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1 
Ateş Açıldı, Trenler 
Yağma Edildi 

Pahalılık ve maişet darlığı günün 
en mühiın mcselelçrindcn biri ol
m~tur. F<ıkat l:.u yalnız bizde de-

Önünde 
ı _ K nTultay toplantı halinde. 2 - Maarif Vekili Hasan Ali Yücel açış nutkunu okuyoT. 3 - üyeler Ebedi Şefin nıanevi huzurunda 

Bombay, 10 (A.A.) - Pazartc. 
si günü öğleden sonra Bombay 
şehrinin şimal kısmında vaziyet 
vahamet kesbetmiştir. Burada po 
lis mevkilerine ateş açılmıştır. 
Trenler yağma edilmiş, telgraf tel 
leri kesilmiş ve sokak fenerleri 
parçalanmıştır. Bir posta merke. 
zine karşı halk tarafından taar. 
ruz edilmiştir. Seyyar polis müf. 
rezeleri halkı dağıtmağa muvaf. 
fak olmuşlardır. Bu bölgede nir 
çokları ciddi hasara uğratılmak 
suretiyle müteaddit otobüsler şo 
föııleri tarafından yollarda hıra .. 

1:!fr Devamı Sa. 2, Sü. 4 

ğil, bütün dünyada, bilhassa Av- H b 
rupa merrıleketıer.ınde de böyledir. Deniz ar i Devam 
Her deviet kentli ekonomik bün-
yesine ve coğrafi şartıarma uygun Ediyor • Japon 
t.edbirlerle bu marazın acılarmı 1 
)'llmUŞat.-ruya ve hafi.flebniye ça- i Mukavemeti Şiddetli 
~;::::~ ~~;:ğ=:a~~=: lıı - "Dil lnkdabının En Güç Olan Çalışma Safhaları Artık Aşllmııtır, 
başka oir ~ey değildir. Yeni Gine'ye de Hava yolda Yürüyerek inkılabımızı Olgunlaştırmak Devrindeyiz .. 
;;;JI· Zekeriua SERTEL !~:~!1~~·c!.!'.f111~~~h.. Şimdi Yeniyi Yerleıtirmek. Eksikleri Tamamlamak, Açılan 
'H"' ayat pahalılığı, geçim dar. liğ.,: Salomon takını adalarında. Ankara, 10 (TAN) - Dördüncü Türk Dil K u- kevleri mümessillerinin, İstanbul üniversitesine, 

Maarif Vekilinin Nutku'serbesı Satılan 
Gıda Maddeleri 
Karar, Vilayete Bildirildi 

, Jığr günün en mühim me. ki Japon kuvv~tlerine karşı taar. rultayı bu sabah Dil, Tarih • Coğrafya Fakültesi Ankara fakülte ve enstitülerine mensup profesör
Selelerineden biri olmuştur. Fa • ruz hare~~~ı d~vam etmekte - konferans salonunda ilk umumi toplantısını yap. lerin iştirak eylemekte olduklan ~urultayın bu 
kat bu yalnız ıbizde değil, bütün dir. Pek buyük bır muka~emetıle mıştır. Kurultaya iştirak eden delegelerle üyeler, acıılış toplantısına Milli Şef İsmet Inönü de hu. rı·caııeet Veknı·. lstanbul Tacı·rıerı· lıe· 
dünyada, bilhassa Avrupa menı. ~arş~la.şılt?~tadır. ~~atın ~e- Kurultayın açılışından önce, başlarında Maarif zurlariyle şeref vermişlerdir. ~ 
lleketlerinde böyledir. Harp her tıcesını bildırmek, hızım ve duş. Vekili Hasan Ali Yücel olduğu halde Atatürkün Cümhurreisimiz, öğleden sonra da Fakülteye Go·· ru··şmek u·. zere Şehr·ım·ıze Geı·ıyor 
tarafta müstahsilleri tarlaların. ınanın kayıpları hakkında talı - muvakkat kabrini ziyaret ederek bir çelenk koy. gelerek Kurultay komisyonlarının çalışmalarını ta. 
dan alıp hudutlara attığı, bütün minlerde bu~~mak zamam he - muşlar ıve ebedi şefin manevı huzurunda tazimle kip etmek suretiyle yakın bir alaka göstermişler Ankara, 10 (TAN) - Bazı ta. birliğini ıbozmak için falsolu ha.. 
istihsal kuvvetleri !harp gayeleri-! nüz gelınemışır. ğilın" • 1 rd' ve geç vakite kadar Fakültede kalmışlardır. cirlerin satışı serbest bırakılan reketler yapmak istiyenleri bü • 
ne tevcih edildiği, yollar kapan. * e ış e u. 1m Maarif Veküiınin nutku maddelerde el koyma kararından yük bir hassasiyet ve dikkatle ta 
dlgyı, ab1- 1-alar ~·ddetlendigıv· içı·n, Melbourne, 10 (A.A.) - Müt - Umumi toplantı saat 10,30 da açı ıştır. Ik. f" ti "k lt k · · ki t ktedi Satı dile ~UA '!1- Toplantı or~~~trarun çaldıgyr İstiklal marşiyle e~rve 1 ıya 8 !-°1 yu se me ıçm P e m.e r. şa arze n 
bütün dünya, bilhassa Avrupa tefi.k bomba tayyareleri Salama. B. M. Meclisi Reisi Abdülhalik Renda ve Baş: b sl br..~ üt k" T .. k: D"l Kur ımu bır takını gayn mesru yollara sap her nevı mallara yatırılan serma 
milletleri günden güne artan bir na'da liman teessüslerine şiddet. vekil Şükrü Saracoğlu ile Parti Genel Sekreterı Ba~~mış ~ ~~ ~· e:ı ıp .Al~ry-· \ t uL tıkları, Ticaret Vekaletine gelen ye ve bunlardan alınması lazım. 
sıkıntı ve geçim darlığı içine düş. le hücum etmişlerdir. 1 nakliye Memduh Şevket Esendal'ın, mebusların ve yur- a"i ~. a~ e ı asan 1 u~ ~ç§ .n 1 resmi raporlardan anlaşılm9.kta- gelen meşru kar haddi malftm • 
mektedir. gemisine isabet kaydedilmiştir. dun her tarafından gelmiş olan delegelerle Hal- kunu soylemlştir. l:!lf' Devamı a. • u. dır. Bir kısım vilayetlerde bu ka. dur. Bu haddin haricine çıkmak 

Bu darlık h'er tarafta hükQmet Pasif ik'in şimal ucunda bil yols1;1Z h~re~et~ere ~aşvuran- istiyenlere hükumet süratle ~gel 
leri müstahsilin ~e~~ m~daha. Tokyo, 10 (A.A.) - Aleutien \ ' lar tesbıt eclilmiştir. Aliıkadarla. beri!) demekte tereddüt etmıye. 
leye mecbur etmış! ~ıhsalı aza- adaları sulannda Japon deniz ç• t ı rın söylediklerine göre hükfune. cektir. Maamafih burada herhan 
1~ besle~e ve .fP~Ull ma~~ele- kuvvetleri düşmanın mühim de. 1 m e n o tin aldığı son kara:.ı~ büt~ mem gi bir yanlışlığa sebebiyet ver : 
ruıde vesika usulunun tatbiki za. niz ibirliklerini geri püskürtmüş. • k ı A 1 1 lekette halk ve hukuıne1ıin el ve memek için bazı vilayetlerdekı 
ruretihasıl olmuştur. ~':1 husus~a !erdir. p·ıatıgors . • m an ar işbirliği yapması esasına dayan. .. 
okuyucu.ıa:muza bir f~ır vermış Londra, 10 (A.A.) _ Kiska'ya 1 El malınadır. Hükfunet, bu el ve iş ~ Devaıru Sa. 2, Su. 4 

olmak ıçm . mu_htelif Avrupa karşı Amerikan filosu ıtarabndan ş h • d S, 1 n e ı• h +•ı yat 1 arı 
tnemleketlerındeki besl~e şart taarruz harekatı sona erntlş ve e r 1 e 
~an ha:kkmda bazı malumat ver harp gemileri bu bölgeden çak.il~ At 1 1 
ıney.i faydalı buluyoruz. miştir z t d • ı d. m a 1 d s . . .. 

Avrupamemleketlerind: e~e . ap e 1 1 • a uruyor 
ğin vesikaya tabi olınadıgı dört ___ 
lnemleket kal~ıştır: l~giltereı İr T • • k • 
la:nda, Portekız ve lsvıçrhale. k ı. u r 1 ye Bu .. y ... uk Don Kavs·ınde Bu Madde Kara , Öbeki memleketlerde y a ve 1 .~ , 

ırile~ ekmek miktarı bugdaym M ff k I Borsa Mataı 
mevcudiyetine göre d~ğişiri~a.. UVG a Kuvveti Bir Sovyet Olmamalıdır 
kat hiçbir yerde Türkıyede 1 nıs · ·Ordusu Çevrildi 
beti aşmaz. Fransada günılük ek"' o 1 muştur tnek tayını 275 gram, ağır işçile. .. ~ 

illik tayin 285 gram, ağır ~çile - Stalingrat'tak1 Rus s ınsa a"ı"a en 

Cenuptaki Sovyet 
Hatlarında Bazı 
Gedikler Açıldı 

Rus Donanması Bir 
Limana Baskın Yapfl 

re 350 gramdır. Almanyada gün. I ' t•c 1 H ı:.•c t 

l'inki 485 gram, çok ağır işçilerin Sarar.ogv lunun Son Hiic:umu Püskürtüldii Fazla ise Tahdidat 
tayını da 630 gramdır. Bu vesi - 'S Hafifletilemez mi? 
kamn bir kısmı ile de un tedarik Nutku Etrafında Berlin, 10 (A.A.} - Alınan or. . it an .. . Moskova ıo (A.A.) - Gece ya. 
edilebilir. lt.al'yada vatandaşlara dulan başkuman<lanlığımn teb - . . Muhtelif çeş n; ~r uzerm~e nsı neşredİıen Sovyet tebliği: 
\Terilaı günlük taym 150 gram, Hararetli Tefsirler liği: Maikop ve Krasnodar'ın zap kı kara borsa fa~ryetmden şika: 9 Ağustos gecesi kıtalar~ 
işçil.erinki, işin ağırlığına g5re, . " tından sonra süratle cenup - do. yetler artmaktad : Bu ar~da .çı Keetskaya bôlgesinde, Kotelniko 
250.450 gramdır. Danimarkada Vıcby, 10 (~t~:> ~ ~e~:·~ ğuya ilerliyen krtalarımız Piaıti- mentoda v~· çalÇimento uzerın vo'nun şimalinde, Armavir'de ve 
iünde 200 gram ça'Vdar, 70 gram gazetesi neşrey ıgı lr m . e! k şehrini zaptetmişlerdir deki rekabetöız ışına ve tröst ve Kropotkin'de şiddetle çarpış. 

~-=H- ts ·b· Şükrü Saraçogl~un meclıst:kı gors . , · kunna işi ı:ı.arpten çok, pek çok mıslardır. 
buğday egm.eği Vçı..u.ı.ı.. veç gı ·1 

son nutkunu tahlıl ederek ezcum _Stalm~a~ ~ ce:ıup - batısında evvel başlamış, kurulan çimento Diğer kesimlerde kayda değer 
harp harici kalan ~eml!:ıtte ~ı. le diyor ki: d~şman _u~tsı~. hır mukave~et tröstü Darıcadaki Eskihisar, Ba.. · d ğişikli:k olmamıştır. 
le gilnılük taym 23 gı: ~~ "Refik Saydamın ölümü, Tür. gosterroıştırt .. Duşm.an karşı hu • kırköyündeki Kurt çinıento fab- bırB :ğustosta biten hafta içinde 
}:>anyada veril~d~~azdu Fin klyeyi tecrübeli bir devlet ada - cunıları . çe ın muharebelerden rikalan ile Ankaradaki çimento Almanlar hava meydanları üzerin 
=~::~~ilen ekmek· hiç nundan. mahrum bırak~ıştlr. Fa sonra akım bırakılmıştır. fabrikasını kapatmış ve çimento de ve hava muharebelerinde tak-
lhükmündedir. k~t. ~efik Sayd~ ye~~ başka Bü~ük Don kavsinde, kuvvetli istihsalini Kartaldaki Yunus, Ba. riben 400 tayyare kaybetmişlcr-
l ÖT bi.zd b t olduğu bınnı bulmak hıç de guç olma - bir duşman ordusu Kalaçm batı. kırköyündeki. A~lan fa~rikalan i- dir. Ayni müddet içinde kayıpla-
. S , . .. e •w ser esmlek tıer mıştır. Başvekilliğe Şükrü Sara. smda çevrilın~tir. Bu ordunun, le DarıcadakI bır fabrikaya inhi- rIIIUZ 205 tayyaredir. 
halde, !>ütün dı~e~ me e AL çoğlu tayin edilmiştir. Bu, gayet kurlulınak için yaptığı teşebbiis- sar ettirntlşt~. ~u ~abrikAlann is Sovyet ek tebliği 
de vesikayaBtaelb~ır. ~! rnk tabii idi Türkiyenin değişmiyen ıer boşa çıkmıştır. Dar bir saha. tihsalitı bütün ihtiyacı mehma t 
tnanya ve ç ~ gı 1

- ır.r siyasetine en iyi devam edecek da çevrilmiş bulunan bu düşman emken karşılarken bugün bir ta. Moskova, 10 (A.A.) --: Sovye 
lnemlek~le~e verilen süt ~ • adam, üç senedir Hariciye Vekil- kuvvetlerine hücum uçaklarımız raftan inşaatın artmış olnıası, tebliği ekinde denily~r kı: .Alm~ 
~ da h'ıçbır litre- liğinti yapan Saraçoğludur. Bun. dan mürekkep teşkiller ağır ka.. diğer taraftan da satışın tahdit e. lar Kletskaya çevres~de il.k mu 
~ geçeme.. ... et dan, Türk siyasetinin değişmiye- yıplar verdirmiştir. dilmiş bulunması çimento üzerin dafaa hatlarımızda bır ged~ aç. 
1 ~AÔ-, ~t .. ft ceği meydana çıkmaktadır. Bu si Bundan başk!l, bava kuvvetlerimiz de de bir kara borsa faaliyeti ya- mıya muvaffak olınuş.a.r~r. 
!erınde ~ük eı . ~~ yaset, Türkyeinin elinde olduğu Kafkasyantn şim:ıl sahilinde kıtaat ptlmasma meydan ıve imkan ver. Kletskay~'nın cenup çe~~ınd e 

( Askeri Vaziyet J 
SalomonBaıkını 
Esas Hedef, Bu Adaları işgalden ZiyaCle: 
Japonyamn Bütün Dikkat ve Kuvvetini Başka 
Cephelerde Toplamasına Mani Olmaktır 

r- Yazan: Emekli Deniz Subayı-"\ 

1 NECATİ YAŞMUT f 

Am ·k do iz ve hava kuvvetlerinin taarruzuna hedef olan v~ ~apon 1ş· 
l'erılt ad .nbulunan Salomon taknn adalarmın mevkii!ı.i gösterır harit.a. ia 1 a 

1~ ~ grupna cenubundaki ada tara yönetlbni~tir. Bu sularda neti• 
a:::Zka~ı 1ieldlde malf:ım olmıyan bir deniz ha?'bi d~ cı::reyan Miyor. Sikay9;.~~an bır g~ a b ~~ nisbette, sulbü muhafaza etmek.. ve malzeme bhıdirilmelerine tesirli miştir Bugün kara borsada bir şiddetli bir muharebe olmw a ır. 

Sidir. ~~~e ~y!~ğ ze~in.. tir. Türkiye bunda muvaffak ol. bir ınıtttte taanur etmiştir. savaş torba ~imento 600 ku~a satıl - Ko~ovo'nun şimal dogu .~ev• 
\rerile . ag, ' · l ,muştur.,, ~ ~· D''""'"'mı Sa . .,, su··. 7 ~- Devamı Sa. 2, Su. 2 l 
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Dil Kurultayı Dün Sabah Bölge Sanavi 
Çahcmalarına Bacladı Birlikl~i 

~ 3 Tetkiklerin Neticesi 
il:JiJr Baştnafı 1 incide Genel Sekreter kürsüde 

Maarif \Tekili bu nutkunda demi§- Vekalete Bildirilecek 
tir ki: , Kurultay başkanlık kurulunun böy .. 

"Türk dl~inin btıyi.llt koruyucusu lece teıekkülü üzerine kurum ıenel Hükı1metçe neşredılen kararnameye 
Milli Şefimiı, kuı-ultay1n deprli il- sekreteri İbrahim Necmi kürsüye ıe· göre. Bölge sanJyj birlikleri kurul -
yeleri; lerek altı yd!ık çalışmalara ait rapo- masr için ynpılaıı te!klkler ilertemiş-

DördüncU Türk Dil Kunıltayİnı runu okumu3tur. tir. Bu tetkiklerdel" alman neticeler 
yüksek varlık[armız önünde açmakla Kurultay üyelerine "Hoş geldiniz" fktısat Vekilliğıne bildirilecek ve bir
derjn bir nıııtlulıt.1<: duymaktayım. diye başlry~n bu raporda s~~ Kuru_l- liklerin ıturulrr.asır.a başlanacaktır, 
TUrk Dil Kurnmunuıı ilk lrurultayı taydan ben geçen altı yıl ıçmde bır Devlet saınyi müesseseleri de dahil 
1932 yılmda no:mllbahçe sarayında çok olayların mutat zamanla Kurul. olduğu hald<? memlekette mevcut bü
foplıınmrştı. .nu tarih, Cilmhurlyet t ~yın to~!anmaııı.~a inıki~ bırakmadıiı tün sınar rrıOcc:ı;ept-lı>rın höl~e blrllk-
hırihine rürk dıkiliğinin inkiUlp ışaret edılerek şoyle denılmekte idi: !erine bağlanmıısmdan büyük fayr 
bayramı olarak gtoçmiştir. İkinci ve .. "Bu ola!ların en acısı, yüreğimizde lar umulmakt:ıfür. Bu suretle halk, 
üc;uncü :.ı::urultavla:ı- ayni yerde iki- sonmez hır yas bırakmış olan, kuru- hükfunet ve millf miıdafaa ihtiyaçla
şer yıl ara i!e tN~lanı:.rak Türk' mil- ~~uzun .~rucusu,. yirminci .. as~ rmın nelerıie"l ibarl't olduğunu tes
letinin, içinde yanmakta devam eden yu]ı; dihııı Ulu Önder Ataturk iin bit ve mevcu~ stnııi müesseselerin 
ana dil .ıte~lnl carılandlrmqı, hızlan- hayata ıözlerini kapamasıdır. Türk tam istihsal kapasiteleriyle bu hltl -
clınnrştır Kıırumun ana tüzüğüne ulusunun ve Türk yurdunun varlıiım, yaçlarr kar5ılıyaC"2k şekilde çalışttrıl-
göre b~ dördüncü kurultayın 1939 ~!emenlii:ini, il~_rleme~.hıi, y;nıleşmesi: maları müı~.k~'l ofac~ktır. . . 
da toplarınıı:ısı gerekiyordu. Fakat ı yaratan Ata~urk_. Cumhur.uk çocuk~ Ayrıca butuı~ sınaı mtiessesel7rın 
1938 Sonteşl'ininin onuncu gilnü bü- larına uJusal bır dil vermek yolundakı ham madde, y-edek parça ve dığer 
yük kurtaııcımrz, iııkflabunızın ' ya- çahşmaların da hem uyand.ırıcısı, hem malzeme ihtlyaı;larmı temin ve bun
ptcısı sevıtili Atatürk'ümürü kaybet- canlandırıcısı olmuştu. lartn stoklarını ya"Omak da kolayla -
mek yasm"i uğramıchk Ondan 0 _ 9 Aiustos 1928 de yeni Türk harf- şacaktır. 

k" ld d" ~.lJ tl . b -~ ~-- !erini lmbul ile başlyan büyük dil ve- Birliklerin kuruıu~u teknik eleman 
r: 1 

•. Yt a unya mı e e~ı ugu?- u rimi 12 Temmuz 1932 de Türk Di! ve işçi mesl'lc~erini de halle yardı.rrı 
buyuk kan d9.v&sma gırdiler. Onun . . 
· ı d" d'" -J k lt mı, b 1 Kurulunun yaratdmasıyle yemden ha- edecektir. 
ıçın or uncu a uru ay u yr - . .. . 
1 i · d · b km"'- d rekete geçmış ve o gundtnben de dur- -----o-----
ar çın e geu ıra dJ.\. zorun a · ~ · · M • "'I 
kaldık ~~: a:ntı.~nmez bir ugra§ma ıle ilen enemencıon. unun 

· yurumuş ur. "!7 
Şu anda, topJarım:ı.mıza, kurtuluşu- 10 Sonteşrin 1938 de bayata i'Bzll!.. ı· f b 1 T kk"• •• 

muzun be~il';i oian Ankarada, Dil, rini yuman Atatürk, bütün istiklal ve 5 Gft U G eşe UrU 
Tarih - Coğrafya FektiltEsiıtln içinde inkılap savaşlarında en yakın arka
boşlarken. gönilllerimlzde ölmez ola- daı;ı olaıı Ulıısal Önderimiz, sevgi:i 
rak yaşıyan büyük Atatürk, gözle - ve büyilk Cümhur başkanımız İsmet 
rjmizin önUndc canlımmaktad!r. Şu İnönü'nün yüksek varhğında hem r.ice 
salon böyle topl:ıntiiar için, onun is- ve eşsiz dehasının, hem de benzeri ot. 
tcği. onun c-nıı iyle hazırlanmıştı. Ön mıyan büyük eserinin devamını bul.
olduğu dil inkılAbmtn yeni bir saf- muştur. 
haı:mı. buı·ada 3 aşamsmız ve yaşat- Türk dil devriminin daha ilk ışıkla. 
mamtz, onun ruhuna duyduğumuz rx belirdiği günlerde, ı? Subat 92!> da 
~evgi ve minnetin yeni bir beldeği llnlü bir söylevle Türkçeci!ik yollarmı 
sayılmal!dcr. Buraya gelmeden biraz aı;mış otan büyük koruyucu Genel Baş.. 
ônce, ruhu kadar temi?. ve beyaz mer \ınımız bugün de b~şımızda Türk ;11. 
merler içinde yatan Ebedi Şefi, yok nin ve Türk dilinin kurtuluş ve ilerle. 
olmaz sevgileriyle ı;elftmladık ve rah- yi§ başbuiu olarak hepimize sevinçler 
metle andık. Şu açış dakikashıda da s~çmaktadır. 
bu yüce h;ıt&·ayı sevgi ile saygı ile Kurucusu Atatürk, koruyucusu lnö. 
tekrar ederim. nü olan Türk dil kurumu, on!arm :ııli-

Değerli Türk dndleri; ce dehalarından .ışık alarak, büyl.l.k 
Atatürk'iiu ölümü ile uğradığnnız Türk dil hareketini bütün gücü ile 

derin acmfn tf~sel:i"i, onun bütün kur yürütmek yolunda çalışmış "e çalı15-
tuluş ve tforleyiş savaşlarında en ya- maktadır.,, 

km ülkü ve iş &rkadaşT olan Millt Raporda, bir yandan bir dil ak~de
Ş"fimiz bınet İniirıü'rıün yüce varlt- misi &"ibi genel ve özel diJ bilgi!~i ü
gmda göriın..•ncktedir. zerine araştu-malar, incelemeler, ya

Her inkiiap atıJışıcı, Türklüğün 
yınlar yapmak, bir yandan da yurdn. 
ınuzun içinde yaşadığı büyük ulusal 
devrimin dil yönünden tamamlanmaı<ı
na çalışmak gibi büyük ve ana yol ü
r:erinde yürüyen dil kurumunun geçen 
ııltr yıl içinde çalışmaları belirtilmek
te ve bu yollarda elde edilen netice
tere, üzerinde bulunulan konulara ait 
geniş izahat verilmekte idi. 

Raporun bilhassa, dilln kaynağı ve 
Türk dilinin tarihten öncesi üzerine 
çahşmalarla Türk dilinin tarih içinde
ki varlıkları üzerine çalışmalar konu~ 
larma ait kıııımlan ve kurumun on yıl. 
!ık hayatı içinde 150 kitap baıhr-iı.ğı 
ve 10 kitabın da baskıda o1duiu b&k. 
kında verilen izahat Kurultayın ala 

Numan Rit'at Menemencio~lu'nun 
İstanbul mebu!':luğ1.1mı seçildiğini 
~sbit eden nıa.zbata dun Ankaraya 
gönderilmiştir. Num<tn Menemenci
oğlu Valiye bir te~e-kkür telgrafı gön
dermiştir. 'l'el~ııfn metni §Udur: 
"İstanbul nıebuslu!Wna intihabtmı 

tebşir eden tel~rafmızr sevinçle al
dmı. İstanbul halkının hakkımda gös
terdiği itimat, kendilerine karsı olan 
candan bağlılığrrrıı bir kat daha art
trrmıştır. Miintehlplerimi krymetli 
şahsınızda ~el~ınlar, derin şükranla
rımı sunartm.,. 

Altın Fiyatları Yeniden 
Yükselmeğe Başladı 

Altın fiyatlarr dün birdenbire yük
selmiştir. Cumartes' günü 32,60 lira 
olan bir Reşadiye altınının fiyatı dün 
34 lira 60 kuruşa çıkmıştır. Alaka -
darlar, altı"l. fiyatlarının böyle anı 
bir surette yükseli~ine sebep olarak 
İsviçre hükumetinin altın ihracr hak
kında koyduğu yaı:ağ1 ileri sürmek• 
tedirler. 

BUGÜNKO PR0'1RAM 
7.30 ProiJ"am 
7.32 Spor 
7.55 l'ılllrik (Pi.) 
8.20 Evin eaati 

J 2. 30 Pror;raıtı 
12.33 Sarkılar 
12.4! Haberl<r 
l 3.00 TllrkUler 
18.00 Pror:r•m 
J8.03 Orkestra 
18.4$ Fasıl h<yeti 
19.00 Konutm• 

19.15 Fuıl heyHi 
19.30 Haberler 
1!1.45 Serbest 
19.55 Oyun buaları 
20.15 Radyo gazetesi 
20.45 Çlı;an ahvalan 
21.00 Ziraat takvimi 
21.10 Mü7.ik <Pt.) 
21 .ıo 1<0110,ma 
21.45 Klbik mllıik 
22'.30 Haberler 
22.45 Kapanış. 

mllll biltlinlllğü içinde ve tesirli ted
birlerinin kutlretiv!e yer ettiren, 1929 
da Türk dıl hıızint11ini toplamak ü
zere kurdıığıı dil encümenini açar -
ken, öz türk~e söyleviyle onlara ör
nek verere,,,; ~ol göste-ren ve böylece 
tam inktlfı.pçı dll Türkçillilğünün Işı
ğın! ilk tutan, foö.n'ti'dür. 1940 yılı 
İlkteşrinln ıs inci günU Dil Kuru -
munda "mllü dil ve millt tarih, bir 
milli varU:t, hatt~ bir m.ill1 müdafaa 
meselesidir,. sözü i~e dil ve tarih in
l<ılAplartm•za en kısa ve en mAnalı 
ifadeyi veren 1nönü'dür. 1941 Eyhi
lilnün 26 suıda ö.okuzuncu dil bayra
mi dolayısiylz bütün vatandaşlarına 
tıitap edip Türk milleiini, dil devri
mi yolunda vm: kuvvetiyle çalışmıya 
çağıran, yinP. tnönü'dilr. Bugün ~e 
dördüncü Türk Dil Kunıltaymı azız 
varlrklariyb c.nurlandırarak Türk dil
cilerine en 1.ıUyük sevinci bağışlamış 
bıılunuyorlar, Ti.Irk 1'.ültürüne ve o
nun özü olan Türk diline hizmet et
meyi hayatlarına amaç bilrni~, hepi
mizin, şükra.,lartnı saygılarını, min
netlerini yüksek huzurlarına suna-

ka;:;u~e:ı!~;imH başarılarda emek- ll!!!;f!1:li:t:J!@nl 
Jeri geçen şahıslara kartı kurumun 
minnetleri ifade edilen ve kurumun 
başında bulunmuş ve hayata gözle~ini 
kapamış olanların hatıra!arı sevgi ve 
saygı ile anrlan bu rapor şöyle bitm~k

rnn.,, 

''En güç olan saf ha artık 
a§ılmıftır,, 

Maarif Vekili, 'bundan ıonra, dil 
Uzerinde yıllardanberi yapılan ı:ab,_ 
maların tarihte e!li görü!medik bir in· 
kılap hamleli yarattıiını söylcmit vcı 
bu iş için çalı5anları takdirle anmış, 
yakın gelecekte Türkiyenin her yıl 
geni!! ölçüde kitap devreden memle\et-
1 erden biri olacatını belirterek ııözle
dne şöyle devam etmistir; 

''Arkadaşlar, 
Şahsi görüşlerimiz ve ıürüp gelen 

ahşkanlıklarımız, dil inkılabının inan.. 
dığımız eııaslarna, ıünümüziin her a
nznda ve çaltşmalarımızm her alanın· 
da tam uymaktan bizi geri bırakmama. 
lıdır. Medeni disiplinin dış görünüşle.. 
rinden biri olan imlldan. söylemek is
tediğim fikirlere kah olacak kelime1e
re kadar, dil bilincimizi her an uya.. 
nık tutmanın gerektiğine blr kere de 
burada dokıınmak isterim. Onun için, 
bir yandan kalem tutan!arımızın dil 
fnktlabına bağlılıklarını eserlerlnde 
göstermeleri, bir ya.ı:ıdan tier deTCc·'· 
deki öiretim karumlarıam:m yetiştır
diği nesilleri, bu ruhta terbiye etme
leri ve devlet teşkilltrmızın, geride 
kalmamak için bu inkılaba ayai: uy~ 
durmaları milli bir ödevdir. - ... ~,. 
Sayın arkadaılar, 

Göfsümüzü gererek söyliyebiUriz 
ki, yıllardanberi üzerinde -durduğuınuz 
dil inkılabı işinin en güç olan alı~ma 
safhaları artık aşılmı;ıtır. Simdi yeni.. 
yi yerleştirmek, eksikleri tamamlamall, 
açılan yolun üzerinde durmadan, ıar
ınlmadan yürüyerek inkılabımızı ol. 
gunlaştırmak devrindeyiz. Kurultay 
çalışmalarmm bu yolda.ki Herleınelcri 
bız~andıracağına güven besliyoruz. 

Arkada~lar, 
Yüksek Kurultaya yürekten baıarx.. 

Iar dilerim, hepinizi sayrı ve sevııler. 
le selamlarım.,. 

Maarif Vekilinin aı1cı,ıarta karııda. 
naw nutkundan sonra Kurultay ba• 
kanlık kurulu için seçim yapıJmıı, 
Kurultay başkan!ıiına Maarif Vekili 
Hasan Ali Yücel, as baıkanlıklara B. 
M. Meclisi reis vekili Şemsettin Gil
rıaltay ile Parti genel sekreteri Mem
duh Şevket Esendal, ıekreterliklere de 
Necmettin Sahir -Bingfü-, Kemal Tu· 
ran -İsparta-, Kutsi Tecer .Seyhan. ve 
tallm ve terbiye heyeti azasından 
Fa ik Reşit Unat seçilmişlerdir. 

teydi: 
"Cümhurlyet hiik\imeti, başta öte.. 

denberi ileri Türkçülük duygulariyle 
devrim uğrunda çalrşmış olan sayın 
Ba§vekilimiz Şükrü Saraçoğlu olmak 
üzer.e kurumumuzun her zaman yardı
mına hazır bulunmakta, her ihtiyacı. 
mızı kaTşılamakta, çalışmalarımıza her 
zaman kolaylıklar göstermektedir 
Bunların hepsinin üstünde kur~:nu~ 

muzuıı koruyucusu genel baııkan, Milli 
Şefimiz, sevgili Cümhur reisimiz ismet 
İnönü, en yorgun ruhlara yeni bir 
kuvvet bafışlıyan tatlı tebessi\miy!e, 
en bezgin vücudü canlandıran sarsıl· 
ınaz inaniyle, en umutsuz daklkalarda 
yüreklerin heyecanını kamçılayan yol 
göstericiliği ile, her adımımızda başı
mızda bulunmakta, bütün Türklüğe ol
duğu gibi Türk di!ciliğine de can, kan, 
iman ve heyecan bağışlamaktadır. 

Yüce varlıklarına sonsuz şükranlar .. 
la sözümü bitiriyorum.,. 

Genel sekreterin alkışlarla karşıla. 
nan bu raporundan sonra komisyon
lara iiye seçimi yapılmrş ve toplantı. 
ya son verilmiştir. 

Kurultay gelecek genel toplanbsL 
m Perşembe günü yapacaktır. 

l:lfr Baştarafı 1 indde 
·~inde birliklerimiz, müdafaa 

hatlarımızda gedik açan tank ve 
e>tomati.k silahlarla mücehhez düş 
rnan kuvvetlerine karşı şiddetli 
muharebeler vermektedir. Sov _ 
yet tanklan müteaddit karşı hü. 
cumlar yapmıştır. Armavir çevre 
sinde kıtal.arımız şiddetıH müda. 
faa muharebeleri vermektedir. 
Diğer ıtesimlr-rdc hatlartmıza nüfuz 

eden dtişrnan tıınk va motörlü piyade 
kuvvetlerine karsı şiddetli bir mey
dan muharebesi veriliyor. Kropotkin 
çevresinde Alrııa.1ler ihtiyat kuvvet
lerini muharebe meydanına silrerek. 
birliklerimizi geri atmışlardır. 

Voronej bölg('sinde Rus kıtaları, 
birçok mesk-0.n mahalU tekrar zap -
tetmişlerdir. 

Sovyet f Uosu faaliyette 
Moskova, 10 (A.A.) - Bildirildiği

ne göre. Sovy~t d<'nanması Karade

l:tJj> Baştarafı 1 incide 
uçaklarımtz bı1 münasebetle Tuapse 
limanında 4.00 torı hacminde bir ti
caret gemismi batrmıxş ve bir baş -
kasını da ağl~ h11ııara uğratmıştır. 

Stalingrad"m cenubunda demlryolu 
tesislerine karşı cb başka hücumlar 
yapllmtş V'? bir Sovyet zırhlı trenJ 
tahrip edllmlştir. 

Rjev'in cenubundo. dilımıan hücum
larını te~rarlam~+rr. Bu hilcumlar 
çetin savaşlal'dan sonra püskürtül
müştür. 34 di\şrrıaı.~ tankı tahrip edil
miştir. 

M uhaı·ebelerin taf sillitı 
Berlin, 10 {A. A.) - Alman ve 

Rumen ıatalarx Azak denizinin do -
~sunda şiddetli bir sıcak altında ve 
çetin bir urazid~ düşmanı cebri bir 
yürüyüşle takip ediyorlar. Birçok 
yerlerde Bolşe,rikler stratepik bir a
henge daıranmıvan mevzii mukave -
metler göo;~ernıl~lerdir. Bl1hassa Kras 
nodar öniindeki dümıan müdafaa sis
temi etra.flnd'l şidnetli muharebeler 
cereyan etmiştir. Bu mevzileri tank -
lara karşı koruy'"ln hendek hattı dün 
birçok noktalarda geçilmiş ve Bolşe
vikler kttalaı-ımız tnn:fından mütea
kıben işgal ed!len ştohre doğru atıl -
mıştır. 

Y eisk zaptedildi 
Berlin, 10 (A.A.) - Askeri kaynak

tan bildirildiği gibi Rumen kuvvet!f'ri 
diln Yeisk limanını almışlardır, J\1~ 
man başkomutanlxğr, Azak denizi do~ 
ğu kıyısında bulunan Yeisk limanmm 
bugün hareket yapan Rumen sÜ\•ari 
birlikleri tarafından zaptedildi(ini taıı. 
rih etmektedir. 

Hava Taarruzları 
Londra, 10 (A.A.) - Bombardıman 

servisine bağlı büvük bir teşekkü! diln 
gece Osnabriick demiryolu ve sanaY! 
merkezine hücum etmiştir. 

* Bertin, 10 (A.A.) - İngiliz hava 
hücumu neticesinde Osnabrlick'ün ilra~ 
rnetgah mahallelerinde maddi zararlar 
olmuş vt: binalar hasara. uhamıştıt'. S 
uçak dilı;ürülmUstür. Alman tayyıre
leri. Midlands'(:ıki silah fabrikaları i
le İngiltere sahilindeki in;ıaat tezgah
larını bombalamıııtır. 

Haru İslerinde Calışan 
İngiliz Kadınlan 

nizde Alman işgali altında bulunan Londra, 10 (A.A.) - 1899 do~mtu 
bir limana J:arsı cüretli bir akın yap kadınların da çağmlmasivle İngltt~re 
mıştır, Sovyct gemileri gece mayin- ı de harp işlerine davet edilen kaclrnh
lenmiş koya girerek antrepoları ıı.te- rın mikdıınnı sekiz mUyonıı çrkarm?". 
şi alhna :ılmış, cephane yüklü gemi- tr . 
leri batırın~ ve askeri hedefleri bom ~!!'!!!!!!!!!11!!!!!!!11!!!!:!!'!!!!!~~!!!!!!11!~~~.....,~!!'! 
bardnnan ctnılştfr. Hücum o kadar 
ant olmuştur ki, sahil bataryaları 
çok geç at2ş açmıştır. Vazifelerini 

yaptıktan sonra Scvyet harp gemile
ri kayıp vermr.den ve zarara uğra -
madan çekilml~tir. 

Serbst Satllan 
Gıda Maddeleri 

Gri 
Karneler -Bunlarm Toplanmasrna 

1126" Baş tarafı 1 incicle 
ticaret odalarının alakadar tüc _ 
carları toplantıya çağırmış olma. 
ları bu manasız yükselişlerin önü 
ne geçecek bir tedbir olarak telak 
ki edilmektedir. Aynca Ticaret 
Vekili Behçet Uz da Istanbul tüc 
carlariyle bir konuşma yapmak 
ve bu meseleleri vaziyetin icabet 
tirdiği bir ciddiyetle halletmek 
üzere birkaç güne kadar Istanbu 
la gidecektir. 

Serbest Batış kararı 
Belll başlı ııda maddelerinin ser'.]est 

bxrakılmas1 hakkındaki karar telgraf
Le vi!iyete bildirilmiştir. Satı!?ları ~t.r
best bırakılan maddeler zeytinyağı, 
sabun, pirinç, bul&ar, sadeyağ; peynir; 
krema; yoğurt; nohut; kuru faeulya; 
darı ve zeytindir. 

Bunlla.rdan zeytinyafı ile sabunun 
yalnız satışı serbest bırakılmış ve la~ 
icat bun!arm fiyat mürakabe komisy0-
nnnun koydu~ azami fiyatlardan faz. 
laya satılamıyacağı bildirilmiştir. Bu
na riayet ~tmiyenler milli korutıma 
mahkemes1ne verilecektir. 

Diier gıda maddelerinin ise hem sa
tışları ve hem de fiyattan serbest bı
rakdmıştır. Fakat bun!arı da norw-ıl 
iyatlarıı satrn1yanhır hakkında takibat 
yapılacaktır. 

Ticari kontrol komiteleri 
Peynir, zP.yt:nyağf ve pirinç satış

larında göri.\len yükseklikler hakkın
da görüşmek üzere toplantıya ı;-ağrt-
1.an tüccar komite1eri dlln Ticaret 0-
dasmda umumi kfttibin iştirı:ı]<iyle 

toplanmı~lardır. Toplantıda komite -
ler kendi iştigal mevzularma giren 
maddelerin saiışlRrrndakı son hare -
ltetleri tetkik etmi5lcrdir. 

Bugün d0kU7. k(lm!te de 
reisliğinde toplı:ınMı;kttr. Bu 
tıda mürak:ı.be işJµri eı;a!>lı 

tesbit ediler::ektlr. 

Valinin 
tcı;Jlan
sı rette 

Gıda maddeleri f iyatlorı 
Ticaret Vc!killf'ti. dün Belediy" İk

llsat müdürlüğünden ~ıda nıRdcleleri 
fiyatlarmm acf!le V~killete bildiril
mesini istem:ştir. Vekillet bu emirde, 
ayni zam<:ı'ldcl :<r.ı-l borsa fiyatlaı·ı -
nJn da teslıit edilerEk mukayeseli bir 
cetvel hali,ıde hazırlcınmasmı iste
miştir. 

Belediye \1-t'"Rat Mi.icUrHi~U, l'ka
ret Odasiyle b irlikte cetveli h;ı.zırlı

yarak teletonh Tir.aret Vekfıletine 
bildirmiş lir. 

H ııbubatı borçlandırn~a 
işleri 

Ticaret Vekaleti, hububatı borç
landtrma l.)hri hAkkmdP Vlliiyefe bir 
telgraf gönd:ar-:n1~ur. Bu t.eıııırar .. ııo-

re, istihsal n:i~t:ırı ne olursa olsun, 
borçlandır•~::rn nıiktar hükumete ve-

Bombay'da Vaziyet 
Çok Gergin 

1:!fr Baştarafı 1 incide 
kılmıştır. Şehrin diğer bir kısmın 
da da 25 otobüs sokaklarda terke 
dilmiştir. 
Sokağa çıkmak yasağı, demir. 

yollan merkezleriyle diğer umu. 
mi binaların polis nezareti altın. 
da bulundurulduğu Bombay şeh
ri şimal kısmının her tarafına leş 
mil edilmiştir. 

Bugün Boınb.ıyd;, yapılan bir çıır

pışmada 19 .volis yar<:rlanmış, ikisi öl
müstür Dünkü k::ı.rgaşallldar esna -
sında Ölenlerin sı:ıy!~ı 10 dur. "Shi -
vaj,, parkh dört saat nümayişlerde 
bulunan tıalk akşama doğru polis ta
rafından ı;:öı. yaşorh::ı gaz kullanmak 
suretiyle d:.ıjıtıhrmtrr. 

En son vaziyet 
Bombay, 10 (A.A.) - Bombay-da 

Dadar mahallesinde polisin iki defa 
ateş açması üzerine kurşunla yanla. 
nan 11 kişi hastahaneye kaldırılmı~tır. 
Şimdi sükunet avd~t etmi~tir. 

Resmen bild irildiğine göre, bugiin 
Bombayda vukubulan kargaşalıklar 
esnasında topyekçn 27 kişi yaral.an
mıştır. Polisler arasında kaçının öl
dliğü veya yaralandığı henüz maltlm 
değildir. 

Dün ahaliden 11 kişi ölmüş, 49 kişi 
yaralanmıştır. 22 polis amiri ve 6!> po. 
Us de yaralanmıştır. ' 

* Yeni Delhi, 10 (A. A.) - Umumi 
valinin Yeni Delhideki evine gitmi
ye teşebbüs e~"l küı;ük bir grup, 
polis taratmdan püskürtülmüştür. 
Kongre parti bina~ı. bu sabah polis 
tarafindan işg11J er!ilmiştir. 

Tevkifler devam ediyor 
Ankara. 10 (Radyo Gazetesi) -

Hindistanda tevkif edilenlerin sayısı 
250 yi geçmistir. HükGmet kon~re 
partisinin merkez ve şubelerini ka. 

rilecektir. ileılde hUklımet bazı böl- Karar Verildi 
gelere lhti.yac;ı gbre yeniden hubu- Hububat s>ıtışlartnm serbest bıra -
bat göndere::ek ve borclandırılan mik 

kılması neticesi olanı 1t taşradan şeh-
tart harictHd•~Y.i hububat köylüye rimize göndet·ılen gri renkli ekmek 
kAfi gelliıediği tak.dilde hükumet yar k 1 . ,_.._ 45 b' . b 1 • .

1 
· kt· arne erınnı ver unu ~· ını u muş-

dım __ yap.ın:ık •a. gpc; ;:mı~.ece ır. tur. Vilayet, dlin k&ymakarnltklara 
Yuzde 25_ le<'ın teş~kkul eden h~- ı gönderdiği bir t>ır'rde halkın elinde 

yetler tar::ı.rn1dım teı;lı~ı alınması ışi bulunan al rı>nklf ekmek karnelerl-
güratıe ikmal edil..r:cektı:_.. • nin toplattn·ılm:ıstm bildiımiştlr. Şe-

Pamuk çekırdegı fıyatı hir d<ılıilinceki gri el<mek karnele
Ankara, ıo (A.A.) - Ticaret Veki- rinin ay <.onunıı k~dEr muteber ola-

letind~n tebliğ edilmiştir~ cağı tahmin edilmektedir. 
Pamuk çekirdeği icin Vekaletçe ı~ıı.. 

bit edilmiş bulunan fiyatlar 10 Aiııı:. 
tos J 942 tarihinden itibaren kaldırıl· 

B. M~llet Meclisinde 
Dünkü Müı 

Sirkecide Yaralanan 
Şoför Öldü 

Sirkecide Şahinr.aca oteli yanın -
daki sokakb bir clnıı:vet olmuş. Emfn 
Tiirkl\y ndlı bir şofhr ağır surette ya
rnlanmış, bir mllddrt sonra da ölmüs-

A k 10 (A A) _ Büyük Mil~et tii~. Emin TürkAy, ö!Umtinden biraz 
n ara, · · "" ., lül 1 b"I ~ı · d · d 

M 1. · b ·· Refet Camtezin reis- unce gtıÇ ' e vı;re ı dı., ıfa esın e, ec ısı ugun " . HH · d 
liğinde toplanarrık ruznamesinde bu- ?em gars')!'I mı Y1.1~d1u, yanımız a 
tunan maddelerden adliye hıırç tari~ bır kadın vrırdf. Hllmıy . ve bu ka-

f • kan t'nttn bazı maddelerinin de. dını arkad;ıştm RAzım iyı tamr,, de-
esı un. . t' 
ğiştidlmeı1ine, maliye ftlt tahı1ildada mış ır. . . 
nna hayvan Y= bedel ver!mesne, mu- . Bunun ih:erı'le :ı.ııbıta K~zmı ıle o 

ı r is· kanunuTiun 12 nci mad- cıvıırda t.isfü başı kıınlı ohırak dur-
ame e ve g ı kt l M 1 t d d b" ... 
desine bir fıkra eklenmesine ait kanun ma a 0 an e 1me a ı!l. a. ırısını 
layihalarİnın ikinci müzaker~lcrini ya. tutmuştur. i\Iehm;t. kımdısının yara
parak kabul etmiştir. Askeri memur- lryt kurtarmrı~ ıc;ln ko~tuğunu ve 
ı h kkındaki kanuna muvakkat bir yerden kaldırdıgmf, bundan dolayı 
~~dd: ilftv~iTie ait kftnun layihası iislüni.ln ka.ılı olduğunu söylemiş ve 

b•·t nctimeninin talebi üzerine en· bu Mdise ile alflkası olmadığını bil-
u çe e d" · ı· K- d'>-• ·1 d d "b ..:ümene geri verilmiştir Tiirkiye C:im- ırmış ır. uzım ver ı,_ı ı a e e, en 

huriyeti merkez htfZTssıhha miies"cıre. ~minle sabahtan akııama . kadar iç
si adının "Türkiye Cümhuriveti rt· fik tım ı:onra beraber .g-rmıye çtktık, 
s~vd m merke7. htf7.ııos,hha miicsse yolda blr kadınla bır erkeğe rastla
ıesi., a adına d•ği&tirilmesi hakkında dTk, o _kadu1a söz attık, cıd11m dönüp 
kanun lavihaı1ınm na birinci miir.ake- b:ına bw vumruk pth. ben kavga et

miyeyim diye tr.ımvay" binip eve 
kaçtım, rınlasıla11 benden sonra kav
ga büyümiiş olarak ki, bu hadise 
meydana gelmiş, Fııkat, ben ne Hil
miyi, ne d2 kadını tanrrım,. demiştir. 

resi yapı!mıştır. 
Meclisin bugiinkü toplantısında dııv~ 

let mt'murlarr maaıı,tının tevhit ve te
adüliinc ait kanuna baiUr cetvelin Ma
liye VekAleti kt5mında d"ğiııik-lik va.. 
pılmaııına ııit kanunun •kinci müz-ıke
resi mlin:ıııf!betiyle ı<Ö~ <'<lan Refik İn
ce. hunun barem k~nunumı mug·ıyir 
cılduıhınıı ve kııhu' rrli1.,,,.m,.sinl ı.öv. 
J,.miı;tir R•ınun ii:ı:erine kiir~iiye gelen 
M~liye Vekili mcs--leyi etraflıca ·.,,ı-;h 

ederek hareme muıcavir olmadığım ı>n. 
l.,tmr~trr B•ı ız~h.,!t~n sonra Hl·,rha 
k:ıbul edilmiştir. 

Yü~ Liralık 'BaııknoHar 

Tedavüle Çıkarıhyor 
Ankıır;ı. 1 O ( A.A.) - B i.ze verılen 

mA11'm?ta l'!'Öl'f~. memlr.k::tinıize ge~iri. 
lj,-ken yolrh. d-:niz k'lz;ısına u~r::ıy::ın 
100 lirıılrk h~nk'1ot!:orımTzrn yerine 
Alnııın:v::ına b;o!ltırrlan lJO lir<1lrk h<1nk. 
notlıınmız. Afhıo;toc: avrnrn on beşin. 
nen itih::ır,..n ted~vüle <;tkanlmry'\ l-cış, 
tan:ıc:oıktrr. 

"Bun\Prd;ırı t .. <tavüle <"tkarılac:"k t:nik 

rfar. kanuni trilwii! h·ıddi rfahilfnd .. ka
lac:ık ve anc<ık kurür l"bdili veya ku. 

Türkiye Muvaffak 
Olmuştur 
l:lfr Baştarafı 1 incide 

Ceset mo-~o kaldırtlmış hMise 
hakkındıı tahkikai;:o başlıınmıştrr. 

ıiirk Ga~e+e.ciler 
He,,etn Peştede 

Budııpeifte, 10 (A.A.) - Alman hü
kumetinin daveti üzerine Almany:lya 
şriden ve doğu CE'phesini :ı:iyaret .!den 
Ttirk gazetecıt ... rinden mürekkep heyet 
Macar \ıilkumetlnin daveS!isi olarak 
diin öğleden ı:onra t<ıyyar,. ile Buda
pe'?teye y,elmistir Heyet Peştelle bir 
kat gün kalacflktır. 

'!'ürk grv:etedler b,.veti azaları Ma~ 
caristandaki lkametlı-ri esn;osında en 
t::mmmlş M~c::ır politika adamlariyl, 
ve ziraat, enclüstri ve ticaı:et hayatma 
mensuo sah!! ' vetJ.-rı .. t:ını~:ıcakl~rdır. 

pürler ac&undaıd ni.,beti t;ı.nzlm etm .. \ 
için peyderpey tediyatta kullanılmak 
suretiyle tedavüle çıkanlacakbr. 

Avrupada ve Bizde 
Maişet Darlığı 

JtJlf' Baştarafı 1 incide 
Gazete bundan sonra, Saraçoğ 

Junun nutkunda, harp dışı kal • yağ ve peynir miktarı 1000 gram 
mak arzusunu ve mecbur kalınır dır. Alrnanyada bu miktar ayda 
sa son ferde kadar döği.işülccegi 885 gramdır. Frarısada verilen 
hususundaki azmi tebarüz ettiri yağ ve peynir miktarı ayda 450, 
yor ve diyor ki: İtalyada 400, Belçikada 450, in. 

"Türkiye hadiseleri yakından gilt~r70e0~70, H~landada 850, Is~ 
takip etmekle iktifa etmiyor. Du- veç e gram ır. 
rnmunu muhtelif muhariplerlc ı ET de birçok memleketlerde ya 
anlaşmalar yapmakla denkleştirL f hiç yoktur, ya vesikaya tabidir. 
yor. İşte İngiltere ile ittifak ve Bircok yer:erde de haftada ancak 
Almanya ile dostluk muahedele- birkaç gün et yenmesine müsaa_ 
ri bunu anlatmaktadır. de edilmektedir. lsviçrede aylık 

"Bu siyı.ıseti idame etmek için P'k et tayını 1280 gram, İtalyada vL 
büyük bir mcharete ihtiyaç vardır. !ayetine göre 1000, 800, 400 gram, 
Bu büyük meharct İnönü ve Vckil!~rın.. Ingilterede 1700 gram, Fransada 
den bir an bile eke;k olmamıştır. Bun- 770, lsveçte 1370, Ispanyada 1500 
lar, memleketlerinin tam ve mutlak 
samimillğini ve ayni zamanda taı.ıf- gramdır. Finlandada ise bir v.a-
sxzlığıoa dokunulursıı azimle savaşa- tandaş ayda ancak 25 kuruşluk 
cağı hususund~ki kararını anlatmayı et sarfedebılir, Romanyada, Bel. 
bilmişlerdir... çikada, ve N orveçte et hemen de 

Ayni nutku tah~il eden "Temps" ga- yok gibidir. 
zetesi de şunlan yazmaktadır: 

"Saraçoğlu hlc; bir tereddüde ma
hal bırakmtYacak şekilde açık ve sa
mimi konuşmuştr Yen ' Türkiye Ba!j.. 
\•ekili, mllletlerin inhilaline sebep o
'an ih.tilaflardan hi~ birinin Türkiyerle 
mevcut olmadığım ve bunun da -nil
letle ş~fi arasındaki karşılıkh itimat 
sayesinde mümkün olabildiğini k;,y. 
detmiştir. Bu sözler, Atatürk tarahn
dan yaratılan eserin sağlamlığını gÖS· 

teren bir delildir.,. 

Amerika Büyük Elçisi 
Moskovaya Gitmedi 

Ankara, 10 (TAN) - Amerikanın 

Ankara büyük elçis i M. Steinhardt'ın 
Moskova müzakerelerine iştirak et
mek üzere Rusyaya gittiği haberi ôri~ 
ru değildir. 

Rüvük elçi. haten fstı•nbııldadır. 

!!!! 

ŞEKERde her tarafta vesikaya 
tabidir. !sviçrede aylık şeker ta. 
yını adam başına 750, Italya ve 
Fransada 500, Ispanyada 270, Ma 
caristanda 320, Ingilterede 970, 

Belçikada 1000, Almanyada 1350, 
İsveç ve Danimarkada ise 2000 
gramdır. 

* * 
Yaşama darlığı harpten ev. 

velki sen~lere nisbetle 
muhtelif memleketlerde muhte -
lif derecelerde artmıştır. Türki -
yede, en son endekslere göre, ha. 
yat pahaWığı, 1938 yılına nisbet 
le, yüzde yüz artmıştır. Bu nis. 
bet diğer memleketlerde şu dere. 
ceyi göstermektedir: 

patmıştır. , giliz hükf.ımc:tlni:ı. vaziyetini zayıl -

Bulgaristanda % 61, !ngiltere
de % 51, Danimarkada % 76 
Romanyada % 127, Macaristan. 
da % 56, tsviçrede % 78, Yugos .. 
lavyada % 95. 

Cinna!nın daveti 
Bombay, 10 lA.A.) - Müslüman 

birliği reisi, CJnna, kendi taraftarla
rından "çok: t<!hlikeoll ki.itle hareketi
nin., dı~mda kalmalarını istemiıı ve 
Hint halkını henilz vakit geçmemiş
ken dahiU harbi önlemiye davet et
miştir. 

/ngiliz gazetehrinde 
Londra, 10 (A.AJ - f ng:iliz ga -

ıetelerl, nUkô.metin Hindistanda al
dığı tedbir~eti urntımlyetle tasvip et
mektedir. Fakat vaziyet, İngilterenin 
Hindistanda 5imdlye kadar hiç kar
şılaştlmadığı lrnd:ır ciddl telAkki olu
nuyor. Times dfynr ki: 

"Gandi ve Nahru, mücadeleye, İn-

latmak için girmi:<1erdir. Kongrenin 
kararı, bir hıırp ilanı olarak telakki 
edilmelidir .. , 

Daily Herald, bu tevkiflerin sivil 
itaatsizlik müc.1tlel~slni duduramıya
cağtnt yazıyor. 

Almanlar"Dn tefsirleri 
Bertin Hl (A.A.) - Hindistan va

ziyetini gözden gE'çiren "Volkisclıer 
Beobachter., İngilterenin hakik! ni
yetlerini artık ııı;-xfa vurduğunu, vll
dotunan hürt·lyetin verilmesi falebi 
karşısmda A~l~ntik beyannamesini 
tatbik edec~ği yert1'! polisin ııopasını 
kullanmııY1 tcrci'ı ettiğini yıır.ıyor ve 
"Hlndistandııl:I İn~illz hAkimiyetini 
sllküp atacak kasırga yakındır .. di
yor. 

* * 
Görülüyor ki, pahalılık, ve 

maişet darlığı yalnız bize 
münhasır bir şey değil, bütün 
dünyayı kaplıyan umumi bir has 
talıktır. Her devlet, kendi eko -
nomik bünyesine ve coğrafi 
şartlarına uygun tedbirlerle bu 
marazın acıılarını yumuşatmıya 
ve hafif1etmiye çalışmaktadır. Bı 
zlın de yaptığımız ve yapma,ğa 
çalıştığıımrz bundan başka bir 
~ey değildir 

11 - 8 • !H2 

-- nq·~~{ ~, ..... , 
Her işi Erbabma 
Bırakmak Lazım 
lttıallıt ve ihracat birlikleri u· 

mumf k.:ltlbl, amballj kAOıtları· 

nın tevzii ve nt•!;l lı:lnl "yaş mey 
va ve :\ebze 111tıs kooperatifine., 
bırakmı9. Yınırı yumıyoru:t, 
Ya:ıı meyva ve aebzc satış k11ope· 
ratlflne. 

Öyle blr- k:ı~sr ki, şaşmamak 
mtimkUrı de~ll. Manavtn klğit 
aatma11 ile clfit'rc:lnln ipekli ku· 
mss satması arao;ındı ne fark vır • • t arılam'lyr;ı; 

t K§ı~ıt satışının serbest olmayı· 
.. rnın ne garip vıı acalp ellveler 
arzettrl'JfıHı lıundan daha belllt bir 
deHI ve bu aahndakl neş~yıU
mlzı ltlra:ı: eden gıııeteye ,u vl• 
kıadan dıf'ıa veciz bir cevap bu• 
lunıımaz. 

Esnaftan veya ticaretnııne 11· 

hlplerlnc:ht'1 b!rl kl~ıt a lmak için 
evvel• ki~ıt Jtf1ıılıH birliğine mU- S 
racaat ederek ihtiyacını teablt ı 
ettlrec~k. gnnru or11dın ııldtllı bir 
vesika ile Vf!y:ıı ihtiyaç llsteılyle 
sebıe ve meyve hıllne gidip koo· 
peratlfe bav vurıtr:ık ve bir kUfe 
UzUm ='l•r gJbl birkaç kllo kl§ıt 
ıılabflecel<. 

latınbul<lı kl~ıt ticareti yapın 
mUeaaesc katmıımıı; ml ki, bu ki· 
öTt aııtr~ı lmtlyu• manavlık Uzo· 
rlne tlcartt yııpan ve klıllıt l9lyle 
uzaktan yakından hiçbir ıt.Akaaı 
bulunmıyaıı bir mUeueaeye ve· 
rllmlştlr, Bu gulp kırırfn ıU· 
ratlc d~llhJtfrllmeal icap eder. Her 
klrr etı1Jt1e, her işi erbabını bı· 

rakmak lhımdır, 

\.. ...................... ./ 
Meyva ve 

Sebze Fiyatları 
Dün öğlede nsonrn Belediyede Reis 

Muavini Ltltfi Aksrıy·un başkanlığm
d,a toplamın kay:ııak:'tmlar, pazar yer 
terinin çoi!:::ılttlma~ı. meyva ve sebz@
nin ucuza saıtlrn.ı.sı etrafında bir gö
rüşme yapmışlardT. Bu görüşmelerde 
tesbit edilen e~asl::ır d:ıiresinde hemen 
çaltsmalar:ı bnı;;lanacak, meyva ve 
se-bze fiyafüırının ucuzlatılması temin 
olunacaktır. 

Yaralama İle Nihayetlenen 
Bir İçki Alemi 

Bcşlktaşt.a oturan vapur kahveci
lerinden Ahmet G::iksoy, Cumhuriyet 
vapuru kahvcdsi ME'hmetle metresi 
Ferideyi bir icki alemine davet et
miştir. Iı'akat içki 8.leminin ı.ııonuna 
doğru ilti ahbap kavgaya başlamış, 
bu sır;ıda Mehmet J:;lçı:.ğıoı çekerek 
kavgayr l:>ast!rmal: ü:tiyen Ferideyi 
ııihr .. uret bAc'lf'rnd n ytıralaınışt:ır. 

Yaralı hastaneya kaldirılmıs suç;lv 
vakalanmTştıı·. 

Çimento lşüne El 
Atmalı! 

6:.!fr Bo.ştarafı ' 1 incide 
maktadır. Peraltende olarak 156 
kuruşa satılması icabeden bir tor 
ba çimentonun bu kadar yü.ksek 
fiyatla satılmasına meydan veril. 
miş olmasına itiraz edildiği za • 
man fabrikatörler !ktısat Veka. 
Jetinin "resmi müesseselerden 
başka yerlere çimento verilmeme 
si hakkında.ki,, emrini ileri sür • 
mektedirler. 
Eğer fabrlkatörlcırin iddiası doğru 

[se, İktısat Vek~leti bütün çimento 
fstihsalini resmi Müesseselere tahsis 
etmiş demel·tir Fakat resmt mües
seseler gtinde beş yüz tondan fazla 
çimento alamamakta. fabrikalar i~e 
günde bin ton çimento istihsal et• 
mcktedirler. Hı."r gün artan 500 ton 
istihsal :fazlası fabrikaların silola• 
rmda stok edllmi:tlr. Attık silolarda 
yer kalmııdığt iı:ln. fabrikaların gün
lük istihsııl!erini azaltmaları ihtimali 
de vôrit gnrülIT\ektedh. 
Diğer tarn~t'ln mevsim icabİ :Jehlr

de inşaat pek &rtmıştır. Fakat bir 
kısım yapı sah:pleri çimento bula -
madıkları tçı1' yapnarmı tatil etmek 
vaziyetinde kalmTslardır. Fabrikala
rm evvelce kabul e-dip - İktısat Ve
kAletinin eınrini ileri sürerek - he~ 
nüz teslim etn'ıed'kl~i siparişln ye
kfınu 35 bln tonu, bunların fabrika
lara Bdenml.ş olıın bedelinin yekılnu 
da bir bucuk milyon lirayı bulmak
tadtr, Fahrikalaı eııki siparişlerini 
taahhüt ettLklerl günde vermedikleri 
gibi, yeni sipatişıer <İe kabul etme -
mektedirler. 

Resmt dairelerin her gün kaldıra
bildikleri 500 tonun haricinde 500 
ton da günlük isti.lıı!al fazlası oldu -
tıuna ve si\o!tır tıklım tıkl!m doldu -
rulmuş buhındıığur.a göre, İktısat 
VekAletince konulıın tahdidotm ha• 
flfletilmesi lc:ıp etmektedir, 

Vaziyet tetkik edilmelidir. Denil
diği gibi tabrikı;ların istlhsallerlni 
- sadece halka satış yapamamak 
yüzünden - azaltmaları vll.rlt ise, 
halka satıs fRptlmasr için mUsaade 
etmek. karn hm-sa faaliyetine mey~ 
dan verm@mek lflıımdır. 

Evlenecek Genç Kızlara.. 
Gelinlik Tevziatı . . . 

Ankara, ter~.) - Çocuk Esir. 
geme ..... cenel merkezinden bil. 
dirilmektedir: Çocuk Esirgeme kuru. 
mu ıenel merkezi evlenecek kızhra 
Ağu15toı ayı içinde de parasız ip~kll 
kumaı vermlye devam etmektedir. Ş1nı. r 
diye kadar 31 kıza gelinlik verilmiş 
tir Nik5.h muamelesini ve pıırasız ~u. 
maııa ihtiyacını bildiren bclt"dive "e:ıl. 
kasını kuruma ibraz etmek 15.zrmdtr. 

l 
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rey ııe bbal edilen teklifini 
müdafaa ..... iGill ..... "8lWflı: 
Hiirri7eti tnsiUa bocalarmduı öir .. 
diiiD4 ~ ba,atmı Hiadiatua bll'
ri7et• ..... tanlU7a •aldeltiiiDi. .... 
J'eaia tmliDl için Miialtlmaa llder!tri• 
fikirleri& Mtlltirecekleri sunana .._ 
dar ~ecelini. Püiatan _.. 
!eainiıı llfadiatan, hlrrbwıt •• Jatikl&. 

=--
Yeni iikii. 
Begıanntım 
Oğ.,_entliği 

Menfi Hareketlerin, 

işi Y apmayenın Mesul 

Terakki Yolunda Şahi• 

le bwıtaldaa sonra UaJaımda Jsal. 
ledllec:ek )lir aile .. eı.1 ol~ 
barü:iiiiiıılllliı::iiliı".tıilri..Wfıır•ıtııı~--
lem ""l!tlii"''!liılil 
cacle? 
old 

......... ----otclalam etırr ~,·--· 
halıltfma mani olmak için llftt tett. 
birler aldı. Paket andan dnler 
ıeçtlkce sfkl)'etler colatdı. Bls ete 
)'eftl httktmeti teşkl! edince ba ıert 
tedbirleri yamuf8trn1Ya baıladrk. 
Alınacak tedbirlerin daha ikttudl 
ohmıana bel ballaclılt.n cllJOt. 

* * 

.. ~ı;rp teiftlll Mm.,t ... cletdlt ... 
bi nakil nutaaı tarefımızdan t~ 
darli etl1mek ttt117'9 ftWlttmb 
kadar bald•Y YenDeyi bbal .nl. 
iinf "'bdll.. ... .. ,..... ukfl ................ ~
ladık. Bundan maade npar •e aalı
u,. ...._la_..,_ Mr .. 
pannnua •}'lda ................ 

mir•~· 

* * 

D DIYARINDA 
Kor'A K4~ .. 



ASKER İ VAZI Y ET 
Amerika •e JaPon tebllilflri, Salo- kin dahiliae rirer lı:i, ba da, Jaoon. 

.moa takım adaları civuında her tlı:l yanın ha kadar ai?f!lralr. dopdall 
tarafın deais n bava Jmvvetlerinin ıelecelı: 1elı!ikelere b*iı hnnut ol 
ittinJd7le bir ~1*ün ceı.,,.n dulu emniyet çemberinln cemap dola 
etmekte oldaiunu bildirdiler. iatikamoWıcilD Janlıp parcalaı9UI .S. 

Salomon takım adalan, Yeni Gine'. ınelrtir. 
ıda111l111 doiıa ıaahil!erınin yecli J'ÜS Fakat, AYrUpa harbinin tasfiyeılnl 
elli ldlemetre dolusunda, şimal bau. ilk plana alan ve bu tasfiyeden evvel 
elan cenap dolaya dotnr bin kilomet. Pasifikte müdafaada lralmıya brar 
relik bir •baya ıerpilmit birc;ok ada- verdlİ.f oln Ammkariın, buıiiıı kendi 
larc1an mirekkeptlr. En büyüiü titnıL disınl btiytik ıevkillceyıi neticelere 1-
ile BMlcainville, cenupta da GuadaL .al edecek J>öyle •eni' harekita siri.. 
caft!', Tıalca ve Buka ada!arıcbr. !Ja. ıeceit ıilphe!idlr. O halde Aenn·ib 
poa1ar 1942 ıeneainin baılancıcı-:ıda deniz ve hava kuvvetlerinin Salomoa 
ilk eneli BoqainvWe adaaım çı. ad,lanna n1')ı ılrittilderi W taarnL 
brtma ilet IKal etmif}er, ıonra bu- zun, bu adaları lşcal ederek böyle 1'ü
radln. miiltefilder tarafından eaaılı bir yük sev~ütceni bir harekete batı. 
ırıiidafaa tertibatı ile emniyete alınına- maktan :ııyade Japonyanın c;otr hassaı 
m11 ,olan dijer adalara ııçrıyarak bü.. bir noktasına tiddetle dokunarak onan 
tin talam adaları itcal etmişlerdi. Da. dikkat ve kavv~nl, arsa edilmeyen 
ba IOm& da ba adalarda tesis ettik· "bqb bir Ce!'hede toplamasına mani 
leri tlalara dayanarak Yeni İrlanda, Ye. olmak için yapıldıiını katı.il etmek 
ıri Britann alalarına ihrac; yapnnılar daha dofru olar. Şupheıiz iri, Ameri. 
H har?vdan ele Yeni Gine'de siri,tik- kahlar, bu harekitm lnkipfı ema.. 
feri mekltı beılemiye ve cenlıtetmiye sındı, bu adalardaki Japan müdaf:ıası. 
tıetebbl• etmiılerdf. Bu ıuretle Avus.. nı bu hareklta ıevk<:ttllrleri kuvvet!~
traln lntasrnı fimalden ve pek ya'kın. le J'lkabileceklerine kanı olurlarııa t>u 
ılln tehdit altına aldıktan clbl, 'h'Us- adaları iga'e c;alııacaldar ve bu .,._ 
t.ralyan1n ıimal doiunnu çeviren Mtr- retle hem ilerde büytik hareklt ic;in 
can denizini ıimalden ve doludan Jru- mühim basamak noktalarını ellerlııe 
ptmıf!ar daha ıonra da bu vaziyete geçirmiş olacaklar, hem de bo llare
ı1ayanarak Yeni Kaledonya adasmı fi- kihn müteakip safhalanna mant ol
rale tetebbüı etmiılerıe de Me-can mak icin Yeni İrlanda, Yeni Brltanya 
ılenlsi maharebeıinde muvaffak ohmı. ve Yeni Gine'ye ıevlı:edi!ecek faıla 
Saldan lc;ln bu teıebbüılerinden v;,z. Japon ku9Vetleri dohı711iyle ani ba-
ıecmfflttdi. rünldi makaatlanna nail olacaklardır. 

' Her ild tebliide, her iki taraf da, Ruı1anm çok ~ılrılJlllf bulunclaia •e 
ı:nbarebeain kendi kuvvetlerinin ta- uzak doiuda, Sıblrya bududunCla Ja. 
aınut71e batladıiını iddia ediyorsa ponlann Ruıyaya taarruza ılritmelı: 
il. Salomon adalarının Japonların it- üzere olduklarının ısraı la ıöy!end:il 
pli altında bıılunduiu ve muharebe.. ve bana illveten Hindiıtanın dahin 
ltÜI de ba adaların civarında cereyan vaziyetinin çok lranımıı bulunduiu 
.ıtiii nazarı dikkate alınına, hareki. bir zamanda Japonyanın dıkkat ve 
tm, Amerika kuvvetlerinin taarnuiyle kuvvetini, Mıhverın buıünlril pllnın.. 
... lamıı oldaiu kolayca anlaıılır. da J11nonyaya aynlmıt kısmı~ iizerin
T:Ma&arebenln inkftafı ve neüceıi de toplamaama mani olmak fcın. Ame
laklancla mutalea yürütecek kadar ~ıı- nlralılann Palifikte ban mihlm htre. 
ınızde henü• bir malılmat yoktur. Bun. ketlere ~ebbli etmeleri elzenu!J, b1a 
far hakkındaki mütalea)J'I sonraya br- harekete. bunlardan biriıl nuarlyle 

ARLON 

IO HNILllC 

Tecriibenln mu\•attc.ks;yetll neti
tlcesl bir ilin sünnet, ertesi ıünli 

ilk ve ıtoıı pansuman. 
iLi ÇAIUK IÜNNITÇI 

Rffat Kiprülü 
Kabine : ~hı lletrutbet 
Cad. No. 47 Günet Apt. Ev: 
Enıiıkit7. Tel: U • 71. Tafradan 
da çatınldıtım için 1auen 10 
ıün evvelindftt müracaat edil
mesi rica olunur, 

Satallk Apar tanan 
Arsası 

-
Bir ..ne zarfında Bilecik deposuna leleeek ol8n taınntnm ıe illa tolıı 

maden k6milıiltrihı şartnamesi mudbfnce tahmil tahJfye .laf ,bpeb art 
usuliyle eksiltm97e konmuttur. 

Beher ton kmıürün tahnıllJ için 40 ve tahlf7esl için 2& kurut tah
min ec:lJlmı.&ir. 

Ebfttme 11.1.142 T. ne mQaadlf PerlM!lbe ,chdl aMt 11 ele il. pe
pcla 1 tnd tşletnıe bllllqoınuada 78pılacaktır, Muvakkat t.miut Cl7 
Ura 50 Jmftlftur. 

1!!bl1tnM7e tstfnk tdec8Jerln kapah zarflV'nt üsDtme .. tinden 
bir aaat ..,,.tine '1cad.ar kom~ Yermiş olmtian llcrndır. 

J'azJa tafsfilt " prtname alnıak.istf;yenlerbı illctme,e mftNNat1aJ1 
llmndır. (7992) -Devlet DturtlrnlJan Sıvas cer ateı,,..ı ~ teavi7f'CI " t.ernaeı al•a-
calmdan isteklilerin Haydarpapda BiriJlci ve ._..... DolaamBc!a ı.Iet-
me mildOrlOkleıiQe mflraeaatlan. (1141) 

.,.., 
•rak bu yazıda ancak Amerika ~uv. balrablliriı:. Nipntaı Vali t.onatı caddeain-
retleriai bu taanııza ıevkeden ıe'!>q. Cereyan eden muharebede, Amerika de 8 x 21 eb'adlartuda bir ana 

10/9/942 tarihinde ,Orilrlüte ıirm~k üzere: D.D/214 Nô. lu afyon 
D.D/241 No. lu kuru Ozilın ve D.D/252 No. lu İsk"'1denın - Halep et1a 
tarifeleri kaldrrı!ml6hr. Kuru Qsilm nakliyatı D.D/242 tarlte,e airmillür. 
HQdarpqa - Sirk.~ deniz nakliyatına mahıus D.D/512 No. 1u tarife 

eri incelemi,.e ça!ııalım: kuvvetleri en yakın olarak ancü Sa. 10,000 lira7a satılıktır. Müracaat 
'SaJomon takım adalannm Amertlı:a. lomon adalarmm bin kilometre .s.• 1'8ri : Galata UD10D Han No, H 

lılar tarafından l§ıali, busiin Japon. nubanda Yeni Kaledonyadaki üslerine ...... Telefon: W2'7ı••~ 
ı.ım ellerinde bulunan Yeni İrlanda dayandılr1ırrndan denis ve hava ıtra- ~ 
re Yeni Brltanya adalannı iki )'ÜZ ~!li tejiılnde üıtünltlk Jıpon!arm elln~e. 
dlometre cibi pek yakın bir mesafeden dir. Eier Amerikalılar, ıer~lrten bu 
tehdit alhna ~ar. B1111dan_ batb Ve- a~alan iııale te,ebbüa etmlı ve bu1111n j 
ni Glne'nln dotu :nnıı bır taraftan ıçuı kara lruvfttlerini hamil taııt s~
A .. ıtralya aahilleriyte diier taraftan milerini de aefere aevketmiılerıe •Ja.. 
Salomon adalariyle müttefikler tua. ponlann ıtntejılı: tlıtülililii çolı: baris 
fından enrflecefl için hem bu adad:-ki bir teldi alır. Amerika?ılar ba Japon 
Japon harekltı akamete mahitım ml üıttinliıiüne, harekata fazla mJtrdarcla 
111., hem de b1a adadan Avastra!yaya tayyare ıemiıl fttlrak ettirmek ve ha
ıelel>ilecek biitün tehlikelerin önüne relrltta fazla zayiatı söze almalrh 
peilmit olur. Ayni umanda Salomoa Jı:arwı koyabılirler. 

cleiiftirilmiştlr. 
Daha çok bi~ istaayonlardan al!nabillr1 

-tıt. 
(8449 - IHO) --

adalın vnıtaslyle Japonlann Marsball Böyle harekitta fula rmavaffalı:t.,et 
" Caroline takım adalan arkadan ancak ani baıkınlulı temin edi!ebillr. 
tehdit altına ahnmıı olar. Böylece f. Eier Amerikalılar barelclt ıuıhuma 
ı.cte, milttefilrlerin, Salomon ıd~Ja. kadar Jreıfedilmeden Y•klatmıya 11111-

rma dayanarak bu ltaret ettiiimiz flri vaffak olmuılaraa kuanç pmlan el~ 
~ acla crapana itral etmeleri im. ba yüksektir. 

TJl_RK~YE C-ÜMHURIY-ETI 
ZI ~ A.AT BANK.A S J 

_ Küruluş Tarihi: 1888 ' , 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans '.Adedi: 265 

ii"I) ~ Tjrart Her Nevi )luameleleri 

Pm a lir• tirenlere 28.800 Ura 
iKRAM iYE YERiYOR 
~ 1 ..... ~ .... - .._ ' 

-...- ... ıc...u. liwti•Nli ,,. lltlil'lllis ta•'"" 11 .. , ...... , ...... IO 
llllilllf in\•••••'... ...... 4 defa 9'klteoek kur'a n. ... .... ki pllna 

1 ' ..,. lkN1"1ye dalftıl .. ktlr. ' 
' \Mf - 1.000 LlraJ.- ' l,IOO 41,. 
• • IOO • 1.000 • 
lf • 280 • ..... • 

40 • too • ı.ooo • 
, 00 • 110 ı ı,eeo • 
tlO ı ı 40 • 1.IOO • 
1IO \.. • 20 • l.200 • 

9'1CICATt-tf ... 11larift~a1il paralar bir Mite lol•d• IO LINclaR a11.. illır 
• .,......... nc ..... 1y. Otktıılf takdirde " 20 falaelyle Yfflleoektlr. Kur'• · 
l8ıt •••de 4 def•. 1t l!yfOI, U Blrlnolklaun, '11 M•rt ve 11 Hulra1t 

. • :-. tarltılerlnde 99kllece1ct1r. ......... ~~~ 
Harp Okulu Komutanh9nclan 

.f Hazlnuı 942 den itibaren bqlıyan kayıt ve kabul muameleslne de
ftln edllmek+.edir. Müddet 30 EylQl 942 tarihine k:ıckr uzatrhıuftr. 

htıeklilerln buna ıere bu1unduk1an mahallin aakerllk IUbe1elne mG• 
ncaatıart • ı (712 - 1697) 

T• Fakültesi Dekanhğınclan 
Anatoınl EruıtltQsüniln 35 lira aaU maaşb ProfesörlüJüne ve ,U,e 

mnk'll.r Erutit6nün 35 lira asli maaeır iki asistanlttı milnhı;ldir. Arau e
den doktorhnn yat-ancı dil imtihana yapıluıak uzere Aituıtoıun aonuna 
kadar Dekan~• müracaatlar (1531~ 

'9csürlk ve lronı 
TURAL 

ltoıilprlmehzt deltta1 b9er. ller 
ecaned• kutıllU il lmnqtur. " - -- - --

1 L l N 
lktnat V eklletlnden: 

Hatay VDbetbdn tdrend9un b· 
zaıtna tlbl Belen mhtJ'Ml dahlHnde 
Çer~~ timalen; KU7U
luk eepneal noktnmdaa tam ıfmaJ 
o1ıetl iatlkaınet!ne (1500) metre me
nfede ta)'hı ve te.blt olunacak nok
tadım talft ......, elhetl 19ftltMM'tbıde 

(1500) metre mes.ıle::re dikili (A) be
ton sütun noktasından bqlayıp bu 
noktanın tam fll!'k cfheti istikametin
de (3000) metre menfe)'e clftnt CB> 
beton sütun noktaama hattı milsta • 
kim, Şarlcan; Shnıl hududunun mes· 
ktlr (B) noktasma dikDJ beton ıOtun 
noktasından basJayıp bu noktadan 
tam cenup ciheti '5tlkametlnde (3000) 
metre mesafeye dikili (D) beton ıü
tun noktaıma hattı mOıstakim. Cenu· 
ben; Sark hududunun mezkör CD) 
noktuma dlklll beton sütun nokta • 
ıdnclan baıla1'J> bu noktadan tam 
prp istikametlntff' (3000) metre me
safeye dikili (C) beton sütun nokta· 
sına hatta mo.tlıkhn. Garben; CemJl' 
hududunun mmılr (C) noktanıa di
kili beton gQtun aoktuından hudut 
baııianııcı elan (A) noktaama clikfll 
beton .otuna hatta mOst.aldm hudut-. 
lartyle çewfll IOO h~ktar arufde 
Mehmet Şakir Seden, Ane Seden, 
Abdullah Bllıln ve Sadullah Bilgin 
tarafmdan 14/11141 tarllıll ve 1/5 
numaralı r.ıhlatnaıne,oe mu.teilfden 
aramalcla IDQ'daaa çıkardan krom 
madeni (IO) 711 mOddetle mezkQr 18· 
hMar uhdel•lne ihale olunacai!ndan 
tnaadln niamnamesinln H, l'1 lncJ 
maddeleri mucibince bu Dlale,oe ttl
tıazı olanların 27/'7/1942 tarihinden 
itlberen fkl •Y içinde Ankar•da fk
hııat VekAletine ve mahallinde VilA
)'et makamına bir lltida De müracaat 
e;,.lemeler:f nın olunur, (1952) 

1 L l N 
lktuat VekAletinilen: 

Hatq Vlllyetinfn tılı:enderun h
zur içinde Belen nah'7esine tlbl Çer
cllcayuı köyü dvannda tfnıalen: Ku
yuhık cetmest noktumclan tam prt 
ciheti latikalrfet'ncle 1500 metre me
safedeki 'l\Oktadan tam tlmal latfk8• 
metine 1500 metre meAfqe dltlU 
on beton aatammclan bllı1a)'1P mn
k6r (B) nolrtulltdn tam ıark ciheti 
istikametinde IOOG metre mesafeye 
dJkl!I CE) beton sütununa hattı müı
taklm, 

Şarkan: Meıtar (E) beton atıtu· 
nundan tam cenup ciheti latikame -tin,. 3000 metre meaaf919 dlkW er> 
beton ıütumma hattı moatakhn, 

r Cenutien: MalrGr (1') beton sütu
nundan tun ıup ctbeti latlkametln· 

15/8/9-12 tarihinde ,Orilrlüle ıtrmek üzere (Kap·ıcı'l) D.0/20I No, lu 
Zahire ta...ıf~int' gfrmiftir, 

Daha çok bflc! lsta.syonlardan al•ntr. (8581) (8450) 

POKER 
TRAŞ BIÇAKLARI 

Cildi tahrif etnles. 

dldi 10m11ptır. 

Her 1ert1e P O K E R 
w;; 

Kmhrmak Kereste ve Yapt Malzemesi 
Türk LimUed Şlrleetl. taalige memurllı'lrNan 

Kızılırmak Kereste ve Yapı malzemesi Türk Limited Şirketinin Tas· 
fiyesine karar verilmiş ve Tasfi1e Memurlutuna Şirket Müdürleri tayin 

edilmlt olduğund:ın mezkür Şirkette alacalı olaıılarm Şirketteki huku
kunu lsbat etmek Ozerc Jıbu ilAn tarihinden Jttt.ren nihayet bir ııene 
.ıı:arfmda Gıliıtada K11lafıt caddesinde 14 No. 11 Ş1rltet merkezindeki Tas
fiye memurlutun;ı müracaat eylemeleri ilAn olunur. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Tahmin 

be4ell Temhtıtı 

4840,00 363,00 Temizlik İlleri ~ arabalaTı tekttleklerinin iJ'fta• 
linde kullanılmak üzere almac&k İapit, Parmak ve 
Başlık 

1887,50 

495,00 

3000,00 

1275,00 

2100,00 

ll0,00 

141,56 

17,12 

225,00 

H,82 

Ternlzlik İtleri için Arab:t lto:;umu imal edilmek 
üzere almacak Saraci;ye malzemesi 
Tamiratı mütemadiye iflerinde kulluulmü Qse
re almacak iKt TON SotUk A.ıdalt 
Temlslik hleri amelesfne npbrl1acak A.7akkabı· 
tar içha alınacak (600) kilo Vaketa 
Temizlik İtleri Al k.aplannın yıkınman lcln ab
nacak (1500) kilo sabun 

1Ql.50 DarülAceze müessesesi için (:Z!\000) kilo tobalrk 
keallrniı Gürıen ve (~OOOJ kilo ftrmlık GQrpn 

48,75 
odunu 
Temizlllt am@lesfne yaptırllaealt Tehte Ayaltb• 
bılar için alınacak ( 100) adet fJnnlanm11 GOraen 

,. ' tahtaaı. 
- Tahttıtn 6•denerl ile ilk teminat mflcblrlan ::rukant1a 79zıb tıler ~ 

a)'l'f açık ekailtmi>ft konulmuıtur. 
Sartnameleri Znbıt ve Muamel&t KüdürHJlil ka1emJnde &tlrtıleb!Hr, 

:. İhale1eri H/8/942 CUma ıono saat H de Datnıt l!nci\ınf'ftde 79p11a· 
calctır, Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve kanunen ibrazı 
lbun ıeleo dijer vesikalari1le ihale C(lnil mua;y7en aaat;te Daimi Endl· 
mmde bulunmalar!. (1111) 

PEK YAKINDA 

MODERN KIZLAR 
Yazan: MAHMUD YESARi 

t ÜNiVERSiTE REKTÖILU40NDEN 
Fen ?akülteslnde tspençl1arl Botanik Doçentlilf açıktır, Dil imti· 

lianlan 2.XT.942 pPartesl rünO )'apılacalctır, Namzefürta bu tarihten 
bir batta evvel tezlennl vermiJ obnalaı1 J.Azınıdır, isteklllerlr slbhat ra· 
ponı, nüfus kAıtdı, ömetl ilmi hüvi1etini ıösterlr flı (fişler teclrls lflerl 
kaleminden ~k'tlr) ve 5 fotoırafla 25.X.942 tarfhlne kadar Bek• 
t6rlote baı vurmaları, (8511) 

de 3000 metre DH!lafe7e dlklll CD> me;ydana çıkarılan krOID madeni (60) 
beton dtamma battı mo.taldm. ~ mtıddet.la ıaumaile7h uhdesine 1-

KAViSi: UIS - t• deri 7daM1a 
latanbuı BaJrl7e u..ınc1en aJdtllm 
~ 'ftl eakwt ~ 
111$ nruetttm. Ttldltdnl aJaealDdan 
hQkOmleri 70ktur, Anta,yalı Mallmut 
Konuk. 

~ Hı Ur (D) M\aa alta· bale oJunacalmdu maadln ntzamna· 
madaa tam ~ ~ aooo mesiıWl ae ve l'l 1'Cf maddeleri mu
metre ~ Gd1l imdat Mtlan• cib1nce bu Dıa)Qe IUruı olan1arm 
p:İ ola (A) Mtaa ltltaauna hattı 2'1/'7/1942 tarlh1nclen it.ibaren Dd 11 
müstakftn De 11uİhht toO hektardan içinde Ankara tıcu.at Veklletine ve 
ibaret arutcl• tnee Bn,tn tarafından mahallinde Vıltı:vct malcamJna bir ls-
14 ı 1941 tuDıU ve 113 numaralı nıh- tlda ile müracaat eylemeleri 11An o-
.. ~'79 mttstenlden aramakla ıunur, ~1941) 

Sablp ve N'~t MtldilrG: BaJD 
Ldtft D6rdUncG OaıefAldlllı: .,.. 
Netri,Jat T. L. 1. TAJf matbaur 

11. 1. HZ 

lstaıibUI Deniz Komutanlığından 
Deniz Lisesi ve Dem Gecik& 

Okuluna Girme Şcrilan 
Dl!NIZ LllEll: '_ 
1 - Deniz lfııeslnln blrhıcl muftna lirme iateldf okurlardan !imale 

kılanlar .ıılınacakhr. 

:A. - Lise birinci sınıtta ikmale kalanlar a.nia USMI bfrlncl nmftna; 
B - Ortaokul &OD amrftnda ikmale kalanlardan ~eniz 1isesl birinci 

amfma talip olanlar ikmal imtihanlarmı verdikeri takdirde almmak ü
..,.. ka71l yapllacakhr. 

C - Lln birinci ıımİfma ~ haddi 15 - lB dlr. Alta ay küçük oJ.an.,. 
lar kabul edilir. · ' ' 

DiNiZ GEDiKLi OKULU t 
2 - Deniz tedlldi okulundan her öç drnhn.a ortaotrulda ikftiale tca• 

tanlar alnıacııktır, 
A - Bulundukları ım!fların muadili olan pdikll okulu smıllsına 

ka;ydedileceklentr. 
B - Gedikli okuluna ılriı yaı hııddi birinci ıımfıt 12 - 17, ikinel 111• 

nttına 13 - 18, i\çünt1l amıftna 14 - 19 yaı;larmda olanlar kabul edile-
ceklerdir. , 

3 - lstanbul ve clvarmda bllunıınlar İstanbul deniz koirıutanbJın,a. 
İstanbul hımc•11Je bulunanlar mensup oldukları askerllı.. iUbelerfne mil• 
racaıtlart. 

4 - Ka1rt mfü!detı 20 Ajustoı 942 aksamına kadardır. (8803, 

ı<. TAIARRUP' 
Hl'.IAPLAIU 
t lkhtoltepln 

lt91fdesine a)'l'ılaa 
fkramf7eler : 

l adet 1000 liralık 
1 • 500 • 
t .. 250 • 

14 • 100 • 
ıo ,. so • 
fO • IS • '° • 10 

lstanhitl LevaZ:im ··Amirliği ·- . 
Satınalma Komisyonu Ilanları 

• 

Haliç lakelelerlnden Davutpa1& askeri lınnına 184 ton odun nakletti.' 
rlleceldlr. Pazarlıkla eksiltmesi 13/81942 Perşembe eOnll eaat 15,30 da 
Tophanede Lv. A"nfrUii satfn alına komlvonunda . ;yapılae&ktır. Tahmhı 
bedeli 3498 lira 80 kuru1. kati teminatı 52-1 Ura 5Z kuruatur. Taliplerin 
belli vakitte komisyona ıelmelerl, - ,(125 - 8580) ,., 

Beher çıftine 240 kuruş tahmin edilen 8000 ctft eldlven pu~ 
ıatın alınao:aktu: İhalesi 2V8/IM2 Cuma 80nü ıaat 15,80 ela T~ 
tat. Lv. Am•!'liJf aı.ttn alma komisyonunda 7apılacaktr. tık teminata IMO 
ll.~adır. İki bin çiftten a~atı olmamak üzer aJn Qn taliJ)lere de ihale e-
dllebllir, (123 - 1151) ·- '" . --.. .... . ,. 

Beher ltitosuna 550 kuru,ş tahmin edılen 20 ton pençelik k6sele alma• 
calttır. Pazarlıkla ek&iltmesl 13/81942 Perşembe ıunü r:ıtat 15 de Topha• 
nede Lv. Amlrlliı:i ıatm alma komisyonunda yapılacaktır. İsteklllerin tek• 
lif edecekle.-i mUd .. ır üzerinden teminatlari1le bellı vakitte komisyona 

1 1eımeıer1. 022 - 8557) -
7494 kiıo yiln çorar ipllil allnacaktır. Müteahhidi nam ve hesabına 

pazarlıkla eks"ltmcııı 17/8/942 Pazartesi ıünü saaı 14.SO da Topbanecle 
ht. Lv. Amldiil ntm alma koml,syonunda 7apılac:aktır. Tahmin bedeli 
25,405 Ura 86 kuruş, ilk teminatı 1905 lira 37 ıwruttur. NOmunesl kcımla
yonda ı«Jrillü.r. Taliplerin belli vakitte komiayon.ı aelın•lııerl. 

(127 - 8592) 

- . . --
Be he' kilosunıı 8,5 kunış tahmla edilen 278 ton te! tialyah kuru ot 

almacaktD'. Puarltkla eksıltmesı 17/8/ 942 Pazartesi ıGnO saat 11 l1e 
Toptianede tııt. Lv. Amırlltt satm alma koınis~nda 711ptlacaktır. tık 
temlnııtı 17'12 lira 25 kunrsttir. Şartnamesi komibonda görillOr. TaUp]eo. 
~ belli Vilkit&e komisyona ıelmelerl. ( 128 - UN) 

AYDAlOLiRATAKSiTLE 
TAŞRA MU ŞHRiLfRıMiI ıÇiM PIRLA~ rALI ıf t.LMASU SAA TLUUE CıAY f. T ZAR.F 
E 1 ~ ~ '.i i "pı ~~ ANTALI Yuliil<LERI". wlGMiiSE TAKILMAK üH?ULHAS LI .t CıFü UI 
TALI Çı,SlK vıPLAI'. i~HElERiN Y'ENi MODE LLERi GELMiSTiR. SAATLER EMSAı ı 
GiBI h>SEME TEMiNATI '.OIR.TASRADAH Si PAR!~ ETMEI<'. iSffffl-iLmE KAn 
LOK G0NDERiliR.MEKTUPLAOSTAHBUL POSTAl'UTUSU1841A.ORFSiNE MuRAC f.AT 

ISTANBUL DEFTERDARLlcllNDAN 
htanbıal Adliyesine alt Hukuk M ahkemelerinhı fsıall alt!nda tiulunan 

Tomruk binasınm (3056,llO) lira keıl nı tamirat lıi 24.8.tt2 Pazartesi ıo
nQ saat U de Milli EmlAk Müdürlüğünde m0t~kkt1 komisyonda açik 
eblltme Ue lholle edilecektir, Muvakkat teminat (229) lira (24) kuruş· 
tur • 

lştekllte!'in en az bir taahhütte (2000) lirahk bu işe benzer it ~p
trtına "dair ıdarelerinden almış oldulu vesikalara fsttnaden İstanbul vl-
1A79Une müraca&tla eksiltme tarihinden tatil aflnlen harf-; 3 cOn evvel 
a~ ehliyet ve 942 yılına ait Tlcaret Odast vesikabnnı ibru etme
leri mulı:tazidir. 

Mukavele, eksiltme, baymdırlık itleri pnel, hu.us! ve fena! eartna
taeleri ve ke;if hülAsıısl7le buna müteıeni diler evrak Mill1 EmWı: Mil· 
dOrlQIÜnde ıörDlebDir. . ı (Mil) 

Slhlwt ve lt+fmal Muavenet Yelcaletlndelı 
Parah ve para.il' 'bOti1n 7atıh ınekteplde ohtulu slblo VeklletbrılH 

ballı Tip Talftfl Yurduna kabul edllmif olu tal*aün de 'Unlvenltenin 
tatil zamanlaı'lftda :rurtta kalemlJ'aeaklan 3.2.1H8 tart1tfndenberl 70rilr· 
lü~e bulunan yurt talimatnamesi hilkümlei i.eabtndan oldutu Mllt aa• 
aıanWQ vlkl buı netrf7ıt ınünaiebetqle tanill edllir. (Ul2) 


