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istif çilikle Mücadele Tunus ta Çarpışma 
1 ·· ·Ol 1 1 - · Yakın GOriiniiyor uccar mıgan ar ıcaret 
J • 11A / ·Si k Ed • k Müttefikler Şimal 4frikaya Yeniden 

Çlll i.Yl.Q O emzgece Takviyeler Gönderdi. Tunus'taki 

·sanat ve Ticaret Erbabının Faaliyet Sahaları Dışında Kalan Mihver Kuvvetleri 10.000 Kadardır -- __..__ ·-e -
Maddeleri Ticaret Maksadile Biriktirmesi de Yasak Edildi 

- . 
081*1 fiddetli bir takip harbin.in cereyan etmekte olduğu Libya çölünde tahrip edilmiş 

alevler içinde J'UlU'ken 

(Nevyork'tan) 

İKİNCİ CEPHE İŞİNİ 
ÖRTEN ESRAR 

PERDESİ KALDIRILDI 
Afrikan1n Birkaç Ay içinde Tamamen işgali 

Bir istila 
İhtimaline 

Karşı 

Korsika, Sardenya 
Ve Sicilya'da 

I 
Ankara, 16 (TAN) - Veıkiller 

Heyeti, yeni bir karar almıştır. 
Bu karara göre, her türlü sanat 
\'e ticaret erbabının faaliyet sa. 
halan haricinde bulunan madde
leri ve tüccar olmıyanlann da 
herhangi bir malı ticaret kasdi 
ile stok etmeleri menolunmuş -
tur. Bugüne kadar bu kabil mad 
deleri stok yapmış olanlar bir ay 
içinde ellerindeki maddeleri tas
fiye edecekler ve bir ayhk müd 
detin hitamında ellerinde kalan 
'llallarm miktar fiyat ve cinsini 
bi]dfrır bir beyannameyi üç gün 
içinde mahalli:ı en büyük mülki.. 
ye Amirine vereceklerdir. Bu be 
yanamelerde yanlı madieleri 
değer pahasını verecek ve el koy
ma usuliyle satın almağa Ticaret 
Vekaleti salahiyetli kılınmıştır. 

ALMAN VE 
ITALYAN 

TEBLIGLERI 
T unus'ta Karaya Asker 

Çıkarıldığını Dün 
Resmen Bildirdi 

Şimali Afrika müttefik umumi 
Jtarargabı, 16 (A.A.) - Elan çok 
kuvvetli olan mihver kuvvetleri· 
le boy ölçüşmek üzere, müttefik 
takviye kıtalan, durmadan bura 
ya gehnekte ve hemen muharebe 
saha larına gönderilmektedir. 

Şimal Afrikaya takviye olarak ginderilen mitttefik 
vetlerine mensup bir filo '!ÇUf halinde 

hava kov-

llk mühim çarpışmanın Bizerte 
çevresinde cereyan edeceği tah • 
min edilmektedir. Bazı raporla· 
ra göre, bu bölgede çarprpnalaı 
başlamJf bulunmaktadır. Birçok 
Fra~ızların müşterek davaya 
iltihak etmeleri, general Elsen . 
bower'in vazifesini kolaylaıtır · 
maktadır. Hava yoliyle Tunulı'a 

~ Devamı Sa. Z. StL S 

Cezair ve 
Tunus 

Sularında 

Mihver Kuvvetleri 89 
Gemiyi Batırdı veya 

Tahrip Etti 

Darlan Afrikad 
Yeni Bir Fransız 
HükQmeti Kurdu 
Mareıal Petaln, Frans1Zlara Hitaben 

Bir Beyanname Neırederek 
Amira& Bütün Vazifelerinden Azleffi 

Bombalandı 

ltalyanlara Göre, 
Meskun Mahallelerde 

Tahribat Büyüktür 
Londra, 16 (A.A.) - Hava ne?. 

retinin tebliği: Pazartesi geces 
bomba tayyarelerimiz birçok H : 
lifaks'larm iştirakiyle Cenovay. 
yeniden hücum etmişlerdir. Hav 
müsait idi. Iyi neticeler müsahl 
de edilmiştir. 

Tahribat mühim 
Roma. 16 ıA.A. - "Resm 

tebliğ.. Dün gece İngiliz tayyar 
leri Cenova şehrini tekrar bomh 
lamışlardı:r. Şehrin mesktin maha 

ı lelerinde yeniden geniş ölçüd 
tahribat hU9Ule gelmiştir. Sivı 

1 
ahaliden dört ölü, 24 yaralı var 

Dliıbıltı baıi'l>itMleıl bir levh1. T orpillea• Wı geıitl bı• •• llıılDlll@lll' dır, 
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~I GELIN~IK ~iZ] 
Şeker Satış 

Fiyatları 
Her Nüfusa 5 Metre 
Pazen Dağıtılacak 

P. T. T. nin 
Ye"i Tedbirleri 

1-- DiKKAT: .... , 
Mümkün Olmıyan ı 
Şeyi lstemiyelim ! j 

No. 17 Yazan: Kerime Nadir Kesme 530 ve Toz 507 Tevziat. Sevkiyat Daha 
Süratli Yapılacak 

Misafir vo yolcu karneal tev· i 
zlatı pek haklt oluak bir takrm 
takyldata tabi tutuldu, Bu tak· 
yldattakl tatbik g09lOklerl 
bir yana durıun, bir tanesi var 
ki, karne alacakları içinden çık· 

Evdeki bcbekl;rini Mcm~leylp bıthçe 
lcrı~e. kırlarda, kuş ve kelebek peşinde 
koşmağa başlayan kızmm gidisini be • 
fl.':nmeyen annesi Llınia, artık. onu ha 
~arı ağabeyisinin ardından ayırmak ve 
evde yine hanrm hanımcık oyunJarla 
rnl'.'şgu3 etmek için uğraşmak dütmüş· 
tü. Fakat, Feyza ne naslhaLı ne ihtar 
dinliyordu. Ok atmada, top oynamada 
lı'oşmada Fuada yaklaşan küc;ük ktzm 
bu nevi oyunlarla şahlanmış ruhunu 
bebek oyunları artık tatmin edemı ot 
mu~tu. Onun ıimdi kiraz dalından Y2• 

pI!mış okları, ceplerini deldiği için tor 
balilrda saklanan zıpzıp!an, tuila ve· 
ya m;:.lta taşından yontulmuş kaydırak 
tA:;!arı ve renkli büyük uçurtmaları 

vudı. fuat her hususta ona yardım ve 
rehberlik ediyordu. Çok defa birlikte 
ıız:ık kırlaca, yahut deni..: kenarına gİ• 
divorlaı:-, eve aeç vakit dönüyorlardı. 

Bu hayat yıllar geçtikçe kendi!iğin. 
den çeşnisini deği,tlrmele başlamış, 

her lklsi rle çocukluktan sıyrıldıktan 
çin, oyunlardan artık sarfı nazar et• 
meğe ve daha ciddi meşgalelere vakit 
harcamah koyulmuılardı. E5asen tah· 
sıl bayatı heı:- ikisini de ayrı çenber • 
ter içinde alıyor, aralarındaki arkadaş_ 
hk bağını vakit vaklt gevşetiyordu. 

lakin, bn bağın kavi bir düğümü val'll 
-lı ki, o hiç bir vesile Ue ı;;özülcmlyor. 
da. 

S~'dzinci yılın sonunda Fuat Tıbbı· 
yeden. Feyza Liseden meznn oldular. 
Fuat tahıile devam etmek llıere Avro 
paya gidecelı:, orada bir kaç sene kala 
c;çıktr. 

Yol b!zrrhkla1'Ina baş!adıir sualar • 
da bir ak$am Üze'ri idi. Feyza bahçede 
ç.!c:ck1eri sularken gene adım yanına 
ı;:itil ve bahc;enin ileri kısımlarım gös 
tertrek: 

- Feyd, seninle biraz konuşmak İ!f 
tiyornm: $oyle yür!iyetimt dedi. 

Feyz.t elindeki bahçe kovasını bir a
ğaç çıkıntısına asarak Fuadi takip el• 
mic;t!. 
E~ki Ye nıetn'l.k bir havuzun başına 

g<!ldiler. Etraftan sık almaya da!larlle 
çevrlll tdi, Mal rokte bir yelpaze eek· 

ce seninle ciddi bir konuşma yapmak 

tst;~~~i:· pembe yüzünde temz ı~rıc. K~ruşa Satılacak Sümer .Bank Kupon T evziine Gelecek 
larla yanan ela gö:ı:!erini, •ruhunun Dalrı:ü Enciimen dün eabah ıwkerin A 1 • d B 1 k 
bil.la çocuk olduiuna delalet eder şe- p~rakende ~larak ~atış fiyatlarmı te.s- y çm e aş ıyaca 
kilde. saf bir hayretle açarak; l bıt etm~k u:ı:ere hır toplantı. yapmtş-1 t1if2 Baştarab 1 incide ı patılmış olmaktadt~. Bu itibarla bun-

N ı • . tır. Encümen bu yolda bır karara D'V tar"'ıt ı · - ası r. Dıye ııordu, d ö kl 
1 

ıger i;t.1. an memur ara pa- dan ııonı·a mensucat fıyatlanntn. da 
Fuat, yeşil bakrşlarmr havu:nın yoe varmananI 

1
nce

1 
.na hilyelv~ 

1 
amb~lad~j re.sız dağıtxliı.cak elbiselik ku - dtlşeceği limit edillyor. 

1 1 . . masra ar Y e r ... r sse erıo n ı ı-
sun u su arına dıkmış, heyecan dolu .lm . . . Ti t Od 1 1 B 1 d' maşlann da stok eôilınesine baş 
bir sını!e konuşuyorduı n . es~ ıçın _ ~~r~ _ .. as Y e e e 1

- l· · 'd .. · b. 
. . . ye Iktısat Mudurlügunden bir rapor anmış, şımdı en mühım ır par 

- Bız selı:ız senedir bt'n'birl ·~e ll d edil · t' B t k ik k 
1 

t k. B k . mı.. i!ılemf~tir. Her iki dıilie akşama doğ- epo mış ır. u s o • m ta 

V
çoe daı'mış 1 

6
' d kanba 

1 
ardşı dlaımas iyakkın ru bu raporları Encilmene gönderdi- rını daha çabuk istenilen hadde 

a a a ı u un un en n a- • .. · 
dar hiç kim b . an1 • d . ğinden, teker satış fiyatları dUn ak- crkarmak uzere yeni tertıbat a. 

se enı Iyama ı mıza. aıc· k'l t · ·L • c:mıa uyamadr KAh b' k k , k da şam geç v ıt şu şe ı de esbıt edı lınmış, bu arada acele kuma~ yap 
.. a lC ıa c ar a ş ft'ılştir· .. u1 ., 

derecesinde cesur, emin ve pervasız; · mak uzere K a ve Karamursel 
kah haklki bir kıı: kardeş ııibi candan, Toz 9ekerln kilo•u : 60? fabrikalarına iplik veıilmiştir. 
rnll&fik ve bimayelı:irdın ... Sana emmi• Kum• " " : 530 Fabrikalar kumaşları gayet ace-
yctle bağlandım.:. Kabiliyetini, :tekim la yapacaklardır. Bununla bera-

h h Bugünden .itibaren halk bu :tlyat 
"~ ru unu er zaman beiımdim, tak- üzerinden dilediği :yerden istediği ka_ btır halkın mensucat ihtiyacı da 
drr ettim,. Zannediyorum ki, sen de dar seker alabilecektir. gözönünden uzak tutulmamakta. 
bende hoşlandığm taraflar buluyor. d E eml k tt h e · . . . ır. sasen m e e e er n vı 
dun .. Bırbırınilze, o derece anlaşarak Vilayetin tebliği v 

v~ uyu.arak: bağlandık ki, bu baiın mensucat darlıgı yoktur. 
hiç çözülmemesinin bizi mesut edece- 15/11/942 tarihinden itibaren fs- Çünkü mensucat :tabrlk&lart, bir-

il e/lsucat ithaltJ.tı 
Bundan başka Sümerbank. Yerli 

Mallar nıttesseseleri hariçten yapdıı_ 
cnk her nevi mensucat ithalatını biz-
ıat yapmrya karar vermiş ve bu yol
da faaliyete geçmiştir. Memleketimi
ze mensucat vermek iı:ıtlyen ecnebi 
firma1ar da mallarını husus! müesse_ 
sderdcn ziyade Yerli Mallar müesse
sesine vermeyi tercih etmektedirler, 
Ayni ıamanda bu cihetin memleket 
he!abtna da (lyük tıı.ydalar temin eM 
deceğl ve bilhassa karaborsacılığın 

tamamen tlnüne geçeceği tahmin e
dilmektedir. Hariçten getirilecl!k o_ 
lan bu mensucat eıyasmm en kısa bir 
zamanda memleket hudutları dahili-ğirJ dlişlindüm .. Sen ne dersin?. tanbulda kesme (Küp) şekerin pera- kaç yıldanberl memleketimizin men-

kende kilosunun 530 ve toz (Kristal) t "hl! ..:ı d altm b...,lnl - Fcyd, büylik bir heyecanla cnrp- suca 1 yacmm .r .. z e ı;ş ~~ ne getirilebileceği umulmaktadır. 
m:ya başl11an kalbinin, son sua! üze. ııekerin perakende Jtiloırunun lse IS07 temin etmektedir. Hususi şahıslara 
rine derin bir aaadetle dolduğunu ve ki.ıruştnn satılacağt Dabm EncUmenJn alt müesseseleri de hesaba katncak 
bütiin varlığını engin blr hazzın kapo lll/11/942 tarlhli kararı ikti:zasından_ olursak, yerli mensucat ihtiyacımıztn 
ladrğım hissetti. dır tebliğ olunur. yüzde sekseni temin olunmektadrr, 

Devletin ve Yerli Mallar müesse
ı;eler1nlri. aldığı yeni tedbirler saye_ 
sln~e mensucat tşlerlnde k1ı.ta bor
ı;acılann faallyet sahast tamamruı ke-

Haııınt ddi, Suyun inc:llll!ıt Usfüne 
Fu:ıdın hnyall düşiiyor, orad.1 gene; a· 
dam, deha gii:ı:C'I ve daha cuip görünfi. 
yordn, nn hayal onu tam ııeld:ı: yıt 

kendisinıı blr köle ımdakatiyle bağla• 
mıştı, Bu hRynli dıılma beğenmiş ve 
hııtt.a bir çocuk ~evdaııiy!e sevmişti. 

Babaıılyle olan reelmai:ı:Jilı:lerlne ne 
kl\d?r iiıiilüyor ve blr gUn ondan aY
nlacağın1 hatırına get!rdikc;t' pek lıü. 
yiik bir ntırap ile criyordıı. 

Bu tekwfin ve bu gür.el ak!famrn bir 
rüva olmasından koı:-karak sllk!ndl. 
Yakından ve dikkatle Fuadın yüzüne, 
trözlerinıı bakh. Fısı1tı ile: 

- Nast~ olur?. Sen beni ııevcr misin? 
tl~di, 

Fuat, alnmr kırı~lıracak ıeldlde kaş 
lattn! kaldırarak başının ııert bir ba• 
rek~~iyle nrkoyıı. atarak güliimsedl: 

Kahvelerde kahve ve 
çay fiyatları 

Kahvecller cemiyeti de kahve ve 
ı:ay fi;rattannm yeniden tr.sblU lcln 
Belediye İktlsat MildilrJOlilne müra
caat etmişlerdir. İkti8at Müdürlüğü 
yeni &eker tıyatlarma göre kahve ve 
çay 1'iyattnı bugünlerde tesblt ede
cektir. 

'tJzüm, bal f/uatları 

mesine verilınlştjr, 

Şeker tevziatı şekli 
Ankara; 16 (TAN) - Hüktlmetçe 

alıı:ıa.n son kararlara müvad ola• 
rak ekmek: ve ekmeklik hububat ve
sa.ir qye ve maddelerin dağıtılmasına 
dair talimatnamenin 16 mc1 ve 20 inci 
maddeleri değlşt!rUmitir, Tadll edilen 
bu maddc!ere göre, şeker fabrikaları 

~lrketl tarafmdan şark \'!llyetlerinin 
ihtiyacı şlnididen ayrılacak ve gtd 
k:alatl şekerler ıu suretle tevzi edilt• 
cektlı: 

Yerli Mallar Müesseseleri, yeni a
lınmış olan Orozdibalc müesseseleri_ 
nln tesellümilne devam etmektedir. 
Bu müessesnin üst khımları ılmdi

den teseUUm edilmiştir. Mukavele 
mucibince tamamının teseUUfiı edile-
bilmesi Şubat ayma. kadar devam e
decektir. Bu tesellüm muamelesi bit_ 
tikten sonra Yerli '.Mallar idaresi bu
rada çok gcnlı pavyonlar açacak ve 
bilhassa saraclye ve ayakkabı I.t;sım
larını Meni:ıletecekllr. 

- Lastik tevziatı 
Yerli Mallıir İdaresinin Glslaved 

tetanbul Posta, Telgraf n Telefon 
idaresinin itleri bu yU eski senelere 
nisbetle çok fazla artmıştır, Bununla 
beraber posta idaresi, posta işlerini 
daha muntazam yapabllmek i1;in ba
zı tedbirler ıılmaktadır. Bu cilrnle
den olarak, P.T.T. idaresinin muhte
lif bölgelerdeki şubelerinden mektup 
vesaire eskiden daha sık bir surette 
toplattrrtlacak ve taşraya gidecek na_ 
kil vasıtalarına muntazaman ve gü
nti !'{inllne yctiştirllecektlr. 
Diğer taraltan posta idaresi, tev

ziatı da bir elden yapmayı düşünmüş 
ve bu hususta hazırlıklara başlamış
tır. Bund:m sonra bütün şehrin tev_ 
!iat merker.i bir yerde olacak ve lier 
mmtakantn müvezzii o mmtakanın 
postasını alarak posta idaresinin oto
büsleriyle mahalline gidecek ve dö
nüşte de o yerin posta şubesindeki 
mektup ve!aireyi alıp dönecektir. 

Bu y~ni prograruın tatbikine bir 
an evvel geçilmesine çalxtılac"-ktır. 

maları zor bir duruma aokuyor! 
Karne alırken, geldikleri vapu. 

run veya trenin veya otobUsUn 
blleUnl glSstermek. 

Bu, hiçbir yolcu için mDmkUn 
olmuyor. Çünkü trenlerde son le· 
tasyona gellndfğ.I zaman kondUk· 
tör geliyor ve bUtUn bllet1erl top· 
fuyor. Vapurlud• da ayni uaul 
var, Yolcunun elinde, fa4e bUro. 
suna ibraz edecek bllet kalmıyor 
ki, gösterebllsin. Karne tıvz:la· 

tında ya bu kaydı kaldırrnıh 

S yahl.ıt da tren ve vapurlarda yol
S cularrn blletlerln1 toplamak uıu· 
$ itina. Her iki usul birden devam 

ı 
edip gttti.kçe hiçbir yolcu veya 
hiçbir mlaaflrln ekmek karnesi 
~ıal:illmeelne tmkln kalma.z, 

IL ••••••••••••••• o••••.I 

Dün Yeniden iki Yer EkmekSatışları 
Sarsıntısı Oldu 

İstanbul, 16 (A.A.) - Kandilli ra· 
satlıanesindcn bildlrllmi~tir: 

Bugün sfsmol(raflar tekrar iki :ı:el• 
ıe!e daha kaydetmlstir. Birinciıı! yaz 
saatile Mat 14 ü 14 dakika, ikincisi llD.• 
at l" il 19 dakika 50 saniye geçe o!muş 
tur.Birine.isi hafif ~eçmişse de lkinclsl 
bira:ı: kuvvetlkedlr. Merkez UıtU ts
tanbuldan 245 kilometre mesafede oJ. 
111/ru tıı.limfn edilmektedir. 

Kırkağaçta bazı lıasar oldıı . 
Ankara, 15 (A.A.) Aldığımtır: 

miltemmim tele-raflar dün gece yurdun 
muhtelif yerlerinde hafif ve şiddetllc:e 
yer sarsınhları o!muştur. Krrkağac;ta 

bazı hasarlar olduğu bildiriliyor. 

'KÜÇÜK HABERL&R 1 

Ufak Tefek Pürüz( e 

Kaldırıldı 
Ekmeğin iki fiyat fu;erlne satılıru 

ye başlıınmaslnm ilk günü olıın Pa. 
ııar gUnU bası karJşıkbklar olmuı. blı 
kaç fırmct halktan 6DCI gram ekme!!• 
mukabil 28 kuruş almıııtır. · Bazı fı· 
rınciliı.r da küçUklere ait olen ucu: 
ekmek karneslnl kabul etmemitler 
yalnız bUyUklere mahsus olan kar· 
neler mukabilinde ucuz ekmek ver· 
mlşlerdlr. Yapılan şlkAyetler il.zeri. 
ne dün icap eden tedbiler alınmtş vı 
bu kabil u!ak tefek pürüzler de iza· 
le edilerek, ekme~in normal 5ek.ildı 
satTŞına devam olunmuıı1.ur. 

!inile açılıp dağdan kurl bulutlar, için (Devamı var) 

Kuru t1Zilm fiyatları birdenbire 
nrtmıştrr. 68 - 119 kurusa kadar sa
tılan ilztimler toptan 73 - 74 kuru
şa kadar yUkselmlıtır. Bal 1'1yatları 

da bir miktar arlınııttr. İyi cins silt
me balrn kllosu 380 kurtııe erkmıııb.r. 
Pekmez piyasada a1.dır, Bir harta ev
veline kadar kllotu 16D - 170 ku.. 
nıştan sat!lan peklnuter 190 - 200 

ktiruştan altct bulmu~&a da mal bu
lunamam~hr. MahııUeb!.cller şeb?r 

yerine pekmeı Jtu11anmıya başlamı~
lardır, Şeker vancarmdıaı. yapılan 

pekmezler henUz piyasaya getirilme
mlştlr. Piyasada ve zahlre borsasuı
da !Snemli hiçbir iş olmamıştır. 

llılka tevziat yapacak bayiler nü
ler tarafından secilecekür. tlk tevziatı 
müteakip bir mahalde lı:Ui ttebr bu· 
hınma2:sa vali~er tarafından çekilecek 
telgraf üzerine ıelı:er şirketi o mahalle 
şeker gönderC'Cektlr. 

milesseıeııi ile yaptığı bir anlaşma ü
zerine, bu müessese bundan sonra 
bütün ayakkabt 11\stiğl mamültıtını 
Yerli Mallara vermiye başlamıştır. 

Hususi mUesseselere katiyen h'lal ve. 
rilmiyecelttir. Yerli Mallar idaresi, 
ilk parti IAstik tevziatını memurlara 
yapmıya başlamışbr. Tevziat her me
munın şahsına ve nüfus klliıdi ile 
yapılınaktadfr. 

+ SAMSUN TiCARET MIJ::>ttl\LUGU.
Samsun mıntaka ticaret mlldilrllif!inc Sırrı 
Önen Emre tayin edllnıl,tk. 

Diinkü Meclis Toplantısı 
Ankara, 16 {A.A,) - Büyült Mil· 

!et Meclisi bugün doktor Mazhar Ger 
men'in ttlslJğlndo toplenmıştil'. Ruz
namede bulunan Meclisin 1942 yüı 
Nisan ve Mayıs aylan hesabına alt 
mUrakiplik raporunun okunmasını 

müteakıp gtsrUşülecek başka madde 
bulunmadığı cihetle Çarşamba günü 
toplanmak üzere 1ctimaa son veril_ 
mi;stir, 

de sazlar bitmiş ve yosun rengini al• ------~., ..... ______ ..... 
mış durgun suda• akisler bası~ ediyor, 
sükun içinde hiç kıpırdamayan yaprak 
lar, 
!ar, koyulaıımış renklerle o sahaya bir 
~3meriye dekoru ı;lt!yordıı. 

Fuat, havuzun kenıı.rındakl yüksekçe 
bir taşın ucuna ilişti. Feyza'ya da ya· 
nma, ayni taşm üııtüne oturmatmt i. 
şaret ederek dedi ki: 

- Ben hafta içinde gidecettm FeY• 
kıa!. Bu ayrılığın u:run süreceğini ve 
hirbirim!d yıllarca göremiyeceitimui 
~annediyorum.Bunun içln gitmeden ön 

BUGUNKU PROGRAM 

7.SO Provam 
7.32 Jlmnastik. 
7.40 Haberler 
1.55 MDzik (Pl.) 

12.SO PrOCr'aln 
12.35 MUailc (Pi.) 
12.4 S Haberler 
13.00 Sarlrılar. 
18.00 Proıı:ram 
ıs.oa &3lon orkeıtra11 
ta 4$ Jl'aaıl heyui 

19.30 lhberler 
H.4S Mllzik · 
20.15 Radyo ıuetesi 
20.4$ :Mll~lk (Pi.) 
2 ı.oo (Evin ıaati\ 
21.ll MU2lk 
21.30 Konuşma 
21.4S Tilr.k MUılli 
22.3 O Haberler 
2:Z.4~ Xapa.nı~ 

1 G.:.C~~G'-L'M H•BEJUEA 1 
İktısadi Devlet Teskilleri 

1 

Tetkik Heyeti T opl~ndı 
Bilançoları Tetkik Encümenleri Seçildi 
Ankara, 115 (A.AJ - 1ktrsadi de\'• 

!et teıekkllller!nln 1041 faatJyet yıh 

bil!nço n muamelltrnı tetkik etme'k: 
üzere 346() sayılı kanun gereğince iç. 

timu llıtn1 gelen umumi heyet bugün 

saat 10 da Büyüle MIUeı Mecliııl bi. 
nasında top!anmıttır. !çtimAr Başvekil 
adına Maliye Vekll1 Fuat Airalı açmiş 

ve 1ı:1Up intihabından sonra SUrneroı 

hınk, Et.lbank, Ziraat bankasr, toprak 

Doğu~a Harek6t 
Hayli Ağırlaştı 

Ankara, 16 (Radyo Gazetesi) 
Şark cepbe1indc sühunet sıfırın altın· 
d;ı 35 de..eceye kadar düşmüş, bı.ı yü:ıot 
en muharebenin hıı:r a:ı:almrııtrr. 

. Alman tebliği 
Bedin, 16 (A.A.) - Alman ordu

ları baı;kumandan!ığını.n tebliğinde 

bilhasca kayd~ditdiğ!ne göre, KıUkas
yach Alman kxtaları iki dilşman gru
pun11 yolı: etmt,le!' Te Sovyet taatnız
la~ını kanlı kayıplarla geri püskllrtmilş 
terdir. 

Hazer deniz.inde Alman tayyareleri 
bir şilebi yakmışlar. ilH silebi hasara 
uğratmış!ardır. 

Stallngratta Alman hücum kıtaları 
yeni bölgeler i,gal etmişler ve diişma
nrn mukabil taarruzlarau geri atınrş. 
tardır. 

Volkof üzerinde bir dUşman taarnı· 
ro aki.ıı, 'kalmıştır. 

Sovyet tebliği 
.Moskova, lfi (A.A.) - SoT,.et l5i· 

1e tebliği: ıs Sontısriıı ıe~eai bv. 
vetterimlı, Sla!lnrr-at çnTtsi)'le Tır 
apııe şimal dofuaunda ve Nalçlk cenup 
~0ğustında dü!lmanla çarpıomrşlardır. 
Za~lı'a .::crıhelcrde hlc; bir değişiklik 
oımamıııtrr 

nıabcu11erl ofisi ve devlet ziraat işlet
meleri kurumuunun bilançolariyle Baş 
vekaletin umum! mürak:abe heyeti ta• 
rafından hazır1anan raporları tetkik 
etmek ilı:ere umumi heyet aıa!arı me. 
yanından birer tali encilmeıı seçi!mİ~· 
tir. Bu tali encümenler yarından ıtiba· 
rm faaliyete geçeceklerdir. Sec;im ya. 
pıldıktan s011r11 Umumi Heyet i~tlınar• 
na 30 !k:inc\teşrin 1942 Pazartesi günü 
toplamlmak ütere nihayet verilmiştir. 

Cezair ve Tunus 
Sularında · 
~ Baştarafı 1 incide 

zun müddet işe yarıamıyacak de
recede ağır hasara uğramıştı;r. 

Diier taraftan bir zırhlı ve 3 uçak 
gemisi hasara uğratılmıştır. Uçak ge. 
rn.ilerinden birinin yarası o kadar ağtr• 
dır ki bu gemiden uzun müddet isti· 
fade edilemiyecektir. 3 kruvazör baıo 

tırılmıt ve 14 kruvazör ve büyük muh. 
rip hasara uğratılmıştır. Ayrıca 4 
muhrip ve avizo batınlfnış ve 7 muh .. 
rip ve avlı o d& hasara utrati!mıştır. 

Cebelitarık' ta f a<iliyet 
LalinR, 1t5 (A.A.) - Bu ııabah ıınat 

11 de ik1 zırhlı, iki uçak gemir.i, 4 
kruvazör ve 9 destroyer Cebelitarık 
körfezinde bir zırhlı ile müteaddit der 
troyetln himayesine 26 bUyillr ticaret 
gemisi He S nakliye remiıl ve iki hase 
t:ihane gemisi bulunuyor. 

Amerlkanm Müttefiklere 
Gönderdiği Malzeme 

VaP'nlton, 16 (A.A.) - Miıter 
Rooıe\'elt. 1lkte•rind&' Amerikanın ki 
ralama ve ödiinç ~erme kanuntt gtreıo 
ğince müttefiklere 915 milyon dolıırlrk 
malume gönderildiğim söylmı!~tlr. 
Bu. rakam bir rekor teşkil ediyor. 
,·· 

Diğer taraftan, son günlerde Gis_ 
laved müesseseıılne hariçten külliyetli 
miktarda kauçuk gelmiştir, Gelen 
kauçuk btitün halkın ayakkabı l~s

tiği lhtlyacıni ker,iltyacnk miktarda
dır. Yerli Mallar idaresi de müesse
Seye lüzumlu di~r maddeleri ver_ 
mlştir. Glslaved müessesesinin bu 
kaucuklarda~ imal etm!ye başladığı 
yeni IActikleri de yine Yerli Mal111r 
müessesesi halka dağrtacaklır. 

~ + NAVLUN TAJHFELERI - :Ml!nıkı11t 
Vekilliği navlun fiVat tar;!eıerlnl tesblt ı,ın 
ımıatörlerdcn vııı dcniıyoll;ınndan birer mü• 
mcssili Ankuh•" davet etml,tlr. 

Beyamıamesiz şeker 
Ş1şllde Vali konağı caddesinde 111 

numarall bakkal Mehmedln dfikkA. 
nnıda külliyetli miktarda beyanname 
verilmemiş şeker yakalanmıştır. Bak 
kal Mehmet Milll korunma mahke-

Hak sahiplerine ~eker tevziat uma• 
m Ticaret Vcktletlnce tesbit oluna• 
cnkhr. '.Bayiler ellcr!ndı':'ki şekerlerden 

ucu fltatla şek~r i!lacudann adet ve 
istihkakına görıı tevzi lçin llzım o~an 
milcdan dalına hutr bulundurmıya ve 
b:t,ka mUstehliklere •atmam17a tntıç. 

bur tutulmuşhırdır. Aksi. takdirdi! bu 
şarUann haricine çıkan bayilere bir 
daha ııeker verilm!yecektir. 

Halka yapılacak tevzlat.ın da bir ay 
içinde ba§liyacağı ümit edilmektedir. 

Tunus•+a Çarpışma B.lr istila ihtimaline Rommel Ordusu 
Y k G.. • • •• K l2fj' Başta.rafı 1 incide 

a ın orunuyor arı' istikametinde çekilen mihver ta· 
a:ilJ"' Baştarafı 1 incide tfir2 Uaştınafr 1 incide şıtlarınt yehiden hasara uğrat -

gönderilen mihver kuvvetlerinin olıriez Todt teşkilltmın işçilerly- mışlardır. 
10.000 kişiden füaret olduğu sarul le değiştiri1ecektir Alman resmi tebliği 
maktadır. Rommel'in, Trablus - Jf. 
gıın-pteki kuvvetlerini ıburaya gön ... Berlin, 16 (AA.) - "Resmi 

d bil ~. d he 1----kt Londra, 16 (A.A.) - Brr.anov:ı. tebliğ,, Sirenaik'te mihver kuv -
ere ecegı e sapı.a.ıııl.Li:l a - . h ... ı..-b' · ··t'·' 

dır. Alınan generalindn elinde a?ans~ın . ava mwıa. m, ~~ ·.,ç- vetleri hazırlanan planlar mucl -

h k bili t
. :ı..._, __ .......ı_ ... kin.. fiklerın Akdenime hava hakımi- bince yer değiştirmektedirler. Al 

arp a ye ı 'UiiJUlıu.uUöU ı . . cld 1 · • t · 
ci derecede 60,000 kişi !bulundu - yetını_ e etme erıne manı o - man ve Italyan hava kuvvetlerı 
;ı.,, edili mak ıçin Almanlaır:tn elde bulu- düşman kollarına muvaffakıyetle 
!:i" zann yor. ,. • ~· nan bütün uçakları Sardenya ·~ taar.ruz: etmişlerdir. 3 Ingiliz tay 

Alman reBmı teblıgı Sicilyaya göndermekte oldu~unu yarcsi hava düellolarında dllşü -
Bertin, 16 (A.A.)- "Resnıi teb bu maksatfa Rus cephesinden de rülmüştür. 

lif;, Alman ve Italyan kıtaları. bir çok uçağtn geri çekildiğini Yeni milıver müdafaası 
Fransız sivil ve aslreri makamla• yazmaktadır. Muhabire göre, Al- B 16 (A.A )-Al mah 
riyle mutabık 'kalınarak, TunUB. • manlar için en "ahim olan nokta rn·ı erine, .. e'k.. 1 ·n . mandu ya 

_, ___ 1_..,.,... .... D ll- . . . tard er ne gore, s zı cı or -
da ~araya çuuuu.rn.1~........ one ınşa edebıleceklerı mik an da va ava ilerlemektedir. Mihver 
manı ve hava meydanı bombardı ha çok uçek kayıbetmekte obna - ku~etle:i tarafmdan tahliye e-
m.an edilmiştir. landır. . · edil 

Fasın Atlantik sahili açığında ~len arazide tanzım en mn -
bi Alına denizaltısı 6 bin ton - ~tlerini temizlemektir.ı, ~ın tarlaları, Montga.ınery kuv • 

luk
r bir n t ill -~....+·r * vcterinin dikkatle ilerlemesini lca 

vapuru arp e~ ... 1 • Af_J• bettırm· -~-tedır· . 
I l Jr I.ondra. 16 (A.A.) - Simalıı: n ~ 
tal,yan tebl yine göre kac14lıi müttefikler umumi kararglhı· Ayni mahfiller, mihver kuwet 

Roma, 16 (A.A.) - balyan tebll- nnı ne,rettlği bir teblif, Tunus kı7111 terinin şimdi vardıkları, ve ev • 
ği: İtalyan ve Alınan kıtalari Fran.. açiklannda mihverin 42 uçak kaybet- velce hazırladığı blldlrllen mü -
cız sivil ve askeri tnakımılannlll mu- tikini bildirmektedir. Fazla olarak Tu- dafaa hattının, ElAlemeyn hattı 
\ra.fakatiyle Tunusta karaya ~tıı· mlli hava!arında 19 uı;;ak ateşe Terli• kadar kuvvetli oldıtğu kanaatin -
lardrr. nıiştir. d d" :ı 

Korsikada w Cenubl Fraruıada. kı.. e ır er· • . 
talarttnınn bıı.reketleri Wn.amlamnak Yeni luwa takviyeleri Bingazi öıılerınde 
Ozeredir. 

Ahnan bomba tayyareleri Fransu: 
şimal Afl'Jkasmm bava meydanlarına 
taarruz etmişlerdir. Birkaç düsman 
tayyaresi yerde tahrip edllmlştlr, Altı 
düşman tayyaresi de havada re!aknt 
ııvclları tarafından dilştirülmüştelr, 

Tıı.nus'a hava akınları 
Kabil'e, 16 (A.A,) - İngiliz teb

liği! 14 Sonteşrinde hava kararırken 
Tunusıı. yapılan bir taamı• esnnsmda 
8 bnyilk tayyare tahrip edfl.rnl' ~ bir 
kaç tayyare hasara uğratılmı~tır, Bir 
çarpışma esnasında bir dUştnan avcı.. 

ıı dUşürülmüııtCir. 
Cumartesi aecesi. orta bomba tay-

1areleriml.z. blr hava meydanına ta
arna etmi11lerdtr, Blrul1ara. ve ateı
yelere t:ım i!ıabetle:r kaydedllmtş, 
bOvUlc yangınlar ~ıkarx1mıştır. 

Twr.U3'a gönderilen kıtalar 
Londra, Hl (A.A.) - Şltnan Tran

m A!rlkasmda, Tunuııa dobu nar
Uyen kuvvetlerin ,.Osde doksanrnm 
fnğil.lıo; askert.erlndm mürekkep ol
duğunu dün, tnglfü blrlncl. ordu ku
mandarıt Ande1'Son ff'5a etmfştlr. Ge
neral AndE!l'!lon şunlrırr itAve etmiştir: 

"Birinci fngillz ordusımım nk i$1, 
Tunus topraklarında bulWlan Mlb-ver 

Nevyork, ıe (A. A.) - Cezalr'de 
12 inci Amerikan hava ordusu nez
dlndelti Unlted Ptess muhabirinden 
gelen bir telgraf, bQyük sayıda Ahıe
rikan a~ uçaklarının Cezair'e gele.. 
rek deneral Doolittle kutnanda!:m
dnki kl1dt~tll Spitfire filolartm tak~ 
vt~ t>ttlklet-!n\ l.ıi1dlrmeldedir_ 

Bir general, öldü 
Lizbon, 18 (A. A.) - Simalt ACd

k:adald lngtlk _ Amerikan mnuınt 
kar.ırgMıınd.an bndlrildiğine göre, Ge
neral Eisenhower'ln karargahına bağ
lı bulunan fngtliz Generali Vogel bir 
tayyare kazası neticesinde ölmüştar. 

Deniz muharebeleri 
Londra, lt'I (A.A.) - Cezalr wla

nnda den.is muharebeleri olmakta.dır, 
Bunlann Mihver denlııaltdan ve bom 
ba tayyareleriyle yapılan <;.arptfma.. 
lardan ibaret olduiu zannedilmekte
dir. 

ihtiyatlar ~ağırdı11or 
I.onclra, 16 (A,A..)" - Faı radyon 

tarafındın buaütt ne,redilen bir beyan. 
name, bütiin iht1yatlan m\imlı:lln otdu. 
fu kadar çabuk mliracaala ~iırmakta.
drr. tı"ransI7. kuvvetl~t için 4:Z yaşına 
kadar gl:lniillü kabul edilecektic 

Nevyorlt, 16 (A.A,) - Dünkü ta
rihle Kahlreden Unlted Press'e ıön
derilon blr telgraf, Alman Afrika or
dusunun katiyen Bingaziden geçme_ 
diğini, fakat doğrudan doğruya El 
A.gheila istikametinde kaçmakta o1-
dufunu bildit'iyor. Almanlan t.aklp 
eden İngiliz .kuvvet1erinin, gtinde 96 
kilometre aşmak suretiyle, Deme'y'i 
geçtikleri sanılcyor ve bu kuvvotlerln 
her saat Bingazl doğu$unda görOnme
leri bekleniyor, 

United Press muhabiri, Rommel'ln 
herhangi bir yerde durup müdafaaya 
teşebbüsü takdirinde, bunUl'I ancak, 
coğrafya durumu bakımmdan Trab
lus doğusunda tabii müdııfııa ınevtL 
lerl bulunan El Aghefla'da yapılabi
leceğini bildirmektedfı". 

Rommel nerede? 
Londra, 18 (A. AJ - '.Almatı bu .. 

dudundıt bulunan Reuter ajansmm 
husus! muhabiri bildiriyor: Elime ıe
çen esaslı bir habere göre, Rommel, 
Münih'de bulunmaktadır, Burada 
HiUer, :mmmler ve daha başka ldin. 
selerle yaph~t mühim görtişmPleri 
sona erdirmek tızetedir. 

Mtsttda nrdmmnun u.rtradıl!'ı ma~

hlblyet!n, ytlks~k Alman mahfillerin
de husule g~tirdiği gergin hoşnut-

+ DENIZE YUVAltLANAN KADIN -
Hatice hmlnda 'bir lıadın diln Galata nhtrmt 
Ozcrindc dolaş1rken denize yuvar~nmıştrr. 
Kad, n ct.-.fıa.a Yetlocnler tar~fıodan kurt•· 
rılmJttır. 

..J.. MERD!VENDEN DUŞTU - Belediye 
ıulnosu ııarsonlanndan Davit temlılilı: ya· 
patlttn ınerdivendcn dO,mUo, yar~lanmıg ve 
bastıahanede ısınıa~ıor * ŞEH1R MECLilt - Şehir Meclisinin 
içtim• müddethıin buatınden itibaren bir haf. 
tıı. unt1lmasına karar vcTilmiştir. + MANlll'A'I'URAClLAR KARI - Mani 
faturacılnnn, manifaturaların ktr nlebclcri_ 
nin ırttJrılmasr hakkındaki teıelıM.ıı!l ticaret 
odasınca yerinde 1ııraım..ı:nl5tlr. 

Darlan Afrikada 
~ Baııtarah 1 incide 

Afrikantn müdafaası icin kendlsL 
ne verdiğim ~mri birkaç kere tekit 
ettim. Amiral, asi ve hain şef Gene
ral Giraud'nun krtaların kumandan
lığtnı gasbetrneslne mAnt olmak ba
hanesiyle emirlerimi dinlemedi. Bu_ 
g(ln ise onun bu kumandanlığa tayl
nlnt tasdik ediyor. General Gltaud, 
harbi Fransız topraklarına götilren 
ecnt'!bl bir devlet tarafından kuman
<fa mevktlne getirilmiştir. Amiral 
Darlan, bu m.ıretle milli cnmianm dı
ştnda kalmış oluyor. Onu her tUrlü 
millt va:tlfeden ve askeri kumandan_ 
lıktan azletttğ!mi bildiriyorum,,, 

Darlan'ın Fas radyosunda 
okunan beyannamesi 

Ankara, 16 (Radyo gazetesi) 
Amiral Darlan, Fas radyosundaki bc
yanıınmeslnde şunlort söylemiştir: 

"Resmen beyan rocrim ki, Mare
şal Petain Framız milletine hakiki 
dfü;Oncetor.lni bildirecek vaziyette de
ğildir, Mareşal, 9 Sonteşrlndc Şimalt 
Fransu: A:frikasmda bulunuıumdan 

dolayı memnunluiunu bildirmiş, 11 
Sonteşrinde benim hatekAtımda Mr_ 
best olm.adli?ımı zannederek General 
N'ogues'l t.3y1n etmi~ 'Ve 13 Sonteşrin
de benimle görüşen General ha.re. 
kAtnnda serbest olduğumu görerek. 
M~ taııvibi:yle salft.~lyetlerini 
hana devretmiştir, 

Mareşale sadakat yemini etmiş o
lanlılr verdiğim emirlere itaat etn1ek. 
t~ Mareşale sadık kalmııı olaeaklar
ak Bu kararın blitlin mesuliyetini 
üzerime alıyorum. Fransaya daima 
bUy[lk hizmetler etmtş olan,General 
Giraud>yu Frans1ı' Şimal Afrikasına 

umuml askeri komutan tayin ediyo
rum.,. 

General Gulraud' da bir beyanna
me neşretmiştir. Bu beyannamede 
ıfonlllyol' ki: 

"Tek bir dilsmanıtnıı vardır, o da 
memleketimizi iı;ıral eden ve vatan-. 

suzlulrlan dolayı Rommelin mevkil 
sarsılmak üzere olduğu söylenmekte_ 
dir. 

Hafta içinde alınan haberler, ztthlı 
ordu kutnandant Ratne~e'n1n Afrlka
~akf. Almım seferi kuvvetinin kUınan 
da.nlıtmı eline almış olduğuna irıaret 
E-fmekt.edir. 

Stokholm, 16 (A.A.) - Alman kon 
trolü altında bulunan Skandlnav Tel
l{ra! ajansı, Cuma gilnll Romrnel'ln 
'l'obnık batısındaki kararglhma ka
dar sokulan İhglliz U1n1dar:ı, kendi_ 
~lrıl az kal:c;ın e!ir <?dccekletlni btı_ 

dirl;.or. AJans, Mare•ıılln g!yinm!ye 
vakit bulmadan ka~lığuıı ilave ediyor. 

............ .......:.;;.._-o-~~~--

Altın Fiyatları 
Dün altm fiyatları bir arahk hayL 

dli:ptükten sonra, nihayet otuz dört 
lirada kapanmıştrr. !Mr gram külçe 
460 kuruştan satılmrııtır. 

daşlarımtzı esli' menzil.esine lndiren 
dil~mandır, Hedefimi% evvel~ Afrika. 
dan, sonra Fransadan düşmanı tar
cı etmektir,,, 

Amiral Darlmn bir 
hükumet kurdu 

Londra, 18 (A.A.) - Afrlkadıl müt 
tefik kuvvetlerin ba~kumandaru Gene. 
ral Eisenhover'in taı;vlbt ile Amiral 
Dartan tarafından bir Fransız koalil' 
yon hükfuneti kuru!muş ve btl hük<\ı 
tn~ M.ihvere karıı tam bir askeri yar 
clımda bulunmayı taahhüt etm!ştir, Geı 
neral Guiraud ise Afrlkadaki Franım 
kıtaiarının baı;komutanlığına taylr 
edllmiıtir. 

Britanovn aJanaıruıı baımuharrlrinir 
tl!!min ettiğ.ine g'Öre, Amiral Darlar 
Mareşal Petafn'in b.Jş murahhaıı ola 
rak ta.nrnmııtır, Amiral Dar1amıı bı 
sıfatla tanınması bütün müttefiltlerir 
arzusıı veçhile müttefiklerle Fransız, 
!ar arasında her tilrlü anlaşmazh~ı izli 
le edecek mahiyette ise de nlzam vı 
lisayi~ln bir an temlni matl1lp oldult 
için Brr! askert 11ebeplerle amiralln bı. 

sıfatı, galip bir ihtimalle, muvakka 
blr zaman ic;in tanınacaktır, 

Times'in yazısı 
J,ondra, 1 (A.A.) - Darlannı du 

rumundan bahseden Times gazetesl a ı. 
yor ki: "l3ir çok kereler Fransarııu 
dlişmanlan ile i~blrliği liizttmundan 
bahseden. bir adamın resmen tanındı' 

ğın! görmek bı.tgUıt pek u ldm!Jcvı 
memnun etmektedir. Şilpheslıt Darlıı• 

ntn durumu muvıkkattir. Müttefikle r 
ve Fransa için en büyilk zaruret, m.,, 
zide mukavemet etmekle biiyük tehlh 
keleri göze alını~ olanlarıa ha!en sami, 
mi olarak mukavemet ecjenler arasın 
~a bir anla$maye varmaktır.,, 

G. Weygand mevkut 
Londra, 16 (A.A.) - UmUmiyetı.

iyi haber alan kaynaklardan bildi
rildiğine gôre, Fran~ada, Alman işgrl 
makamları, General Weygand'ı tev• 
kif etmi!ilerdlr. 

Bu da başka türlüsU 
Londra, 16 (A,A.) - Fransıı hu

dudundan alman bir habere gôre, Al
man makamların.m emr!yle tevkif e_ 
dildiği evvelce bildirilen Gener;ı 1 

Weygand serbesttir ve kendisine iJ· 
nemli Vf': '1falt blr ,,-aılfe v..ı-!1nıfştir ,,. 

Afrikaya geçeiıler 
I:ondra. 16 (A.A.) - Mubari'P Frar• 

cıı.:ıı mahfilieri itimada $ayan bir kn 
naktan, F!anden ile Pecheu'nUn $1m'!' 
Afrika.ya gitmiş oldıiklanru teyit ede 
m:.Hlmat almışlardır. 

111andön Vkh1 kabinesinde haricı 
re ı'luıtr Pecheıı de dahiliy• nazır 
bulunuyorlar~ 
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lngilizlerin Bu Harpteki 
Sadık Muttefikleri: 

A ske ri Tetklkler: 

Pasifikte Son Hindiye Dair 
1 

Yazan: ULUNA'i 

ı·;i!mri~i s· 
Afrika Hadiseleri 
Karıısında ltalya 

- ..::s k a On Harp Durumu 
~ ~ o ~ ca Harbi Amerika Lehine Çeviren En 

Hlndinln tam yenilecek mev imin• 
deyiz ra!lba. Mahane pazıı.re 

larma yakın ıokak ielerindıı ufak bü• 
vük sürülere nııtlrvoraz: 

- Kaea hindll~r? 
- ÇifU bes Ura ... 

Yazan: l\f, ANTEN 
jn&'ilil!: siyast mahfillerinin mUta1e· 
alarına g!Sre: Sekizinci ordunun 

rnuvaffakryetl, Ce.zalr •o F 11 ü~lerinln 
Amerlkan kuvvetlen tarafından iuali 
Almanyayı İta~yaya kareı vulyetıni 
dcğistinniye ve ona Nia ve Koraikayı 
işgal müsaadesini venni}re sebep ol. 
muştur_ Bu mahfillere göre, galip Al• 
manya Fransanın hezimetinden sonra 
İngllterenin de kısa bir z:amanda mağ 
IOp olacafmı sanarıık harbe giren İtal
Yadan iki sene müddetle kendi emel· 
!erinin tahakkuku için istiEade etti. 
Bıını. mukabil, mağlup Fransarun başı. 
na ceçen Mat~l '.Peta.in hllldbnetlne 
karst zahiren bir anlaıma ve i§birllği 
siyaseti takip etti •e Fran11yı İtal• 
Yanın isteklerine karşı korur bir va• 
riyet aldı. Çünkü Vichy bükQmetiııdın 
esacen nüfuzu altına c;irmit olan İtaı· 
Yadan daha büyük menfaatler temini. 
n1 bekliyordu. Fransız cfonanmasrna 
"e Fransanm Afrikadaki üslerine ha. 
kimlyet, Almanyarun orta oarka •e 
Atl11ntife haldmiyetin.1 temin edecek 
"e netice fUbarl1le harbin kendisi tıı• 
rafından kaı:anılmaaı ihtimalini arttr 
racaktı. 

Lava!'in blr Alman pllnını tabak. 
ltuk etUrmek için yaptığı bütün gay. 
retitTe rağmen, bir taraftan Mare'81 
flctain'in mütareke hükümlerine aykırı 
vaziyetler! kabul etmek istememesi, 
:iiicr cihetten ve bllhaasa sava:,an 
Fransa hareketinin inldııafr •e en ni• 
ha)'et müttefiklerin Afr~lı:adaki ıon 
:nuvafiakıyetlcri, Nazıteri Fransayr lh
ınnl ederek İtalyaya ehemmiyet vermi. 
Ye mecbur etti. Bu suretle Almanya 
tt-ılvadan yeni fedaUrlıklar teminine 
;a!ısmaktadır. 

!rıı:iliz gazeteleri İtalyanın böyle 
uzun ve çetin bir harp için hazır!an· 
ıtırı olmadığını göstermek için 1930 
Londra konferansı toplanmadan bir 
kaç gün evvel "Corriere della Serra" 
tıızetesinin yezdıft şu satırları bahr
l:ıtmaktadrrlar: "İtalya bütün ithalatı• 
tır, kendi kontrolü altında olmryan üç 
boğazdan geçerek almaktadır.,. 

Ccbelltarrk bofazı vasıtasiyle: İnci'• 
lcreaen ve şimal denizi bölgeslndı:m 
senede 12 milyon ton kömür ve demir, 
tilrnali Amerikadan 3 milyon ton· hu
bubat, pamuk, bakır, çğnko, petrol; 
Cenubi Amerikadan 2 milyon ton et 
ve kahve, 

Süven kanalı vuıtaıılyle: Hlndis
tandan, Avustralyadan ve uzak şark

tıı.n 12 milyon ton hububat, yağlı mad. 
deler, pamnk, yün, keten, kalay. 

Çanakka!e boğazı yolu ile: Karad,. 
nize sahil olan memleketlerden 14 m!I· 
Yon ton hububat petrol ve diler mad 
deler almaktadır,,, 

Ayni gazete!er bundan 111 neticeyi 
çıkarıyorlar: !talya ilet senedenbori 
lı3J kın !.a~esi ve harp ıanay!l için zarıııt 
ri olan bu maddelerden hlç birini alh 
mamaktarr. İtalya A!manya cibi uzun 
lılr harbi hcsaphyarak büyük stoklar 
lı!rlktirmiş bir memleket de delildir. 
Kendi kendine gittikçe az kafi ceten 
Almanya da İtalyanın bu ihtiyaçları
nı kar~ılayacak bir nziyctte delil• 
dir, 

Son Harek&'~ 
Muhtelif kaynaklardan rıelen haber• 

J .. re ıöre: $imali Afrikad bütün 
Fransaya ve Fransız müstem!eketni
ne ıamll olmak iiıere, General Gw• 
raud, Amiral Darlan n General de 
Gaulle'den mürekkep bir dlre'ktuvar 
teşekkül etmiştir. 

AmlraJ l)arlan gl'l'erel Gairand'yu 
Fransıı tlmall Afrikaıımdaki kuvvet• 
lerfn baş kumandanı tayın etml$tlr. 
Mareşal Petain ,imali Afrikadaki 

Fransız: ordusuna 111 mesafr gonderw 
rnlştir: "General Gulratıd ı!Szünli tut"' 
mamıı, yabancı de-v!etlerln himayesi 
:\ltuıda kendi kendini ba,kumandan i• 
tllrt ctmi~tir. Bunıı benim nantma hae 
reket etmekten menediyorum. Siz: o . 
nun suç ortağı olmayınız:. Ben ıbcin 
t ek §efinizim ve daima lime lr:alaca• 
ftm,,. 

General Gı:ılratıC! bir radyo httabea 
tinde ıunlan söylemiştir: ''Bizim tek 
bir dilsnu.nımıs •ardır: Meml~ettmt.. 
z:I f~ıat eden ve bir buçuk mllyoh ar 
hdaıımrtı euret altında tutan Alman 
n. Bir: omı evvel! Afrikadan, sonra 
Franndan atacafız.,, 
Diiır bir Londra haberine ı-öre de: 

Slmatf Afr!lr:ay&, siyasi vaziyeti ıörüş. 
ınek Usere Londradan ~plomatik mü
G:ıv!Tler ıelmi$tİr, 

BUtnn bu haberlerden çıbıı netice 
~der lr:t: Şimali Afni:ada bilttın Ftar 
wız: miltet!nln itimadım bu.J1t.ca1r ma. 
blyette ve F'ranıanm kurtatıı~u mtica• 
(!eleslnl daha cen1ı 6lç61!e organize 
~decek kudrette bir büJdlınet te1er 
,...-ı, •""' .. ı.t .. flf!' 

Bir Kamyon Bir Gencin 
Ölümüne Sebep Oldu 

3656 numarall kamyon Şişhane YO• 
"'1sundn Kasını isminde bir C1ıc 
tttpmış, Knsi'ılf Mstanm J:lmlı11Hlr-
ku yolda ölm~ür, 

Avnıpadan mecmualar ve 
aaıoteler muntazam 4eleıni • 
yor, son gelen Ingiliz gazete -
sinde okuduğumuza göre geçen 
on kanunun birinde WMhing• 
ton'da müttefiklorlo birlikte 
harp eden 26 hükU.ınetin mü. 
messilleri toplanmışlar ve 
kAt 'i uf er elde edilinciye ka.. 
dar mihver devletlerine kıırşı 
çarpışmada devam edecekleri· 
ne dair bir b~yaruuıme imza • 
laıuışlar. Bu 26 lıükUnıet şun.. 
lardır: lngilterc, Amerika Bir
leşik Devletleri, Sovyet Sosya 
Iist Birliği, Kanada, Yeni Ze· 
landa, Avustralya, Cenubi Af. 
rlka Blrlifl, Çin, Polonya, Çe
lroslovaky~, Norveç, Yunnnis· 
tan, Danimarka, Felemenk, 
8elçika, Yugoslavya, KostarL 
ka, Salvador, Kuba, Doınini • 

kan, llonduran, Panama, Gua· Meksikada Aztckler medeniyetirden kalma bir eser. 
temala, Haiti, Lüksemhurg, Ni - ehramın merdivenleri 

Büyük bir 

karagua, Hindistan, Birleşik 

devıetıerıe beraber adedi 21 yi r- y AZAN . - , 
bulan bu hükümetler için Ha • • ' 

ziranın 12 inci günü .uN~ED ,. Faik Sabri DURAN i 
NATlON'S DAY yanı (Bırle- i 
§CD Millctıcr gilnil) olarak se- : 5 
çilıniş ve o gün Londrada ve yor ve 1846 - 1848 6eneleri harp ile 
Washington'da büyük mera - geçiyordu: Meksikalılar yenildiler: Go 
sim yapılmış. Sonradan Lunla- nera! Scotr kumandasında bir Ameri• 
ra Bre%İlyada katışmıştır. Bu kan ordusu Meksiko ~ehrine giriyor 
devletlerden bir kısmı üzerine ve Meksika: Texas'ı, Kaliforniya'yı, 
saygıde4er okyucularnnıza bu Nevada'yı, Utah'ı, Arizona'yı, Kolora• 
sütunlarda bazı fikirler ver· do'yu bırakmak üzere sulh yapıyor 

du. 1826 da ecnebilere fena muamele 
dik. Bugün de Meksikayı araş· ediliyor, bahanesi ile Mekaika askeri 
tıracağız: bir isti15.ya uiruyordu: Önce İspanya, . . * * . İngjJtere ve Fransa söz birliii etmı~· 

Birinci Cihan Harbinde Amerlka 
Bir!eşik Devletleri Avrupa işle. 

rlne karısmamak ananeıinl bozarak 
1917 ıenesi 6 Nisanında Almanyaya 
karşı ıs.illhıru çektikten sonra Latin 
Amcrikası hükilmetleri içinde Alman .. 
yaya ilk olarak harp -;;"çan memleket 
Meksika olmus, onun pe~lndm ,Sili ve 
Arjantin gelmişti. Halbuki Meko;;ka 
ile Birleşik Dcvletlerln araar, bu İkin• 
ci Cihan Harbine takaddüm eden gün· 
lerde o:duiu ıribi o zaman da açıktı. 
İkl mcm1eket arasındaki münasebet
lerin renk ve ıeklini anlamak için o 
günlerdelı:i Amerika Birleşik Devletir• 
ri cümhurreiıi WILSON un bir Mek• 
sikah gazeteciye 5öylediil şu sözleri 
hatırlamalı. Wilson demişti ki: ''Biz: 
sizin, isteseniz de istemeseniz de ağa· 
beylerinlzlz. Sizi bir yabancı taarru
zuna uğramış görmek bizim hiç isimi .. 
ze ge!mez:..,, 

Meksika 2 mllyon Km2, büyÜklü-
iünde oldı.ığuna göre Birleşik 

De'Vletlerln hemen üçte biri kadar bir 
yerdir, fa.kat nüfusu azdır: 19 milyc• 
nu biraz geçen ve Birleşik Devletler 
nüfurunun yedide birini bile bulmaz:. 
Meksikada nUfusun şimdi ekseriyetini 
melezler feıskil ediyor; İspanyollarla 
yer!ilerln mele%1eri... Bunlar 10 mit· 
yon kadar, yerliler de s.000.000 kadar. 
'Beyaz ırktan olanlar ise 2.5 milyonu 
zor bulur. Meksika bir kaç asır önce 
Amerlkanm diğer mcımlekctlerine ben. 
zcmiyordu. İspanyollar buraya ilk de-

terken son dakikada Fransa yalnız 

kalmış ve o zaman is başında bu!unan 
Napoleon UI bu te,ebbüsten vaz geç
mek istememişti. Meksika.da Fransa• 
nm yardımı ile tmparatorluk ladeten 
kurulacaktı. Meks.ika İmparatorluğunu 
Avusturya arşid:iklerinden Ma:ıdm:ı"• 

:ın kabul etmişti. 1864 te Mııximilian 
büyük şenliklerin içinde tahta oturdu, 
f:ıkat zuhur eden isyanlan bastrrama· 
dı: Fransızlar çoktan yerlerlne dön• 
müş!erdi, Ücilncii Napoleon jse Mıı:x'• 
miliıın'ın yardrm feryatlarını duyma· 
mazl:ktan geliyordu. İmparator 1867 

de İhtilllciterin eline düşınüt, muha• 
kemesi yapılarak lturtuna dlzilmit ve 
bu avantür de böyle bir facia ile 'lu· 
panmıstı, bundan sonra Meksika 1877 
den 1911 e kadar denm eden Diaz 
idaresinde bir rahata kavuşmuış 
lerlemlye başlamıııtr. Fakat.~. 

•• 
ve i• 

Diyaz'a lı:arşı 1911 de kopan bir 
isyan :ıaval!ı Melı:silı:ada yeni bir 

karışıklıklar devri açıyordu, senelerce 
memleket sükQn yüzü göremedi. gene
raller birbirlerine diişmütlerdi, hüldl
metlerin ömrü bir iki aydan fazla sür• 
milyordu. 1917 de kabul edilen yasa 
da bir işe yaramamııstı. Çünkü bu ya
sadaki kuvvetli hükümleri tatbik U• 

hasına çıkarabilmek için tunçtan blr 
e! llrımdr. Bu karrırlrhk devrinde de 
Meksika Birleşik Devletlerle harbe 
kallmmştı: Çünkü şimal komsusu Ge· 
neral Huerte hükQmetini, zor ite, cl· 
navetlerle el!' geç•r!ldiği !c;in tanımatr 
lo;temlvnrdu Nihav!'t 1Q34 te is bıı!lınr 
gelen General G RDENAS meml k ' 
tc huzur ve !!Ükilnu temin,- mnv:ıff lr: 
olmuş. 1917 yasasının iıteniii ribi 
M!'ksikıınm ba~!ıca r:englnlfiin! t..
kil eden petrollannı millileştirmlye 
muvaffak olmuştu. 

ZARAH 
Leander 
En Büyük 
AŞK 1 

En G ü-Iel 
FiLM i 

Mühim Amillerden Birisi de Amerikan 

Tayyareleri, Bilhassa Uçan Kalelerdir 
Akdenizde hfilen 

mühim hadiseler 
cereyan etmekte -
dir. Onümüzdekı 

hafta içinde daha 
mühimleri de vu • 

, -YAZAN:-"\ 

1 NECATI YAŞMUT 1 

Ruslar Siblryadak 
kııvveilerinin mü 
lılm bir kısmını Av-
rupa '9ephesine nar 
!etmek imklnını bul· 
muşlardır. 

** tın tnuhtemel bütün ink~ları ycnı Gınede ce~uba doiru More&-
kua gele<:ektlr Buradaki vaziye-ı . . 

hnkk d ··ı ı· lki " by koya latikamet!nde yapılan 
ın a mu a aa.rnızı uç ya- Tapon taarruzu, Amerikanın dikkati• 

zıda muhtasaran bildirmiştik . Fa nJ Avuıtralya üstüne çılr:mek mık111-
kat Akdeniz h!diselerini ta.kip 1iyle yaprJmıftı, Çünkü bu koy nhil 
ederken bu hadü;elere dolayrsiy 'erine yerleonce, Avuıtra!yarun York 
le tesiri dokunan pasifik vnziyc- varımada11nı ve Avustralyanın bütün 
tini de gözden kaçırmamak la - '>imal doiu parçaıını pek yakındın 
u.mdır. Çünkü müttefikler şimal •ehdit edecekti. Fakat Japon kuvvetle.o 
Afrikaya kuvvet ihracına fırsat ri daha bu koyun ılmal!nde, Balta 
buldularsa bu, ancak Pasifikte ı:ömıemiş ormanlarda Avuıtralya ve 

A.merika kuvvetleriyle karsıla5trlar 
Japon taarruzlannm her i.st.ıka- lf·•harcbe Japcnlarrn ricati ile nlha. 
mette durdurulılıaaı sayesıude vct buldu T !dp edi'ıiiler, tekrar mu· 
olmuştur. Binaenaleyh hız bu ya- hıırE"beve meC'bur e~i'diler ve tekrar 
ztda Pasitlkte soaı ayın h:\dlsatı btı> mecbur ed'ldiler. 
.it: bugünkü vaziyeti ok Jyucula- Bundan <ıonra Japonlar, ıavretlerı 
ra kısaca anlatmayı faycalı bul- nı tekrar Salomon adalarında tclı:cH 
duk: c: tilt-r Bu adıılarda. ve bu adaların 

etıafmda hfr c;ok ufak tefek kara v~ 

- Amma yaptın ha .. , 
EKklden bu itiraza ~öyle bir cevap 

\',.rllirdi: 
- Sen ne verivorsun Beyceflz!m? 

f>aracığınr cebinden ı;elQp almadım 
va ... 

Simdi cfnKene karısı. ııolıık Y"Miı
' ~in!n kinde Vizon manfota bfr Ho. 
ivut nlıtı.z• lc:~dııır nazlı .. BBşını çevt. 
lrı hıolmııvor bile .• 

Hind.Her bu itibarı bu!unca bundan 
~l'lrıta: 

- Kabarıımnuın kel Fatma. Annen 
?rıtel. sen clrkln •.. 

o· ... " nlsbet •ermeli: tdmln haddine 
llnıUs?, 

trıın $11İrlerlnden "HAfız ~iru:i": 
·r:ıınll<\mtın hlr hl'!'line (Semerkıınd) r 
'BuhSr!) TI veririm,, mııramcla "c:h 
-.An" mına,.ın:-. kull:ındığı "Hindu" ·ıc 
iirıhe'ölz ı'ln~nıdan doğruya o eti lez:

·..tti mıohlilkn murat etmlşt!r. 
Rlnı!ının vııı,,ını kııdar ismi de lı:a. 

"'••lı:tır Ri1' (Hlnr1') deriz. An,,.lfollJ'I 
!\il"' •!il ,,.,,.Jnd" f'Muıır t!IYU~n) ı!'"ra 
1l"r Co!'IJ ... ı!ıı ııdı (Cu1uk); Konyada 
M·~T"f>'I') ôır. 

H•l"nln"n eU ne lo:,dnr 1e"P.f't1i ise 
•-.. nd;cj "" cı "f~h,-+t,. anta1.t.r Onun 
'·"rn"5 Vt"V~h•ıt !'tl"kBna a'ıctmı.k mer· 
~U!Tl\1 •ôldnr tJlr t:l'k:lr~.,.yı vııkalarn k 

t 1n .. in.. ııkılrr t"martıen ve kay. 

Daeiflkte muharebe, karada, SiilO 
if.,niz muhart-bderinden !Onra yirmi ı,nlı,tl"C'ô'!•!! 'k"if"r ı.nvıılar 

mon adalan •e Yeni Gine ada• 
sınd11 olmak üzere iki cephede. ha.ada 
ve dtnizde !!le bu iki cephenin etrafın 
"a, baskınlarta. cılı:1rtma tetebbüsle
rf ylt! devam etmektedir. 

Her iki cephede de mahıırebe ta~ii. 
Japonlıra pelt gliler y(iz göstermemek
tf'rur. Öyle &'ö.riilüyor iri, uzak doğu 
1-ıarbfnln ilk aylarında Japonlera fıızla 
ıı;iiler yüz 1östermi1 olan harp i 1 §.hı, 

,rtık onlara sırtını çevirml•tir Bunun 
en bııhca sl'beh;. Japontarm, ilk •Y-
1ann muvaffakıyet!erind"11 fazh ~ıı 
ret alanık kuvvet •e iktı~utarrnın Uc
·•·na,. ,,,,.qııf,.t ,. A•mıları, •t ~mrll 

t'T'VV!'tfe.,en miitt•f;l-:Jpr,. kar•ıt 1'l!I't"t 
'ik,,.rl y .. rı .. r 1'!fll~ını4'1d mua:r:ıoam me
:ı<tJ,.,. i; .. rnd• nakll·ntı tem'n icl 
~k l':nr!uk ce1-..,, .. 1,.rj ... b• IT!!1llt:ı'3m 

"lllı.11 ııt ·~n e terinde 1·5.fi V I' i• btf' 
'uıı!?l::ı'n:ı'"ı k ··rve id'r i!phe iy k' 

Jebbü!l i\l• ay'ard oldııbı gib ,,.n,. 
Jaı>llnlnın elinde olsa •e müttefikler 
de her yerde d 11nıankl gibi z~yıf 

bulansalardt Japonlar yine kendi i .. 
tedilı:lerl istl'1tamete kuvvet ve veııait• 

ier1ni teksif ederek muvaffakıvetll ta· 
amızlanna dcVam edebilirlerdi l"a 
kat, Mercan ve ona takip eden Mld
wey deniz muharebe!trlnde u~ramı<: 
olduklan muvaffakJ'Vetsizlikierden son 
r:ı. tesebbfüıü Amerikalılara kaptırınca 

vaz!vet dt"ğiştl. Amerikalılar bu ı'hı• 
rumilan hemen istifadeye koya1t1ular 
ve Salomon adalannıı hınruz ettiler 
~"'"mon ııdnlarınd~. hS11 ılevıım eden 
muhar!'b"'er:n Avruna hıırhlnin umu· 
rrıi seyri Ü'!tÜnd,. vapm1s olduitl1 M~lk 
t·•ir1erl harp <ınnra•t H!!ôR!'tı ile d~a 
lyj öirenio t,.kc'fir .. rıtteğlz:. 

•• 5tatinıtTat muhareb .. ll'rinin mevzi 
muhıır,.helerin,. döl(iilmesinde 

~ıılomon ~ı'lalart mnhıırE"belerinln """ 
•e,irf oldı•cm nıuhıılclc-•l(tır. Amerlk~ 

~al,,mon adıı',.nna mükıomml'l h!r o'ıl" 
ııı yapmı!'I nlıfoli\u taatr1'T n,.tlce<ıinil,. 

Tııı:ıon c1nnanmıt<ırnı 

lrunetlerin!n bil•ilk 
ve Jımon bav~ 

bir kıımtnı bu 

~ün evv,-1 o civarda tahsit edilehlll'n Blr ""k vl!l"d• hll"t1h•,. "lrnlac:kıı ma• 
blitün T pnn denİT ve hava lnıvvet'er:. ı.·.,r• ı:·; "ll"'h,..rbr Bıınun fc:in af• 
nin fı:t:r kivle Amerika donanmasına ~ı.,~ \\lr !rarı~h k,.,nvıık ıı!rıtmıılt ve a• 
bi!yük bir taarruz kra ettller. Bu tr• ·~lo::1ıırı"n~!'I +t•f•ın ~ .... ~rı~ b.. on o•fa 
ıtrruzdan maksat Amerikan donanma· ,..,,:r"""k ._ .. c:•n• al:i"d!lrm,.lr kAfldlr. 
ıtını Salomon adalan clvırrndan ri ~ıı P.m,.11v"""" c;nnra hlnı!l 11-nM• 
C'&te mecbur ederek Salomon adaların •nmıın at •rııh vutnnrta1an g8rUnte 
dakl Amerikan kuvvetlerini de!ltek!ıiz • .. n~lni lfıılnrlr11 olnıuı tUın:>ralı: !nnnna 
ve yardımsız: bırakmak ve kendi lruv- '· ~ar hlr d:ıh.. verlnı1en kıılktııar İ• 
vetlerlni takvlve ederek AmerlkahlP• in 1'""1 1 ,. .. t. .. k h1ııill'1İn kuluçkaya 
rı ~alomon ad .. tanndan atııhltm!'ktl ,,~ .. e'v .. ~ı~ı· nlmıı•ıdır . 
c;ıddetl i hir dE"nf7.' 1't hava mbh"r,.bt's Brba Jı:"d'd" vııra vr-ka ôOr .. lenen 
c-revan ehi Her ik: taraf d diğer '"i 'ü"r bir tP.fr fnr"~ h il •ıır<tır R • 
taraftan hlr ı;ok ıremill"r batırdıklannı :ı: n ıra~ 'rnın vıınınfüın 8 "kın lhtii:" 
it1d.ia ,.Hi'er F kat hadiseler nurlh· 1 va~~ınvm bir h:ııınm]a döğO~Uvor 

ııı. 

lAKSIM ASKERLiK ŞUB&SINl.11:.1' \.A 
GiRiLİYOR - Su~irde hFttlı bulunan 
~melıli yedek ıuba7 ve askert memurların 
aılıhl dunımlan tHlılt ıdfimell Clnn Mmen 
rube."" mDrıcaıt1an , ____ _ 
MÜ NI R 

NUREDDiN 
K o N s E R t 

Yarın 

S A R A Y 
Sinemasında 

"~-----, _, 
1 AZADE TERCAN 1 

<.ıı Jimnastiklerine başlamişlıı 

ı\dre:!: Nişantaşı Dılamur vf' 

'- N'o 6. Tel: Rl4~r -1 

"'~!ı ten.-ke giirUltii~iind .. n z:ıpla)'11.n 

ı. "f'; ~;hl• "'""~ •mn,. ır:ecer. 
Me•hur neln-el,.rı'I n Komhur Nar.lf 

emf'n hemen bet ak ıım Ymk p da 
Makııudun rnevh!nl'•inde çıkıdırdığı 
dn me-Yhıın .. her aksam bir c:ok zevk 
rbab• j),. dnlarmııı o :r.amıın akıı~m· 

ılar halık ıı;ibi tavuk gibi yemek ye
,.inr gecen mt-ıe1•rİnf İ!• ber~h!'T gf:S. 
~ürUrler ve m!'vhıınf"C Melı:suct da bun. 
ı n pi11:rir. ha:ıırlannış. 

R'amhur Nazif mezl'llk tl'daıitr ede" 
...,Jvtc,.k kıo~ar parasr:r hlr gtlnünde 
lı:ndern,..ln Eminle mevh•neve g!der.o 
'·•n ıınk ktn bir ht'ldl lil!lsn bulur pi. 
~ıri'mtlı: üznc M ksııı'la verir Nın:lf• 

ı. ıırk:ıd,~ı hatün manl2rı kahkahadan 
h Vllt c:nk bir hal" ~!'tlril"klert ıırada 
Hlr.d.l ölii<:ii nar gibi kıtarmı' olarak 
""t~va g,. irillr. 

Bu esnııda Nulf birdenbire b!r 
kavga çıkarır ve arkada!!tna: 

- S'en bu tavrı bana su hindi !cin 
varıtın ıl .. ğ:J mi? Der Ôvl,- ıs .. iicten 
1'olr.uzı kadar sart olaun der hlnwve 
l;mı ıürerıııem 1 
Emin df' k6pürtir: 

fa geldikleri ?akit karşılarında oldub - -----------------------------
ça ileri bir dev!et ve millet buldular: .ıııı••• lsimlerinl san'at tarihinde ... Yaşattıklan eserleri ,••••-•••••••••••••••••İlll•~ 
Aıtekler, bunlar kuvvetli bir hükilmet ..- ' TAKSIM SINEMASINDA 

- Vay, . Bir hindi icin bana aramet 
u.tıyoraan hal., 'Ecdadıma lln~ olsun 
.. ğer ba hTnd!den bir lokma yenem-. 

NaT.ifle Emlntn sohbetinden uzak 
lca!mamıık istiyenler mUdahale edera 
ter: 

kurmuşlar, büyük şehirler, sUstn sa.. sinema dünyasında ebedileştiren 
raylar, muhte&em mabetler in~ et- Büyük Rejisör FRANK CAPRA 
mlfferdi. AG:ta altın içinde yilzüyor- Eşsiz Yıldızlar 
brdr bu ihtişam hpanyollann afııla• 

nnı ~ulandınn11tı: G A R R y c o o p E R 
·BA RBAR A S TA N W Y C K ' in 

. . 

C İ HAN 
. "· r aşattığı 

H AKİMİ 
Perıembe ~lcıamı LALE Sinemasında 

Bu cuma günü matinelerden itibaren 

UÇ ŞE YTANLAR 
Boris Karlof f - (1\1. Moto) Peter Lor re - Bela Lugosi 

gıöl üç büyük artistin canlandırdlklan ve Amerikanın en bü
yük Cazı (KAY KAYSERIN) iştirakiyle vficude gelen Entn. 

ka, &rar, Dehşet. Helecan, Caz ve Neş'e fi1mi. 

- Canrm bıralnn Yahni '11•,.em tl. 
bımzdan y~ln c1ktT Riıdm le9rtn1c 

"•hlın7 ıılr:e verelim. Slzln hindiyi de 

""~ y!v .. tlm ..• 
Dedikletf gibi olur •e neşve devam 

•"C't • 

'ehlr Tlyıtroıu Dram Kıımı 20,SO da 
Kollege Krampton \m'4ill•••••••••••••••••••n••••••'• Her Per$embe 16.30 dıı Tarihi :Mııtl.na 

1518 de lıpanyo!lar HERNANDO 
KORTEZ kumandaııında kilçiik bir 
kunet aısnderdiler Kortes karaya er 
'kınca bir tanesinden başka bütün ge. 
mtlerinl yaktı ve askerlerine: •'Gördü· 
nüz ya, biz:im için ıeri dönmek ihU. 
mallerl kalmadı.,. dedt. O ıı:aıt41n Mck" 
slka tahtında Mont.arama lI bulunu· 
:vordu: Kral Korte:ı:'e bir çok kıymetli 
hediyeler göndererek onu ıerl çevir
miyc çalıştı, Kortez btt hediyeleri cS. 
tUnce ıstahı arttı, efsanelerin bahsetti· 
il AL TIN DİYARINI artılı: bul dutu• 
nll bilkmetti: Meksilı'o fthrl \irerlne 
6nre dost ııfatl1le dantlf o!arak g1r
di ııonra bin türlU lılyleler ve kitaller 
le' şehri uptetti: Kral lSldtırüldü, halk 
'kıhttan geçirildi, mabet ve saraylar 
n.kıldı, a!tm haıinelerl Y'B~ edil• 
di: Arlekler medeniyetinden ol't.1da 
bir yıim taa •e lciil kalıyordu. 

DihıUn, bugünün, yarınm en bUyUk bir raferl olarak alkı~la • , .~••••••••••-• H E R 
nacaktır. Dikkat: Numaralı yeılerlnizi hitfe1}şlmdiden kapayı. ı 5 T A N B. U L 

nız Telef on: 43595 # 

1 

A K Ş A M •--- - ---• .. 
GAZ İNOSU 

lııpanya.ı:ını Mebika tbcrindeki bu 
nllmane ldaretl aıırlarca ıUrdü: 

,_ Önümüzdeki Perşembe Akıamı --. 

SARAY SİNEMASINDA 
Sinemanın Unutulmaz ve İdeal Çift Artlsd 

TYRONE 
POWER .. 

ve BETTY 
GRABLE 

tarafından fevkallde bir tania yaratılan . " 
Kahramanlar Filosu 

Nihayet diler lspanyol mllıtemlekea 
leri gibi Meksika da ht1rrlyet1ne ka· 
vuıtu, İspanyadan ktırtulda, fakat fe
panyotlardan kurtulamadı: Bunlar 
Mekeikada 1822 de bir İmparatorluk 
1rtıtc!utar. Meksika 1126 d& fedara!. bir Filini: Hissi ve mftessir mevzuu, meraklı ve k unetli sahneleri 
cUMbariyet oldu, ama :rlııe ilerliye-j ve muhteşem lilks dckorlan ile ınc'fSimin nferl ölaeaktır. 

mildi. Mek&ilwıın, lllrlcıik Devletler ı 'lı.•~----•-•ııiiliıiıiiıııııiilılll•••••llılllill••lill•- , 
}lç il'!!,al ,,r.iırl)i ;filz_i!ndeu ~aslpçı~· 

Beyoğlu Istiklil C8ddcsl 

s A F 1 E ,.. 
leıhkar Tanburi SALAHADD i N P 1 NAR 

Keman: NOBAB - Kanun: AHMET - Cümbüş: CEMAL - Keman MAKSUT - Klarnet: SA· 
Lm -:ı- Dar'Quka: FERiT. Okuyucular: AGYAZAR - FARUK ALTIN - Bayanlar: F'AIDE -

IZMlRLl MELAHAT - BiRSEN - CAHIDE - NERMiN - SEHER. 

L D 1 M A 
12 Tablo büyük fantazi REVU. Yazan: EKREM REŞiT -Müzik: CEMAL REŞiT 

Oynıyanlar : MUAMMER • Hİ CRAN 
S~L 7' H A DD I N P 1 NAR • LUTFULL:4H ?•••• Yeni !kostüm: Muhteoem dekor ve ışıklar - Fevkal~de mizansen. Telefon: 40574 
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ikinci Cephe işini / 

Esrar 

Askeri Tetkikler 
............................ ._._,, . . .· ~ . . . ..... ! . .. t. 

Örten 

Perdesi Kaldırıldı 
ttzD"' Baştarafı 1 incide 

kansız olduğu izah ediliyor. BU
nun istek.siıilikten değil, imkan -
f)Izlı.k:tan ileri geldiği de rakam _ 
larla anlatılıyor. 

U- Ba~tarafı 3 üncüde 

gerçekten çekilip ititmiş olması icap e
den Japon donanmasının hiç bir mü• 
dlhalesine maruz kalmadan Guadalka• 
nal adasındaki Japon mevzi!erin.i ra
hat rahat, saatlerce bombardıman et. 
t i. Denizdeki bu muvaffakıyete, Avu .. 
tralyaldar karada, Yeni Ginede koko• 
da J apon üssünü zaptederek yeni bir 
muvaffakıyet daha ilave ettiler. 

* H aretrlhn umumi seyrl tıstllnde en 

Platinden, Alflndan, Pırlantah 
Kadın, Erkek, Kol ve Cep Saatlerinin 

Envai Çeşitleri 
~ 1tı1metıı ıaştarıa ımızenen 

ÖV AL Y E 
UM3 MODELı.nt ÜZERİNE 

L E R 
Yilltsek ft'Vkle yapdmlf ernııalsb: ctCEK ve PLAxLARtNı: Mnessese

mlzde Bulacal!nm mtı,delerls. 

VA C H E R O N ve C O N S TA N T I N 
Saatıerlnhı Acentesi 

ARLON SAAT 
l\1AGAZAS1 

M. Molotof, meyus rve n.ütees
siır Vaşingtona geliyor. Mister 
Roosevelt ile görüşüyor. Bu gö. 
rüşmeler müsbet netice veriyor. 
Ve iki taraf ikinci cephenin 942 
yılı içinde açılnıasında yalnız mu 
tabılt kalmakla iktifa etmiyerek 
bunu imzalan altında neşretmek 
ten de çekinmiyorlar. 

çok tesiri dokunan lmil, müt
tefik hava kuvvetlerinin iistün faali
yetleridir. Yukarda kaydettiğimiz df'I 
niz muharebesinde .Japon tayyare gE'tt 

mHerinin v-e kruvazörlerinin uiramxş 
oldukları zayiat, hepsi bomba ve ha· 
vadan ah!an torpido isabeti neticesi 
olduğu anlaşıldığı gibi, Japonların ih 
raç hareketlerine müdahale eden ve 
civar Japon üslerini mütemadi taarruz 
la.tiyle tahrip eden hep müttefik ha• 
va kuvvetleridir. Müttefiklerin, Avns• 
tralya, Yeni Gine ve Salomon adalan 
büyük müsel!esi içinde birbirini tu· 
tan ve himaye eden hava füıleri tesis 
ettikleri ve bu saha dahilinde bütün 
Japon caYTetine rağmen müttefiklerin 
h1~ üstilnlüğünü ellerinde bulmıdur 
dtılrlan anlaşılıyor. Şüphesiz ki, dılr• 

lan ikişer bin kilometre o!an böyle 
muaıram bir müselles dıhlan etrafır. 
da ıerbe!!tce faaliyet icrası hu ~usunda 
rumn menzllll Amerika tavyare1el"i bil· 
hassa uçan kaleler büyük roller oy. 
nuyorla.r. L 

-- İstanbul Eminönü Meydanı. Telefon: 21128 4ml•I 

.. ... ...., 
lngiltere, Roosevelt'in böyle 

bir taahhüt altına girmesine şa
şıyor ve Churchlll, derhal tayya 
reye atlayıp Vaşington'a geliyor. 
Kumandanlar ve erkanı harbiye
reisleri de davet ediliyor. O va -
kit Roosevelt, Afrikayı Alman
ardan temizlemeyi teklif ediyor. 
Afrikanm düşmandan temizlen -
mesi hem dah:ı kolay, hem de 
1943 senesi bab.a.rında Avrupayı 
istlli için bir başlangıç ':eşkıl .;
de<.d kadar mı.h:ıimd':-. Ayrıca 
·miitteıfiklere Akdeniz hakimiyeti 
ni temin etmek, yollan kısaltmak 
gi~i birçok faydalar da temin e.. 
dei:lii.ir. 

l\.o~e!t'In bu fikri kabul e
diliyor ve hazi.:.:ınd~ itibaren bu 
y\,.·Jda hazınklar.t başlanıyor. Te;ı1 
muz nihayetinde istil.-l planları 
h .. zıılanm:ış bulunuyoı:. Ağustoo 

iJtidasında da Churchill Mosko -
vay~ giderek müttefiklerin pl~n 
fa:un anlattyot'. O tariht.-n son • 
ra ikinci cephe etrafında yapılan 
ne~lyatır. ya Roosevelt'in dediği 
gibi cehaletten ileri geldiği veya 
Almanyayı şaşırtmak maksadiy
le yapıldığı anlaşılıyor, 

5on h aberler Salomon adaları civa. 
rmda yeni bir deniz nıuharebe~ 

cereyan ettifini bi!dirdiler. Japonlar 
bu muharebede bu civardaki Amerikan 
doııanmanrn yar~ ha ~ttikledni 

iddia ediyorlar. Bu iddianın doğrulu• 
ıtunu Taziyet gösterecektir. Eler öni:• 
miizdeld hafta zarfmda J al>onlar Sa· 
tomon adalarına bilhassa Guadalcana! 
ııdaııma takviye çıkarıp Amerikalıları 

bu adadan atmıya muvaffak olurlarsa 
s,,n deniz muhareb~,ı halıckmna Japon 
!ddiasmTn kt!ımen doğru olduğunu ka 
bul edebiliriz. 

Tramvay Durakları 

ş~~~•~af, 
gıda olduğu kadar 

.. 11·,_ GQdZ ~NI 
uze '" su+u e cılde 

en elverı":>li bir 
müs tahıardır ... 

1 LAN 
100 : 140 lira ücretli bir elektrik 

makinistine ihtiyaç vardır, Nafia Ve
ko\leti birinci sınlt elektrik ehllyet
nameslni haiz ve tercihan sanat oku
lu mezunu olması ve elektrik motö
ründen ve bilhassa otomobil elektrik 
teçbizatrndan akümülAtör, şarj ve ta_ 

mtrlnden anlamak ve talip olacakla
nn Türk olması. ecnebi bir kimse ile 
evli olmaması; askerli~ini yapmış ol
ması şarttrr. İsteklilerin ehliyetna
melerini, mektep diplomalarmr, nilfus 

ı 

cüzdanı suretl, askerlik vesika ve 
yokla.malan, hilımUhal kAğıdt, ıııhhat 

raporu, 8 adet fotografiart ve çal!ş

hklan müesseselerden almış olduk_ 
lan bonservisleriyle 24-11-942 günü. 
Kartal Maıtepeslndeki kışla komu
tanlığtna bizzat müracaat etmeleri 1-
rnn olunur. (1659 - 1295) 

Dünden itibaren mevcut tramvay 
duraklarının yetmişinin kaldrrılması 

ve tramvayların yalnız evvelce i_ 

simleri bildirilen 48 ;Jel"de durması ~..1111-•••••••--'\ 
işine ba§}anmı~ır. Anormal Çocukl~r 

RoosevE>lfin fikri şimdi haki -
kat sahasına çıkmış bulunyor. 
Amer~an kuvvetleri hemen bü.. 
tün şimal Afrikayı işgal etmiş • 
!erdir. ~al Rommel orduları 
Mısırda mağllip edilmiştir. Bir -
kaç ay içinde Afrika.tun tama • 

· edil' "ı.~tr - Dllslz, kekemeler, körle men işgal edileceği ümııt . ıyor 1 Ital la ~ r:.ı-.inded" b 1 ~ 
~ .. Hl~.,. h la un ya o cagı uu ır~ a ·ekht geri kalmış çocuk ar ı.,,.,n 

ve Avrupamıı -~llla .~ · • - zıian Balkanların daha iyi bir Dr. NECATI KEMAL 
nılıyor. ... ~ . . istila yolu te~ edeceğini söyle- ' tedavi ve temrin ı;eanslaı1 saat 

Avrupaya Manştan geçilemiye mektedir. Fakat şurası muha:k - 19 - 21. Her gün Moda, Devrlyı-
ceğine göre, :istilA teşebbüsünün kaktır ki, Afr~anm ~st~ıası, ~~ ' sokak, 18 # 
cenuptan yapılabileceği anlaşılı - bin daha şimdıden ıs~ika~ctını 
yor. Daha şimdiden bunun etra- değiştirmiştir. Ve müttefikler 
fmda burada birçok tahminler 1943 yılına daha büyük ümitler
yaptlıyo.r. Kimisi en kestirme yo le bak.maktadr. 

(-..v_E_F_A_B_O_Z_A_SI) 
'9 ÇIKTI. ,, 

TÜRKiYE COMHURIYETI 
ZiRAAT BANK.AS 

Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi! 100,000,000 Türk Lirası 

Şulle ve Ajans Adedi: 26t 

Beyo!ilu dördUncD Sulh Hukuk H• 
klmllğlnden: Macide tarafından Şişll 

Osmaı;ıbey Rumeli caddesinde 52 No. 
lu apartımanm hissedarlarından olan 
Fevraniya halen mütegaip olduğun

dan kendisinin gayrimenkulünü ida
re etmek üzere Galata Asfkürasyonu 
~enerali hıın 26 - 27 No. da avııkal 
Ahmet Rafi Serezin kayyum tayin 
edildiği ilAn olunur. 

l\fenkuJ Eşya Satışı 

. Elektr.lk cereyanını 
• ~ _L·~- ---' .. tÔı eunellf UtlA' 

( 
..,:.ı. -· 

llugOn her huaushı tıtHrruf yaptıOınız gibi elektrit< 
cereyanını da koruyunuz. Cereyanı korumak için 
parl•k ''ık verdiOi hal«M deh• az cereyan sarfeden 
:ıuNGSRAM KRİPTON •rnoullarını kıt:llanını:ı:. 

_TUNGSHDI ~~orP!f@~ 

' 
Stadyum ihata· -Duvarı İnşaatı 

Beden Terbiyesi Kocaeli Bölgesi Başkanlığından 

VilAyet merkezindeki sfadyı nı ih 'lt<t duvarları münakasası iki defa 
ilAn edildiği halde fiyatların aztrğınd;ın dol;ıvı talip çıkmamıştrr. Bu kere 
keşiflerde tadilat yapfüı,.ak bu inşaat (19574.61) liraya çıkarılmış ve 
9.11.942 tarihinden 28.11.942 tarih;ne kadar yirmi gün müddetle ve ka-
palt zarf usuliyle tekrar ihaleye kon ılmuştur. 

Evvelce bndirUdiği iizere bu Üje ait mukavele projesi ve diğer ev_ 

rak Nafia MlldilrHlğlinden tatil günleri h;ıriç her ıriin görülebilir. 
Muvakkat teminat (1464) liradrr. İstc>kliİeri Nafia Mildilrlüğünden 

alacaktan vesika yeni ytla ait Ticaret On:ıı-ı ka"rdı ve 24!'.IO sayılı ka
nunun hüklımlerine tevfikan tanzim edecpkleri mektuplariyle birlikte 
28.11.942 Cumartesi günü 10,30 da Vilayet makamtnda toplanacak ko-
misyona müracaatları ilan olunur. (1482) 

#lllİlllll-- ~KSO RO K ve ~RON~ITI---• ... 

·T u A L 
Komprimeleri Oerhal neçır1r:• 

NEZLE • G.RIP • BAŞ • DIŞ 
Ve Bütün Ağrılan Derhal Keser. Her E<'zaneden Arayını7 

:TUN EL SEFERLER İ 
İstanbul Belediyesi Elektrik, Tramvay ve Tünel 

İşletmeleri Umum Müdürlüğündn 
18 tkinciteşrln 1942 Canıamba gQn1hıden itibaren Tünel seferleri 

nin aşağıda gösterilen saaUer zarfmda yapılacağı saytn yolaılara j].11' 
olunur. 

ilk hareket 

Saat 7,30 
Saat 8,-

Her g(1n 

Pazar güntl 

Son hareka 

Saat 21,-
Saat 21,80 

,'.-ıl _________________ __ '(14'ftl 

TÜRKiYE iŞ BANKAS.1 

1943 

Küçük Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
KEŞIDELEB 

1 Şubat, 3 Mayıs. Z Ağustos 1 İkincit~ tarihlerinde '8Pılıı 

r 1943 1 K R A M 1 YELER 1 
1 adet 1999 Lir~' -. = 1999.- Lira 
1 " 999 " ~- 999.- • 
1 " 888 " ~ = 888.- " 
1 ,, 777 ,, - 777.- • 
1 " 666 " - 666.- • 
1 " 555 ,, - 655.- • 
1 " 444 " = 444.- • 
2 ,, 333 " - 666.- " 

10 ,,;/ 222 " - 2220.- " .. 
30 " 99 " - 2970.- • 
60 ,, 44 " = 2640.- " 

250 " 22 
" 334 

" 
. 11 ,, 

"-· ................ .. . 
- 5500.- fit 

= 3674.- " 
..... &ı• •••••• il •• -' 

fiirkiye iş Banka~ına rara vatu·, ,akla valnı2 pan biriktnms 
''e fau: alınış olmu., ayni z~ıanda tnliinizi d~ dencmis 0-

.._"° n uz.. 

, ...................... rılE!lllll:la!!!llZ!L'!:mll~g 
.............................................................. 
f M.M.V. tstanbul Satın Alma Komisyonu llônları ~ 
...................................................... 

Beher kilosu 153 kuruştaJı 50 ton koyun eti ve beher kilosu 125 ku
ruştan 50 ton sığır eti ve beher kilosu 118 kuruştan 50 ton keçi eti pa
zarltkla satın alınacaktır. İhalesi 20/11/912 Cuma günü saat 15 de Top-
hanede M. M~ V. !st. Bir No. lu satın alına komisyonunda yapılacak
tır. Katı teminatı 25.450 liradır. Taliplerin belli vakitte komisyona gel-

melcrı. Evsaf ve şartnamesi her gün öfileden ev-vel komisyonda görülür. 
(247 - 1329) -PazarUkla 100 ton pırasa alınacaktır. KHosuna 20 kuruş fiyat tahm1n 

edilmiştir. Kati teminatı 3000 liradır. Şartnamesi her gün öğleden sonra 
Ko. da görülür. İhalesi 20/11,/942 günü saat 14 de. İsteklilerin belli va-
kitte Ko. na gelmeleri (117') -Metr«> CiNSi 

360,000 21 Mm. lik düz şeri! 

360,000 27 " " " " 
160,000 50 " " fitilli .. 
150.000 80 .. " düz " 

Zir.Dl ye 'l'icad Her Nevi Banka Muameleleri 

Beyo!ilu dCSrdU ne O aulh hukuk h• · 
klmll!ilnden: Terekesine mahkemece 
elkonulan lllü Emine Naciyeye ait 
Pangaltı Cumhuriyet caddesi 229 nu
maralı apartımanda bulunan ve mah
kemece tesbit edilen eşyalar açık art
tırma suretiyle 1/12/ 942 tarihine mO 
"adif Salı günQ saat 14 de satfüıcak 
trr. İsteklilerin yukarıda ı;ıösterile 
ııün ve saatte mahallinde haztr bu
lunmaları ilAn olunur. 

KUTU 8 U 85 K U l< U ~Tl 1 tt 9'ln111x--••· , · 

İpliği ciheti askeriyeden verilerek yaptırılacak olan yı.ık'.anda yaz!lı 
şeritlerin pazarlıkla eksiltmesi 25/11/ 942 Çarşamba günü !taat 14 de To.ıt
hanede M. M. V. İst. Bir No. lu satın alma komisyonunda yapılacak
tır. !maliyenin tahmin bedeli 180,400 lira, katt teminatı 20,540 liradır. 
Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (269 - 1365) 

'!ara Biriktirenlere 28,800 lira 
- iKRAMiYE VERiYOR ,. -

ztraat B;nkHınd• kumbarah •• lltbn .. taNrPVt hd•P1•'"'nd• n • 90 
blliecl bUIU.fl.&lll,..-. een•d• 4 d.ta f9klleoelt ıcur'a H• •t•O•d•tJ! pllna 

•' ao,.. llP'am•"• cs.ottat.calctlr. 
.. ~ J,000 - ~.... 4.000 
• • llOO • e.ooe 
il • ... • t,000 

iCO • ,. • •.aoo 
100 • .. • LaOlt 

....... 
• .. 
il 

• • 120 • • • ......,., 
tlO • • • ~ l.200 • 

DiKKATi Heuplal'fndald ıtaralar •it une ~ IG Llraden ... o. dOe 
mlyenlere lkr•miye 91ktıOI tllkdtrde 1't aD t.:iııl'.e,.e. -ııecektl• ı<u..-• 
tar aenede 4 d-" t1 l!ylOt, tt etrtnolk.IBUft, n Mar1 !•. t!_•Hntreı 
~ tlıP1h1erlıtd• çetrfleoetcttr 

KAYIP: 1941 - 42 ders yıltnda Fen 
Fakültesinden aldl~ım hüviyet vara
kamı zayi ettim. Yenisini alacahm. 
rlan eskiı:inin hükmü yoktur. 6459 

Kamlran Ba,ak. F. K. B. Tıp 

ZA vi - İstanbul ithaHit gümrü
ğünden aldığım 21-11-941 tarihli 1665 
"ayılt beyanameye ait 1701 Ura 13 
kuruşluk depo makbu7.unu zayi pt
tim. Yenisini alaca!{nndan eskisinin 
hülantl. yoktur. Tevfik Yılmaz 

T A N Gazetesi 

\LAN FIYATLARI 
"' -Rılştı 1C maktu olarak 76(1 

l inci sayfa santüıü 6()C · 

9 • 
8 • 

• • 

• 
• 
• '°'' 160 

• ---~ ........ . .. ı. ___________ "" 
4 

Adli Tıp İşleri U. tAd. den 
MÜP<sese kalorirer lı;ıı,.anmm tamiri muhammen 473 lira 80 kurus 

keşif bedeli ile açık eksiltmeye konmuştur. Açık eksiltme 23.11.942 P a
zartesi günil saat 14 te Adli ttp umum müdürlüğü binasmda yapılacaktır 

İsteklilerin ~artmımt>yi . ok?m.ak için mürııca.atlılrı ve 72 lira temimıt pa
rası ve lü7.umlu vesaik ile birliktcmcı:kCır gün ve saatte komisyonda 
ha7.ır bulunmaları. ' ' • ' • • · (1232) 

Bebekte Bebek Rumelihisarı caddesinde 2/22, 8/ 22, 4/ 22 ve 22/5 

No. lu yalının yol istikametinde kalan kısmının hedm ve tahassül ede_ 
cek enkazmin satışı açtk arttırmaya konulmuştur. 

Tahmin bedeli (632) lira (89). kuruş ve ilk teminatı (47) lira (47) 
kuruştur. 

Şartname Zabıt ve MuamelAt Müdürlüğü kaleminde görülebilir. 
İhalesi .2/12/H2 Çar~ ıilnü saat 14 de Daimi Encümende yapıla-

caktıır. • 
TaHplerht ilk tenıtnat makbuz veya mektuplariyle .Dıale günü mu-

ayyen saatte Daimi EncÜmende bulunmalan, (1472) 

,1111•1ııı•ıı11•1111•1111•1111•ıııı•ım•ıııı•ırıı•ıııı•ııı ·'\ 

; ~ i D E A L B U R O i 
! Yazan: lktısat Doktoru GASSON i 
İ Diyor ki: • ~ mu~a iyi it ~pınak. para kazanmak ~ 
:: iatborlanız. "lDEAf. BlJRO" J1I okU7unuz.. 1 
~ Stİtıt l/BI: 1' AN l•tanb1' = 

1 
= ~ . . FJyata . 50 Kuruı 

i Srtfıf F}f'f'f· -..· f'AN Matbaa• - 1ttan1ml 1 
\anuııu•u11•11H•ını•ııu•uu•tııı•uu•uıı•uıa•ıııı•I 

• J 

A.111111 _ _. UMUMi HEYET TOPLANTISI .--ı~ 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. 

MensuDları Yardım Cemiveti 
İdare Heyetinden: 

İdare Hey'etince Cemiyetimiz umumi Hey'etlnln 21.11.942 tarihi 
ne mi.i!'iadif Cumartesi günü saat 10 da Ankarada Atatürk Bulvarı 
No 347 de Merkez binastnda fcvka!Ade olarak toplanmı:ya davet 
ka~arlaıotırılmış olduğundan Aza ve mümesslllerin yukarıda ,.,:ı.:ah zür 
ve saatte Cemiyet Merkezine teşrifleri rica ve ilAn olunur 

RUZNAME: 
1 - Nizamnamede ta".iilılt icrası; 
2 - TadilUa göre yeni idare hey'eti seçtm., 
3 - Tadil~ta göre yenl müraltabe hey'eti seçfml. 

\ı. 4 - Bütçenin tadili ••nrmm••••••••••••' 
inhisarlar Umum ·Müdürlüaü ~-· ·iıanlan; J·" 

MALfN CiNSi Miktarı 

Maklne lpll~i 300 Kilo 
Dökme pirinç 64 ParÇ\ 
Hurda aleminyum (yumuşak) 500 Kilo 
Bira mayası 70 " 
Talaş (içki sandıklan için) 100.000 '" 

ı - Yukarıda cins ve mik:ta.-1 yazılt malzeme 
tm alinacaktır. 

Pazarlı01n 

gQna ••ti 

t.12.942 9,30 
• 9ı50 

.. 10,50 

" 10 
.. 10,30 

pazarlık usullyle ııa-

2 - Pazarlık hizalartnda gösterilen gQn ve saatlerde Kabataııta le
vamn şubesindeki merkez alım komisyonunda yapılacaktır, 

S - Makine lpliği nümunesi dölane pirinç ebat listesi, bira mayası 
!!&rtnamesl her gün öğleden sonra sözü geçen şubede görülebillr. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif e_ 
decekleri fiyat ür.E"rinden "1 15 teminat parasiyle birlikte mezkCır ko-
mişyona müracaatlart rnın nlunur. (1420) 

6ahip ve Neşriyat Müd~ llalil Lütfi Oördüncf 
Gazetecilik ve N~yat 'l'. L. Ş. 'l'AN Matb88SI 

1 


