kaybetti 
dan başka Mussol~ İtalyanları Londra, 3 (Radyo, 19,45) -
son bir gayret etrafında topla- İngiltere Bahriye Nazın Alek
mak için müdahale etmek zama. sander, Avam Kamarasında be. 
nınm geldiğini anlamıştır. yanatta bulunarak denizaltılara 

1:1fr Devamı Sa. 2. Sü. 3 karşı alınan tedbirler dolayısileı 

Mr. Eden'e 
Göre Harp 
Sonu Dünyası 

• 

gemi kayıplarında bir azalma 
görüldüğünü, bununla beraber 
düşman denizaltılarının da his
solunur derecede azaldığını söy
lemiş ve şimali Afrikaya yapılan 
son harekat sırasında İngiliz bah.. 
riyesinin zayia.t bilançosunu ver
miştir. Nazır, taşıt gemileri kay
bının düşmanın işine yaramama
sı için verilmiyeceğini ve harp 
gemileri zayiatının 2 muhrip 1 

l:7fJ'" Devamı Sa. 2. Sü. 6 

r ·unus Sularında 
Küçük Bir Deniz 
Çarpışması Oldu 
İngilizler İki Muhriple Dört Ticaret Gemisi 
Batırdı, Bir Muhrip Kaybetti - T unus'ta 
Almanların Karşı Hücumu Püskürtüldü 

Tunusta mihver mevzilerini ve müttefik kuvvetlerin taarrui 
istikametlerini gösterir harita 

lngiltere Hariciye 
Nazırı Diyor ki: -

11Bütün Devletler Cihana 
Şamil Herhan9i Bir Sis· 
tem Dahilinde Rollerini 

SARK CEPHES.INDE~~=~~;:~n:r~ Harkourt kumandasında bulunan 
küçük bir İngiliz deniz teşkili 
Tunus istikametinde giden bir 

lfdye Mecburdurlar .. 

Don Muharebesi 
Yıpratma Harbi 
Şekline Döküldü 

düşman kafilesine taarruz etmiş 
ve kafileye mensup gemilerden 
dördünü batırmıştır. Bundan 
başka iki refakat destroyeri de 
batınlm.ıştır. Gündüz bir keşif 
taarruzu esnasında görülen bu 
kafile gece yarısından biraz SOll
ra İngiliz gemilerinin taarruzuna 
uğramıştır. Düşman kafilesi ta
arruza uğrar uğramaz da~ 
ve mukavemeti kırılmıştır. Re-

M k C 
· • .. fakat gemileri ile bundan sonra 

er ez ephesınde Ustun Kuvvetlerle yapılan şiddetli bir çarpışma es. 

Y apllan Sovyet Taarruzu Devam Ediyor nasın~ 4 düşman gemisi ile iki 

Berlin, 3 (A.A.) - Alman teb
liğinde kaydedildiğine göre, fe. 

muhrip batırılmıştır. Uç kruva-
zör~ 2 destroyerden müteşekkil 
~ Devamı Sa. %. Sii. 4 

leri kendilerinden yardmı bek.. 
l:iyorlar. Diğer taraftan müttefik 
~ular harj> esnasında işgal e- . 
decekleri sahalardaki milletlere 
derhal gıda yetiştirmek ihtiyacı 
'lar,., Bu yardımı organi1ıe etmek 
llk sulh hazırlığı sayılabilir. 

Mr. Eden na hava şartlarına rağmen Kaf-
Eden, bu suale şu cevabı ver. kasda inatlı muharebe ıer yapıl- Bulgaristan 

Orduyu Teçhiı; 
Ediyor 

~~tir: . . ·~· .. Londra, 3 (A.A.) - Dün Avam makta ve düşman ağır kayrpiara 
--T Benım bıldıgıme gore, bu Kamarasında, harp sonrası yapı.. uğratı lmaktadır. Terek kesimın

. b~ya:ıat Ami~al ~arlan'a gelen cılığı hakkın,daki müzakerat es- de yapılan bir Alnian muk.abi1 
hır ılham netıce.sınde yapılmış- nasında söz alan Hariciye Nazın taarruzu neticesinde bir miktar 

!kinci safha, harpteın sonra 
tlünyanm ~yasi nizamım koru
tnaki.ır. Mister Roosevelt "R Mr. 
llull yarınki dünya nizamının 
il.na hatlarını muhtelif nutukla
hnda ~t etmişlerdir. Yeni 
d~ 1 R~l'tin meşhur dört 
b:ürriyet prensipine göre kuru. 
lacaktır. 

Bu dört sütun. üzerine dayana-

. 
Anierika Bahriye Nazın 

Albay Knox: 

KNOX'UN 
VERDiGi 
İZAHAT 
. . 

"Amerika l 943te Harp 
için 70 Milyar 

Dolar H·arcıyacak+.r,, 

~ olan yeni dünya, milletler a
t--dsındaki şwiyasi ve iktısadi mü
nasebetleri nasıl tanzim edecek
tir? Yeni dünyada emperyaliz
lbin rolü ne olacaktır Milletle
l'ın harp ve istiklalleri nasıl bir 
lE>minat altına konacaktır? Bü
tün milletlere hürriyet ve istik- Nevyork, 3 (A.A.) - Amerika 
laı vermek mümkün olacak mı- Bahriye nazırı Albay Knox dün 
~ır? Hariciye Nazın Sumner Nevyork'ta bir nutuk söylemiş.. 
Welles'in bahsettiği yeni bir mil- tir. Na.zır demiştir ki: 
letıer birliği kurulacaksa bunun "Ufuk şimdi daha parlaktır. 
tahakkuku mümkün olacak mı- Tunus'ta Mihvercilerin son saati 
dır? yaklaşıyor. Italya ayakta sallanı-

Bu ve bunlara ben.zer daha yor. Fransarun istikbali parla.İt.. 
hll'çok meselell?rle meşgul olmak tır. 
lizere Vaşingtonda ayrıca muaz· 1942 sene'5i sonunda Amc..ırfka 
q,m bir tetkik yurdu Jt,ır·~~uş.. yalnız mühimmat ve harp inşa-
'1.ıı-. Bu yurdun .v : ·'ı:lar?, at için bütün geçen harp esna. 

Dev ~ ~evamı S~ 2. S~ ş 

tll' ." M. Eden, harpt.E':n soınra Avrupa. esir ve ' birçok ganimetler alın. 
Eisenhowerin sözleri da yapılması gereken ilk lüzum- mıştrr. 

Loiıdra, 3 (A.A.) _Fas radyo- lu şeyin yeni bir Alamn tecavü.. Kalmuk bozkırlarında Alman 
su, Şimali Afrikadaki müttefik zü ihtimaline karşı d~vamlı bir motörlü birlikleri birçok Sovyet Harp Malzentesi Temini 
kuvvetleri başkumandanı Gene. müdafaa ~istemi kurulması olaca- kollarını tecrit ettikten sonra İçin 2 Milyar Levahk 
ral E.iSenhower'in Şimali Afrika ğını ve Ingilterenin bu sisteme yok etrnişlerdır. Dün Sovyetlerin Bir Kredi Açdacak 

1Jir Devamı Sa. 2. Sü. 6 l:lfr Devamı Sa. 2. Sil. 1 tank ve piyade kuvvetlerile yap-
------------------------ tıklan yeni taarruzlar aklın kal- Sofya, 3 (A.A.) - Bulgar Ma· 
r•••• • •• •• • • ••• •••• • • • •,, • • • • •• • • • • • • • •, • • • • • •••:'\ mış ve düşman ağır ve kanlı ka- lıye Nazın Bojilof, dün Sobran· 

yıplara uğratılmıştır. \ a meclisine iki kanun layihası 

Barem Kanununda Volga ile Don arasındakt · ke.. teklif etmiştiT. Uyihalardan bi. Stalingradm bıııl'.Q'!> .,ıan 

. Smlde 60 Sovyet tankı tahrip e- · rincisine göre, harbiye nanrlı~-
manallelerinden birinde "" 

dilmiştir. na 3 yıl içinde harp malzemesi 

Tadiller Yapılacak 
Bir Komisyon Bu iş Üzerinde Çalışıyor 

An.kara, 3 (TAN) - Tatbi- edileceği, kadroya icabında 

kattan şiı:ndiye kadar alınan barem 'canunu kayıtlarına bağ 
tecrübelere göre, barem kantı.. h kalmıyarak Jüzwnlu görü. 
nunda bazı tadiller yapılma- len · elemanların ıilınmalan 
sı karar~ştrr. Bu maksat- ve · bunlara yine kayıtlara 
la vekaletler mümessillerin.. bağlı kahnm1yarak maaş ve-
den mürekkep bir heyet Baş- ya ücret tayini esaşını kabul 
vekalette ça~alara b~ eden müeyyideler konulacağı 
mıştır. Bazı memuriyetlere anlaşdmaktadn. Bu kanun 
tecrübeli ve ihtısas sahibi·me- projesi Vekiller Heyetince 
mur bulmak hususunda kar· tetkik ve kabulden sonra, 
şılaşılan güçlüklerin bertaraf meclise verilecektir. 

Kalinin kesiminde ve Ilmen 1 · -------- almak üzere 2 milyar leva kredi 
gölü bölgesinde düşmanın kayıp. I Rumen Macar Ve açılacaktır. Harbiye nazırlığı, bıı 
lan 106 tankı bulmuştur. Şimal • 1 kredinin hepsini veya bir kımun: 
buz denizı cephesmde Alman ha- Bulgar Kumandanlar. vaziyete göre istediği gibi kul· 
va kuvvetleri Munnans ve Kola T I ki 1 !anmakta serbest olacaktır. Btı 
sehir ve liınanlanna isabetler op anaca armış. kanun projesinin mucip sebebi 
kaydetmişlerdir. 11 ile 30 son. Londra, 3 (A.A.) - Balkanla. bugünkü milletlerarası duruıx 
teşrin arasında Sovyet hava kuv- rın cenı..buşarki kısmı üzerinı;- dolayısile Bulgar ordusunu ci 
vetleri 309 tayyare kaybe'tmiş- c;öken tehlikeye karşı Alman' ge- hazlandıracak tedbirlerin alınma. 
lerdtır. nelkurmayı yeni bir plan hazır- sı mecburiyetidir • 
· Sovget teb/,iği11l- qöre maktadır Rome~ Macar ve BuL ikinci kanun lAyihası. fevka-
LOfıdra. 23 (A.A ) _ Ruslar sta- gar ordularmın kumandanları iade bir vergi ihdasına daırdir 

lfngrad ve merkez. cephelet'ind~ de. gelecek cumartesi günü Budapeş Bu vergi bütün ıdhalit ve ibra 
~amh taarruzlar yapmaktadır. Dün lede toplanacaklardır. Nazi hü- cattan sulh devresinde binde ik 
[!ecekt Sovyet resmt tı>bliği Rjev'ln kumetinin şefi müstakbel bir buçuk, harp halinde ise bhıde be! 
·w~bmda ve stalingrad'ın şimal batı- müda:faa için bu memleketlerde. olarak alınacaktır. Bu verginir 
~tnda Ahnanlarln ağır kayınlara uğ- ki mahalli kuvvetleri teskilatlan- tutan Bulgar kızılhaçına verile 

... ----· .. --•wa ............................................ .-.IMaMDlıoıl•M••• ................................. M............................... ~Devamı Sa. 2. s~ 'l dınnak istemektedir. cektlı 
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- Sen de ~nim gibi Nesimenln 
mü.cıasebetsizlliini bazmedemedin de· 
ğil mil Dedi. Maamafih Cüneyt mut. 
main!. Zaten bu sözlere inanmış ol
saydı, ben gözünden dÜ!}erdlm .. Ve, 
gözünden düşmü~ bir krza da asla 
evlenme tektifindc bulunmazdı, deiil 
mi?,. 

Be-Jkıs Neıime hadiscsinfn Feyzada 
büyük bir iz:reti nefis yarası ac;tıiını 
lnlamr§tı, Onıı teselliye lilzuın ~öre· 

< rek: 
- S!ip}ıesizt Dedi, Hem artık bıırı• 

< la.rı klmllen unut 1. İstikbali düşün!. 
Ah Feyz:li, bilsen ne kadar sevinç i• 

ı çindeyiml. Senin saadetin bmi de nıe· 
sut edecckl. 

-15-
Cavidan, röz yaılariyle l'Slanmış 

mendiU di~eri arasına alıp ı;ekiı;tire-
1 relı: hrrçınla51yor: 

- Anne! B~ hu adamla evlenmez• 
•em ölürüm, vallahi ölürüm! Diyor 

ı du. • 
Nuran 11hadet parmağını dudalıtla• 

rına aötUrmüı, onu daha yavaıı konu~· 
mrya <ve teiklno davet için gözlerini 
ac;mq: 

- Sus! Diye ıerUeşiyordu. O ilci 
paralık herif nna kıç riln kcx:a olar?. 
Ne tahsili var, ne terbiy~sil. Baba• 

1 sınrn koltuğunda yaşıyım blr serseri! 
Cavidan öfke ne ayaklarını tere VU• 

nıyordu: -<t"' .. 
- Dünyada ondan nzgeçmem .. Ne 

söyleseniz, ne yapsanız boştur.. Hem 
biz birbirimizi seviyoruz,. İlci gönül 
b'r olıırıca samanlı~ Pkyt"an olar .. 

Nuran yerinden knlktı. Kızının ya
nına yaklaşarAk: 

- Budala 1 Dedi. Seni ltlrn almaı;?. 
Gtlzelsin, tahsilin terbiyen, aazm sÖ• 
zün yerinde.!. Bir züppe tıirunda lcm
dinl %İyan etmekte ne mana var?. Yaıt 
nn öbür ıiin önüne bir doktor, bir 
mühendis, yahut daha deierli birisi 
çıkar •. Senin küfviln olan ve kıymeti
ni hakkiyle tudir eden birisi .• Çocnr 
luğu bırak .. Hem dayın da btı e"Tlen• 
meye katiyyen taraftar deiill 

Cavidan, fiirenç bir ıc1 ıönnliş eibi 
)'ÜZÜnü buru.~turarak: 

- A.mao bırak ıtu dayımı! D!1e ba• 
ğırdr. Evlenmek mefhumunu istihfaf 
eden hiss.l.z adamı. O no gönülden, ne 
saadetten ve ne de aile hayatından an
l:Jr •• Yalnız benim değil. hiç kimsenlı:ı 
evlenmesine taraftar deiildir.: 

- Evet ama, bıs defa haklı! 
- Senfn i~ine geliyor dı onun için! 

Zaten ondan bu hususta fikir aorman 
hatadır. Kırk yaıını reçmiş, mık ka• 
öar olmuı da htll bekar oturuyor .. 
Evlmeceii de yok yal. Böyle ejder• 
haya kim varır? r "' ol!'-

- D11yın hakkında böyle fena lif>a.n 

Yazan: Kerime Nadir 

klılla.nma Cavidan!. 
- Yalan mı ısöylilyorum? S'onra bu 

acam kalkıyor da. herkesirt nlctııne· 
ı:ine, saadetine karıljıyor .. 

- Sus diyorum sana 1., 
- Niçin susayım? Son her zaman 

dayımdan yaka silker, biç bir sözüne 
kulak umazdın 1 Halbuki bu defa, o. 
nun hezeyanlarını takdire kalktın!.. 
Cemiyet içinde bir mikrop kadar Zl!lt 

rarh olan bu nıuhallf adamm ne fik
ri, ne mütaleası Ye ne de naslhıtı b .. 
rıi katiyye.n alSkaılar etmez!, Ben bil• 
cliiimden ıaJmıyacacım, iste o kadarı 

Tam bu sırada odanın knpısı açıldı. 
İçeriye Güzide hanım girdi. Elinde 
blr mektup vardı; gözleriyle etrah 
araşttrarak: 

- Feyzltyı cördünüa mü? Diye sor 
du. 

Bu !tıalc bir omuz ailki§iyle cevap 
veren Cavidan yerinden fil"lamış, bü• 
yük annesinin ÜT.erine atılmııtı: 

- Mektup mu?. Ah mutlaka Sev• 
ketdğimdendir! Ver büyük snne .. Ça· 
link ver .. 

Güzide hanım elini arkasına saklı• 
yarak kaşlannı çattı: 

- Sana değil, Fenaya 1 Utanmadan 
bir de "Scvketciğimden" diye bafırr• 
yorsan!, 

- Elbeltt' hağırrrım.. . Beni aidatı· 
yorsun hUyük anne! O mektup mut. 
lılı:a banadır.. ' 

Gü7.ide hanım onu koliyle itti: 
- Çekil, dedi. Sana değil diyorum. 

Pena nerede?. 
Cavidan yü7.ünü çarpıltmış, yumruk. 

tarını ııkmıı. tepiniyor: 

(Devamı var) 

Mülkiyeliler bu A kşarn 
Toplanıyorlar 

4 Birinktnuıı cuma c<ımı Mllllı:lv~ me!t· 
leblni11 kurulu1ıuı11n yıldönliMO dolayıaile 
J•hrimirdekl Mü lklytlUcr ve douları al<µm 
ıaat (20) de Tahi"' •aılnosul\da tpplan\
<:alı:lirdır. ll'titlln MUlkiyeJilerln bu toplanttda 
buluıunılırı rica edilınılı:tedir. Aynçı1 dave
tiJl!t ıo5nd.rllmlyttektir. 

Albn Fiyatları 
Dün bir altın 3320 kuruştan ve bir 

ıram külçe f32 kuru~tan satılmlştır. 

BUGUNKU PROGRA.'1\1 
f.SO Prcıcram 
1.U Jimnutllı: 
7.•o Haberler 

12,33 Mlallı: (Pl.) 
ıa.so Proanııı 
J H MQbik (Pi.) 
ı :?.45 Haberler 
U.00 Mfhik: Şarkılar 
ll.00 Proltl'am 
!8.03 Fuıl heyeti 
11_40 llllrilı: 

lt.OO konuıma 
Jll.15 Su Pıerleri 
ıq . 30 Jhberlor 
19.45 MDEilı: 

20.1' Rad. ıueıcd 
20.45 ı.co.ıı. 

21 . oı:ı Evin •••ti 
ıı 15 'l'cm.tl 
22:00 Orkestra 
22.30 Haberin 
22.45 Kapanıı 

1 GEC,~G~l!E.M H+BERlER 1 
Mr. Eden'e Göre 

- Jtar:. Baş tanıfı 1 incide 
kendi payını getirmeye hazır bu. 
lunduğunu .söylemiştir. 

Nazır, işgal altındaki memle
ketlerin müstakbel durumundan 
balı.sedere.k bunlara yiyecek ve 
ham madde gönderilmesi için her 
§eyin yapılaCClğım bildirmiş :ve 
müttefikler arasındaki birliğin 
hayret verici bir dereceye yük. 
seldiğini belirterek ;töyle demi~
tir: 

"Bitim hedefımlz, 'harp zama.. 
n.ı.ndaki bu realizmin sulh zama
nmda da devam etmesidir. Bu 
kolay olmıyacaktır. Çünkü müta
reke imzalanır imzalanmaz bu. 
nun kaçınılması kabil olmıyan 
aksülfınıelleri kendisini hissetti
recektir. Halbuki harp bittikten 
sonra sulhun muhafazası bizim 
bu işbirliğini Birleşik Amerika, 
Rusya ve Çin ile idame ettirebil
memize mutavakkıttır. 

:Sen dünyayı dört büyük devletin 
kurdukları büyük bir diktatörlükle 
idare oJurıar bir ~ekllde temsil etmi
yorum. Harp bittiği vakit Büyük Brr 
tany:ı, Birle~lk Amerika "'~ Rıı97a s~• 

!ihlr kuvvet inhisanna filfiil malik °" 
lacaklard-. ~vvet, Birleşik Mil· 
Jetler namına tecavüzün tekerrür et. 
muine mani olmak ic;ln kullanılacakıo 

tır, Büyi.ik ve küı;ilk diier milletler 
kendi rollerini ifaya hutr bulundukça 
bu bdar uzun müddettenberi uğrun
da harbettikleri ve ıstırap çektikleri 
istikllllerlnden, emniyetle ümit ediyo
rum ki, tam.amiyle rnüst•flt olacak.. 
lardIT, 

Bütün cihana ıamil herhınfi bir sis
tem dahilinde bütün devletler roUce 
rini ifaya mei:burdurlar.,. 

Daha sonra ıö:ı;ü. Rus bidlğlne gem 
tiren Mr. Eden, uzun zamandanbcri 
Sovyet hükOmeti ile İngiltere arasın
da herhanci bir menfaat Jhtilth :fc;in 
hiç bir sebep mevcut olınıdıiı fikriııa 
de b11lundnftlll1& ııöyUyerek deıniştil' 
ki: 

Ultlın.lzde mUndemiçtlr. 
Bizim gayemiz şudur: Almanyanm 

tecavüz kudretini ebedi surette kes
retmek şartlyl& milletlerin Slllh için_ 
de inkişaflarlnı temin edecek bir dün
ya sistemi kurmak. Bu hususta İtal
yayı bahis mevzuu etmedim. Cilnkü 
onu büyük bir mesele olarak telAkki 
etmiyorum.. Böyle milletlerarast bir 
teşekkülün ise hedefe varabilmesini 
temin edecek 3 AmU vardtr. 

1 - Sulbü idame ettirmek lstiyen 
devletlerin tam bir surette temsil e
dilmeleri - ki eski milletler cemiyeti 
bf;iyle değildi -

2 - 1stırak eden devletletin, itti_ 
baz edilen kararları müsbet bir su
rette tatbik etmek azminde olmalan. 

3 - Bu l<ararlnn icra mevkitne 
koyabilmek için iktiza eden kuvvet
leri emtrlttrinde bulabilmeleri,,, 

G. Franco'nun 
Bir Nutku 

Madrit, 3 (E.P.) - 1ıpanya devlet 
reisi General Franco yent çıkan ıu• 
bayların tahlifi münasebetiyle Sara• 
ı:<>sa askeri akademiıinde ıöylediti 
nutukta dentiıtir ki: 

"Sulbü muhafaza etmek iıteyrn har 
be bu:ır bulunmalıdır. Sulh içinde za• 
fer lı:uvvetlendiii ~ibi, sükUnet devrin. 
de oYUYan milletlerin feliket 'T~ iz'" 
miblilleri de sulh icinde iken tekamül 
Ye inkişaf eder. Zafer kazanmıya ha• 
:ırr duran ordular için birlik ve dis:po 
lln şnanevi ve mutlak bir esas olarak 
~1de tutulmahaır. Kendisini harp teh
l!l~ı:şine maruı: görmiyen milletlerin 
vay haline!" 

Japonlar Salomonlarda 
4 Harp Gemisi batırdı 

Tokyo, 3 (N.P.D.) Japon 

Gıda Maddeleri 
Geldi 
Boşalıncaya Ka.dar 
Yenisi Getirilmiyecek 

Devlet Demiryollarnıtn bütün depo 
ve ambarları muhteU! e~ya ve yiye
cek maddesiyle dobnuıtur, Bundan 
dolayı Demiryollıırt ida~si yaş sebze, 
meyva, kasaplık hayvan ve balık gi
bi bozulabilen maddelerden maada 
hiçbir maddenin Mt'sajerl, marşandiz 
ve seyri sert ile sevkedllmemelerini 
emretm.i:ıtır. 

Reşadiye lıattı 
Sirkeci Reşadiye caddesinde kuru

~n muvakkat demiryolunun dalml 
olarak kalması kararlaştrrılmtştır. Bu 
hattm kunılmast ile bin yilz vagon
luk ith;ılfıt eşyası &Umruklere cıka. 

rıbmştrr. 

Piyasa vazi11eti 
Dün piyasada önemli satı~ar ol

mamıştır. Zahire borsastnda kiloru 
128 - 145 kuruş ara!lrnda 35 ton pi
rinç, kilosu 42,5 kuruı;tan elli ton kıı-
ru bakla satılmıştrr. ' 

ithalat Tacirleri 
İthalat birlikleri 939 senesindenbe

ri itbaUit yapan tlklrlerin firmala_ 
riyle getirtmiş oldukları mııllamı mik 
t;ır ve kıymetlerini te~bit etmekte
dir. Bu işe ait listelerle kimlerin ve 
ne k1ymette mal ıetlrttik.leri anl.ıı
şılmış olacaktrr. 

Lokanta, Gazino ·ve bak
kallar Teftiş Ediliyor 

Belediye zabıtası dün de şehrin 

ınuhtelir yerlerinde otel, lokanta, ga_ 
zina ve bakkallan tefti~ etmişler, 

Belediye talimıütna aykırı hareket 
edenler hakkında ce:ta zabıtları tut
nıuşlard!r. Bilhas.«a lokantaların mut 
fak kı.~ımlarmt gezen Bel~lye mü
fettlıleri artık meze toplıyan ve fena 
iptidai madde ku llananlaı, tesbit et
mişlerdir. Beledjye Reis Muavini tu
tulan ceza zabıtlarına gl!re yıldırım 
cezası verecektir. Bu kontrol ve tef_ 
tişler devam edecektir, 

1 KOÇOK HABERLER' 
* ~ıtEZILYA KAHVE ŞJRKETT -

s.ehrf.mııdclı:! l3rullya kahve •irketinln tu
fıynın~ baılanııı•ttır Şirk•tln tul\yeal pclı; 
Y&lrtnda bitirilecektir. * GUHRUJC VARIDATt - Oeçen "ıın
torın annda Istanbııl ıı:llmrüklerinin bir 
•r.lılr. ldhallt v1ridatı bot nıllyon lirayı R•ç· 
ımıtır. 

-k F.LEKTRIX lDARESININ HASILA· 
'l'l - &leictrilc, Trasvay ,.. Tlln•I Tolel!1'Uİ 
Omum MUdOrlOfOnOn 19U •aridatr 16 mil-
1on Ş60.000 lira olarelı: tal>mhı cdilmi$!1r, 
Yalnıs tramva7larm hurlatı da 266.000 lirl
d.ır. 

+ TAKDiR EDILF.N IDARECILF.R -
Emiııönü merlru nıblyul mtld<Jrü Muhlis 
Tııra,..y ilo Kumkapı qahinsi ntiiıl!!ril Ha
ıaıı Gilrtekin vazifeluindo •lhterdllrltrl mu
uHalı:iyctten doları Vali Ltltfl Kırdır tara• 
fmdb tllı:dlr cdllınlılenlir. 

Duçenin Nutku 
l:lfj"" Baştarafı 1 incide 

M ulıtelif tefsirler 
Ankara, 3 CRadyo gazetesi) -

Alman mahfilleri, Mussolininin 
nutkunda !evkalade ehemmiyeti 
haiz taraflaT görmüşlerdir. Ga
zeteler İtalyan milletinin son za
fere kadar savaşa devam edeceği 
noktasını bilhassa belirtiyorlar. 

Bertin radyosu da ~u mütalea.. 
da bulunmu§tur: "Duçe, her şe
yi açık olarak bildirmiş ve mil
leti fedakarlığa davet etmiştir. 
Mussolini, İtalyan milletinin 
düşmanlarına layık olduğu ceva
bt vermiştir!' 

!tal.yan gazeteleri de ilaveler 
çıkaırarak Duçenin nutkunun 
metnini basinlŞlardır. Giornafo 
d'ltalia gazetesi, Mussol.ini !taL 
yan milletinin ~rsılma:z imanına 
tercüman olmuştur, demektedir. 

İnpıiz dahiliye nazırı Morrison, 
Mossoüni'nin ıon nutlcıı münasebetlywı 
le verdifi demeçte demiştir ki: 

"Mussolini, İngiliz bava lı:ııvvetleri• 
nin şimali İtalyada 400 ev yiktıiını ve 
12 bin evi hasara ufrattriuıı söy)ti
yor. Almanlann lnciltereye karıı yal'" 
tıklan bava .kınlarında yalnız LQn• 
dra bQlgesinde 1.150.000 ev hasarı ı:ıt" 
ratnfti ve tnı-ilterede topyekiin 150.000 
ev ydcılmr~tır. O zaman İngiltere feu 
yat etmedi Mussotini ise şimdi fe~ 

yat ediyor. Halbuki Mussolininiıı ver 
diği rakamlardan lnriliz pilotlar1nrn 
asktıri hedefleri ra.yet lyi seçip bomba• 
ladıklan anlaS"tlmaktadır ... 

Nakliyat zorlukları 
Nevyork, 3 (A,A.) - Bitaraf yol• 

cular.ın anlattıklarına röre, 1talyada 
iaşe bakımından olduğu kadar nakli· 
yat bakımından da büyük bir karı• 

111cllk hüküm aürmektedir. Bombardı• 
man edilen Mlrelerde ,imdiye k•dar 
ııörütmemi, bir kesafette halk hicr('t 
etmektedir, ltal7anlar .niçin çarpııtılr 
forınr bilmemektedirler. 

Yeni neşredilen bir kanun 
Roma, 3 (T.P.) - Burlln ne$recli• 

ten bir l:amın ile ıııılt karartma ve 
boml>e.rdımanlar 1Trıımda işlemıcelc 
dirümler için ağıl" ce:ıalıır konulduiu
mı bildirmektedir. Bombardımanlar 

esnasrnda yafma. rrza ttcavür, katil. 
baıydutltı1ı: cürüm1crm.l işley~ler iıı

tisnarn idam edilecektir. Diğer cürüm
ler için de mevcııt cezalar iki misline 

Baı:.ılart - ki bunlar pek çok: de
gfldtT - Rusyadoki komünist reji
nunln neticede biıtiln işbirllğini im
tdınsu: bir hnle ı;ctireceı?i mütal.Aır;!n_ 
bdırlar. Ben bu .fik!rde değilim. Mil· 
lc1:lcrar:ım ,eni ve daha h1 bir cemi-
~et k.u.rabilmenılıln • • · 

imparatorluk karaırgtı.h;ı.nın 'bir 
tebliğine göre, Japon torpidobot.. 
lan 30 sont.eşrin gece.si ~uadaL 
canal adasında Lunga llınaf1ma 
tarruz etmişler ve burada bulu
nan Amerikan gemilerinden 1 
saffıbarp gemisi ile 1 kruvazör, 
2 muhrip batırmrş1ard1r. Bundan 
başka 2 muhripte yangrn çtkanl. 
mıştır. Japonlar ..... 1. mul)rip kay
Iıe~tir.; ·'~Jlm.ıitııo 

l'AN 

Bakkallar Cenliyeti 
Koooeratif Kur.uyor 

idare Heyeti. Perakendeciler 
Mağdurdur. Vurgunculuğu 

Toptancllar Yapıyor, Diyor 

Petrol 
Tevziatı 

İkinci Teşrin Ayı 
Muteber Fişleri 

Vlllyetten tebliğ edilmiştir: 

Elektriltsiz semtlerdeki halka tevzi 
edilen İkinciteşrin ayma alt gaz !iş
leri bazı semtlerdeki btıyilere petrol 
verilememesi yüzünden kısmen istih
kak sahiplerinin eperinde kaldığı an_ 

Şehirde perakende iase maddesi beyaz peyniri 120 kuruştan verecek- laştlmıştır. 

satan esnafın fiyat listeleri arastnda- ler. Siz de halka 140 kuruştan nta_ Bu fişler Birincikfmun ayt için de 
ki ahenksizlik sebeplerini anlamak caksınız,. dedi. Biz, 120 kuru~a pey- muteber olacağmdan ellerinde İkin
üzere bakkallar cemiyeti idare heyeti nir almak üzere toptancılara başvur- citeşrin ayına alt gaz kuponu bulunan 
ile görüştük, Cemiyet idare heyeti bu duk. 140 kuruşa bile zor mal bula- kimselerin, Birinci kanun ayı zar-
hususta cunları söylemi•tir: bildik. .. " fmda bayi bakkallara müracaat ede-
"- Biz, mevcut durum kartfıında Görülüyor ki. bu kabil anla~alar rek gazlarını almalarr lüzumu tebliğ 

halka daha ucuz gıda maddeleri sat- da faydasızdır. Şayet bir anlaısmaya olunur. 
mak suretiyle hükllmetin aldığı son varılmak isteniyorsa, bunda toptan- Hariçten getirtilecek olan 
tedbirlere yardun edebilmek ve ayni ctlarla beraber bizi de çağırmalıdır. 

zamanda kend.imiı de daha iyi ka- Ve muayyen fiyatla mal vermeyi ka_ mayi mahrukat 
zanabilmek gayesiyle aramızda bir bul eden toptanctlarla biz de an1as- Bazı nakliye sirketleri ken -
kooperatif kurmıya karar verdik. Bu mış olalım. Çünkll bir taraflı yapı- "di vasıtalariyle harlçten mayi mahru 
hususta lüzumlu hazlrhkları tamam.. lan anlaşmalar sonunda. iş tatbikata kat getirtmek için hilktlmete müra_ 
lamak üzereyiıı. Bu koo~ratif \'ası- gelince, ortada kimse bulunamıyor, ca;ıt etmişlerdi. Ticaret Vekillifi btt 
taslyle, iaşe maddelerlni imkan nis- herkes ortadan kayboluyor. istel!i kabul etmiştir. Eler bu yolda 
betinde islilı~al rntntakaformdan do~- Şunu da söyliyelim ki, hlikômetin ithalatta kolayltk ve istifade görü
rudan doğruya temin edeceğiz. Bu memurlarla emekli, dul ve yetimlere lUrse küçük nakliye vasttalariyle muh 
takdirde elde edeceğimiz mal, bize vermeyi kararlaştırdığı ucuz !a~e mad telif memleketlerden mayi mahrukat 
uC"Uza mal olacağı için, bittabi satı,'i delerinin te\'Ziatı, fiyatların eht'mmt- getirilmesine ça1ışı1acaklı:. 
!iyatlan da o nisbette dü~milş olacak yelli surette düşmesine de itn>il ola-
ve bizim kazancımız: da artmış ola- caktir,., 
caktır. Çünkü bugUn, ortada yüksek 
fiyattan mütevellit bir far.la kazanç, B,enzin Vurguncusu 

Bir Mutemet 
Yakalandı 

B. Millet Meclisinin 
Bugünkü Ruznamesi hattA bir vurgunculuk varsa, bu pe_ 

rakendeclden ziyade toptancı tAcir
lere aittir. Onlar, her •uretle !aıla 
ka:ıanmanın yolunu bulabiliyorlar. 
}:lugün toptancı ~cirlerin, eskisine 
gö?'e, alc;Uğı kar nisbeti çok fazladır. 

Halbuki, yapılan kontrol ve tazyik
lere daha çok perakendeciler hedef 
oluyor_ Bu ise :fiyatların d'uşmesine 

esa~lı bir sebep te;ıkll edemediği gi
bi, takip bürosunun da işlerlni gilç
leştiriyor, hattA verimsizleştiriyor. Bu 
•ckilde iş görülmesi doiru değildi!.'. 

Çünkü perakendec:i malı daima paha_ 
1ı almak ve neticede de palıalr ı:at

mak mecburiyetinde kalıyor. bund:m 
hall: zarar ediyor. toptancı fazla pa
ra kazanıyor. 

Ankara, 3 (TAN) - Yarınki Mec• 
!is ruznamesinde Türkiye ile Alman• 
yıı arasındaki ticari mübadelelerin tan 

Şehrimiz Post<ı İdaresi Ambar me- ııimine dair 9 İlkteşrin 941 tarihli an-
ntUru ve mutemedi Te\'fik. posta na- !aşmanın tasdikine dair kanuı:ı. iliyi• 
kil vasıtalarında kııllıınılmak üzc>re ha~ı vardır. 

Fiyatların yükselmesinde bir de, 
nakliye ve hamaliye meseleleri Amil 
Qluyor. Eskiden tek atıt bir aı-aba 80 
kuruşa mal cötürüyordu. BugUn sek
ı:en kuruşluk yere 3!50 kuru~tan aşa
ğı araba bulunmuyor. Halbuki bu. 
çok fa7.aldrr; buaünkü ııart.larla mü_ 
lenasip değildir. 

Hamal fiyatları da çok kararsızdtr. 
Bunlar da sıkı bir esasa batlanmalr
dtr. 

Zaman zaman. tklrlerle anlaşma 
yapıldtğı söyleniyor. Bu, şimdiye ka
dar müsbet hiçbir netice vernıemls
ti.r. Mesell, Ticaret Odası bir defa 
bize. "biz toptancllarla anhıştık, ize 

Tunus Sularında 
Küçük Bir Deniz 

a1dığı benzinleri hariçte başkalarına 

yüksek fiyatla satarken yakalanmt3-
tir. Te,·fik'in bu şekilde yolsuzluk. 
l;;.r yaptığından ~üphe edilıneğe baş
lanmış ve Tevfik hakkında, Emniyet 
Müdiirlüğü Kaçakçılık Bilro~u me
murları vasttasiyle giz1i takibe ge
çilmiştir. Te\'lik. dün yine $el benzin 
ıirketinden 433 liraya aldiğı bir ton 
benzini hariçle 1450 l iraya :satarken 
suç üstünde yakalanmıştır. Bu işte, 

alAkalr görülen Belediye memurlarm 
dan Muhtar da zan l'llima alınm1,ttr. 

Suçlu dün öğleden sonra Milli Ko
ı unma Mahkemesine verilmi§tlr_ 

As1<eri Sahra Postalarında 
Çalışan Memurlar 

Ankara, 4 (TAN) - Milli Müdaw 
Iaa Vekili, askeri sahra PQstalarıntla 

çalışan P. T. T . memurlarına elbise 
ve ayakkabı verilmesine dair bir ka~ 
nun projesi hazırlamrştır. :Projeye cc• 
re bu memurlara yazlık ve kışlık ol• 
mak üzere parasız olarak elbise, lı:a· 

put ve ayakkabı verilecektir 

Knox'un Yerdiğa 

İıahat 
Ç l:Jfj3 (Baştıırııfı 1 incide} 
arpışması . sında sarfettiği paradan fazla, 46 
~ Baştarafr ! ~neid~ ı milyar dolar sarfetmiştir. Bu ra-

o~an denız ~ kuvvellcrımız hıç 
1 
kam hayret verici olmakla bera... 

hır kayba ugramamıştır. Sabah- her Amerikanın 1943 d~ harp i
l~~in üslerin~ dönen gemilerimiz, çin 70 milyar dolardan fazla sar. 
duşman ton>ıl uçaklarının taşr- fcdeceğini, istihsalahn pek. çok 
t'U'ZUna hedef Oılmuşlar, yalnız artacağını söylemek lazımdır. 
bir muhribimiz aldığı isabet ne. J 918 de mütareke yapıldığı za-
ticesinde sonradan batmıştır. man Fransadaki Amerikan kuv~ 

/t<dyatı tebliğine göre vetleri Amerikan değil, müttefik 
Roma, 3 (A.A.) - "Resmi teb- leri tarafından yapılmış topları 

liğ": 12 ilkkanun gecesi üç muh- v~ uçakları kull~ıyordu. Bu se
riple iki torpidodan mürekkep !'er Amerika yalnız bir ordu ve 
.Qafi! teşkilleriınlıden biri iki donanma kurmakla kalmamış, 
kruvazör ve dört muhriptcn mü- her tarafta müttefiklerine leva .. 
rekkep bir düşman g.rupu arasın- 7.ım göndermiştir. Amerika şimdi 
da kısa ve şiddetli bir çarpışma her hususta Pearl IIarbour bas
olmuştur. Bir muhribimiz bat- kınından ~vv.elki büyük do~an: 
m1ştır. Diğer muhribimiz düş- maya maliktır. Japon hahrıyesı 
manın bir kruvazörünü infilak mürettebatından yüzde onunu 
ettirmiştir. Sağ kalan birkaç kişi kaybettiği halde Amerika yüzde 
kurtarılmıştır. birini kaybetmiştir." 

2 İl.kanun fecir vakti Alman 
tayya.releri geri çekilmekte olan 
ayni teşkile taarruz ederek bir 
hafi! birliği batımırşlar ve bir 
muhribi ağır hasarlara uğratmış.. 
lardır. 

İtalyan tayyarecileri hav'1 mu
harebelerinde 7 dü~an tayyare
si diişürmüşlerdir. 5 tayyaremiz 
dönrnemi~tir. 

Almanların bir karşı 
lıücumu püskürtüldü 

Londra, 3 (A.A.) - Şimal Afrika 
müttefik- umumi kaTırgMıtndan bil
diriliyor: Amerikan ve 1nılll.z: kuv
vetleri Tunusta Alınanlar tarafından 

yapılan çok şiddeUi bir kaTiitlık ta
arruzu dü~a ağrr kayıplar verdi
rerek püskürimüşlerdir. Bu karşılık 
taarnu: Teburba 151.mallnde yapılmış_ 
ttr. '.Atnenıtau ve İngiliz av uçaklan, 
Tunus üstOnde ıeniş hava harcket-
1 i sıra.shıdıı 8 Alman uçaiı düşür
müşlerdir. Bir müttefilc: uçağı kay
bedilmiştir. Amerikan uçar kaleleri 
ve İn,gı1iz hava kuvvetleri, Elaquina 
bava alanm1 tam.am.lyle denecek de
recede tahrip etmişlerdir. 

* Londra, 3 (A.A.) - Fransız Şimali 

2 $ 

detli bir faaliyet göstermektedirler. 
Bu birlikler Gabc 'elen Tunusa uza
nan 1'ehir sahil yolunu kesmlılordir. 
Gabe5 ve Sfaks çok sıkt bir hava 
bombardımanına tabi tutulmak4dı:r. 

Alman tebliğine göre 
Berlin, 3 (A.A.) - R~mi tebliğ: 
Garbt Sirenalk"de Mihver hava 

kuvvcUerl düımıaua ~ırhlı ta~rt bakı
mından yeniden ağ1r kayfp1ar verdir_ 
mi&lerdir. Tobruk limanının tesisleri 
d~ gece bombalanmıştır. 

Tunusta yapılan mevz.it çarpışma

larda Alman krtalan 200 esir almtş
lardfr. Alman tayyareleri Fransız 

Şimall A!rikasmdaki iaıe limanlarına 
durmadan taarruz ederek mühim tah
ribat husule getirmişlerdir. 

Akdenizde London sımfmdan bir 
İngiliz kruvaı:örQne iki torpil isabet , 
ettirilıni~h·. Cezair snhilleri açıi!nda 
bir İngiliz destroyerine bombalar \
sabet ettirilmiş ve mürettebatm ge_ 
rniyi terkettlği görUlınüştür, 

Berlin, Tebur'd<tnm 
zabtını bildiriyor 

Bedin, (Ep.) - Alman, krtaları 
Tunusun g;ırbtndakl demirYol mer
ltez noktası Teburda'Yt iıııga1 etmiş
lerdir. 

ikinci mihver taarruzu 

Vekiller Heyeti 
Ankara, 3 (A.A.) - İcra Vekil1eri 

heyeti bugün Başvekalatte saat 15.30 
da Ba~vekil Şükrü Saraçoğlunun re• 
isiiğinde toplanmıştır. 

Beden Terbiyeni İstisare 
Heyeti 

Ankara, 3 (TAN) - Beden terbiye
si istişare heyeti önümüzdeki Pal!!!lr• 
tesi günü toplanacaktır. Toplantıda 
beden tcrbiyest kanunu ile nizamna• 
mesinde yapılacak tadilit görüşülecek 
tir. İstişare heyetinden tali bir komis
>·on bu tadilatı te~bit etmektedir. 

Varlık vergisi Mükellefleri 
Ankara, 3 (TAN) - Ankaradakl 

\'arlık vergisi mükellefleorinin liıtcsi• 
nin Pazartesi günü asılması mubtc• 
mııldir. Varlık vercisi mükellefler!nin 
listesini ilk asan vilayet Manisa ol· 
muştur. 

işler Çatallaştı 
1:ifr (Baştara{ı 1 incide) 

halkına hitaben yazdığı şu me
sajı okunmuştur: 

"Şimali Afrika halkını, yük· 
sek komiser Amiral Darlan'i, ka. 
ra ve hava kuvvetlerinizin ku
mandanı General Giraud'yu ve 
Fransız kuvvetlerini, Fransayı 
kurtarmak için mütte-Iik millet
lere iltihak ctmel~rinden dolayı 
tebrik ederim. 

Memleketlerinin büyüle mazisi 
tle iftihar etmekte olan bütün 
Fr.:ınsızlnr aralarındaki ufak t~ 
fl\k ihtilaflan ve düşünüş ayrI
lıkl;ırı,ı yana bırakmış bulunu· 
ycrlnr. 

Şimdi onlar, e!cle vermi§ Mihveri 
yenmek, bıililn dünya hür milletleri_ 
nln !evkallıde takdir etmekte oldu~ 
Fransantn son kalkınmasını temin i
çin çarpt~mıya hazır bulwıuyorlar ... 

imparatorluk konseyi11d e 
Nevyork. 3 (A.A.) - Şimalt Ame

rikanın umumi karargtıhtndan öğre

nildiğine göre. General Elsenhower, 
Amiral Darlan, Amiral Cunningham 
ve General Giraud Oııterlitz muhııre
besinin ytldönümi.inü tesit etmek i_ 
çin k!rtip edilen resmi geçitte hazır 

bulunnıu~lardır. Geçen harpte mak
tul dUsenlerin mezarına çelenkler 
konmuştur. Halk, Amerikan, İngiliz 
ve Franşıı: kıti'tlarını ve üç bayrağt 

scHimlamt1'tır. 

Amiral Darlan, iki ccl~e aktcden 
Fransl7. imparalorluk konşeylne ri
yaset etmiştir. General Nogues. Ge
neral Giraud, M_ Bolsson ve M. Bcr
ı:eret, konseye dahildiler, Müttefik_ 
ler, Tunusu kurtarır kurtarmaz, Tu
nuslu bir mümessil tayin edecekler
dir. Amiral Darlan, ~. Chatel'i asis
tan olarak seçmiştir. 41' 

A frikanın istilası 
Sırasında 

l:tif" Baştanfı 1 incide 
korvet 1 küçük tayyare gemisi, 
6 kilçük yardımcı gemi ve Fele
menk bahriyesine mensup bir 
mahrlpten ibaret olduğunu bil
dinni~. 

'Amerikan kayıpları 
Vaşington, 3 (A.A.) - Resmen ACrikaııı tebliğinde bildirildiğine göre. 

Britanya bahriye&! müttefik kuvn~t_ 
lrrine müessir. ırnrette yardımda bu

T..ondra, 3 (A. A.) - Şimali A!ri_ 
kad;ı müttefik kuvvetleri Tt'bourbn bildirildiğ~c göre, Şimali Afrika 
yalnnTnda iklncl Milwel" h-• t.aıır- harekatı esnasında. beş Amerikan 
nızunu püskürtmü~lcrdir. ı nakliye gemisi batmıştı:r 

lunmaktadır. 

Fransfz ve ıajltteflk_-kiI.!Ucletj..Ji!d-

f -12. ~H4: 

,...:- DIKKA1':--, 
•Vilayet Dairele·rİnin 1 
T amiratmdan Gözü
me Çarpan Noktalar 

Eakl Bıbıtll. yani ılmdilcl VI• f 
ltyet konıiiı binaı;t tamir ediliyor. 
Şimdiye kadar Babı.il! ad• aftın
da toplınml§ bulunan ve l!sklden 
Hariciye, Dahiliye ve tedaret teı· 
kllltını barındıran, fimdl ele vl
Hlyet ve Defterdarlık teşkllitlna 

tahsis edllml§ olan bütün brmalar 
esaslı bfr tamlro Ubl tutaldu. 
içi, dıfJ değfştlrlllyor. Bu blnıl.lar 
etkiden yapılTrken baca yaııpıl_ • 
ması unutulmu,_ bütiln soba \bo· ı 
rulari pencerelerden çıkanlı)llqr. 

Binalar hem akınti !le kirlenl)'\,r, 
hem de pek çirkin bir manz11ra 
arzedlyordu, Şlmdl blnalanla i- ı 
cap eden bütün tesisat da vOca· 
de getfrflfyor. 

f Ancak bir nokta var ki dlkka• 
timlzl çekti. Babrllt, tarlhf bir bf" 
nadır. Mimari tarzı da eskidir. 
Yeni tamirde blfe blnantn bu va. 

ziyotf gi)z i:lnDnde bufundurulmuı. 
yapıldıll1 ve tadil edildllil :rııman 
fara ait mermer kitabeler oldui:iu 
gibi yerinde bırakılmış, hattı bo· 
:r:ulmamaaına itina gösterlfmlıtlr. 

Düşündük, acaba bu tuna ta· 

ı mfr esaBJnda da gö:ı:etllemez 'ini 
fdl. Meseli bina pek al1 yapılıı 

tar:ı:T göz önünde tutularak tamir 
edilebilir, murç denllen stva ye-
rine bir başka aıvı usulU tatbik 
olunur, hattl lüzumsuz yere kU
bikleştlrifmez:dl. Bu cihete dik. 
kat etmek de, tamiri yaptıran !da· 
r~ makamlardan :ziyade tamiri 
ÜHrino alan fln adamlarını ve• 
ya mimarlara dU,erdl. 

......................... 
Ucuz Şeker 
Dağıt~hyor 

ViIAyet eeker tevzii işlerinde yero 
bir karara vasü olmuştur. Tevziatıı:ı 
Pazartesi ı:ünü sabahından itibaren 
başlamıısr muvafık görülmüş ve ~eker 
fiyatının 145 kuruştan yukan çtka_ 
rılmamast için tevziatın Vil~yet koo
peratifi vasıtasiyle değiI, bakkallar 
vasrtaslyle yapılması kararla;ıtırılmııs
trr. Vil~yet kendisinde stok bulunan 
bakltııllerm memur ekmek knrnes1 
gösterenlere ucuz fiyatla vermesini 
bakkallar cerrıiyetine bild.lrm1ştir, 

Her bakk<ıl kendisine veri1ecek me
mur ekmek karnesinin BirinclkAnun 
yaııh kısmtnt kesmek ve yanında alt
koymak surc:tiyle sattş yapacaktır. 
Bu ay bu şekilde :rapilecak ten:fabn 
neticelerine göre önümüzdeki aylarda 
yapılacak dağıtma işleri hakkında ye_ 
ni kararlar verilecektir. 

ŞARK CEPHESİNDE 
l:!f!" (Baştara!ı 1 incide) 

radıklarınl blldlrmi§Ur. Merkez cep
hesinde Rus kısmın büttin Giddetlylc 
devam ettiği ilave olunuyor. 

Reuter'in Mosko,-a muhabiri, bu 
k<ıslmde Alrnanlarm bütün yedek.le~ 
dni nert sürmekle Qe;raber bir~ol< 
müdafaalı yerleri terketmek mecbu• 
rlyetinde kaldtklar!tıı ve Viaz:ma .. 
Rjcv demiryolu üzerinde ümitsiz gay 
retler sarrettiklerinl bildirmektedir. 
Stalingrad'm garbında mahsur kalan 
Alman kuvvetlerinin 18 - 20 tümen 
kadar oldufu ve bu kuvvetlerin im
hası işine başlanmak üzere bulundu. 
ğu ilAve edilmektedir. 

Ruslar, Stalhıgrad'da şehre MkiM 
nıühim bir tepeyi ele geçlrm!~lerdlr, 

Merkez cepliesiıüle 
Ankara, S (Radyo gue~i) - Sta ... 

lingrad ve Don kesimindeki çarp~· 
malarda yeni bir geli~e vukubul• 
mamı~tır, Bu çevrede muharebeler 
yıpratma harhl -;eklitıde devam edip 
ı:idlyor. 

Vellklluki ~VTCslnd~ Almanla?' 
müdafaıı muharebeleri yapmaktadır. 

Diin yeni Ve mühim ueli~eler C)ldu
ğuna dair bir haber gelmlştir. Ruslar, 
Alrnanlara üstiln kuvvetlerle taarruz 
ettikleri Jçln yeni ilerlemeler kny_ 
r)ctmeleri ihtimal dıştnda delildir. 

Sto.liııgrnt etrctf ın:da 
Londra, 3 (A, A,) - Son 24 şaat 

ic:indc stnlingrad'tn c1r(lfındaki va
ziyette dikk<1te değer bir değlşlkHk 
husule gelmiştir, Geniş Alman ccbl 
artık büyük bir birlik olmaktan ı;ık
ımştır. Bu birlik birka~ kısma ayrıl
ımetrr. Ruslar Mihverin ikinci mil• 
dafaa hattında, şehrin ııimall garbL 
ıslnde bir gedik açmışlardh". Garpta 
lse Von Hoch kumandasındaki kuv
vetler Rus baJikI$ı altında sarka do~
rıı çekilmektedirler. 

Berline göre iki gündür 
durum değişmedi 

Berlin, 3 (Ep.) - Berllndeki sıt• 

16.hlyetlar :makamca bUdlrildi{tinc gö
re, 1;1ark cephesindeki vaziyet son iki 
~ün !çinde ehemmiyetli bir değlşlkllJ< 

arıetmemlştlr. Stalingrad sahasmda, 
Volga ile Don arasında büyük non 
ltnvslnde ve şark cephesinin orta k!s. 
mında Sev.retler AlınQn m.Udafaa hat
Jarına kar,t nerelrrde taıırnız yaptı
larsa, bu toarruıJarın hepsi akim bı
rakıllnıs ve en ufak bir muva!fcıkı' 
yet bile kaz:ınınalanna mahal veril, 
meml~tır. 
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erikanın Sulbü de Kazanmak 
lç·n Sarfettiği Gayretler 
(t"dr (Baştarafı 1 incide) her milleti ayn ayn kurtarmak 

StınTaSı meseleleri etrafmda tet- suretile değil, birdenbire biter. 
k!kat yapmak, vesikalar» istatis- Geçen harbin sonunda olduğu 
tikler1 malıimat toplayıp tasnif gibi bu harbin sonunda da bir 
etmek, yarın sulh konferansında çözülme başladı mı, aç Avrupa.. 
çalışacak heyetlere maız0me ha- da bir ihtilal çıkabilir. O vakit 
zırlamaktır.. yalnız müttefik ordularının gir-

Sulh hazırlığımn üçüncü saf. diği sahayı iaşe kafi gelmez, Av
hası, harpten sonra çıkmast bek-- rupayı sonu belli olınıyan bu u
lenen buhrnnlara, kar!şıklıktara, mumi kargaşalıktan kurtarmak 
ihtilal ve isyanlara karşı tedbi\: için her tarafa birdeın yardıma 
almak ve şimdiden haz~rl.klı hı;- yetişmek icap eder. Buna göre 
lur.maktır. Dünyanın Udisudi hazırlığınız var mıdır " 
kallrnımasını temin etmel;:tu. Ya- Nazır ~yle bir an düşündü: 
hm harpten sonra çıka~.:ı.k ikti;;3.. "Eğer ilk hamlede· milletlerin 
dt meseleleri kal"şıhmal;: iç1!l. a- kammı doyurmak bahis mevzuu 
lnıacak tedbirleri şimdidc.n tes- ise, buna şimdiden hazxrız. ElL 
bit etmektir. mizde 300 milyon nüfusu 6 ay 

Jf Jf besliyeeek kadar birikmiş buğ-

vaşingtonda:ki tetkikata, ha. day vardır. Avustralya ve Kana
zırlığın birinci safhasmlhın dada sulh için birikmiş külliyetli 

başladım ve ilk olarak Ziraat hububat mevcuttur. Binaena. 
Nazın M1ster Wickard'ı görm~k leyh bütün Avrupanın hiç ol. 
istedim. Ziraat nazırı, bu harbın mazsa ekmeğini verebiliriz." 
en 'büyük yükünü taşıyan adam. Nazırın bu izahatmı nezaretin 
130 milyonluk Amerikan ~üfıı:- muhtelif şubelerindeki faaliyet
sunu doyurmak onun vazüesı. leri tetkik ile elde ettiğim malu
Bu o kadar güç bir iş değil. Çün- matı tamamladı. Çünkü nezaret
kü burada her şey o kadar bol te bütün şube müdürlerinden 
ki, ziraat nazırına düşen vazife mürekkep bir masabaşı konfe.. 
milleti doyurmaktan ziyade onu ransı tertip edildi. Burada ba
tasariufa ah,..~rarak, artan gıda na istediğim malumat verilecek· 
ile cephedeki askerleri, müttefik- ti ve istediğim sualleri sorab~ 
leri doymınak ve sonra cJ.a sulh cektiın • 
için şimdiden gıda biriktirmek. * * 

Mütterukler denince . ~giltere Nazırdan ayrıldıktan sonra 
ile Sovyet Rusya ve Çını hatır. bu konferan,sa gittim. B~ 
lam.alısınız. Çünıkü bu üç n:ınetin tün şube müdürleri, bu arada 
de şimdi gıdasım Amerika ve Ortaşark ve Akdeniz milletleri
dolayısile Wickard temin ed.iYW:· nlıı işlerile meşgul daire müdür
Bu itibarla Wickard'm faalıyetı, leri de hazır bulunuyorlardı. 
bilhas.sa harpten sonrası için ha- Karşrlıklı bir hasbihal yaptrk. 
zırlıklan fevkalade ehemmiyet- Burada verilen maliımata göre, 
lidir.. Amerika şimdi İngiltere, Sovyet 

Bütün dUnyayı beslemek vazi- Rusya ve Çine her türlü gıda 
fesini üzerine alan ziraat nezare- maddeleri göndermektetir. Bura
tlne g.i:rdiğim, zaman, kendimi da diğer küçük müttefiklerle, 
mü§terisi az kibar bir otelde san.. ilerde ittüaka girebileceğini um. 
dJm. Kapısından girince karşıda duldan milletlere ôe yardım el
büyük otellerin hollerini andı- lerini uzatıyorlar. Harpten sonra 
ran bl:r hol Kooidorlarda derin bütün dünyayı uzun müddet bes
bir s.ükılt. Ben1 doğrudan doğru- lemek: için de hazırlanıyorlar 
ya nazırın odasına çıkardrlar. Onlan en ziyade düşündüren 
~ Wi~ 50 yaşlarında, na- mesele münakale güçlüğü ve na
zilt l>ir zat. '.Konuşurken gözleri kil vasıtası darlığıdır. Bunun 
zammı :zaman dalıyor ve arada için de gıda maddelerini kuruta
sı:rada elini başmm. üzerinden ge- rak hacmini küçültmek çaresini 
çiriyor.. Zihnen meşgul ve yor- bulmuşlar. Kimyagerleri, kon
gnn olduğa g6rlil.iiyor. Bana rağ_ serve fabrikatörleri; ziraatçileri, 
men ben. sualime başlamadan ev- idarecileri bir araya toplamışlar, 
vel o ~ğa başlıyor. nakilde hacimden kazanmak için 
~ gün 'Nevy-0rkta Berald bıda maddelerini kurutmanın yo_ 

i'rı~ gazetesinin tertip ettiği lunu aramışlar ve bulmuşlar. 
Fommıda:ıbtıhmap bulunmadığı- Masa üzerinde birtakım tab
~ oradaı söylediği nutku dinle- !etler ve şişeler bulunuyordu. 
~ip dinlemauğimi sordu. Kendi- Bunlar cepte taşınabilecek ve 
slne dinlediğimi söyledim. Nazır tablet haline konulmuş süt, ka
btı Du:flmnda. haİ'pten ~nra Av- kao, çikolata ve sebze hulasala_ 
rupayı be.51.emeyi düşündüklerini rı. Bu tabletlerden bir tanesile 
a.nl.atm.lştı. Sözlerl kısaca şöyle bir bardak süt veya sütlü kahve 
huliısa edilebilh:: elde etmek ve yemek pişirmek 

"Harpten 6'0ma Avrupayı bes- mü:inkündü. Bu sayede eti kon
lcmek. açlıktan lrurtarmak ve serve halinde değil kurutma ha
kalkındırmak. müttefiklere, bil- linde ,kemiksiz nakletmek ve 
bassa .A:merlka3'a düşen bir vazL bütün gıda maddelerinin naklin.. 
[edil\ Amerika, Avrupanın bir de altı m.j.sli yer kazanmak müm
açh.k 1bu)ıraım:-. c1uşmesi.ne karşı kün oluyordu. Şimdi altı vapurla 
lakayd kalamaz. İlk vazifemiz Ol.'· nakledebilecekleri gıda maddele
dulamnızuı işgal ettiği sahalar- nnı bir vapurla göndermek 
daki. mme;tıere derhal gıda gön. mümkün olacaktır. 
dermek ve işıga1 sab.aSI genişle- Bu yolda tetkikata devam e-
ılikçe iaşe saha~ genişletmek dildiğini söyledi1er. 
ve böylece milletleri biran evvel Harpten sonra Avrupayı bu 
51üındcn 'kurtarmaktır.'.! gıda maddelerile besliyeceklerini 

Dedim ki: muyorlar. Muazzam iş. 
~ yalrm: ord.uiarmızın işgal Bütün dünyanın iaşe mes'uli-

~eceği ye:luci düşünüyorsunuz. yetini üzerine almak ve bunun 
Bu 1se zaman meselesi olduğu ve altından kalkmak için hazırlan
işgal tedrlcen yapılacağı. için si- mak. Bu, havsalanın alamıyaca
te kolay ,görünüyor_ Hazırlığınızı ğı bir iş. İşte Amerika böyle ha. 
da ona göre. yapıyorsunuz. Hal- zırlaruyor ve _bu hazırlığı y~
buki Av.rapa lbaştanbaşa a~tır. dan görmek ınsanın başım don
Harp siztn tahmin ettiğiniz gıDi dürüyor. 

O ER i SATISI 
' Xürk Hava Kurumu Ankara Şubesinden 

'.Ankara odı1r -ve köylerinden şubemizce toplanarak teslim olunacak 
kurban derHcri 0/121942 Çarşamba günü saat 14,30 da Ankarada ~ava 
Kurmntı bioasmda aç!k arttırma ile satılacaktır. Şartnameler şubemızden 
parasız olarak verilir. Ve Türk Hava Kurumu fst~bul şubesi.nde de gö_ 
ru1ebilir. Şehir davar derilerinin muhammen bedeli . (9~0?) lira muvak
kat teminatı {7ll) lira 50 kuruştur, köy davar dcrılerının muhammen 
bedeli (5000) lira, muvakkat teminatt (375) lira, ~ehiz: ve köy sığ~ de-
n . in muhmnmcn bedeli (1200) lira, muvakkat temınatı (90) hradtr. 
;a~~rin ihale günü mova,.Jtkat teminatlariyle birlikte ıuberruze müra-

t
,__ (1856) 

caa wı•. 
f rın mımmı• ım•rın•nıı•ım•nıı•ım•.1111 •1111• ııı ~"& 

. EAL BURO ! 
(azan: l~tısat Dokforu GASSON ~ 

! Diyor ki: ~Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak i 
1 lsti.w.omınn., "İDEAL BUR.o" ya okuyu.nm. § 

il 
= 

= Satıı yert: TAN lstanbuJ 1 -Fiyah 50 Kuruş ı 1 
= 

Sah§ geri - TAN Matbatılfl - ldtınbııl J 
ınımı•u•ı•urı•mı•rm•mnı•uumnuwım•uu•ımw 

DENİZCİLERE İLAN 
Karadeniz Ereğlisi Limanı vaziyeti Hakkında 

lstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden 
1 - Ereğli Bababurnu D.e Bozhane döküntü tnimtehasma ft!l!l o

lunan hattın şimal kısmında ve dört kulaç İskandil hattına kadar olan 
bilyük gemilere mahsus sahada batık gemilerin kAttesi çtkarılmtl oJop 
yalnız Bababurnunun 103 derece hakiki cihetinde ve il~ buçu.k ~ 
mesa!eöe "Sempercivani., ile yine Bababurnunı.m 108, 1/2 derece bakild 
cihetinde ve 4,1 gomine mesafede (Ahiyo Spiridon) gemilerinin tava
lan ve yakmlarma dökülüp saçılan saç parçalan kalmıştır. Ba lk1 ge-

minin şimdiki vaziyeti seyrlsetere mAnf olmaytp bu mevkilere demirle
miye müsait olmadığtndan bunların üzerlerine birer yuvarlak pmandıra 
konmuştur. 

2 - Limanm kfü;Clk gemilere mahsus demir yerinde yani dan &1aç 
iskandil hattı i~risinde "Mariana,. "Ayancık" ve "Millet,, gemileriyie 
sahile yakm kumlukta "'Kartal,. "Lôtfiye,. gemfleri kalınışbr. Bunlardan 
"Manana., ldsmen Çtkarflmış, bir ktsmı suyun üzerinde görülmektedir. 

"Ayancık., dinamitle parçalanmış !sede parçaları henüz toplanmamıştır. 
Üzerine bir şamandıra konmuştur. "Millet,. vapurunun baş tarafı suyun 

ilzerinde göıilnmektedlr. "Lı'Hfiye,, "Kartal,. sahilde olduklar!ndan SC"Y~ 

rise!er ile a!Akaları yoktur. 

3 - Llmantıı tamamiyle temWc 1 •si işi kış hulfilü dolayısiyle ilk
bahara tAlik edilmiştir. 

-i - Mahazi: Ereğli f.lman Riyasetinin 19/11/942 günü ve 955 say-ol• -yazısı. 

• 5 - Müracaat ohnıacak harita: 1233 numaralı Ereğli portolontt 

IODALI LiKÔlt f "~."""M"."'"V:'"iSTANBüL""i"""~i~~~~: .. ı 
• . • • SATIN ALMA KOMiSYONU 

iKRAM l'Oltl1% ... -~n .. b;~ ~i:a~~-:l;~r ·:ti .. a;ı:a~a;:ır~ ·B:; ~::: ;;s·ı:u~·~;t::h~ .. 
min edilmiştir. Teminatı 1500 liradrr. th;ı.lesi 5/12/942 günü saat 11 de 

'\ j Saltpazartnda M. M. V. Bir N<>. lu satm alma Ko. da yaptlacaktır. is-
M ücevherat t'e saat merakhlarına teklilerin Ko. na müracaatian. (332 - 2013) -Platinden, Alflndan, Pırlantalı 

Kadın, Erke~ Kol ve Cep Saatlerinin 
Envai Çeşitleri 

Krvmetli taşlarla müzeyyen 

A ö y L ş v L E E R 
1943 MODELLERİ ttZERİNE 

Yilksek revkle· yapılmı~ emsalsiz. ÇİÇEK ve PLAKLA.RINI MQessese
rnizde Bulacağtnızı müjdeleriz. 

YA C H E R O N ve C O N S TA N T 1 N 
Saatlerinin Acentesi 

A R L o N M~~~~ASl ' 
.__İstanbul Eminönü Meydanı. Telefon: 21128 ~-ı) 

KAYIP: Çatalca nilfus memurlu-1 
ğundan aldğmı ve içinde Çatalea as- 1 ~ • 
kerlik şubesinden terlıis muamelem • A 
k~ bulunan nütus cilzdannm kay 
bettiın Yenlsini cıkaracağundan bük- ........... • ......... _ 
mü y~ktur. çatalcanın izzettin kll- İdrar yolları iltıh~ı, y~ ~e esk'. ~~UKLUGU, idrar zorlugu, 

oğlu LOtfl. karşt en mükemmel bir il~çttr. BELSAM ITOL kullananlar bu hasta-

1 
lıklardan çabuk kurtulurlar. Bütün Eczane ve Ecza depolarından ara
ymJ.Z. Deposu: Sa.mi Aksu, İş Bankası arkası Rahvancılar sok. No, 5, KAYIP: 1_12-942 günü İstanbul 

Toprak Mahsulleri Olisinden aldığmı 
64840 saytl.ı makbuz .ile 25 stta nu
maralI un eüzdantmı kaybettim. Ye
nilerini çı.karaca!ımdan eskilerinin 
hükmi! yoktıır. Frnnca Ablcnn Vard.ar 

KAY ı P: Nüfus cü:zdannnı 30 Teşri
nisani 1942 Pazartesi günü her nasıl_ 
sa zayi etmiş oldl.$ım cı'beöe bulan
larbt Ft'ndık.lı polis merkez karako
luna teslim etmesini Alemi medeniyet 
ve insaniyet namına rica ederim. 
• Mlltekalt Mu.Ufa S.brf 

Kerestecl~!u 

T A N Gazetesi 

iLAN FIYA TLARI 
s,. 

- _.... -
Bqlıi maitu olarai '160 
ı inci sayfa aantimi 600 
1 • • • 400 
8 • • • Ull 

~ .......... İlli .... İlll. ISTANBUL 4 ............... .. 

ISTANBUL BELEDİYESİNDEN 
Belediye ?e Huırust İdare Emekli ve öksüzlerinden 4056 sayılı ka

mmım bb:-inci m8ddesinin ikinci tıkrastna tevfikan yoklama muamelesi._ 
ne t.abi bulan 

ı - Yüksek tahsile devam eden erkek çocuklar: 
2 - Maaşını bizzat alamtyan mütekatt ve yetimler; 
ı - Reşit olmıyan kır ve erkek çocu.ldarm yok1ama1anm yaptırmak 

ftzere BtrinefkAnun ayın!n 4, 5 ?e 7 iıld gQnlert Beled~ Zat İşleri 
Miidürlilğil Tekaüt Bürosuna müracaatlarl ilAn Ohmur. (2041>) 

Muhtelif ve hurda dikiş makinaları satılııcaktır. Eksiltmesi 22/12/ 

942 Sah günü saat 10 da Tophanede M. M. V'. Bir Numaralı sattn alına 
komisyonunda açlk eksiltme ile yapılacaktır. Kat! teminatı 145 lira 56 

kurustur. Makinıılar Tophanede 2 No. lu dildmevinde görülür. Talip
lilerin belli vakitte k<>misyona gelmelerl 

---2960 ıtdet soba boruru tl90 adet soba qatın alınııcalrlır. Beherine 200 
'curus fiyat tahmin edilmiştir. İhaleı:I 7/12/942 ~nü saat 15 de Salıpa
-ı:armda M. M. V. Bir No. lu sattn alma Ko. da yapılacaktır. 1<rt.eıclile_ 
~ın belli vakitte Ko. na gelmeleri. (3~ - 2006) 

l/ıllıN 

Pazarlıkla 200 ton odun alınacaktır. Bir kflosuna !I karaş !!yat tah
min edilmiştir. Teminatı 1500 liradır. İhalesi '1/12/942 günü saat 15 d( 

Salıpıızannda M. M. V. Bir No. lu sıdtn abna Ko. da yapılaeaktfr. 1s-
teklllerin Ko. na müracaatlan. (326 - 200i) _,.,,.. 

SO ton havuç alınacaktır. Blr kilostına 32 ktırUfJ fiyat tahmin edil
miştir. Teminatı 840 liradır. Şartnamesi l5ğledaı evvel Ko. da görille· 
bilir. İhıılesi 'T /12/942 g(lnü saat H de pazarlıkla Sal:ıpazartnda M. M 
v Bir No ıu sattn a:tuıa Ko da yııpılacakttr. Talip olanla:rı:n Ko. na mü. 
~atlan.· • (327 - 2Ql.Q) 

.,,,,,,,, 
14 ton m~ kômilril ııratm ahnac&kbr. Beher kilosmıa 1! mıı, 5< 

santim fiyat tahmin edflmiştlr. Teminatı 284 liradır. İhalesi 7112/9~ 
gün(\ saat 15,30 da yapılacakttr. Talip olanların teminatlariyle oirllktE 

sattpazaımda ?ııl. M.. v. Bir No. lu satnı alma Ko. na miiracaailan. 
(331 - 20ıa' 

'10 tem pırasa alınacaktır. Beher k:Oomna ıo 1mnış flyat tatimhı. e
dllmiıtir. Teminatı. 2100 1iradtr. Şartnamesi öğleden evvel Ko. da g6ril
lebllir. İhalesi 7 /1%/942 günii saat 15 de panrlıkla Salıpazarmda M. M. 
v Bir No :tn sathı alına ıto. da yapılacaktır. Talip olanların Ko. na 
mftracaa~. '(3M - ~14) 

Sahip ve Neşriyat Müdüıil: Halil Lttfi Dördün.dl 
GuetecJlik M Nefriy.t T. L. Ş. TAN Matbaast 


