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Son teşrin 
1 9 4 2 

ULUS BASTMEVt 

Caokırı Caddesı Aok.ara 

Telgraf: U L U S Ankara 

-( Telefon )-
Başyazarlık 1371 
Yazı İşlerı MildUrll 1061 
Mtıessese MUdUrü 1144 

Yakılacak kitap 
B~k Edip "e ırü:ılde romant'ımız 

Ethem İzzet Benice'nin 
Bu !Aycmut eserin n 

üçüncü baskısı çıktı 
Tanesi 125 kUl"ll1 

~KURUŞ Yazı teıeri 1062 
tılare 1064 AD 1M1 % , AN C 1M1%C1 lnkılfıp Kitabevi - 1stanbu1 

Stok yapmak yasak ! 

1. av icin e stoklar 
~~ ... -~ ~ _._,_. ·~. ·- :: -'-. . . 

tasfiye edilecek 
Herhangi bir maddeyi stok yapanlar 

rnevcutlar1nı beyanname ile bildirecekler 
~ClOrdİfll19)'1Xı He,eti her türlü sanai ve ticaret erbabının faali}et saha.lan dı· 
~le • ~ •e tikcac ohnıranların herhangi bir malı ticaret ınaksadiyle m,&c 
• l'Ulin fa$ak editmesioe dair ınübim bir karar kabul etmiştir. Dun )-Urürlüge 

Panlt>lt>rh9 
--6ozo 

'}SMALTA-

Ktrle 

T RABLUSGARP 
--- Hucluf/o,. 
~ D~-ır..-olu 

t=:::C=::: .. L::::=='=ı°" c 

en bu karan )'aZS)'Oruz: U--- "Madde 1 - Milli Konınrna Kanuıw· 
1111111111111111111111111111111111 nun 25 inci maddesiyle lliikiunete veri • 

Sekizinci lngiliz Ordusun ·ı J k - L" · · · un ı er eme te oldugu ıbya topraklarıyle Bırınci lngiliz Ordusunun harekete geç tiğ. 
Trablusgarb'i gösterir harta 

1 Tunus topraklarını ve 

Sayın Bayan İnönü 
Yanllmsevenler 

Cemiyeti atölyesinde 
"dıtrı Saruı &yan Mevhibe lnöoü, Yar· 
ilin ~enler Cemiyeti Ankara Merkezi· 
beri ıfus51hha F.nstiıülerinde aylardan • 
ta llluntauırıan otuz işçi ile çalışmak· 
~ve hasker çamaşırı dikmdcte olan 
İJltti atolyclerlni şereflendirmiş, cemiyet 
tiler haldutıda ha ile gönışmüş, i'· A,.: lefkat ve alaka gostemıiş}etdir. 
-.ıl; :;, ~1flktti himi ttislcrinin bu «-,. 
•'-- IC'J aJ.&icaJa:rındao ga)'t'd "Ye iwVW"I 
"'llışlardır. 

~ıııııııııııııııııııııııııııııı 

Afrika 
seferi 
ve Rusya 

Falih Rıfkı ATA Y 

lt~ol~~ Ye Belçiıka'yı bir
ha.ft ~., Fra.naa'yı bir'kaç 
luıd a.cla. Yııkan alman aekeri 
.. Yd retinia bütün yiikü, 11 
l'e ~beri Kızrlordu'nun üstü· 
inil çolaniittür. 1941 yazında 
ı,· Yorıl~ esir venneaine, 
ec1ti°" ~ulan çevriltp yok 
da.y n;ea111e, en bereketl.i buğ· 
~·· Opra.klan ile en ver.imli 
h Uatri bölgeleri ve bir hayli 
lri-:::n~dde kaynaklan elinden 
ce "eaıne, ve daha 15 ay ön· 
be.h att~k bir Rua cephesinden 
du .. ~•!mes.iMrı manaarz ol....._ru iddia edilmuine rağ
kı n, Kızılordu, 1941 - 1942 
)>iiınıda. ve 1942 baharmda bü
d · • taarruz muharebeleri ver-

ı, •e l d b . 1 lııunı . eınmuz an en, a man 
e.tekıea! . karşısında, Kafkas 
do .. erı ıle Volga kıyılanna 
llihrru, durmaksızm döğüştü; 
te ~!~.' bütün dünyayı hayre
fka.a ll.furen Stalin~rat müda· 
l'fnd nu ya.ptr. 1942 eonbaha -
llırı a,. aYnı Kızılordu, yeni ve 
");ırllllrtı kıt taarnızlarına ha
d •na.bilecek kadar ayakta-
ır. Le . , l•rrn nınso-at tan Kafkas dai?· 

ırib· a doğru, daima bir çığ 
\İat!. kayıp alman ordularınm 
!'en ub: Yrkrlı;nak t.ehdidi gö~~e
le~ aet, ıster ıstenıez, yuz
•ız alman tümenini ve sayı· 
l"Ua alınan harp "'"lzemesini 
te.d topraklan içinde tutmak
•iz 'Ji Mukavemet hiç şüphe
J>dt Uaya'ya, her bakımdan, 
):"._k Pahalıya malolmuştur. 
lib at Anglo-Saksonlara da, 
h' Ya dıtmda, henıen hemen 
");~lrkahataız edilmeksizin ha· 
&at larnn tamamlamak fır • 

rrıı vermittir. 
ı· Bununla beraber herkes bi
~~~du ki Rusya, müttefiıkle· 
g.:.'!' Yalnız hazırlıklarla vakit 

d:~•rrnesinden memnun deg .. il-
ır M·· . 

im salihi}etc muY«cniden : 
a) Her türlü b8nat ~e tirnrot erbabı· 

nın faaliyet ~ahaları haricindoki maddcle
ııi stok yapmaları ve, 

b) Tül·oır olmı)anların hcrfıaogi bir 
maddeyi ticaret kasdl}le Mok yapmaları 
mcncxli imi ~tir. 

.Ma<lde 2 - Bu karamam~in neşri 
tarihine ka<lar gerek faalİ)'CI sahaları ha· 
ric:inde kalan nıa<klelerden stok )'al"tl•S 
olan sanat ve ticareı eriJahı ve gerek tİ.ıc· 
car olmadıkları halele ıicarec kasdi)le 
herhangi hir maddeyi stok yapmış olan
lar işbu kararnamenin neşri tarihinden 
itiharen bir ay içinde stoklarını ıasfiye 
~tmedil<leri takdirde bu bir a)lık müh· 
letin hitamını takibcden üç gun içinde 
malın ocv'ini, miktarını, malİ)-ct fiyatını 
,.e bulunduğu )eri gÖ5ter«ı bir be)'llnrıa· 
me ile ellerindeki sıoklan bildirmiye 
mecburdurlar. 

Be)'llnnaınelcr mahallin eıı büyük 
miüki)e memuruna verilir. Bu makam • 
lar a.klıklan be)-annameleri bir hoıdro ile 
Ticaret Ofisi Umum Müdürlü"-üne gfuı. 
derirler. 

8e)•afUl8ılllelerde yazı it maddeleri de
ğ.er pahası mukabilinde elko}'ıı.rak a:lmt· 
ya Tıicaret Vekileti sa11hiyetlidir." 

C. H. P. Meclis Grupu 

bugün toplanıyor 

C. H. P. Meclis Grupu 
Umumi Heyeti bugün saat 
( 15 ) te toplanacaktır. 

Tunus'ta 
Anglo - Saksonlar 

ve alınanlar 

savaşa 

giriştiler 
Mihver kıtalar1 

Vichy'nin muvaf akaliyle 
Tunus'a çıkarıldı 

Londra., 16 a.a. - Royıer'in Şimaf AJ. 
rib'dald hususi muhabiri bildiriyor: 

Cezayir'den Tumı5'a doğnı harcütta 
bulunan blrinci .tnı;:iliı ordwu komutanı 
general Andenon demişıtr ki: 

Birinci ordunun hedefi, Rommel ile 
mümkün olduğu kadar çabuk teması kur· 
mak ve omı yablamakıır. Şimal Afrika· 
da h~ almam ve her İtalyanı müm1tün 
olduju bdıar ~ doiuYa ~ 

( Sonu 3 flncü sayfada ) 

Şeker fiyatları hangi 
~orlarla artırıldı? 

Bu soruya cevap veren kararnameyi ve 

şeker dağıtımı 
hakkındaki tôlimatnameyi yazıyoruz 

Dünkll sayımızda ııckcr fıyatı hak-
londnıki BıışvcklUct tebliğini nC>Şret· J 111111111111111111111111111111111111 
miştlk. Bu karnr dolayıslyle Vekil· Q d. . p 
le! Heyctlnın hazırlndığı kararname r 1 narı us rof 
dunkü resmi gazetede cıkmıştır. Su • 
satırlan aynC'll nlı) oruz: 

Bu seneki şeker lstlhsaUnln 00 bin 
ton, istıhliıkln ise 100 bin ton ra.d· 
de&ndc olduğu, geçen seııcdc-n mll· 
dcvvcr stok da bulunmadığı cihetle 
lsti:hlt'lkl tahdit zımnında 2/18587 ve 
2/18952 sayılı karnrnamclc-rlc yürilr· 
!Uğe konulıı.n tallmatnamc-ler gere -
ğlncc yapılacak tevz nt haricindeki 
satı.şiar için fiyatlann nrtmlmosı ııı
zumlu görulm!lş ve şeker fl;ııatlan· 
nın y{iksC'lUlmcsl esas IUbarlyle nıu· 
vafık de ise de mevcut fıyatlarla hn· 
len sntısa çıkıırılmnkta olan şekerle· 
r n derhnl piyasadan ı;!"'ıt ldi •I ve 
halkın şeker bulmakta mllşkQl,ıta uğ· 
radığı görülmekte olmasına \C bun· 
dan başka mllstahslle teşvik l<:ln ve· 
rilmesl mukarrer ~her yllz kilo pan
cara muk 1 bir kilo şeker primi 
şekerin bu UnkU fiyatlanrun 120 ve 
140 kuru olnrnk tcsb tlnl leabettlr
m!.'kte olup bu flyatl:ı.rla. 2/18887 ve 
2/18952 sa;ı-,lı kararnamelerle yürUr
lilğe konulan tnlimatnami'lcre mils· 
tcnlden teshil edilen ve cdil<'<'ek olan 
dar ve sabit scllrlllc-re yapılacak tev· 

( Sonu 2 i•.Jd ııayfn.da ) 

Cemil Bilsel'in 
Siyasal Bilgiler Okulundaki 

konferansı 
Dün akşam, htanbul Ünhcniı~ Rt'tc· 

ıoru Ordinaf)<iıs Profesör H. Cemil Bilse! 
Sı)-asal Bilgiler Okulu konfl."rans sa.lonuo· 
da, m~sescnin tcrıibcııiği 5Crinin iUd 
olarak "Sefirler ve Scfareınamclcr" adlı 
çok alaka 'erici bir konforans \ermiştir. 

Talebe, profesor ve 54!Çkin bir aydın 
dinle);ci önünde meı.-zuuna giren Rektör 
Avrupa'nın harp içinde bulunduğu bir 
df'\·rede bir suDı dcvr~irıc ait ıneı.nıdan 
bahsetmenin alika)-a değer cihetini belirt· 
miş ve bu mevzuwı bilhassa diplomasi 
mesleğine girecek ıtençleri yecitıiraı bu 
okul talebesinin ilğisini çdccccğinden 
~uı>be etmediğini söylcmi,tir. Hatip, 
bundan !IOnra, Tüı1.:çe terimler dururken 

-( Sonu 3. üncü ııaytada >-

de: i-~a~te1fıkler, ~ldke!. yan b':!· 
tiiıı .... n ı veya ım ansız u- r; =========================~ 
kı 

1 
vasıtalarını kullanarak, Ankara' da ıeker satıı fiyatlart : zı ordu'nun ··k·· ·· h f·fı lec: k • yu unu a ı e· 

hı e katı bir müdahalede bu· 
ea::ı•h idiler. Ruaya'ya göre 
d • k-:ndi mukavemetine yar· dG;: edılmesidir; çünkü ikinci 
tin.la harbinin neticesi Üze· 
te . e

1
: bu mukav«".metten daha 

ıır 1 b• A ·ı f Bu ır amı arzedilemez. 
k :rnukavemet ortadan kal
h:'ca, müttefikle:- ne kadar 
Ordı~lanmıt obalar da, alman 
~u u ";n ile ba,a çıkamazlar. 
r"sn~Ya nın her türlü kaynakla
\..• an faydalanan Almanya 
Qlr ın··d f ' ol ~ a aa harbine geçmiş 

11 
•a bı1e, onu istediği kadar 
zata bilir. 

Perakende toz şeker 512, küp 
şeker 533 kuruştan satılacak 

Ankara Valiliğinden : 
16/11/1942 sabahından iıibaren Ankara'da küp (ıcesme) ve kıri5ıal 

(ıoz) şekerin tortan ve perakende lz.aıni satı,, fiyatları apjıda &Ö5terildi· 
ği ,ekihle tcsbit edilmiştir. 

l - Küp ~eri (kesme): 
A - Toptancıların perakcııdecilett sandıkla satış fiyatı safi bdıer ki-

lo.u (511.50) beş yilı on bir buçuk kuruşıur. 
B - Penılceııde ~aıı~ fi)atı kilosu (S33) beş yüz otuz üç kuruştur. 
2 - Kıristal şekeri (ıoz): 
A - Toptancıların pcnılcendecil~ tuvalla satış fi}-atı ~ kilosu (491) 

dörı )iİZ doksan bir kuruştur. 
B - Perakende sauı fİ)'lltı kilosu (512) be, yüz oo iki kuru,,ıur. 
NOT: 
Seker Sirbtince alınmakta olan amballj bedelleri ıımballjı.a saaada 

:t Müttefiklerin silah ve mal
:t enıe Yardnnını Ruaya hiç bir 
e~""ıuı ki.fi gönnemi4tir; ikin· J cep!ıe adı •erilen fi-li ve ka· 

Dıiidahaleyi dW'makaızm, 
'8aDu ' llııcCl ~ '"~'°'=====::;::;::====--====::;::;::--:::;::;::;::::::;;;::;;;;;;.;;;I) 

IWmuı itibariyle l&tlf Üymdanoa dıılıil değildU. 

Afrika' da 
siyasi bakımdan 

umumi durum 

yeniden 
karıştı 

Amiral Darlan'r 

ne Vichy, ne de de Gaulle 
tanımıyorlar ! 

Vichy, 16 a.a. - Ofi: Haberler Na· 
zıchltnın tebliği: f., radyosu Amiral 
narı.n·ın ~ mi.nasiyle ıııuhıllefete 
d-lvet tqkil eden bir beyanııtunesİnİ ~ 
retmi,rir. 

Libya' da yanan bir tank 

Marepl Pctain bu 'Ve$İkıııdaın haber· 
cm olur olmaz Frııma .e imparatorluk· 
taki bütün framızlua hitabeo ıı:pjtdalci 
~aiı neşrttmi~ir: 

M!HVER'E GlJRE: KAHIRE'YE GÔRE: 

.. AmU-al l>arian be7awwwıııeıııirıde -
ıniml ~ f.rılmız .ınilletine bildir· 
mS ft kendi aduna battket ı:und< mı • 
u.- malik bulunmadığımı bildinnire 
cesaret ediyor. Ben :ııoc karımodıı. boyun 
~ğıecdt .daın değilim. Buouo ak.sine cd
mih ~bana habttot eune4c:tir. 

Amiral Darlan bütün 
vazifelerinden azledildi ! 
Afrika hücunıa uğradığı urmn, fran-

m hükümranlığının mna w:rilmi, olan 

( Sonu 3 Qncii sayfada ) 
_, ................................. ~ . . 
~ Ekmek fiyatlar1 ~ . . . . 
: Ankara VAlililtinde11 : : 
: 1) 16-11-19.Z sabahından : 

Muharebeler 
plana göre 

devam ediyor 

Vichy'ye göre 

Rommel mühim 
takviyeler almıı 

E 1~~a~~~ı::~iu: r~~ar~::mı:'k : 
: ekmeği (17), bUyilkler tçln : ~ 16-... - Alman oroulan ba.e· 
: (300) gramlık ekmeAi (8,50) : komutanblhn.ın 10011tl: 
: ve çocuklar için (150) gram, E Slrenayka'da <Hl.lmanıln temaaı lcee
: lık ekmeği (4,25) ıcuruştur. : mdt ıçtn yapılan hareketlere p]An ıı:ere-
: 2) Halk kartlarının a~ır ie-
: çiler için (600) gramlık ek- : ~ devam cdl!miştir. Alman ve ~1. 
: meğl (27,00), bUyükler için : yan sııvM ve Uıhrip u~:ı.ktan dl.lsman 
: (300) gramlık ekmeği (13,75) : ıroııaruuı muvat!akıYcLlc hUcum etm!f· 

=·: =~~~u~W ~c;<u9i~9ı7!3:l~~) ~ams96tıkg _:=. ~~~u:ıe; ~~ıı:u::::r:neıcı!:"; 
<ll16man uçnl':ı dll$UrUlrn11stilr. 

"'································,. 

r"MöS~öY~~·y~ ... Göft ... "i 
................ '' ''"'' ''''' ''' '''""'111111.ı 

Stalingrat, Nalçik 
T uapse bölgelerinde 

sovyetler 

alınanlarla 

çarpıştı 

B~ka cephelerde her 
hangi bir değiıiklik yok 
Moekova, 16 a.a. - Bu sıııbahk1 BOV• 

yet teblıl~: 
Gece kıtalanmız StaMnırmt ('Cvres\)"1<' 

Tuapııe'nln •imal do~dn NalcU<'ilı 
cenup do~ nda dücımanla dö~ıımUı· 
!erdir. 

l3ıuPlw. eeptıclerdc hl<:'btr detlş!kllk oL 
mamıeur. 

* MOSl<ovn 16 a.a. Bu saba!ıld &OV)et 
tcbl r:tne elcUr: 

-< Sonu 3. üncü sayfada >-

Takip devam 

ederken Bingazi 
bombalandı 

Reuter'e göre 

Mrl. Rommel 
Münih'te imiı 

Kahire, 16 a.a. - Ortaşark tf'bliği: 
Sekizıncl Ordu dun Martuba'daki j. 
nio alanlarını ı,,gal etmiştir. Alman 
zırhlı ordusunun geri kalan kısım -
larının takibi devum eılıyor. 

Cumartesi gecesi, Bing-azl limanı 1 
ve Tocra'nın dotıusundaki kıyı 
çevresi bomba ve mitralyöz ateşine 
tutulmuştur. Bingaı:l limanında çok 
şiddetli bir infilak vukubulmuş, yan. 
gınlar çıkarılmtı tır. DUn avcılarımız 

-( &.inu 3, ünctı lill) !adn )-

Stallnımıt bötııcıııtnde lcll~k dll&man 
ıı:ruplannın y:ıı>tıtı hQcumlar kıtaıanmız 
tara tından ta.rdedHmı.ttr. Şeh1'lrı mCldıll • 
faa keslmler1ndl!ll blrlnde bir dUemnn 
t~un yapt:ıtı hücum da J>(lııkUrt.ül· 

-.l 8oQll .. GDQI ~ 1-

&aılaıla iiJ ıülıııiye başlıyan K a Ik as dağlarında 
allll/llJ a$/t.erleri 

Harp sonu 
nıeseleleri 

nasıl halledilmeli 
Sir Stafford'un teklifleri 

londra, 16 a,a. - llasmühur Lorda 
Sir Sıafford Crıpps. he} ı e ı ılel ı::enç • 
kon~-uun konferansında hır nuıuk ~ 

lcmiş 'e ~rpıen $00r:ı A'rupa'nın •ı>-..fı 
ve ıkusadı mesclclcrını hal için hır ..\• 
rupa konsC), ve bcynclmılcl da\alaıila 
halli iÇUJ de hir yük ek dunya kon.. 
kurulmasını ileri .surmuşıur. 
ki ~ir Sıafford Crıpps, a)-.rtc-.ı demıa 

.ı~arr biıinoc ve naıiler yokc.o<lıltOC!ıf 
b_~ıun du~-a milletleri, ileri)oe doğru Jıl;l 
)"Ük hlı hareket için haz.ır olacaklar 
ilk "\'112.İfe, A'nı?a mılletleriıım um 
l:ı.rını. hafiflcunck olacak ve hunun b&i 
>'İik bir h.ırp hareketi imiş bi geniş al
t\ıde yapılmaı.ı gcrclı:ecelmr. Avrupa 
!etlerinin ı'ltırapluına nilia)-et v~ 
ni imar ışfcri taldbetmdidir. 

Nihayet endi,emu: IU <İı ahd.-: 
Z'ilerin ~~ w aman harr mııllciııılıiir4 
Slnl ahribctmd , haıt.i çıkaran aıni 
c02laodırnıa:k ve Aımaoya'mn k 
komşularına )'al'tlğı zaraırlan 

olduğu kadar ta:uoiıı ctmcsiode -
lend. 

1 . BERLİN'E GÖRE 

Batı Kafkasya' da 

ve yukarı Terek'te 

çok şiddetlı 
savaşlar 

cereyan et 

Sfa!ingral'ta da telin 
muharebeler oldu 

ne ıG a.a. 
komutruıı.ıtının b 
cephesintn eooup k ~ abnan t• 
ki lerJ 14 llOlltC$T'1ndc mC\U4 mUdatq 

muharcbclcrt veım leni Bu eena 
alm.ıın havı ku\ v lleri dUsman hattı 
gcrUertnc derin c ak nı rda bul 



Günün meseleleri 
1 

Varlık Vergisi :;~0!:~;~::r 
kanununun mali ve İçtimai bakımlardan İzahı 

V ARI IK ve kazanç sahiplerinin 
varlıkları ve ~ kazançları 
Ü7..erınden af ınac.ı.k oları (var· 

lık verg· ") nın m.-ıhi>ct ve hedefi la· 
yıkr)İe anlaşılamadı "ı ıçın bu tem VL .. • 

gı)e karşı, hazan ver ı cs.ı_<; ve raza· 
rı)elerıne, hil2an d.ı h.ık ımilahazala · 
rına dil)anan ıen"kitler )öl(>ı <lığı gonil· 
mekıedir. \ ergı:nın (scrveı) \c (fı:v • 
kaladc kazanç) gilıı a)'lll zam:ı.nda iki 
meuuu bulu!lduğu, ~e bilmen servet 
ve >crnfayc veya fe\'ka.lade k.uıtnç ver· 
gılcrindckı esas ve usulden farklı l"SJ.S 

ve ~ere gkiildıği, ver nin tama • 
nıen ıakdire bua:kıldığı ileri suru! -
ruckı~dır. 

Varlık vergisi, ne vergisidir, ka 
Dun< .ı (servet ve fc~kal.ide kazançlar) 
uzerııı<len alınacağı >azılı olmakla bc
c-dber, bu verginin ıoerveı \'e .serma> e
ye ıe!Jri pdc mahdut kalacaktır. Çünkü 
ka.nunun alımcı nuddesine göre ko -
mis)onlar (her mükellef namına 1941 
) ılında ıaıtıedılmiş vergi mıktoırl:ırını, 
çıhçilerde mukellcfin zirai vaziyetini 
ve gayri menkul çahiplcrinde irat ve 
vergi kıymeti mikt:ırlannı ı::pzdcn f:C
çirmek surec')le) ver!d takd r edecek· 
!erdir. Her ne kadar komiS)Onlar ya· 
p.ıcakları (takdir> de kaz.ı.nc1 ~e ge
liri ıti>sre:ren bu unsurlarla mukaY)'t't 
değillerse de niha1et takdir edecekleri 
şey, kazançtan ve d:ı:ha 1.i7ade yüksek 
kazançlardan ibaret olaok demektir. 
Hana kamın, vergiyi kazanca nis)'>Ct et· 

mekıe o der«e ileri gitmi~ıir ki, ~ir
ketlerde kazanca gör~ hir vcrf:İ h3.ddi 
b"le tayin eımiştir. (Kanun nwldesi 6) 
Bu verg.İ}İ, faraza İt;ı.lya'da alınan ser
maye vergisi ile Alma~'a'cfaki servet 
vergisine ı;cya hviçre de 1940 yılında 
ihda~ edilen ve safi servet üzı."dnden 
alınan (milli müdafaa için fedakarlık 
vergisine) benzetmek ve bu ,·ergile.r· 
de takihedilen esa !arı varlık vergi.sin
de aramalk ycNizdir. 

Rizcc varlık vergisi, daha zi)-ade 
,,üksek kaz.ı.nçları hedef nıt.ın hir mÜ· 
kellefheıtir. Nitc 1 im hükümetin mu -
dp sebepler l°ı>iha~ınd:ı da, verginin 
(daha zhııJc ikıı~adi şartların darlığın
dan doğ.ın gi" çlwderi isıi,nıar ederek 
Jilksek kazançlar eld ettikleri lı:t!de 

• Bu kanu~. memleketin 
bugünkü içtimai görü -
nüşü karşısında keskin 
bir görüşün ve derin bir 
milli heyecan.m ilham 
ettiği büyük ve tarihi 
değerde bir eserdir. 

• ka:rançları ile mütenasip dereçede Vf'r
gi vermiyenleri). gözönüne aldığı ifa· 
de edilmi$ hulunın<lktadır. 

Verginin galip karakteri yüksl"k 
kazançlar mükellefliği olunca mesele, 
hu yük~ek kaz.ancı tayine inhisar edCf". 
Şnphesiz ki }"iiksek kazançlan tesbit 
için daha evvel kazancını mükellefe 
heyan ettirmek muvafık olurdu. Fa · 
kat 1926 senesinde ratbikına baslanı · 
lan kazanç vergisi kanunumın (17) 
senelik tarhikau gi•stermişıir ki bizde 
hir kısım mükellefler. normal kazanç· 
!arını bile doğru bildirmiycrC'k vergi
den k""Urtulmanın }'Olunu bulmaktadır. 
Bunların, kendilerinden belki hazan 
hinlerce lira vergi alınma.•nı icahetıi
"recek yüksek kazançlannı bildirmİ}-c 
hiç )-a.naşmı}-acakları şüphe görürm12 
bir hakikattir. Bu vaziyette mükellef
t<-'n be)-anname almak, ve aylarca tf'l· 
klkat ile uğraşmak, kendi kcndiıni1i 

:tl<!atmaktan başka bir netice veremez· 
di .. 

Verginin tesbitinde, gene 'lergİ 
U'iulleri arasında yer alan re'<1en tak -
dir tarzına (taxation d'office) ~itm<.'k 
bir zaruretti. Varlık Vergisi Kamı
nunun vergi takdir komi$;'0nları teş • 
kili yoluna gitmesi işte bu zaruretten 
do~yor. . 

Yeni verıı:iııitı matrah ve ni-;peıi 

nedi~ sualini soranlar, ısı.edikleri ceva· 
hı yukardaki izahlarda bulabilecek • 
!erdir. Verginin mevzuu daha çok fcv. 
kafade kazançlar olunca matrahı ela 
tıta}'>-iin eımiş oluyor. Matrahın fov · 

Şeker fiyatları hangi 
zorlarla artırıldı? 

kilide kazanç olduğu hallerde işe ver
gi nispeti aramıya pek lüıum }'Okrur. 
Hu nisbet İngilrerc'de okluğu gibi 
yuzde yfüe kndar gidebilir. Fa.kat hiz
de kurulat"llk takdir komisyonlarının 
bu hadde gidN:cğine, hakiki kazanç 
mikt:ırını bulduğun,t kani oldui::'U h:ıl
lerde yüzde elli rusbetini aşacağına. ih
timal verileme-.ı:. 

Çifu;ilere ve gayri menkul sahip • 
!erine ait olan mükellefiyet ise bunla
rın hir kısım kazanç ve gelirlerini aJ. 
mıya inhis:ır edecek ve irat ıreıirmiyCil 
ve spckiılhyon mcyzını olan ar5a.Jar 
müstesna olmıık üzere, sair ır,ayri men
kııllcrin temsil ettiği sermayeye hiç 
bir sureıle sim}et eımh·cccktir. 

Kanuna, komis)on takdirlerlrıin ka
tiliği ve idari ve adli kaza mercilerin
de bunlara karşı cLh a açılamam.ısı 
hakkında hükum konnusı ela, kaza:ıı.ç 
sahiplerinin kauınçlarıiu ı;izlİ}cme -
dikleri hallerde kanuni merasimin hi
mayesine sığırı:ır.ık mükellefiyetten 
kurculmalarına ve fevkal!de mahiyeti 
bulunan bir vergi\ i adeta dejenere hir 
hnle getirmelerine imlcin hırakmamak 
maksıdından ileri gelmckte<fü. Gene 
verginin bıı malııyeti. •n:ıl k:ıçırmak 
istiyeceklere karşı <"11 ""· «İr tedbir · 
ler alınmasını, ve vergilerini ödemek 
i~temiyenler hakkında çalışma mccnu· 
riycıinin ta.ıhikı ıribi kuvı. etli nıücyyi
deler kabulünü icabettirmiştir. 

Hak mülaha:r.alarına gelince: yurt· 
taşlardan bir kısmının mahrumiyet ve 
ı tırabı pahasına (hak edilmemiş) 
yüksek kaı.mçlar elde eden, ve her 
mii:kellefiyetten kurtulm:ının yolunu 
bularak memlekette fcr'h ve fahur ya· 
şıyan bazı ıümrcleri ml'l'Dlelset borcu
nu ödemiye ça "ıran Varlık Vergi~i 

Kanunu, vaıandaşLu arasında hakkı 
ve adaleti kurmaktan, bir fedikı\rlık 
müsavatı tesis etmekten başka bir 
mak<at gözetmemektedir. Memlckctin 
bugünkü İçtimai görünüşü karşısında 
keskin hir gi>riı5ün 'c derin bir milli 
heye.canın ilham ettiği bu yüksek ve 
tar.ı."hi dej!crde C'i(..-ri a} nı dm•gularla 
karşılanıak hepimiz için hir borçtur. 

•• 

Yurtta zararsız 

yerdepremleri oldu 
Haber aldığımıza göre eırvelki gün 

saat 20 ile 20,10 11ra,ı"nd.ı İst<ınıhuf, Dur· 
sa, İzmir, Manisa, B Jıkcsir. Çıı.nnkkale, 
KOCM'li. Bolu., Eskı chir, Kıit.iliy.ı. Simav, 

( Başı l inci sayfaıla ) l c~ml~e ~e. şirket de bu talebı teah- Turguılu. Akhi<ar, Kepsut, Nazilli, Sa -
astla haıstanc ve mC'ktcvlcr gibi te- hursuz ıs afa mecbur olaca.klardır. 11 ihlı Kemalpaşa. Tl"kird;ığ, Bergama 
.ee kül "e miı c- elere verılecck 1 fov:t.ıata esas 'ol~ bedel fabrika sa- Yeni~ehir Bandımıa'da hafif ve şid<lC(: 
m ktarlardan gt!ri kulncaık şeokc-rlc - tıs fiyatına, faıbrikada.n ıtlbaren ma- . ' 
rın blitur. halka daı'i:ılı masınıı mad- hnllerıooe tesbit olwıacaık mutat ve 1 lıce yer sarsıntıları olmuştur, hasar >ok· 
deten imkt'tn bulunmıyaca ·ı gibi böy- hakiki nakil ücreti ve normal bnyı tur. (a.a.) 
le bir ımk(lnın m(:-VCUdı~etl kabul o- karının ilavesiyle bulunoca.k miktar lstanbul Rasathanesine 
}unsa blle nıukarıer şekerin ı pek olacaktır. 

Bayiler her tevziatı miıtea:lup mu-· 
trunetlerden aldıklan bordroları va
lıliklere tevdi edip, o teuiattakl şc· 
kerln mJlkta.rıru tesbit ve bu mikta
rın vilayetçe muamele yaptıkları 
fabrikaya veya Şeker Fabrlkaluıı Şlr 
ketın~ iş'anıu talep ve temin edecek
lerdir. Bu suretle bayllerln mUsteh
l:iklcre tevzi etmiş oldukları şeker 
mlktanndıı. yenldcn tevziat ~ı;1n Hü
kUmctçe teshlt edilen fıyatla şeker 
~db ne haklan olaCAktJr. 

Tevziat zamanları, villl.yetlerln cog
rııfl vaziyetleri ve nıııklıyat imkAnla
rına na.7.aran Ticaret Vekflletınce tes
bıt ve tebliğ olwıacakur. 

Valiler vilayetlerı hudutları dahl
l.indekJ bayilere, başka mahallerden 
transit olarak mal getirtenler de da
hli olmak üzere, fabrikalarca gonde
ı llecek şekerlerin miktarını. sevk ta
rllilerinl, hangi bayilere göndcrlldi
ğLnl, daimi olarak kontrol ve bu su
retle gelecek şc-kt:>rlerden bu tallmat
name hükümlerinden istifade ede
ceklere tevziatın yapılmasını müm
kün kılacaık miktarın Se'Vk ve tefri
kınl temin edeceklerdir. 

Şeker Şirketi dahi bu malümatı. 
her scvkı~·atı müteakıı:> teaJıhürsüz 
vallllklere bildirecektir. 

göre 
lsı:ınhul. 16 a.a. - Kandilli rıısatha· 

ıx·si:1<len bildirilmiştir: 
Dun :tkŞi11ll yaz :ı.ıriylc 19 u 10 daki

ka 56 saniye 'e diğcd 20 yi bir dakika 
57 saniye, d;ğ r b"r üçünriiru de 20 yi 
yi 5R dakika •ifl s:ıniye geçe üç ycrdep
remi kaydcdilnıişrir. Bunl;ırdan hirinci~i 

\'C uçüncüsü gayet hafif, ikincisi olduk· 
ça şiddetlidir. Her üçünrın de merkez Ü.~· 
sü fs-tanhul'dan 265 kilomerrc uza:kta 
tahmin edilmcktedi r. 

Diğer yerlerde 

Aldığımız mutcmmim ıcl.ı:rnflar ev
velki gece yurdun muhtelif ye.rlerin<le 
nıkubulmu.ş olan yer sarsıntılarının Dur
sunbev. Gemlik ve Kırkağ:ı("'ta da hisse· 
dildı~i ve Kırkağ:ıç"ı-.ı bazı ha~arl.ıra sc· 
hehi)'Ct vcr<liği hildirilmektedir. (a.a.) 

İstanbul·'da yeni 

şe~er fiyatları 

bozmıyacaktir 
Aı:tık şekeri saılunarııK kuLlanacağı:r:. Çün

kü ~ri ucuz a.laİıların hakkı ta}"!& 

lanmış, hakkı tayınlanmıy:ınJarın şe. 
keri pahalılandınlmıştır. Az şekerli 
veya sade kalıvc içeceğiz, çay barda
ğımızın altında bir parmak kalınlı -
ğında şeker tortusu bırakmı}ıtca,iiız, 
mlııalı mfuıasız şeker ikramınd:ı.n vaz
geçeceğiz, bol tatlı ycmi)'CCeğİ;ı. 

Fakat büıün bunları holluk devrinin .se
ker hasretini çl'kerek değil, çayımız • 
da'ki buruklukta veya sade k:ıhvemiz
dclci acılıkta bir milli vazifenin ıev
k.ıni tadarak y.ıpacağtz. Çünkü: 

Bu memleket yılda 100 bin ton seke{ yi
yordu. Cumhuriyet yıllarının grafiği 
yüksele yüksele, vatandaş ağzını tat· 
tandıra tatlaıı~lıra şeker istilılakini bu 
hadde kadar çıkarmıştı. Ba}ntıııdan 
bayrama şeker }·iycnlcre, şekeri .ııün· 
fük ihtiyaç haline E:etirmeyi Cuımbu -
riyet t}ğretmişti, büyük kütleye şcke· 
rin tadım Cumhuriyet tattımııştı, 
bunu seve seve yapmış bunu kendine 
vazife bilmişti. 

Bu memleket hÖ)·lece yılda 100 bin ton 
şeker yenı<.'k sevi) esine yükı;clm-işti. 

Fakat bugün, hepimizin bilcliği sebep
lerle istihsal 50 bin tona düştü. Bu -
gün bu şeker azlığını ela paylaşacağız. 
Yapılacak iki şe}' vardı: 

Biri, şeker fi}'atını ve satışını serhest hı· 
mmak. .. Bu, bütün bir yıllık nıem· 
leket şeker stokunu hırslı vurgutıcu· 
lar ve doymaz istifçikr elinde bir 
iki ay içinde eritmek, ve bütün yur
du hütün yıl bir dirhem şeker~iz bı
rakmak dcımt!kti. H~ümet bu feci ı:;e
ticeyi bckJiycmez ve hu içtimai ada • 
lctsizlij:\e göz yumanıa.ıdı. 

İkincisi, yardıma muhtaç olanlara ucuz, 
fakat tayınlı şeker vermek, geriye 
kalan Ş<."keri serbest hır-akmak, fakat 
stok ıncvcu<lunu yüksek bir fiyat hi
mayesinde korumak, Hükümet, buKün 
içinde hulunduğunıuz hal ve şartlara 
göre ancak bunu yapmak zorunda icli. 
Ve hunu yaptı. 

Çünkü bu basit hesap meselesinin bir 
üçüncü hal şekli yoktu. Anca:k bir ça
re vardı: memleket ilııiyal."ını tam 
karşılı>abilnıck için 50 bin kilo şe
ker daha bulnı:ık, hemen bunu temin 
ecmek. Bu tedbir Hül,ünı~tin gözün· 
den kaçmış değildir. BUb-ünkÜ şartlar 
içinde dışard.ııı şeker getirtmenin im
krumzlığmı gözü kulağı en kapalı 
olanlarımız bile bilir. lçerden temine 
gelince, pancar istihsalini ıe~~ıik ve 
şeker istilısaJ.ini çoğaltmak ıçin baş
vurulmadık çare kalmamıştır, 100 lci
lo ham pancara bi.r kilo şeker !lrimi 
vennek, üzünıden llt!kmelden şeker 
çıkamura varıncıya kadar ... Fakat bil· 
tün bu çahsmalar. bu iyi niyetler ne 
yazık ki, ancak diikülen ahnteri ka -
dar ~er verebiliyordu, o kadar ... 

* Bu tahliller ve düşıinccler bi;ti doğrut<ı 
pahalı şekere götürmeklL"<liır, pekıi 
ama, 500 şu kaıclar kurusa şefcer nasıl 
yenir mi diyecC'ksiniz? Hükümec, sa
bit ve da:r gelirlileri kmuırıu~tur. On· 
lann ucuz ~kcri hazırdır. Devlet 
hi~tinde çalışımıyan yoksullar ne 
olacaktır? Onlar da şekel"Siz bırakıl· 
ınıyacakur. Bu tedbir de alınmıştır. 

Pahalı şekeri ·yiyerek olan hol Ye !x-dava 
kazançlılara gelince, onlar fiyat ve 
rrukam mefhumunu kaybedeli çok olu
yor. Hatta onlarda "pahalı mera
kı., "pahalı sevgisi" bile çokıan baş
la.ıı11 ştı. 

Bütün bunlar anlaşıldıktan sonra pahalı 
Şeker prensipiylc bir taşla mi 
kuş hirdeıı vurulmuş oluyor. Hem 
yurdun yıllık şeker stoku korunmuş. 
içtimai adalete layık oldui:'lı ehem -
miyeı verilmiş, hem de Türk parası· 
nın kıymeti bir kat daha yük~ltil · 
mişıir. Bu yüzden yüz milyon lira 
banka ka.-;asında hirikecek, piy.ısada
ki paramız bira:ı: daha değerlenecek · 
tir.' 

Bütün ti1iı:liğimiz, va1a.nd~ın ağzının ta· 

Doğumunun sekseninci 

'fıldönümü dolayısiyle 

• 

İktisadi Devlet 
teıekkülleri 
Umumi Heyeti 

dün toplandı 
Devlet İktısad1 teşekkülleri wnum:i 

heyeti dün saat 10 ela Büyilk Millet Mec
lisi küıüplıancsinde Başvekil Şükrü Sa· 
racoğlu'ya vekaleten Maliye Vekili Fuat 
Ağralı'nın reisliğinde toplaruuak bu te
~ekkiillerin 1941 yılı hesaplarına ait yük
sek mürakabe komisyonunun ra1>0rların1 
tetkik etmek üzere beş komisyon teşkil 
etmiştir. 

Umumi heyet ilcind toplantısını 30 
ikinciteşrin 1942 pazartesi günü saat 10 
da yapacaktı.r. (a.a.> -----

Meclisin dünkü 

toplantısında 

Büyük M.illf't Meclisi dün Doktor 
J.\faz.har Gcrmen'iın reisl-iğindc topla.nmı~ 
tır. Ru:uı.ımıxle bulunan Medisin 1942 
yılı nisan, mayıs, aylan hesabına ait mü· 
rakiplik raporunun okunmasını müteakip 
görüşülecek başka madde bulunmadığı 
cihetle ç;ırş.'llllba ~ünü topla:nmak üzere 
içtimaa son wrilmiştir. (a..a..) 

Çağrı 
* Divanı Muhaschat Encümeni 

bugUf! 10 ela toplanacaktır. 

Valiliklerin alacağı 
hububat fiyah 

Sekere dair! _, 

Türkçede - pek aWa.r sözü değil 
dıe - bir ıckerlcrue \•ardır: "Tatlı yiye
lim, tatlı konuşalım!" dıenıiır. 

Fakat fazJ.ı tatlı yemcksizia de tat· 
1ı tatlı konuşmak imkansıx değildir. 
O haldıe ıatsu ve tadı lwnuşarıla.n, 
karlıhkh, diııli}oelim: 

- Şeker, artık, serbest saulıyor. 
- St-cbcst, fakat pahalı! toz şeker 

512, ı.' e §C,lker 53j kuruş! Bu kadar 
para) ı hrıı> de şeker ihtiyacını saA'lı

yacak .kil& baba>1İğıt gösterebilirsin ba
na? 

- SU e'"de dön kişisiniz. Bu dört. 
kişi de 1.600.000 dar ve sabit goelirli 
vaıa~lar arasındadır. Şu halde siz 
140 kuruştan her ay iki kilo §eker ala
bileceksinlı. Bir kilo dıı 533 kwuşwı 
alırşını2, etti uç. Bu şeker pek gerekli 
şeker füci).ıçlarınızı karşılar. 

hıersen ben sana, kendi evimde tat
bik etzniye başladığım usulle.ri anlıwı
ytm. Bu sa} ede t::ı:ı az şeker Jıarca.nıao 
münlkün olur: 

a) Sabahları bhvaluela Şekerli çay, 
şekerJ.i süt, şekc.rli kahve içilnıiyt:(ck, 
onun yerine sıcak çorba içilt.-cek. Ku
ru ı.e )aş remişleriınh boldur. Bu çor
badan sonra iki kuru incir, bir avuç 
kuru üzüm, hir elma, bir armut, yahut 
bit portakal da ycniİdi mi, tuz.IU$U ve 

tatlı~ı ile bir kah\"alu tamamlanmış 
olur. 

b) Kendiniz için de, misafirleriniz 
için de kahve ve çay ikramım kaldıra
caksınız. Nihayet istiycne sade kahve 
ve yam başında bir avuç kuru üzüm 
bulunan bir fincan çay verebilirsiniz. 

c) Yemeklerde de tatlı yeri.ne ku
ru, yahut yaş }'emiş )'İyecek~iniz. 

d) Aynca memleketimizin bir 
üzüm ve yemiş ütkeıi olduğunu unut
mıyal ım. Pckmezimiz vardır, bulama
mız v-.udır, şıranıız. vardır, balımız 
vardır, pcstillerimiz vardır, tatılı su -
cuklarımız ''ardır. Bütün bunlar 1111! • 

rek kahvaltılarda, gerek ycmdllenle • 
ağzımızı rahat rahat ıathlandırabilir. 

bu kadar >i'rk<drniş olan sc4cer kMV 
sında alıa ~ilki türlü harekeC 
edecl'i.'"ti.T • 

Ya bunu f:n.la pah.ılı bulacak, al· 
ıruıkıan vazgcçc.'Cektir. Ru takdirde el
deki şeker srokıınun 'liaicciırJen ewd 
tükenmesi ihtimali oçtadan kalkacu.k • 
tı~. 

Yahut da ne kadar rahatı olunl 
olsun. alacakur. Ru takdirde de mil • 
yonlarca lira Devletin cline geçecek 
ve ne,•lctin bankasına yatacaktır. 

Bu [>aramın b<>yle hir zamanda f'İ" 
yasadaki parayı tahdidctındc, Devlcd 
ihtiyat akçesi olmak v.s. v.~. ıcibi hi~ 
çok fa~-dalaır sağl1)'8Cllğından şu~ 
edebilir misin? 

Sözün kısası, ağzını tatlaooımıalı 
için elde fcl<erocn ha~ vasıtalar O. 
vardır bir; 

Pah l ı şdceri almazsan hir türtl 
lcl.r olur i3<l: 

Alırsan hir başka riirlü lcir ~ 
üç; 

Biz de höı.·lece bu şe4çer balı~ 
tatlıya bağlamış ohınu <lörı. ........ 

Satranca dair! 

A1*ara'da bi.- satranç tumuvtı-' 
ba1ladı. V*tiyle Taşhan var ve alttr 
daki Şülcn kahvesi açıldı:en imzaladt' 
ğımız müşterek bir istida ile kurulırıll 
Ankara Saı:ranç Kır!ühn, her haıldf 
şimdi. altı yıxli ):tşınd:tdır. Ru turrP' 
va da, galiba. iiçüncü rurnuva olacak-

DVn akşam radvoda hu müna.sebef' 
le satranÇ haıkkıııda ilmi bir konfer~ 
veren bir doktorumuz hu oruni' 
harp arası.ııdiki bcn:ıcrl.iJclere .,_ 
ediyordu. 

Anıkaıra'dn bfr ~lar sıa1"nd 
merakının fazl~j;'1nı <hı.ıran bk ir 
tanbul1ıı dostum bana sormuştu: 

- Bu merak orada neden bu b • 
dar fazhıl:tştl ? 

- Ankıra' Uımhuriyetin ft nııııı • 
huri~iliğiıı ınctıkC"ridir de onclaın. 

v 

HUklimetçe ekmek ve ekmeklik 
hububat ve sair eşya ve madcleleriıı J 

dağıtılması hakkında.ki kararname 
ile yürürlüğı· giren talimatname ge
ref,ince yapılacak AaA-ıtım dışında 
Anltara, İstanbul ve İzmir vii !ilikle
rinin ekmeklik ihtiyacının karşüan
ması için Toprak Mahsuleri Ofisin
ce bo vıUililtler belecliyelerine ya -
pılacal{ ~trşlardıı bugünkü fiyatlara 
on dnkuz kuruş ilavl'si Koordinas -
yon Heyetince kabul er\ilmişlir. 

- Bu usuller güzel, bugündoo tC'ri 
yok; hemen tatbikına geçelim. F~M 
140 kuru.,.ı. satı im ve idare edeb;Icn 
şekeri 533 kuruşa niçin ~tıyorlar? 

- Her halde ucuz aldığını paha
lının 1>.'lhaimna kara boM.:ıd:ı "'1ren 
bir vıırgnncu ıifınhetiyle de··r. Bo.ında 
memkkeıin ı;-e milletin bi.ıkaç bakım· 
dan k:ı.ıancı ı;özetiliror. 

- Anlamadım. Halbuki mr AvtO' R 
pa <E!Iinde satranca "'şah oyunu" eki" ~c:re 
ler. "Cumhuriyet"" ile "şah" 111 til dır 
münasebeti o1abili:r ? te5 

- Evet, "şah oyunu" d<.'rler. Fa • u 
icat $3tranÇta ~ye nettir? Şahı matet' M.yr 
mek dej;il mi? ~! 

Büyük bir memldcet üzeru.dt le. 

"şalı" ı matetmiş olan bi.r :ıehir, şicn: Sümerbankın 1943 Peki şeker mah~ulü alınıncıya ka -
dar cldc kalan stokt memleketin son 
z:aımanlarJa artmış olan ihtiyacını kar
şılıy:ıc:ık k:ııdaıı: fazla değildir. Fiyatı 

di de oyun ı.ınta. üwri.nde aynı ~ 

çahşma proğramı 
tekrarlıyor! 

Siimerbank'a bağlı yilnlil veya pa
muklu fabrikalannın müdür ve mu
hasebecileri şehrimizde toplıanmış.
bulunmaktarlırlnr. Mtidlir ve mııha
sebecil<'r, fabrikıılarının 1943 <;alış. 
ma plı\nlarını ha?.ırlamaktnrlırlar. 
Planların bazırlanmwıı devam etm"k 
tedir. ÇalııJmal4U" d~ha bir müddet 

Yabancı ·dövizleri 

sürecektir. 

1

. 
ortalama '8k 

fiyatları 
r Gilııiin öh.~-ı n ~ı tı" bugilo • 

1 Ku··çu··k Haberler 1'1erııe Pm •çek~ ~ı -' !erden btri 'ft en mtftdıııll Tunus'-
\.. J 1 ltır. ( J wıus gedi,,;iJ tlı.biriyle lı:alk 

1 diliııclt' ve cc.lelıiyatımızda da sık sık İl A • 

. • bahsedilen Tıırıus Afrika'nın şima _ ! kkanun oyı lçıncle göz ooUne 
-(:r Devl~tçe parasız verıle<'ek gı - 1 1 1 F , ' h" . d b' lınacak olan yabancı paralarının 

. . 1 ınc e ransa nın ımayesın e ır , . . 
yım eşyası lwlkkın<lakl kanun dtinkU beyliktir. Sınırları herkesçe bilinen ı t~lama çek Jıy~tları tesbit edıl 
Resmi Gazetec:e çıkmıştır.. . . Tuıı_us·u~ cenu.bu bü.!ük şahr ıclır. ' tır. Buna gore • 

-(:r İsviçre tıcaret ata.~elığı şeflı • Şattülc<·rıt ılenılen gole kadar me - R . k 
ı ah 79 b. k"l k r B egısteıınar ğine dış ticaret raportörlerinden B. s ası ın ı ometre areı ır. u.. D . k K 

. . . . gölılen aş~ğı uzanan ve Tunus bey • anınıur a uronu 
Reşit Zanbakoğlu tayın edılmıştır. liği sınırlarına ı;:-iren çöl parçası da Norveç Kuronu * Yabancı memleketlerden gelen- 46 bin kilometre karedir. Arnavut Frangı 
!erin beraberlerinde getirecek~ri 50 BuglmkU harp tlurumıı içinde, Hoo~ ~ong Dolıarı 
gram çay ve 100 gram kahvenın zat Mlillı·fikler Şimal Afrika'ya tı;ma - ~ia.ıı~n. r.ezosu 
eşyası sayılması kararl~mıştır. mlyle hakim olclukları tnkdircie bil. üüıa!a~ ıçın) 

-(:r M!'rzifon kazasına bağlı 42 haa!!a ftalya'ya yakınlığı rloayı!eiy(.e ArJaııtın ~'ezosu 
köyde yapılan bina s:ıyımı sona er- ~lıMllmivrti bir kat ilaha artar.ılk ._ •Ülraeat ır.lrı) .. . 
miştir. Bu köylerin bina "'.e~~dleri lan Tunus, lağlıl< bir memlekettir. iaftl (Berlln ~z~r;nden l 
bu mali yıldan itibar<'n yenı ırat - n ıJtlık ve ep olarak lid J;ısma ay_ kiftl (Londra üzerın<lcn) 
lar üzerinden alınacakLır. nlan T ııus'ta Akdeniz iklimi hl • Ruble 

kimdir. Ce~ Kuronu 

dının bomılınaması, ccbiıxlelci 
nın değerinin konıııma~ıdır. 

f'ıimaMe Tıınus flıthili bir .. ra b• Jısır Liram 
paıra- nı;ı~rla sllıılenir I] "f'•ldıtrın l!ı..U>rıs Liraflr 

Galitr arlnlart 8 ; •r. P.•t ;, Bi- FUletin J,irası 

Sabaheddin SÔNMEZ zerte limanı v r Bizerte 2C111• Irak Ll~sı 

32. 

ve derin bir göli n denize 'l)ir1"1it-ı S..Cl.Ye Lıraın 
yerıie kurıılmuştur. İ\ j bir a~k~rl H- IParis Uz.eriııılen) 
mandır. Biraz claha llerirle Tunua I Suriye Lı ı ~ 
körfezi varılır. Küçük bır kanalla (Lvon 1\ ~. rıden) n.) 
Tunus şehrine kaclar klıçU.k vaııııa- Altın Sterlın .<~ft>r'ke~ Rnnkaıııı 
l'!U" girebilmektedir. Daha biraz şark- altın alış mvı<'ı fü:erınilen) 10. 
ta mUhim emekler !!11rfiyle Sus ve .Altm S~nl"ı:t (Lnııdr "da altın _..4 
Sfax limanları meyctnna getirilmiş • rayici erınrlen) 10.211"" 

o.sol 
tır. Alun Ra mıırk <Merkez 

Tunus'ta Gabea körfrzi Ak<lenlz'- J_lanka~ı altın alı\ ra' lci 
de mecl ve cezirin hissedildiği mlls. iıZt".rlnrle ) 

mahdut miktarda bulunması sebf'b1y
le bu şekerknn h r han b1r ~kil
de gı>mı fıynt farklarblc Ura kabi
liyeti yüks k olanlara rnt kail mel -
huz görüldilğtind n mC'Vcut &eker 
stokundan ~ ukardakl lht"yaçlann te
rı'llnlne kifl!U'et <'Clec k m ktar baki
ye in n yl" ksek flyntla satılmasından 
b ka tevzJ. ve tanz.im &C>kli buluna
mıyaıcağı kanaatine varılmış ve bu
nunla beraber hnrlı;tC'n şeker lthall
nin temim için ynpılmakta olan te
şebbli !erde nıuvaffa.kıy t husule ge
lir yahut yenı fı~ Uarla lst hlAkln 
t nzlm ve tahclldl mümkün olursa 
fly Uann tekrar ındlrilme i düııtlnU
leceği ve bu tPdb r er a ınırken tıer
de taıha.kkuk edccc>k zaruri şeker lb· 
tlya<;Jarını karşı n.m~ •. maıksadlyle 
JilE'VCUt stok aıdnn 3 mılyon kilosu
nun da aynca her çe«; t hU:mal lçln 
elde bulundurulması kararlaştırıldı
ğı gtbl üzUmdc-n P<'kmez VC' nıümkUn 
olursa gl koz lst h a ! 've böylece baş
ka bir yoldan ve n1' beten mutedil 
fiyatlarla halkın ck<"T ihtiyacının 
karş !anması tetldk edllm!'kte olup 
bOtiln bu sebep <"rlc ve ambal!ı.J mas
raflaınnın tahavvtıl etmekte bulun
ması dolaıyı lyle fabriıknll\l'da amba
JA.Jsız şeker f ynt nın kristalin kilo
sunun 4RO ve kupün kilosunun 500 
kuruş olarak t<'Sb t e<lllmesın·n mu
vaf k olaca ına knrar v!'rllm!ş ve 
bö)ll'Ce ı.Pker i<;m t h • olunan yilk
aek f vatlıırln şeker istihlak edildiği 
takdirde hu ule gelecf'k birçok mll
-.,onlann Turk par sının kıymetln"n 
korunması gibi yuksek m!lll gnY.ele
rln tahııkkııkundn kullıınılma<ıına 
medAr olarnk SC'kllde c:arfı kararla')· 
tınlmak üz re Z:r at Bıınkıısmda hu
susi bir fon hns hında torı1"::ı.nmn ı ve 
pancar zlrnatını t>' vlk l<"!n mllstnh· 
s'Jp vl'rll f'k şC'ker<l!>n m ,ııd'l. bu de
fa~n pancann k !osuna ll'w<"ten tC'
d" esi karnrla.ştınlan 2 kuruşun 
bu foooan öclenmMl muvııfrk görül
mfi ve bu mak n-tla h:rıırlanıın ill -
ş k 400 K. S..'t),lı kararın merlyete 
konulması fora V<"k llcrl HeyPtinln 
14 11-942 tarihli toplantı. ın<ia kabul 

Bayiler, celbedecekleri şekerler
den. tevzrattan istifade edeceklerin 
adet ve lsllhkakına göre bır tevzi 
için muktazi miktarı daılrna hazır 
bulundurmağa ve başka müstehllk
lere satmarnıya mecbur olacaklardır. 

Şeker Şi.rkeU de valiler tarafından 
tevziatı yapmak üzere seçilmiş olan 
bu bayllerln taleplerini terclhan ye
rine getirip tevzl eyledikleri vilayet· 
<;e bildlrlle<:ek miktarda şeokerl her 
ay kendilerine göndermlye mecbur 
olnı:aıklardır. Valller, hllA.fına hare -
ket eden bayiler namına, bir daha 
ııcker gönderilmemesini Şeker Sirke· 
tinden talep edebileceklerdir. 

İstanbul. 16 (Teldonla) - Bu -
glin t0plııııan daimi enciJmPn pera -
keııtle olarak ıoz şeker fiyatını 507 
ve ltesme seker fiyatını 530 kuruş 
olnrak trsbıt ettı. Kuru üzüm pe -
rakenılc olarak 73~13. 75: süzme bal 
880 den satılmaktadır. Pekmez fiyatı 
180 na. 100 ise de pi:ı,~sada mevcudu 
yoktur. 

Gerhard Hauptma·nn tesna yerlerden biridir. YUkscli.ş iki Almı Penı::i5 <M~rke7 'R>tnkası 1 
metreyi hulur. a1tm alış ravici llzerinclen) O. 

Tunua'un nüfusu 1935 sayımına Altın İ!"Vi<'re Franın 
göre 2 milvon 160 binılir. Bunun iki rMerkez Banlt~ııı tıltm alış __,,et 

edim <:t r. 

Şeker dağıttmı nasıl 

yapılacak? 

Şeıker Faıbrikırlan Şirketi, muhtelif 
'illıyet ve mıntakalara gönderil em 
ıı<'kcr mlktannı her Uç ayda bir Tl
caret Vekaletine tafsilatlı bır cetve
li.ııl göndermek suretiyle bildirece.k
tlr." 

Bir bakkal mahkemeye 
verildi 

İstanbul. 16 (Telefonla) - Ni • 
ııant:ışı"nrla 11.frhmet adıncla bir bak -
kalın r1ükk5.nında bevanııamesı ve -
rilmemlrı f'azla şeker l:ıulunmuş. bak· 
kııl mahkemeye verllmlştir. 

Türk - Macar 

münasebetleri 
' Budap~te, 16 a.a. - Mebuslar meclisi 

IIQkfımetçc> ekmek \'C' ekrn!'klik Ticaret Nazırlığı bı..tçe~ini müzakerç et· 
hububaıt v~ sair e ya VC' m, ddPJe- Macaristan' a bı'r ticaret tiği sırada söz alan Ticaret Nazırı M. 
rln dağıtılmasına drı. r olan talimat- Varga, geçen sene Macarist:ın'ın en ziya. 
n m n.In bazı m ideleri de tlril-
m tir. Bu değ ıkl1 <' göre talimat- h t' " d • de mihver devletleriyle alış veriş ettiği· 
namenin mlihinı maddcltrını ;ışağıya . eye 1 aon arıyoruz ni söylemiıtir. 
koyuvoruz: . Bundan sonra T"ıirlüye'den bahseden 

Şeker tevz ntı lt$al:'ld ki esaslara Macarıstan'la olan. tlcare~ mUba - nazır şöyle dernistir: 
göre yapılnC'akttr: HükUm<"tç<' yapı- ılelemizin arttırılması~ı t~mın etmek Türkiye, bazı luımmaddelerin kaynağı 
18ıCak te-vz.Iattnn i tifadP edC("ekler , üzere· Burlapeşte'ye bır tıcaret he · olmak ha:kımınd:ın h!zim için çok .eJ:ıcm· 

n ark v 1 -YC'llPri ihtiyacı simd·- yrtimıziıı gitmesi k'a.rarlaşmıştır. miyetli bir pi}as:ıdır. BulE;aristao da. ken
den temin ohını ı k ur t ~le- ~. ker Haber verildiğine göre heyet, Har!- dis1 ile daha az muamclemız olmasına 
Faıbrıkalan SirkM tnrııfırı Jıın lüzum· ciye Vekilliği Ticari anlaşmalar da.. 
lu miktarda sekrr tefr k ve bay IC're ire~i Reisi B. Burhan Zihni Sa - rağmen, mühim hir pazardır. 
llC!'ll'k dıleccl;;tır. nus'un reisliğinde, Hariciye Vekil -

Hak sıı.hıp!Prinr tevziatı yapll.('ak Jiğinden B. Zeki Slrmen, Ticaret Ve
bayiler hf'r v la~·f'tte valı 1er tarafın- killiği Dış Ticaret dairesinden B. 
dan e<: terek bunların l mleTı ŞC'- Mazlum Atam,an'dan mürekkep o -
ker SırkC't·ne bll<lı ile<' kt r. ıacaktır. 

Vali vf' kDynıakııml rın muraıkrı-
besl altında. b::cy 1 r veya accntC'lPrl. 
t llmatnamPde yazılı t"'l lnra eöre. 
d rPleri mutf'm,.t C'n'llCC' ha7ırlar.a -
c k tRsıhkll bordrolar mukn•blllnne. 
bunlar<in · ter lC'n mtkt rr:la Şl"kerl 
mutem<>tl re bffir>lı mu nh llndf' tı>S

m edf'C<'klerdır. Ru sı.ır ile srçll<'
bav·ıerrl<' ilk 1 rvz· a~ n kafi şekn 

mevcut d ise v rlPr kı>r rke>t!. 
tanlfmd n bayiler rnı:mınn dPrhnl 
~ telarafla t.alep 

Dışarıdan getirilecek 
kauçuklar 

Dı; memleketlerden getirilecek 
ham k'auçııkfardan yüzde 85 inin ge
tirene bırakılması karrırlaşmıştır. 
Kauçukla mf'şgul olmıyan firmala
rın bütUn kauc;uklan HUkUmeıçe 
aaun alınacektu. 

~I. Wevgnd'a gizli 

ve önemli bir 

vazife verilmiş 
Lonıdra, 16 a.a. - F"ran6ız hudu<,un· 

ıtırn alın tı bl!" habere gdre evvelce al-

mıı.n :maknnıl:ınnın eınrlylc tevkl:f ed 1-
el li;I bHdlrHmlş olı1'll gen~I W<'YU'll'O<l 
mev1<Uıf dcğlld r ve k<>rw sme "Olı.eml 

Almanya'nın Rlescngeblrge deni
len gUzel dağlarlyle süslü bir yerlnin 
ku(:ük b!T"şehrınde, sıra ile Uç alman 
n~linin gözleri önünde alınan şiir 
sanaUnı canlandırmış olan bir adam 
yaşa.maktadır: Gerhard Hauptmann. 

Gerhard Hauptmann Ahn:.mya'dn 
Ohersalzbrunn şe.•hr1nde, 15 iklncitC-3-
rln 1862 tarihinde do~du. Yena ve 
Berlln şehirlerinde tahsllinl bitirdik
ten sonra, evvela çlftçlllk, sonra da 
heykelt.raşlı.k: yapU. 

188!> senesinde Gerhard Haupt
mann:'ın "Vor Sonmmaıuıfgang" isim
li eseri oynannıış ve gen<; şnlrl bir
denb're meşhur yapmıştı. Bu ba:htl
yar şnlr, hayatın ilk bahanru, yazını 
ve sonbııharını yııışama·kla kalmadı: 
talihl onun hayatına bUtUn güzelliği 
ile parlak blr .kıı; mevslaninl de ilave 
etti. 

Gerhard Haupt.mann'ın hıı.yatıaı 
<'SerlerinLn nynnsındn ba ındrun sonu
na kadar t::ııkibC'tmcl< fırsatını bula -
bilml olruı kimseler, önlerinde koca 
h!r parça alman tarihi gôrilrler, ve 
Hauptmann'ın sadece yaşlı günlerl
nl tıınıyaırıJar, onun alman tarihine 
nasıl bağlı. nasıl b:ışlıbasınn bir al
man tarihi purçıı:sı olduğunu tasav
vur bile edemezler. 

Bu senenin 15 sonteşrininde haya
tının sC'ksenlnci yılını dolduran şair 
alman tarihln.ln birı;ok 1fhemmlyet11 
dönüm noktalarını yaışnmış, görmüş
tür. Kendisi hu giıbi zııımıınlarcla hiç 
hir zaman S('ylrci kalmamış, bilı\kls 
kencll hissesine düşMli yapmLş ve o 
vakit i<;indc ya~11dığı tarih ve hayat 
ıınrça.~ını düşünce ve fikirleriyle, his 
ve buluşlariyle zaptcde>rek eserlerin
de l'bcdlleştlrmlştlr. $rurln m-slr ve
ya dram olarııık yarattığı PSı>rlcr o
kuyucu ve dinlcyi<-ilrrin kalhlerlnl 
hUtiln ilerlnllklcriyle doldurmuş ve 
w keılblen ~ Waıerıe Ut.ret«* 

bir te.k kalb gibi çarptırmıştır. 
Gerhard Hııuptmruın'ın başlıca e

serleri şunlarrlır: "Die Weber". "Der 
Blberpelz", "Hanm•les Himmelfahrt". 
"Dle versunkene Glooke", "Florian 
Geyer", "Ernanuel Qulnt", "Der Ket
zer von Soa•na", "Frlcdensfest", "Mi
chael Kramer", "Dorothea Anger· 
mann". "Dle Ratten", "Einsame 
MenoohL•n" le daha birçokları. !stım
bul Şehir Tiyatrosu dn Gcrhn.rd Ha
u ma.nn'm "Vor SonnC'rtuntergang~' 
ı mll dramım "Gün batarken" ismi 
altında muvıı:ffnkıyct cı tems 1 clm~
U. Bu dcfn da bu bli~ iık şairin St'k· 
senincl yıl .. Q mim ('beıtlyle 
"College ( r ift"mli eserini 
oynnmL~tıx. 

Gerhard Ha n'ın "Pipp-clan 
"İphiıgenie"-sm ve "Der arme He
inrich"-Jnden "Vf> nnd"-ına kadar o
lan bUyük edebi eserler!, şimdiye 
kadar almnn dram edebiyatında va
nlmamış bir zen.ginlık mertebesinde
dir. 

Sairin nesirlt"'ri, onun yiiksck i'Tl -
sanlığmı ve ruJıunun derlnUklerinln 
hurlut uzluğıınu. belki de dramlann
dnn daha gÜZ('l, d::ı:ha geniş ifade et
mektedir. 

GerltaTd Ha.uptmann'ın yüzü. bo
yu, ~ekli, bUyilk alman şaıirl GötJıe· 
ye çrık henwr. Bu dış bı>nzeylşinden 
baı;ka, Hnuptmann. kl'ndislnin insan
lığın en bii"?ük şalrleri.vle bir sıraya 
konduğunu c;ıok defalar kf'nd! kulak· 
Jariyle işitmek zevkıne de, şerefini' 
de nail olmuştur. IIalhnkl bu bUyUk 
sair çok miitı:-vazı ve sad!'liğl her şey
rlen fnzla sevC'n blr in~nndır. Tabiat
la bnş:hm;a olmak, iloğdul\u toprak
lar>n dnğlan, insanları ile en yakın 
ve en candan bnğlnrla bai?:lı knlmnık 
ve yaratıcı çalışmalarına durmaihm 
devam ~ı>bllm<"k onun ES bOşilk 
ı.cwk.ı ve lateildiır. 

milyona y~kını mUslüman 54 bini ı rayici ilzerinıll'n) O ıı7~ 
yahudi ve geri kalanları' Avnıpalı- Rterlin "ıı. Tın! r 130 n" h,,f~ 
clır. Avrııpahların çoğu İtalyandır. FranM 30~77n Pe"'r' ıt l? 912l'i ,ft ~ 
İtalyan çokluğu fraıısız himayesinde VI'<' Kıı,.onıı ~L1 ?75. Rııhl ~Q 10 1, 
olan bu meml<'k<'lte bir takım karar. Jirnilır. İhrncatta Ravşmark fıO ~O. 
lar almıya sebep olmuş ve italyan- halatta Rayşmark 50 76 liradır. 
!arın çoğu frarunz tabiiyetine geç -
mlye me<'bllr tutulmuşlardır. 

'Merkezi Tunus şehri olan ve bey. 
''tle iılare edilen bu mrmlekette 
frnnsızl'B.rın um1ımt vrılisi varrlır. 
1922 denberl Tunus l:ıUl<'<'Sini tan • 
zim eden bir de meclis kurulmuş -
tur. 

Ziraat memlekrti olan TunuR'ta 
zengin fosfat depoları, kurşun, çin
ko gibi maclenler rl<' varılır. 2.l'iOO ki. 
lometre uzunluğuncla şimendiferi o
lan TuntıR'Un ihrarat marlcleleri ara
~ncla biri ne iliği buğday, arpe, yu
laf ltazanır. 

Şimdiye kadar Frıınsa'nın himaye 
ve daha doğrusu idaresi altında bu. 
lunan Tuınıs'un tarihi pek uzundur 
ve TUrk tarihi ile de hayli ilgilicllr. 
Berberilerin vatnm olaıı Tunus'ta 
Finikeliler Romalıların yııktıkları 
Kartaca'y1 kurmuşlardı. Emevi or • 
clıılarının geçit yeri ve nihayet haçlı 
seferlerinin kanlı harplrrine de 
sahne olan Tıınus, 16 net asırda Ce
zair vallsi Barbaros Hayrettin ta • 
rııfınrlan işgal edileli. Fakat bir mUd
net sonra ı:ekilmlye ımechur kalan 
Hayret tin'in bıı eserini otuz yıl ge. 
cince Uluç Ali tamamlaclı. 1574 t..ı 
Tıınus bir Türk vilA.yeti leli. 

Osmanlı Tilrkleri merkezılen u -
znk olan bu ülke l<'in yeni bir nl -
zam kurmuşlardı. Tunus'un bir ~i -
V'ant vardı. Bıı rlivanilan Tunus ilR
yıları ilredi. Valilerin nllfm:u gittik. 
Cf' ualm ve nihnvf't mahallt entrlka
laft kMkHyen )'llbanea Jltifuslana 

7 nci ATATÜRK koşu 
hazrrlııklan başladı 

Ebedi Şt•f ATATÜRK'ün Anka 
ya ilk şeref verdikleri gllnun yıl 
nümü olan 27-12.1942 paztıır gU 
geçen yıllarcla yapıldığı gibi, b~t 
ela yapılacak oları 7 ııcl ATAT u. 
koııusunun lıazırhklarıııa Halke1'1 
mizcle başlanılmış bulunnıaktaılıt• 

Yakında koşu tertip komitesi ı 
nik ~lışmalarına başlıyacaktır. 
yıl koşunun daha kalabalık olrn 
na çalışılmakta olduğu öğrt'nilınif 
tir. 

Terfi eden hesap 
mütehassısları 

İstanbul hesap mUtehasaısların 
BB. M. Ali Aclıılaıı, Fikri Ökte 
ref Kal!a, A. Faik Bulgulu. NI 
Akçit, MUrtaza Yene!. M. Salif11 
sen, HUsnl\ Arman. Saim Altaca. 
rahim Birkan, M Cemil Uzuııo 
Osman Nuri Güven, A. Rasim 
ru. Tahir Sarucan, İbrahim AY 
Hayrettin SaracoA'lu birer 
terfi ettirllmişlerılir 

tesiri Tun11R'ıı zamanla Osmanlı 
paratorluğıından tamamiyle 'll 

1881 rlen itibaren Tunus transı• 
TJ1ayesindf' bir beylik oldu. T 
d14 yıl Osmanlı Tiirklerinin btl 
tı altıDda yapmıftır. 



Bir İtalyan dergisi 

a ikan'a 
şiddetle 
çat yor 

ve onun düşmanla 

tesanüt halinde 

olduğunu söylüyor 

Tunus' ta 
Anglo - Saksonlar 

ve alınanlar 

sava a 
.:;, 

g · riştiler 

Afrika' da 
siyasi bakımdan 

umumi durum 

yeniden 
l<arıstı 

..:> 

BERL/N'E GÖRE : 

Muharebeler 
plana göre 

devam ediyot 
( Ba§ı 1 inci sayfada ) 

1 ta/yanlar irtibat temin 
ediyorlar 

KAHlRE'YE GÖRE : 

Takip devam 
ederken Bingazi 

bombalandı 
( Ba§ı 1 inci sayfada ) 

Tunus et~ 
.toplau , .. n 

İtalya'nm endi~eleri 

1. TAL y .A, gerçekten bir istiladan 
fUphelenmiyc ve kuşkulanm1)11 
b.lşlamtştır. Harbin ~ inkiş.ıf 

r 

lı:ıı Roma, 16 a.n. - ReJtlme F scista (lhlt 1 tncl s:u-tnda) 

bir~ lllectn~ OC$reujjti çok §İddetli Nevyork radyosunun bugiln !!ğle-
'• . ale<iç ŞUtılan )'112ıyor: den sonrakı yayımında, Amcrıkan ve 

( Başı 1 inci sayfada ) 
mrıdafaasını \mimi Oarlan'a hnva.le et· 
um. Daha ilk çıırp1şm:ıd;ı Amiral düş • 
mania ıemasa E!irmekte ıereddut etme -
miş \C ateşin k~ilmcsi hakkında \1lkit • 
'1z roıi1" vennek urelİ)le kıtalanmızın 
nıuka•emetini kırmı , mane\ıİ)ıttını boz· 
muştur. Kendisine Afrika'nın müdafoası 
emrini müıeaddıt <ldalar tddı cuinı. O, 
hu P.:Jnri hit tek H•sile ile rcJdcııi. Hu 
'esile lisi "e hain bir şef Qlan General 
Giraud nun kHaların kunıaıı<l.ısını g."\s • 

hetme•ine mani olıııırkıı. llalhuki huı;ün 
onun tayinim tevsik ediyor. General Gi
raud hMbi fran~ız topnıklann:ı g«i~ 
hir yabancı d~ let ı rafından tn)in cdtl· 
nıi•tir. AmiraJ Darlan bu ur<'llc milli 
lamİa dısarı ına ı;ı.kmı1ıır. Kendi'\İni bii
tun resmi vıı.zıfderindcn "e a~c,"f"I ı..,,. . 
maıxbnlıjhndan azlcdi)"Onmı." 

Bcrlln. 16 a.a. - D.N.n. aJnnsmın öQ:· 
rcndlt1ne göre yolda lng ı.ırhh ku v
vcUcrlntn hUcumunıı uğnyan ve onı:ı

mm arıa kU\-.rcUer1yle lrtlbaU.-ınnı ka~· 
betmiş olruı blr<:Ok ltalyan tcşldllerd ıın
zar ırUnU Lfbya'dıılct mlhvcr m vzt M'lne 
gclrJr!$J.crd1r. A)"lll lnglllz k"UV\C(lert.>lc 
da.ha ehnrı.lde t<'lU.l\sa gC(."ITT1s ol n alm ın 
motörlU ve zırhlı bh"llklcrl bu ıt.a~an 

tc$klllcrtnın )"llrdım11M1 kosmuş '\'e hlr
ı kte yapılan bir muharebede tııırtıal<'.rl 

pUskUrtmc{:e muvatfnk OIİl'IU8lardır. 

Dundan sonra bu ıtab'llnlar '" bütün 
ynmlılar alman taert a.mb3.l:ınnn bl:ndl
rllerek y('ll! mihver mevziler.ine ~I· 
m1elcrdtr. 

batı Sircnaylro.'da çekilmekte olan 
düşmanı hırpalamıya clev&m etmııı • 
!erdir. Bır Heinkel duştırülmllştur. 
Uzun mt"flafe avcılarımız 'Aı:eıla 
çevresinde batıya doğru ilrrlıyen 
mihver taşıtlarını yenı kayıplara uğ. 
ratmışlartlır. Yerde dllşımı.n ucak -
lan tahribcdılmiştir. Uzak mesafe 
avcılıırımız tarafından Tunus hava 
meydanına 14 soııteşrin ak§amı al -
çnktan yupılan bir hücumda 6 bUyUk 
alman ucağı tnhribedilmiş, b~ka u
çaklar ıiın hnsara uğratılmıştır. Cu _ 
martcsl $';<'<'esi hava savaşın<rn bir 
dlışman avcısı dllşüriilmüşttir. Bu 
hava me' clanına orta bomba uçak -
larrmız da başka bır hlicum yapmış. 
lardır. Bimılara ve tamir atölyelerine 
tam isabetler kaydedilmiş, büyük 
yangınlar çıkanlmışhr. 

jekillcrine ı;clinci;ıe kadar Tunu5 u, 
Cezalı'i, l'as'ı, Kor:ı.ik.a°}ı "e daha bır· 
çok )erleri .İs<C}~P büıw: Roma İaıpa· 
ratorlu :u 5<:'-dasına du, ;ı İt:ı.i)d, ~ım· 
di "an.:mıt:ın" denilen çizr..c)i kı:rta· 
rabilmck kıı)gısındadır. Hır z::man!ar, 
Virı;iruo Gayda'nın )'ll7.llari}1e, kendi· 
sine bü>iik ufukhr açı.ldıfıru anlatan, 
ve iıalyan efkllmu t.'flf;İ.n bir il.lem 
'adcdcn Giomalc d'lıalia g:ızcıesi, ba
kın ~imdi ne }'llZl)'Or: 

Hıı; kimse inkar edemez ld İı.al}a • Ingllız kıtalannın Tunus <'ivarında 
nın du$1Danluı Vııtikao'd:ı toplaıunı$tır 1 ve Tunus'ta aclı venlmlym başka 
a•~rada1 +.hakiki rahudilrrden ve ba~ıca b~r. YUi'krl yak_ınıı.ı1d1~ tıl_ma1 nl

1
a
1
rla s:ıva,,a 

... ~, • e, ı.1rlıınnd:ı ekk b gırış erını bı • armış er< r. 
re ile b"rlikte 

1 
n nıur ep •ı z;un· Loııdra da ki 'MUttcfılt Umumi Ka· 

O ~ıııorc Ron('a 1 ~.ınkekı~l'.r .. de&ıı:'1 ~~a rarg:ıhının sözcil.<ılı hugUn ıu beya -
ttnıek I' ı:ıno ıpını 1 " c natta bulunmucmr • 

.ız.1nıdır" " • 
Mecmua - · . - Fas raclvosıı Mlltteflkleı in kon. 
"l>uŞn:ı:uı ro~"Ic dl'Vllnl cdı)~r: trolıl altıııda ıılılu·ıı !çın, bu kay -

•ın Vazi aıikıın vasıtası) le lmlyıı· naklaıı gelen Jı:ıbcrlere inanılmak 
•bbilir)~ hakkmda ~ iyi nıaliınıaı grrektir. Bunrlan dol'Jyı, b:ışka hiç 

Vaıikan•<1;ı bir leyi! olmamakla brraber. t ıı~lllz 
· · ~ çıkan resm1 ı;:azeıede in- ve Amrrikan kıtalannın Bizerte ya-

lar h a.rdımanJ:ırı ve bunların kur • kınında almanlarla temııı::ı girılıkleri 
~im dckında bir tek teselli kelime~i hakkında Fas rnclvosu tnrafınrlan ve. 

0
• ediJ:ini haıırl tan mcanu:ı Va· rilen haberin ılottrulıığundaıı şüphe 
ın rewni orı:anını biıara{lığa ria • etnııyt" ver \'oktur 

1~~~le ııham etmekte "-e Mle Tahribedilcn mihver 
'Pol ' k/ h:ı.~-alıJann <l:hasını müdafaa et· uça arı 

inde rnCV?.uu ol<luğu ıanu.n sel ha· Fas radyosunun bu akşam ncşret-
tkkeJls~~arı akııılmı \C Oirçok ınu· tiğı bir .Müttcfıkler leblığine göre, 
~ İleri al'tnnmışıı. Almanlar Fnın a'da· mih~·er, 'l'unus ki} ısı açık1arını1a 42 

llnıel~ - ..ı. b k"I" • k k b t • ti B k 19 h •sara u· ~~na\ınua ıl"K•< n ı.c)ı uça ay e mış r. aş a mı ver 
rsanı R~tııkları z.ınınn Vatik,.o'ın bu ucağı da Tunus havu meydıınınıla 
addesaıatunn' larınd;ı. harbarlıktnn \e mıı· ) enle tahribetmışler<lir. 

"> ı k Geme Fas rncl)o:suııu göre, Tıınus'a 
lllştu Ş' d' Cl~l7. ten bahsedip dur • UÇakla yem almnn kıtalar!, denizden 

inde "~. 1 ~ ger~ CcnO\n'da 'c J:erek de ıtıılyan kUV\l'tlcıi g<>lnıiştır. 
d nııa • 1 clcrın ıahnhi ve kilise N ııa.vet, Fas rıı I• o u tarafından 

rının ol k " 
ırnc s.ır(etl· umu ·arşı.ında bir tek ke- bu Un ııcsredıl<"ll bir he~ a:nnam" 

• ılnıı>or. bütun Mıyatları mumkün oldu •u 
D" kadnr cabuk m!iım. nn•a en ırmnl,tn· 
.~Şmanla tesanüdü dır. Fransız kU\ w.,l erl lcln 40 )a I· 

Costeren bir hareket na kadar s:önllllO knbul edileeektır. 
Re ıne F • 

der b R5eı a mccm~ı daha iJerj 
~ ı 1 .ırn unun bıUral!ık suretinde \ıuıf· 

ıe ud 1 >'~~:ıısın1 'C: biWds düşuun • 
" ı.:c~ıerecck bır hareket oldu· 

m.ıkı..ıdır n ,. . 
ay Or'un Va kan'ı znyarcll 

l ln
ne te.n~ ed n rn ~u~ 

k lU "" u !taban 
ttaıl'aıı mukmcmeunı kınnak 

rn ca tıııa eetı lrler n bombardıman "" 
taıepu unun Myron Tııylor tarn

l'd ldlQ>lnJ lda ctm<'.ktc ve 
" l'tna.kta<tır· uu . 

tat Vnt11truı• 
llllzk.rt:ıen da amm1kıılılardıı.n 

•• nı ~ 't!Yn her hnnırt bir yahud1· 
l11a.:e tı.azı ~ larruunen hUı<URI rnahl· 

Jcarı•n ne nlırnıssıı da bundan 
nuna lrtbl b rn(.'Stlll)"et d!ioobl-

.. Ukan ha lllııınC<lk ııcvav tok bnsltu:r: 

tıtc b .. ~ ?uı.zırııtı bütUn konilllO 
~ k:ı.ti btr bUs.ro.Oık 

t.~ua ctcl::llıUr ... 
•ta<l<!!nıu ~ ~tun edl)'OI": 

ele ~ MYl'Oll TaYlar 11() 

tnUın ~ Va.t.Uauı•m ea!AhlycUI 

, lıc.>r hatıgı l&~·)'c, Portck*z'e 
of"lertııeıc d: b1r bttanı.t roomldtete 
if l::ıııı 'eı alta murocron omuız mıy

r>..oına ~17.de lı 'ıyız 7.l1'f\ Vo.U • 
n nm t:ıın 1aı lnded ve bUtün 

51 t '111."!TıJekeul"r.lnln mUmcss llC'l"I 
OJ>lannı~t 

V(' lı nrdır. Bunlar <IC\"ll.mlı 
9 ın Zara l'r vı:uıı taya b! 11 vumnıSc t ı.aı-

s; l.:i:>ı rına <::ı.lışıJıorl:ır, 
M c Fruıcısta 

l!iJ.t hnıııt.e ' mcatıu11S1, gecen 
b 00 bcstnd Bcrum•nın her 

Almanlara göre durum 
Berlin, 16 n.n. D.N.B. ajan ııuı 

blldırıld ine gorc, mLh~er hava kuv
\ etlerl dun Ccuı.lr kı> ısında Bone 
h:wa meydanına deHımlı \e muvaf· 
fakıyetli hücumlru'da bulunmu !ar
dır. Bu lıııkü rE'Sml lC'bll (' gorc, 
fransız si\ ıl ve n k rl makıunlarının 
muvnfakatJyle alman \'C ltnl> ruı kı
l.Al arı 'l'unus'n cıkmı lnrd r. 

"Cezayir kıyılanrıda bir liman V<' 
bir u~·nk meydnıu !Jombardınıan edil· 
mlsUr. 

Hu<;usJ bir teblll:fo de bildirilmiş 
olduğu gibi Akdl"n!7.'de alnmn • lt.al
ynıı deniz ve hava kuvvetler nlrı Şi
mal Afrika !ayılan acıklarında bir 
düşman kaflleslnc )BıPtıklnn hOcum
larda ceman 89 C'<'mi batınlmış Ve) n 
hrumrn uğratılmıştır. 

Bu suretle ceman 183.000 tonll&.to 
hacminde düşman tknrct, petrol ve 
taşıt gemlsl tahrllx~ilmlşUr. Bunlar
dan 78.000 tonllllto tuınnnda 8 gemi
den 14 sonteşrln t.arlhll resm1 tebliğ
de de tıııJısedllmlştir. Bundan b ıı. 
234.000 tonllllto tutnnndn 36 ticaret 
ve nnkllye gcmlsl de hasımı uğrotıl
mı.ştır. Bunlaı'dıın bir kısmı U7.Un 
mOddet işe yaramh·!l.('aı.1( derecede a
ğır hnsanı uğramıştır. 

Dlğer taraftan b r zırhlı ve 3 u
cnk gemrsı hasara u!}ra.1ılınıştır. U
cak ıwmllerlnden birinin yarası o ka
dar ağı.rdı.r ki bu gemiden uzun mild
det istHade edilemh!'.'Cektir. 3 kruva
zör batırılmış ve 14 krurn.zur \C l.ıO· 
yUk muhrip hnsara u~rntılınıştır 
Ali nca 4 muhrip ve ff\ lzO l>atırılmıs 
"e 7 muhrip ve ın.lzo da lıas.:ırn uf:
rntılnu~r. 

!ta/yan resmi tebliği 
Roma, 16 o..a. Bugünk1l resmi tl'b· 

Darlan'ı de Gaulle de 
lll':e cörc m ıvcr kUV\ etlen M ınn:ı Le 
düşmanla <:etln s:ıvııslanna d<'v m et· 
ınlşlcrıllr Di.l$Illan ha~a kunell<'rl b~ 

tanımıyor! >ilk btr raal!J;et gösterml$t • tt.alyan h:ı· 
Londrn, J(, a.a. - .Muharip Fransız· vıı tcşldUcrt alçaktan U('lllak suretblc 

lnr umumi kararı::lhı, aşaj;ıd:ıki resınf dilsnıo.n kollanru bomb.'llnmıelar ve mı
dcmcci n('Şretnıişıir: kinelt tUrck att.-şlnc t.ut.ınuşl.'lı"l:hr. DUs· 

"Cerıcrnl de Gaulle ve Fttmı7 Milli mıın zımlı vasıta bakımmdruı oı.tuk~n 
Konıiıc i, Sima! Afrika'da Vichr mürncs- nğır kayıplara uğramu;tır. Havcı muh ı· 
sillcriı le )apıl:ın görüşmelere iwrhıınJti rcbclct1nde avcılanmız dUsmanın 3 nv 
bir sureııe i ıirak cımeınekıe ve bu lıu- ucnl':ını d1lıtUrmn-ıC'l"dlr. 
11•11 ü1e-rlerine hiç hir me uli}et alma· 
maktadır Bu nıiır.akerelerin \'idı)' reii· 
mini Siıııal Afrika'da te)idedecek nıahi
)elle hal suretlerine varm:ı.sı tııldinooc, 
bu rarzdakı kıırarln.r, pek tahii olamk 
mıılıııriJl fran a ıaraf111<.ian k~bul t'dile • 
mcz. Denizler aşırı bütün fransız arazi. 
•İnin kurtuluş uğrunda birleşmesi, fmrı
~ız m"lleıinı.n nzmine ve ha)~)ctfoc mu· 
ı.ıhık .şartlarda haşanlmalıdır." 

'PPanrlin VP Pucheu 
Şimal Alrika'da mı ? 

Londta, 16 a.a. MuhariJl Fra.nsız.Jar 
umumi knrnrgihınd.-ın hil<lirildiiUne ı:i~ 
rC', Prnnsa'd:ı nrmuni etle hi haber alan 
Hr nıcnıha, PicM"c • füicnnc Fl:ırı<lin ile 
Pucfıcu'nün Sim:ıl Afrikn'lıt geçnıis ol -
dıısumı ıı~ i<h~ylenn~tir. 

1 ski b:lŞ'ekillcrdeJl Picrre • F:ıicmıe 
1 l:ındin, Petıin Hıikiimetinin llarid>"C 
Nıtıırı, l\uheu ise c-.ici D.ılı:Jİ)T Nazırı 
idi. 

111111111111 

arlan bir 
birlik Fransız 

hü ümeti kurdu 
Londra, 16 n n. - Müıtefik Raşko • 

mut mı C .cnernl Tisermowcr'in ta.wibi ile 
Arııir,11 l )arl•ıı ı;ırafın<lan bir birlik frnn· 
m hiikıtmeti te kil e<lilnıiş ve bu hiAüı • 
met, ınih' l're knr<ı tıtm ınkert muzaha • 
rette bulumn:ıyr ı~lıhüı eylemiştir. Cc • 
neni (,iraud Afrika'd:tki fran~tz imala· 

Rommel ta.kviye aldı 
Viclı}", 16 a.a. - \'ich>' rad}osunun 

bildirdil::-ine göre. Rommd mühim tak· 
\'İ)'e almıştır. RommeJ ordusunun işı;ııl 
cıdı";i mevziler, FJalemern bdar l."1.1"'"-eı· 
li telakki edilm5tedir. 

Büyük bir filo 

Cebelüftar1k'tan 
Akdeniz'e a~ıldı 

Lallnea, 16 n.a - Bu ıııı.'b.'th snnt 11 
de iki zırtıb, 2 uçak c~ıısı. 4 krlı\·azör 
ve 9 dest.rt•sc.>r CcooMit1arık liman n<'lnn 

Akdentl.'c ııcı!mıştır. Ccoolüttnnk kör
f<>Ztnde btr zırhlı ile müteaddtt destro
yerin h~dl' 26 bU)'Cik Ucıırot ıro

mlslyle 5 ~ gernıst ve 2 hastane 
gemisi bulunU)'C!'I'. 

Bir ingiliz aestroyeri bu sabah 
CebelOttarık'a bir miktar yaralı Çl· 

knrmıştır. 

rı ~ığına ı:ayin olUfU11U1tur. 
Britanova ajansı başyaza:nnın bildir · 

diğine g<kc, Amiral Darlan, .Mıucşal Pc
tıtin'in umumi delege-si ıfaıirlc tanın • 
mıştır. Mümkün olduğu kadar üratlc 
nilamın iadesine etıcrnmi}et '\erildiğin • 
den Amiral Darlıın'ın sırf askeri sebep
ler >-Üzündcn bu ta)inin nıuvıı\ı:kaı olm:ı· 
" muhıemeldir. Bununla ~nber bu ıa • 
)-:İn, miitıcfiklerle fnuısızlar ara5ındaki 
hütün bulutları ortadan blJımıı)'ll )'llr • 
dını cdecelıir ki bu da hütün ınutıcfik • 
!erin arzusudur. 

Bu harekllttan ve başka harek .. ı -
lerdrıı be.Ş uçağımız üslerine dönme. 
mlşlir. 

* Londra, lG aa . - Royter ajansı. 
nın alman lıuduclunıhı bulunan bır hu
susi muhahiri yazıyor : 

1nırnılır bir kaynaktan alınan bir 
hıtbere göre. Rommel MUnlh't,.dir. 
Ve Bitler, Himmler ve ba,,ka şefler· 
le Ön<'mli gcirllıımeleri tamamlamak f 
Uzrrerlir 1 

Ayrıı kayıı ıta göre Rommel'ln 
rcsnıı tluı umu. Mı.,ır'drud ordusu • 
nun bozgundan sonra yuksek alman 
mahfili rinde hasıl olan hoşnutsutt -
luktan sonra tehlıkeye ırlrmtşUr. 

Öte • r"!tan, h!tfta sonunda ge -
len, ifa kat §imdiye kadnr teyıdrdil -
mıyen tuıberlere göre. Afrilro ordu -
sunun kumandasını zırhlı oraudan 
General Rameke ele almıştır. 

Mareşal Rom mel az daha 
esir düşüyormuş 

Stokholm, 16 a.a. ·- Almnnlann 
kontroJU altında bulunan lskıındlnav
)a ajansının blldlrd ğine göre, rıcr

şcmbe gllnll karnrı:-ahlan Ue bera • 
b<'r 'l'obruk'un doğusunda bulunan 
ingll!z tanktan Mareşal Itommcl'J 
hemen hrun n cslr edecek vn.zıyete 
S:<'lm l<"rdL ./\ mnn T"'""-:ı . <' ,._ 
]erini gl~ meye vakit bulmıınn hare.

1 

ket <ıtuuş ve bu suret.le n..,. . "rın 
eline düşmekten kurtulmuştur • 

"iıal)-:ı mağlup olmı>-:ıcakıır. lta.1 -
>?• kendisini kati}en ıımitsil. bir ı.a-z.İ· 
)'ette 8l•nııı.-mcktcdir. Kendi üıcrıirıc 
)'İlklcıilm<:k istenen jşg.ıl tehdidi 1tal
ya')-a endi~ 'crmcmclmxlır!"' 

Halbuki, ıimdi>"C kadar aynı gaze
te ve belki de gme Ga}oda, iıalranların 
mağ.lüp olmaları ihıimaUcri üzerinde 
değil, galip ı;c!riicleri kaıi>-etİ uzerin· 
de )'U.11.ar }'IU.lllışur. İtal}öl'nııı iş;:ali 
o suıunlarda kadrcn bahis me\'ZUU 

roilmemi$, billkis, iı:.ıl);ın kın"\<eılcri· 
nin b'r i~gııl CSIU5ındaki "mat!C'\rıı ka
bili)etleri"' ö'ulmuşıur. İtal>a'nın en· 
dişclcri hep, İmparatorluğa ne kadar 
kilometre kare toprak i.Lhe edilcrei;i 
r.okı:mnda ıoplanıyordu. imdi bu en· 
dişcler, fulra'dan ne kadar kilometre 
kare toprnk gideceği ~clcsi üzerine 
dönmuşıur. 

• dise neden doğuyor ! 

F Aı;;fz\ıjN hu cndi~leri neden 
do~ı r? Çtinku Şimal Afrika 
haminin müdafaa Lıbi>csi ken-

di es:ı.<larını nçığa '\urm~ıUT: dun de 
ccnc bu •iıtun.:.ınla bclintiğimiz gibi, 
1 ibya \e huti Tr.ıbhıs bırakılacak \e 
TuOO'.S't i~ koprüba$ı bırulac:ıkıır .. 
&ı kô :ışında kimin z:ıfCl' lehinde 
tlı il da r)ı k yapa bil crew i ıal ~ ıın1arca 

.u?h ıj telıllJd edilse g<'rcktir. 

Ti ''n !ftl !l:lttrlannı dikkatle 
okı; -alım. "Afn"k d;ıki hard•aıın as
k d t •• )[ojik tC5irlc-ri ınih\-et ba
rid'ld • r )erde ramamİ)le cesaret 
'erici · rr:ıhi)"C't ~o termhtir" Fakat 
Gionlale d lulia'nın ; .. •nı 1-.rJuk. 
tıtn '° rn Timcs .. k.ui> en h.U. \'Cmlck 
imk"ı.n içinde ek ildir. Çünkiı orada 
da askeri t~irl<~n P•tk• lojik nC"tİcclc
ri kc-n..Ji'erini h's. tinni)e başlama· 
rır. Sözün açı!< T. rkçe ifade•i sud:.ır: 

1 talya İmp..-ıra.torlclc lden gittikten 
ronra 1Ul3v.tt:ının i ''' ından da lı:ık· 
kiyfc fijphe ctmel..te<Lr. Çünkü rnüs
tcmld.e tOpnıJdarında hİT f'ertlcme 
vanhr. Ve bu ~leme d \-:ına d;ı.ya
na fizmenin Vk~nc kıı&r W)ııtımıt-
tıc. 

Alman kontrolü altın® hulunnn 
bir ajansın bu şekilde bir hAvadıs 1 
vermesi, Mareşal Rommcl'in Alrl -
ka'ıla bulundugu knn:..ııtini kuvvet -
lendırmek gayesine atfedilmektedir. 

Mare§af, "Hematuris" ten musm- 1 - -------
rıptır V< 10 ılkt~rln<k Thuriııge'dc s illmi duıumun nsikolojik gc _ 
bır hastanede ted"avi altına alııınıış.. . 
tı Bu sebepledır ki, alman başko - "'" lışmclerini milletlerin ruhi hi-
mutanlığı, mareşalin Afrika ordusu !ederini t:ıhlil cdccel; derin m-
komutanlığıııdan ayrılmasınn mu - nlııra bınık:rlım <'b işin ~tere 
snade etmııı ve ona halef olarak zır~ 1 d:ır:ın.m cct'fıesini gfüdcn ı;cçinniye 
h kuvvetler mntch'W!sısı General 1 b:ışlıy;ılım: 
Gudcrian'ı seçmıııtı. General Guderl- Rommd orduru, Sirc.n:ıik'ıc durma-
an Afıika'ya gıtmiş, !akat söylendi- d:ın çı.-kilmiye devam ctmı:l:tcdir Di~ 
ğine gore, Sekizinci Ordunun taarru. kü İngiliz tebliğinden fığrcndiğimize 
zu baıılar başlamaz mareşal Rommel s<>re Dcmt''nin cenup bölgclmnc İsa. 
de vazifesine lltihak etmiştir. bet eden Mamrlla h:r.-:ı QlC)-daıılan j~. 

ı;:ıl edilm'1ıir. Mont~ ordusumın 

kııt. 

Bingazi hır 

n sız.ıp 

gu ll!lla -
1 ıch ği dık-

ku bu ıcblı", ın ·• 
• • • 1 l.ı cıla )olu 

w:crinde mih,cr ıılanrıı l:ıomb la
dıı;ını bild"m tedı • Demde Hom
mcı, B n;;.ııı ri dahi atlı> llr.ık i:CÇnuş, 
ve 'l'rııblu:; )'Ohmu bo)l ışrır. A"ll:ı• 
şrlan alm."UJ Mar~. ş mliki durum 
ka~ısırıda hlıu: ılu olmıy n bi: )erde 
kaıi bir n uharebc vermek ve kU'V'\ct 
~ fcımck ı kııçınm:ı:kıadır. Bundan 
dola)ıdır Mt nt omcry l.:uv,eıleri
nfo ilmd , il do a> 1 nnı ıcşkil 
eden Baık.ı böl nı işı:;al eımdctcn 
çddnl'ttk, Rommd in r 1 ctla yolunu 
bo)dıyaıı ~U'\'\c,'tlerıni ı kibctmhe ko
)'1lmalan akla daha uygun sc!ınekıe . 
dır. 

Netice 

L fhYA hn~kctlerini lx"i}leqo fıu. 
l et l ı ışın asıl do· 
ı:u ı o ı Tu a do-

Tu ta tan r erle 
V\(ılcri. alını~ 'e bazı 

d izdcıı kı} 1}'1 cı
• Rommel ın 

ı bil · ilm krl'
d" r. Hu tak\" her halde TlHUls'a 
ç ' arı L _n-v cılcr oh:ı crclcru, 1 kııi 
işin r;anbi uduT ki, 5.imdıyc kadar 
Sin l Fram z Af ikası kı> Lvında 
foıh-a:ı f losu <Ü mılmü$ <kğil • 
dır. Duna mpıuın bu tahı erin mı
s ı 1 . d dcP:r. f rat şuna c:ı. 
dikkaı eundc lizımdır l<l, 1'unus'l.a, 
Trah~ hır hududa ba lıdır. &.>. 
d.ın dol >,, Twıus'ıı gelen italyıınfann, 
T nd>lus· t-.ın h:ın:i."Ct enikleri kıyı
d 11 kı}'IY~ cldi.ldcrl tııhmirı olun:ıbi. 
lir. 

Burun bu o1ayf rın d şında b iz 
ve tunC'Ct"kan J.."11\"Veılcrini n de Tunus 
ıoprnklanna ızirdı1dcri haber 'licrif
mckrcdır: Hıtttl biT h:ıhcre gött muı
td k w m hver kITT'\ etleri anısında tc
ıruı.~ dabi hasiamıştu. O lı:ıWe ıimdl 
söılcrimi"Ti tam lnıll tdch"liri:z: 

Tunus tam ma i> le 1939 h rbl
nüı b'r a":."lrlık ~ h • ·almış. 
ur. Lih) 'd • ku..."\ctl rin de ·ı f 
Tunus'ukl bıv'\ctl • (':U1lt$Jll!l~ Tt> 

ı; n <l ıne&ulb etle lau'1ılD$llruruı.k l<:ln 
n ~an ıtıem}('k uerı nrllmcssıı-

1..,.~Uık l'turdutunu tıatıt1ntnrnk 
·-..q bltlınıckt...o o ....... 

6~~: 
ltafyan resmi tebliği 

Roma, 16 n.n. - ltntyan kuvvet
leri umumı kararslıhırun teblı 1: :Z& y iSi A •. ~\ 

motörtü ~·etleri en son ,.;t~e iler· 
lcrnekıoo'rlcr. Bu kuvvcrlcrde IIl()(ör
lcrin crı son sümıini ı;listcrco ibre en 
SOtı notcfastıı:ı da)-ruınıı~tı·. Fakat bu· 
na rağmoo Rommel lruwetlcrioin ba· 
ki)"Clerini adam a'-:ıllı9y:ık,Jamanın İm· 
klnı buluruım:ımışur. Sebep: çü:ıkü 
Simal Afrikı')"a ıırncrikan askerleri 

• dol ' rıus un 'c 31, • le AJ.:dcuiz'in '\'C 

hattiı Ludendorf'un vaktı)le tahmin 
ettiği ibi A ''lVPll harhinin rıeticdeıi
ni t:ı)'İn ıxfoccl:t" r. Bund.-ın <hiay:ıdıc 
ki Giomale d'lı. "a'daki cnd;i teri 
haklı bulm:ınuk mümkun dci;ild"ı.r. 

~Ba tı Kafkasya'da 

s~ Yukar1 Terek'te 

~;ok şiddetli 
J 

Alman ve itıılYıııı kıtaları fransız 
tıskert makıımlannın mu\ afıı.kaUyle 
Tunus'a çıknuslardır. 

KJtalanınızın Korslka'da ve Cenup 
Fransa dıııkl hnrcketlcrl fnklşn.f et
mektedir. 

Alman bomba ucnklıı.n Fransız 
Şimnl Afrıknsın<lııkl dilşmıııı uçak 
rneydnıılıırını bombaıdıman etml tır 
Blrknc dUşmnn u<'a ı Y<'r<lc tahribe , 
t1 Jm!stlr. 6 uçnk clu hava muhere~
lcrJnde himaye a'\'e1lıır1mız tıırafın-

savaşlar .. dan dUşUrUlmU tilr. 

so 

SP~ereyan etti 
ıt:! ~ 

( B;:ıeı l ln<.-1 &ayf da ) 

n bclerJ vennb· 

Müttefikler ilerliyorlar 
Uındra, 16 a.ıı. - Rııbaı rııd}osunutı 

neşrettiği bir miiııefik ıcbliğine göre, p:t· 

ıanesi günü akşamına dofru, ileri miıı· 
ıcfik kITT-vederj, Tunu•ta mümkun ol • 
dusu kadar siiratle do~-:ı doğru ilcrle
mekıe idiler. 

Vichy'yc göre durum 
Vichy 16 a Ofi: ~101,ıl Afrik.ı· 

daki durum: T nus, harı• s;ıhn~i ol • 
muştur. iki gündur, 'J unu~ ha\a mey • 
danlıı.rı ci,arıııda mihver \e •npliz · ııme· 
rıl<arı u<;akları ara~ında şiddctlı \ıtrf'ışa • 
\lr 'ıı4m<t g~l<li !'İ hildirilnıektc<lir. Al • 
rnan ıcblijilnin bıldirdiJ;ine ı:;orc, fran51z 
~ıvil 'e a kf'ri nı:ıkıımları ile :uılaşrııa 
halinde aJmıın ve İlal}'an kuHetlcrİ fu, 
nus ropraklarında knra)'a 1:1kn11şlnrdır 

Anı:;lo-Sakson karnaklnrından a lınnn in· 
bcrll're ı::1'-rc de milı~er kara lnn"\edcri 
<imd\dcn amerikan kuvvetlt>rİ ile ıema • 
sa geçmiş bulunmaktadır. 

Amiral Platon Tunus'a 
gitti 

' ıokholnı, 16 a.a. - Vich} 'deıı öğrc-
nildıj;inc göre, larcşal Pctnin'in nevler 
Nazırı Amiral Plıtton, dun Ma~:ıl'in 

emri ile uçakla Twım'n h:ırekeı ccmişıir 

venıet eden ntsl.'lnn R'1zlcnd tı sııtınak· 
lnrlft dolıu amztnln Utı>tı m vzuu ba· 
hl8Ur. 

En son nlrna.n hUcurnlannın durdurul• 
dutu ıınlıı11lu--orsa da ru ı r '1:C'(("Jl rıcr· 

acmbc 'e ya cumn ı:11nU haU ırın& açı· 
la.n blr ged A1 kap mata mııvnrrtık ol· 
m1111ııırrıır. DUn ıtkteşnmı fabrtk,ruıının 

cenubun<! kt mıı.hn el rde çok çe n tın· 

nıemr olmuştur. Bu sııvıtelıır 300 1m • 
re mrttt blr ııah11da ~n etmle -
Ur ıtusıar. mütrndıttt knreı hUMım )'il • 

ptıkı:ırtru bUiUrlyor r Fn'k l bu t<'ı&cl>. 

btis?crlıı ne~ h Uz benl dctllclC'. 

Otobüsler -lıakkında 

OlobUsler. muhakknk ki Anka· 
ra'nuı gunluk cıılısnııı tıayntrnın 
en s~u:lık nyııalaııdır. ~abahleyln 
C'rkenclcıı, otobüsleri' ilk h!n<>n yol
cular, işe !er veya hızmetcllNdlr. 
Onların peşleri sıra nı ktepliler 
ve memurları görursunUz. Durak
larda biraz beklerseniz, her yolcu· 
nun ne Ulrnltnn geld ~ini de ko
layca tahmı.n edebilirsin z: Dik
men, eU k, K~lörcn g bl uzak 
semti rn" oturanlar, gündüzleri f'}• 
)erinde cok dC'fa boş çanta veya 
sepetlerle gelırler. AkşrunJnrı bun
ları dolu olarak götürürler. Bıızı
larmın kucağında, sabahki sepet 
veya çantadan başka. blr iki pa
ket ve)a cıkın da gördilğilnilz o
lur. 

Tezatlar 

otobiisü 

Cankayn ve Kavaklıdere olohils· 
!eri. kılık k~ afet ve SOS)'al seviye 
b:ıkınıuıdnn birbirine tamamen zıt 
Lnsanları taşır. ts clblscs!)le şehre 
döıı,...n bl-r · çı \'cya astrakan man
tolu, pahnlı bir şapka, pahalı eldi
ven. çornp ve fskıırp!n giymiş ha
nımcfrndı de bu otobUstcdlr. 

ltı santlcrinln dışında otobllslcr 
biraz tenhalaşır, öğledeıı sonrnlnrı 
yo!Mılnr ya o gün için lşJ olmı,>nn 
erkeklt:>r, :rnhut da cnrşıda alış ve
rı rtm ... ·e ve:ı:a bir mm seyrine 
giden kad nlnrdır. Ziyaretler de 
çok zarnnn bu saatlerdi'.' Ynı>•ldığı 
tç n baznn d!l ııık ba,yanlara, süslO 
pu 1ü kız vcyn o ·lan ı;:<X'uklnnn 
r fnkM. r•tllklerlnı d(' :ôrllnıünOz. 
Ak run s::ıatkı i, her istikamette, o
tobfü1:l..,rlıı gen<> dolun tll$tıklan sn
ntlerdlr. DoJtuza do •ru otobüsler 
tekrar süslü lnsıınlarla dolar: bunlar 
ya sinemnyn, yahut da ka.n koca 
\ c bnz..'ln da ı:ocuk ve> a COÇUklar, 
ıı:hhııp zl)nrctJnı> gtdlyorlamır. Ni
tekim snnt on bir sulnnnil:ı, ııısafı 
yukan ıt,_vtıı lruıanıan dön~ oto
bQ leı inde de görUrsOnllz. 

Cumn.rtcsJ veya pazar günleri 
mutat fl<'n lerin dışındnkl oto
bUsler ba lıca tkl )Cre yolcu &ölO· 
rOr ve buralardan yolcu geUrlrJcr: 
İpodrom VC'ya Stııdyom ... 

OtobO~lerde H~rs zl kten ştkAy~ 
edenler olduğu a iM, ot.obil.slerdeld 
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Yeni bulmacamız 
Sold:ın snf;a: ı. bU~ katkı.<m:; 2. b!r 

gıda, top ~bl sanlimı4 yün, ü1r hartın 
OkunU$U; 3. kabahat. 4. eetırım en bUYill< 
hartllSl, ıs. ıız. t.erst bir tel yapan adlım, 
6. ııotrn ı.akımtndnn, mO:-ek'kep ırhı<'ııt; 

7. nıahkcmedt!11 ıtlıııe.n kAl':~11an:lnn, 

kuMlhelı-r; 9. t<>rsl ırb·nh, b!r nk! ı, 10 
sorn l'<lntı, BoA'azJctrıde Dlr ~r: 11. bl~ 

clne toıımk. sonuna M ~vcımıe balık 
knvaııozu. 

Yukarttuı nıatı: 1 )CJ...-1, blr banlta· 

mil:; 2. blr ha)van, ııklUJ.lık ta lıJnn, 

&CSU hart >11JI >"8.118: s. tem blr t.ıı6ıt; 
4 oturdu{lu yerde yalanıd.-ın u,ymnıı, ıs 

blr OOY$:amtıcl', btl)<lik bı(<lk; 6. dikine, 
tcnı1 sulııık olmnınn; 7. bir (Slltr, t 

RU8yn'daJd dall'lardan; 6. ikı1YC bllllli\cıı 
Cckoslovad<~n'dıan mUhtar kalıı.n kıs m, 
9. cevtk. asker; 10 knmı ııeıkmış, b!r 
~ hllM; ıı. ııonuna N 11Avce1J.'le tettnr 
kAtıt. ArnC111ilaı 'da b1r devlet. 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş şekli 

Soldıuı 1111.ıta: ı. ddıA, kndıe.me; 2. Ö· 

dünı;:, ka.t; 8. m.1ntan, kllal (akUc); 4. 

trurı (c), kin; G. mtuıaıar, pi; 6. ter; 7. 
es, sanbk: 8 hay, >ııs: 9. Trak, a<'nmln 

1 
ıııt.maca); 10. ilk. ahıra; Jl. k:ı!Mt. 

(B) uk~. 

YUk:andan asa:ı: 1 dom), C'f'ltlk; z 
<'d1am Cllfalde), r ı a: 3. hUmıap, h:ıld, 
4 ant. lıa.k; 5 Cııltataş, ba (ba), 6 lf'r; 
7. al, J<anoca; 8. kir, ııııu· 9 ekin, kı:ı;. 
inik, ıo. ma'k. uı.re; ll. etemıa, -.t. 

yersiz harekeUerden de 6iktıyet e
denler \'ar; ben bu &0J1uncular a
rnsındn yer nlnc$m ve n~eAlm 
le n mnhlyetinl duyunca, muhnk· 
knk kl, herkes benimle blrllk ola
caktır: 

Otobils non Juan'ın<lnn bıilisct
mek istiyorum. 

Otobüs 

I Dorı Juan'ı 
Bu o karlar harız çl7..gtll, b<.>111 

bn lı bir Uııtlr ki, "Kim?" diye 
sormanıuı hacet b le yok. Ona Ye
n chlr'de olduğu kadar Ulus Mey
dnnı'ndn, Havuzb:ışı'nda olduğu 
kndıır C •beei veya !'lhhlye dura
ğında da rastlı)nblllrsınlz. 

GCQ<'nlcrde, C'P<'.>ce ilerlemiş b r 
santte Çankayıı'ya gldıyordum. 0-
tobU I<" topu topu btrJcııç ~oku 
'ardı. O ımda bir kan koca oto
bus" h nPr<'k sırnlnrdnn birlshıc o
l urdular. lkL'il de yaklŞlklı ve gU
zC'ldl. Koca ccpll!rlnı knnşurdı: 

S "Ora tılmnğı unutmuşum ... 
dedi V<' orııcıktakl tUtllncOyc doğ
ru lforlcıli. O indikten sonra hlr 
otohUs Don Juan'ı iceri girdi. Kn
ııının hemen d bln<lc durup etrafı 
sö.> le bir ı;UzdU. Sonra. s:ınkl hl(: 
boş ) rr vo'kmus glbl, gld P kocası
nı b ki .>cn gene kndının yruunn o
turdu. 

Gen<: qrkek b mz sonrn döndü 
w• sn lan brl)antlnll, kıravatı ve 
bo~ un atkısı kO uıh ronkll, pnlto
su .> ııyımrncı blc m ve desenli dcll-
1,tanlının karsısına dikildi: 

J,(ltfen ka1kar mısınız? 
Otobü hııllo g{llOmslycrclc sa.'h· 

neşl sc:ı rod yordu. Öldki göz ucuy
la >anınd ki kadını süzdil, sonra 
sordu: 

N!'den kaOcn<.'n.kmışım? 
- YanınlZde.kl h:ırum karımdır 

da ... 
Bu özO b r 'knhknhn tufnnı tn

ldbet ti. Don Juan muhll!lc:kak ld 
inip sıvışnca'ktı. Fakat mest gibi o
tobll ık> ~ 11 hcngfımcdc yola ko
yulmuşt u Çankaya otobfisiine bin· 
di •I hıılde, ~c:rgk'Vl'ne blr bılct al
dı 'c orn<la ininceye knd:ır da, bo
yuna, şoförün '.l<'nnınd!l'kl cnmdnn 
dıs nvn bak11: boş caddel<'Me çok 
mcr k U)'IU!dıncı ~!er gördil il 
le n ~l. utancını bUUln bir oto
bO hıılkmdan gizl .,·(>bllm<'k i('ln . 

Fakat, bu ''famar''ın teslliyl(' 
yüzü acııbn krmrm mıydı? Bunu 
bu Cin da.hl merak ,...ı vorum .. 

SA .• TlR. 

Mümtaz Faik FEN!K 

MOSKOV A'Y A GÖRE : Ord i na ri us Prof. 
Stalingrat, Nalçik Cemil Bilsel'm 

Tuôpse bölgelerinde ~fı sal Bilgiler Okulurtdaki 

sovyetler konferansı 

almanlarla 
çarrpıştı 

( 8;ıQ l inci my!d:ı ) 

rn\lştür. Topeumuz bk' sııhra topu bn
tary8.5l, 8 er taecy n 3 kamyon Uc b r
<:Ok mtlııtahk«n nokta tahrlbct.mlııı ve 
bir ak.'l.r yakıt dcposunu hıı vnyıı ucur
muşt.uır. 

St.all:ı~·m ş;Xnııl bat.ısında, S elli~· 

man bloldı:ıvzu topçumuzwı at lyJe 
tahrl.bcdllm ur. 

Nalotk':ı:n OCJtUJ> do#USUnda lataları

mız tanı harct."CV.c bu unmue ~e umız 
toı>rnk kaZnnmıwr. 

Tuapııc'ntn ıtımal ooıtusund.1, ônCU.:c
r.lııntı dUsnnn h ıt.ıannın c crlnc sı • 
~ ve blır latc ko)Uruı hll<:um etmiş 16 
na1dl V11S1tıısuu b.hrlı> ı c rl'rıılcat rom
lcrden bk'coıtunu ' uro len BOnrn bu 
öncUlcr k:ıyıpsız :><'rl~ d ırunilştili'. 

Volkor N'Pb nde b!l' k de b rus 
b1J'llll1 btr köy il rıoo >11rüdü ten sonra 
lııeıı1 ctm1ş • St.rn;tcJ t ehCir.ml:ıı~tl o :ın 
bu köYU ı:<!rl atmrut l<:lıl almtın :ınn Y!lt>· 
tı~ Mttti:rı hUC'lllTll:ı.r 4Ufm.'lTI 1ı;tn nA-ır 

kayıplar vcroırtrerok tardcd lml$Ur. nu
m.dn Btnli'l )'\lk.nn bir tabur lmh.., cd 1· 
mlst.ir. 

Toulon'da evi veya hısımı 
... 1nırvan sahre giremiyecek 

Toulon, 16 a 11. - Toulon nf'nlz 

( ll:ışt 1 ınoı 8llJ.'f ) 
"ScfidCl' ve Scfarcın:ımclcr" tııbinni balo 
lanm:ıkıa, konuyu tuıhi bakundaıı cııo • 
lan<lırm.1 hıuusun<U. !ayd:ı sorduğunu 
iz.ah f.'tJn4 \C ( 5) l ıınpara orluk o1m:ık 
uzere ııs dC'kı kuran 1 ürk c ın ckv.lec
lcrara.~ı muııascbetk · e d i fikirlere 
sahip oldu :unu \e d .ıkur.yuz )ıl oncc )ıı.o 
zılmış olan Kutad~ Hı · 'ın bunu tl.ı,i
dcıtiı;inı lıaurlatmış; bununla ber.ıber 
elt;i ık mu es i ıı bı f ı.-uıhltl un 
fethinden sonrıı, :ı do nmı Kanuni 
um:ımnda b.1$1adı :ını o}kıni ur. 

Fakat Turkk:ııı ııımı.k J8 inci ~ 
niha):c:ılmnde <lııınıi clçi ı:ündcrdikleri· 
ni ıl.hc cd\ c4' bwıun chc-buun o :r.a -
man ıidukn ı.ı nl ddı ı oldu,ihmuo 
bir mut:ıhaza ~ olam W)l cbil«o
ı;ı.ni ka> cım · ur. 

Bu ar.ıda ınhı t z m ında dC\'lettn 
dı pol u sıru ıdare cdeııler ıınmnda 
elçi, rnmrt"µr, en uını nı lıanci)e azası. 
htikuk mu \iri ıfa ) c uzıfc ıılıınla.r -
d;ın bir kısmının Tu k olmayı ları ıo 
mahzurları .ın llt't ile b konfc -
r:ınsçı tarıhi \ ka lcr 
ı;c~İrln-k o 

flssü komutanlığının emri ile. bundan ---- ---~
bôylc Toıılon v~hrlnde ıkametı:-. hı 
bulunmıV11nlar lıç n ehre ı:irmek ya. 
8akhr. Yılnu: Toulo ' oturan ana 
ve babMa ,,. 7abut otla " tonm• 
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Afrika 
seferi 
ve Rusya 

( Daeı ı lncl saytda ) 

t•i.yet ederek ve münakaşa 
ederek istemiştir. Müttefikler 
İM, geçici bir müddet için Kı
zılordu'nun yükünü hafiflete
cek, fakat kendi askeri kud
retlerini ezip tüketecek böyle 
hir müdahaleye razı olmamış
lardır. Mister Çörçil'in Mosko
Ya'dan dönii§te söylediği nu
tuk, yoldaş Stalin'in son oku
duğu rapor, nihayet gene Mis
t• Çörçil'in bu raporun bazı 
fııkralarma adeta cevap veren 
nutku, Rusya ile müttefikleri 
araamdaki buhranlı meselenin 
bütün &afha •arını gösterir. 

Rua mukavemetinin Anglo
Sakaon a!emine derin bir ne
fes aldırdığına şüphe yoktur· 
Onun için, müttefik memle
ketler efkarı, kendi davaları
na bu kadar yardım eden bir 
memleketin tefini ve halkını 
memnun edemediklerinden e
aefli idiler. Bir şey yapmak, 
fakat hem harbin talihi üze
rinde tesirli olabilecek, hem 
ele Rusya'yı hoşnut edebilecek 
bir teY yapmak, Anglo-Sakson 
8İyaai ve ukeri salahiyetleri
nin devamlı bir kaygısı idi. 

Bu sırada Mısır İngiliz ta
arnızu ile Şimal Afrika hare
keti vukua gelmiştir. Anglo
Sabonlar, hiç şüphesiz, bu 
hi.ddeııin Moııkova'daki tesiri 
ne olduğunu da Öğrenmek me
rakmda idiler. Mihver aleyhi
ne bir karşı-taarnızun başlan
~· olan bu hareketin, Kızıl
ordu'nun yükünü hafifletecek 
bir yardım da olduğuna Mos
kova'nm inandığmı görmekle, 
bir kat daha ferahlıyacaklar
dı. Onun içindir ki iki F'Ündt-n
beri, bütün müttefik radyolar, 
yoldaf Stalin'in Associated 
Preas'in Mos.kova muhabirine 
vennİ§ olduğu dPmeci tekrar
la.makta ve hakir sevinçle tef
sir etmektedirler· 

Yoldaş Stalin, Afrika sefe
rini "silahlı müttefik kuvvet
lerinin gittikçe artan kudreti
ni ispat eder ve, alman-İtalyan 
itüfakınm tefessühünü ümidet
tirir (büyük ehemmiyette yük
eek bir olay) " telakki ebnek
tedir. Bu hareket müttefikle
rin askerlikte "birinci smıf 
t~kilatçı" olduklannı göste
rir. Afrika muharebeleri, aca
ba, Rusya Üzerindeki yÜkün ne 
Clerec:eye kadar hafiflemesine 
hizmet edecektir? Yolda, Sta
lin bu hususta hüküm vermek 
İçin zamanm henüz erken ol
duğu kanaatindedir: "Fakat 
katiyetle denebiJir ki bu tesir, 
ihmal edilir mahiyette olmı
yacaktır." Sovyetler Birliği 
telinin dikkat ettiği asıl nok
ta. Afrika seferinin, tetebbü
aün, müttefikler eline geçmi• 
olduğu manasına gelmesidir 
Ye Avrupa'daki durumu, radi
kal surette, İngiliz - sovyet -
Mnerikan ittifaıkı lehine değiş
tİrmİf olmasıdır. Bu sefer, 
Fransa'yı uyandırmı,tır; ltal
ya'nın safdışı edilebilmek 
tartlannı yaratmıştır ve ni
hayet, Avrupa'da bir i -
kinci cephe açılmasma imkan 
Yerecektir. Afrika muharebe
leri için "büyük ehemmiyette 
yüluek bir olay" vasfını kul
)oanan Bay Stalin, "kati" vas
fını ifle bu İıkinci cepheye sak
lamıştır. Afrika seferinin mu
vaffak olması, anc~k bir baş
lMtgıç sayılmalı, müttefikler 
buradan Avrupa üzerine atıl
mahclırlal'- Almanya, ancak, 
.,...e yıkıla~ilir ve Kızılordu 
el& ancak böyle bir işbirliği ile 
Ya.zifeaini tamamlıyaıbilir. 

Kayıtlara ve ,artlara rağ
men, öyle görünüyor ki mütte
fikler Rusya'yı tatmin edecek, 
ve Kızrlordu ile Sovyetler Bir
liği halkmm maneviyatını da
ha fazla kuvvetlendirecek bir 
tefel>büste bulunmuşlardır. 
Şimdi bu tetebbüsü tamamla
m ak, - çünkü henüz Rommel 
Afrika'das)ır ve almanlar, T u
nua'a ve öteki bölgelere dll!'
ma.luızm yardım kıtalan gön
dermektedirler - ondan sonra 
d a Şimal Afrikası'na yeni kuv
vetler teksif ederek Avrupa 
kıtaaı muharebelerine giri•· 
mek lazungeliyor. 

• 

Falih Rıfkı A TA Y 

Amerika'nm ölü, 
yarah ve esir olarak 
ujrachği kayıplar 

Vaoington, 16 a.a. - Resmen bıl
dirlldıgıne gore, Amerıkaıı kuvvet • 
lerinın bugUne kadar ö!U, yaralı ve 
esir olarak kaybı 48 956 ılll' Bu sa
yuta Şimal Afrıka'dakl ktl~ ıplar da
hil değllclir Bu yekilrılara ordunun 
kaybı bilhassa Fılıpin'de olmak üze
re 1 069 ölU. 1531 yaralı, 161 esir ve 
29 618 kayıp ki yekllnıı 32.429 dur. 
Deaisdekt kayıplaı- 4825 ölU olmak 

--...,.., 
• 

U L U s 

Sergiden bir köşe 

4 üncü Devlet Resim 
ve Heykel Sergisinde 

tabloların önünde biraz duralım 

r····M~hi;·o,~~~~······1 
............................................... 
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S EıtGlYE ırLrcr ııımıez ilk ııo

ze carı•nn tcY. blr zJyaretci 
kaLııbalıQ'ı ol~or. Her yıl W-

raz daha. art.tıQını aordUQilrnUz bu ka
laıbalık, henllz tıı.yôaeız bir ~rcl küt· 
ıeeı oıma.kt.u oovam ecllJ."<>rE da, pa

sı.ı blJe olsa ırUzcl aanıı.Lla.ra ıı•t ııfıde 

art.an bir llııl ve muhabbet, ıwd.llılık 

yeter bir 1cazançt.ır. Oy-. kıl, kendile
r'l!ne adre zevklen, ırUzeıt a.rı.Ja.,yışLan, 

hasbWklerl, mütalea ~ tenktt1eri o
lan bu her tabaka ve meelekten ee
:yireller, taıblolar kareuwıda ııaiuldıtı 

kadal" da ~deliller. a.r reasam: 
"Bizde aerııt:Yt ııezenlt.'l'ln cllerl korıu
eur .. d<.'<.li. Bu ~!« ııahil>ledr*ı eeer
ler ka.J'WısmOOJd dtüıUnce ve duYlil\l· 
ıanru tıeıaııutıe arualır. Betcnme)"f. 
tıeıtenmemeyt, tıayreU, haynınl.ıtı. ıs

tlhzayı, ta.kdlrJ, muayyen tıareioetlerle 
~ta blır dlıl ıılıbl ııöylerler. Bu eller, 
birle aöre, yanJ anna.t.m elde çeke

rek biraz tnr eeyler btlen ve b11dltın4 
icra edene ııore b1 ve ııUzel llllQ!lmı. 
yan eeerler ka.nemda tıa,vranlı#ı, ııer

~ten ııanat eeert db'e kabul ettll'tl· 
mbı resimler kanıınnda betemnune
YI, anlamamayı ve ook defa lırtlhza.Yı 
ltadıe ede!". 

Tabiatı ve ~yayı taklldelmle ~ 
ıer kll1'11ısında elleı1rı öyle~ dlm
lelcrt)'le koıııu.malan vardır ki, bizi 

bile ba7.an kend1 kendimize ııcrte4< -
natın taınunlan U7.erlnde tenıdd(lde 
düıürUr. CUnkU il(! de olsa ae.natkAr 
alkışlanmak. bcfenllmek, h<*l ıı'it

mek için yaratılrnııtır. Gerct bir an-
1.ıyan. bin antaçıyandan yektir, ama 
o bir anlıyanı ııanatkAr bir I>IYojerı 

ııtbl arıyor. Zaten böyleet lle)"lırclniD 

elleri de konuemuYor. Ekscri)'a tab
lolar ka.rtısındon lrill<Onla ve ellerb'le 
tşaretlel" yapmadan ıre(ellk!'rl, bi.b1Hc 
anlaylslılar sınırına dnhtı edtyoru2.,, 
Şilııoetılz lcl. sanatı &llnat olarak -
hele resim ııl'bl bk' sanatı - kendi öz 
esteU~ ve kanıınları içinde kabul e
den ve anlıyanlann pek sayılı olıı•u 
hı9ao111. hele bir eanatldln tıızer. Ama. 
nihayet bu, 1:71!" tııırbt)oe ve bHlr! meee
lesldtr. Biz, ıtmdt. anlayıştan zloı&.de 

alAkllya muhtacız. AIA.ka anlaYltl ııe

tlrecekttr. A!Aka eenedcn .eneye ar
tıyar. Re99am dedi lcl: 

Yazan: Carlton Wallace 

Z eki Faik /zerin birinci mükafatı kazanan eseri. 
Dikkat edilirse kompozisyonunun ölçülü ahengi 

şiddetle göze çarpıyor .•• 

B eari R ahmi Eyüboğlu Bir 
yapılmış bu p e y s a j , ressamın en göze çarpan 

eserlerinden biridir. V uzuh ve ö 1 ç ü l 'ü kompozisyon 
peysaja klasik bir eda verm ektedir. 

"Bu ka.Ia.balılc her ırUrı bö:Yle." ve 
her 111ıu.ttan 1rısanırı yapıUtı bir kala-

balıık.... Şu tek tUk "ııaıtılıını9lll',.," Et.1-
ketinl taşıyan tablolar aAhltlle.r 
taratından alındı. Bir remn1 be-

Çeviren: Ş. Taylan 

il'entl> almak t!IUyen. paza.rhk elmanek 
ua.Jetıl.n.l de (IÖ9t.el"b'Ur. t.ıne ve kıNe· 

sine aennıe IBıe.ıilıen flı>'8.tl deııtlal 
veMyor. Geimezae a~. Fakat 1111 

kadar da olur mu db'e bir tekıtt yap-

lıattr mısınız? -
Vosper tiuiyerek: 
- Bir sahneyi filme .ıı.,..orduk.. diye 

kekeledi •.• B&rdeo bir sHiıb .esi ciu)'dum •• 
Galiba arkamdan doğru plcti bu ses.. 

- Siılib sesinin a.dcınıWıın seJdijine 
emİın değH misiniz? •• 

Tefrika No: 5 

- Bilmem.. Bana öyle ıı;ibi gekli. 
Ondan fazla bit- ma!Uoıat alamıyaca

ğuıı ıınlıyan Beıı<Wow orada bul.umnla
ra dönerfk: 

Steve damarlarıodaki ktıun dondu-
ğunu hi~eııi. Ben acaba Jim'isı peJİnde 
mi ıdi? Fakat Jim'in İı9mi polisin kula· 
ğına gitmiş olY bile onunla ~ ecıs -
pclc.törun ıahsan meşgul olacaiı ıüpheli 
idi. Alelide bic memur onu &eVkif ede· 
bilirdi. 

Keskin bir ıslık sesi ikinci sahneye 
geçileceğini bildirdi. Bütün artistler ma· 
kinenin önünde yerlerini aldılar. İküıci 
bir ulık daha.. Orkestra ~mıya bqladı. 
Çiftler donmiye başladılar. Sahnenio çev
rilmesi bitmek üzere Wi. Makioe şimdi 
baş artiste çevrilmişti, dan$edeıı çiftler 
geride ikinci pllm te,kil Gdiyordu. Her -
kes çevrilmekte olan Wıneyi dikkatle ta· 
kibediyordu. Steve'n.in içiıni garip bir 
üıüntü kapladı. Death buralarda oldu -
~ı.mu hhseder gibi oluyordu. 

Klak! 
Bu ses, müzifin gürültüsünü ve dan

orlerin ayak sesini bastırmadı bile .. Film 
makinesinia yaru bqında duno bir adam 
yeı-e yıkıldı. 

Bir kadın anzı cıhıit bdar beiır· 
dı, ecnrfı taran -izlikten VOIQll"'iD,... 
f 'ulu~ ıNrarhlı 

- Amto )Wahbi •. Ne oluyor? Ne ol
du? 

Opera.tör, yere yıkıılaıı adamın üzeri-
ne eğilmitti: 

- Kenton, ~ sesi titriyordu .. 
Sırtmdao bir kurşunla vuruimul-·· Nefes 
almıyor ... Ölmüş galiba.. 

Herkes biiyük bU cWışete lıapdmış-
u. Kimi korkak bakışlarla etırafına bakı. 
ııerak önüne gelene rastgele sualler 10 -

nıyor. Kimi merakla ileri atılarak vaka· 
nHı olduğu yere vıırmıya ~ışıyordu .. 

Enspeluör kalabalığı yararak ilerle-
di. Yerde boylu boyunca yaean Jim Ken· 
ton'un yanına vannca eğildi.. Evveli bİ· 
lejini tuttu.. Başını sallı yarak: 

- Evet ölmüş .. dedi •. 
Sona yarayı muayeoe etti .• Gene ha· 

şını sallıyanık kendi kendicıt-: 
- Evet.. Evet. .. diye söylendi •• 
ICw1umın açtığı yuanın eıı-afında 

hiç barut izi yoktu. Bu, sılillın oldukça 
uzak mesafeden çekildiğiai gösreri')'M • 
du.. 
~ dojruldu. Vosper'e danerek: 
- Hldite esnasında ben stüdyodt 

......... , w.. ~ blıaa .. 

- içinizde daha 8Çlk ınaliımat vere
bilecfk kimse va.r mı? di)'le 90rdıu. Flllkat 
kimse hiç bir ,ey göremanitti .• Vosper: 

- Hepimiz saboeye bıııkı)'Oıl"duk o •· 
rada.. dedi ... 

Bendilow, birden Vosper'irı ceketin
de, bele yakın bir yırtık görerek: 

- Bu da ne? diye sordu. 
Vosper de 1oi biır ~uılıkla 11ça -

dı. 
Ceketinin kolunda da aynı yırtdc var· 

dı. Bendilow eğilip yırtıkları )'lliunmn 
teddk ettikten sonra: 

- Sanınam Ji111'i öldüren k.,.uı ıııi· 
ze tevcih edilmişti.. dedi.. Evet.. E-.et 
muhaıklcak ki kUf1U'll size idi-

V mper'irı korkudan rengi yemyeti.l 
olmu1tu. Elini akıuıdan ııeçireftlk terini 
sildi.. Hili tehlilcedeymjf gibi gözlerini 
lcoMı ile etrafta aezdirdilueo sonra it · 
çil ere 

- Haydi .. dedi .. Bugüa)ülc bu bdar 
un.. Artık çalııımayı tatil ediy0rum .. 
Enıı.ı>ektöce dönerek, koıkudm titri,.en 
bir sesle: 

- Ac::aM Death mı? .. tiye mınldan
... Vt 0....- ..._ .......... 

mQIOt'. Saıne.ta ve sıınıı,tıkAra kal'SI ctu
yııla.rı wı lllll'l8.öclı.rı cok hdıııkındılıren 

btr ~ırı wı sevırt...,, 

* D ÖRDttNCO Devlet resim ve 
h(")'kel eerııifıd. dlter yıl'.lara 

na.znran az eeerle kapılarını 

a.Qmı.tlr. Buna mukabil eeer vu-en 
aanatkA.rlar, hemen l1ep8i. çok Jy1 ça

lıamt6ltır, helıe re6Mllıla.rdan ba.zıla· 

n.run bir yıl d>t kısa bir ı.a.rn.anda bi

rer mertı.aleYe vamtl6 olduklarını tak· 
drle ııörmemek ımimlçüaı de{Cil.. ISCl'

aıb'I! bir reNdenrne, * aıaı.kbk, bir 
~e ııelm.let.1r. Um~t.ıe, eo
tuk reıııklıar, yerJertnl yavu ya.vu ııı.ı· 

ca.k roenk1ere bıraıkrnıya ııe..ıamı.e. tab

lol.ıı.rdııtıld o ıırlıl~ ve k.a.ra.nıLıık ırltm4. 
ıeıer birer t.Mledc okrıfllktan çıklp ta · 
mıunl.anmı.ya doğru :,ıonelrnlıı. korku 
ve tereddüt calışmaga, ct'8urluıita, 

hamleye donrnUli. E8aslı olan eey e
liE'rde keyt!yet meselesidir. Son za
ma.nlarüa l'e!l8ll.m malzeme darlıi:ı Qe· 

ldyordu. Büy\1k k<>rnı>OZll!iYOl'llann bu. 
lunmıım.uı, ııenı. ve haclmU tuvallere 
rıu1tJanma.mast biraz da bundandır. 

Fakat malzeme sıkıntW ııan.Uc!.n, öy

le ııöıiiııUyor ki az eeyle cak le yap

ıruya ııevketm14, onu, eeaall ve cet.in 
calı.emı.Ya, laratt.a.n kaçınmıya, her 
tuva.14nde keyl'lyet aram.ıya zorlamış

tır. Mıı.lzemerı1n bQI ve UC"UZ oldulu 
:ııamanlannda ancy1$lannı ve iç sıkın

tıaım ııayıaız tuvaller \IAt.Uınde ta tmın 

eden ressam, lbndl bütillı Miti unu 
tek bir tuvale ko)"l1l.li)'& meobumıur 

Bunu11 nıet.lıce8I oıaraık da, meydana 
cıkaıı her eeea-, teklllf edıtlıml bir l:ft

lı4maftın. boe yere ııa.rcanmamı• ht.~ 
cımlıaınn matıırulıü oruyor. Her neYRE! 
eebeJ> ~ Ve)'& bu ola;b!Mr. ortadakıl 

ııeroek $Udur 1cl: Dördüncil Devlet re
sim ve heykel llll'!"gjsln.lekl rES!mlıer 

•itlııml wı k:aılıltel\dr. 

* S ERGtYE 72 reııııam letiırak et-
mtetır. ~ olarak 341 PRf'

ça etıer var; 9 ııaıı:a da he:Y· 

~ı.. . Tanıınanıt re683mlardan. Oevat 
Dereli. Nurullah Berit, Cenal Toıııu 

Alıl. Avnıl Çelebi. Sal\)ri Belite!. Sclbn 

Turan: hc~i<elıtraşlardan, Ziıhtti MU
r.klotlu, HAdt Bara, SıWlha lk"l'l~tae, 
Kenan. RaUp, sergiye Jştlrııık l.'lrnc· 
mlelel"dk. Dönlikı<:ü Devlet rcs'!rn bi
rinci mıUlkAfatını Zeki Faik tzer lk1n· 
al mu.kc'lratı Bedri Rahmi Eyuboğlu, 

UolltlıC'U mü'kA.ta tı EIP"ef Oren ka7.ıa.n· 
m'4Jlardır. Bu defa bütÜ!J ~ıu 
o lıaıdar 1lı'd cıaJıışnWal" kıl j;1ı:ıl heye

tıtııım mfMfat.ıan verme ~ 
'* haYlll mö9lcıWAta ujTarnat olıdutu
DU euunz. Serai. btl'Ultlen! ır1ft bir 
tıert1p 98 ta.mtte talıt tuwımu.tur. 

Bıı lılılamdan. muMent ~ 
topJq bıll' haJde eönnek de mtırnJcıütı 

olırnlıılt1BdJr. Gerçekten. reıılm 88118lb

nuzıdakıl b&r nevJ tıııtı.knırıı.ızlıta rat

men anıı>lm' aruınıda. be8lll 811!1\yq 

wı ~ fmtc1an ~- mr oı 
ırunıPmW. mQ9t:alımerden w ırUızıel -
na tllıı" brl"i'lnden aoruıt etmıık her ee--
119 ratmen mürnkı(lndür, Falıat bu 
_...,.,.. bılr 1Jeır!tjp, eJdeld lıııaıtaıotun 

tıert.1l*ıe U)'lll8dıl:ı lıcllı. 9e"1rCt ba

Jmnından bil' ~ dıe a.ı-r.edbU". 
Kataıotla eerıııntn te~ wı tan· 

ııın.kJI. bıroırtne Uo)'dUlrm8k her halıde 

b"l olumu. 
Sa.Adan. El'l!t Nacl'nJrı tic tuvalb'le 
~ ıııeanete 'bUll)l'OCIUIW2· Yalnız 
Uıc tuval- Bir ~ bir ııeneltk 
matı!IUIQ oJaralı: az bU]UnabtMT. Fakat 

bıa Uıc - ctlkkMt ~ ~k 
dettL Temlı.ı ve eade eeerıeır." Hele, 
küellık ''oda lıct.. kuftxwuz .,.. peınıU1r 
ha- içinde, mahrem h.1811 bir eıııer.
Ellt'tn hemen ya.nmda yeel'I al\e!'llde. 

riYlıe Sanı Ureıllı ... Senelıerdenbel" yo
)Una aruııııı SaMlı memteket ııezjeln

derl 80N'&. kendine btr ha va buılm~ 
betUJemektedir. Renklerinde henüz bir 
JaııWık olmaıkla lıenı.be!', meeeıt.. por
treııermıdıe 8'i12el bdır renk ahenıırl icln
~ o1dulııca l!JıwveW blır M'.ade lroıYablıl

mtetM". 
ntmd!Mlt 1cazanııın Bedri Ratım4. bılr

kıa.e ~ blır ~ ~- Ka
naa.ttınw.cıe. bu tanas1ıll.enlın en b'l81 
sene. mtM<Atat Jıcazanan mtınzanı.dıald 

tem89Uldür. Bu -· a.l~iblmlz 
Bedri Rahml'lerdıetı ~dır. Bu eeerde 
mil trlıt t.eım&Yllllenleın kiU!rtulOfl 191k. 

ırölııentn umtl:ln4 tM\11\ll'll b&41ıoran 
bir Bedri Rahmi lfÖl"Ü'YOMJ2. A tölve 
havuındıa. otan hamam denemelerin
de de t<dml ve ııaııe yarım bir ıeık-

tür.fil dili 'fSJIDlıdl, Eııspekıör dalgıo dal
aıa om: 

- Ewıt.. Öyle zannedi,.orum.. diye 
cevap w:ıdi. Sonra onııda buluoaolara dö
nerek: 

- iyice düşününüz dedi. Silllıın ne
redea atıldıitm 'Ve kimin attıiını gör -
mediğin.Uıden muhtkktık eınio misiniz? 

Hayır biç kimse hiç bi>r feY görme
mişti.. Orada bulunııolardan hiç bir kati 
ınali'ımat alamıyacaiını ııolıymı Bendi -
low: 

- Gene tahlı ondan yana.. diye 5Öy· 

lendi .. 
Bu tözleri duymı Steve eospektöre 

bütün bHdiklenm anlaımıya X.. wr· 
eli. Yanma ~ak kolundllll dilıırnü 
ft yavaş sesle: 

- Bir dakib bir şey söyl.-.e mii· 
s&Mfe eder misiniz Ben dedi.. 11iaize ya· 
rayabileak bir şey bil~ 

Bendilow bıışiyle peki minasmll bir 
ipreı yaptı. 1bomsoa'a dönerek: 

- Sirz polis ıııe1aıe kadar bütün for· 
m&litelerle me,gul olununuz, dedi. Sa· 
hielerirı falan isimlerini kaydediniz.. Son· 
ra hlditenin bir plimm yapınız.. ltiniz 
bittif<ten ~ plip beni dı,.rda bu • 
lunmwz. 

- Kiaueıııin üstünü araıruyacalc mı· 
yam? 

- Haytt lüzum yok Jim Kentoo'u 
öldüren si!ihı pıralarda yenle bulaca -
i1m2dan eımfnim. Fazla ses çıkannamuı 
için Muim tıertibatlı bir IİJUınr mu • 
b8"kalc.. Ttbü ocıu alınınız.. Üzerinddci 
permeık izlerini tetkik ettiririm.. Bunun 

wılııis "'*ti · e ?w tı.ıka bir ite ~ 

8ii1ılleoıt • Mııııı9W'. FeUıt .. )imi. ~ 
tan ~ .._, 1 bS' batıılı 

)'Ol"ÔUıl\'U &Çllrc)a ~. "Adıı.l&r· 

dan '*" yar - ·~" '"Mlııpaz.a
nında.o.. adıınl ~ -~ ra
ha.IJ* buNıırda ~- Bu a.-ı 
o.;: eeenlıe baJk ~ '*'2"'.al JıoJıeııml6 

tir; e8llııi .llıt.uıbW keJıvel.!cılnQe ııörtl. 

ı- 1'&llpz beınıelül, pa.rlak ve b&rtıM1-
ne a,yıJonı renlıılerJe, adle& eMel kA. 

tıt.ıarındoın ~ı.Jınue hlarlnl veren, 
mıkııY&t.\lırc çaJa.r bu- tan. BuınJa.nn 

atm OOrece uı.r.kf olduklarını !taraf et.

mek JAzınulır. lilıblo ıı-füı ııeyler. Ya
hut o uı.t.ıı renk clnlllcri l()lnıle tıpla 

l>1r doııruıma lı'l.'Ce8lne tı.rla t.ıJıa.n ha vıu 
1'14ekılenı ırilıl? •• J'...amumcıı oımurlcrıl de 

o kadanilr. CüNcü sadece ııaan.ın 7.e
kA ve ı.uıueuına l!llhltldk ederler, dra· 
mına ddU! ... Uunlapt. ".resim~ n.ilk· 
te,, de dlyebtltrtz. 

Şimdi, birine! mil>kAratı ka7.8.nan 
.leıl<.i 1''alk lzer'!n panosu on~ 
Jtjmf etrnelt ki zeıcı Falk, bu .eneye 

ııe~ kadar böylıe bir mOOcAratı 

hak ettirecelc eserler veorıniş değj)dıl. 
Onuın, da.hıı. ziyade, ya.pıJırruuu mı.u

nuı. • Laıblola.r ve JoomJ>QC!!lı;.yon.lııı.r !Qln 
azıcıK aııcıık boyalarla tutulıMuı not
ı.va benztJor t.asJ.ııJcla.r <Mooteı ııôriüu. 

yor..-\'u . Bu .ıera bütUn bu ta&lııklar ve 
notlar sarı.k ı btr araya topltımm1' ve 

nukAfata h.ıkkı olanlar a.rasına kn • 

Dil, Tarih- Coğra 

Fakü ltesinde serbe 

dersler başlad ı 
Ankara Unlve?'B~I I.ıll \e T 

Ootra !'ya i"aıkULt.e&tnıfın t.crtflbetlJlıc 

bt.'&t <lentler 81!rla ıwı blrLncl kont 
Pror. t H Bıı.1t: cwtJ;u taraf ndan 16 
942 pa.zal'l81 ııünıll Pakıü'111.e kon! 
ıııı.loıı.unda ~lın bir ôlnle:ıı d k 
öTliinde v Kon!era.ıutUın evvel 
külte I>t>.lUı.nı Pror 

cıoı':' u .)"fi. ve.'"fn 
Prof. 1.H. Bıı.1 cıotlıu bu nk lrorı 

ımıdıa "Terb~ ıre.,;mı.I,, nl eaıc.ı 
n.ıı.n dan ba.şlıyarak tanbJ devirler 

oo ve esııalt hatı.ıınna tst.lruı.t etmElt 

tılftn hır ~dd Falık doğwrmuşl:ar. lt€ layu~m<la mntt cyal t 

ııVn cok ıın.ı""li> blır ııattı.r Retıı;am blr 
sene iç ı ıc tiıkıi..:l.c.-ı..u lr. iM IN'ne 'clın

de dil h lk YfLptıgı ruomı bütün 
omrU'l\re ıınyan sarıatkArlar görüld.ü
fril ıı .ıb' ·tıı b et :den tim~ kes lım<lş 
n1cx-lerı.n. ıı de ırünun btrinde birden
bire şaheserler yanı.tı.ı~ görillmW;t.ür. 

7.e\J faik'ın C'ttleri her şeyden ı:v· 
vel, kompozisyonlarındaki aıhenkle gö. 
ze çarpı)ur. Hacri bu kompozisyonla -
rın düşünülırnüş nisbctleri K-rada yer 
yer gilrulen zaafları örıüyor. Hemen 
~~ine, sojuk renkler, ve hele, si,..ah· 
!arla hol 11\&darda grilt-r hakim. H~in 
bir fırçanın uzun izlerini de buna ila
ve ederseniz, ilk haıkışıa kirli bi.1' resi.r 
yapan hu renk anlayışı, yav34 yavı14 
yerini, ~jCu4c reııkleriıı ıt\izel hir ahen
gine bırakıyor. Hu, !!lmlafl<arın lt'C'iiışı· 
gfuiıl çalı~naımış olduıhıırru ııiisteıi1'. 
Bu e~rlcrin se)"İrui üzttinde kolay bir 
te•ir elde rdemeyİJlerini, onların şaira
nelikten w.ak olmalaıiyle ve ressarm
nın ~im sanatı kaideleri içinde kaJ. 
mayı_. hisli olmıya tercih etmiş bulun
ma.~iyle izah etmdc mümkündur, Hu -
nuola ~. ruhun ve hissin payını 
avırmamak. bir eseri, tarife gelmi}"en 
fakat "*1atın sım demek olan iç ihti-
711.nndan mahrum ediyor. Bu ~
luk nwsda ·us numaralı "çıplak" tan 

. ~ bııtün plastikliği içinde olma
~•na rağmen• · havatİyeri alıyor ve onu 
ht"rhanı.; bir çıplaık r~mi menzi16ine 
ind"r"yor. 

Sergiyi geuniye devam edeceiiıiz. 

Norvec kıyllarmda 
' 

fevkalide tedbirler 

Montatıınf''nm )'\11111\.1-'lk ıınılayı9IJll 

rwıhat ~ çıkııırmış, Froebcl, 
Yunan'ın temrin t1krinderı blleböt.üı1 
ırötii-ron'k bir teı'bbıe ve bal yara~ 

ırrtrun yll.JllTJ.lllt.ır. 

Bu deıwl<"re Mn edUftl protmnııı 

Kongre çağnsı 
Yardımsevenler emiyeti 

M<.'rkezinirı 21-l 1.Ul4~ caınartesi 
ıııi saat l~ te Çcouk Esirı;:- m<.' 
romu snloııuıula fevkalade kon 
ıı ~apılıı.caktır. 

Açık teşekkür 

Kınlrnış bir Uım!Ue GuLha.n~ 
kat okul ve hastanesi Bervlı)e 
t ne yattım. Zayıf insan ruh 
korku ıt.eza.hürlerlni y nın ıu 
hazık profesör doktor Keıual 
mahir nmelıyatı il~ ba 
tor Gıy se-ttın m C k 
yakın alAkıılan e ben kmıctl 
tcşekkilruıı fade ed mcyt>Cc 
de baglııdılar. Kendll rlne olan 
net du.}•gularınu, doktor BaY 
ve İhsan'a klll'\il ohm t ekkilrl 
le b rllkte ızhar ed€'I'ken pansll 
cı Halid'e, hastabalucı Hatice'>" 
hi7.met eııı Ahmeıd'e de .kıymetli 
dınılannda.n dolayı ~nca t.e1c:Pl'!!ttt1HI 
ler.ımı hlldlrirlm. 

Aak.erl fabrikalarda mtıh 
Aut Epir 

Ölüm 
Stokholm 16 a.a. - S veruıka Daır- An'ltara lskAn .Müdürlllğ{ındeıl 

bladet gazetesine göre, alman ma • t a.ı& Yenişeihlr Hususi .M 
kamhlrı dün Norveç kıyı.lannın ~ ladilAt Komisyonu Azası. ..,. .. ı,ilfll"'1 

~k bir kısm~ntla fevkalade vaziyet ~;;r=~ü~ = YJ 
ılin etmlşlerdır. j şetrerlnden Hicrot, Sennet ve 

Aynı muhafaza 'krtalarmın nce mer Ka,ynıaıkamı Ekrem V 
ve gtlndüz her ıhtimale karısı buır l>aıbaları ÜskllıPlll Mehmet ~~• 

1 al 1" I • • B kı 1 \ ardarlı maruz kaldığı DOOn'JıllP'", om arı emre< ı mıştır. u ta ar Z&!ll net'ıcesinde ıkaldınldığı N 
nvaş kesimininde buhlndunıt;nak. Hast.an.esbıde 15.11.1942 pazar 
tadır. Kıyı ve deniz bölgelerınden aklamı hakkuı rahmetilıe kaV 
bir kısmı her türlü müne.kalA.ta ka- tur. 
patılmıotır. Bu tedbirlerin sebebi bi- Cenazesi bugün öğle ilzeri 
!inmemekle beraber Norveç'te bu bayram camisinde öğle n 
gibi tedbirlerin talim mahiyetinde o- sonra asri mezarlığa defnedil 

!arak sık sık alındılı hatırlatılmak - rerz.huma cenabı halkt~''"""M"' 
tadır. er 6 .......... 

Cenova altıncı 

defa olarak gene 

bombalandı 
Londra, 16 11 11 İngiliz hava kuv 

vederi, diın e Cenova uzerine <em bi.r 

alcuı yapmıJ f ngiliz uçaWarındaıı 
hiçbi1' kayıp yoktur. 

ltalyan tebliğine göre 
büyük hasar var 

Roma. 16 a.a. - BugünkU resmı 
tehliğe göre dün ır~e Cenova şehri 
tlUşman hava kuvvetleri tarafınılan 
tekrar bombardıman eclilmiştlr. Ev
lerin bııhmduğu mahallelerde büyük 
h r var<lır. Halk ara.onnda S kişi 
ölmUş, ve 23 kişi yaralanmıştır. Bun. 
lnrın lalmleri mahalli gazetelerle 
neııredilecektir. 

nımıyecağını biliyorum - yapılması 
icabeden teyleri ihmal etmemeliyiz- Hay· 
di Steove gelin sizinle li)yle biraz dola
şalım. 

Yalmz larlır kalmaz Ste!'Ve: 
- Jim Kenron'un niçin öldürüldü • 

ğünü biliyoNm, dcıiti. F.ııspektör merale· 
l• ona baıkarak: 

-Va!? de<ti. F. söyleyin öyle ite bel-
ki benim lrurdugum faııı:ziye ile de ali
bsı vardır. 

- Jim Kenton bi1' müddeuenberi 
Deam'ın pençftine düşmüştü. Hatti Le
farge'ın oıomobi.l kazasını da kandırarak 
ona yapurmı"ı. Jim bu haydudun elin
den kurtulmak için buralardan kaçmayı 
dütünmiiş Vl" kız b.ıdeşine mürııcaM ede· 
rdı. kaçmak için pua istemitti. (Kız kar· 
<teşi sinema yıldızı Marilyn Kenton'dur). 
~ evvel Deadı'ın ha«iki ismini 
han& söyliyecftcti. Biraz evvel öldüriil · 
müt olmasaydı, ak'8ftlll Dearh'ı ~f 
rtmİ$ bulunacaktınız. 

Enspekrör düşünceyt- vannı,rı.. Ste
ve'den ~lannı ötedenberi Deaıh 
Mkkındııki bildiklerine U)ldurarak biır 
nericeye vamııya çahtıyordu.. Niha}'Ct: 

- Oluf' şey değil, diye söylendi .. Bu 
hldi-se Slcotland Yard'uki mevluimi mUt· 
hit 9&l'Sıaak.. Deadı bütun gün yanı ha· 
şunda idi .. Q,zümün önünde bir cinayet 

if)edi de oou yıııblıyamadım.. Olur teY 

deiiJ... • 
Sr.eve büyüle bi.f' ha)'tttle: 
- Onun kim olduğunu siz biliyor 

mu~?. dire _.. 

Riyaseti cumhur 
F lannonik Orkes 

konseri 

7.30 P.ro8nım ve mmllek« -
7.32 Vücudumuzu ~ 
7 .40 AJam tıaberlert. 

12.45 Ajalı8 halıerleri. 

13.00 
13.30 l'Midc: ka neık eartcıı1al' 
ıs.oo Pn>&ırftlll ve l1K"IT\Wket 
18.0S .ll.lllı7lik: Radı)ıo saloo. 

(Şer: Neclc> Aekml 
1. G. Becce: Det tlaJoıan 
2. Oıılaı.r ıaoee: 

4. J. straua· 

ynyll ııMlor bıı:ıt.etl 
eaıanıor: G. Bııri<, t 
W. Gertıımlt, ME'lnlıt 

20.l!I Radyo Gft2ıet.cld. 

20 4!1 Müzlılc: tftlm mıU ti 

nımı (Şef: Meııuıt 

22.30 Mernl...ıcet Mat ~. 
berlert. 

22-tft 
ZUIOY.....ıııt~ 
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MiLLi MUDAFAA V. 

Tahmil ve tahliye işleri 
M. M \ ek ılC'tındcn : 
Koıııı ~ on.da uıcvcut arınıı.mcai mu. 
ıbıncc M \ ıı; !H3 o una kadar tah
ıncn 110.000 tl1'.ı ta ııııl ve t.ahlıye 
ının 20/ll !H.! cun go:.ıu ııaat 16 

8 k palı ı. r a e s trııcsı yapılır 
ktır. He r • :.rıuua ıao kuru o fıyat 
h ın ed n bu ı,ın ılk teınınat1 
1100 lira Lr. Ş rtn mcsl koınısyon

a gorulehıhr \'c 8:.?11 kuru mukl\.o 
1 ırıdc alı b lır İstckı erin k nunun 
f rıf tı d hı nd .. haurlıyııca.kları tek

rnektııplarını eksıltme günO s:ı.ı" 
ISNe k dar m:ıkbu;ı kıır ılığı M.M V 

1
° . h s&lr.ı alma komi >onuna. ver

e erı 
(!IS39) 5S78 

Poligon yaptırılacak 
M: M. 'ckiltıinden: 
1l!tfnıesıı.ut'ıa gösıerilecdt ınahalde bir 
• Poligonu hafriyatı ve bazı iıçilik 

C!ıfif elt$1!tme ile ihaleye konulmuşrur. 
bedeıi 4924 lira 81 kuruş olup 
t~ miktan 369 lira 37 kuruş· 

• ·~ 21, Jl. 942 cumanesi JtÜnU 
il de M.M.V. 4 No.lu Sa. Al. Ko. 

J'apıl~luır. Keıif ve şaruuunesi her 
r!;"&s)'ooda görülebilir. lsıddilerin 

saa lllatlariyle birlikte mua)')"CD aürı 
tte kocnisyonda bulunmalan. 

(9641) 5676 

İnşaat yaptırılacak 
'M. M. Veklletioden: 
118825 lira 35 kuruş keıif bedelli Ada

_,......,2 ınnda ~nlıcalı: inşaat işi 23. t 1. 

rfla~ese ııuoü saat ı 5 re kapalı 
27 

~edilecektir. ilk teminatı 5691 
'i lcufUf ıuşrur. Keıif ve şa.rınarnesi 
lart1aıı ~el mukabili Asıkert Fahri· 

lllÜfı veı:illr. İhaleye iıtirak için )"Ük· 

A!lceıi~ ve mimar olmıyan taliple
•hnas, Fııbrikalardatı ehliyet vesika· 

,. ~ Wtttr. ibate günü saat 14 de 
o 1'ı S.. f ~tuplannuı M. M. V. 4 

AL Ko. vermeleri. 

E'" <96ı4> 567? 
ger sabunu alınacak 

M. M. . 
J<oın· V. den : 
tllfı !Syond• mevcut evsaf dahilinde 

"1'11ıek "~~ sabunu uun alınacM<tır. 
ıst~lerio nümune ve tek.lif :::i::" tle_ birlikıe niha)'ft 19-11-942 

li~ KUnü .saaı 16 ya kadar M. M. 
• 10 Daıresi Reis.liğine müracaat· 
~an aşaifı olmamak üzere ve

'da L !er kabul oh.ıour. Evsafı is
İsl'Ootı ~ım Amirliği satın alma 

'-tın al ile Aııkara'd Vekilet 2 No. 
(9SY,) rna komi9)'0nlannda g_örulebi· 

5723 

Elektrik: tesisatı 
ı.. il. Yaptırılacak 
o~elc.lıetinden : 

, _ _.ıtt ..... ıe. lt'da ır&tertıecetc )"t'1de bir 
~im leatı Jıapah urna l'blltme. 
~ 1191.uır. keelf bedetl 8022 lira 

7S ~ ilk teminat miktarı 601 
auno tur. lha!Ellf 2. 12 942 car

a.. 41. :t U de M. M. V. 4 No. 
..,. ~ nııııacaımr Kesif 

1&11 est h« ııuıı komls • 
1.,..,1_.. ... ır_.. lebUtocetı clbt 41 ku. U9 mu· 
lrolılll!ll'Cl ._. aı....tıuır. lst~lll ·~ın aıoııarl 

etıl1ıPatnameıert ne tneaat 
v-._ ıı. ihale.ve &1reblleceklerl"e 
ırı~ &lm4ıan ve 24'» eııyılı lıa· 
~ llhkAm'l'lıll tevtucan ha-11\uka:' teltııt 'll~planru mak· 

" lıoın1s7onı, ve!"1ll'll'rl 
<11636) l57n 

lııl. Kösele alınacak 
il. v-..._~. 

'1U --...ııaen : 
~ ilanı ve lfta.tmıa ~:lı76 

1!91 a..tıuıııu köeele 23. U. 942 pa
~ ~ aaa.t ıs te aı:• eaUtme 
},(~ihale edilecektir. 

bedeli 4356la Ura )'Simi 

... ~ 1• tanllldı 21174 lira 113 
~Gınune ve taıtnamaıt hl'I' c1Jn 

ırtl'I! ll'Öl'QlebUJr. ı.teık.llıertn bel· 
Yıt llllatte Ankara'da M . M. v. 

1~ · S.. At ~ ıreJmelerL 
rt <8684> 11729 

Pavyon inşaatı 
M. M v .. __ M . . uaı : 

la':::: ta bir Ptt>1'00 .İ.ops1 kapelı 
ı l"'4o30 tıneye koouımuştuc. Keıü be· 

845 
lira 85 buut olup ilk temi· 

2 liradır. lhaıesi 25·11-942 g,r· 
~saat 15 tıe M. M. V. 4 l'fo. 

e Pro • da yapüacakur. Kctil 1An· 
21 ku Je ve sair evrakı her 8'Ml 7 il· 

tla "il mukabilinde komisyona mü· 
~aabilir. İsteklilerin 2490 sa· 
~lı maddeleri ahkamına ıevfi

YtlaıkUın tSlif mektuplarını 
... tteo bir ııaac evveline kadar 

1 
IDUbıbili komisyon reisliğine 

ut. (%"'«>) 5730 

Kutu yaptınlacak 
>.{. v. del: 

llenı.:- 111uhammen bedet14 4000 a· 
kutu )'ae>Unlmaal 30. 11. 942 

SUnü aaat 15 ıe pa.zarWtJa 

~· KaU teminatı 2820 lılra· 
4t. l<o Ye IM'tname.I M.M.V. 4 No Jıu 

Yel'lıMr. ı.t.eıdüenrı llı&1e cllın 
,,...ıoı-.ıu... ... M. M. V. 4 No.lu aatıll alma 

°"""4l ftılmee-t 
( 1183t) 5894 

Alev kartuşu alınacak 
~ lıl. V ekiletinden ı 
0~r adedıne altı lıra fıyat tBh -

ı.....-.-... Wlan 2000 adet küçllk alev 
11 80-11-194.2 P&&art~i gUnU aa.. 

:: ınUteahhit namı heııabına 
ede ıhıneye konulmUftur. Bıner 

::ıı llfatı olmamak tartiyle ayn 
inek Plere de • ihale edilebilir. 

a ıtö ııı~enlerın verecekleri :ı.ıa
, .... ~ ..... &Ua r

1
e 

1 
eaap ede<-eklerl tik te _ 

ıa r Y e birlikte eksiltme do 
k~nrle MM. V. 2 No lı satın al
flrt lllyOnuna gelmelerı. NUmune 
(98~~~elli komlayonda cortllebı-

6896 

MMV. dm: 
Kumaş 

İpliği verilmek şartiyle 
çorap yaptırılacak 

M. M. V. don: 
Beher çiftine 20 Kr. yapma ücreti 

tahmin erulen 50.000 çift ipi& çorap 
Ciplıf:i ciheti askeriye tarafındaın ve
r lmt:'k surcliyle oozarlıkla yaptınla
caktır. Pazarlık 21-11-942 cumartc61 
günü saat 11 de Ank:ı.ra'da M.M. v. 
3 No. satın alma komisyonunda ya
pılacaıktır. Sartnamesı her giln ko -
mısyonda görülcb"lir. Muhammen 
bedel! 10.000 lira olup kaU temhıatı 
1500 liradır. lstcklllcrln belli gün ve 
saatte komlsyon<ia bulunmalan. 

(9$97) 5925 

Meşin alınacak 
M. M. VckAlet.1ııdoo : 

Bellerine 685 Kr. tb'ııt tahmin edl· 
len 2000 adet aah tJ)"Cl1 lle taneelne 550 
Kr. talunln edllıe!ı 12:50 adet uta.rlık ve 
400 Kr. tahmin cdlloo 1300 adet kl)'l· 
lı meşin 30. ıı. 942 ııezartseı günü sa· 
a.t 15 te ka.pal.ı zari usulü ek.81 tme ııe 
lst.ekllslne .tı .. ıe ~1r. H~ln 
muhammen bcdcll 25 775 linı o•ıw l4k 
tuninab 1933 lılnı 33 KW'Uştu!'. Şartna· 
m ve nUmunelert her gü.n kornJlııYOndıı 

gorlllcb lir. 
btckl 1erin belli a1ln ve 881lUCn 

en az btr saat ôrıceye kadar tek! f mdc 
tuplannı mıı.kbuz kanllıtı oıa.raıc An· 
kara'dıa M. M. V. 5 No. hı 1111.bn alma 
komisyonuna vcnnolert. (~) 5958 

Rulman alınacak 
M. M. Vekllletinden : 
Hepsine birden 24356 lira 07 ku. 

ruş fi> at tahmioı edilen muhtelif 
marka otomobiller ihtiyacı için 33 
kalem muhtelif numarıı.cla rulman A· 
lcti 23. 11. 9"2 pn.zartesi g{lnil saat 
11 de pazarlıkla satın alınacaktır. 
Vermek isUycnlerln 36113 lira 42 ku
ruşluk kati tt>mİnatJnrı ile birlikte 
paurlık gün ve ııaati•ıde .M. M. V. 
2 No. lu satın alma komisyonuna ge~ 
meleri. (9829) /S91l9 

Tesisat yaptırılacak 
M. M. VclcAlctJDden : 
CankaYa'da bir trrıtte a.tıt ambarın 

harl<:I oiel<.lı11k rakordman tarl8a tı P6 -
zarlıkla Y'&Ptınlaaıkbr. KEllFlf bedel4 
178 im 98 kurut ve kaU temine.tı da 
26 ıtrn 85 ıcuruıtur. Pazar1ıkla lhah.>8' 

20. 11. 942 günQ ııeat 9.30 dıa M. M V. 
4 No. ıu Sa. AL Kom. dıa yapılacaktır. 

KettJ h« c11n kem~ c&'(lJıetılllr. 
htekl.11ıecin 1cau terrunatlıırtıYlıe blrldkte 
belli &iln ve aeeıtte lromls)oonda hazır 

bullllllllala.n. <9858> IS96l 

Rulman alınacak 
M. M. V. den: 
Muhtelif marka ınotöriü vıısıtalac ih· 

tiyacı içio hepsine birden 24323 lira 77 
kuruş fiyat tahmio edilen 33 kalem muh· 
telif numaralarda nılman 24.11.942 salı 
günü saat 1 1 de pazarlıkla satın alına • 
aıkur. Vermek iştıiyealerin 3643 lira 57 
kiınışluk kati teminMlan ile birliılue pa
zarlık gün ve şaatinde M. M. V. 2 No. la 
satın alma koaıis)'OOUD& p:lcneleri. 

(9830) 5963 

Kömür nakliyatı 
M. M. V. den: 
Harp Akademlsl kalorifer dairsi· 

ne 250 metre mesafede bulunan 150 
ton kok kömilrü 19-11·942 perşembe 
günü saat 10 da pazarlıkla nakletti· 
rilecektı.r. 

Bu ~l ~ ~ teldAf 
edecekleri tJ)'8tlara aöre hıNall ede
cekleri katı temlnet.ıaıriyle birlikte 
pazarlık gU.n ve saatl.nde M. M. V. 
2 No. k Sa. AL Komisyonuna aelme-
len. (9916) S977 

Koyun veya sığır eti 
alınacak 

M. M. V. İstanbul 1 No.lı Sa. AL 
Komisyonundan ı 

Beher klloau 153 kuru§tan 50 ton 
koyun eti veya beher kilosu 125 ku
ruştan 50 ton •ığır eti ve beher ki • 
losu 118 kuruttan M ton keçi ed 
pazarlıkla aatın alınacaktır. İhaleal 
20-11-19'2 cuma cünll 8B&t 15 te 
Topbane'de Kom.da yapılacaktır. 
Teminatı 25450 liradır. Taliplerin 
belll vakitte Kom.na ırelmelerl. 

9889-5982 

l.aboratuvar malzemesi 
alınacak 

K. M. V .-wetlndea " 
Pazarlıkla komisyonda meV'C1lt 

listesine gÖre 56 kalem laboratuvar 
malzemesi atın alınacaktır. Hepsi
ne tahmin edilen bedel 298 lira olup 
kati teminatı '4 lira 70 kuruttur. t. 
haleal 20-11-19il cuma aünU Aat 
15.80 dadır. Şarınameal ve liıteai her 
gün komisyonda a-örlllebilir. İstek • 
illerin kati teminatlarlyle birlikte 
muayyen .JÜD ve saatte :M.lıl. Vek"A • 
leti V . numaralı aatın alma komis
yonuna mUracaatlarL U1909) 5978 

Pavyon inşaatı 
M. M. VekAletinden : 
KUtaııya'da a&ıerilecck mahalde bir 

pavYOfl ıntaatı ve elektrllc teeı.a.tı kn· 
palı zartla eiaıUtmeye kunulmuetur. Ke
emt bede)I 43872 ltr'l to kurus olup ilk 
temlnab 3290,45 lılradır. thaleal 30.11 
942 P6ZBrteml ırUnl1 aaa~ 15 te M. M 
v . 4 No. Jıu Al. Kon. da yapılacak· 
ur. ~ proJe ve tRrtnameal z.ıo Jru. 
nas m0k•h1Mııde ~ alınabı.. 
nr İllteklüel1n IN&at dairesinden ihale
ye a1retı61eeeldel'lıne dajr ve91ıka aıma

malııın ve :aGO ~ kanunmln nıe4 • 
deleri ehkAmırıa tevnkan ltazırb)ta -

caklan tekMt mektupı.r- malıbus mu· 
kabW lcorntı.yıına vermeleri.. 

(9921) 8004 

V antilasyon santrah 
alınacak 

)(.. 111. v. dm: 
MUIWYel'I ırün ve aa1ıte ta-.. zuhur 

etml7'Ml meveut IU1rıam91nıe tıeYlWcıa'll 

.U-Zceolertyle 2 adet IGoml>le ventt~ 
Mntralı pazartılcla satın alıaacııktır 

Kl'$tf bedeH TMO nra o1uıı katt teminatı 
1125 Hradır Pu:arbtı 23. 11. 942 puar
teııl ırGnO -ı to ao da MJ\I v. 4 No ıu 
Sa Al. Ko. Rll M Pllacaktır. Kflllt Ye 

alınacak 
At.iıda cins"" miktwları ile muhıımmen bedel w tmıiaaderı )'.ah tiri blmı 

t1c'7 iki kalem b.mniye ve kiltm 27-11-942 cuma sunu MM 15 ıe ve 15.30 da 
hiri a satın ıtlın~nktı1' Sartnıtmesi her gün komi~ ~lir. Bunlardan 

M ayrM.ı ayrı calıplere de itıa.le edilebilir. IMftW!eriıı belli giio w Mlıltte Ama-
• V. 3 No. •tın alma komi5)'0llUna gelmeleri. 

n......., __ i Miktarı Muhammen bedel 
J!!lb • Metre Lira Kun11 

ıtehk kumq 60000 100000 471000 
Putt! k luunq UiOOO 30000 168000 

.,.. 10000- aoooo ad. 448400 
IOOOO- 60000 ad. !25800 

Kati teminat 
Lira Kuruı 

'5180 
19300 
42970 .... 

u ı; u s 
~ ._. .,.. Jııon.,._llla ~ ı~ tantnatıan Jle wttllt mElt • \ 
bllr. l9tıekHJıerin taı.U tll!lnlna~ 1*- Wl>lannı en sec: 15 e kadar ~ mu-
Hlate lcıımlB)'onda ~ ka.btMnde komlıl;yclıa veımelerl. 

(9924) 6023 (9720) 6~ 

Koyun ve sığır eti alınacak Bina inşaatı 
M. M. V. L No. Sa. AL Ko. dan: Atyun Aa. Sa. AıL. Kom. dut : 
l - Ankara gamlzon Hıtlyaıcı için Mkerllk ~ blM8ının JlımlıJ. ınea-

a,ağıda olduğu üzere kapalı zarf u-
suliyle et alınacaktır. 81 

k@al1 zan: \IBIUlC1 lle ekBw.tıneıve .ıco-
2 - İsk'kl lerln !kanıma uygun nulmuttur. lladltme - Jlıa.lıee1 24.. 11. 

tanzim edecekleri tekli! :mektupla· 942 aaJı C(1J1(I mat lA te Aa. Mnb Sa. 
rlyle ihale saatinden blr saat evvel AL Kun. da yap,ılıacaktlr. Muhllmmen 
mnikbuz mukabili Ankara Lv. Amir- tb'Mı 19474 Hra 64 ıwnıet.ur l\luvalcka.t 
~f binasırıdakl kom.18yona vermele- teminatı 1461 ıtraıhr. İ8ttıklneltn ihale ı 

2 _ İhal~ 3·12-942 g(ln6. aaat ı:ın muayyen saatten bir aaa.t evvelkıe 
ıs te yapılacaktır. kadar tem.ınat mek.tlJlllaflnl koınla:;ona 

4 - Şartnamesi ıkomlsyonda görQ- venneler1. Ve belıll llllll{t.e kUniıl)'onda 
lebUlr. bu.lurımalan. .(97~) 57P7 

C.insl: Kuyru~u ile beraber koyun 
eti. M ktan 108000, .Muhammen be
deli 135000, İlk Te. 800, mülAhazat: 
1-1-943 ay t(.lnd 

CJnsi: Sığır eti, M ktan: 525000, 
Muhammen bedeli 367500, İlk Te.: 
18450. 

veya keci eti Miktan: 525000, mu· 
hımımen bedeli: 472500. tık Tc.: 
22650~ (9913> 6024 

Spor aleti ve nıalzemesi 
alınacak 

M.M.V. den: 
Harp Oku1'u lhtııYacı Jıclr1 muh~ 35 

kalem ııpor alot.lerl Ue ma1zemeıııl 2. 12. 
942 gün<! saat l:S t.e Jca.P&b mrt usulü 
oulltmo 1ı1e Uıa.le cdWcc<.1ctılr. l.k.'Jl(tdnlın 

muhammen bcdelıl 16590 lira olucı ilk te· 
mmatı 1244 ıtra 25 Kr. tur. ŞarUıames1 
lıkı malzeme evsafı her c11n k<ım~a 
aöıillebWr Bu nuıJzcme~r ll.)'T1' am ta
llı>lere de »ta.le ol'UnAtıl tstektnertn 
be gün ve mua~ aaatten en az bir 
mat önceye kadar teki f mektuplannı 

malGl>Uz kıı1"$1hltl Ankanı.'da M.M.V. 3 
No. sa.tın alma komls;)'on'Ulla venneıert. 

( 9008) 6026 

Kurşun alınacak 
M. M. V. den· 
Beher kilosuna 90 kuruş tahmin 

edilen 250-500 ton kurşun 27-ll·942 
cuma gUnü saat 15 te pazarlıkla sa
tın ıı.lınac ktır. Tamamı:na talip zu
hur etmediği takdirde parçaılırra bö
!Unerek de ihale ed lebllir. Şartna -
mesl her gün kom yonda görUlcbl
llr. Kati teminatı 43500 liradır. lstt:'..k
Ulerin me'Lkilr gün ve snntte M. M. 
V. 2 No. lı satın alma komlSYonuna 
mllracaatlan. (9969> 6027 

Arap sabunu alınacak 
l4.M. v eluı..lctındenı 
lielıcr kılosuııa 80 kuruş fıyat 

tahnuıı edilnen 30 ton arap ubwıu 
25/11/9{2 Çarııamba gUnti saat 15 te 
pazarlıkla satın alınacaktır .• Tama
muıa \alıp çıkmaılığı takdirde bölü.. 
nerek ayrı ayrı da ıhale olunabilir 
Katı temınatı 3600 liradır. Şartnaai 
her giln konusyonda görillebilır. 
tallplerın mezkur gün ve saatte M. 
M. V. 2 No.h satın alma kom.ısyonu
na gelmeleri. {9965) 6028 

Kuzu aluıacaık 
lıl. M. V. iataııbu1 • No. Ju Sa. 

Al. Kom. dan 
İhtiyaç için 20.000 adet kuzu nu • 

muneaı gıbi teklif edilecek fiat nw· 
vafık görWdUğii takdirde pa.zarlıkla 
satın alınacakbr. İhalesi 23-11-1942 
paazrtesı günü ııaat 15 te lıl. lıl. V. 
• NoJı Satın Alma Komisyonunda 
yapılacaktır. 

( 9988) 6037 

ICereste alınacak 
M. :M. V. den. 
9 m3. kereste pazarlıkla satın ah.

nacaktır. Muhammen bedeli 1188 11. 
ra olup kat'i teminatı 178 lirw. 20 
kuruıtur. Pazarlıfı 21 /11 /9il Cu
martesi günü saat 10.30 da M. ll. V. 
-&. Nolu Sa. Al. Ko. da yapılacaktır 
Ebat ve prtuameal her gün komla • 
yonda görülebilir. 
lıtektilertn kati teminatlariyle bir

likte ihale gün ve saatinde komla • 
yonda bulunmaları. (9971) 6CKO 

Ankara Levazım Amirliğine 
gelen ilinler 

Odun alınacak 
GUmlleane Aa. PO&. 2120 Sa. AL Ko. 

dan: 
890 ton oduıı ~zart mıull)'le ... 

bn aıuıacaJct.ır. Tahmin bedeK 5S400 M· 
ra Uk tıemı-tı 38:.> uradır. ean-ıne 

267 kurut nıWcabülnde ~ a
lınır. llallltmeel 20·11-942 cuma ırünO 
GUmOtanedıe pmGol1 Sebn AL Ko. 
da yapılacaktır. ı.tekUıler1n belli sQn 

ve 88&tte kanunun 84 maddeslnlD tartı 
ettltl veç!Ule lta%ır1J)'aeaj()an teklif 
mektuplıamu eksiltme lll&Unden blır 11aat 

evvel Ko. na vennelerl JAzımdJr. PcMa.· 

dald ıedkmeıer kabul edUmeL 
(~16) Dıı67 

Nakliyat yaptırılacak 
Si'1f &.. Sa. AL l o. dan : 
'63.000 ton yem un w erzSuı Hay • 

da~'da va~lardan wyıı Hll)'iarpa
şa amhannda11 Sirked'deki ambara mık· 
li. tahmil tahli~ taru ve ı.stif iıi karalı 
1.arf usulü lk eksiltmeye konmuJtur. Hu
~usi ıartlan Ko. da ~!mili •. Mımak • 
kat teminau 15 090 liradır. bwni 
26. ı 1. 942 pel1M1he ııunu sıw 15 • va· 
pıJacaku. hteklileriıı teklif mektuplan 
ve teminatları ile ihale saatinden bir _. 
at f'Vwl Hamiye'de e 1 Yd. Sb. Ole. da
ki Ko. na müracaatları. (9631) 57.CO 

Kuru incir alınacak 
Sitli As. Sa. Al. Ko. daa : 
Kapalı zarf mWi1 Üe 300 tOD lmnı 

iocir aaun alınacaktır. Evsll ve bwusi 
l&ft}an Ko. da göriilebili.r. 300 roo Jw. 
ru iodr lOPWI bir istekliye ihale edikıbi· 
leceii aibi yansına talip çıktığı uWirde 
de ihalesi ylf!tlabiJir. Teminau 11150 li
radu. b.aıeai 27-11·942 wma güail .. ı 
15 te yapılacağından isteklilerin ihalıe ... 
.ıdnden bıı- saat evvel tıeklü mektuplan 
ve uıminatlııriyle uamı,e·de Yd. Sb. Ok. 
Sa. Al Ko. DA miiraa:ulan. 

(9654) 

Sebze alınacak 
Bal*aılr Aa. Sa. AL Kom. dan : 
Beber k1kı9wta 12 klll'UI ııo --.tim 

tahmin ccülen 40 ton pırua ft OD bet 
kurue tahmJn edilen 4ı0 t.on lıahaıı& vıe 
~ kunJe ıahmtn edllell 8 t.on havuc w 
25 ıcunı. tahmtın edllcın 8 ton kamaba· 
har w 12 ~ ııo t.antlm Qra& tahmin 
f'dllen 8 t.on kereviz kapalı za.rr UBUW 
tıe ekalltme)'e konmtı9lır. Elmlltmaıl 
27. 11 9G eunıa C1lnU aaat 16 da Kom 
da >'•Pılacaktır Evaat ve ..,.Uannı ajW
mek tatl7enler her ırQn Anku'a ı.tan
bul Lv. Amlrlltlert Ye Balıbelır Sa. Al. 
KDm. ela s&'W«llllr Altı il.alem ..._. 

:re bir 19t*H eıkmadıtı ta-dlrde 8"1 

.. -· ltMe wrll••· ,...,, .... 

Sığır eti alınacak 
Bursa Aa. l'oe. J93ti S. Al Kom, 

dan: 
Mudanyadaki birlıkler üıtiyacı i

ç.lo 40 ton ı;ığır eti kapalı aarf usulü 
ile eksıltnıeye konulmu tur. Ek~ilt
mesı ao. ı ı. 9•2 paı.artesi gilnil saat 
ll de Kom. da yapılacaktır. Muh m
men bodeli 12000 lira muvakkat 
teminatı 387:1 liradır. Evsaf ve şart
aameal Kom. da gürülebılir. istekli· 
!erin muayyen günde ıhale saatinden 
bir saat evveline kaıln.r b nkıı mek -
tuplarını veya teminat mektuplarını 
havi teklif mektuplarını komisyona 
vermeleri. (9805) 6897 

Sığır eti almacak 
Bursa &.. Pos. 1936 Sa. Al. Ko. daıı: 
Bursa'daıki birlikler ihciyw için S6 

IOO •P eci kapalı zarf usulu ile eksilt
meye konulmu$ıur. Ecııikmmi 30. 1 l 942 
pazartesi günü saat 16 da Burs~'da Top
hane'de adı bdli Ko. da ya(>llacaktır. 
Muhammen bedeli 58800 lira ve muvak· 
kat teminatı 4925 liradır. Evsaf ve p.rt· 
namesi Bursa As. Sa. Al. Ko. da olcuİla· 
bilir. İstekli lerisı mua')"}'en günde ihale 
saatinden bir saat evveline kadar ttrninat 
makbuzu veya banka mektuplarını havi 
ıeldii mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(9820) 5902 

Sebze alınacak 
Samaıın Aa. Sa. Al. Kom.ilan : 
Garnizon birlıklerlnin mart 1942 

ayı gayesine kaılar iJ\tlyacı iı;ın 40 
ton lahana, 50 ton pırasa ve 40 ton 
ıspanak kupalı Hr!la eksiltmeye ko
nulmuıııır. Bu üç kalem seb7'ınıo 
muhammen bedeli 20 t500 Jirarlır 
Muvakkat teminatı 1537 lira rıo Jru -
ruıtur. Şartnamesi Kom.da mevcut
tur. İhale81 30-11-1942 Balı ~ol " at 
10 da .ııatın alına komisyonu bi!llR • 
sında yapılacaktır. İsteklilerin kanu
ni vesikıılariyle lılrlikte teklif mek
tuplarını ihale saatinden 1'1r saat "'v -
ve! komisvona vermlf olacaklarrlır 

(9896) 5926 

Süt alınacak 
F.&ldeetıh' Hava Satırı Alme Ko

nüııyon undan: 
Fabr ka ihtiyacı için 7 8)'!11< 15000 

kilo süt kapalı zarf uaulll De satın 
alınacaktır. Evsaf ve eartıan daıhllln
de .ıtüınlU.k ihtiyaca ai)re verilmek ü
zere: 

İhalesi: 19-U-942 PE'reembe g(lnll 
saat ıs te Eskieehir Hv. Satm alma 
komisyonunda Y8'>ılacalrtır • 

İlk teminatı 506 Hra ~ JrunıştUT. 
!stekllleıin ihaleden blır ...aaı evvel 
teminattan havi teklif mektuı>lannı 
belli gQn w saatte *6 ırecen ko
miQona venDeıerl Mn oıaııur. 

(9878) 5938 

Sığır eti alınacak 
Gelibolu Meıtcez Sa. AL Ko. dan: 
İhtiyaç iıçln Kavakta teslim şar -

tiyle 25 ton ıntır -eti paızarlıkla satın 
alınacaktır. Muhammen bedeli 3375 
l.lradır. Evsaf ve prtnameel Ko. da 
.ıtörlllebillr. Pazarlıkla ihalesi 20-11-
942 cuma günü saat 16 da Ko. da ya
pılaaı.ktJr. Talipler.in mezkQr g{ln ve 
18A'tte kati temhıatlarlyle. bl.rlılkte 
kotnl8yona müTBC818tlan. <9931) 

5981 

Tahmil ve tahliye işleri 
Gellbolu Merkez Sa. AL Ko. dan: 
Gel bolu lhnanına ll{'lecek veya 

Gelibolu limanından ııevkedilecek 
12.000 ton mlktaruıdaıld çubuk deınk' 
kereste tomruk, balyalı kuru ot ve 
saman döküm erzak mevzuath erzak 
ile odun kömür ve aah' bilcümle eo
yanın Geltbolu .iskelesine gelecek va
pur veya motorlardan tah'U'e veya 
vesaite tahmil ve ambara kadar nak
liyesi pazarlıkla e'k91ltmeyoe konul
muştur. Muhtelif mevadda göre he
sap edilen vaaatl mubammell tıyat 
32400 l ra olup kati temln&tı 4800 Li
radır. Sartnamesı Ko. da aörulebllir. 
İhale 23-U-942 pazartesi ııQnll 9118t 
16 da Ko. da yapılacakur. Taltı>le -
r1n ,me.zkQr gün W: aoette kaU tem.i
nat.lan ve 2490 sayıh kanunun iste-. 
dllti veaalkle blrlJkte Ko. na mllra· 
caatlan. <9935> 5984 

Sığır eti alınacak 
Tnıb0oD .M. Sa. AL Kmn. dan 

IC&pall mrt u.ulıll De eb&ltmeıılrıc 
talll> Çlkmadıtmdan pazarl1klıa l80 t.on 
•tır eU •tın aı-aııktlr. MubRmmen 
bedelıl 108.000 llnı. Uk ~ 6ro ıt
nıdır. EV98f kokınlUnllll bQt.iln ıram4 -
zon.Lo.nnda vardır. Pazarlıtı 27. U. 942 
cuma ııtıntı ua.t ıo dadu'. ı.telclııertn 
belli ltÜll ve ~ -.&.Ilı alma Kom. na 
mQnıcaat1ıın. (99151) 5938 

Saman alınacak 
Oıınak'.kaıle Gamlzon Sa. AL Ko. 

dan: 
~11-942 paaartesl gQıı11 Dıalesl ya

pılan 750 ton samana talip Çllcmadı
lından tekrar 20-11-942 cu,ma aUnll 
ııaat 15 te pazarlıkla ihale edilecek
tir. Muhammen bedcll 45.000 lira ka
U tem natı 6700 Mradır. :r.tek:Werin 
ihale &ünü Ko. da bulunmalan. 

(9962) 5993 

ICok kömürü almacak 
M. Pos. 1140 S&. AL Kom. din Cor

lıu. 
1hÖPfte lıC.*t 800 tıın kdc: idim Q"1 pa • 

sarl*k •tın -tnwcakt.r. n.. :n 11 
9C2 ırüınG aea.t :ut te yaplla.calatn Mu -
veldaııt t.emtınab 2100 llradır. Şartname 
ve evııat her ırün Kom. da 1ıör1J l>Ulr. 
!.tıelclller*l lıOzum)a ~ ıl:tıue 

rinU aelmelıeırl. (~7J 6012 

Şerit alınacak 
1 No.lu Alı. Sa. Al. Kom ca.ıı 1lıtanlNl 
Mete dınml 380.000 21 mm. 1ik diki ~ 

ıit 380.000 Z1 nmı. * dÜll .... 160.000 
ııo mm. ilk ntU rertt ıS>.000 80 mm. 
1lc dilız redt IPIAti clheU uılc«Vedm "'° 
rtleftk yaptınııı.eak olan )'lllkanda 711-
11 eentıertn pawillda "*8RQı_. 25. 11. 
942 ç~ba dınO 1111ııt 14 te Tolıhane
de Kom da. ~iııK'elclbr. fmaJıyeıWın 

tııltndn bedelıl 180.400 ..... lca terrunatı 

~MI) Jlrwtıl". 'l'UlpleNı beül vatc:lttı'? 

~ aeımeııen. ...... -

Çizme alınacak 1 
Erzurum As. Sa. AL Ko. darı.: 
1000 ç ft çizme pazarlıkla müna

kasaya konu muştur. Pazarlığı 26-
11-942 perşembe güınü saat 15 te ya
pllacaıki:ır. Muhıı.mmen bedrU 22 000 
lira olup kaU t mlinatı 3300 liradır. 
$&rUıame ht!r gün Ko. da ııörülcbl
Jır. lstek 1 n belli gün ve saatte 
temlnatl le komisyona muraeaat-
lan. (9952) 6030 

İncir alınacak 
As Pos. 480. Sa. Al Kom. elen 

İstanbul. 
100 ton hayvan yiyeceği :incir 4 par. 

ça olarak ayrı ayrı şartnamelere is
tinaden pazarlıkla satın alıııaookbr. 
Şartnamelerı konusyonöa görUlle _ 
bilır. Eksıltmeleri 20/l1 /942 gUnll 
saat 15 ten 17 ye kadar i tanbul'<la 
P ngultı Harbıye Mektebi bına ında 
4W irtibat Sb. de yapılacaktır. 

(9984) 6031 

Buğday kırdırılacak 

ve 
caat an. 

Keçi boynuzu alınacak 

As. Po 5151 Sa Al Kom. ı1 nı 
Aya ta ikı ayda Leslım ve muka -

vele~ e o ı ı şaruyle 18 ton 
lalınna ile 18 ton pırasB pazarlıkla 
ııaun alın caktır. Pırasııııın tcırnınatı 
katıye ı 270 !aha nnın teminatı ka
tiye i 405 lir ılır. Pazarlığı 20/11 942 
c llll'll g nU s at 15 de sarıkıeladaki 
Sa 1\.1 Kom. da yapılacaktır. Evsaf 
ve rtlarını örmek lstiye !er her 
gün ı saa !er nıle ve istek ıler n<le 
bellı n ve saa te temınatlan ıle 
blrlıkte .sözu e~en komisyon el. 
mel eri. (9991) ~ 

Sığır eti alınacak 

f).) 

Kavunna imal ettirilecek 
Ge bolu Metkez Sa. AL Ko. dan: 
1htı)lnç 'çfn ı ırlan ve teıımk lerl 

C'l1ıetl ask r y('(k>n ver imek 6a.rll~le 
180 ton .kavurma pazarlıkla imal et
t n1ec Ur. Muh mmen bN!cll 27 000 

ra kati t mlnatı 4050 liradır. Evsaf 
ve rtnmn Ko. da s::Qrlll 1 r. ı>a-

-!1-

Türkiye İş Bankası 
Küçük Cari Hesapları 

1943 İKRAMİYE PLANI 
Keşideler: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos,! İlkteşrin 

tarihlerin de yapılır. 

~ 1943 ikramiyeleri 
Adet Liralık Lira 

1 1999 = 1999 
1 999 = 999 
1 888 = 888 
1 777 = 777 
1 666 = 666 
1 555 = 555 
1 444 = 444 
2 333 = 666 

10 222 = 2220 
30 99 = 2970 
60 44 = 2640 

250 22 = 5500 
334 11 3674 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yalnız 
para biriktirmiş ve faiz almış olmaz aynı zaman
da talihinizi de denemiş olursunuz.' 

gırebilm ol: MahkemeleJ" 

H 

Kurban derisi satılıacak 
za.rhkla hal 27-11·942 cuma nll ~-- T.H.K. ~ Bııe!:enktm· 
saet 17 <le Ko. da Y81Pl aıcaktJr. Ta dan: 
Upl rln m Or .ıt n ve tte .kati Teltminm 4000 adl!ll ~ tdıllı. :ıoe-
teımınat yl liktAt komtlıyorıa ... müraıcae.tJan. <9989> 6036 - w oeıtıll 6ct-••• ....._ 17 .._ ~ 942 .__ aönQıOOeın ....,._ 7 &ılk· MUhlk .._ ~ fıuıaa __.. 

Kereste alınacak kAMm 942 ıııazarteat ...ın0nıe lılıdıu' 21. ıa ~ 9llOnek ~ ~ 
BurWl Mı. Pus. l93G Sa. AL Kom. öıın: ır\lll mtlıddeUe a.Qllc ~ konulmut- ma ~ IMllha.W hıBn*leıUaı ...
lhtdı>'lıc ~ pe:mr!Jklıa muhtelılf ebnt t.ur. ~ 1500 llmbk - t.eırun&t- Gedılız'dn Şftphene nıbtı)ı..... Tltıı ... 

ta 500 m 
kerellte aıwıı a.hna· lıar6>"lıe ~ T .H.K.Ş. tıaeıaınııtına 1 mah&Deıllnden HüıNıırin o(ı:)U 3:>ol ~ 

mllnıaut(".la llll1neme.>'( ~ Ye ar- hı MI Aklaart'Un ~ aaı;,.e cıera ...-.. 

Sa. Al KtWn dıa 

sonunda ta 
dıen )'(17.de ll5 im temin.at alin t'tilctıT 

lateklllleliın bclllı1 eUn ve saa t.t.e Kul\ da 
bWuınmRJan. (9987) 6(l3q 

Llnnll)'IL iltJl1lk ~. kemeııılnde ~ ~ ..... ıdlıı: 
~ üC 47 ba&8ne "Vlle :pll& Jılıra at:r PM'& 

oezıumım ~ - teYlcılftnıe .. 
~ KaMe 9e ı.....- w 

A k ~ 
wr«ıen 25 6. 942 ll'Üll \it! 250 --n ara enyuva ık&n ~ matıka•""'*-ol! eımıe-. 
ıdc lcaUaıet ~ ~ ... 

Koyun eti kavurması oa.r. lllli 

Erzurum ~1:_a:~kxo. dan: kooperatiflnden : o.!~am.2!.: karan 
10 ton koyun etıl kıwurması pazar- Oıdıln'W Y~ _.. n 'a 

hk a mün kasırya konuldu. Tahmin 5 İlkkinun 1942 cumartesi, !'.!Bat Aıbdu.l.iaiı oğıııa :ıt-ı Kader vıe ııea ..,. 
bedeli 30 000 lira teminatı 4500 1 ra. 15 te, Ar kara llalkevi salonunda 
Milnakasası 25·11-942 carşa.mba saat 1 ıir •. n fevk IAde ınnumı hev = SttWr- oQıkı Hıuılt 8rı& hoııılı:lu.-
14 te Y pılac k. Şartnaımesı. her n toplantısı yapılacaktır. Sayın ortak- n aailD'e Ol!!2lll. ~ 
komisyonda gôrlllilr. lsre-kl lerln bel- lanmızın bu toplantıyı oereflendk _ Konmwna ~ muhaıMt ~ 
ll gun ve saatte tem.ıına1larlyle ko- meler! rıca olunur. ı lwlt.em do~ ~ ~ .., 
mili)'Olla gelmeleri. <9986> 6039 Ruzname ı İdare mecJlei raporu _ l1lllllıda; M.lllıll K.K.. - 4-S, 515-:.ı, • .. 

llUll okuıımua. ~ awdt-*ıce 1*mıl beler' illa .. 

Vilayetler 

Sıva yaptmlacak 
Afyon Viliyeımden : 
Memleket hast.anesıııln 62441 lira 

-&4 kUl"U§ keşif bc<lelli harıcl aıvuı 
kapalı zart UBUlıyle eksiltmeye ko -
nulmu tur. 

ı > İhale 25-11-1942 tarihine mu -
a<lıf çarşamba KÜilü aaat 15 te hU· 
ktlmel bına L,ilaki daimi encllinen • 
de yapılacaktır. 

2) Muvaıkluat tem.inat 4372 lira 7 
kuruştur. 

3) Keşifname, plin, umumt, hu -
susi. fenni ııartnanıe, mukavele pro.. 
jesi vıl y t nafıa mtldürlllğUmle gö -
rWebılir veya 312 :ıcuru. bedel mu -
kabı ııırle alınır. 

4) İstekli olanlar bu işe $Örmek 
tbere alacakları ehliyet veaikaları 
için ihale ~ünden e.:ı az de: ailn 
evvele kaılar vıl yete istida ile mU
racaatla veeıka almalan liıumdır. 

5) Eksiltmeye i•tirak lc:in alınan 
ehliyeı VHikUı ve muvakkat temina
tı havi teklif zarflarını )'1.lıkarıda ya. 
zıh ihale -.ılnden b r saat evveline 
kadar encümen rei lifine vermele -
rl ilı\:ı olunur. (1189) 67 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilam 

Bolu vilA,yetlnden: 
1 Ek ıtrneye konulaın tş: Göy • 

ntık-NalhJıan yolunda muhtelit mev
kilerde betonarme olarak yaıpılaca:k 
iki köprll ve <> ı adet menfez nşaaıtı 
keolf bed 1 204439 ı m 45 kuruştur. 

2 liu a.ıt şartnameler ve ev-
rak şunlardır: 

A - Ekalltme şartnımıeld 
B - Muksve projesi 
C - Bayındırlık Werl aeneı &art· 

namesi, 
D - Köprll ve 'IM:l.tczler &neeatı

na datr feı.nl ve hususi şartname. 
E Keıslf hul6sam, s ısueı fiyat, 

mesaha cıetv il ri, 
F Betonarme köprtll r tnşaatı 

ha kında f nnl $'.lrt.'lame, 
lstly nler bu l\rtıı mf' erl ~ "

rakı Bolu Nafıa Mlidur ü Un e .ıt6-
reb r.er. 

3 Ekafltme 8 12-942 tarlhlıı n 
salı ~ saat 16 da Bolu da hllk 
met kon nda Naıfı:ı MQd!lr fi Q o-
a nda yaıpı ır • 

f - lllll6Mme Uı&>* .ı --

Ortaklarımıza 
Arılcara Marıurw K.oocıen&W em- _ 

keünden: 

.A1*ııırıl'da. Oluftn ~ b
llll blır mllddet ıctrme hlıme ~ -
ri) ııe ev adrNleftnl bizzat ft&'9. mek • 
tupla .ııtııeı. medtezlne bBdlnne)erl Aca 
oıunur. 29'.M 

Kayıp - Kömilr müessesesinden 
aldığım 23.10-194.2 ıarlhlı 20647 nu
maralı 1 ton kömür fişınl kaybt'tlım. 
Yenısinl alacağımdan eski mm hUk
mU yoktur. Dursun Arıkan 

tırpara~~
~u-~..._ .. 
10 942 .... w J0«>.'100 ........... 
~ 

499'2l8t -
Mahkfimiyet karan 

Odan CillUJ. Jl.tlndeD: 
Car*ınıı111 Hoca ~ nut • • 

ekil Mehmet o(ı::.ka lllnNI BUrr9t CaW 
h CaNcın ~ 

huı.Aaaaırun dW~nm 

~~wk ~ a.-. 

Satlhk mobilya ~~ ~ .., 610-:na ... 

Az lcultaınılmııe bir y11ta1t odaısı e t '9977) 

bir .Uorı takımı satJlilct.ır. Yetı1'@hlr 
Akay Sokak Fetlılbey köfkü karşısı 
No: 21/B 111 

Ka.yııp Memurin KOQIPe!'atifin -
den aldı m 2315 numarab hil!ııe ee
nedlnl k~ m. Yenisini alaıcaiım· 
dan e8kJainin hllkmü olınadıiı nan 
oh.mur. 

Dr. Jlaaan R881P Erensell 
104 

,:!flllllllllllllllllllllllllllllll!:_ -5 ·NEOSTERIN E -- -: S hhatll olmak lçüı lnMruD a- : 
_ z. burun, boiaz ve bademcl.k- : = 1 rini sıhhi blr tan.da temiz bu- = 
: ıundurmuı llzırndır. : 
: Bu 701larla ırtren nede an- : 
: jinle-r, grip, kızıl, kızamık. dlf- : 
: teri, kabtt1nılak, ~k. suçlçe- : 
: il. menenjit- ilah bulaflcı : 
- bastalıklarda = - -= NE08TEBlN = -: Pülverlzasyon veya .ıtarırarıım 5 
5 itfaya yardım eder : 
- Böyle ~ Ue ıemaata : 
: bulunanlan korur, f&}ısl thti- : 
: yat ve tedbiri aldırır. Eczane- : = ıeıde .reoetem uıt.ıhr. = = 2'18' = -................ .. 

BUGÜN--. 

Ulus sinemasında 
BQyUk a§k roll rınin ı eal 

ve e z yıl ızlan 

R E B E K A 
- ve-

Vaterlo Köprüsü 
fılmlerınln unutulmaz aşk 

• kahra manian 
Laurence Olivier 

- ve-
V ivien Leigh 

tarafından büyUk bir ku 
yeratıl n 

ISTIRAP 
GECEsJ 
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~ Köylü ve İşçi elbiseleri ~ 142 kalem ilaç ve sıhhi --A-t-öl_y_e_b-in-a-sı_i_n-şa_a_tI-
MAARİF VEKİLL1G1 Devlet Şfua.sı 

Memur alınacak 

Devlet Deniz Yollan iııetmesi Umum Müdürlüğünden: 

T optan Satış Yeri : 

- malzeme alınacak Maanr Vcldlllğindcn: 
1 - Ankara Bölge ~ıı.nat Okulu Dovlct Şurnsı Reisliğinde~: -- GuııırUk Muhafaza Gcııcl K. lığı 

: Merkez ~ııtıo Altaa Komis~ onund:a.n: 
ı - 21 ilktcşrin 9.ı2 s:Uı guı1U e.

- çık eksiltme usuliyle .satırı alıııacıığı 

demir atcl)·esl binası inşaatı (elek- l - Devlet Şurasında münJıal bu-

16/ 11/ 1942 - 22/11/ 1942 tarih lerine kadar muhtelif 1 
hatlarımızdan kalkacak va purlarm isimleri ve kalkış 
gün ve saatleri ve kalkacak lan rıhtımlar : -- • -- MUetl.'lcsesl ntölyclcrlzı<le U<..V/~ "IAC!.AM, DAYANIKT.I olamk köylü 

ve lsc1ler tçm yapılmakta ola.."1 elb !!<? ve palto ccş!Uerinln Kastamonu ve 
: kaza.lan iCl:n toptan ve pnnı.kende sat.$ ~crt: 

- evvelce il ın edilmiş bulunan (14~) 

lrik teslsab hariç> kapalı zarı usu- lunn.n ikinci sınır mUl_Azımlıklar için 
IU ile ekslltmcye konmuştur. ı 28-11-~2 cumartesi günü saat 10 da 

2 _ Bu Jnşnatın keşif bc<lcll Ankara da Devlet Şurası binnsında 
246958 !ıra 60 kuruştur. müsabaka imtihanı y~ılacaktır. 

Ka.nıdeı:lz hattı - sau 4 oo ı.e (Erz\mım) cuma 4 oo tc (TllTI) G<ıtatn ti 1 
bmtt1<lıın _ 

-- knlcııı il6ç ve sıhhi mnbemcnin lhn.
lesı, ı;orıılcıı lhzıını uzerine geri lıırı.ı
kılıııı, tır. 

3 - Eksllunc 20-XI-1942 cuma 2 - İmtihana girebilmek ~in Hu-
gOnü s:ınt 15 tc.' Ankara'da Bilyük kuk veya !ktısat Fakilltclerl ve ya
E\•kaf Apıırtmn.nındaık.I Mesl<.'kf ve hut Siyasal BHgllcr okulu veya hun
feknlk Öğretim Müsteşarlığında lnrn muııclıl olduğu Maarll Vekftle
toplanacnk Vekillik İhale Komlsyo • tlnce tnsdLk _oollm!ş ?hın ynl)ancı 
nundn yapılaca'ktır. memleket fnkliltt• ve ylıksek mektc.ı>-

Bnrtuı hattı - CUmartesl 18 00 de (Kndes) SII'ked nhtımınd.'ln 
Mudo.nyn hattı - P4:T.nrıtcı.I, c:ırş:ımbıı., cuma 9.00 da tSuıı ı CUm 

KASTAtvtONU ---- Bandırma hattı 

tc CTmk ı pııznr 9 00 d:ı (Sus) Galata nht mm 
- Pazartesi, c:ı~ mb:ı, l'U.1118 8 lo le (TnıkJ G 

mındıın, nynrıı cnrınmtxı 20 00 d < i\n '8) 

~ı oo llc (Annr l'tıı ı Topl'ane nhtım an. : Avni Okay ve Şeriki Mustafa Öziş Ticarethanesidir . .§ 
""11111111 1 11111111111111111111111111 1 111111111111111111111111111111111~ 

2 - Mııh!lınnıen bedelleri (3 00) 
ve ırıııva.klmt teminatı (285 ı li r dan 
ibnrcı olan lıu ıl:ıç ve sıhhi malzrme
nia 20 1 ı. He de s:ıat l4 te )eniden 
nı;ık olarak eksiltmesi ynpılncaktır. 

4 - Bu lnsııatıı alt proje ve şart- !erinden mC'Zun olmak şarttır. Karablga hattı - &ılı 19 00 da (An:ıtartıı) cuma l9 00 da (Bartu\,) T 
nameler, 12 lira 35 kuruş mukab !in- 3 - fmt hnnn Rlreccklcrtn ya.elan ne nhtmıınd:uı. 

5 kalem sebze alınacak 8 - A lrıacak il!iç ve ı;ılılıl mıılıl'
meııin teslim mQdd«ti, ihaleden itiba
ren bir aydır. 

de Vekillik Yapı Işlert .MüdUrlllğUn - 30 u gctml3 olmıyııcuktır. tmroz hatu 
Ayvalık hattı 

- Pnzıır 900 <L'l <Ülgen) Toı>hııne nhtnıund.:ın. 
dc.-n alınnb lir. 4 - lmtıhanda muvattak oıne:ı.kla- - Cnrs:ımb.a 12 00 de (Bursa), cumartesi l2 00 de <A 

5 - Bu lnşant lcln IUzumlu olıın rın mcmu:rtyNe alınmnJarı mmıurtn kn
<;lmento ve demir Vekllllkçc temin 

)'a) Sirkeci nhtımındnn. 
Askcrt Fabıikalar Grup MlldürliU':U Sntın Almn Komlısıyonundnn : 

Tahmln c-<lı.len bedeli 
Cinsi llk temlnııtı l\f ktan Tutan 

oluıınclliktır. 
6 - Eks!ltmeyc girebilmek tein, 
aJ 13597 lira 9J'kunıştan ibaret 

nununun 4 Uncu mnd<loon•le yazılı şart 
ve vasıtıa.n haiz butun.maıanna bnğlı

drr. 

lzmir s\ınıt - Pn7.ar 10.00 ôn (17.mlr) pen;cmbc 10 00 do. (Tı.rtuı.n) GaJ 
tn nhtım ndıın. 

Lahna 16.15 Lira 109000 Kt;. 21800 l.lra 
Pırasa 2100 112000 ,. 28000 ,, 

11 ıç ve sıhht m!lh:cmenln elnslt'riyle 
mıktnrlorını gll~tcrlr liste ile hU'ıa 
nit 1<1 ırf ve fenni ~artnamc her gUn 
kcıın İs) onila ırorUlehilir. 
~ - l~k'!iltmt' gilınrük ve tnhlsııl' -

lar Vrk"ılctl blnnsı lçhd" toıılnnncıık 
olnn komi'IJ·onilıı ynpıl!lcaktır. 

olan muvakkat temlnntın, 2190 sayı- 5 - lnitihıındn muvııftnk olıınlarn SO NOT: Vapur BCfl"t"lcr1 hakkında her tOrlU malOmat nıatıd.ıı telefon nuın 

lspannk 2100 112000 " 28000 
lı kanun hilkUmlerl dnhlllnde veril- Ura nstı maae vertle<:ckUr. tnn yazılı acenuı.tnnmıZd.'ln ötrcnUeblUr. 

PatatC'S 3..160 •• 112000 ,, 44800 .. mesı, 
b> En a7. 050.000> liralık benzeri 

ln5aatın taahhüt ed ld ğlne ve taııh
hlidiln lfa olunduğuna dair vesika 
gösterll mesl, 

So •nn 6461,25 Kr. 35000 8750 6 - t~tcklİl<'rin hclli ı:riln ve SBllt

te komi~'·onn bn~ vurmııları. 1 - Yukmıd:ı cl1l6 H! mıktan ı k temln.-ıt m klarlan yazılı 5 kalem SCW:e 
l . 11. 942 tart.hinden 31. 5. 943 tarl.h!ne kndar cratıı vcrltmeok llzerc Kırıkkale (9505) 6~21 

Grup M ıiüll:ü saun Alma Kom yenu mart!c~lc 30. ll. 9~2 tarih ıı:ınt 15 te c> İhale tarihlnrlcn Qç gQn evvel 
(tatil günleri hariç> Nn!ın Vôldlll
ll'lndcn alınmış ehliyet vesikasının 
ibmz e<lllmcsı, 

YO lama b ınd kapalı zarfla ihale ed cccktlr. Askeri Fabrikalar 
2 TaUplcrtn tek tr mektuplıınnı m~<Or ıı;Unde s:ıat H de lmdnr kom~ 

v rmclm. 
3 - Şnrtn:uneler Ank rn'd..'l ı.v. Şb Md, lstanbul As. Fnb. Sn. Al: Kom: da 355.000 kilo ekmek 

pişirttirilecek 
Kırıkkale Grup .MUdllrlUğU Satın 

Alma Konusyoı undan : 

dl 1942 senesine alt ticaret oda
sından vesika alınmış olması şarttır. 

ve Kınkk.ıle Grup l\1Udurlüf:'U Sn Al. Ko. da ıı;örUI b lla". (98.">t) 5975 7 - tsteklll<>rln, teklif mektupla· 
nnı ihale gilııil olan 20-XI-1912 cu
mn gilnil saat 14 e kadar komisyo
na vermiş veya göndermiş olmalan 
lfızımdır. Postada vuku bulacak gc
C'lkmcler kabul e<'lilme.z. <9~> 5631 

Devlet D.emiryolları 

Kuru çam odunu alınacak 
Dt"Vlet Dem ryollan 3. İşletme 

MUdlırıUltllndcn: 
M tar, muhammen bedel ve mu

va kat t m mıtı Q!ia 1ıda yazılı kunı 
çam odunu kapalı znrf usullyle ek
s itmeye konulmu tur. lhnlesı 23-ıl-
1912 pauırtcsi g nü saat 16 da Balı
k lr'de 3. İşletme b n ında yapıln
<' tır. lstcklil rln 2490 sayılı kımu· 
nun tıı) n etU • vrslkalarla Uıale gO
nU mua) yen saatten b r s:uıt evvel 
komisyonumuza müracaattan lfızım
d r. Bu ı a t şartname ve mukave-
1 n me projelı-rl parasız komisyonu· 
muzdan alınnbll r. (9541) 

Bulundut:u yer: İşletme mıntaka.'!'1 
dahi ndc herhangi b r istasyonda 
' agon keıisinde, mLkUın 500 ton, 
muhammen bedel beher ton lçln 35 
lira, muvakkat teminat 1312 Ura 50 
kurus. 5622 

Memur alınacak 
Devlet Demıryo!ları Umum Mü • 

dlırıugunden ı 
Idaremızclc kurs ve staj ıı:örerek 

makmıst ve başnıakııııst. teknik bU
r o personeli ve ıen memuru yeti§ • 
tırılmek uzere !Uzumu kadar sanat 
okulu mezunu alıoacakur. Yapıla -

• cak kabul ımtllınnında ıı;österecckle· 
rı muvu.ffakıyetc gore sanatklu' un -
vanıyle ayda yuz lı~a kadar ücret 
verUecektır. 

Bır senelik staj mUddetinl muvaf
fakıyetle bitirenler tescil edilir ve 
mute:ık.ip kurslardakı (muva!fakı • 
yeUerıne göre merkez, atölye ve de
po teknık kadrosu dahılınde terfi e
derler), 

Araııılan şartlar şunlardır ı 
1) Sanat okulu mezunu olmak 
2) Askcrlığinı yapmış bulunmak 
31 Y ı otuzu geçmem~ olmak 
4) Ecnebi ile evli olmamak 
1 alıpler b1r dılekçc ıl e 30·11-1942 

tarihmc kadar İstanbul, Hayclarpll§a, 
Sırkeci) İzmir, B::ılıkcslr, Ankara, 
Kayserı, Adana, .Malatya, Eski§ehir, 
Afyon ve Erzurum'da iııletme mU -
dürlükleriııe müracaat edeceklerdir. 

Dile {Çeye sarih adres yazılacak 
aoağıdaki evrak iliıstirilecektir a 

1) Mektep diploması 
2) Doğruluk kiğıdı 
3) A3ı küğıclL 
4) Askerlik durumunu bilclircn v e

ııika ve nüfus cüzdanı 
5) Diğer bonservisleri 
MU abaka imtihaıılıın Ankara'ıla 

yapılaca.ktır. Şeraiti haiz olanların 
A nkara'ya kac\ar seyahatleri temin e
llilecek ve lmtihnn ~nti adreslerine 
b ildirilecektir. (9697} 5782 

Toprak kazması alınacak 

D evlet Hava Yollan 

Yüksek mühendis ve telsiz 
başmakinisti alınacak 

Devlet Hava Yollan Umum Mil -
dilrlüğilnden: 

1 - ldaremlzde münhal 80 ve 70 
lira kadro maaşlı yuksck mUhendıs
liğe flU milhendls alınacaktır. 

2 - ·raııp er artısından seçilecek 
bu ıki milhcndis 3656 s:ıyılı kanun 
hilkümlerıne le\•fiknn gırcbllecekleri 
derecelere göre maa.ş verilecektir. 

3 - Taliplerin nşağıda yazı.lı ve
s kalan bir dllekt'()ye rapten 30-11· 
942 tarihine kııclar Umum MtidUrlil
ğumüze göndermeleri Jlizımdır. 

A - NUfus cilzdnmnın ııslı veya 
tasdikli su reU. 

B - Askcrllğlnl yaptığımı dair 
ves kn. 

c - Doğrulu.le kfığıdı. 
D - Şimdiye kadar bulunduklan 

memurlyetlerl bildirir muhtasar hal 
tercUmcsl. 

E - Mektep diploması. 
F - Varsa iyi hizmet vesikası. 
4 - ldnremlze bir telsiz mUtc.hııs

sısı. b r telsiz baş maklnlstl ve bir 
telsiz basmemuru alınacaktır. 

5 - '.l)allpler unısından seçilecek 
telsiz mlitehnssısına 3656 sayılı kn -
nun hilkümlerlne göre 260 Ura)'ll ka
dar ve ldarcru.n göstereceği ht•rhangl 
bir yerde çalLsacak telsiz t>aşmuki
nlstlne 175 ve tclsiz başmemuruna 
150 Ura aylık Ucrct verllecekt r. 

6 - Bu vnzlfelerc tal p olanlann 
ıışalbda yazılı vcslkalan Umum MQ
dUrlilğUmilzc hltaben yazacaklıın di
l kçeye rapten 30-11-942 tarihine ka
dar idaremize göndermeleri llızundır. 

A - Nilfus cüzdanı . 
B - Askerllğlnl )'aptığınn dalr ve

sika. 
C - Do~ruluk ld\ğıdt. 
D - Ş mdiye .kadar bulunduktan 

mcmuıiyetıeıi blldirir muhtasar hal 
tercUmcsl. 

E - Mektep şahadetnnm«ıt. 
F - lyl hlzmet vcslJmsı. 

(9!148) 5972 

NAFIA VEKALETi 

l) Bcdelı tahmin edilen (7100) 11-
ra<laıı ibaret olan 355 bın kilo ekmek 
l-1-1942 tarihinden 31-5-1943 tarı • 
hlııe k dar erata verilmek Uzere pi -
şlrttiriıecektir. 30-11-1~2 tarihlııcle 

Atölye inşaatı 

saat 15 te kapalı zarfla ihale edile - Maarl! V ekl'ılellııılen : 
cektır. İhale kapalı zarf usuliyl!! ı - Ankara Bölge Sanat Okulu 
yollama binasında müteşekkil satın elektrik aıôlyesi bimısı inşaatı (elek
alma komisyonu marifetiyle yapı la - trik tesisatı hariç) kapalı zarf usu· 
caktır. Jiyle vahidi fiyat esası Uzerlmlen elt-

2) Ttıliplorin teklif mektuplannı siltmeye kol}ıılmuştur. 
mezkQr ~inde saat 14 e kadar ko - 2 _ Bu inşaatın tahmin eılilen 
mis) ona vermeleri. (9852) 5973 keşif bedeli, {492.156) lira 75 ktı -

Koyun ve sığır eti alınacak ruııtur. 
Kınkkale Grup lllUd!lrlll~il Satın Aı- 3 - Eksiltme 30-11-19·12 pazartesi 

ıoo Komls~onundıın : günü saat ıs te Aııkaı·a'da bUylık J.;v-
1 _ Tnhmln cdllcn bedeli 214 bin 11_ kaf apartımanındaki Mesleki ve Tek. 

nik Öğretim MUsteşarlıAınıla toplanıı 
cnk V ekillik ihale komlsyoııuııda ya
pılacaktır. 

nıd:ın lbnrct ol."1.n ve ,yalmz l!kkl\run 
ayına mah9US olmak llzcre yalnız bir 

aylık koyun cU olmak üzere diğer 

200000 Kı:. sııtır eU ı. l 943 tarlhL'I -
4 - Bu inşaata ait proje ve şart

nameler, (24) lira (60) kuruı;ı muka -
den 3'. 5. 943 tarthtrıc kndar enıtn ve- blllııde V ekillik Yopı İşleri MUdür
rUmck Uzerc satın nlınacnktır lll@nden alurabilir. 

2 - Alınacak etler dere.ten alınma s - Bu in§ ıat İçin IUımmlu olan 
>il' lhtty ıca göre tartnam<.'Sl d.ııh ı nde demir ve çimento V ckillikçe temin 
o.I n caktır olunacaktır. 

6 - Ek!ıihmeye girebilmek içirı : 
m tıırlan ~ zı ~ucr 30 ıı 94ı tnrlh a) 23436 lira 27 kunıştarı ibarel 

n b mütl'- muvakkat teminatın, 2490 sayılı ka-
nun hUkUmleri dahilinde verilmiıı ol
ması, 

b) En !lZ (300.000) liralık benzeri 
dllcccKt r. ın aatın teahhllt eılilıllğine ve teah-

4 - 'l'ol lerflı k•kltf mc'kt.ııt>ltnnı hiİfHin l!a olıındıığunn ılair vesikn 
ml'T.kOr ı;rlinde ııt 14 de kadar k • • gösterilmesi. 
mlsJ:ona 'eımeert. c) İhale tarlhlnllen 3 ı:lin evvel 

15 - Şartnrun<.'lı~ Kınlıt<nk• nnıp Mü- (tatil günleri hariç) Nafıa V ekllll -
dllrlUğll, sa Al. Kcxn ve Ankara Lv ğinılen alınmış ehliyet vesikasının 
Şb. Md de ı .. tııntıul'dıı As Fb Sa Al ibraz edilmesi, 
komlsyon1:ınnd:ı goıillcb ıtr. d ı 1942 senesiııe ait ticarı•t oda • 

Cinsi koyun eu mlkt.ıın ·1()(1(l() K2 Btnıları vesika olınmış olması ı;nrt -
tik tem tı 40':1() t:ra tu1.:tn r,.• ıo Um tı r. 

c nsl Bıl':ır eti mnctnn 20(lM(! Kıt 7 - İsteklilerin. teklif mektupla • 
ille tcm'.mıtı 12000 Hm. tut ıı •r00(1(1 I rırıı ihnle günü olan 30-11-1942 pn-
ltrn. (M!">31 ~4 zartesi gUnü saat H e kadar komis -

Eski işç i elbise ve 
satılacak 

yona verilmiş veya gönderilmiş ol • 
paltosu maları ltizımılır. Postıııla vuku bu • 

1 lacak gecikmeler lmbul eclilmez. 

Gaz Maske Fabrikaııı MUclllı:IU - • 

1 

(9849) 6922 

ğUııden : Atölye ınşaatı 
I<'abri1'.amu:da bulıman 1146 parça r.ttuırtt \'ek1WA1ndıc!n : 

eski l§çi caket. pantıılon ve paltosu 
1 

_ Evvckıe lra:ı:ınh zart uı;ulil ~ 
Bataklık kurutulınası işi çift lmpıılı zar! usuliyle ~tı lncak • ııaznrlald:ı ynııımn 11ıaıesm.:ıc ıs1ckli 
Natıa VekA.lcUnden: tırTaliplt'rİn malı ~örmek Oıt-re her cılannmıısı doln)ıs1Ylc yemden kCfin 
uaı-lltmeyc konullın hl: gUn saat S.30 .~~n 12 ye kaılnr fabri- ynpılnn f;.<11<1şt'.!ı Böt1re &-mat OlruJıu 
ı - Nlfdc su l.şlcri Ycdlncl &ıWe mü· Ramız ambar efli~ine mliracıı.atları ı ıaıttı tcsvt;;~ nt.ölyesl blnnın ınşantı 

dürtUQ:(l l:ıW&csl içinde Akslı.roy•ın Safıll ve teklif ınckltıplarıııın 10-12-1942 (ek-kt.rlk tcs tı ha~) k'krar kapalı 
köyU cıva.nnclak.1 KD.nuıaz batnklııtmm tarihine katlar Mamn'k'tR F'abrilta zarf usutu tlc eksUtm~~ k<mulmu ur. 
kwı.ıtulınn& t51. MUdUrlügUne vernıe!Prt iU\n olurı11r 2 _ nu ın.ııııntm tn.hm1n ru len kccıır 

Tıı.hmln cdlli."'11 k<.'OU l>c<tcıt tb-.ı.t vn- 2926 bedeli 3l' . .G3S5 liradır. 
hld1 estı& üzenııdcn \48481G> lim (70J 3 - Ek.s'.ltmc. 2. 12. 1942 çn.rı;:ımba 
kunışt.uı". ı Bos sandık ve tem~ke satışı gUnu s:ınt 15 t<', Arıka.ra'da bU~ilk Ev-

2 - Ekslltme 23. n. !H2 t.nı1h ne Ankara Memurlax Kooperatif kal apartmruundnk1 Mes eki Ye Teknik 

D.D.Yollnn Ha>dnrı>11$D. 
nıstlıy:ın ııazartt'Sl ~ııU annt (15) ıe ı Şlrkctln<len: Ölt'reUm mu teşıı.ı-JaC n<1D. toııınnacak 

Sa. Al. Anka.ro'd.a su blcı1 relsUi'ıl binası lçlrıde Boş şeker snndlb"l ve boş t.enek,. \'eklilik ıtınle kom m.onunoo ynpıh:ıcak-

Kom.lsyonundıın: 
Muhammen bc<lell (24000> yirmi 

dört b n 1 ra olan lGOOO> altı b n a
det toprak knzmı:ısı <30 sont~rin 
942> ı>aZ."lrtcsl .ı;UnU saat (16> on aı
bda Haydarpa a'da gar binası dahi· 
llndeki komisyon tarnfınd:ın kapalı 
zarf u ul >le satın alınaaıktır. • 

Bu ise girmek lsUyenlcrin 08001 
bln sekız yQz liralık mu\•akknt teml
n t, kanunun tayf netti •! vesi.ka arla 
t kllflcrl.nl muhtevi zarllaruu aynı 
giln sa t <15> on bese kadar komıs • 
yon re llf;inc vermeleıi lfızımdır. 

Bu fşe aıt sıırtntınK'ler komi yon· 
d an ııar sız olarak dal':ıtılmaktadır. 

((1882> 5943 

Balast alınacak 
DDY Umum l\lüdUrlUR'llndcn: 

toı>Jıınan eu cksllunc kom yornı ocıruıın- ııatılncaktır. tır. 
da kaıı:ııı zart usuUy!e yapılacaktır. lsUycnler n şirket merkezin<' mil- 4 _ Bu ımıınta att proje ve s:ırl.lla-

3 - lst.eklller eksUtmc tıUrtJınmest, rncaatlıın. 292:I meler, ı 18) l1rıı (:\:.?) kuru~ muknlıllln-
muka\elc proJCfll, lxı.)'llldırlık l:ıler1 ııc- de Anknrn't'la V«klll1k Yapı hılcrt MU. 
neı aartnnml'S!, umumi su !:;im rennl Kayıp - M. Kooperatif S rkeUn- dUrlUi'ı.'Undc.ıı, Eskl.$clı de Mnar1! MU -
s:ırtnıımcsl ııe hususi ve fenni ı;ıırtna- elen uldı •ım 26-10-942 tarilı \'" 20946 1 dUrlüğUndcn alınabll r. 
meler! ve proJclcrl (24) llnı (24) Jcun.ış No. lu könırll fı 1 ile Mal:ı.t~n vllfıye- :; - Bu fIWınt lc!n ıuzumlu ol:ın <le-

tınd n ııldı •ım nUfus cilzdnnımı ve 
knrııtıitında su Werl relsllf;tndcn ıı.L'l.bl- llamanıönU 5 1-ncl H.D. B r ıgind"n mir ve clmento Vcklll kce temin olunn-
llrler. aldı •ım 6GG9 No. lu ekm~k karnesi· rnktır. 

4 - Eksi tmeye ırtrot>llmek l<:tn stck. nl ka.ı;bett1m. Yenilerıııl alııca ·:ımdnn 6 - FJksntmeye gl.robllmck ~. 
uıcrtn (23142) ura (67> kuruşluk mu- eıskılcr n.ln hllkmil olmndıfn ll!in olu- aı 18405 lira O kunı&tan lbaret mu-
\"akkn.t teminat vcrmcs1 ve ekstltzncntn nur. Maliye Muhasebı•s nrle l\IU\·ezz vııkknt tenlrınun 2490 sn> ı lı .I<nnıın 
>'llı>ıl:ır.af;ı günden en az Uc glln e\'~eı Bekir KUcUk Bayraktar. Mo.latvalı hükUmle.rl dııJrcS~ vcrilmcst. 
btr dllckcc ile Narın VekAlet!ne mürn- l02 b> En az (200.000> Unılık bm7.er1 
eaat ederek bu ~ mahsus olmak Uwrc ınsnatıın uı:ıhlıUt cdUdlğmc \'<' tııahhll-
veslk almoL-ın \'e bu ves nyı g(lSter- dün ttıı olunduıtunn t'lall" Ycstka göıı • 
m<"lert ııarttır. H. Rilttımnnn reımeler1, 

Bu müddet ıcınd ves!kn lst<'i!'lmte bu- Dip!. tns. Milh cı fhnlc tnrlh1nd<.'1l tlc glln t"l.'Vl'I 

Aen da m~kJ ve Kim.al >azılı ln& 0 • ıunmı)I nlar ..,k.,lllmel'e ı:trcmczlcr. inşnat Malzem ıtnUI ı:Un eri harlc> Natın Vck.lltl~ -
caf;ındnn cıkanlillc k b:ıl ta talp ZUhUl" 5 - tstck)lleMn tckıtt mcktuplıınnı Tlcarethnnesı den al nmıs ehliyet vcslikasıntn ıröstertı-
cttncdl~lndcn hlzasınd.ı ikinci madıt<'(!e yn.zılı s..'\ntten blr saııt Bahtiyar llan m<$1. 

onc ne kndnr su l:'ıl<'l"I re Ui!'ln<! mnk- sı Gıılata • Is· d) 1!>42 scmeslne nlt Tlenrct O<lasın-
buz knnıılııtındn venn<'leı1 llızımdır. tnnbul. d:ın v<'Sikn nlınmıs olması snrttrr. 

tııı;yonu.rıdn rosuııln oran g('(' krnelcr knbul <•dil- 7 - İ!ltckl lcrln teklif mckLupt:ınnı, 

il nda toplaıuıcıı.k ko- mez. (9300) 555."' Her nevı· ı·ncaat tecrit ve lhnıe g\Jnil oınn 2 12. 1942 c<ın>runbn 
rnsyond:ı yapıl tıktır. f ııünll s:ınt 14 e kad: r Jcom!syonQ vel'-

1 tek ilerin k nun VE'sn!k l1e muvnk• mis v<")'a g()nd<>mılş oJmalnn s:ırttrr 

Ankara ucuz evler muhafaza meızemesi ~=-nd.'l otııenk g~;~r knbu~;:·ı-k:ıt tcmlnAt ve tekl rıertnl hnvl z rnan-
nı taytn ed len ihale sa ' nd,•n blr saat 
evvd ne k dar kom ı;)'On r" ltble ver· 
m olm n 1 ı.ımdır. S:ırtnnme \'e 
mukavele pro len kom >ondıın p:ırıuıız 
v ım ktedlr. 

Oc tın )eri ve Kim.si: lrm k • Zon-
guld h ttı Kbn 347 Kayad bl - TC't n 

t yonlan ar sı. bıılıuıt ml.ı n M. 3. 
5000 bt her 1113 n n muhn.mrtıcn bcdell 
Kr: 325 mu\akkat ter.ı nnt: 1218 1 m 
75 lruM1$ Uınıe ırlln ve ıaııU: 4 llkktınun 
942 cuma saa ı 16 

(9885) • 0018 

Ka,yıp - 1 tanbul ı-•en Fakllllcsln<len 
a dı m dlı>lonıamı kaybettim Yenisi 1 
nıaca undJn e k lnln h kmü >Oktur. 

114 557 Azmi Knşk 1 

... 1111111111111111111111111111111 L. -
§. Dr. Niyazi İsmet Gözcü ~ 

-- Anafarıal r Konya sokak No : 
: 14 aiti _ rnnko ap:ırıımaıı kaı ı :; 
: Pıız:ırı~i, ~r~.ınıbM ve rumarıcsi _ 
: ı;unlc:ri saaı 16 - 19 nrtsında has- : 
: •alannı kabul cdceektir. : - -: Telefon "2'i91" ile randevu : 
: alınmuı rica o lunur. : 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

kooperatif inden: 
28 Sontcşrln 1942 cumartesi saat 

15 tc Ankara Ha. kevl salonunda, ~ir
k tlmlztn revknltı<le umuml heyet 
toplantısı ) apılacaktır. 

Biltiln '1rtaklanmızın bu toplantı
yı ş. renenct nneleıi rica olunur. Mü
tc cbbls Heyet. 

Ruzname: U İdare hC)etl raporu. 
21 İdare m<.'Clis ne yl'dl ıısll ve Oç 
yedek it7.a seçilm('si. 3> Murakabe he-
yetine üç murakıp ~mcsl. GS 

Kavakhderede kirahk ey 
Kn vııklıdere'<le Frnnııız s tareti Ytl -

nınd:ı b:ı.hccU 8 od lı ı:arnJ ve teferrü
ntı bulunan müstakil b~ ev csr.ılı ve
ya eşyasız klrnlıkUr. ıs.._.:;o No. tu tele. 
ton..-ı müracaat. 2922-3.'\7 

Ka:rıP - 57145 numaralı Anknra -
Memur ekmek kartımı kaybettim. 
Bu kartın hUkm11 yoktur. 

Ankara Orta Okul 
İ ngilizce Öğ'retmenl 

Llmia Özaoy 

Her ne\1 milhendlsllk ve Na
rın ınsantı ızolalnsyonu. ke'ı.ıılik 
temel, oodnım, taraça, bıınyo, 
çntı, cephe ve duvar nıtubet
!crl tecridi. 

İzahat için: Ankara - Yenl
ehlr Mektep sokaf,'1 5 No. lu 
Harııld Menge'ye mürııcllllt e-
d !mest - Tel: 6372. 2916 

u L u s . 24. nncu yıl. - No. 7•.i44 

İmtiyaz sahibi 
Hasan ReşLt TANKUT 

Neşriyat ve MUessese MQdürU 
NASlT ULUG 

ULUS Ba mevl ANKARA 

DiKKAT: Gıı:zetemluı g(inderllen ne 
nevi yazılnr neşredilsin edllmesin ~e· 
ıi verilmez ve kaybolu.şundan dolayı 

hlcblr mcsullyet kabul edilmez. 
--------, 

Kısmet gişesi 
B u defa 
numaralı 
F.-ricl'e 
CUdclesi. 

da 2000 lirayı 185854 
Ulusal Mııtbaacla Bay 
çıkard ı . Anafartalar 

Ali Bitik - Ankara 

Yeni Sinemada 
nuııiln Du Gece 

fürkcslrı beklcdllt'I bUyUık frn11S1Z f 1-
ml Ud saat dunnadan kııhl«ihıı 

DALDAN DALA 
B:ııroltle: 

FERNANDI-~ 

seanslar: 14 30 • lG.30 - lS.S0-
21 

12.15. te ucuz Halk mat1nes1 
KIRIK YUVA 

.(Rlchard Grocn) 
T~'L: 3540 

6 - tmtıhtındn muvnttnk ol:ınlnrın 
baŞkn bir mücs.'<esoYe uevmn l''mi)'t~ek
lro ve ettikleri tak<?Irde mumnn 11ddo
luruıeııklıın hakkında btr tanhhütnllltl(! 
vermeleri şarttır. 

7 - !ı10s:ıbakn !mtlhanı nsa!l'ıda ya
zılı mevzulardn.n )'npıl:ıcaktır. 

n) esas te ldlAt hukuku 
b) Umumi surette klan.- hukuku ,.~ 

bllhn.o:sn nş:ır:tôald kıınun\ar 3~ ııayılı 

D<.'Vlet ŞQrnsı kıınunu 
ldnrl kn7:11 nn?.81"1yatı 

Türkiye Cumhurtyet! tPŞlt 111.t: 
l\lc-murtn ı·ıınunu 

neıoosı- K numı 
Mııd>:'tll 1':ılr nda meV"Zu t 
cı mnt ye 
s - tmı b M ır!nnl"k ısı·y~nler nll· 

fus hl!\' :)V. ,... • nll\ VP tdo'All V{'S ka
laM \'e lk1 kı • r. , "" m rot .ı::. R flıırıyıe 

btrllkl<' 11.l"'.'u'ıar~ Z"' 1 • 9 " gün() nk· 
şamına kııl':ır JlM• ,.. ~n r 1 :mımıl kA· 
Upll~ n<' mil rtıl\t ,. ... .-m .. ıı'I. 

Mcmu:-•n rru'ı '""1•' ı·ıuıuıu ve bu 
1$le ali\ knlı rı f• - k'! r · ~ v ıfıyct lılıı
rM' \<' ldnrCfll :ıı• 11~ v .. vll'l.)',•t l. ırı•ın. 

tnn. 
(0"1!11) 5701 

ADLiYE VEKALETi 

Memur a lmacak 

Bas •ccnta Golııtn - ::ııınta rihtımı ıtmıı.nlar umum l\td binası altında 4 
Ş. Ace. llğl Gnlat.ıı · Gnlııta nhtımı mıntıı.kn lıman Rs. t>lnnaı aıunda 401'1 
S. Acc Utı SRitcol - Slı:itccl ~oıcu &alonu 2Zi40 (1439> 72 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--____.,,, 

Su abonelerine 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

R Şimdiye Jmdıı.r R"J m>ııel."lon 3 ~'da b kon.trol cd erek 3 ayd:ı 
cd l!mckte 1<11. Al 

lk nr mUrıır. ııtl.~nndn su pıırnl nnın her hn ffl! >dcnm 1 
ıın· <"1< ıııcy n abon<"lertn mut.ınk ııuroLt.e sutıın k:ıvar1'lr11Jktır. An 

( 9roJ) 6Cl'Jl ınc 
-------------------- ---------"""" Yılı 

Sayın su abonelerinin su 
saatlerini dondan muhafaza 

etmeleri rica olunur 
Belediye Reisliğinden: 

1sn 
tel 
llUı 

• 

Aılllye Vekaletını1 •·n 1 Havalar soğumağa başlamıştrT. Su abone lerini'!'! cvleriııl 
VekHet daird~~iııılr açık. n•;ın icinde v e yaJıut h a h celerinde bulunan su saatlerin i dondnn t1' 

mııh·ellf maaş ve ücrl'tlı v•z ıclı::-re 1 • • • • - • b 
mllsabakıı ımtihtııı ı il'! meımır ~tı • h nfa.,.I\ ıçın tedbir a lmalan laznndır. Aksı takdirde nnzll 
nacaktır. 1 uğnyan saatleı·in tamir ücretlerıi abone l erden tahsil cdileee 

ve , 
ı;;uı. 

İmtih:ın 24-1 1.Ul42 snlı ı;iinU 'Jl\fl t tir (9884) 5935 
15 te yıpılaC'ak ve d~klİl•J b•lrnler • 
ter<'ıh eılile<'t-ktir. ~---------------------------_./ 

Memurin kanununun 4 eti ma'1ıle- h kuı 
sindeki vaRı f ve şartl~rı h;ıi'7. olan- B ı·r mu as·ıp lefı 
!arın evrakı mfüılıl•eleriyle birlll·te .Jlllllllllllllllllll 1111111111111111111~ ~ 
zat işleri umum mılıfürlilğl.ine mü- ı : ~ tikı 
raca:ıt etnıeleri lll\n olııııur. 5994 ~ : ~ ---------- !, :§ tecrübeli bir ambar memuru ve ~ ~1· 

Ankara Valiliği : .• 
---------- ı :_- bir anıe e kôtibi aranıyor ,,~ : 

Fidan alınacak , kın 
1

: MD~t%\o n . C>Wanndultl mcıiccztndc l6Ulıdam edilmek ~ f his 
A ıı kura V a.lillğlndC'JI: 
ı VllfıyeUml7Jn Çubuk ve Knle

at.'.t kazıdan fidanlık\anna dikilmek 
Qzn.re 20.000 cima, 12500 armut, 
12rı00 erik w• 5000 adet zerdali ki 
ocman 50.000 adet f dan at;ık ekslk
me ile sııun alınncnkt.ır. 

: un a.z llııw m l"ltunu .. _. tnııııaa:pıc ırerül>Cll bir ambar munuru ve am<-Je ~ ~ 

: t.ordrolannı tan7 e """t Dlır ktıUp ııraıwnnktndır. Talil>~ el 7aZlle· J • - -: n Y'C l>h tutoıtratlerb'le bo!!Rbcr' bal t.erctımelcrl, ~ hallcrtnt gôster1I' ~ 

2 - Alınacak nu fldanlann mu
hammen bedcll 1000 llrııclır. 

- 1>1r mektupla <ETlDEMUt _ DlVRİK) ~ mtlnı.aıntınn. : 

~ııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırf 

3 - lhale ao-ı t -942 pa.7Artcsl gl)· 
nil sa.ırt ıs te viUh·et daimi ffir.ü-
menlnd" yaınlaıenktır. 1 

4 Ficln.nlara ait şartname Vl'lA 
yot Zlrruıt MüdUrl!iğilruie gôrOlcl.>i-

llr. ı 
5 - Ek lm<'ye !ştlrıı!k l'decek o

la n tallpler muhnınmen bedel ıı % 
7,5 n.lsb..>tlndf' depozito· akcesi tutnn 
,-,\an 75 l·~a ait kmlna.t mektubu 
veya hususi mııhıısebc ~·e7..neslne te
<lıye edllml:; makbuz ile blrlih1,. gf'*'
terllen gUn v" saate Vl!Ayc-t Da.imi 
Encümen ne gclmdı-rl llAn olunur. 

(9!)96) 6022 

Umumi Heyet loplanhsı 
Tllrkiye Şeker Fabrikaları Anonim 

Şirkrti Mcıısuploarı Yarılım Ceıni -
yeti İclare Heyetindrn : 

lı!are heyetince ceııılyctimiz u -
mum hc;ı. tinin :ll-l 1-1t'42 tarihine 1

1 

miısaılif cumnrtesl giinU saat 10 tlı: 
Ankııra'ıla Atalılrk Bulvarı numara 
347 de tUrrkez binasınıla fevkaliıle ı 
olarak toplruımıya elli.veli kararlaş -
tırılnıış olıhığunılaıı A:r.a ve mllmes
sillerhı yukarıda yazılı giin ve sa -
utte cemiyet merkezine tl'şrlfleri ri
c.ı ve illin o lunur. 

RUZNA M E ı 

Sayın halka 
BeJedlye Reisll!lnden: 

1 - Taksi tlcretlerine yapı
lan ytlnlc 60 zamma göre tan
zim e<'lilen llsteler ıoförlere da
ıtıtılmıştır. 

2 - Taksimetreleri açık bu· 
ıunduran ve bozuk taksimetre 
ınıllana.n ve istenilen yere gıt
mly n ve her ne suretle olursıı 
olsun talimatname hllAfma ha
rck t den şoförler !cin derhal 
2890 2960, 2713, 6983 ve 68 7 
numaralı telefonlara ma Om t 
vermeleri !laym halktan ca o 
ıunıı r. 2789 

Ankara Belediyesi 

Kalabalık yerlerde halk 
sıra olacak 

Ankara BclOOl)'C RelBlll!'lnden: 

ı - UcOncU maddede yazılı h118uslm 
oclcdlye temblhlerı arnııına allnmııtır 

2 - Bunıııra 8.)'kın nnreket edC'llkr 
1) Nizamnamccle tadilAt lcrnet, 1608 vl' 2575 n maralı kanunlara ııurc 
2) Tı:ılıl_aıa göre yeni idare h e • ı '."<.-7.ıılaııdın ı acaklardır 

yeti seçımı j 
3) Tadılı\ta göre yeni mUı:akabe 8 - A> lhtlyac mndôelcnnln daıtıtı· 

heyeti seçimi. 1 nında ve ounlar tcın knrt verilişinde 
4) BlitÇ•·ııin Lıutili. 106 B> NakU vıı.sıtalarına oınt5te. 

C> Umumı yerlere s:ırtş ve ~ta 
tan b1rtılI1 ardı sını dlzlhnelcr1 mec 
dlr. {3409) 35'9:.ı 

Üstüpü alınacak 
Ankara Bclcdl)'Cll den: 

Müte:ıhh t nam ve h ına 

1 - Belediye lhUyacı kin aıı? 
ıG05) kilo blı>.ncı nevi üstüpü onl>Cf 
müddcUc actk cksllun~., konuımu 

2 - Muhnmmeıı ıx~eu (847> ~ 
3 - Tcmlnııtı (63) Um (53) ı(\11' 

tur. 
4 - Şartnnmcs ır nndt 

rln Jıer ııOn encümen ka C'llllne \ 

t<.'klllerln d Z7. 11. !K2 cuma ı:Untl 
ıo 30 da beldcbe d nde 
ncilmt'ııc mllmcantlıın. 

(0802) 

T avan ve baca inşaaatl 

..aıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı• -------------
-------

Sayın Bayanlar fırsattan istifade ediniz 
15 • 20 gUne kadar İstanbul'daki KllrkçU Han No. 10 K ü r k ç U A. Papaclapulo 

Banka! ır Caddesi 51 No.lı A. Kemal Sanal 
l'crzlevlııde Son Morla Kürk Mantoları (Siyah, Gri, Maron, Kar yağdı) 

.Aslragun ve Renar Arjanle 5-10 seneye \caclar garantllı olarak 

Taksitle ve kefaletsiz satılmaktııclır. Telefon: 1271 

: Kaılın mu,şambaları ipekte n 21 ile 25 llraclır. 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııı1 

Park Sinemasında 
BugUn bu gece !ki film birden 

1 
2 

Sokak kurtlan 

İntikam koıusu 
Seanslar: 14.30 - 16.30 - 18.30-

21. 

Nwnarııh yerforı!n evvelden a.1-
4Jnlmııaı r4oa otiınur. 

l'EL: 1131 

Sus Sinemasında 
Bu ırün bu gece CIIARLES BO

YER \'e JEAN ARTHUR'Cn )'IU'Bt• 

tıklan muuzzıım. aşk \ e 11. ... luktır

hk filmi. 

SAADET GECESİ 
(Tilı1tce IQZIU) 

Seanslar: 14 - 16 • l8 - 20.30 

TEL: 3!589 

Sümer Sinemasında 
nuırıın bu ırcco 

BUtUn SCYLrcUert he)ccanl.andıl'll' 

bir ZC\ 'k membaı olnn mUhle$Cfll 
ku vvcW bir mevzu 

Kahraman suba1 
Bas Rolde: GAHY COOPER 

5e:ı.ıuılnr: l2c!" - 14.SO - 16.sı" 
18.30. 21 

TEL: 3590 
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