
Aakara, 18 (R.G.)- Mihver r&porla• 
rına göıe Fılisıiv, Surire, lrnk. frende 

Sa.'!ııbi ·u tJmam ı:etriyaı 
MGdGrC 

Japon başvekili A vuatralyaya 

ımlh teklif etmiştir. Aksi taktirde 

ezileceğini bildirmiştir. 

Sa.'!ııoi ve tJmam 1:a,riya\ 
MGdOrO 

1!.,U AD AKBAŞ 

idare Yeri 
!ıııı ııtntı:ı luım .. ı • ıııraıa 

Pazar 

Cuma 
13 

M ART 
19!i2 

GÜNDELIK SİY .ASİ HABER. FİK.IR. G.AZETESI S yı ı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Yı ı / Savı 
14 4149 

Doğu 

Cephesinde 

Ruslar Kalenin bölgasinda 
muvaff atiyetler eloe ettiler 

llerleviş devam 
ediyor 

İngilterede 
Beyaz ekmek yapıl
ması yasak ediliyor 

Gübada 
Mecburi askerlik 

ilan edilı.ii 

DoğuAsga 

harbinin 

neticesi 

Japonlar 
Cavada i 

• 
lngiliz hava 

kuvvetleri 

Avustralya 
~mukavemet 

Başvekilimiıin kabullerl 
Arıkar,., 12 \H 1tt.,)- Baş

vekil Doktor Hefik Saydam 

2 milyon yabancı 
işçi 5 milyon eair 

çalıştırıyor 
Londra 12 (a.a) - lktıeal 

harp ııaıırı beranahnda demie· 
tir : 

Alman harp garretlerı uQ• 

rucda 2 mılron 100 bin rnbancı 
ieoi Qalıetırılmııktedır. Buuuu bir 
milronden fazlası polonrelı 140 
bin oek 98 bın Hollandalı, 50 
bin Fransız 34 bıu Maoar 30 bin 
Danimarkalı \'e lsvec, Romanya 
lıdan ıbaretıir. Bunlardan baeka 
Almanlar YunaJlistan ve Norveo 
teu de ıeoi getırmietır. 
Bununla beraber bır milron 600 
bin .[ı,rausıı esiri de harp eko• 
nomısinde oalıştırılmab:tedır. Al· 
manlerııı doQu cephesinde rue· 
lardan aldıklarını iddia ettikleri 
S bucuk milrou rus esıri de \'ar• 
dır. 

1 K iiçü k kısa haberler 1 
§ Ran5{unu alan japon kut· 

\'etleri Mandalar demir rolunu 
kesmek ılıere ilerlemektedirler. 

§ Jsponranın Breıilra elçisi 
eloilik binasında meekuf tutul
maktadır. 

§ Lalineadeıı eerilen haber 
lere göre Malara lngılıı. zırhlısı 
C~b~lüttarıka raralı olaı·ak gel· 
mııtır. 

§ Londrada Japon y oko. 
ha.ma. b~nkası müdürü tevkif 
edılmıştır. 

§ Japon ağır bombardı
man tayyarelerı Morsbey li
manına. tekrar akın yapmış
lardır. _I ____ _ 

Beden tcarbiyesi içel bölg 
başkanhğından : 

. 
Si 

·-
c• 
ır. 
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1 LAN 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 31-12-1941 tarihinde biten 

onuncu hesap yıh Bilançosu 
Aktif 
KASA: 

A!tm sarfı Kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

72 605.373 102.125.265 53 
9 048.080.60 

iOL.105.5 111. 74.401.61 
5.545.9 

Pasif 
SERMAYE 

İHTİYAT AKÇASI 

Adi 
M"ovkslfıde 

Hususi 

6.858.319 2 
963.699.l 7 

6.000.000.-

15 000.000. -

13. 22 019.15 DAHtLoEKI MUHABlRLER 
HARiÇTEKi M011AB1RLER TEDAVÜLDEKİ BANKNOTLAR 

Ahın , afi klogram 6.632.112 O .a2S.fi!IG.S6 

Altına tahvili kabil dövizler - .-
Deruhte edilen 

Altın ınukabiii 

Roeskont mukabili 

l3ö.520.658.-
1i.OOO000.-

250 000.000.-
Hazirıoye yapılım altın karşılı kJı 

n; ıter dovizler ve borçlu KL. ba1<iyeleıi 
HAZi ' E TAHVlLLERl 

56 i 0.867.87 G6 10ll.4U4.:rn 

13G.5:W.65 .- AvMıs ınuknbı!i 3002 nurnarah kanun 

SENE•DAT CÜZDANI: ruııoihinoe ilfLveton t ed'l.vü}., vazedilen 118.000 000.- 521 520.65 -

Ticari . enetler 29 57 .863.39 TÜRI{ fJlRASI M~JVDr AT 

ESHAM VE TAHVtLAT COZDANI: Al t an Rafi klogram 77 .150 J.2:33.782.02 

45.231.5 I.93 
Tiirk liraın 77.66<J :fü4 86 7 902.136. 

Deruhde edılen evrakı uakıiye kar .. ıhgı 
Hanka malı 9. 61 574.57 55.093. ı 56 50 

3 50 No. )n Kannns göro Hazir.eye 

AVAN "LAR: 175 .~13 616 19 

1.34ü. l47 5S 

90.14::1 . 5:3 

4.500.000 -

11.557 .337.J 7 

a9ıla11 ıuans Mukahili tevdi olunan altınlın 

GAYRI ~1E. ' KULLER: (*) 
Safı klograuı 55 54 J !)30 7l . 124 167,90 

Dövtz 'rAAHHüDATI 

DEMiRBAŞ: (**) 

HtSSEDARfJAR: 
A!tına tahvili kabil dih.'izler 

MUHTELl F: 

Di~er d()vizler vo alı.cs.kh KL. Hakiyelod > 

MüHTl~LlF 

2~.3 l t,122.37 22,311, 122.37 

----
Muvalck't alacaklılar, depozitolar, havaleler v.s . 
Dig1>r alaoakh hoRapl.Ar 

5i ,776,49 ,59 
fi9,186,244,10 126,962,742,69 

- 4!346,487, 19 
8t>O,H89,334,18 

(*) 1.525.600.- Liraya ~igortalldır. 
(**) 109.960.- Liraya sigortalıdır. 

60 989.334 18 
K .ı..\ R 

Türkiye Onmboriyet Merkez Bankaın 

UMUM MtJ'DÜRLü<iü 
''244,, 

--~-------.. ----------------:; _________ ... ___________________ , __________________ _ 
1 L A N 

No. 20 

Fiat Murakabe Komisyonu Riyasetinden : 
Ahiren muhtelif tüccarlar taufmdan ithal olunan manifatura eşyasınm cins ve nevıleri ile toptan ve ı>erakenda 

fiyatları aşağıda gösterildi~i gibi 10·3·9'2 tarihli fiyat mürakabe komsiyonu içtirnamda tesbit edilmiştir. 
Eeni Miktarı Perakende 

ldbal&tmnın Adı Manifatura oinR ve nevi ıuuıtim Metre Toptan krı.ş - Kr11, 

Ş"şo Karde.~).;r Te ortağı Yoyo baama 60 26352 94.76 109 
> » » ) > 60 16470 9t,07 105 
» > )t l!"-alaj bal4ma 70 7320 105, 70 122 

Mermer HO 13176 7 .. s- 90 » » > '. o 
)t > > )) ILO 9150 87.27 100 
> » > .Marinoa 7o 13532,85 140.25 161 
» > > BstiRt basma 60 13725 82,25 95 

Mehmet ve Sabahatio Akdoğan Kalamandor 125 1872,5 371,4.l 427 
> > • Poplin Baye 60 5490 89•76 10:3 

:Nazım Mi~kaTi Krep Lili 52 21960 115,42 183 

• > Siyah Saten 70 8285 150,74 173 

> )) Renkli Saten 105 12056 170 47 196 
)) » Yünlü Knınaş 140 !l67,37 ısoa's1 1846 • 

Not : Toptancı kArı oıao 0/07 bu fiyatlara dahil degildir. Mal kaç elden geçerse geçsin (iyatlarda hiç bir de~işiklik 
yapılamaz. Mersinde müesses perakendeciler ithal~t eşyasını doğrudan ithal'\tçılardan alacaklanndan ayrıca toptancı 
kArı ilAve edilemez. 'l46 

1 
. 
ı Deniz Harp Okulu ve Lisesi Satmalma komisyonun~an: a n 

ı Ciheti askeri-ve ihtiyacı icin 1 o 000 kilo Mersinin kire_mhhene mahRllesinden 162 No. aoktık 98 (5) 
.r • ' No. ıu hanede Alı kııı Sanıre. 

koyun et İ ve 500 l~iJO sığır eti kapalı zarf USU- Ahacaklı merkez barı BBhibi Reeit Vuroekanın alerhinizde 
. • (800) liranrn tahıili için rapmıe olduto icra takibi üzerine na· 

hle eksılLnwye KOUUllllUŞtUr. mrnıza Qtkarılan ödeme emri mahalli &Ziınel te ikametgAhıoıı 
2 Sartuame her oiin parasız olarak koınisyou- meohul bolundutuodan dol~rı bilA teblia iade edildiaınden ilA· 

da .. ~ .. l l T ~ nen lebliıat ıcraaına karar verilrnie oldoQundan ilAn tarihinden 
gorile U il'. itibaren bir av İQinde icra dairesine rnüracA&tla borcu odemeoiı 
3 işbu koyun Ve ı'lğlr etinin 7-3-94 2 tari vere bu m0ctd9t iQinde itirazda buluDmeoıı lhtmdır. 

1 · d l ~ k. ·ı · l' k d 1r da MeıkO.r mılddet iQiode iliraı etoıediQioıı te maı beraoıoda 
UH e yapı an e . Si tmesıne la IJ> Çl ma lelU n bulunmadıwıoıı takdirde moa.nelAtı iorairere &eveıaaı oluoacaaı 
10 giiu miiddjtle trtatılıuışlır. tebliO mAlrernınA inim olmak aıere ilAo olovur. 246 

4 Kovun etiniu nauhamnıen bedeli n 300 lira Zayi nakeri terhiı tezkere, niifus cüzdanı . 
sığır elinin lf>O liradır. Eıiı::ıeden almıe olduQum . askeri terhia leıkeremıe oılfuı 

.. u , kk· · ll'I. kl,,,rı 483 lı"ra 7 - cılıdanımı karbeUiuı. Her ık ısın in de yenilerini alacaQımdan 
O ı'ı ll Va at temıuat • o O estilerinıo hOkmö roktur. 

kuruştur. Mersin.in Fakılı köründen 
. .. .. Hlleerın oelo 328 doaumlu 

6 lhale 1 7- ~lart - ~42 Salı guntı saat 11 de Mualef11 Öımen 247 

Deniz Harp Okulu Levazım miidlirliiğiinde teşek Ticaret odası vesikası ile teıuiuatrnı yatırdığına 

kül ede<·ek komisyoudayapılacakur. dair nıuhbu~~la birlikte kapalı teklif ıuektuplarilel 
7 Taıipleriıı ihaledeıı bir saat evveline kadaı· konıisyorıa uiiiracaalları ilan olunur. (242) 

iliniz Gedikli Erbas Orta okulu satmalma komisyonu 
baş~anhğmdsn : 

1 - Ciheti askeriye ihtiyacı için 10000 kilo 
koyun eti ve 1000 kilo sığır eti kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuşlur. 

2 - ~artname her gün parasız olarak komis
yonda görülebilir. 

3 . Koyun etiuin ıuuhanunen hedali 6300 
lira, sığır etinin 300 liradır. 

4 - Muvakkat temir.~at miktarı 495 liradır. 

5 - ihale 16-3-942 pazartesi giiuii saal 10 da 
Deniz Gedikli okulu satınalma konıisyormrıda 
yapılacaktır. 

6 - Taliplerin ihaleden bir saat evveline ka
dar Ticaret odası vesikasiyle temiııut11u yatırdı
ğına dair makbuzla birlikte ve kapalı teklif mek 
tnplariyle komisyoııa müracaatları ilan olunur. 

[212] 1-4-11-13 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
Sanatkciv Halide Pişkinle birlikte 

Pazartesi gününden itibaren 
Güneş Sinemasında 

Temsi J lere başıayor 

llklemsil Beni ôpünüz. 
Komedi ( 3 ) Perde 

Yazan: lstanbul Sehir Tivatrosu sanatkarlaruı<lan • • 
Bedia Statzer 

(338) 2-5 

v~ni MAr.-ıin Math11..uınfl11. Ruılmııthr. 


