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Bugün mutlu bir günün yıldöntimü 
ilk Dil Kurultayının toplandığı gün 

Dil Bayramını bugün özlü 
. ; { 

bir heyecanla kutluyoruz 
Bir büy,ük devrimle temiz ve pürüzsüz Türkçeye 
kavuşan yurttaşlara bu mutlu gün kutlu olsun 

' 
llUli Şel'imiz /maet /nönü Türlı Dil KunırmınJa ~lfmalar hakkında .incelemelerde bulunurlıen 

111111111111 -, Bugün, Ebedi Şef'imiz Atatürk'ün ve Milli Şef'i.miz lnönü'nün huzu-
runda yapılan ilk Türk Dil Kurultaymm dokuzuncu yıldönümüdür. Bu 9 uncu yiizden 26 Eylül tarihi, dil devrimi ıünü sayılmıt ve bu günü bir bay
ram olarak kutlamak ulusal törelerimizden biri olmuıtur. 

dil bayramı 
Falih Rıfkı ATAY 

Bir &iin Türk inkılap tarihini ya
h&nlar, "yazı ve dil" faslı üzerinde 
k •Yecanla duracaklardır. Milli kal-
~anm temelini terbiye ve kül
~r, ~un da Öz mayaamı yazı ve dil 
lc~tlcıl eder. itiraf etmek lizımgelir 
~ tasf İye ettiğimiz yahut yeniden 
rduğumuz bütün müeaaeaelerde 

:•d~iu gibi, yazı ve dil davasmda 
• inkılap, kökten tam ve kati ol

~~tur. ısıav )'azıİarmda, .adec~, 
Yrille alfabesinden Utin alfabesı"i ._.eya Utin alfabesinden Cyrille 

• '•be.ine seçmek, sırplar ve hır:ttlar aibi aynı kan ve aynı dilden 
d laflar arasında yazı birliği vücu
lıt~ aetirmek neaillerdenberi müm
t'~ll ol111amııtır. Arap yazısmda bü
i~· ıslah teıebbüslerinin iflas etti
~llı IÖren bizler, Türk diline tama
it •n llYaun gelen Utin alfabesini 
ia~uı. ettik. Bu inkılap, osmanlıcayı 
Sİ •r ıstemez, esaslı bir lasfiye ıe-
~~ie mahkUnı etti. 

ltad lll'lcçülük hareketi baılayıncıya 
ı •r. oananlıcanm ıslahı için bu
~n en ileri formül, onu "aadelef
bi,. ek•• ten ibaretti. Fakat her ede
ra1t~t lleslinin aade lisanı, bir aon-
1'~ lleail için, arapça ve farsçayı 
llıııa Çe kadar bilmedikçe gene bir 
İle klllllıa idi. Okuma ve yazma dili 
cl._t °"~!fta dili arasındaki tezat ol
te.i;~ llbı kalmakta idi. Bir dili saf, 
o diİ~ •e doğru konuıanlarm, guya 
~ en, bir ilim ve fen eseri demi
~ z, baait bir hikayeyi ve bir ro
iltl Ilı abıalıyabilmeleri için, senelerce, 
L - Ja •n d'I .. w w b qJ.._ • cı ı ogrenmege mec ur 
~d aları oarnanlıcanın tasfiyesine 
flit ;!le l'ürkiye'de devam etti. Tev
.... ll 

1 
ret'in mesela "Balıkçılar" 1 

tı..•~"-•sinde veya Cenap Şehabet
...-;lld -•sela bir yolculuk mektu- ı 
~ı.l'İ• anlattıkları 'eyler, lstanbul 
"'llt..ı ilde bu mevzular üzerinde ko
~lc•İ" .~Ylerin ayniydi. Bir kimya 
ı....._ •sını liseden çıkmamıf olan-

ALMANLARA GORE 

Leni ng rad' da 

kuşatllmış 
4,5 milyon 
kişi var! 

Almanya sitillırl11 tıhliyesl 

i~in talepte bulunmıyacak 

Ukrayna'da imha harbi 
sona ermek üzere 

(Yazısı J. anca sa7/ada) 

[Sonu S inci sa7/ada] 

MOSKOVA'Y A GÖRE 
" 

Romenler yeni idi, 

Odessa'da 
vaziyet 

epiy düzeldi 
Lıninarad elektriksiz, susuz 
müdıf aaya devam ediyor 

Kırım'a karşı alman 
hücumu genişliyor 

(Yazısı J. ünca sayfada) 

1 

C.H.P. nin güzel bir kararı 
Güzel sanatları ilerletmek için 

Büyük bir sanat 
mükafatı konuyor 

C. H. P. Genel Sekreteri 
Dr. Fikri Tuzer 

Yedi koldan her biri için mükôfat 
2500 liradır ve 5 yılda bir devredecektir 

Mükafatın esaslarını yazıyoruz 
' 

Cümhuriyet Halk Partisi, yurtta güzel sanatları teıvik nıaksad' ı 
"C. H. P. Sanat Mükafatı" adını taııyan bir mükafat koymuttur. ~-= 
man, müzik, tiyatro, ıiir, resim, heykel ve mimari olarak yedi kolu ih
tiva eden bu mükafat bu kollar Üzerinde en güzel eseri veren Türk aa
natkarma verilecektir. Cümhuriyet Halk P~rtisinin bu cidden güzel ka
rarmm )'llrtta aüzel sanatlarm inkiıafına çok bayırlı tesirleri olacatı 
muhakkaktır. 

Bugün kutlanacak olan Dil Bay
ramı münasebetiyle arkadaılarunızın 
yazdıkları muhtelif makaleleri oku
yucularınuz 2 inci sayfamızda bula
caklardır. 

Sağhk kurumlarının 
arttırılması için 

10 senelik program 
Bu it için 75 milyon lira tahıiı ediliyor 
__ ..,,_ lttıİllılml -... .. aet Vditett; --.ı...w .qtak ft ~ 

tfmlll yardım tefkillt ve .kurumlarının s.alf)etlJmeel ve tt.,.Ulfl 
için 75 milyon liralık on ıene üzerine teaiı edilmit olan bir çahpna 
programı hazırhy.arak Baıve'kilete ıunmuıtur. 

Baıvekalet mütaleaları alınmak üzere bu projeyi aükadar daire
lere ıevk.etmiı bulunmaktadır. Bu ilk çalıtma neticelendikten 
sonra programın .kanun ıekline sokulması için icabeden ha.zırlık -
lana baılanacaktır. 

Projede, memleketin bir çok 'Yerlerinde yeniden hıstneler, 
doğum evleri, dispa,naerler açılmaaını icabettiren hükümler bu -
Junmakt.adır. 

AlfA8İS?•lf 

Cibuti'nin vaziyetini gö•terir 
harta 

İngilizler 
Fransız Somaliıine 

girdiler mi? 
Londra; 25. a.a. - Daily-Mail'ln öğren

dltine göre, Clbuti radyosu, İngiliz kıta
larının Fransız Somallsl hududuna glrmlı 

olduklarını bildirmiştir. 

Londra, :ıs a a. - Royter'ln dlplamaUk 
muhabllr )azı)or: 

Brltan)a Jcıtnlarının Clbutl yakınlarında 
Franıız Somallsl me'z lerlndcn birine hllcum 
etllklerlnl bildiren ' e Vkh> den aelen haber· 
!er, Londra'da rnmen >alanlanmakladır. 

Yalnız • >le bir hAdlsenln 'uku buldutu 
otrenllmlıtlr. Clbutl'dekl tranıız: makamları, 
müdafaa hususunda lUzumlu olmı)an adam· 
lan beılemeıte mcl'bur olmamak için ;yerli -
!erden bazı kimseleri ınalll:z: ballarına kol? · 
muııar ve fransız bölııeıılne döndUklert ta k --.1-,-•• -.-•• -.-•• -.-•• -.-.. -.-•• -.-.. -,-.. -.-.. -.-.. -.-.. -.-.. -.-•• -. dlrde Qzerlertne ateı edlle<'eı?I tehdidinde bu· 

• ~ lunmuılardır. Bu yerlilerden blrkacı bu emri 

Güzel sanatlctr 

ULUS 
Giiael Sonatlar için bir aayla 
açmaktadır. Bu .aylaları/o Gü
ael Sanatların bütün kollcınnı 
yakından il,ilendiren yıuılar 
ve re.imler bulacaknnııı. Bu
nun için en · •elôlaiyetli kalem
lerin yazıları temin edilmiflir. 

Sah günü 
/Ilı Güal Sanat .aylaaını neı
retlecefiıı. Bundan aonra laer 
N1ı 6a wıylayı dewımlı aırette 

dinleyip Brl lanya hatlarına •ıtınmıılardır. 

Bitkin bir halde bulunan bu mUltecller, ba • 
rındırılmıı ve kendilerine ;yiyecek ''erllmlı • 
tir. Bu yerlilerden birkaçının franıız bölaeııl· 

ne donmek ı.temlı olmaalrı ve VlchY kıtaları· 

nın lna lllz kıtaları tarafından bir hücuma 
mAruz kaldıkları zannl;yle bunlann Uzerlne a· 
t ee acmıı bulunmaları muhtemeldir. 

"51&0sssaa·aasasass 

HARBE DAiR 
ArlıadQfUtUa Mümtıu Fai.lt Fenilt 
Harh Dair ya.ılanna teltrar bllf
lamıftır. Bupn 3. ncü aaylamı111-
da Sovyet-Alman harbinin .on 
durumuna anlatan bir yCll/llanr o
lnıyacaknn~. 

• lzmir ve Fuar 

1 
C. H. P . sanat mükUatı üzer inde 

aldığımız tamamlayıcı mahimatı, 0 • 

kuyucularımıza aynen veriyoruz : 
Mü'kafat her aene bu kolJardan bir 

veya bir kaçına tevcih edilmek üzere 
bet ıenede bir Jievredecekti r. 
Mükafatın maddi değeri her kol 

(Sonu S incı sa7tıda] 

CenubiAfrika'nın 
150.000 askeri 
faal vaziyette 

Darphane bile silah 
fabrikası haline geldi 
Gueenstovn, 25 a.L - Cenubi Afrtq 

b&§veklli mareıal Smuta, korporaeıyoıııv 
kongresinde ıöyledltl nutukta, ceııubt .Af. 
rika'nın endUıtri ve ukerl abalarda b&
ıardıtı harp gayretler ini söllden c elçrerq 
demlıtır ki : 

"T Cenubi Aırikalı 1!50 000 a.k er faet 
hizmettedlr. Bunlar eplz blr ordu tC19-
k ll ediyorlar ... 

Cenubi A!rlka'mn endUatri faaliyeti 
hakkında da mareıal Smut.I ıöyle denıı,_ 
tir : 

"- Darbhane cenubi .Afrika'nın en btı. 
yUk eillh fabrlkalarınd&ıı biri haline ge.. 
tırllmiıtir. Bu fabrikalarda yalnız cenubi 
Afrika için del_ll bUtUn BUyUk Britann 
lmparatorlutu için de slllh, cephane, obüe 
ve bombalar yapılmaktadır. ,. 

~ .. ~•l•111•maları ne kadar tabii 
ır balllcçı ile oflu arasındaki 

[Sonu S lacı ••7f ada) 

: 6U•temiade talıip edecelı.U.ia. • 

ArltcrJQflmu Samih Tiryakioğlu 
/amir'e yaptıiı •on 6Hİden dön~ 
müı ve wüael bir yaaı Hriaine bClf
lamıttrr. Olturlarımr.z «rlraclClfunı- . 
aut bu ycqımu 4. ncü •ylamıUa 
aev~le olıt.umala clevam edecelr
lerclrr. Fin - Ru cephuimle bir ale11 '*"inai laali~ıte ~ •....................................• ,. 
sıı•ısresatassaaa-. DL 

Cenubi Afrika baıvelıili 
marqal Smııta 



Dil bayramında : 

Osmanhca uydurma 
bir dildir! 

/Dil bayramıiıda 
duygular 

lbrahim Necmi DiLMEN 

, ......... ~.~ .. ~··~··~ ····~·i··~··········ı· 

1 YILDÖNÜMÜ 

Hem mebus hem 
profesör olanlann 

durumlar1 

_, ................................... .. 
! GÜNÜN GÖLGESİ E 
~ •........................•. , ....... .. 

Dil devrimimizin 
yıldönümünde ..• 

....................................................... ~ 

Nurettin ART AM 
- Dil bayramı günün~e gazetemde j veznine girmeyeceği için bu çok kul
çıkacak~ yazı:na epeydır kafamda ta- !anılan kelime de Osmanlı çelebisi • 
sarla~~ıgım ~ır konuyu (mevzuu) se- nin uydı;rmasıdır .. 
çecegım. Dıl devriminde (inkılabın- İğtişas - Arapçada bu kelime bir 
da) alarga duranlardan çoğu, bu u- hiylekarın hiylesine kapılmak ma • 
ğurda ve bu yol.da çalışanları bir nasına geldiği halde Osmanlıca buna 
suçla ~.ınay1p durdular : kargaşalık, manasını yakıştırmıştır. 

- Soz uyduruyorsun uz; kelimeler İmha - Savaş haberleri arasında 
yapıyorsunuz! diye. sık sık geçen bu kelime de uydurma-

. Eger gereği gibi yazılırsa ufak bir dır. Mahv maddesi if'al babından ta
kıtap kadar uzıyabilecck olan bu ya- rif edilmez. 
zı, işte o düşüncede, o kafada olan • İmza - Bu kelimenin de Arapça • 
lar~a pek sevdilderi, a§ırı derecede da manası "geçirme ve infaz etme,. 
begendikleri Osmanlıca'nın bir uy - olduğu halde, bilirsiniz, Osmanlıca 
?urma dil olduğunu göstermek amacı ona ne mana yakıştırmıştır ı 
ıle kaleme alınmış bir denemedir. Tebadür - Bu kelimeyi "zihne 

Bunun satırlarını taırıamlamak, ka - gelmek" manasına kullanır. durur . 
nıt (delil) terini bulmak için kitap· lar. Bunun kökünden de böyle bir 
saraylarda dolaşacak, ciltler devire · mastar gelmez. Tamamiyle uydurma-
cek değilim. Şemsettin Sami'nin dır. 

~ürk Ka~usun~an bir kaç ~ayfa çe- Tebadül - Bu kelime de öyle. 
vırmek bıle bu ışe yetecektır. Tecrim - Bu da Arapçada büsbü· 

Bu kitap, ağdalı Osmanlıca'nın el- tün başka bir manaya geliyor. 
üstünde tutulduğu 1900 yılınd~ ba- Tahkim - Bu kelime de Arapçada 
g~}ı:ııştı. o bakı:ndan on~n dedıkle • bizim kullandığımız manaya gelmi . 
rını tarafsız (bıtaraf) bır kalemden }'.Or. Doğrusunun ihkiim olduğunu 
çıkmış saymakta benden yana çık - Türk kamusu yazmaktadır. 
mıyacak bir kimsenin bulunabilece - Tedenni - Arapçada "birisine de-
ğini ummam. naet isnat etmek" manasına gelen bu 

.. sayfaları .v~ satırları, gelişi güzel, kelimeyi Osmanlıca ne manada kul -
gozden geçırıyorum. İşte size yüz - ]anır, bilirsiniz. ' 
Jerce uydurma kelimelerden bir ka - Terzil - Bir kimseyi rezil etmek 
çı : manasına kullanılan bu kelime de A· 

İhtisas - Arapçada his maddesi, rapçada yoktur. 
iftial babından asta tarif c!unmaz; Tesri - Bu kelime de öyle. 
yanlıştır. Tesmim - Bu da onlarclan. 

İhsas - Osmanlıca'da "duyurma Tesadüf - Hayret etmeyiniz; bu 
I=: hissettirme" manasına kullanılan da .. 1 oy e .. 
bu kelime, Arapça o manaya gelmez. Taciz - Bu 'kelime de Arapçada 

İhtilat - Bu mastar Arapçada kul- vardır; fakat Osmanlıcada kullanı . 
lanılmaz; onun yerine mu halata kul- lan manaya değil aciz bırakma, bir 
)anılır. kimseyi iktidarsız bırakma manasına 

• İdrar - Arapçada böyle kelime gelir. · 
yoktur. Sayın okurlarıma bunlardan daha 

İz'an - Bu kelimenin Arapçada a- bir çok örnekler bulup göstermem 
&ıl manası itaattır .• İkinci ve uzak için önümdeki Kamusun sayfalarını 
manası ise azim ve itikattır. Osman. hiraz daha çevirmek kafi gelecektir. 
lıcada ne manaya geldiğini tekrarla- F'akat sözümü ve yazımı daha çok 
ınıya bilmem gereklik duyar mısı - uzatmıyacağım. Merak edenler, o ki
nız ? tabı ve daha .bir çok sözlükleri ele 
İrtisam - Arapçada alınan emre alıp araştırmalarda bulunabilirler. 

uyma manasına olan bu mastan Os - Bu kadar kanıt ve örnek de Os -
manlı çelebisinin hangi manaya ge • manlıca dediğimiz ve bir takımları -
tirdiğini bilirsiniz. nın üzerine titredikleri dilin uydur-
İrkap - Hala bugün bile "bindir • ma ve yapma bir dil olduğunu gös" -

mek" manasına kullandığımız bu ke- termiye yetmez mi ? 
lime, doğru Arapçada hiç de bu ma- Arap ve Acem kaynaklarından dev-
naya gelmiyor. şirdikleri bir takım kelimeleri bo -

İz'aç - Hala can sıkma, tedirgin zarak, bir takımlaTına uydurma ma -
etme yerinde kullanılan bu kelimeyi nalar yakıştırarak takma bir dil ku • 
de arap "yerinden koparıp ayırma,. ran Osmanlı hacivatları, daha yerin
manasında kullanıyor. de bir çalış.ma ile Türkçenin zengin 

İsticvap - Osmanlıca bu kelimeyi kaynaklarından fa}•dalansalardı, ol -
de yersiz veya yanlış kullanmt!}tır. maz mıydı ? 
Kamus, doğrusunun isticabe oldu • Fakat dediğim şeyi yapabilmek i-
ğunu söylüyor. çin bir tek şart vardı: Hacivat ol -

İstimlak - Mülk maddesi istif'al mamak ! 

Zirai istihsalin SPOR 
arttırılması 

bu 

Dokuz yrl: Bu dokuz yılın içine sı
ğışan olgular, devrim hamlesi ol
madan belki doksan yılda bile el
de edilemezdi. Bununla beraber 
bu dokuz yıl, ateş içinde yanan 
bizim gönüllerimize dokuz ay ka
dar bile gelmiyor. 

Dokuz yılda olanları görmek için, 
dokuz yıl evelki "Hakimiyeti Mil
liye"nin bir sayfasını bugünkü 
"Ulus"un bir sayfasiyle karşılaş
tırınız: yeler! Etkiler ve tepki
ler arasında geçen bu dokuz yıl
da terkipler kırılmıf, yabancı söz
lerin birçoğu ölmüş, Türk söz ü
retme ve söz birle,tirme örnekle
ri i~lenmiş, yazı dilimiz büyük bir 
Türkleşme hamlesi yapmıştrr. 

Buna karşı, olmasını umup istediği
miz daha ne kadar çok İş var: 
bütün Türk basınının elele vere
rek, kutlu bir birlik içinde Öz dil 
sevgisini bütün yazrlarında ülkü 
olarak kullanması, yüksek öğre
tim kurulu~larının ilk ve orta öğ
retimden gelecek gençliğin anlı
yacnğı bir bilim diliyle canlanma
sı, devlet ve kanun dilinin özleş
mesi, terimlerin tamamlanması, 
Özdil Sözliiğü'nün, Özdil Ana
grameri'nin ortaya konması ... 

Bunları düşünürken, sanki daha bir 
şey yapmamış gibi, geçen yılları 
azımsıyoruz. 

Buırün henijz onuncu yaııına ayak 
basan dil devrimi, yürekleri onun 
sevgisiyle çarpan bütün Türklük 
için işte bu kadar canlı bir atılış 
kaynağıdır. 

Geçenleri düşünen, gelecekleri u
zaktan sevine ve sevgiyle görme
ğe çalı~an dil çalışıcrları, bu~Ün
kü bayrnmdan hem bir öğüt, hem 
bir umut alacaklardır. 

Öğüt şudur: Her yazı yazan, her 
söz söyliyen, her şeyden Önce dü
şündiiğünü elden geldiği kadar 
cok Türkün anlamasını kendisine 
ülkü edinmelidir. Yabancı söz
den, hele yabancı şekilden, mik
roptan sakınır gibi tiksinrneliyiz. 
nu duygu bize kılavuz olursa da
ha az yıllar içinde daha çok işler 
ortaya çıkar. 

Umut da budur: Dokuz yılda yapr
lan geçmişi yıkma, ve yeniyi kur
ma atılışları, önümüze yeni ve ge· 
niş bir yol açmıştır. Artık daha 
çabuk yürümek ve daha çok ve
rim elde etmek günlerindeyiz. 

Şimdiden ıttiyle bir günü ctörüyor gİ· 
biyiz: günde beş yüz bin tane ba
san Türk gazeteleri, elli bin, yüz 
bin basılan Türk romanları, Türk 
tiyatroları, bunları okuyan mil
yonla Türk okur yazarları ... 

Bu olmadan bilginin yaşatıcı olma
sına, yazıcılığın gerçekten bir 
meslek haline gelmesine yol yok. 
Bugün eli kalem tutanların çoğu 
bu geleceği görebilecek yaş.tadır. 
Buna varmak için bizaen çok on
lar çalışmalı değil mi? 

Devlet eliyle 

geniı öl~üde 

ziraat yapılacak 

' 

iıin tedbirler 
Lik maçlarına 

hafta başlanıyor 
ıırnat Vektıletı, devlete eliyle ırcnıs ölcflıle 

Bölıre Futbol Alnnlııtınrlnn: ziraat ynpılmnsı etrarınıln esnsh ha?.ırlıkıar 
Llk mnı:lnrınn bu hnCtn l!l Mnyıs stndyo • Ynpmnktndır. Daha slmdlclen blrcok bülge -

mumla aenıtıılnkl proıırnmn güre ücvıım olu· lrrde cıevlet eliyle 7.lrnute bMlamı, bulun· 
nacaktır: 

27. 9. 911 rumnrtcsl. 

mnktndır. Uu ~'ilndcn olarak merkez böıııc~I· 

ne b:ığlı lılr ctrtllk ekibi konulmutlur. Ayrıcf\ 
bir kü>" ve Nli':ıle'nln Alcsaray tara.narında 

Cc- mllll emlft.ko alt bas arazinin tsletmei're alın· 

9 uncu dil bayramı 
dolayisiyle 

Besim ATALAY 
Dil, canlı bir varlık demektir. Cün

kü canlı bir varlığın hiımetind;dir, 
Her canlı yaşıyabilmek için beslen -
mek zorağındadır; beslenmiyen can
lıların yaşıyamıyacağı gibi (dil) de 
beslenemez ve bakılmazsa yaşıya • 
maz; onun içindir ki yaşaması arzu 
olunan bir dil boyuna beslenmeli 
ve bakılmalıdır. 

Nasıl ki ya§ıyan şeyler al'dıkları 

gıdayı kenoi vücutlarına sindirerek 
yaşarlarsa bir dil de içerisine aldığı 
bir kelimeyi sindirirse ond:ın fay • 
dalanabilir .. Kursakta sinmiyen ve 
erimiyen yemekler çok kere vücuda 
;-arar verir; iş dilde de böyledir: di
lin yapısına, esas kurallarına, söyle
yiş ve kullanışına uym1yan l>ir·keli • 
me o dil için bir yiikten b:ışka bir 
~ey değildir .. 

Dil bir a~aç gibi kendi köklerin -
den aldı~ı gıda ile büyür ve gelişir. 

Yoksa ağacın şurasına burasına eğ -
reti yapraklar takmak, çiçekler as -
mak, sonra da "ne gü7.el oldu., diye 
karşısına geçip hayran hayran bak -
mak ancak çocuk işidir. 

lşte Osmanlı dili böyle bir şeydi. 
Dı~ardan bir sürü yabancı kelimeler 
alınmış. bunlardan hiç birisinin şekli 
değişmemiş ve Türkçenin ses kural
larına uydurulmam1ş idi. Tıpkı eski 
zamanlarda sultan düğLinlerinde ya
pılan (nakıl} lar, yeni zamanlarda 
~öriilen (Noel Baba) ağacı gibi bir 
dil yapmışlar, sonra da "vay ne gü
zel dil., diye kendilerini aldatmışlar
dı. 

Bu aldanı~ hu cümıbüş yüzlerce yıl 
sürdü. Bundan Türk ulusu ve Türk 
dili çok zararlar gördü. Bugün artık 
kuıısakta düğülüp kalmış olan ve 
ı.indirilmiyen yabancı kelimeler çı • 
k•arılıp atılacak, yerlerine sevgili 
dilimizin köklerinden gelen güzel 
kelimelerle dilimiz zenginliyecek 
ve gelişecektir. 

Okur yazarları halktan ayıran bir 
dile halkÇl bir hükümetin ve halkçı 
jıi partinin, önem ve değer vermesi 
rllişünüiemez. Değişen Osmanlı ida
resinin dili, .hal'k idaresin.de dahi ya
'iıyamazdı. Binbir çeşit milletleri 
kendi eli altında toplamış olan bir 
idarenin dili de binbir çeşit kelime -
]erden yapılmış olacaktı. 

Bugün imparatorluk dağılmış, onu 
meydana getiren unsurlar ayrılmış 
ıbulunuyor, Osmanlı dilini vücu•je 
getiren unsurların <la dağılması ve 
ayrılıp atılması doğru değil midir? .. 

Dil, millet demektir, milletler an
cak dilleriyle s1nıflanmakta ve en 
büyük kuveti dillerinden almakta -
dırlar. 

Kültürlü ve kuvetli bir millet sağ
lam ve zengin bir dile sahip olandır. 
Bunun içindir ki hemen her millet 
ulusal dile değer vermektedir. 

Millet Başkanı, Türkün gözbebe -
ği İsmet İnönü'nün 17-2-1929 söyle
viyle bizde de .başlıyan (Dil davası) 
bizi böyle uğurlu bir yola götüre -
cektir. 

Çukurova pamuk rekoltesi 

Ziraat Vekl'ıletl, z!rnnt mUrtUrlcrlnln ıeh· 

rtmlzdekl toıılnntılarında karıırıaıtırııan çe -
ııtıı ziraat l&lerı Uzerlnrte hazırlıklarına bas· 
ıamıstır. Verilen kararlar arasında toprak 
UrUnlcrtnln arttırılması. köylUmUzün buırtin -
kU istihsalin derıerl hakkınııa aydınlntılmnsı 
ıeıerı basta bulunmaktadır. Vektılet yakınd1 
bu nususta vıırı.yetıere ehemlYclll dtrcktırter 

verecektir. 

AnkanrgUcU • Gcnclerblrll~I ~ant: 14. 
Hakem: Şuurı Sümer. Yan hnkemlerJ: 

malcttln Kankırmızı, Funt GUvcoırör. 
ll. O. !dmıın Yurdu - Dcmlrspor. Sant 11'1.·1:'1 
ıını,em: Jlııllt Arpnc. ynn hnkc-mtcrı: Yu • 

sut Arman, Omcr Apalak. 

mll8ına dn bnslrınmışttr. Diğer bölgelerde ve 
bllhnssa sark hdlgeslnde de bazı yerlerin dev
ll'L eliyle lşlelllmcslne başlnnılmnk üzeredir. 

Zlrant Vı·kt'ı.lctl önUmUzclrkl llkbahardnn 
2s. 9. 911 pazar. ltlhııren yurdun muhtelit yerlerinde daha gc· 
Mnskespor - Kırıkkale GUcU. Saat: 11. nlı lllçüclc zerlyat ynpılmnsı !cin slmdldcn 
Hakem: Refik Güven, yıın hnkcmlerl: Snlt lüzumlu hazırlıklara bM!amı3 bulunmakta· 

Alakol, Adnan Ozmen. ılır. 

ŞPhrlmlze ırnl<>n mal(lmatn göre Çukuro\•n 
pnmuk Pklm durumu llkbııhnrıln iyi ırllme • 
mrktc iken ~onrndan lyl bir durnm almtşlır. 

(ince ynpılmıs olan to.hmln\enle Çukurova 
pamuk rekoltesinin 118 bin bo.l>•n olarnğı sa· 
nıımaktıı. iken huırUn bu rekoltenin ı;-,o itin 
bnJyııyı bulaca!':ı anlıııılmaktadır. Ege bölge
sinde pamuk mnh!ulU ise her vakltk! glblr.llr. 

Bunlar iki vazifeden 

birini tercih edecekler 
Gec:en srçinı<l•' hem mehus hr.ın de İslım

hul Üniversıtı•siıırlc profesiir olanların me
bus veyn ıırof••siirliiktPn birini trrcih eı nw
if'ri mu\·afık ı.:üriilmi'ışt ü. 

Ilnbo:>r nlr1ığınııza göre hu kararın Anka
rıı'<la Hukuk Ye Dil, Tıııih Fııklillcsl ile 

Sb·asal Dil~iler Okulu gihl ıliğt:>r yiil<sPk 
okullnrcln ıırofesiirllik cd,•ıı nıclıuslnrn flalıl 

te!;mili nnırnfık gtirUlmLi~ \"c kcııdilPrinc 

tı•blh:nt ynpılmışlır. Bunlnrdıın isti~· .. nlcr 
ıırofes1irliiğii seçecekler, lsliyımlcr m,..bus
luk1.n knlııc;oklnrdır. 

Du mc>bu~ prof Psiirlrr nrn~ındn olanların 
lsimlC'ri şunlardır: 

Mnhmut Esnt Bozkurt Clznıır>, Yusuf 
Zlyn Üzer C ı~skişPh!r), Yusuf Keme! Tem· 
ı~lrşek <Sinop>, İbrahim Necmi Dilmen 
tl3ıırılıırı, Ahnı<'t .Şlikıii Esınc>r 11stanbull, 
l<'urıt Kllııriilll ll{tırııı, J\1l11.nlfer Ciilkf'r 
CKını~ııJ, J)ı•slın J\lnlrıy ( l{lilnlıynl. !Tazım 
Atıf I<u~ uı•rtk <Zonı;ıılılııkl, llikınet Ba•·ıır 

<Manisııı, Snlm Ali Dilenırc Cltlzcı, llıısaıı 

Sak;ı <Trıılu.on ı. ŞcvkPt füışlt Jlntiııo~lu 

1 Afyon>. Atıf ,\kgiiç !Bursa l, l':ıılrn Hnzını 

Onnt CKonpı, Şr>nısrllin Giinııilny <Sivngl, 
Snılri Ertem tKütahynı, Snliıh Ynrgı <Ko· 

cnclil. 

Yerkö~rü'de bir elektrik 
sanfrah kuruluyor 

Konya, Cllususi > - IIndim'ılr.ki Yerköp-
rü çaf:lıyaıılurııı<lıın h;f ifllıll' eden•k !!lckl rik 
istıhsnll ic:in ynııılnn tetldkll'r nıllsııct nl'tl· 
ce ,·ermiştir. Giiksu ve Kurn.su, Yl'rkü11rü· 
ılıı birleşnı<'kle ve c;o. 70 nwırc yUksckt<'n 
çaı:ilıyanlnr yo.pnrnk nkınnktııdır. İki tıırn
fın<ln 1000-1500 ınPtr<ı ko.yıılıklnr bulunıın 

bir \'il.diden gnrbe akarak sonrn şnrka dö
llPll \'e Enııcnck çnyınııı da birleşmesiyle 
gil tikçe çoğalnn bu nllrilk su, hl' men hlc 
fnyıinlanılınndnn Akclenlz'e diikülüp gltmck

teclır. 

Knrıısu, kaynnğındıın, Göksu ile birleşti· 
;:ı ycıre kııclıtr anttc 65 mil slirntle nkmak
lndır. Aradaki mesnfe 1500 metrfl karlar· 
clır. 

Gerek Göksu, gcrl'k Karasu'yun muhtelit 
nılıdııni hassaları haiz oldukları şüphesiz· 
ctir. Karasu, çıktıı'h yerde slınslyahtır. !çimi 
iyi ılejWd\r. C:l'çtll:I yNlerclc l1>ressübnt yaıı
lığ-ı s:Cirülme),tedlr. Buna mukabil Giiksu, 
duru, soğuk, mUrlrlr w• hazımdır. Fııknt Ka
rn~uyun cilt hastnlıklannı giderdiği söyle
nir. 

Her iki suyun vAdisl, ormanlar ve muh· 
telif madenleri muhtevl oldttğu $llpheslz bu
lunan daii;larlo. kapıı!ıdır; dikkate ve tetkl· 
kl' değer terkip, mahiyet ve manzaralar ar
zetmektedlr. Neteklm, YerköıırU, civarında 

bir zamanlıır mtıclen kömlirü cle ısiıhsal e
dilmiştir. Demlr, kömi.lr, kurşun, Rllmilş ve 
kilkilrt m~clenlerlne tesadU! edllmesl müm

kündür. 

Senelerclenbcrl yıı1>1lan etütlerdn sonra, 
bugün devlet, )'nıııcı elini burnyıı da U· 

zatmış bulunuyor. Nafıa VPkiıletl, Yerköp
rll çağlıyanlnrın<la hi r Plll't'ji lstihsnl san· 
tralı ynı;ımnk ıı:ın ycı iuda .llJ. ı....ı..ı .. rı Vllt.'tl· 

rla gl'llrmcktedlr. 1slihsal f'<lilf'cck Plektrlk, 
hirc:ok tesisleri ı nhrlk edec<'k: o hn\·alicleki 
knza ve köyleri ı~ıklanrlırtıbilecek bir kud-
rPt ınşıyacaktır. 

ALENİ TEŞEKKÜR 
Eşimin çok güç olan doğumunda 

gösterdiği .hczaket ve ihtimamla ge. 
rek eşimin ve gerekse kızımın haya
tını kazandıran Harp Okulu Nisai -

Karaman oğlu Mchmed'in ferma • 
nını okurken, altı yüz küsur yılıt1 

bize neler kaybettirdiğini bir kere 
tlaha, hem de acı acı duyuyoruz, 
Bu Türk beyi, 1277 yılında şunu erıı· 
retmisti : 

"B ... d ugun en sonra, 
"Divanda, dergahta, 

"meydanda Türkçeden 
"kullanılmıyacaktır." 

barigahta"ı 
başka dil'' 

Karaman oğlunun temiz ruhunut1ı 
karşısına yüzümiiz kızararak çıkıyo
ruz ve bizi bağışlamasını istiyoruz : 

O günden sonra "divanda, dergah• 
ta, barigahta" Türkçeden gayri bütü.11 
diller konuşulmuş, ve onun temiz aŞ" 
kını du}•juğu Türkçe yalnız bit 
yerde kalmıştır: Halkın içinde .. • 

Saray sığıntısı divan edebiyatınııs 
en yüksek örneklerini verdiği çağ • 
!arda da, halk, bu yurdun asil ...,, 
haklı sahipleri bir tek dil konuşu • 
yor ve bir tek dilden anlıyorlardı ı 
Türkçe ..... 

Halk türktilcrini dinlerken içimi• 
ze, soğuk bir pınarın başında duy• 
<luğumuz serinlik, ferahlık ve hafif• 
lik yayılıyor. Damarlarımız-da bit 
kaynaşma oluyor; gözlerimizde, mot 
sünbüllü dağların dumanlı başları. 

öp öz bizim olan vatan ve bu vatan1!1 
öp öz Türkçe konuşan ve Türkçe dü
şünen halkı canlanıyor. 
Yabancı ·dilini, zehirli bir hançer 

gibi içimize sokmak ist1yen1ere eıs 
büyük hıncı duyuyoruz. Yumrukla• 
rımız, Osmanlı sarayının, kanların• 
yabancı kanı bulaşan sütübozuk • 
!arına sıkılı yor. 

Dil devriminin öbür adı halka dı;. 
nüştür. Bizim özümüz, onun içind1 

yaşadı ve kutsal bir millet emaneti 
olarak, her tesirden kıskanıldı. 

Anadolu dönüşlerinde eğer yı.ıtC 
ve toprak sevgimizin ateşlendiğini 
duyuyorsa'k bu, emelimizi orada bııl• b 

duğumuzdandır. Karaman oğlu Melt' r 
med'in gününde birdik. Şimdi, al~ 1 

yüz küsur yıl sonra, dil birliğine bıt l> 

devrimle varıyoruz. Fakat varacaf1' 6 

ve kaynaşacağız. l"1 

On sekiz milyonun bir gönül gi~ \> 

duyup, bir gönül gibi ~üşün1düğilt1 • ti 
de kimsenin işgili yoktur. Gönül i~ 
tiyor ki, duyuşumuz ve düşünce~ tn 

gibi dilimiz de bir olsun. g 

Dil devrimi dokuz yaşındadır.~- 1 

pey yol aldık.. Fak~t. sesini ve sedıt' 
!iğini duyduğumuz o öz pınarına.~ oı 
ha ulaşamaıdık. Eğer bu ulusal illi"' et 
ye tez varmak istiyorsak, başta gel1~ 2lı 
lik olarak, memleketin aydınlarııı~ 
düşen borcu ortaya koyalım ve yal 

1 
b 

felerimizi pay edelim. Türkçe kO 
nuşalım, Türkçe konuşturalım. J{il' 
çük bir gayretle, konuşurken W! Y'; 
zarken kendi kendimizi kontrolde• 
geçirerek yolumuzu çok, ama ç0

, 

kısaltabiliriz. Bunu kanunla, nizat9 d 

la, emirle değil: davayı duv.ı,.·.cıK: 'd• 
•• Jl 

lıy•arak sııurla yap;ılım ve uzerı 
ııu 

ayak direyelim. ı 
Yu~t sevgimiz ve imanımız yete! b<ı 

le 
Muvaffak olacağız. ~ ltı 

Kemal Zeki GENCOSMA Jın 

Ceyhan köprüsü 

bitmek üzere 
·fi" Aclnnn, (Husu sil Yapılmakta olan ce> ıııı' 

kOıırusUniln rtcmlr kısımlan bltmlıtır .• J{ıı"' 
runUn rıarke ve cıırıcr isleri de bltlrtlnıe1' 11ıf 
n·ılir. Nntıa \'ck1Urtı bu ıs !cin :ZG bin 
tahsisat kabul etmiştir. .,,-

KıiprünUn uzunluıtu 130 metredir. s!SO .,,t 
llrııy:ı mal o!Mnl<tntlır. Köprü, Ceyhan 11'1,.ıı• 
rll hnyntında cnnlnndırıcı bir rol oynı)'llc ye Mütehas~nsı Dr. 811im Merey'e 

gazeteniz vasıt.a'Siyle aleni teşekkü - tır. 
rü bir vecibe telakki ederim. 

Veteriner Fakültesi 
Doçentlerinden 

DR. MACİT ERKOL 

Çocuk Esirgeme Kurumunııl' 
teşekkürü ~· 

na~dat'tn yurltasln rımmlan Ba>·an ~d, 
kiye Kunt:ıy Keclôren Çocuk vuvıısın ~ 1 

Diğer taraftan Vek11et, ziraat mUuUrlerl 
toplnntııında bulunmıyan ziraat mUdOrlcrıy. 
le diğer zirai teıekkllller mUdOrlerlnl d<J 

ıehrlmlzde bir toplantıya davet eıteccktır. 
Vckll.let bu husuııtn yııptırıı bir tamimle t<>P· 
lantıya ııeeleek Ziraat müı1Urü ve diler zira• 
at te.seJckUIU mUdllrlerlnln ziraat mevzuu 
hakkındaki dUtUnce ve d1leklerlnl ılmdlden 
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ynvrulııra lıayrnmlık nlınmak Uzere J311~ı 
r•lçlllt':lmlz vu~ıt.ııılylc elli lira gıirı<le!'ll~f. 
Çnr\ık Esirgeme Kurumu ı;ıenel mP.rkr21 ~ 
tan uznklnrcln yurt yavrularını dUaunen ,.r 
yan Sevklyc Kuntay'a tesekkUrlertnl şun 

hnzırlamalarını blldlrmlatlr. Toplantının 

zıı man olııcatı ayrıca bildirilecektir. 
ne Dokuzuncu Dil Bayramı 

Mimar Kemal okulunda 
bir aşı merkezi açıldı 
Şehrimizde tek tti'.< ırörUlmekte ol:ın kızıl 

vakalnrı mUnasebetb·le merkez hırzıs~ıhhn 

mliessescsı. Hamıımönti'ndekl ŞcCkat yurdu 
blnaslylc Cocuk Eslrı;:eme Kurumu umumi 
merkezi ııınntarında yapılmakta olan ıısı~·n 

81\Yln Ank:ıra tınlkının ı;ıdsterdlf!'I rai:hetın 

aunden güne artmaaı yilztinden Yenlşchlr'tlc 

M mar Kemnl okulunda bir aşı merkez! da· 
ha acııarak yarından itibaren öteki merkez
ler gibi sabahlan 9 dan 12 ye ve ö~lertcn ıon· 
ra da ıaat 14 ten 17 )'e kado.r aııya devam 
oıunacacı ıevlnçle haber alınmıettr. 

r 
-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Cebeci Eczaneıi 

1 
~=====================~ 

BugÜn dokuzuncu dil bayramı. 
Dolmabahçe saraymın salonla

rından birinde Ebedi Şef'in de ha· 
zır bulunduğu bir Dil Kurultayı 
toplantısında bugünün dil hayra· 
mı olarak kutlanmasını ilk öneren 
(teklif eden) şair arkadaşım Ha
lit Fahri Ozansoy olmuştu. O gü
nü bugüne ulaştıran dokuz yıl 
içinde dil alanmda (sahasında) 
bircc>k ba~arılarımız olmuslur. 

Dil bayramımızı kutlarkeıı 
Türkçenin bu dokuz yıl içinde ge· 
reği gibi geli§-tiğini, durulaştığını, 
özleştiğini söyliyen yanılır; fakat 
eski halinden bir hayli uzaklaş
madığını sanan da haksızlık et· 
miş olur. 

Bugün bir çocuğun annesine 
yalvaran sesinde kullandığı içten 
kelimelerle devlet kapısına veri
len dilekçelerde sıralanan 11özler 
biribirine iyiden iyiye yaklaştı. 
Artık elimizde güzel 41için'', a
henkli "ötürü" manlllı !'yüzün
den" Vllrken ''nci.si"lere • .. mebni" -
tere, ''bınab•rin"Iere "'binaen"le
re yüz venniyoruz. 

Halbuki bu yabancı kaynaklı 
ve yad köklü kelimelerin dilimize, 
tahtakuruları gibi, üşüştüğü gün
ler, hatırlanmıyacak kadar uza
ğımızda değildir. 

Bugün dil bayramını kutlıyan· 
ların birçoğu, bu ağdalı dil, bu os
manlı macun dili yüzünden bir 
bayramı bite ağız tadiyle kutlıya
madığımrz zamanları bilir. 

Bayram mı? Hayır bu kelime 
ayıptı. "/ydi 3aid" diyecektiniz ve 
buna arabın ve İranlının bile zor
lukla anlryacağı köhne sıfatlar 
katacaktınr-r.: 

"/ydi said meymenet bedit!" 
"Bugün ulaştığımız bayram" 

diye yazmak kimsenin haddine 
düşmemişti. Kamış kaleminizi di
vite batırıp cızırdata cızırdata 
şunları keşidei silki sutur edecek
tiniz: 

"işbu r_u;ıi firuzcla hulUlivle va
yeclqr otduiumq_z iydi mübini 
mes'adet karin ... " 

tik konuımıya ba,ladığınrz za· 
man candan ve içten söylemesini 
öğrendiğiniz "ana" ve "baba" 
kelimelerini bile, kendi kendinize 
ilk yazmıya girittiğiniz zanian ki
tabet hocası elinizden ve diliniz
den söküp alır; onun yerine size 
bitpazarından çıkma iki kelime 
verirdi: 

- Peder, valide. 
Rüttiye sınıflarında iken aile

nizin iki sevgili direği, "ana-baba" 
zorla size unutturulurdu. Ondan 
sonra siz de bir Hacivat Çelebi 
ağziyle ebeCJeyn sözüne ağız ah§
tırırdınız. 

Türk güneıini görerek doğar
dınız, doğumunuza "teCJellüt" de
nirdi. Türk havasını nefes alarak 
yaşardınız; yaşayışınız "imrarı 
hayat" diye· anlatılırdı. Türk azr· 
ğı ile beslenirdiniz; buna da ya 
taayyÜf, yahut da kifafı nefs adı 
verilirdi. Yakınlarınızdan. tanı
dddarmızdaıı1 aevdiklerinizden 

birisi ölecek olursa - yiirevinizin 
o en çok yandığı sıralarda bile -
bu haberden şu klişelerle bahse 
zorlanırdmrz: 

irtihali dari naim • Zıyaı azim -
irtihali dari baka ... v.s. v.s. 

Bu zoraki ve yapmacık dili bir 
hatırlayınız, o zaman o günlerden 
ne kadar uzaklaştığımızı daha 
kolay hesaplıyabilirsiniz. 

Gazetelerde tevcihat, ahvali 
dahiliye, şuunü hariciye, şezerat, 
mütenevCJİa, §Uunu şetta başlıkla
rından geçilmezdi. 

O zamanlarda ağızdan ağıza 
dolaşan bir hikayeydi: 
Adamın birisi bir gazeteciye 

götürdüğü bir yazının - yanlı§ 
okuyarak - metnua sütununa ko
nulmasını istemi§; gazeteci de o
na §U cevabı vermiş: 

- Cahmimiz müsait deiil! 
O zaman bu hikayeye yağlı ses

lerle gülerlerdi. BugÜn, o adamın 
mütenevviayı metnua I okumasını 
haklı buluyor, onunla hacım 
kelimesini cahim diye okuyarak 
eilenen gazeteciye kızıyoruz. 

Sözü uzatmryalırn. Fakat do
kuzuncu dil bayramı .ııünü de; 1-e
nü.z, gazete dHimizin istediğimiz 

İzmit'te bir cinayet .J 
lzınit, (llususl ı - Şehrimizde bir <'111~,' 

ııı• 
hlcnmiştlr. ı.::rıcıt fabrlkasııılla cııııt ft 
olnn l\lustııra isminde bir ~ene, scbzeC1 1111~ 
ttırııhlm ııtlındnkl sahısla kadın >11~11c ' 
kııvı.:n Nmış, :i\lust.ı!a Halli lbrnhlm'c ıdO 6 
ederek hıçn l.\'ını m lıluslıw slı plıı in ı~ ''C f1\ ıDr' 1 
111rı tırlnnıı6lır. Aıtır ~~ırıılı olan ıt.ı 111 eııı' 

ııtıl 
hlm 11"1 lıal hn~t'lncye kıı!rl:rılmıs ve ' 
yap'1'Tlıssa da kurtula'Tl m''· ulmu~tur • ' hı. • 1•!1• .. 

J{nc<ı.n lrntll 12 saat ;onrn ya,.ıı 
ııdlb<')'l! \'Crllırl,tır. ___/. 

-------------- :r.~· 
kadar pürüzsüz, kılçıksız olcl:~;ıı· 
nu iddia edemiyeceğiz. Bu ~ri~ 
da yapılacak, yapacağımız !:>• 
işler kalmıştır. 

- Nice yıllara! şf-1' 
demek istiyorum; fakat .. g ~ı' 

le dilimizi de daha pi.irüzs\lıı ,-ıl' 
ha kılçıksız göreceğimiz nice 
lara .... 

- Elemsiz, kedersiz! 
değil de, 1 ·ı f!' 
- Terkipsiz, yabancı di.l5d~ OJ• 

bancı kaidesiz, demek ycrırt 
maz mı? r. ı. 

tıe 
t~ 
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At~ontik muharebesinin 1 

kayıpları karşısında 

Amiral Stark 

Amerikan gemi 
inşaatını kafi 
bulmıyor 

\rqlngton; 25. a.a. - Ünited - Presı 
bl!dırtyor : Amiral Stark. mebusan mec-
1181 deniz encUmeninde :raptıfl beyanat· 
ta demışUr ki : 

"-Yeni kiralama ve ödUnç verme prog
ramı SM milyon dolarlık gemi ın~asını 
derpto etmektedir. Halbuki İngiltere'nln 
llmaıt Atlantlk'teki gemi kayıbı ciddidir. 
Ve böyle bir para ne bu kııyıp teJA!i edl· 
lemez ... 

lngiltere'ye giden deniz. 
Yollarında vapurların ıerbeıtçe 

•eyrisefer etmesi meseleli 
Vqington, 25 a.a. - Kongre maliye 

eııc-ıırneni Aznsından bazılarının ifadesine 
göre, Amerika deniz harektıtı reisi Stark, 
dUıı encümende yaptığı beyanatta, Ameri
ka donanmaaının " gbrUncc ateş etmek .. 
81Yasetınln İngllterc'yc giden ılı•nlz yol· 
1artııda vapurların serbestçe sefer et • 
?neaıne yetmlyeceglni söylemlııtir. 

İslmlerını gt\zctelerdc ı:lkredllmeııinc 
rnus:ıade et mıı olan encUmcn Azasına 

&öre, amiral bu iddiasını tevsik için gemi 
kaYlplıırı hakkında rakruıılnr vermlı ve li 
caret gemlıi kayıplarını te!A!I et~ıe~ ve 
&)nı zamanda denizaltı tehllkeslnı gıder· 
l'l'ıek huııusuncltı ingiltcre'ye yardım ol • 
l'l'ıal( Uzere krovet ve diğ<'r denizaltı muh· 
riplert lna~ eylemek için dnha pek bllyllk 
rr.aaranarın zanırt olduğıınu beyan etmiıı· 
tir. 

Pinatar'ın batırılmaıı Almanya
da naııl iz.ah ediliyor 7 

Berıın; 25. a.a. - Yarı resmi bir kay • 
llll.ktan bıldirtliyor : M. Ruzvelt'in, Pinks· 
tar ticaret gemisi hakkında yapmııı oldu· 
tu beyanatta, geminin toplarla mücehhez 
bulunduğunu, Kıınndıı'h harp gemileri tn.· 

ratıncıan muhafaza edilen bir kafilede bu· 
lunduğunu ve bundan başka da geminin 
l>a.ııama bnndırnaını taoımakta olduğunu 
lll!yıemiıı olması, Alman slyaııt mah!lllc • 
l"lnde bir ttırat olarak telA.kkl edilmekte 
"e töyle denilmektedir : 

''Bu ıartlllr içinde tehllkell bölgeye 
l:iren gemılcrln tahrip edilmeyi göze al
lnal&rı gayet tablt blreeydir. Bilhassa bu 
l:eınııer asker! bir teşekküle mensup olur

' larıa. •.• 

"Demek oluyor ki, Pinkstar'ı batırmı:ı 
olmakla Almanların çok dUrUst hareket 
etınıı olduklarını M. Ruzvelt kabul et • 
h'lekted!r. 

Bitaraflık 

kanununun 
• • • 

kalkması ıçın 

bir amerikan ayan 
azası takrir verdi 

Deniz devriyeleri 

Cenubi Atlantik'e ve . 

1 ngil tere' ye de uzanacak 
~P\;\·ork, :?IS 11..11.. - \''*ingtnn'dan ır:ell'n 

hahf'rlı-rıı ır;iirf', \1, Hun <'lt'ln ~lf'l"ek haf· 
ta ıwntrrl'ye ır;iindııreed·i ııırsaiın rnahi~·ı•tl 

hitararlıl< kanıınııııun kalılırılrııR.\tnt lstı•

ııwktf'n <laha önemli olıuıaktır. 
Jlııkuk ııııi,a,·irlni Jrnııır;rı•yn :\lllnla('nlc 

li~iitlcr hakkında J\I, Jtıız\f'lt ilıı t. llul l'o 
yarı)'at·alc hiitliıı ıııaliıınat V<'rllnıel; iizı•rc 

t!'lkil,lı-rdf' hıılunnıııl\taılır. 

t: .. kl rl'İ•İn o~lu inrirat~ı U) an Aım~ınılan 
:'\f. Tart, hitR.rRrlık 1<11.11111111111111 l<alılırılrııı,. 
ı;ının hir hıuıı ilanı oldni!ıırııı ıi) leıubtlr. 

'\f. Tart, hllkliııırtin ılış 11lyaı;etlnıı muhalif 
nlıuı (,~an i'7a~mın ı:-r·lc•c·<'k hafta hftttt ha
rf'ketluiııi ta~·in r,lrııl'l< üı:n~ hir tnplftntı 
yaııa('aklarını hllılirrııi tir. 

Bir teşkilat mücadeleye 
giri§iyor 

Nevyork: 25. a.n. - Amerika'da b!lyllk 
nllfuzu olnn " hliriyct uğrunda mUcadcle ., 
ıulındııkl ıııildnhıılcci tcşkllAt, bltnra!lık 

knnununun knldırılması için blltiln Amc -
rlkn'da bir mUcadrle açacağını blldlrnıie· 

ti:'. 

Bir senatörün verdiği takrir 
\'nslnııton, 25 a.a. - A~andan Mac Keller, 

'bitaraflık kanunun llı;:aın hakkında han 
merllslnc bir tnkrlr vcrmlttlr. 

Kctlar yaptııı:ı be>anatta, bltarntlık kanu· 
nunun denlzlcrln scrbcstlsl siyasetiyle dof:rU· 
dan doll:ru>a bir tezat teıkll ettltlnl bildir· 
mlıtır. 

M. Mac Kellnr, Tcnessec'den ııccllmls bir 
clemokrnttır ve de\'amlt ıuretle hUkUmetln 
d11 ılyıııetlnc tnrnrtar olmustur. 

M. lllnc Kellnr'ln takriri, tı.>·nn liderlerinin 
mnlOmııtı 

meehuldllr. 
altında \'erip \'crmcııır:ı 

~t. Mnc Kcllnr ılemlellr ki: 

hrnaı 

"- ller ne kndnr knnun yQrQrlUkle lse de 
hOkllmet hunu hlc ııöz önüne almamnktadır. 
Bu scbl.'ple de knnunun llı:nsı IAzımdır.,. 

Cümhurlyet partisinin ınrıratcı Aı:a!lndan 

M. Tıırt'ın knnnntınc gore bltarnflık knnunu· 
nun Ilı.ası harp lll'ını dcmekllr. 

Deniz devriyelerinin sahası 
genifl ,,ıiliyor 

MOSKOVA'YA GÖRE 

Romenler yeni idi, 

Odessa'da 
vaziyet 

epiy düzeldi 
Moskova, 25 a.a. - Kızıl Yıldız 

gazetesi diyor ki : 
Cereyan eden bir meydan muhare

besinde 13 üncü ve 15 inci rumen pi -
yade tümenlerinin ikinci defa boz -
ğuna uğratılması üzerine Odcsa'da 
vaziyet büyük ölçüde düzeltmi-ş
tir. Ruslar tarafından yenilen bu tü
menler kumandanları tarafından ten
siyk edilerek büyük ümitlerle yeni
den Odesa müdafaa istihkamları üze
rine atılmıştı. Bütün gün devam eden 
muharebeden sonra rumcnler, yüz -
lerce ölü vererek sovyetler hatların
da lıir yol açmıya muvaffak olmuş -
tarsa da sovyet kuvelleri tekrar top· 
lanarak rumen cenahına hücum ve 
- ~ ~pn;ps! u~lll!P=>.3 uuıı5e uım.ranp 

demeden ilerliycn kıtaları kısmı • 
küllilerinden ayırmışlardır. Donan • 
madan ihraç edilen kuvetlerin yar -
dımiyle diişmanın öteki kanadına a
ni bir hücum yapılması üzerine ru -
menler kaçmışlardır. 

Neticede Odesa müdafaa hattı bü· 
yük bir mesafe üzerinde d:ı.ha ileri 
iÖtürülm'ilştür. 

Almanlar Moskova'ya hava 
akını yamak istediler 

ALMANLARA GÖRE 

Leningrad'da 

kuşatılmış 

1 HARBE 

D A i R 

4,5 milyon Alman - Sovyet 

kisi var! 1 harbinin 
Berlln, 25 :a. - Yarı. resmi bir kay-' dünkü durumu 

naktan bildiriliyor: Bcrlın askeri mnhtıl· 
terinde tnhmtn cdlldigtne göre, l..enlngrnd· ı 
da dört buçuk milyon kiıı kuııatıımı~ bu- Atman ~ıürüyücü 
luıımnktadır. Sovyet kıtalarının hu raka· J 'l 
ma dahil nlsbetl belli değildir. 

Varııova·cıa olduğu gibi sivil halkın tah- K iycf, ve Harkof'un hemen 
liyeııi için Almnnlnr tarafından Sovyet • 120 kilometre batısında bu-
lcre bir Ultinıntom verilip verllmlyeceğ'I 
hakkında ecnebi basınının bir sualine, ıe· j! 

IAhiyetll mahfillerce diln akının menfi ce· 
vap ''erilmtştlr. Bu husustn hatırlatılıyor 
ki, Stalln'in kendisi, Leningrad'ı ıchir hal. ı 
kı tc.rııfındnn her e,·i son•ına kadnr mUdn
faa edilecek bir kale olarak tı!n eylemlııtır. 
Şehrin Akıbetini bu suretle bizzat Stalln 
tayin etmııııtlr. 

Sovyetler faaliyetlerini 
artırdılar ı 

Budap"şte; 25. a.a. - Mncnr ajansı bil· 
diriyor : Ukrayna'da ı;evrllmi:ı olan Sov· ı 
yet kıtRlnrının imhası ııonuna ynklnımak· 

tadır. 

Müttefik kuvctler. çember dıeındn kalan 
ve çekilmekte olan dUoınıın birliklerini 
kovnlıyarak yeniden arazi kazanmıolnr 
ve Donctz hav:r.aııının en mUhım endUıı~ri 
oehlrlcrlndrn birine yaklaomıığn muvaffak 
olmuıılnı dır. 

Mnrnr kıtnları knrııısında buluMtı dUe· 
man kuvctl rtnın ıız ehemiyelll iki taar • 

lunnn Po!tava düştükten sonra 
alman ileri yurüyüıünün genişle
me şekli hakkında etraflı .haber
ler gelmemiştir. Fakat almanla· 
rın ilk Önce Aznkdenizi'ne indik
lerine bakılırııa, Karadeniz'in göğ
süne dof:ru ııallan7n Kırım tor
basının ağzını bağlamak ve bu 
suretle bütün yarımadayı ellerine 
geçirmek istedilt~erine hükmolu
nabilir. Çün1tü Kırım'ın nlınmaııı, 
nlmanların bir taraftan petrolün 
kayn ğı ve yntn • ı olan Knfkas'a, 
yakla1tıracak, diğer taraftan, Ka
radcniz'in batı kısırını rahatlaş
tıraralt, Odesa'nın beslenmesinin 
önüne geçecektir. Böylece Od~a
nın önündeki demir çember kapa
nacak, alm":lnlar, bu ıchri el
lerine rreçirmelt için Kiyef'te ol
dui:u gibi büyük kuvetlcr sarfet
mek zorunda bulunmıyacaklar, 
onu, tıpkı bir meyve gibi ol· 
gunlaı;tırr.rak düşüreceklerdir. 

Moskova, 25 a.a. - 24 eylül gecesi nızu, dahn ınkil'af edemeden, Macarlar ta· , ... 
~'İr alman tayyare tcşek'külü Mosko- rafından pllskllrtUlmUııtur. Esa11en topcu Kuım a dogru 
va üzerine bir akın yapmak istemiş· ! faaliyeti her iki tarafta da seyrek olmuıı· 1 _ __ 

tir. Hava defi topçusunun ateşi ve tur. it ld t bir kil'' 1 ve 1 D ün gelen bir telgraftan öğ-. ·· ı Dll~mıındn g g c ar an ;g 
r,ece av tayyarelerı duşman tayya • Undtiz hummalı bir harckC't gorili· 1 rendig-imize göre almanlar 

· · h 1 1 1 gece g ' relerının şc re varma arına enge o • mektcdlr PUıımnnın hava :faaliyetinin K · • d 4 t" ı ·1 rl mek · ırım ıçın e umen e ı e e -
muşlardır. artmıo olmıuı da bu ka~:gı ile izah cdıle- tedirler. Bu kadar kuvct, bu ya-

blllr. sovyet tayynrclerı hatlnrımız Uze· d I . ·ı · · · k~ 
lcningrad önünde 

Lo.ndra, 25 a.a. - Moskova radyo
ı unun bildirdiğine göre, Leningrat 
cephesinin güney batı böngesinde, al. 
inanlar dün şiddetli bir piyade ve 
tank hücumu yapmışlardır. Az mik
tarda alman tankları, ilk sovyet hat
tına girmiye muvaffak olmuştur. Fa· 
kat alman tankları so\"yet tankları 
ile karşılaşır karşılaşmaz, almanlar, 
büyük kayıplarla ilk mevzilerine geri 
püskürtülmüştür. 

Almanlar mareşal Budienni'nin 
kıta/arını tecrit etmeğe 

çalı§ıyorlar 
Londrıı: 25. n.a. - Annali8t'ln askeri 

nıUtalllıısı : 

. rıma anın e e geçırı mesı ıçın a· rinde ve cephe gcrısındc uçmaktadır. llun· . . . ? • •• 
lıırdnn ikisi Macar tayyare dr!I topçusu fı mıdır. Anlaşıldıgıı:ıa. gore al· 
tarn!ından dlışilrtılmUşttlr. mantar, ru&ların, her ıhlımnlc kar· 

Sovyetler en ağır tankları 
dalgalar halinde ileri sürüyorlar 

Berrı· 25. a.a. Bnsler - Nationel • Zcl· 
tung'un Bcrlln muhabiri, askcrl Alman 
kıı.ynaklnrındnn aldığı mallimata dııyana
rak Ukrayna harbinin ııonn ermek Uzcre 
olduğunu yazıyor ve ıunu l!Ave ediyor : 

•·sovyetlerln ümitsiz ga~Tetlcl'inc ve 
harbe soktukları bUyUk yedek kuvetlerlne 
ro.-ıncn, Rus mukavemeti ancak bir müd· 
det dahn devam edebilecektir. HattA Al-
manıat lnt'i.!ah a AmeUerınden bile bahse. 
dlyorlnr. 

··ıı i' · Ruzvelt, bir geminin eu veya bu 
, bandırayı taıımaııının yahut sit:ı.hh veya 

a·ı 

Vaslnııton, 25 a.11. - Vnılnırton ulAhlyet· 
11 mahtlllcrl, Amerlkn'nın yakında dcnlz. dev· 
rl)·eterlnl ccnutıl Atınntlk'e ve lnıılltcre'ye 

kadar uzntmnsını bckllyorlnr. 
Dnlly Skl!tch'ln Vnslnı:ton'dakl muhabiri· 

nln ı::nuteslne gonderıllıtl bir tclgrnrn ı:uro 

\'n$1nııton'd:ı her nn Atlnnllk'te yeni bir htı· 
cllsc hnberl bckll'nmekteıllr. 

"Almanların söylediklerinden anlaşıldı· 

ğına göre, Alman kıtnları marcııal Budl • 
enni'nin geride bıraktığı kuvetlcr! tecrit 
için limitsiz gB)TeUcrde bulunuyorlar. Bu 
kuvetler, Sovyet askerlerinin Uç aylık mU· 
C.'\delede bl'!lirmlıı olan VR.'!ıflnnna sadık 

kalarak ayni azimle muhıırebeyc devuın 

nununle beraber alınan haberltrden 
Rusların son gayretlerini de sarfetmekte 
oldukları ve ellerinde mevcut her ne\•l 
tanklan, ha!!!, ağır ve nihayet 52 tonluk 
en ağır tankları da dalgalar halinde ileri 
slırdlıkleri anı11111ıyor. 

§ı buradaki fnzla kuvetlerini geri 
çektiklerini tahmin etmişler, ya· 
hut da, ayrıca Kırım'a pnra§ÜtçÜ· 
ler indirmeği de düşünmü~lerdir. 
Böylece koca bir yarımadayı te
peden vurmak imkanları aran
mıştır. Buna karşı bir nokta hatı
ra gelebilir: ruslar, önceden Ode
sa'yı nasıl Kırım'dan besledilerse, 
şimdi de Kırım'ı, Kafkasya'dan, 
yani Azak'ı, Karadeniz'e bağlı. 
yan Kereç boğazı vasıtasiy\e bes· 
liyemezler mi? Fakat o zaman, 
Kırım torbasının aizı almanJarm 
elinde bulunduğuna göre bu ya
rımadaya getirilen bütün kuvet· 
ler, bur&da tıkılıp gene h&reket
siz kalacaktır. işte bu sebepten 
dolayıdır ki, almanlar önlerinin, 
kısmen bo§ olduğunu düşünerek 
ilerlemektedir. Belki de bu kadar 
askerin bir kısmını Kereç boğa
zından Kafkas'ya'yı tutmağa bile 
haıırcdebileceklerini ummaktadır· 
dırlar. Sivastopol'a gelince, bura
sı da belki bir müddet Odesa gibi 
kendi halinde olgunla~mağa bı
rakılacaktır. 

1 lhsız bulunmuının hiçbir chemlyetl ol· 
, lrıadıtını 11öyleml§tir. B•J türlU mUllı.hıl • 

' ~l&r milletler hukukuna uygun d('~!lılir. 
n~z~cak vahşi bir adaletin lfadC'~idlr. M. 
kadar"'"· ~endi hukuki delillerinin ne 
d&11 zay ! cıı"-l.ıırn dayandığını bir !tere 

a 1sp:ı.t etmlıı bu uhu;ı •• 

Amerika ambargoyu vaktinde 
kaldırsaydı .... 

Ne\•york, 25 n.ıı. - Colllnn l\fnı;:nzlnc, .l\I. 
Ruınll'ln bir mnknll'slnl ncsrctmlstlr. M. 
Ru:ı:\•rll mnknll'~lndc cll)ur ki: 

ediyorlar. 
"l..enlngrad ve Odcsa'ya lıUyUk kuvet • 

lcrle )l\pılan bir çok hUcumlnra qığmen 

Seldhlyelli Alman kaynaklarına göre, 
linllnılizdckl hnftalarda cereyan edecek 
muharebeler Rus harbinin katı netice.si 
üzerinde mUcsslr olacak ve netice kıı gel
mcckn alınnl'!:ıktır. 

' "Tt -l'aret gemilerinin dnha uınurn.t bir 
•urette &lltıhlandınlması ve bit.ıırnflık ka· 
llunun 
1 un ve ona mUteallik diğer mesele • 
~te Alt nizamnamelerin kaldırılması hak· 

11ıııııa ıı. Ruzvclt'ln yaptığı inıAlnra ge -
nce 1 r • eve ce de Almanlar tarafından i:ıa· 

et edııınıg olduğu Uzere M. Kno:ıı: \•c I'ep· 
Per · 
\1 •le M. Ruzvelt'ln diğer ııırdnşlarının 
ltjf~ı 

1 • zemini yoklamak ve reislerine on-
liı'ı takı..._ 

du • ..., etmek fırsatını hazırlnmak ol· 
tunu bu lmn.lar teyit etmektedir. 
"Bö dııc Ylellltıe M. Ruzvcıt, eııkl uslilUnc ıa· 

'-U kalnııı ve bir kere daha hakiki mak· 
)' lrı hakkında tereddUtler yaratmıı olu-
or. ıı ., 

dtıı h • nuzveıt, hedef tuttuğu meseleler· 
ç0lc er çeııtli tefelrlere mahal verecek 

ll'l!lphem bir tarzda bahııetmektedlr . ., 

Arjantin'deki isyan 

teşebbüsünden sonra 
ti 

tı'ı~cnoı - Aires, 25 a.a. - Harbi'Ye 
)c 'llrına Vekalet etmekte olan bahri• 
b;ıy1 aıırı M. Fineatti'den bir kaç su· 
d;ı d~ tevkif edilmiş olduğu hakkın· 
d onen .. 1 . • 1 
ıth •oz ertn dogru olup o ma· 

.... &oruı 
•ıı~tir : ınuş ve nazır ıu cevabı ver· 

"l!lS!l tcmmu:r.unıln, k•>nı:re slll'ıh ambar· 
ıw,unu knldırsn><lı bu hnreket, hartıln bu kn· 
dıır hıat• rıallıık vermesine unı;:d cılncnk bU· 
>ilk bir AnUI o.urdu. 

ııırıı hnrhe en gri olurdu dcmrk lstcmlyo • 
rum, /nkal 1tnlya ve Alınnm·a 11.!Ah nmbar • 
ıro.~u kanununn ı:üre harp pntınk verir ver· 
mez OU)·Uk Drıtıınya•ya tek bir tnnare vcyn 
tnnk ve yahut da top ı:ıtıımıy.ıcnrıımw bil· 
> Uk nlstıette hrımb:ı kntmıs bulunuyorlardı.,. 

Mnknlede bundnn ıonrn l!l3!> temmuzun· 
dn cilrnhurlyet vc dcmokrnt pnrtllcrl <'rk~ • 
nl> ıc :rıııııınn toplnntıdn .M. nuzveıt'ln tım· 
ltnrırn knnıınunu llım zaruretini nasıl müdıı· 
rııa euırıı ızah edllmektrdlr. Fak.ıt o zam ın 
M. nuz\·cıt eUmhuılfyctı;:llcrln ve d.:mokrnlla· 
ı11 rın >Uzde 25 lnln 1942 lklnclkllnunundnn 
unC'e bir Avrup:ı. harbine lhtlmnl \'ennemelerl 
> Uzündcn teklife mulınlckt el tiklerini ırör
mUıtUr. 

pu toplnntı eınn~ındndır ki tı.yıı'ld!ln Do· 
rah 9 tmdl rnnhur olnn be>·nnntını >"npm11 ''C! 

ktndl öıtremllklcrlnln hnrlclye neznretlnln nl· 
dııtı mıılOmntlnn <inha dol!-ru oldul':unu ,.e 
103!.l scneslnrte hnrı> olınıyaenf:ını lddln etmls· 
tir. 

l\t. nuzvclt mnknlcıılnrtetıu vn;o:lyct k:ırıı • 
ııında ıııın hususun<ln ııyaıc dlrcmedlfılnl lltı • 
ve eylemektedir. 

M. RUZ\'Clt, nihayet, o tnrlhte hnrbln )'ilk· 
ıaımakta oldul'ıunu anladıl'ıını ve Slknı;:o'dn 
s!lylrdltl nutukta he> ntlmllel mütecavizlere 
karsı karıt ntlne tlAn edilmesi lUzumunu ileri 
ıllrdUll:UnU yazmakt11dır. 

dilşmnn hlçb,r ilerleme kn~dt'dcmcrnlştlr. sına iştirak edeceklerdir. Almanlar 
Dl\şmıının kııyıp}arı herhalde çok ağlr ol· paraşütçü kıtalar kullandıkları tak -
malıdır. M. Maiskl'nin beyanatında bu kn· dirde, Kırım müdafilerinin Giridin -
yıplar hakkında yaptığı tahminlerin dot· kinden daha fazla miktarda ve Kı
ruluğuna yani Almanların ölU, yaralı ve nm'ın da Girit'ten daha büyük bir 
kayıp olnrnk S milyona yakın zayiat ver- yer olduğunu göreceklerdir. 
miş bulunmnsınn lnllllmnk l!;ln bUtUn ıe· 

bC'pler mevcuttur. 
Kırım' a alman hücumu 

geniJliyor 
"Almanların BUyUk Brltnnya Uzerino Londra, 25 a.n. - SnlAhbeUI Londra mah· 

şlddclli ve muvnf!ııklyetıl hava akınları rıııcrınıten ötrenlldlfılnc göre, almanlann 
yııpm117 olduklarına dair olan iddiaları bit· Kınm'e Yaııtıklnrı hı.lcum ırenlelcmcklcdlr. 

Almanlar, Kırım•a belki de dHrt tümene, >ıı· 
lobi hakikate uygun değildir. Bu iddialar, 
Alnınn rropngıındasının Alman milletine 
bir ıınrı:a 1(?\'k "Tc gllven \•emıPk !tın ~·a· 
lnnlara bıışvurmağa blr defa daha mecbur 
kıılmış olduğunu gösterir. ,. 

Aıkcri vaziyet 
Londra, 25 a.a. - Annalist'in as • 

keri mütaleaları : 

nl n&nı'!-ı )'Uknrı 70 bin kl&l>e varnn kuvetler 
ııondermcktcdlrler. 

Almanlar ilerlcmeğe çalışıyorlar 
Lonıtrn, ~i> n.n. - Almonlnr, cok ı1n: olon 

berzah )olu ile Kırım'a bir ilerleme yarımnl:!l 
calıtn1aktndır. r:ııer herznhı nlma7.lann, nl • 
manlnrın s mdı hücuma l~tlrAk eden dort 
tümenden roıın nsker kull:ınınnınrı ınuhte • 
mel def:lldlr. Almnnlnnn berzahın daha do. 
tusundn bnSkn bir ııacum ynpmnluı dn 
mUınkUndUr. Durndıı ıe, kaltı.dc ılnr bir sahn 
\Ordır ve oldukı;:ı kolny bir tnrzda kdprUler 
kurulnhlllr. S!lylcn•lltlne ıı11re, Dnleper'ln do· 
r:uııunn da bir hUcum yapılmaktadır. 

&ovyet cephesinden gelen haber • 
ler, karışık ve biribirini tutmaz ma
hiyettedir. Her ne kadar iki taraf 
Leningrad ve Odesa'da şiddetli mu
harebeler cereyan etti~ini bildiriyor- oıııurıu hakkındn teylUer vardır. Almanların, 
larsa da alınanlar bu iki mUdafi ka • tın ceııhesınrte Murmansk bölgesinde ve bas· 
leye karşı ilerleyiş kaydcdemcmişe ka yerlerde yaptıAı hücumlar durduruımus. 

BUtUn cephe boyuncn elddetll carıııamalar 

tur ve eanıldıAına ııöre ruılar merkez böli'e· benziyorlar. 
11,,,, ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı • • ı • • • • • • • • • ı • sinde blrcok malııılll mukabil hücumlar yap· 

•'""' ~ Al 1 • :' rnan ar, I~eningrad'ın düşmesinı mıılnrdır. 
: KÜCÜK Dl~ HABERLER ~ ~ki veya üç günlük bir mesele olarak 
• .. r gösteriyorlar. Fakat alınanlar bu gı'· 
--··································· 

leningrad elektirikıiz ve ıuıuz 
müdafaaya devam ediyor 

- h k böl ı ı bil bi iddiaları ba<ı.ka yerı-.ıe evelce de h ou t k. . 1 • • ~ ırouston. 23 ıı.n. - Tc sns r.:r n< c • 11' C"U 
liatı Ü ev ıflenn uır ıhttlal teşeb- >Ok tnhrltınt yn!"mıs oınn knsırı:nıın 38 kisi i~e~i sürmüşlerdir. Sovyet tebliğle • Londra; 25. a.a. - ı.cnlngrad, mUteca-

tahıtı· zerine y<'.pılmış olduğunu' ota \e blrcok kisi de yaraınnmıeLır. zıırnrııır rının ve Leningrad mesajlarının me· vize kar111 kahramanca mukavemete ve 
lllc1t 

111 
etmek biraz fazla ileri git • blrknc mfünn doınrı tıuımnktndı~. Sllldcll a· tinlerinde güvenin azaldığı hakkın- eehlr halkı da elektrik ve sudnn malınım 

Olur. r.nımnkln oınn kasm:n Loulılnnede Shrcvc· da hiç bir şey sezilmeme'ktedir. Mü- Jmlmııı olmakla. bl'raber, faaliyete devnm 
~ i. "I norl'e ılo"rU llerleffi(•kl!'ıllr. 

b .. r bi • " dafiler aynı ·1 ·· h' et.mcktıxllr. Almanlar bu biilı:cdc ancnk lı hab .. • r. hataya düşmemek için \'l<h)', :l'3 11 ıı. - Mnr<'ı:ıı Petaln dlln hn:-p yenı mez ve mut ış ru· 
" rl ı ı ut olan hO·"'k hu taşımakt be d pek ""ır ilerllyeblldlklerlni itim! edlyor-·•c ıtıaı·~k erı yalanlamak ııelahiyeti • eslrll'rlnc nlt mesele rr c mesı: ıu a r evamdırlar. -. 
t4 Şlı ı .. olmadığını söyledikten ııon- elci M. sr.nı>lnl yl kabul eımlı ve kendısı.~ı Merkez bölgesinde muharebe da - ınr. 

SolJcr· ·ıe ötlc >·emetl:ıe alnko>muıtur. M. Scnplnl, '> • ıh.a. çıo1c istikrar etmict görünüyor. Bu Alman ruıker! mtlnekkldlerl, Leningrad 
..._ " l ı 11.ve etmiştir : ch"'de knlıllltı nıllddctce yllkııek eııhslyetıerlc :r • 1U 

}l ou te k' fi • , bölgede üstünlük mevzii mukabil hü- muharebesinin bir An evel bltırllmesl -
llnu İnk· v ı er yapılmış olabihr. ııtırUscccktlr. 1 1 zumunu kabul edlyorl&r. Bunun sebebi, ht ar et k · . ş T k 

0 
• .,5 a a. - Japonya hUkUmetl cum ar a arazi kazanan ve düşmana 

b haıt·ı..... me ıstemıyorum. a- o Y . • · · ag~ • d .b. yalnız kışın yaklqmakta olması d<'ğll, 
lıtıları ı""~n bu tevkifler olmuşsa sll:zcll!ıllnlln buglln l!öyledlğlne göre, Si - ır zayıat ver İren ruslarda g~ ı 

lıo1c il hı b' . , ayntnn lsllkrıız mlktnn arttınlacnktır. gözüküyor. ayni zamanda fazlaslyle yıpranmııı olan 
. tlır. A. ç ır hususi ehemiyetı )'om 11 

, C merkez ve cenup ordularını takviye etmek 
Çııı hp 

1 
ncak intizam ve disiplin i- Şanghay, 25 a.a. - Şangh:ıy a ge- enup bölgesi hakkında Londra'-

lrıt· ı lllıştır. len bir ecnebi öğretmenler grupu, ya gelen haberler, almanların Kı - zaruretidir . 

a1ıllıtııı~anı1 temin etmek maksadiy!e sovyet kıtalarının Sibi:-ya'y~ dolğru rım'a karşı oldukça şiddetli bir ta • F,"i~h=~n:a.ı l ksl~v~etdıeerldnüu LAomnderriakab~~;~k 
"~ -r ol go"tu''rüldil'klerini haber verıyor ar.. arruza gertiklerini go"stermektedir. ı.; ıı ..... "' as nın • • ll}ı, t f ~n bu normal tedbirler :w bl Al 1 k 
"l(,t~ı.c •ır edılır.:ıtir. Bir amerikan öğretmeninin söyledi- Muharebelerde çak çetin olmak ş?h· ret odasında söyledik! gl mnn ar oar 
ve ~r le: 1 ğ'ıne göre, bu kıtaların Mançuku hu- retine malik bulunan Sivastop~l ' r"ıılıeslnde ııimrliye kadaı· ölU, yar. nlı ve 

'
'' buu. 1

1 ılara kapatılmamııtır. l l 
l{tltıt~tı ?'trnlekette asayiı hüküm dudun• gönderildikleri bir &ır ol - de~izcileri ve K!rım'daki hı...-a iisle • , eır olual< hiç dtğ!lse 8 mılyon kıoi kay. 

'dır. maktan çıkmııtır. rlnın tayyarelerı I<ırım'ın mUdafaa . 1 tetmtıur. 

Donetz bölgesinde 

D onetz bölgesinde, yani Azak
denizi'nc akan Don nehri

nin bir ayağı olan Donetz'le, Dni· 
yeper araııındaki alman hedefinin, 
doğrudan doğruya Harkof endüs
tri şehri olduğuna şüphe yoktur. 
Bu ıehrin ele geçmesinin üç bü
yük neticesi olacaktır: 

1 - Rostov üzerine bir bukı 
konacak, 

2 - Şimale ve şimal-batısına 
doğru bir ilerleyişin dayanma 
noktası kurulacak, bu suretle da
ha geniı bir ihata çemberi yapı
lacaktır. 

3 - Almanlar, Ukrayna' da Ki
yef ve etrafında milyonlarca insa
nı doyuran en bereketli kara top
raklardan, Çernozium'dan, sonra 
büyük endüstriyi bcsliyen ve mil
yonlarca kilovat yarntan kara tat· 
Iarı, kömürü ele geçireceklerdir. 

Büyük endüstri bölgesi 

D onetz, rusların büyük bir en
düstri bölgesidir. 22. 700 ka

re-kilometre üzerinde yayılan kö
mür madenleri buraya can vermiş
tir. Yıllık istihsali 36 milyon ton
dan fazladır. Bunun'( 21 i nntra
sittir. Bütün bölgede daha 39 m il
yon ton antrasit bulunduğu tah
min edilmektedir. Dniycper'in ba
tısında bulunan Krivoi-Rog demir 
madenleri bu kömürler yüzünden 
kıymet kazanmı§tır. işte biribirİ· 
ne bağlı bulunan bütün bu endüs
tri bu bölgeyi Rusya'nın en ka
labalık bir yeri haline koymuıtur. 
Almanlar Donetz'le Dniycper a
rasındaki bu zengin kısmı elleri
ne geçirdikten sonra, rusları de
mir, çelik, yiyecek maddesi, deri 
yün fabrikalarından mahrum hı: 
rakmayı ve harp endüstrisini be
linden vurmayı, bir taraf tan da 
Harkof-Rostov demiryolunu kese
rek. Kafka&ya'nın batısını yar-

İngillere'nin yapl ~, 

te~eb k a 

Finleri v 
Helsinki, 25 a.a. - Fin ajansının 

öğrendiğine göre, Finlandi'y~ hari • 
ciye nezareti, b:r yr..bancı dı~'omat. 
vasıtasiyle, Fin • Sovyet harbı kar 
şısında İngiltere'nin durumu hak -
kında1d Britanya notasını almışt~r. 
Fin hükumetine bildirilen metnın, 

Royter'in neşrettiği ve Londra rad· 
yosunun yaptığı metne uymadığı 
görülmüştür. Bu hususta pek yalkın· 
da bir resmi tebliğ neşrolunaca'k -
tır. 

Sellih'lyel'Ji fin mahfillerinde, bu 
ingiliz tecşebbüsü Finlandiya'y:ı kar-

i şı bir aydanberidir yapılan sulh ta· 
arrUıZunun bir devamı sayılmakta -
dır. Hatırlardadır ki, Finlandiya'ya 
karşı bu sulh taarruzu, Viipuri'nin 
sukutundan sonra Finlandiya'nın bir 
sulh yapmıya hazır olduğu hakkın -
daki şayialarla başlamıştır. 
Qiğer taraftan M. Cordell Hul1, 

1940 da kaybettiği toprakları geri al
mak ve ayrıca doğu Kareli'sindeki 

! 
hudutta bazı değişi'klikler yapılmak 
şartiyle sulhe ha.zır olup olm-:.dığım 
anlamak üzere fin hükümeti nczdin-

1 
d~ s~ndajl~rda bulunmuştur. Halbu
~ Fınlandıya, hiç bir zaman böyle 
bır sulh aramamış ve bütün bu tek -
lifleri reddeylemiştir. Filhakika, ay
n~ fin ~fille~inde belirtildigi gi -
bı, kendısıne hıç güvcnilmiyen bir 
hükümetle bir muahede imzalana • 
rnaz ve bugünkü harbin gayesi de 
esasen bu hükiimeti ortadan kaldır
maktır. 

Bugün, vaziyet oovyetler için na -
zik bir mahiyet alınca, Finlandiya'yt 
çarpışmalara nihayet vermiye .zorla
mak, kuşatılan Leningrat şehrine 
nefes aldırmak, Almanya'nın Fin -
landiya'yı hareket üssü olarak kul -
lanmasma engel olmak ve Sovyetler 
Birliğine levazım göndcrmiye devam 
için Murmansk limanını muhafaza 
eylemek istenmeıkıedir. 

Nihayet, aynı fin mahfilleri, Sov
yetler Birliğine yardım taraftarları 
için Fin~andiya'nın harpten çekilme
sinin ne kadar ehemiyetli olduğunu 
belirtme'ktedir. Filhakika, Ameri • 
ka'da, Finlandiya bir demokrat mem
leket olarak tanı.nmakta ve harp 
borçlarım ödeyen tek memleket ve 
istiklalini müdafaa eden tek kuçü'k 
millet sıfatiyle çok sevilmektedir. 

Mağlup milletlerin 

iaşesi meselesi 
Vnalnıtton. 2!'i ıı n. - M. TJull, 11.>nn h-ırt. 

clye encUmenlnc ~önder l~I lı r m ki •l>tll 
s6vıe demckt<'dlr· 

"Maf:JQp edilen ml.'TTllCkPtler ha kının IAa~ 
ıl mesuı > ti, do-"rudan d rıruya Alınıın:va·ya 
terettüp cd~r.,, 

nu m ktup, Avrupn'nın JcUcUIC ~ nk'"n • 
ıllcrlne inse mnddl'll'rl ırl!ııdcrmrk tein nu.li ıc 

Drttanya ile birlikte teııb't cd · ek usu ı1n
lr alfıkndnr dairenin konııre~e yap~ altı tek
me lntlzarcn bu d lr nln mUtale s nı ıınlıı· 

mak )'Olundll yapılnn bir suale cevap olarak 
~Ondcrllmlıtlr. 

dımsız bir hale koymayı da dü
§ÜnmÜ§ olsalar gerektir. 

Netice 

Sözlerimizi toplıyalnn; dün 
gelen haberlerden anladık

larımız §unlardır: harp bilhassa 
Kırım'a doğru genişlemektedir. 
Şimal bölgesinde Lcningrad hala 
kendisini korumaktadır. Şehir 
4,5 milyon nüfusla beraber sarı
lıdır. Almanlar, acaba, Lenin
grad'ı almak için bir saldın§ ya
pacaklar ve fazla kuvet sarfını 
göze alacaklar mıdır? Yoksa bu
rasını da kendi halinde açlıkla 
olgunla~mağn mı bırakacaklar
dır? Bunu ancak alman genelkur
mayı bilir. Orta kısımda Kiycf'in 
doğusunda almanlar, snrılan rus
ları tamamiyle yok elmcğe uğraş
tıklarını ve bu işi de kolayla~hr
dıklarını bildirmektedirler. Faknt 
ruslar, karşılılt hücumlara geçmiş
lerdir. Sonra bu sarılan kuvctler 
arkasında nasıl bir cephe kurul
duğu bilinmiyor. Faknt bazı yer
lerde ruslnrın artık hareket te~·b
büsünü ellerine o.ldtldıırı da .. 
1 • Od ' soy-cnıyor. esa da durum ru 1 . . d l l . . s ar 
ıç.ın a 1a e verışlıdir; burndıı de-
nızden ,Ynr~ım gören ruslar, ru-
menlerın bır kısır.ını ho•g • 

• c.. una u ·-ratmıslard1r. hte hunu . . • 
k • " n ıçın yu-
~rıda nnlnttığnn12 gibi Kırım'da-

k!. al~nn ilerleyi"'inin önemi bü. 
~·~~ur. Bir nokta akla gelebilir: 

1 
u un cephe boyunca alman ilcr-
~mesi daha nereye kndıır vara
bılcccktir? Herhalde almanlnrın 
da bu kı§ için hedef aldığı bir 
hat bulunması gerektir. Bu hnttı 
olduğu yerde tutacak en bii 
yük kuvet, cephe mukavemeti ka
dar Rusyıı'nın her türlü bo2: .. ~•na 

' karşı kendisini koruyacak olan 
iç mukavemeti olacaktır. 

Mümtaz. Faik FENiK 
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Sanatlar mektebindeki mütevazi sergi birkaç yılda 

Kültürpark'taki muazzam fuar haline gelmiştir 

E ntcrnasyonal fuar 1041 de XI inci defa olarak kapı-
larını yurdun dört bucagından gelen binlerce ziyn

retçı)e açmıştır. Cıhan harbi Uçllncü yaşınıı basarken, dlln
ya yUzllndeki kararsızlık ve kaygı gittil<çe artarken, harp 
ateşi sınırlarımızın bitıııtğindeki memleketlere kadar gel
m!§ken ftıtll'ı 800 000 den fazla ziyaretçinin gezip görme
sındekl sırrı, bu işi tertip eden fzmır belediyesinin yaratı
cılı~ında ve teşki!Atçılık kudretinde olduğu kadar, dış sı
yasetımızı büyük bir basiret ve klyruıetle idare eden bilytik· 
lerimizln bu karışık şartlar içinde dahi millete telkin etme· 
ğe mu\'affnk oldukları güven duygusunda aramalıyız. 

Bundan on iki yıl önce İzmlr'de Karantina'dakl sanat 
okulunun çatısı altında kurulan ikinci 9 EylUI sergisi ka· 
p:ınırken herkes gu dilekte bulunmuştu : 

- Bu gUzel eser devamlı ve ömilrlil olsun. 
Fakat bu temennide buluna9ıar ertesi ;>ıl acı bir hayal 

Fuar İzmir' e her 
yll 3,5-4 milyon 
lira kar bırakır 

eUkutuns uğradılar. Cilnki tahsisat ol-
madığı Içln o yıl s rgi açılamıyacaktı ... 

*** 
Daha ıs ya"ında iken Boldar'dan İz· 

mlr'e gelen B"'hçet Salih, İzmir sulta· 
nislnl ve htanbul n giderek tıbbiyeyi de 
bitirdikten sonra 1918 de gene İzmis·'e 
döndil. :Mektepte gösterdi~! büyük ka· 
billyet ve çalışkanlık sayesinde İstnn
bul'da EUal hastanesine da.ha son sı
nıfta ikcıı asistan olmug, tıbbiyeyi bi
tirdikten sonra da bir milddet bu has
tanede çocuk ha.stııhklan mUtehasııısı 

olarak ~ruıımıııtı. lzmlr'e gelip blr kli
nik açtıktan sonra, ilk dikkatine çarpan 
ııey, veremin bu gUzel Ege ııehrinde 
yaptığı tahripler oldu. Bir kaç arkada· 
cıyle beraber Verem .MUcadele Cemiye. 
tını kurdu. Bir taraftan sokaklara "yere 
tüktirmek terblyesizlıktlr... diye levha
lar ruıtırırken, dığer taraftan da Sedayı 
Hak gazetesinde ve "Sıhat ve Cidal,. 
mecmunsında fıkralar yazarak halka 
eesuıi duyurmıya çalışıyor, arkadaşla • 
rlyle beraber Karıııyaka'nın arkasında
kı Yamanlar kampını kurarak burayı 
vereme istldadlılar fçln bır prevantor
yum haline koyuyordu. 

D oktor Behçet Uz daha o zanıan-
dan bir kışının güç ba§aracağl 

bu işlerle uğraşırken her halde gUnUn 
birinde, borçları başından aokın olan 
tzmır beledlyesının başınıı geçeceğini 
diışUnmüyordu. Belediye reisi seçileceği 
sıralarda arkadaşları onu bu lııten cay
dınnağa uğraotılar. Fakat o kendisini 
halk hizmetine vakfetmeğe azmetmış 

buluuyordu. İzmir gıbi, nil!usu 150 
bınden fazla bir şehrin belediye reisliği· 
nl yapmakla, kendisinde ateı:ıll bir arzu 
halinde bulunan bu hizmet aşkım dahıı 
iyı tatmin etmiş olacaktı. Onun için ye
ni işine de azimle, ııevkle, heyecanlıı 

sarıldı. 
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Kanlı bir harp btitün dünyayı 

kasıp kavururken fuarı bu yıl 
800 bin den fazla ziyaretçi gezdi 

zaman kilileri gök yUzilnU blr bulut gl· 
bi kaplıyan bu taı:ı yığını, modern bina
larla sUslU, çeşitll ağaçlarla dolu mu· 
azzam bir park haline gelecekti. .. 

• * * 
Bundan on bir yıl önce sabahle

yin gazetelerini açanlar şu ha· 
beri ol.."Udular : 
"İzmir belediyesi, 9 Eylill sergisini 

diriltmlye karar vermiştir. Açılacak 
panayır için hazırlıklara ba§lanmı§tır.,, 

Bu haberi okuyan veya duyan. diğer 
taraftan belediyenin kötü malf vaziye
tini bilen herkes aşağı yukarı §Öyle dil· 
§Ündü : 

''Belediyenin bir yığın borçu varken 
bu işi nasıl baııaracak ? Önce borçalrı
nı ödesin de sonra böyle "lilks,. iglere 
kalkışsın ! .. 

Fakat Dr. Behçet Uz kararını ver -
mişti. Panayır için hazırlıklara başla

nıyordu. 

Bundan 5 yıl önce temeli atılan KUl
tUrpark sonradan enternasyonal fuarı 

da içine aldı ve gimdi fuarla Killtilr • 
park, herkesin ha;Tanlık ve takdirle 
s";TetUği bir btitün tcokll ediyor .... 

••• 
İ:ı:mlr'i görmeyip te fuann her sene 

Ağustos ve Eylülde memleket içinde 
\1.icude getirdiği hareketi ve canlılığı 
uzaktan seyredenlerin hatırınıı §Öyle 
blr sual gelebllir : 

- Bu kadar gllrUltU, patırdı neye T 
fuar \•arsa ne :rapalım ? 

yUzUnden lıer yıl vasati olarak temin 
ettiği kazancın 3,5 • 4 milyon arıısında 
olduğnu soylersek. fuarın hmir'e temin 
ettiği maddi menfaati daha iyi an · 
!atmış oluruz. MAnevl menfaati ise ra
kamlarla ölçmeğe imkAn yoktur. İz • 
mir her gelenin Uzerinde gtlzel bir in
tiba bırakır. Her sınıf halkı memnun 
edecek tabii, tarihi v. 11. bir çok glızel· 
liklerl vardır. Her sene trenle, vapurla 
ve otomobille İzmlr'i ziyaret eden or
talama tahminle 160 000 ziyaretçi, bu 
glizel Gehrln reklAmını b!ıtUn !lene müd
detince, yurdun her tnrafında yapar. 

Samih TIR Y AKIOCLU 

1 ingillerenin eski Brüksel el~isi 
ile Almanyanm İzlanda 

baıkonsolosu mübadele ediliyor 
Londrıı.; 25. a.a. - Sellhlyetll bir kay-

naktan bıldlrildiğlne göre, bUyilk Brltan. 
ya'nın evelce BrUksel bilyUk elçisi olan ve 
şimdi Almanya'da mevkut bulunan M. O· 
liphant, Almanya'nın İzlandf\ bıışkonso -
losu M. Oerlach ile nılibndcle edilmek su 
retlyle serbest, bırttkılncnk r. • Ollphaııt 
bu şekildeki bir tesviye sureti ile mUba -
delesl yapılan ilk diplomattır. 

Nafıa memurlara 
arasında tayin, feri i 

ve nakiller 
Nafıa Vektılell, memurlnn arasında yeni· 

den bazı ta)1n, ter!! ve nnklller ;ııapmııtır. 

Bunları aırasl>·te yaıo:woruz: 

Terli edenler : 
Bursa nıırıa mUtlürU BB. Suat Köse! nes -

rlyat mUdUrlUitU memuru Bekir Sılkı Akalın, 

··-·-····· ... -· ....... '"\ 
LİYOGRAFY A i ................................ ./ 

Bayındırlık i~leri dergisi 
idari kısım 

• Yıl: S; sayı: 2 çıkmıstır. lclndekl kı)melll 

yazılar eunlnrdır: 

~:tektrlk müesseselerinin lktısadl karakte -
rl&tlk münhanllerl. Çeviren: Behcet Kara· 
mnnoıtlu, Ta:ı:ylkll &nhmerdanlnr. Yazan: 
Adli Cabay, SıQınaklar. Çe\'lren: Cemil Oreen, 
Cezalr'de >·npılan anorsman bentler. Çeviren: 
Niyazı Soyer, Şchltl•lllk tarihi. Çeviren: .Me\'. 
dut Fuat Cıı,mlı, Demlryol lnHnt Aleminin 
muzatrer tı tıldelcrlnden St. Golhard tOnell. 
Çeviren: Yakup Kalı:ay, A~rlyııtlk·Loknrno 

)"Ük~ek mühendis mektebi ııslsıanı Metnnet knn:ılı. Çeviren: ı.utrı Ay, YUksek mühendis 
~"ııııt Çnkdlbl, Samsun nnrıa ynııı isleri mi· mektebi. y 87.an: Sabih Alacam. 
man Ahmet SUkrü Gokay, llıırsn ııu isleri nııyındırlık lsh·rl th•rgl,lnln idari kısmı 
mUdUrlilf;U ress,ımı Mehmet Cemal C.:nkur- her n>· sonunıla, rcnnt kısmı uc ayda bir cı· 
can, Erzlnr.nn su leleri mildilrlül!ü anbnr mc- knr. on iki ldnrl ve dllrt fenni ki hepsi 16 
muru Ha> dar Odabasıof:lu, Konya ovası su· derı:lnln senelik abone ücreti ancak iki lira -
lama idaresi veznedarı J\lchmct Ekmekcl, dır. 

Blnııol sosc \'C köprüler ten memuru Osman Scnellk abl'ln<'sl yalnız Nnrıa Veklletl neı· 
Tarı, su isleri tnıra knılrosunıla ıube mü<lüru rb·ııt milrlürlUltilnl'e yııı>ılır. lltiyUk tcdaktır· 
Hikmet Turat, malzeme müdUrlUltU tetkik Jıklarla memlPkellmlzılc nglıne neşredilen 
eerı .Me.llh Yalın, yüksek mUhenıııs mektebi bu rennl derı:llcrl mm ve !en aclamlapnıı 
muhasebe memuru Tacettin Ba»kal, l\lanls:ı ta\•slye ederiz. 
ıu lıılerl sürveyyanı Hasan Sınıı:ı. 

Naklolunanlar : 
Sı,·as · 1;;17.urıım hııttı ln•aat başmüdürlü· 

i:ü klıllbl Eıllp Çetiner a»nı mtiıl\irlük ıaera 

kadrosu ktıllpll{ılne, Siirt nıırıa mühendisi 
Hayri Türker aose ve köprüler ten hee> ll 
mOht·ndlslllUne, Samsun narıa müıtürü l\t.h· 
ran Akan lstanbul narın mUi!Urlüi:U ~m"lndc 
yuksPk milhı•n•llslllle. yapı \'C imar l$lcr: 
Sıısun mıntıııı ksı yUksl'k muhendlsl ,\hmcı 

:;iukru BUrUken Sllrt-Kurtalun yolu 1-ontro: 
tı.mlrllf:lne, Teklrdalt ~osc \'e koprülcr uo~ Ccn 
mt'muru Ahmet Tahir trun•lt yolu lk.nc1 
mıntaka bu /en memurluf:unıı, Manls:ı eos' 
ve k!lprüler ren memuru ~'ahrl $arm'\n Kon· 
»a rl'n memurluıtıına, Cunkırı u,ı, 'en memu· 
ru Münir Ak.l•>Y Kııstamonu ·a~ reıı n~ıııur· 
luıtuna. Kırklarell nalın eosc V'! koıırüler mlı· 

hendlsl Şcraretlln Gok lzmır'e, Aydın su ı3 · 
!eri sUrveyyanı llıılll Unsal Tire su hl"r> 
aürveyyanhltına, Gaziantep ıose \'e köıırJ•er 

mUhendl•I Cemal Ülker Zonı?Ulrlak nıırıa ıu· 
1e , e kiııırUlcr mühencıısıııı:ıne. Konya ~u :e
ler! mühendisi Salih Duman Adanıı gu ı~ı ... rt 
kısım mUhendlsllltine. Kıırs naCıa ıose ve 
koprüler bat fen memuru HUsnU Kortnk Co· 
rum'a, >"Okıek mlıhendl5 mektebi aslstnnı 

Ll\'n Türkmen su isleri rclslli:I ren hc}cll 
yUksPk mtihenıllıll{:lne, Kon)'a ıu işleri mil· 
durlll{ıil hesııp memuru Huşen sa,·dıım Corum 
ıu leler! mUdUrltii:ü hrsııp memurluğuna, 

Kastamonu aose ve köprüler ren memuru 
Den ls Ayhnn Antakya'ya, lnsnat ren reisli· 
Al fl'n memuru AtıdOlhııllk !'özblr Eltııo:ıi:-\'an 

hattı ren memurıuıı:unıı, Adann ~u ıılerl res· 
Mmı Mehmet Şevket Sa) ılııan 1'1re ıu ıelerl 

mUdUrlUii;ü reıısamlıl':ına, lstanbul nafıa ıose 

ve köprüler ren memuru Saml Yedi<'' il Ko • 
eaell'ne, Sı\'U·~;rzurum hattı batmüdUrlUl':U 
kAtlbl Edip Cetlner ~ıvas-~:rzurum hııltı in· 
ıaa t bapnüdUrlilıtli klıtlpl!G;lne. 

Açıktan tayinler : 

Kaymakamlar arasında 
değişiklik yapılacak 

Dahiliye Vekaleti kaymakamlar a· 
rasında yeniden bazı değişiklikler 

yapmıya karar vermiştir. Bu husus
taki kararname projesinin hazırlan -
masına başlanılmış bulunmaktadır. 

Toplantıya dôvet 
C. H. P. Ket"loren Oc-.aih idare Heyeti Re· 

lslllilndcn: 
Ocaıtımııo:ın senelik kongresi 27. 9. 1941 

cumartesi akgamı saat 20 de Parti Gazl
nösu !=:alonunda yapılaca~ından sayın ftza
nın tı>şrifleri rica olunur. 

------ - · 

AVDET 
Kışlık modelleriyle Ankara'ya dö

nen Bayan NEDRET Ulus sineması 
yanı Ilgar apartımanında müşterile
rini kabule başlamıştır. 
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l RADYO J 

Türkiye Radyo Dlfilzyon Postalatl 
Türkiye Radyosu - Ankara Radyosd 
--( Dalga Uzunluğu )-

164S M. 182 Kc/ s. 120 Kw. 
31.7 ı.r. 9465 Kc/ s. 20 Kw. T. A. P. 
19.74 M. 15105 Kc/s. 20 Kw. T. A. Q. 

CUMA : 26. 9. 1041 
7.30 Program ve Memleket Saat A)·sf< 
7.83 .Mllzlk : Hnflf Parçalar {Pi), 
7.45 AJANS HABERLERİ, 
8.30 Müzik : Senfonik .Mllzlk (Pi)· 
8 .30/ 8.45 EVİN SAATİ. 

12.30 Program Vt Memleket Saat AY• 
12.33 MUzlk : Ş:ırkılar (Uşşak malta: 
12.45 AJANS HABERLJ<:Rİ, 
13.00 MUzlk : Karışık Şarkı ve Türl< 
18.80/14.00 Milzik : Knnşık Program (f 
18.00 Program ve Memleltet Saat A'P 
18.03 KONUŞMA : Dil Kurumu ad 
18.SO Mllzik : Peşrev ve Saz semall 
JS.40 .Müzik : Radyo Sving Kuarteti 

ÖzgUr ve AteŞ Böcekleri), 
19.00 KO~UŞMA : ( İktisat Saati 
19.16 Milzlk : Radyo Svlng KUştı: 

Programının ıklncl kısmı, 

19.30 Memleket Saat Ayarı, ve AJl>
HABERLERİ, 

19.45 MUzlk : Klasik Tilrk Müziği J'f 
ramı - Şef : Mesut Cemil. 

20.15 RADYO GAZETESİ, 
20 45 Müzik : Karışık Şarkılıır, 
21.00 Ziraat Tak\•lml Ye Toprak )1 

1\llerl Borsası, 
21.10 T E M S İ L. 
22.00 ::\lllzlk : Radyo Salon Orkest! 

(Vlolonlst Necip Aı;;kın) : 
1- Ples : Morlak Danın, 
2- J>uccini : Tosca'nın Duası, 
3- J. Strauss : Balıar Sesleri, 
4- Koster : Hint Ninnisi, 
a- Brnhnıs : Macar dansı, :N'O. 
6 - Schönherr : 1''hıgs Umi. 

22.30 Memleket Saat Ayan, AJANS 
BimLERİ; Eshnm-Tahvil!lt. ~ 
blyo - Nukut Boısaııı (Fiyat), 

22.45 MUzlk : Hadyo Salon Orkestt' 
Programının ikinci kısım : 
7 - Strnuss : A rtlst Hayntı. 

22.55 23.00 Yarınki Program ve Knp:ı' 

Bugün 

U L U S Sinemasında 

2. Film birden 
14,30 - 18 de 

1 - Mikado 
(Renkli) 

16 ve geecı 21 de 
2 - Arabacının kızı 

Dunya~ka 
Fransı?.c:ı sözlU) 

Bclkls A>"dınol lnsnat relslli:l tasra daimi 
Ucretll memurıuıı:una, Mehmet Dnyıotıu E • 
!.Azı!': lnıaa t baımOdUrlUl'ıU aürveyyanlıll:ına, 

SerlC Vural Dlyarbııkır-Cezre hattı sürve>»Dn· 
ltltına. Seniha Atıs ııetcrlıerllk mtirlilrlut'U 
memurlultunıı, Bedin Scckln au isleri anlıar 
memurluıl:una, trknlk okulu mezunu Kenan 
Koln:;lı Tunceli ı03c ve köprüler ten ml!mur· 
ıuı::una, Akit Enı:ül )'apı \"e imar hlerl reis· 
llltl stirve)yanlıt'ına, F.ıtlp Balkanlı Dl)arbt· 

~r================================================::::::-:? 

Sebzelerin günlük 
ve perakende 

azami toptan 
satış fiyatları 

Belediye Reisliğinden 

Onun ismini yalnız fuarla birlikte i
altmece ahf&Illn.r çok defa başardıgı 
dlğ<'r ı~lerd n habersizdirler. 1ııtırdat
tan sonra izmlr bir harabe halinde İ· 
dl. Yenı yollar açılıyor, eskiyenler ta· 
mır edtııyo"r, fakat her hamle, İzmir'· 
in tam ortasındaki yangın yerine gelip 
dayanınca sönilyor, kayboluyordu. 

fuar, yukarda da söylediğimiz g1. 
bl, yurdun dbrt tarafından ge· 

len vatandıışlar için bunlara eğlendire
rek bir çok oeyler öğreten bir milesse
sedir. Bundan ba~ka, tren biletlerinde
ki tenzlll\t dolayıslyle fuara gitmek U
zere yola çıkan yurttaşlar izmlr'e uğ
radıktan sonra, diğer hr.r ha:ıgl bir ye
re ·uğramak \'eya biletlerinin mllddetl
nin devamınca canlarının istediği yere 
gitmek hakkını elde ederler. I>:sasen, 
halden anlnmıyan, bugllnkü hal ve ııart
lan gözönilnde bulundunnıyan bazı 
klmselerln trenlerde gördUklerl kala • 
balıktan şlkliyct etmelerinin bir ıebe
bi de budur. Fuarın, ziyaretçilere te -
mln ettiği bu faydalardan başka, bir de 
izmlr'e temin ettiği menfaatler vardır. 
Fuar mevsiminde İzmlr'dekl bUtUn 
tUccar ve esnııfın, eğlence yerlerini, nıı
kil vasıtalarını, otel ve lokantaları iıı
letenlerln ytızlcri gU!er. İzmlr'in fuar 

Serbest bırakılacak olan İngilizler, kır-Cezre 
İspanyol hllkllıııetlne, Fransız • İııpanyol mitlerdir. 

hattı ıür\'en•anlıltına la>·ln edil· 26-9-1941 
Toptan vasati Perakend' 

Cinsi Menşei 
Bu 430 000 hektarlık, insanı Umltslz· 

llğe. yese sevkeden muazzam harabeyi, 
bu ktil ve yanık ta§ yığınını nasıl imar 
etmeli 1 

Bu sual Dr. Behçet Uz'un zihninde 
haftaıarcıı. aylarca takılı kaldı. Bele • 
dlyecllik itlerini tetkik etmek üzere 
SovyeUer Birliğine yaptığı bir seya • 
hattan sonra i 1 halletmlotl : Buraya 
Sovyetıer Blrllğindekllerl örnek tuta
rak muazzam bir KUltUrpark kuracak
tı. Senenin muayyen vakitlerinde aı;ıla· 
cnk olan bir entcrnruıyonal fuar, bin· 
lerce ziyaretçiye hem pavyonlarının 

kapılarını açacak. hem de parktaki mil· 
zell'r, h:ıy\'anat bahçesi, Lun:ıpark gi· 
bl tesislerle gayeye varılacaktı: Eğlen
direrek öğretmek. Böylelikle de 430.000 
hektarlık yangın sahası, rUzg(ır estiği 

IF-====Tefrika No: 62 ======::--

'[Bi linmez ki •• 
.1 

Yazan: Vicki Baum Çeviren: Burhan Belge 

Kocasından ayrılmıştı; ama Kurt gene en iyi dos
tu kalmıştı; küçük bayan babasiyle oturuyordu; Ko -
caoglan, fakat annesiyle beraberdi çünkü, daha, ba -

kılmıya muhtaçtı. 

Fakat, neden yani? Belki Kocaoğlan bile, kendine 
muhtaç değildi. Ne Kocaoğlan ne de ötekiler, ne de 
hiç kimse ... Kendine, belki de muhtaç değildi. 

Kendine. bir, Frank muhtaçtı. Çünkü Frank, Ev -

lin'i seviyordu ..• 
"Kurt'un, diyordu içinden, mahkemesi var, mesleği 

var ... Radyosu var ... Konserleri var .•. Kitapları var. 
Hem sonra, Maryan da var. Zaten ben ona göre karı 
dcgildim.'' 

Bu son düşüncede bir nevi mahcubiyet hissi de var
dı. Fakat, Kurt'u aldattığı için değil, gaz hesabını 
unuttuğu için, mahcuptu. 
Şimdi güneş odanın içine dolmuştu. Dünya ve ha -

yat, ne güzel şeylerdi 1 

Frank, kapıyı vuruyor ve bir fransız oda hizmetçi
sinin aşınmış sesiyle, kalkmak zamanının geldiğini 

bildiriyordu. 
Evlin yatağın sıcaklığından vücudu biraz daha is

tifade etsin diye, hemen yorganına sarıldı. Sonra, deh
şetli bir gayret hamlesi ile, yataktan fırhyabildi. 

Frank, odaya girdi. Arkasında, yeşil pijaması, bu
nun da sol cebinin üzerinde monogramı vardı. Frank 
odaya gırince, beraberinde, içeriye, taze ve genç bir 
lavanta çiçeği kokusu da girdi. 

Frank neşeli: 
- Çabuk, çabuk, cicim, dedi, yoksa tayyareni kaçı

rır ve Berlin'e gidemezsin. 
Bir yer sarsıntısı mı, bir çöküntü mü, bir felaket mi 

hududunda, Almanlar ise J,h:bon'da Por
teklıo: hlikUmetine teslim olunacaklardır. 
İspanyol ve Portekiz hUkUraetleri iki ta. 
rafına karşılıklı muva!!alntlarını haber 
aldıktan ııonra kendilerine teslim olunan· 
!arın hareketine mli.saade edeceklerdir. 

Bu, kararlll§tırılan mUbadelenin ilk pnr-
tlsldir. Zannedlldlğlne göre, her bir tara!· 
ta bu mUbadcleye dahil yUze yakın rnev-
ku! bulunmaktadır. 

Bartın Cümhuriyet meydanı 
Dartın, (Hususi} - Cilmhurlyet mey

danımız genlşleUlecektlr. Kaldırılan me -
zarlığın yerindeki tepenin bir kıl!mı dilz
lenecek ve meydanf\ ilave olunacaktır. 

Tepenin diğer kısmına eöndlirme garajı 

ve yangın kulesi yapılacaktır. 

ne olmuştu? Evlin'in deminki hulyaları, şimdi param
parça yerlerde sürünüyordu. 

Kendi sesinin şu cevabı verdiğini işitti: 
- Bir dakikada hazırım. 
Frank pençereye sokulmuş, karşı evlerin arduvaz 

damlarına bakıyordu. Kavga eder gibi: 
- Bak gene pabuçlarını giymemişsin, dedi. 
Tıpkı Kurt gibi, o da, evde, hep bunu parmağına 

dolardı. 

En biribirine benzemez sanılan erkeklerin böyle 
birçok hususlarda müşterek bir hale malik olması, 
Evlin'i azıcık teselli etti: ehemiyetsiz şeyler oldu 
mu, hemen şiddet ve hiddet göstermeleri; en bekle -
nilmedik zamanlarda tatlı ve munis olmaları; kendi
lerine ihtiyaç duyulduğu sırada da mutlaka, dalgın 

olmaları! Esnemeleri bile biribirine benziyordu! Sa
de bu mu? Yemek yemeleri! Tam sevişirken, uyuma
ları 1 Sonra da, kadının ne düşündüğünü anlamamak
ta biribirl~riyle, rekabet edercesine yarış etmeleri... 

Frank, Evlin'i yakaladı ve bir paket gibi, banyo o -
dasına taşıyarak, teknenin içine attı. Çıktı, kapıyı 

kapadı. Evlin, ağlamıya baş'~1dı. 
Öyle ağladı, o kadar ağladı ki, artık gözlerinde yaş 

kalmadı ve istirabının dibini buldu. 
Teknenin içinde geçirdiği bu on dakika zarfında, 

Frank'a veda etti, aşkına veda etti. Gerçi, yapayal -

nızdı. 

Sonra, Frank'ın kocaman süngerini aldı, gözlerini 
yıkadı. Soğuk su ile yaşları, birbirine karıııyordu. 

Sonra, biraz ferahladı. 
Sonra, boyandı. Hem öyle bir itina ile ki, bu ka -

darını hiç yapmamıştı. 
Sonra, kahvaltı masasına oturdu. 
Frank, üç hafta önceki, Berlin'deki, gelip kendini 

hayatın illetlerinden ayıran nazik ve soğuk yabancı 

olmuştu. 
Sıcak banyodan sonra, Evlin, biraz üşümüştü. İsti

yordu ki, Frank, farkına varmasın. Atladığının da 
farkına varmasın. 

1 Fakat Frank, kahvaltııını atıştırmakta meııuldU. 

Yabancı dil kursu mezunlarının 
tayinle ri İspanak 

Lahana 
Prasa 
Semizotu 
Kabak 

Ankara 
Ankara 
Ankara 

., 
,, 

Fiyatı Fiyatı _.,,, 
8 12 
4.5 7 
4.5 7 
7 10 
7 10 

İstanbul üniversitesi yabancı dil 
kursundan mezun olan gençlerimizin 
tayin edilecekleri yerlere ait kura -
lan çekilmiştir. Bu gençlere ait ta -
yin kararnamesi bugünlerde Maarif 
Vekilinin tasvibinden çıkacaktır. 

Ayşe f uulye ., 13 20 
Çalı fasulye ,, .ı:o 

Bar bunya fasulye Muhtelif J4 21 
3 Doma tes Ankara 5 

ikinci orta m ektep müdürlüğü 
Dolmalık biber Anlc••A 6 9 
Sivri biber 6.50 10 

Ankara ikinci orta mektep müdü
rü Bn. Nimet Yazıcılar muallimliğe 

naklolunarak yerine aynı mektep 
muallimlerinden Bn. Abide Çorate -
kin tayin edilmiştir. 

Kemer patlıcan ., 8.5 12 
Bamya 
Kuru soğan 
Patates 

\ 

Evlin'e göre bu ka.hvaltı, fevkalade mükellefti, Ev • 
lin, bunu da yadırgadı, bunu da yabancı ve amerikan
vari buldu. Yiyemiyordu, lokmalar, dikenli gibi, gırt-
lağından bir türlü geçmiyordu. · 

Evlin'in aklına sahnede yemek yiyen aktörler gel
di. Sahiden bunlar, önlerindeki yemekleri mi yiyor -
}ardı, yoksa, önlerindeki şeyler yemek değil de, ka -
ğıttan, kartondan, uydurma bir takım eşya mı idi ? 

Fakat şimdi, Evlin, bunun da künhüne vakıf olmuş
tu : 

İşte kendi de ufak bir tiyatro sahnesinin üzerinde 
idi; 

Vaka, Pa.ris'in bir otel odasında cereyan ediyor -
du; ve Evlin, karşısındaki ile sohbet ediyordu; Ha
va, güuldi; her al de bir gün evele nazaran mü kem -
meldi. Önündeki yemek, gerçekten yemekti; fikat 
lezzeti, çiğnenmi1 mukavva lezzeti idi. 

Garsonun rolü, sessiz bir roldü. Sade, herif, rolünü 
biraz mübalağa ediyordu. 

Öyle belagatle susuyor, öyle bir cürüm iştiraki ha
liyle sırıtıyor ve öyle bir sıvışıp gidiyordu ki, kü -
mesteki tavukların bile, bütün bu olan biten işlerden 
haberi olması lazımdı. 

Evlin bu işleri, bu şekilde, bir oyun oynar gibi dü -
~ündü. Bu sayede, vakti geçti ve kahvaltı faslı niha
yete erdi. 

Evlin, oyun oynamasını çok severdi. Düsseldorf 
caddesinde, hatta, bir de bebeği vardı: Margerit, 
namıdiğerle "Tombul hanım!,, 

Evlin, evde, aklına estikçe, "Tombul hanım"ı yerin
den çıkarır ve bir güzel bebek oynardı. 

Evlin, başını döndürünce, ocağın üzerinde Josefin'i 

gördü. Jozefin tebessüm ed'iyordu. Evlin de tebes -
süm etti. 

Frank'ın gözü, hep, kol saatinde idi. 
Evlin'e tayyare biletini verdi. Sonra, tayyare ile 

uçmaktan korkup korkmadığını 90rdu. 
Evlin, tayyareden, bittabi korkuyordu; ama gel de 

itiraf et ... 
Hem sonra, tayyare korkuıu1 Frank'tan •Y.rılacağı 

Bilecik 27 33 
Muhtelif 10 
Adapazarı 12 

_A 

zamanın gelmekte olduğu korkusunun yanında hi~
ti. 

Ta.,yareye bin, uç, vasıl ol. Geltow'a git. Kurt'l• 
karşılaş ve - yalan söyle! bu heyelan sahasının or' 
tasında bir tek sabit ve sağlam nokta vardı: Maryan! 

Frank dedi ki : 
- Berlin'e saat beşte varacaksın. 
Evlin cevap verdi : 
- Arkadaşım beni almıya gelecek. Hatırlıyor ın\1' 

sun, Maryan 1 
Frank, sordu : 
- Şu güzel derisi olan kadın mı ? 
Evlin omuzlarını kaldırdı. 
Maryan'ın derisi hakkında hiç bir fikri yolctıl-

Frank'ın bıı hususta bir fikri olmasına da hayret et' 

mişti. • . 1 
Frank, kendini seviyor mu idi, sevmiyor mu ıdı 

Bunu öğrenmek için, Evlin, her fedakarlığa hazır~!· 
Evet, Frank, kendini, tedavi kabul etmiyen bir ıP_" 

tila ile yani, tıpkı kendinin onu sevmesi gibi, se,'111
1
' 

yordu: bunu, Evlin biliyordu. Buna rağmen, acab8' 
Frank, kendini seviyor mu idi ? 
Mimozaları yolladığı zaman, Berlin'e telefon etti: 

~. ı . d ·u ıs gı zaman, sonra, gece eyın, yanıbaşında uyu ug 
man. Frank'ın kendini sevdiğinde nemindi. 11 

Fakat şimdi. gündiiziin, gecenin karanlığı ortad
11

11
, 

kalkıp, aralarına kahvaltı masası girdikten soıı' 
doğrusu, bundan şüphe etmiye başlamıstı. •11 

Her kadının sormıya mecbur, adeta mahk(ım otdtl'\ı 
1. k · · k d. · ı fa.1' sua ı sormama ıçın en ını tutmıya ça ıştı. 

sonunda mağllıp olarak, sordu : 
- Frank, beni seviyor musun ? 
Frank, çatalını bıraktı, Evlin'in elini tuttu ve 
- Tabii, cicim. çok seviyorum, dedi. ,, 
İknaa çalışmamıştı. Fakat, ne diyebilirdi? Ne ııııı• 

man, hangi aşkta, hakikatin ne merkezde olduğu ıJ'I 
lUm olmuştur? il• 

Evlin'in parmaklarına bal bulaşmıştı. Yıkaınalc 
zere, odasına geçti. 

.(Sonu ,.ar) 
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23/24 eylOI iCCesl, kıtalanmız, bilUln cep- ' 

hc- boyunca düşmanla carpışmışlardır. 

Mütemmim Sovyef tebliğleri 
Sırp çetecileri 
gene faaliyette 

uncu Dil Bayramını bugün 1 C. H. P. nin güzel 
..................................... 

İngiliz amirallik 

tebliği dairesinin 
Loncıra, 25. a.a. •- Amirallık daıreslnln 

tcblıg-ı : 

M oskova, 25 a.a. - .Mlitemmin s ovyct 
tebliği : 

Cenup cephesinin bir blSlg eslnde ıı lddet. 
ıı bir muharebe olmuştur. Almanlar, su
bay ve er olarak 1500 ö!U vermişlerdi r. 
Yaralı ve kayıpları 4000 den az değildir. 20 
top, 70 mitralyöz ve bir çok tüfenk ~e ~1-
ğer techizat imha veya iğtinam edılmış-

t lr. • 

. 
IJgal alhndaki yerlerde bir 

fefhiJ ve ayaklanma 

hüküm sürüyor havası 

dil bayramı özlü bir heyecanla 
kutluyoruz 

Bır denizaltımız merkezi Akdenlz'de 
düşmanın bir nakllye gemisiyle takriben 
ısoo tonllltoluk bir iaşe gemisini torpll
l eıniştır. İaşe gemisinin ballığı zannedll • 

nıcktedlr. Nakliye gemisinin de ateş al· 
dıR"ı S'ÖrtilmUııtür. 

Bir alman tank tümenin Lenıngrad ya. 
kınlarında 302 s ovyct tankı tahr ip ettiği 
hakkınkı iddiası da bir yalandan ibarettir. 
Haklkatta Almanlar ne Lenlngrad ya • 
kınlannda ve ne de b8§ka bir yerde 302 
sovyet tankı tahrip etmemi§lerdlr . 

Zürlh, 25 n.n. - Mlltıno'da çıkan Reglme 
TI.aclsta gazetesine Hersek'tcn gelen bir ha
bere göre sırp cetelcrl Mostar bölı::eslnde 

( Başı 1 inci sayfada ) 

konuşmayı herhangi bir Türkün an
lıyamaması o kadar gariptir. Bu hal 
§Unu da İspat etmiştir ki devlet 
medrese, ilim ve din asırlarca 01: 

manhcayı kullanmasına rağmen, 
halk ve ailenin konuşma d ili Üzerin
de hiç bir tes ir yapmamıştır. Her 
dilde olduğu g ibi, konu~ma dilimize 
de yabancı ihtiyaç kelimeleri gir. 
miş, fakat onun milli olan bünyesi 
saf kalmıştır. 

( B11şı ı ı ncı sayfada ) 
Dil Bayramı, 'l'Ork mlllctine kuUu olsun. 
Türk vatanında öz Türkı:enln, kenrll ma

lımız olan dilimizin yabancı dtllerln bO\'Un· 
duruI:undan kurtarılması gıbl temiz ve ·mil· 
11 bir gayesi olan bu bayrnm, aynı uı.man
da, bir yıl içinde elde etnıiş old~umuz ba
şn.:ıların da b r he nplaşnıa gunü sn)'ılır. 
Turk Dil Kurumu, bu ulusal amaca dogru 
hız.lı adımlarla :> Orlımekted r. 

• •• 
İngiliz hava tebliği 

L ondra; 25. a.a. - Hava ve dahllt cm· 
tılyet nezaretlerinin bu sabahki tebliği : 

Moskova, 25 a .a. - Mütemmin bir sov
yet tebllğl, Almanların r us kayıpları hak
kında verdıkleri haberleri )"lllandıktan 
sonra §Unları bildirmektedir : 

22 eylUlde alman kumandanlığı alman 
hava kuvetlerinln sovyct filosuna hücum 
ettlğ'lnl ve bir çok gemi batırdığını iddia 
etmiştir. ]!iç bir sovyet gemisi batmamış

tır. llunıln aksi olarak son günlerde sov· 
yet gemileri A lmanlann bir kısmı n akli· 
ye gemisi olmak Uzere l4 gemisini ve F in · 
Jerın de bir gemieinl batırmıııtır. Ayrıca 
m uhrlp lerden ve nakliye gemilerinden ı· 
baret 10 dU:ıman gemle! de h i1:met gôre. 
mlyccck halde hasara uğratılmıtıtır. 

Dün, gece bastıktan biraz sonra, pckllz 
dil§ınan tayyaresi İngiltere'nln cenubuı;ıar· 
ki sahl!lnl aşmıııtır. Bunlardan biri ııahll 
civarına bombalar atmıştır. Hasar hafit -
t ir. İnsanca hiç zayiat olmamırJtır. 

lngiliz tayy'1relerinin 

yaphkları akınlar 
Londra, 25 a.a. - lnı:;iliz hava neznreU

h ln lebllğı: 
Dı.ın ha\·nnın fenalığı, hava ku\'etlc-rlnln 

faalıyetıne engel olmuştur. Ancak tayyarc
lerımız deni)e ucusları esnasında düşman 
genıııenne hücuma de\am etmişlerdir. Kı· 
)"ilan koru;> an Hudson tipinde bir tayyare· 
rnız Non e<: a<;ıklannda bir düşman inse ge· 
nııs nl alcaktnn bombalamıştır. 

Dunkcrk aı:ıklarında SR\'aş tanarelerl
l'nlz.den Hurricanc Upinde bir tayyarcmiz 
düşmanın mayın toplayıcı gemilerine top a· 
lesiyle ve mitralyözle hücum et mlştlr. 

Ortaşark İngiliz 

hava resmi tebliği 
Knhıre, 25 a.a. - İnc'lllz hava kuvetlE.'rl 

Orta-şark umumi karargfıhının tebliği: 
22/23 eylül gecesi, a ·ır bombardıman tay· 

:ırarelerım z Blngazi limanını bombardıman 
etm ştlr. Hır iki nhtımda b~mb:ı.lar rıatla· 
rnıştır. Trnblusgurp'te kı lıılam ve- radyo is
tasyonu channda bulunan binalara isabet
ler olmuş \ e büyük duman bulullannın tık· 
tıl;ı görülm.ı tOr. 

Denlz tannrelE.'rlmlz, orta Akdenlz'de 
düşman ticaret gemilerine hücum etmişler· 
dir. Büyilk bir gemiye bir torpil \'unnus ve 
geniş bir :>ağ tabakasının denizi kapladığı 
a6rü1müşl0r. lkincl bir torpil bir kllçük ge· 
rnlye vurmustur. Bu geminin bas taraftan 
battığı gllrülmüı:tOr. 

..... 
Mosko\·a, 25 a.a . - Bugünkü sovyet 

tebliğine ektir : 
Jitomlr bölgesinde cepheye gitmekte 

olan bir alman moUSrlti k olu ııovyet çete
lerinin iki köprüyü uçurmaaı ve yolu 
mayınlemesl yüzünden 12 saat gecikmiş. 

Ur 
ı.ıayinler patlayınca 8 kamyon harap 

olmuş ve 100 den fazla a lman subay ve 
askeri ölmUştllr. Çeteler, köprü ve yolları 
tamir için uğraşan düşman kolunu ateş al
tına alarak tamire engel olmuşlardır. Di
ıter bir cete, SO\')'et köylUJerlnden alınan 
eşya ile dolu 11 alman arabasını zaptederl'k 
ormanda saklamış, sonunda köylülere tes
Jlm etmiştir. Bir SO\'Yct mebusunun ku man
dası altında bulunan bfr ı:ete eylülün ilk on 
beş gOnU lı:inda 14 alman petrol dep0su, 
17 kam)'on, 2 zırhlı otomobil \'e killliyetll 
miktarda silll.h ve milhlmmat tahrip E.'tmtş. 
tir. 

Esir edilen bir Avusturya albayının hatı
ra defterinde şunlar yazılıdır: 

Almanlar, avusturyalılara "tnmur" dl· 
Yorlnr, her attığım adımda a lmanlann ha· 
kareline nıtıruz kalmaktayım. 

Alman hususi tebliği 
B!'rl,n, 25 a.a. - Almnn ordulan Başku· 

mandnnlığının hususi tebllğl: 
Denlzaltılanmız, Afrlka'nın batısında İn· 

giltere'ye gitmekte olan' 12 vapurdan 'mil· 
rekkep hlr gemi kafile ine hücum etmiş ve 
destroyerlerin kuvetll himayesine rağmen 
bu grml kafilesini imha eyleml5tlr. Yalnız 
bir ufak vapur kn<;nbllmlşUr. Ceman i8 bin 
tonıltıto hncmlndc 11 ' 'apur batınlmışUr. 

Alman resmi tebliği 

<:ete muharebesine dc\'am etmektedirler. 
Sırplar, yolsuz, snrp dağları kendilerlne ha
reket üssü yapmışlardır. Son günlerde va
tanseverlerdC'n mürekkep büyük bir <;ete 
Odea gölünil sarmışlardır. Bu ı::öl etrafın. 

da tıdcta bir muharebe cereyan etmiştir. 

işgal altındaki yerlerde vaziyet 
Londra, 25 a.a. - tııgal altında bulunan 

memleketlerde tE.'thlş ve ayaklanma ha,·a
sı hüküm sürmektrd r. 

Belı;lka'da Brüksel askeri kumRndanı, 

alman ask!!rlcrlne hücum etmekten su<;lu 
olanlRnn 10 güne kndar teslim edilmezlerse 
TournR! schrl ahnlısinden 25 kişiyi idam e· 
et tireceğini ilan etmişt ir. 

Fransn'da Lllle 6"hrlnde g(ıya komilnist 
llkten suclu olan 3 kişi idam edilmiştir . 

Mecburi ini§ yapan paraşütçüler 
ve pilotlara karşı 

Parls, 25 a.n. - Ofı: Almnn makamlan 
şu lllını nesretmlştlr: 

Duşmnnın mecburi iniş yapan tayyarcle· 
rlne men up kımselerc \"e duşmıı.n paraşüt
tülerlne dof;rudan doğru) a \'C') a dolayıs!yle 
yardım ede<"C'k olnn, bunlann ka<;masını ko
lıı.ylaştıran, bunlnrı saklıynn veyn hc-rhan
gi bir :l"kildt• )ardımlarınn kalkışım her er
kC'k, d<'ı hal kurşuna dizılecekUr. Bu suçla· 
rı yapan kadınlar. Almnnya'dn bulunan bir 
kampa gönderllecı>ktir. Meeburi ln'ş yapan 
d!ismnn tayynrelı>rl mürettebatını \"eya pa
raşUltillf•rinl ynkalıyanlara \"ı>ya bunların 

ynkalnnmasın<la yardımlnn dokunacak o
lanlnrn miktarı her \'a ltaya g1irc değişebi
lecek ve 10 000 franı:a kadar yüksel!'bllE.'eek 
bir müklıfnt \'Crliccektlr. Bu nıükfılnt mik
tarı icabında daha da > üksclllleblleeektlr. 

Dahiliye nazırı Paris' e gitti 
Vıchy, 25 a a. - Devlet nazırı M. Bonolst 

Mechln buı:;ürı Parls'ten Vicıı~·~e gelmE.'kt!!
dlr. D f:er taraftan dahlllye nazın M. Puc
heu dun oğleden sonra Parıs'E.' hareket et
miştir. Nazı r, işgal altındaki Frnnsa'da, ko
münlstll'l'(' karşı yapılan tE.'nkil hareketi, ve 
bu son hartalar zarfında yapılmış olan suy
kıı.stıerden sonra ortayıı. ı;ıkan durum hak· 
kında malCımat alacaktır. 

Hür Fransız milli 
komitesi kuruldu 

Dokuz ~ıl iç ndE.' ne işler ı::örüldu? B\ınu 
Dil J{urumunun çalışma raporlarında ra
kamlar \C' csı•rler lınllndE.' görmek kolaydır. 
Fakat daha başka bır ôlçO, rıı.kamsız ve e
sersiz de aldıf:ımız ) olun hiı: de ıız.ımsan -
Dll)ac:ık kadıır uzun olduğunu P<'k güzel 
ı::österlr: 

"Sadeleştirmek" formülü yerine 
''Türkçeleştirmek" prensıpı kabul 
edildiğ i gün dil davas ı halledilmiş
tir. Ondanberi bir taraftan müte
madi bir tasfiye, diğer taraftan mü
temadi bir teka mül iç indeyiz. Türk 
dilinin atılacak fazlası olduğu ka
dar, bug ünkü ilim, fen ve ııanat se
viyesine erişebilmek için tamamla • 
nacak bir s ürü eksiği vardır. Gazetelerlmh:, konusmalnnmızı ı:ünil gü-

lhtiyaç, adet, zevk hemen her ~üne znrıteden birer vesika olduğuna s::öre, 
kelimede çarpışıyor. Bun"..I mazur b okuz yıl evelkt gazete kollC'kslyonlaıiyle, 
görmeliyiz. Fakat hakikat odur ki ugüıı satırlarına göz gezdin:! {tiniz gnzet<'Ye 
on sene evelki o smanhca ile bug ün- hır ı..">z atmak yeter. Yazılarımıı:da ve ko· 
kü Türkç e arasında , bir asır atlamı· nusmalnrımızda, kC'nclılığınden st\delE.'şmeık. 
~ız kadar fark vardır. b~sıtıeşnwt:ı• dokru, daha kısası, öz Türk 

B ir d e ı: afımız vardır: her şah:i dılinC' cloğru hızlı lıır !'erleme \'nrdır ve bu 
teklif, devle te ve ed e biyata c e bre- devam C'decekur. 
dile m e z. Ancak artık hiç kims e ta- Milli Şef'ınılı: 1 mN İnönü, Türk Dil Ku
rafından itiraz e dilmez hale g elen rumu'nun > üksek koru~ ucu rclsllğınl ka· 
teklifler, d e vlet ve e d e biyat d iline bul etml"k ve kurumun çalışmalarlyle sık 
malolmak lazımdır. Baş~ekalet bazı sık ' 'e ~nkından lh:il<'nmC'k suretıyle bu d.ı
t a bir ve terim şekillerinin bütün l~;: i- va) a \'<'rdiklerl ünPmi s:llstermlş bulunu)or· 
rele rde aynı tarzda kullanılmasını lnr. Türk dil de\ rlmlnln ynrınki bfiyfik bıı
temin edebilir. Gazetelerimiz müs- şarısınn bundnn dnha buyük gü\·enç sC'beb! 
tehas e dirilticiliğ i g ibi boş ve sakar olnblllr mj? 
bir vazife yerine, m e ktebe ve kita- Bugünkü kutlama programı 
ba malolan şekilleri yerlestirmek Türk Dıl Kurumu ı:e<:en ;>ıllnrdn olduğu 
hizme tinde bulunabilirler. Bir ga- gibi bu yıl da dokwrnn<'ıı dil ba)ranıının 
zete k endine mahs u s bir imla Üze- kutlanması itin aşağıdaki ııroı:ramı karnr
rinde İnat eder, bir ba şkası yabancı laştırmıştır .. Bütün kurum lheleriyle !Ialk
terkipler Üze rinde ısrar ederse, bu- evleri, Türkiye bnsını \'C' yurdun clıl~"''erle· 
na dilde İstikrarsızlık değil , münev· rl bu ııroı;ramı gerçeklC'şUrmPt:e ı:n~rılmış
v e rlerde şuur kararsızlığ ı, v e ya, lnrdır. 
§arka m a h s u s k eyif ve İnat manası Progrnmı a)n<'n yazıyoruz: 
vermek daha doğrudur. a) 26 e>lü! 1911 cuma ı:ünü saat 18 de 

Herkese ve h e r şeye rağmen, dil Ankara rad)o unda Türk Dil Kurumu adı
davası alıp yürümüştür; doğru ve na bir söylC'v V<'rileCC'ktir. 
mukadder is t ikame ti Üs tündedir. b) llnlke' IC'ri, k<'ndı hölgl"lE.'rlndeld duru
Yaşıyan bir dilin, halle dilmiyecek ma göre SÖ)'l<>v snatlndPn önce VC')a sonra, 
meseleleri bulunduğu bir g ünü hiç kendi ;>apncnklnrı programlarla dil bayra
b~r mille t görmemiştir. Biz de gör- , mını kutlıyacaklardır. 
miyeceğiz. Çünkü o zaman bu dil ı Radyosu olan HalkE.'\' leri, saat 18 de ve
dotımıya, ölmiye başlamış d e mektir. , rilecek olan soylevi toıılu olnrak dınllyebll

Dilde İrticadan korkmayız. Çün· mrk fıZ<'rf'.' t<'dbir nlnrnklnmır. 
kü imkansızdır. Fakat bazı ihmal- e) 'l"ıırk ı>e ı:azetrlcri 26 \'e 27 cyllil sn
lerden dolayı tasfiye ve istikrar y:ılarıııdn, gündelik olmıynn clergllc!r de dıl 
müddetinin uzamasından endişe e- bayramı gününden sonrnkl ilk sayılıı.nnda 
deriz. Bu ihmallerin önüne g eçil- bıı.yrnmı kutlıynenklar ve 'l'Urk dıli üzerln
mek zor olduğu kanaatinde de de- de ynzılar ynzneaklnn:lır. 
ğiliz. d> HnlkevlC'rinde )npılan kutlama tören-

F alih Rrlhı ATAY leıi hnkkındn birer rnıxır hnzırlanacak ve 

Ağır bombnn:lımnn tnyyarelertmlz, başka 
düııman g mllN"lne hilcum etmişlerdir. Bir 
bü~Uk gem nln ynnıbaşın:ı bir bombanın 
duştüğü \'C d ğer bir küçük gemiyi.' tam bir 
vuruı o du ·u görulmüstur. Salı günU yapı· 
lan b r k t nE.'tlcesinde bu gemllerd!!n yal
nız birinin dtrrklerlnln denizln üstilnde kal· 
nııs oldu ·u anlas1lmıştır. 

\'E.'rllen s\i) le\ ler ile okunan ş!lrlerın kop;ıre

lcrıyle bır)ikte Tilrk Dl! Kutlumu merkezl-
BC'rlin, 2:i n.a. - Alman orduları Başku- A .k h f I Sovyetler Birfı'g"' ı' ı'çı'n ne gönderi.leerktir. 

mandanlıi;ının tebllğl : merı a ür ransız ara 
Gııı:cte \ e drrgll,.rln Dil Dııyrnmı dolayı. 

Ki;,ef'Jn doğusunda hftla ı:embC'r fı:lnde j yapılmakta olan Sl)le )111.Clıklıırı )flZılnnn bulundufcu Sa)ılar• 
bulunan dtlşınan kU\ e llcrl bakiyelerinin harp malzemesi verecek dan dn ııyncn birer tnnl'Si Tilrk Dil Kuru-

bir kararı 
(Başı 1 incı sayfada) 

için 2500 lira ve bütün tutarı 17500 
liradır. 

Mi\ılciifata nam zet tutulacak ese r -
ler .telif ve orijinal muharrirler iyle 

sanatkarları Türk olacaktır. 
C. H. P. sana'l mükafatının ilk ko

lu olan rom an mtikafatı bu sene hal
ıkevlerinin X. uncu yıldönümü gü ı
nünıde verilecek ve kazanan eser v e 
müellifi o gün ilan edilecektir. Di -
ğer kollara ait mükafatlar ıda her se

ne ayını tören gününde verilecek v e 
iliin edilec ektir. 

'.B u :;ene verilecek roman ımükafa· 
ıtının esasları şunlardır : 

a ) M ükafat yeni harflerin kabulün· 
d en sonra kitap halinde neşredilmif 
t~.lif ı~i r rom ana verilec ektir. (Bil • 
~k hık!i'y.e v eya bir cilt i çinde kül
I ıyat t_~şkıJ .e d e n ıküçük eserler r o i

man cumles ı n e dahildir). Eski harf
lerle neşredifmiş olup sonradan e ni 
h arflere tebdil e'dilmiş eser] y .. 
'-"f . er m u-
... a ata dahıl ıdeğildir. 

lb) Eserin seçim i irin c H. p t • 
• :ır • • a r ı . 

sınc~ ve bu mü1cafata namzet ola ca'k 
eserı bulunmıyan kimselerden mü • 
r~kk~p . 25 kişilik bir jüri 'teşkil e • 
dıl'mıştır. 

c ) Seçim gizli reyJ.e yapılacak r ey 
6 ayısının yarısından en az b ' f, 
l · ır az • 
~sıyle ekseriyet kazanan esere m ü -

ıkafat v~rile~ektir. (Reylerin m üsavi 
g.clmesı halınde veya seçim netice • 
sınde hasıl olabilecek mu"stes . 1 d . na va . 
z ı yet er ekı hal şekli .netice d • 

d d' . a l'ma 
rey.a e ı n.ın yarısı ndan .bir faz l ası-
na ırca edılc cek suret te a y b' 
f .. 1 ba- rıca ır 
ormu e glanmı ştır.) 

d) Her beş senede bir dev r e d ecek 
raman ftllt'.k·.iflatları o beş sen e 
f . . zar -
ı:nda ıntışar etmiş eserler arasınd 

b. . .
1 

an 
ırıne verı ecektir. 

H er kola a it mükafatın seçim ve 

v.erilm e şekli ayrıca tesbit e dilecek
tır. 

Mükafa t kazanan .mu harr ir v e 5 
natkar ikinc i bir defa n amzet ol: : 
m az. 

IRAN'DA 

$ah millete birka~ 
milyon riyalhk 

feberrüde bulundu I:labE.'şistan'da Gondıır yakınında düşmnn 
ınevzııerı bombardıman edllm!stır. Bütün 
bu hnr<'kfıttan yalnız bir tayynremlz üssüne 
dönmem tir. 

yaptıf:'ı ümitsiz ı:ı kııı teşebbüsleri nıu\'affa- • mu merkezine gönderllrcekllr. 
kı)etsizllğe uğramış ve bu esnada dilşman Lon dra, 25 a.a. - S o n gü n l erde teş- Jngı·ı1• t kJ llnlka hitap eden ,tıylcv ,c >n7.ılardn. el. Tahran; 25. a.a. - Pars ajansı bildirf. 
kanlı ka)ıplar \"ermiştir. kil edi lece ği Genera l d e Gaulle t'a - z an arı den s:t'ldlRI kndnr acık, sade, güzel ve dUzgUn yor : Mcbusan meclisi, hUkUmetın Prog. 

• * ,.. Muhnrebe meydanının temizlenmefil es· rafın dan i lan ed i le n mi lli fransız ko· k d h d TUrkccnln kullnnılmnsına catısılacnktır. ramını mllzakere ettikten sonra, hUkUınete 
Kahire, 23 a.a, - Drllan,·a ha\•a kU''Cllerl nasında, çarpışmalarda ölen SO\'yel güney- m itesi n de a!}'<lğıdak i dokuz zatın bu- ya ın a cep e e Dil lıııyramı dolayısi)lc vcrllert'k 8öYICV. ittifakla itimat etmi§llr. 

' • b k terde ve yazılarnk )'n7.ıl ırda hcrkı•s kendi 
umumı kar r~Ahının tcbll"l·. atı cephesi bnş · u mn ııdanı general Kirpo. lunaca g- ı bild i r i lmekted i r : h b Şehintah'ın lran mı'lletı.ne . ... . ki 1 dUıUnN•slnl IStl'dlı':l s:llıl 80) lt'r Ancak ISIC'k 

23-21 C)'!Lıl gece,l aQır bombardıman tay- ııos'urı cesedi bulunmuştur. General Klrpo- Eko n omi, söm ürge ve maliy e ko • ar e gırece er . Cd('nlerln rnyıla'anmııları kin dil lelerın.n teberruu 
Yatelertmır. cnrıı Trııblus'unu ve 131nırazı'yl nos'un kurmayı ile 5 incl ve 21 inci sovyet mı''Serı' M. Pleven, S:Pncl gidisi ve bnslıcn vcrlmlrrl eu nokta- T h 25 
Ye ı a rnn; · a.a. - Pars ajansı biJdırt-
1 n den bo!'ı :ll'Clıman ctmıııcrdlr. Trablus'ta ordulannın kurnıaylurı da imha eılilmlştlr. Dış ı'şler komı'ser"ı M . J ean, L d 25 BU ük !arıta torııuca go~ dnünc konuımuıtur· i -

rn d o ra: · a.a. - Y Brltanya'nın · yor : Şehinşah, ran mllletın bı'rka ' an :ı ıercr yapan ırcmııcrc blrcok bomba- Dün S'E.'Ct', ha\•a kuvetlerlml1, .Moskovn • n) Ebedi Ser Atatürk'Un )aı:ı:ıttıC:ı ve bU. • ç ınn. 
lar dUsmuı ve >nnı:ınlnr tıkmıstır. Blnı:nzl'- daki askeri tcsıslerl ve Tuln clvnrındakl sı. Harb~ye komiseri G eneral Le her tarafındaki fabrikalar, Sovyetıerc gon- tün esaıılnrını kurdu~u Turk dil devrimi, yon rlal \'Crmı§tlr. I3u para ile hastaneler 
de de limanda \C serer hallnılckt vapurlar llı.h lnbrıknlarını mu\'afCakıyetle bombala- Gentillhomme , derllecck tankları çıkarmağa başlamıştır Milli Şc!'lmlı: ıırvcııı Cümhurrclstmız tsmet su yolları yapılacak, hastalıklara k ' 
~;::nbnrdıman cdllmlstır. D s rıhtımda demirli mı:ıur. Bahriye ve deniz ticar e t komiseri YUzlcree ve yllzlcrcc tankın yığın halinde j lnonü'nün )Üks<'k koru>u"u Genci Ba•knnh • mücadele edilecek, tıAçlar dnğıtılaca.ka~~ 

'apurn bomba dUı rek pnllamı• ve par· Vı'samı'ral Musel ı'e r, i t llhl b !:ı Citmhurl>ct JIUküm••tlnln ve cumhuriyet d k • caı .. Daha önce bir hususi tebliğle blldirllmi~ cem ne ve es ne 113lanmak üzeredir. ' o torlara, Alımlere mUkA!atlar v erile 
b rı cok uzaklara rırlamııtır. Dlf:er bom· 1 d lzal 1 Af lk , b Adliye ve .... ,.arı'f komı'serı' Profe· E ld d'I ak b Halk Pnrtısının dt'!:rrll hlmn>rlrrt altında, k 
atar rıhtımların Clzerlnde veya demirli vn . olduf:u gib, en tı arımız, r anın a- ~·- • e e ı en r amlar, undan evelki bil· bt'lll bir programla hrr s:Un )('ili ve llcrl ce Ur. 

ı>urıarın ar sında Pntlnmıstır. tısındn, lnglltcre')c gitmekt e olan 12 vapur- s ö r Caffin, tUn rekorlan kırmıştı r. Rusya'ya tank adımlar atarak >Urümcktcdlr. Jran'daki /ta/yanlar Türk 
d Cene o r;ıccc, tllonı mensup tayyareler B:ır· luk bir gemi kafilcslne hilcuın etmiş ve İçişl er, i ş ve i stihb arat komiseri haftası münasebetiyle ııarfedllen bu muaz. bJ Türk dili Uıerlne calısmnlar, dilimizin hududuna geldiler 
1 la Yakınında bln:ılan bombnrdı'Ylan etmıa. destro~crler tarafından kuvetle korunması- M . D ieth e lm, zam g&)Tete birçok kadın da fııtırlik et • ynbnnt'ı ve halkca anlasılmaz sozlcrdcn ''e 
e•dır, büyük bir Yanırın cıkmıstır. na rağmen bu k afile batırılmıştır. l"nlnız H k · . h b' C &cklllcrden tr.ml7.lenmı'sl ve Turk dlllnln bl· Roma: 25· a.a. - Popolo-dl ·Roma'nuı 

nun u ·•u 1 ava omıserı ava ınbaşısı a· mlştir. Levazım nezareti erkAnından biri- ıım )olu)la lncel••nı•r"k yer)Uzü d•ttnrJ nra· , ö,....endi"'ine göre, T ahran'dakl İtalyan eı-ta 2 "" z l nıı:nzı YOiu Uzeı nde :Mlsura- bir k uçük vapur kn(.'abilmlştl r. Ceman 78 ~ , "' " _ 
ile Slrtc arasındaki nnkllye kollan bomba bin tonilAto hacminde 11 vnpur bat.ınlmıs· !in. nln R oyter ajansına bildirdiğine göre, bir sındakl >üks<'k \e ddı•rll durumunun belir. çiliğinln 20 memuru ile İran'da bulunan 

~e rnıtra!)tız nte3lne tutuımu,tur. Bir petrol Devlet nazı rı yüzbaşı Thierry Lar- blcyUk fabrika muayyen bir zamanda her tllmcsı vnrgıtnn üzerinde bir dUzU)'e lleı1 300 İtalyan tebeası İran • Tllrk htıcluduna 
CPoau lnm bir ls.ıbetlc kUI hnllne konulmuı tır. genlien, tilrlli tahminleri "'eren bir mikdnrda tank cdtUrUlmcktcdlr. "elmı"Qtlr. 

Ve bl Iskoı;yn'nın doğu kıyıla rın<la, hava kuve t- ., " ., ., 
t rcok nnkll vasıtası hnsarn ur:ratılmıs- Komi s erlerden baeika M. Hau-ck iş t 1 fC c) Dilimizde )'ııbnnrı dillerin söz türetme 
: r. Bu knmyontardnn blrkncı blrlblrlyle ı:ıır· lerlmlz, ı::Undüı, birçok clc rııiryollannı bom- d ~ opu rnallne mtıva a k olnıuııtur. ve söz birle tlrmc yollllrı ı:tinılr.n güne ortn- Baara körfezinde. bulunan İtalyan va • 
.. ıırnıı, bir tnnesı yoldan cıtanıştır. balnmıştır. ' irektörlü ğiine, M, TJıaud da e'kono- Tanklar yakında mırharebeye dan kalkmakta ve tiz TUrkce 1107. >'ıırntınn ptırlarına Ait 80 denizci de başka bir ka-
r Cenup Afrlkuıno. alt bombardımnn tann· Bu gecC', sa\'aş layyarelerlm!z, Dover 11- mik işler direktörlii ğüne tay in edil • giriyor >"Ollnrı ıı:lttıkc:c dnha lskk ve verimli olarak file ile TUrk hududun~ gelecektir • 
• ~~c~ı bBardın yakınında lıü>tik bir lııte dcpo- man sahasına h ücum etmişlerdir. mişl e rdir. Londra, :;ı:ı a.a. _ ı.ondra'nın sa!Ahlyetll dil üzerinde kurtnrm bir lz bırakmaktadır . 

A Ombıı.lamıılnrdır. Şimali Afrlka'da Sollum' un şarkında, al- K o mit eye G e n eral d e Gaulle reis- mnhtllkrlndcn ıır:rcnııcııc:ıne corc, lnı:lllz Ynbnncı dil kaidelerinin kalkması, kendlll-
v vcı tanarcıerlmlz dün hudut bulı:cslnde man a\'cılan, kendileri hiç bir kayıp ver- lik edece kti r, tankları pek yakında Hus)a dn muharebelere f:lnden blrcok ~nbancı svzlcrl de d.ıtn dısınn 
t e eınıaı Afrlkası acıkların<la !anlı) et ı:us· meden 7 ln~lliz avcısını ve 1 bombardıman A ı:lrcbllcccklerdlr. Londra'<lakl sov>·et askeri attıf:ı ı:lbl, öz d llmlı:ln suz >nrnt:na )Olları -
el'ilııeıcrıı r merika hür Fransızlara harp nın ısıeuıme~ı de a'"'ıea rı"k cok 'abnnrı so-su h tan aresinl düşilrmilşlerdir. he)' eli, en el\ erlııt tıı.nk tipini secmlstlr. ,. ~ , 
reı ar<'kllt esnasında bazı dJ$TTlan ta»>a· malzemeıı· verecek nu tanklnr. hAlen mümkün olan bütan zun )erine TUrkcc ııoz!er konulmnsın:ı )ol ne· erı önı k Düşman, ne gece, ne gilndüz, alman a ra- Lo 

y en re haıarn utratılmıııır. ndra, 25 a a. - Londra'da 1)1 haber a - nakliyat \'Uıtalarından ıstırade edilerek ı:on- mnktadır. 
IU unan d ntzlnde cant :506 tipinde bir de - zls nE.' akın ~npmamıştır. lan mahrtılerln tlkrlnce, milli bir transız ko· derllmektedlr. d) Bir >andnn ilk \e orta öl':rctlm ders kl-
lenz tan·arcsı tan relerimiz· tarafından ön - mltesı leeklllnln netkelerlnden biri, kırnla · J tnplarındakl terimlerin TUrkceleştlrllmeııl )'O-

trcıc ctu ngiliz tayyarelerinin faaliyeti 
O ı:ırUlm..ııtür. ·ı t 1 m"' te b l 'ı 

9 
... 'ı ma ve ödUnc vcrme kanunu mucibince hOr lundnkl cnlısmalar ileri s:utürUlmckle bera -

rta Ak·• t a yan res 1 r Londra, 2:> a.n. - Londra'<la sall'lhlye"I b ıuı u n zde )'apılan lstıksar, 22-23 ey- ransızlara harp malzemesi vermek otııcnk · .. er, bir ynn<lnn da )ükııek tıı:ırctlm terlmlerl-
ıııa ıteccııı ınıılllz ha~a kuvellerlne ve donan· l tır. bir knynaktnn lıtrenlldl{:lne ı:ore lnr;ılllz ha- nln hazırlanmasına C•llısılarnk bilim dilimi -

Yn me Roma, 25 a.n. - • talyan ordulan umumi , • va kuvcllerlne mensup nvcı tayyareleri son 
) an r up tanareıerın taarruzuna uğrı· . t bil 1• 

1 

\ nslnı:ton hUkümctln!n tnnıyabllrcctl zln 6zlestlr1lmC'SI yolunda utrnsılm:ıkta, bir 
bU:....ık ti kararsuhının e A Fr gUnl<'rde blrc:ok b(ımlıardımnn harektı.tın<l:ı. l e caret vuııurunun bııttıtını ı:os- • ansa'nın resmi bir temsil heyetinin bulun· yandan da hukuk terimleri ve )asn sozl«.>rl 

rınıttır. Şımall Afrlkn'dn: l.!bya'cla ve :Mıs ır hu· 1 mnsı ılmdlyc kadar klrnlamn ve lldünc ver· sovyet tnyyarelcrlylc lılrllkle hnrekct etmfs· TUrkccle&llrllmek yolu> in kanun dilimizin 
llUtün b d d ld tli ha,·a faali ti J .... k !erdir. İnglllz avrılnrı ılüsman avcılarının ıııcrnı u harrkattan bes tan·arcmlz dun- du un a ııı< e ye o mu,,,ur. mc anununn ıst.naı'lcn hUr rrnnsız Afnknsı· özlestırıımcsl ul':runda calısılm:ıktnılır. 

1 c de iki Pilot s:ır: ve salımıllr 'Alman havu ku\·Ptl ı•rl, 8 lııı:lllz tayyaresi ı na mııızcmc vcrllınesınc engel olu)'ordu. muknnımetiylc karsılasmanııslardır. c) DlHmltde tıugün ı•anlı olnrıık ynsı)an 

Sovyetler cephanelikleri 
radyo ile u~uruyorlar 

Zurlh, 25 a a. - Mllano'da c:ıkan POIX>I 
d'1taııa gazetesinin Sovyct cephesindeki 0 

hnbllr )'RZıYor: mu. 
''Ruslnr, ra<tyo ''asıtaılyle b!ly(lk nıühlın· 

mat d!'polnrını havnya atablll~orlar. 
Bir alma nsubayının bana IÖ)'ledl~lne ıröre 

kızılordu h<'r ı:Un nralıklarıa ı:lzıt lnrıtAk de

ı><>lıı.rını berhnvn etm<'kte ve bu suretle dtle
mnnlnrına insanca bUYUk ka)ıplar vcrdlr. 
ml·k ll'd lr ~· 

li b 'd ,.. . düstlrmüşttir. l ng.liz hn\'n kÜ\'ellE.'rl, "rrab- ; Ö!:rcnıııııtınc ı:ürc Am!'rlkn ııc hür rrnn- lngiliz kızılhaçının Sovyetlere ve kullnnıınn bUlUn sozll'rl, trırlrıerl ve kul -
ya Q askeri vazıyet ' lusgarp, Blngazl ve Bardia'ya akınlar yap- ; sız11ar arasında diplomatik mün ı~C'bctıcr ku • yardımı lanılıa örnekleriyle lcln<le toplıyııcak lılr yeni ~l;r :~rk~cde Ekler·Köklcr hakkında önc>mU 

l<ahırt' 25 mıştır. Bnrdla'dn bir hastaneye bombn düş- ! ru araktır. Fnkat bu münaselıetlcr ıl e\•lctler L ondra; 25. a.a. - j nglliz kızılhaçı Sov. TUrk ı;özlUl':ü hazırlnnmakta oldur:u ı:llıl, as ırma, >eni lmlll kı!Avuzu ile Kutad 
l'llt kara ' h a.a. - Orta-şark lngillz umu· müstilr 'l'rablusgarp'te 3 ölü 6 yaralı var-1 nrasıMa carı mUnascbetıcr ıevbeslnde oımı· gramerlmlz üzerine de lehcc ı:ramcrlcrl ve 1 ı:u-111l!Jt"ln Uc nüshasının tıpkı ba&ımıarı d • 

l!b)a'rdf.:<a~ Tınoınb tek~! I:I: 'f l . 1 dır Tr~blu~garp üzerinde ha~a defi lop<;u- , yncaktır. yeller Blrllğl'nln ve diğer müttefiklerin ı:ecmıstckl dil kanunlnrı arastırılnrnk calıs - lıasılmaklndır. BU)'(ik Türk LQıratı nın 3 a 
te · ru ta kC'~ı kU\'et erım z, · Gener l l G ·ıh 'd Acll ihtlyaçlan için dört milyon inglUz malnr yapılmnkta, ımıtımızın tek bir )Ol Uze- cU ve 4 tincu clltıerlyle Yakut Dlll Sö 1 ün· 
b n s b r C<:'"hft ü ' f 1 tt su bir bOmbnrdıman tayyaresi düı;ürmilştür. a e entı omme l ama lirası t ahsis etml .. Ur. Kızılhaç, So\•vetler rinde belli kıınunlarn baf:lıınmnsı Jcln de ScYhl Dhnnı tıpkı basımı db ba z. utu ve Ulu •· ~ ZE.'rındc her g't)ee na ıye e , hk ~ ., ,, ~ sııne 1 1 koı lltnnktndırlnr. Hudut bölgesinde kE.'şlf Dot:u Afrıka da: Kul~ab~rt ~:\~Lllerlnde- Vlchy 25 ma um oldu Birliğinde teşkil edilmek ü zere buluna n yeni lınlA kı!Avuzu basıll1)aktadır. ile~ ı:otUrütnıckledlr. \'er nde 

nııznız. fnnl ) t 1 d ki italyan \"e yerli kıta ar an r kol, düş- • a.a. - Gnnnal hnrı> dl\•n nı. ıre • Polonya ordusuyle Çekoslovak lejyonunun t ) Dlllmlz ü7.erlne yeril \'e yabanı·ı tOrlil unınrdnn bnska Rndlof'u 
e gustt>rm'ş c-r r. müstahkem mevzilerine şiddetli blr ' neraı ı.eırcntllhommc'u S:llabcn ö!Um crzaııı· eserler toplanmakta, bunlardan gerekli o- Türk 1.ehccler LOıı:atı t n dört C'lltllk 

Sovye t res m"ı te bl ı'g'"' .• :;c~:: yapmıştır. Şiddetli .bir ı:nrrıışmadan il ~= :~harkılvmermetl~tllsr Ve emvalinin masa.deresi· lıcll ihtiyaçlarını kar§ılamak için hususı lanlar dilimize cc•\rllınekte, calıfma verl'YllC· l.Cıgat-lt-TUrk Un codcksı ercümesl ne D \11,1\Ü 

1 w bir beyanname netıretmiotlr. rtylc birlikte bu !'.!!erler de bnBtırılarak her. Muln·Ul·Mürıı·ın tıpkı b' Tuhfctüz-zekl) ve 
~to ko\'a 2~ sonra düşmanın bu mevzı eri alınmıŞtır. . keııln 2ozU önüne konulmaktadır. ırl•l, Yeni Türk Sözlüıtü asAımtarı, Eki r Df'r . 

bUroau ' .ı. a a. - Sovyet lstihb::ırat Dlisman, Jnsnn, slllı.h ve malzem e bakımın- Bu yıl !cinde )cnldro halk nRzından Soz ııozJUklerl lle TUrk Slı kat 'e F.tl d lert 

l°lllotır ·. dl.la gece ıışağıdıı.kl tebliği neşret- dan ağır kayıplara uğramışt'.:. Gon_da r mu- 1 B. Çö rr i 1 h vaziyeti Fransa' da verem hasf ahg"'ı arlı yor Derleme Der2lalnln ikinci cildiyle Divana . <in onemll bir ara;~ır::r Oddlll lı!rl ftl uhllklı:ın-
2 ' harebc mıntakasının bn ka bölgelerındt>, top ı ~ arp JAlgat-lt-Tilrk tercUmE'slnln ücUncü cildi ve ikinci cl!di de baa • se tere- mcslnln 

Ceıı~ ey1uı sunu Sovyet kıtıılan blitlin <:U fııalıyctl \'e kıtalanmız lehine netlceıe~ 1 h kk d . k Londra, 2!1 a.a. - Llzbon'dan r;ıclen haber· tıpkı basım. (ynnl rak•lmllesıı, Jo:Skl Türk Ya- Halk . . . ıtna hnzırlanmnktadı.r. 
ltıi e boyunca düşmana karşı tıarp et • nen ileri bl rllkl~r carpışmalan olmuştur. a 1 n Q 1 za hat ve rece !ere göre, \'lchy hUkümctlnln sıhlye müste . zıtlarının dilrılUnrU ı•lldl, Eski Uygur metin· Ank evımızın kut/ama programı 

Olcrdtr. Dün gece rHı şnınn tayynreleıi Palermo snrı Dr . .Ser2c Haurıl alınan üsera kamplnrın- lerlnılen Prenı Kulyanıımknrn ve Pıırınmknra k ara Hnlkcvı de dit tuınaınımızın do-
22 eyıoı ü U şeh ri üzer inrlc uı;muslar \'e mPskenlere Londra, 25 a .a. -:-- Royte r'in parla- dan inde edilen rrnnsız esirlerinin yü:r.de ~ hlkt'ı)'csının Uygurcnsı ile ııunstuanırt dun uzuncu Yıl<lı•numu mtınaıcbetı~ıe i:lızcı bir 

Ytrde 7 g n • hava muharebelerinde ve n patlnvıcı ve yn nlt'ın bombala n menro muhabiri bild iriyor : sinin verem nl<lul'ıunu blldlrmlstır. kllnbı, Nnmık Kemal'ln dol!ıımunun >iizU U ııruı:ram hazırlamı&tır. 
t ir Sizr,ı· ... Alman tayyaresi tahrip edilmiş- ::;ı;::ı~. ÖIU ,.~ yaral ıyoktur. Tayyare • Par la mentonun açılmasını mütea • Doktor Huard Fransn'da verem hastalıtı· yıldönümü <lalayı• )le <ınun hnyntı, escr~;ı1 lıı:u aksam saat 21 de bag!ıyaeak olan kut• 

• ., za:>i t kıp M Ç" . f ' nın arttığını ve ıüt, et ,.e dlQ:er esaslı ı;rUn. ve tt'.,lrt üzerine bir nrastırmn, Odlse tercU- 8 törenini Burdur Mebusu ve Tlırk Dll ll'lll)A a ımız 25 tayyaredlr . ka"ıran top<;umuz bir düşman tayyaresi dü- r . orrı l, Cari usulle r e teV ı • 1 1 bl 1 Kurum G 
"ildi .. k :r delik yiyecek mnddcl r'nln bulunmaması > mcs n n r ncı cildi, Türk Dili Blbllyoı:rar'a· u ene! Sekreteri Prot. tbrah m .'erml 

botıarı Ya kBrfezlnde Sovyet hilcum - &ilrmüı;tilr. an harp vaz iy eti hakkında beyanat - l zünden hnsıl olıın \11 y tın milli bir Af t ıının 1929 dan beriye olan ilk cildi T' Dilmen, dil dcvrımı:nız üzerine bir 'konusma. 
ll1ııtır bir d~hman nakliye gemisini batır- Ha\•a kuvetlerlmlze mensu p birlikler, dün ta bulunacak v e bu arada Rusy a 'dan s kllne 2lre• • ec>t.nl ııtıvc etmletlr. oııı Belletenının dört &ayısı basılıp orı' ür'k slyie ac:aca.ktır. Bu konuemadan ıonra ıı•nc:-

• ,.e evelki gece, Malta adası üsler ini bombar- b~~sedecektir. Bu beyanattan sonra ·- -1 n•ılmu1tur. aya ko- ' ler taratındıın dil denımıne dair :vazılmıt 
'ıoak • • • dıman etmlsler ve şarki Akdenlz'de kil<:ük muza.kerelerin açılıp açılmaması me· sed e yaı ıiacaktır. Arıcak blr kısmı - Söz Derll!:ne Derıı:lılnln UcüneQ cildi ll eıırıerıe, ba.ıka seO!?le ııırıer okunacaktır 

~blh , ova, 25 a.a So t lstlhb t d bir ticaret gemlslnl clddl surette hasara ut- sel es be . Ali .sır • "eval'nln bes YilzUncü do"u e Bundan ıonra da rad)lomuzun sanatk1rla· 
-"'lll b · - vye ara •· ı yanatın mahiyetine bağlı • nı n gızlı c.elsede Y~Dıl.ı.nası da lıd)' · 

1 nUmü dolayıslyle hazırlan ?. " m Ylldö- rı tarafından halk edebiyatının deterıı ör· 
Uıün Öl le üzer! neıreclilen tebllil : ratmı§lardır. dır. Görünüıe göre beJ.anat 11ıçık cel· r e't uyaı: 1 ıniııyacaktır. 'LQıate)'l1'1n metni ve buı~~kü ı:ı~a~emet·ül· neklertnden türkUler •ö>lent'l'ek ve türküler 

• . e 'tercüme· ulusal müzik A.leUerlyle caıınacaktır. 
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Fener · yangını 
1633 te Fener 64 saat süren bir yangın 

daha atlatmı~tı. Patrikhanenin tarihi 
\ 

( 

.. 

Yangın felaketinden iki görünüı 

Pazar sabahı §afakla beraber göz
lerini alfan İstanbul, doğuda güne -
tin kızıllığını ararken, batıda ku -
durmuş bir rüzgarın ıslıkları arasın
da, alev dalgalarının Fener sırtları
nı yalıyarıak .semayı kızıllaştırdığını 
gördü. 

4,5 saat gibi kısa bir zamanda 100 
lerce evi kasıp, kavuran bu yangın, 
Fener'de Rum Ortodoks Patrikha -
nesinin tahta binasından çıkmıştı. 

Siyah sütunlar halinde yükselen 
y.angın yığınları arasından, yüreğim 
parçalanarak geçiyorum. Bundan da
ha bir kaç saat evel, §U dar sokaklar
da, kuş k.afesi gibi evlerinin içersin
ıde, masum kaç vatandaş, bu netice -
~en habersiz mt!ıl mışıl uyuyorlar -
ıdı .... 

Ve kimbilir, ne bliyülc helecan -
la uyandıkları bir uykudan, gözleri -
ni uyuşturmıya vakit bu1ıamadan, bo
ğucu bir dumanla tıkanmış genizle -
rini .açmak, bir 'katre nefes alabilmek 
için sokağa kendilerini kaldırıp at
mışlardı .... 

Büyük bir kalabalığın toplandığı, 
Patrikhanenin önündeyim. Şehrin 
!dört bucağından yangını haber alan 
ortodolnılar, yangından kendini da -
radar kurtarabilmiş doksanlık baş -
papas Benjamene'nin hayatından ha
ber almıya koşmuşlar ... 

- Patrik nerede ? 
Bir kaç kişi birden atıldı 
- Allaha şükür sağ. Gecenin en 

geç saatinde kendini so'kağa atabil -
miş. Onu -alarak kız kardeşi Polek • 
se'nin evine götürmüşler. Zavallı ih
tiyar bit kaç kere bayılmış. 

••• 
Her taraf mahşer gibi idi. Yor -

ganını, mangalını, eline geçirebildi -
ği nesi varsa kapıp sokağa fırlıyan -
lar onları bir kenara yığmışlar, .aile 
ocaklarından kurtarabildikleri son 
hatıra olarak onları kaybetmek iste
mediklerinden Üzerlerine kapanmış 
hüngür hüngür .ağlıyorlardı. 

De'lcorun tiehşeti içinde bunalan 
kafam, bu zavallıların için için inle -
'diklerini duydukça büsıbütün yıpra
nıyor yüreğim parçalanır gibi olu -
ıyordu • 

Üstünde hala ince ince dumanlar 
tüten yığınlar üstünden ilerliyerek 
patrik vekilini ziyarete gittim. 

6-7 senedenberi ı0rtodoks dünya -
•ının patriklik yerini işgal eden 
patrikhanenin 262 nci patriği 90 ya
şında Benjamine'nin kurtulmasında 
büyük bir rol oynıyan vekil, hala va
kanın dehşeti içersinde mütemadi -
!)'en anlatıyor ve eliyle Dkide bir ma
eanın üzerine vuruyor, 

- Allahın i şi .... diye mırıldanı -
yordu. 

Pa
1
trikhanenin tarihıııi rica ettim. 

Anlatmıya başladı : 
- Patrikh.ı·.ı-•ı:n tarihi çok ~ski, 

dedi. Bilirsiniz ki !stanbul'un fet • 
hine kadar patrikhane Ayasofya'nın 
içinde .imiş. Fetihten sonra, Fatih 
camisinin bulunduğu yerdeki bir bi
naya nakledilmiş, orada da üç sene 

' 

kadar kalmıJ ve Meryem Ana kilise
si olan şimdiki Fethiye .camiine ta
§ınmış, 1456 dan 1586 ya kadar da o
rada kalmı§. Buradan Ayvansaray' -
daki bir kiliseye taşınan patrikhane 
on .beş sene kadar orada çalışmış ve 
işte 1600 senesinde bu yanan yerde 
yapılan küçük bir binaya taşınmış. 
Ondan M>nra bu ilk yapıya eklenen 
ilaveler, nihayet 1797 de .yapılan ana 

!Jar~a .ile .asıl patrikhane kurulmuış -
tur. Bu patrikhanede bundan 221 se
ne evel bir yangın ıiaha olmuş. ,Fa -
kat hafif bir zararla kapatılabilmişti. 
MO sene evel temeli atılan bu bina
da bir çok tarihi .eserler vardı. Bun -
Jardan taş binalarda 'bulundukları i
çin kütüphanemizlc kilise ve malı -
zen kur.tulmuştur. Ayinlerde kulla -
nılan yaldızlı, sırmalı, murasso elbi
seler mahzende bulunduğu için ta -
mamen kurtulmuştur. Sensinod dai
releri yanmıştır. Bu arada asıl bü -
yük bir .kayıp olarak söyliyebilece -
ğim meşhur Greko'nun iki yağlı bo
ya tablosu da tamamen yanmıştır .. 
Şimdiye kadar gelen patriklerin 
meşhur ressamlar tarafın'dan yapıl -
mış ıyüzü geçen tabloları, 300 senelik 
ild tane arabesk kürsil, bir çok kıy
metli halılar yanan eşyalar arasın -

dadır. ..... 
Tarihte Fener semti bir çok kere

ler yangın korkusu geçirm.iştir. 1633 
yılının temmuz ayında ilk büyük 
yangınla kavrulan Fener, 1780 de bir 
bayram günü başlayıp, 64 saat süren 
bir yangınla en bi!yük yangını gör

müştü. 
O günden bugüne kad~r, yanı ba

fiın.da büyük homurtularla yanan !s
tanbul'un yanında kuytu köşesinde 
sakin kalan Fener, nihayet, işte şim
di üzerine basarak geçtiğimiz du -
man tüten bir kül yığını haline gel
di. 

Zavallı Fener .... 
Faruk FENiK 

Kadastro kanununun tatbikine 
ba§lanıyor 

Tııııu ve kadııstro umum mUdürlürtü yQrUr
lUfıe ııtren yeni kadastro kanununun tatbiki 
hazırlıklarına baııamıstır. umum mQdürlUk 
kanunun tatbik sekllnl ııösterlr bir de luıh
name hazırlamaktadır. 

1 

TAPU ve KADASTRO 

Ankara Merkez Tapu Sicilli Muhafız
lığından : 

Solfasol küyllnde Karaeakayn mevkiin
de eski KUpell oğlu veresesi ve Şişman 
oğlu ve kendl mlllkU ve Civan ve tarik ve 
Sofl ve Slmon vereselerl hududlyle mah· 
dut devletin hUkllm ve tasarrufu altında 
bulunan hıılt arazinin hazine namına tes
bltl için defterdıırlığın 12.9.941 tıırih ve 
4/946/6923 - No: hı tezkeresiyle talep 
edilmektedir. Sübutu tıısıırrufunun tesbl
tl için mahalline ıs. 10. 941 tarihine mil· 
sadlf pazartesi gUnU tahkik memuru gön
derilecektir. Dıı yerle al!U<a ve lllşlğl bu
lunanların muayyen günUndeıı evel Ank~ 
ra tapu ıicll muhafızlığına veya ayı gün
de mahallinde hudut komıularlyle birlik-
te bulunmaları illıı oluııur. 4499 

uı:us 

Yeni tip bir 
İngiliz avcı 

• 
tayyaresı 

Türkiye Şeker Fabrikalan 
A. $. Mensuplan Yardım 

Cemiyet inden : 
(Da8 tarafı dUnkü sayımızda) 

C> Gelen ve ı:lden evrak dl!fterl; &'elen ve 
ııllnderllcn evrak, tarih \>e numara sırasl)'le, 

r.ondra, 23 a.a. - Mark Two Hurrlcane bu defterlere kayıt ve ı;:clen evrakın a'ilları 
tııılnılekl yeni lnglllz a\'Cl tnyyarelerl, yalnız ve .ııönderllen evrnkın mUsvedılelert ııu tarih 
bundnn ecvlkl meıhur Hurrlc:ı.ne'lara &'Öre ve numıtrnlar altınrln. dosynlnrınıla hıtı•ılu. 
dC'ıtll, almnnlnrın en iyi tek satıhlı avcıları . 

1 

na yani )'eni "MC'sscrchmltl 10!1,, lam göre 
de yükJ k blr atı~ knblllyetlnl hıılz bulunu
yorlar. Bu almnn tayyaresi bUyUk cııpta yal· 
nız bir topln Ye 115 mlllmctrellk bir ma \'Zerıe 
ılltıhlı oldu~u h \ııe Mark Two Hurrlcnne, 
)'a 20 milimetrelik dört topln veya 12 mit· 
ralyözle slltıhlandırılmıstır. İlk Jlurrıcane ti
pinde yalnız 8 mltralyoz bulunmaktadır . 

Mark Two llurrleanc'ların gerek topla 
&'erekse mltrııl)·Oı:le tesllh ed lmts olnntann· 
dan herhanglslnln kudreti alman tayyaresi· 
nlnklne ı:ôre dnhn ) Uk$ektır. Du lnı:lllz tay· 
)'areslndekl top cııııının daha bUyük olmnsın
dan maada kullnnılnn obü terin de ı:crek nü· 
tuz kablllyetl. R<'l'<'kııc tnhrlp kudreti daha• 
fazladır. Nlha~et $Unu dn llAvo ctmell ki, 
l\lark Two Hurrlcnnc'lnr yeni tıp l\lcrlln mo
Hlrlertylo techlz cd lmlelrrıllr. Du motıırler 

ıınyeslndıt tnyynrrlcr dnhn >Uksei:e cıknbllc. 

ceklcr ve dnhn bUyUk tılr sUrcıtc mnllk ola· 
bllceeklerdlr. 

' 
Japonların 

yaptı klon 
Çin' de 

harekôt 
Cunklng, 2:; a.a. - Hunıın muharebesi 

hakkındn mütalc:ılard:ı bulunan <:in askeri 
sözcüııU deml~tlr ki: 

"- Canı:cfi'yı heder tutan Jııııon taarruzu, 
Hank·Kankon ıtmendlrerl boyunca Canı:ca'
dan 80 kilometre mesnfcdıı bir noktaya var -
mastır. 18 eylilhlen Z2 cylUle kadar devam 
etmtı olan bu muharebede, Japonlar tarntın
dan yirmi harp gemisiyle lhrac lııırcktıtı tein 
100 kadar motıırbot kullanılmıştır. 

Cin sözcUsUne glıre, J:ıııon taarruzu dur -
duruımuetur. 

Lindberg yahudi 

aleyhtarı değilmiş 
Şlkago, 25 a.n. - Unllcd l'ress blldlrb·or: 

"Her ıe>·den önce Amerika., komitesi dUn, 
Llndbero:'ln yııhudl alc)htıırı olmadıl!'ını ka· 
tlyetlo blldlrmlstlr. 

Komite, Amcrlka'yı harbe sürükllyenlcr a
rasında yahudllerln de bulundutuna datr 
Llndberıı'ln yapmış olduıtu beyanab tama
mlyle taıl\'IP ettlQtnl, ancak bunun Llndl>crg'
ln yahudllere kal'lı ıahııl bir &'arezl oldu~u
nu ifade edemlyecel:Lnl beyan etmektedir. 

ANKARA V AL1L1Gl 

Kaldırım İn§aatı 
Ankarn \'allll~lnllcn: 
ı - Ankarıı - Sı...rlhlsar yoluİıdakl Beylik 

köıırtınün Ankara cihetine olan kısmında )'il· 

pılaeak tcsvbcl tttrabl)·c \'e knldırım !$inin 
ihalesi 6.10. 1>41 tarlhıne rnstıı~an pazartl.'sı.. 

gtınU saat 1:5 te \ 1111) c td tmt cncttmentndc 
>aııılmak tızere acık ekslltme>e konuımustur. 

2 - Kealf bedell (6~) lira 74 kurus ve 
muvakkat temlnııt (649) lira {01) kurustur. 

3 - ısteklllertn muvakkat teminat mek
tup YCYa makbuzlarble, ticaret odası veılka· 
ıarını ve nnrıa müdUrlür:ünden bu 14 tein 
alncaklnrı fenni ehliyet vestknlannı htlm1len 
yukarıda adı &'ecen MUn ve saatte daimi en
eUmen rcısııeıno mUracant etmeler!. 

4 - nu ise nlt kesit ve ıartnameyl her ıUn 
nnfın mUdürlUl':Unde ,ıılıreblleceklerl. 

( 6931) l 6$64 

Çimento satışı 
Ankııra \'nlllll!lnden: 
ı --> GO torba clmento pazarlıkla ıntıın 

konulmuıtur. 

2 - UCherloln muhammen bedeli 1:50 ku
ruı olup muvakkııt teminat sekiz liradır. 

3 - th:ıle 1.10. ll<ll ca!'lamba ı:Unü eaat 
115 tc defterdarlıkta yaııılacnktır. 

4 - lstcklllertn ııUnünde komlsyona mü -
racaatlan. 

(G991) lG!lGO 

Mu11telif ilaç alınacak 
Ankara Valiliğinden : 
ı - On bir kıı::r.a hususi idare dispan

serleri ıı;ın muhammen bedeli 3740 lira
dan !b:ırct muhtelif uıı.cııır satın ıılınncıık
tır. 

2 - Muvakkat teminat bedeli 2SO lira 
50 kuru11tur. 

3 - İsteklilerin liste ve oartnameslnl 
Ankara ve İstanbul sıhat mUdilrlUğüne 
mUracaat ile görebilirler. 

4 - İhale 13. ıo. 041 pazartesi günll sa
at ı:ı te vll!iyet daimi encümeninde icra 
edilecektir. (7091) 1 i020 

Tamirat yaptırılacak 
Anknra Vallllğlndf.?n : 
Ankara ltız. lisesinde ynpılaeak tamirat 

1§1 ı. 10. 941 çarııamba gUnll saat "15,. te 
nafıa komisyonunda ihnlcsı yapılmak ü
zere paznl'lıt;a konulmuştur. 
Keşif bedeli (2000) lira muvakkat te

minatı (lıJO) lil'ııdır. ieteklilcrin Ticaret 
odası vcslluısı, muvnkkııt tcmlnrıt mek -
tup veyn makbuz ve bu işe alt nafıa mU
dilrlilğlinden ıılncnklnrı ehliyet vesikaeiyle 
birlikte söz.ti gecen gün ve saatte komis
na gelmeleri. 

Bun:.ı alt keşlf ve eartnameyl her gtln 
nafıa mlldürlUğUnde görebilirler. 

rıur. 

D) Varidat \'e snrtlyat Mrıerl: cemiyet nıı
mınn alınan bUtUn parıılıuın ıılındıkları ve 
ımrfolunan pnrıılnrın dıı wrlldlklerl yerler 
~nrlh olarak bu ılcrıı•rlerde ııösterııır. 

E) Hlltınco ve hesabı kati ılctterı. 

YAHDIM Ml1'"TARLARI 

Madde 115 - A) Cemiyet tızası iken ölen
terden ılrkettckl hizmet m üddetlerl bes sene· 
~ e kadar olanlann (beı sene dahll) nl7•1m
nnmrye U)'ınJn beyannamelerinde ı:osterdlk -
'ıerl klmsckre, ld:ırc heyctınre, ıısgarl haddi 
000.- ı Uc yUz) liradan ıııal':ı olmamak tlZ<'
re, mütev<'ffıının aırkctten ahhih son mn:ısı· ı 

nın nltı mı~ıı nl3bellnde ve 15 (bcı) ııencyt ırn· 

.. en her hl7.mcl seneııl lcln ıll! yarım mana ııtı

'l.'Cııl> k'. b:ıllf: ot.ırnl':ı mlktnrıtn bir yardım 
ıı:ırası, uıame ıt tıı:ı vukuundıı; ılcrhııl od -
nır. rıu yıırchm mlktnrı hlı; tılr :r.amnn 1..ı mn· 
ns yekOnunu IN'a\'Ü7. cı!Pmrz. lles scnrdcn 
fazla hizmet mUdcletlnln ht>~:ıtnnda tam se. 
nedl'n ainı?ı hizmet mUddetlcrl nnzarı ltlbıı· 
ra ntınmnz. 

B) C..-mlyl'l lızası iken, c:ıiışamıyarak de· 
recede mıılCll duıenlere de ldnre heyetlnın ta
yin edC'ccıtı ılrkctln ıııhl teııklllıtının malull -
: eli lt'\'1lllC cıtı:-n raporunun ibrazı mukabi
linde, ld ırc hc)ctlncc (A > bendindeki ~:ırt ve 
mlktarlıır d ılrcslnde, lıır deta~a mahsus ol • 
mak üzere, aynı yardımda bulunulur. 

cı Şirket hizmetinde bulunmak \e bu hiz
meti Uc seneyi ıloldurmua olmak &:ırtıyle, 
tıunu taksirleri haricinde lc\'knllde sebepler
le mali mUııı> ıleıı:vn dU5tQklerlnd~n dolayı 

'1tendllerlnc nakdi )'ardınıdrı bulunulması, 

mensup olduklnrı ılı ket tl'ıekkülUnUn ı•n >'1lk· 
t>ek tımlrl tıırafındıın teklif cılllı•n ı•cıııl>·et tı

ıı:alarına, idare heycllneoıı tetkik edilecek tıu 

tckllrtcrln katıuıu h !inde, nakdi >arılıml:ırı:ı,1 
bulunulabilir. 

llladde 16 - Azanın cemiyetteki menfnat· 
!eri cari kanunlarn gore bir gUn:ı tevklfnta 
ttıbl olmadığı &'lbl, lmblll haciz ve tmcllk dn· 
\.' deA'lldlr. 

Mndde 17 - Azalar; eemhete dahil olduk
ları tarihte, ölUm halindeki ynrdınun, ikinci 
maddenin (A) fıkrasındaki eııns ve ıllııllcye 
ı !ayet ıuretıyle, kimlere ynpılacaı:ını bir be
)'annıı.mede tasrih ctmete mecburdurlar. A • 
zanın, beyannnmclerınrıe gösterdikleri mUte· 
11cftllert bl!Ahııre baıka beyanname ile dctl~· 
tlrmete haklıı.rı varıtır. 

Deyannıımeslnl tanzime muvaffak olma· 
dan vetat edenlerin hakları JUimla taayyün 
edecek kanuni \'arlslcr!ne ödımır. Bc)'annııme 
ile .ııoııterllen mUtenertıın nluınınıım .. yc uy
ı.:un olmnmaıı vrya vefat edlıı de yeni mUte· 
'ıettlln gösterllmemlı olması hallerinde de 
hUküm bO) lcdlr. 

Beyannameler eahlbl tarafından bir 7.arf 
1clnc konularak knpalı bir halde arkası mum
Ja \'e kendi zatı lnıztUI> le Jmzalandıktan ve 
marcvk Amiri taratındıın resmi mUhürle a>·
rıca temhir cdlldlktcn ve Uzertne adı, soyadı, 
ınerıturl)ct sırat ve mnhalll ve sicil numara· 
ı;ı kt>ndl eliyle yazıldıktan ımnra, makbuz mu
.kablllnde, cemiyet idare hc>·etıne te\'dl edil -
mek ü:r.ere, mafevk fımlrlne teslim cdtllr. 
Böylece merkeze &e\•kolunacak nrflar cemi -
ıct idare heyetinin kasasında veya idare he
• elinin tensip edeceği dlQer bir mahalde mu· 
tıııfa:r.a olunur. 

CF.MlYETİN FF.Sıtt HAI.lNDE 
SUHl:."Tt TASF1n:St 

Mıı<lde l8 - Umumi hcyetce cemiyetin 
t cshlnc karıır verllmeııı halinde •en·etı mev
t udesl tnC\'cut t'u:alnrıtı nakılen ve cemiyete 
t evdi ettikleri meballıt ile mütenaslben tak -
.sim vı.ı tevzi edilir. 

' Türkiye ecker tnbrlknları A. Ş. mensupları 
rardım cemlyctlnln 25. 9. 941 tarihinde aktc
dllen umumi heyet tctımaında intihap edilen 
idare heyeti asll ve yedek Azaları: 

Asil aza l ıız ·ııe ııoyndı l\tlthat Konur, mes
l ek ve ıınnatı Türkiye teker fabrikaları A. ş. 
umum müdür mua\'lnl, lkametııtıhı Ankııra•
cın, Ycntıehlr lımet lnı!nü caddesi No. zr Te· 
keli apartmanı daire No. 2. 

2 - llulQsl Ergcnell, Türkiye oeker fabr1-
• aları A.Ş. umum muhnsebe mUdürü, Ankn
radn Yen™'hlr Konur ıokak No. A. s . 

3 - llnyntl llıırbarosof:lu , Türkiye ~eker 
fabrikaları A. Ş. mUtn vır avukatı, lstanbul'. 
da B<tı'tazıcı, Arnavutköy, tılrlnc.1 cnddc Utur 
aııartmanı No. 2. 

4 - Nuri Sönmez, TUrkl»e eekcr tabrlka • 
ları A. Ş. Alııullu fabrlknsı plslrlc.lııl, Alpullu 
•eker tabrlkası, 

~ - YUksek milhendl8 Nihat Geyran, TUr
kb·e seker Fab. A, Ş. kontrol mühendisi, An
Jı:ara, Ycnl&ehlrde lmıetpaıa caddesi No. 16, 

6 - Kemal Slvrlkoz, Türkiye Seker Fab. 
ı,. ş .Turhal tabrlknsı manlpülantı, Turiıal 
• ker tabrlkııu. 

7 - Ahmet Kırlnngıc. TUrktye ıekcl Fab. 
ı .. Ş. U6ak tabrlkaaı lıletme tef mua\•lnl, U· 
•:ık eekcr tabrlkıuı. 

Yedek Azalnr: 
ı - Muammer Tuksavul, TUrklye seker 

Fnb. A. s. umunı mUdUr muavlnlcrlnılı>n, b
tantıul, Clhanıılr Susıım ıoknk Huınıt aıınrt· 
mıını daire 3. 

2 - Seyfi Allınbas, Tilrk!)•e Şeker Fab. 
A. ş, umum muhucbe mUdUr muavini, btan· 
bul Doğaztcı Sarıyer llteaar burnu caddesi. 

3 - Lütfi llalkuvvar, Türkiye eeker fab. 
J., Ş. hukuk müıavtrl, Ankara l\leırutb·et 
caddesi Yetıe aıııırtmanı No. ıo. (i090) li071 

4 - EyOıı SalkımsllC:üt. Türkiye ucker rab, 
-----------------· A. Ş. Alpullu tııbrlkası modelclsl, Alpullu se

ASKERLiK 1ŞLER1 

Şubeye davet 
Ankara Yerli Askerlik Şubesinden , 
337 Doğumlu ve bunlarla muamele göre

rek nskerllğino lmrnr verilmiş olan tam 
hizmetli ve her sınıftan olan erat muvaz • 
zar hizmetlerini yapmak iizere sevk edile -
ceklerdir. 

Eratın toplanma günü 29- eylül 941 dir. 
Her erin şClbemize verdiği veya nüfusa ka· 
yitli olducu iknmet adresine davetiye gön
derilmiştir. Mezkür günde nüfus cüzdanla
riyl~ birlikte şubeye gelmeleri lazımdır. 

Gelmeyenler hakkında askerlik kanununun 
89 uncu maddesi tatbik olunı1caktır. (7114) 

17045 

.ker fabrikası. 

:5 - Ktızun CUrsel, TUrklye eeker fab. A. 
Ş. F.skbchlr fnbrlka11 muhnııebe müdJr mua
vini, :ı::.~kl~chlr IC'ker fıılırlkası. 

6 - Hıımdl Tnner, Türkiye aeker ıab. A. 
$. Turhal fııbrlkuı baımaklnlst muavini, 
Turhal eek<'r tnbrlkası. 

7 - Surıt Perk, ı·urklye lt'ker raıı. A. s. 
Usak !nbrlkası muhıuctıe ıcf muavini, trsak 
eeker tabrlkası, 

Etya satı§ı 
Dlraııet hlC'rl Relslltlnden: 
Aleni arttırma ile mUstnnwı demlrbııo f.'f· 

)•ı \ e le\•azım s:ıblacal:ından taliplerin ı. 10. 
9.ıı carıamba ırtlnU aııat 14 te Sanayi caddesi 
Çınınllı apartmanında diyanet tılerl relılltt 
önllndekl meydanda hazır bulunmaları llln 
olunur. ~679&). 16724 

26 9 1941 

TÜRKiYE CÜMHURİYETİ 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARiHi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk .Lirası 
Şube ve Ajan adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıda
ki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1000 Liralık 
d 

4 
40 

100 
' 120 

160 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

500 
250 
100 
50 
40 
20 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

4000 
2000 
1000 
4000 
5000 
4800 
3200 

Lira 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eylül, ve 11 Bi
rincikanun tarihinde çekilecektir. 

DiKKAT : Heıaplarındaki paralar bir ıene içinde 50 
liradan aıağı düımiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/0 20 
lazla6iyle verilecektir. 

-

ADLİYE VEKALETİ 

A.nkara CUmhurlyet .:\Iilddeiumutrı1llğin-
den : " 
Dava olunıın: Anknra Atpnzarında Kelkit 

hanı 56 numal'ndn Sntranbolulu Salim O· 

ğullıı.rındnn Hıfnt oğlu Mustafa Kurtulaıı 
Karınız dllvacı Fatma Kurtulan tarafın -
dan aleyhinize mahkememize açılan ge -
çlrnslzliğe müstenit boşanma d!va.sınıa 

\'lcahınızda yapılan duruııma sonunda faz
la içki lı;lp karınıza bakmamanız yUzUn
den bu geçimsizliğe daha :ziyade ~izin se
bebiyet verip kabahatli olduğUnuz tıahn

detle anlagılmıv ve mahkemece de aynı 

kanaat tchasslll etmııı olmasına mebni 
kanunun 134, 188, 189, 150 ve H. U. :M. 
K. nun 240 ıncı maddelerine göre evelce 
de kavga edip barıotığınız ve bir de kü
ı;llk ı;ocuğUnuz bulunduğu gBzönUne alı -
nıırak ilerl<le barışmanız muhtemel oldu
ğuna binaen bir sene müddetle ayrılığını
za ve kUçUk Fııtnıanın vc!Ayetiııln annesi 
tarafından kullanılmasına ve haftada bir 
gün icranın tıınslp edeceği yerde çocukla 
mllnasebct teslslnize ve ayda 10 lira nafa
kanın sizden alınarak d!vacıya verilmesi
ne kabili temiyz olmak üzere 22. 6. 940 
gUnUnde karar verlldlğl illı.n olunur. 

zln ihtarına kıı.rıır verilmesi iatenllmlŞ -ti 
lkamotglnızıııı meçhul kalması dolayı~ 
lt' uııullln maddci mahsusasına tcvfi~ 
f§bu ddvn istidnsının Ankıırada Ulus 
1stanbuldn CUmhııriyct gazeteleri ile i~ 
nen tebliğine karnr verllmlo ve dunıitTl,
da 14. 10. 941 cuma saat 9 30 a muııll 
bulunmU§ olduğundan mezkOr gUnde >' 
kara birinci ruıliyo hukuk mahkcsinde ~ 
zat bulunmanız veynlıut tarafınızdan ';;t 
eaddak bir vekil göndcrml'nlz JUzumu 1' 
veliye makamına kaim olmak Uzere !~ 
olunur. (7104) 1~ 

(7103) 17039 

Ankara CUmhuriyet :Milddelumum!llğin
den : 

Dtıva olunan: İzmlt meteloji arkası Hel 
vacı sokak No. 22 de Fikret Perlster. 
Karınız Muattar Perister vekili avukat 

Hayri Özdemlr tarııtından aleyhinizde 
mahkememize açılan karınızla sekiz sene 
evcl evlenip 4 sene cYcl Ankıı.rn'daki ika· 
metgAlıınızı terk ettiğinizden ve ikamet
gAhınız meı;hııl bulunduğıındnn kanuni 
müddet zarfında aile birliğine dönmeni -

D. Meteoroloji işleri U. M~ 

Memur alınacak 
Devlet MeteoroloJI ı.ıerl Umum 

AUnıten: 

3G56 numaralı konunun hükümleri d,JI 
llnde ~·e :..>b, 25 llrıılık kadrotardn ıstııı~ 
t'ılllmck üzere müsntınka ile iki rranıııs I 
Jkl lnı;lllzce ve iki almanca bilen ve ııal 
> üksek mekteııterln birinde kayıtlı buturı; 
yan llso mezunu veya orta mektep rnet11 

lle lise fen sutıcst Ol&'Unluk lmtlhıınını ~ 
mlş G erk('k mcmJr atınncakbr. 

Arnnıın dll!l.'r eartıar ıunlardır: ' 
A - ı.ıu~a:ı:znr askerlik htzrnetınl yııl"",r 

bulunmak veya nsk..,re celbine henüz bir 
n~I ~ma~ ~ 

D - Nüfus kAğu'lında askeri durumu ,s 
olıırak cösterllmlt olmnk. 

lıtcklllerln memurin kanununun dllrdtl" 
maddesinde ynzılı evrakı müıtb1te ı:c blf1 ~ 
e)IUI !141 sonuna kııdnr bir tııUda ııe u:ıı 
mUdür!Ul!e mUrara'ltl:ırı. 

Müsabaka lmllhnnının 

edilerek tnrlhlt'rlyle 
C'ektlr. (6440) 

.::!'~11111111111111111111111111111111111111111111 11, ııısıııııııııııııııırs ııı:ı ••''I 

E Konya'da Kuleli, Aksehir'de 11 

: Maltepe ve Bursa Aske;i liseleri
~ nin her üç sınıfına talebe alınıyor 1 
E Milli Müdafaa Vekôlctinden : 

1

1 
: 1 - Kuleli, Maltepe, Bursa askeri liselerinin her üç sınıfın• 
: 1 Birincikanun 941 de baılıyacak olan yeni ders devresi için Nf11· 
- arif liselerinden ve Maarif orta mektebini ikmal ederek devlet 

: ol
1
gunlukk imtihanlarını muvaff akryetle venni§ olanlardan talebe ı' 

: a ınaca tır. 

: 2 -Alınacak talebenin Türk ırkından olması, arhi muayenede 

: sağlam çrkması ve istekli adedi ihtiyaçtan fazla olduğu takdirde ~ 
- 1 _ yaprlacak seçme sınavında kazanması ıarttır. 2 

: 3 -Tahsili terkedenler, her ne sebeple olursa olsun yaırnı biİ· ıZ 
:E yültmüı veya küçült.müı olanlar, bulunduklarr okulların son • 1• 1 
: navlarında ipka veya bütünlemiye kalanlar, yaılnrı, boyları ~ 
: ağrrlıkları askeri liseler talimatrndaki hadlere uygun olmıyanlal 
: kabul olunmazlar. -: Bu hadler ıunlardır: 1 - ~ : Lise 1. sınıf: 15-19 dahil z = ~ _ Lise il. sınıf: 16-20 dahil 

: Lise 111. sınıf: 17-21 dahil 

:E 4 .- Bu ıar~ları taııyan isteklilerin bulundukları yerlerin a5• 
: kerlık ıubelermden diğer kaydükabul ıartlariyle müraca.a.! l~l· 
: !arını öğre~n:ıel~ri v~ buna göre de kaydükabul kağrtlarmı :tıa:ıf• 
:E lıyar~~ 1 Bırı~cıteırı~ 1941 den itibaren askerlik ıubeleri yofö l• 
_ bu kagıtlar' gırmek ıstedikleri okullara göndermeleri ve okuJ111• 

- r~n bulundukları yerlerde oturan isteklilerin d e yine ı Birincitef' 

: rın 1941 den itibaren en geç 10 lkinciteşrin 1941 tarihin e kad11' 1 
: doğrudan doğruya okul müdürlüklerine müracaatlnrı ilan olar i 
: nur. (6745) 16812 J 
- -"1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111••····" 
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ANKARA Lv. AMIRLICINE 
GELEN iLANLAR 

Kundura alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. dan: 

Kunı ot almacak 

!!una 8L Al. Ko. dan : 
1- 19. 9. 9'1 gUnU pazarlıkla ihaleıl 

yapılacak olan 886 ton kuru ota talip su
hur etmedltinden tekrar pazarhta konul
muıtur. 

belll &'{in ve aaatten bir Hat 9'\l'el teklif 
mektuplarını Ko. na vermeleri (7122 

17052 

Nohut alınacak 
Maltepe Topkapı Sa. Al. Ko. danı 

ANKARA LY. AMIRLICt 

Toka ve aaire alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

-7-

Pavyon yaptırılacak MARMARA ÜSSÜBAHRf K. 
Slvu Nafıa '.MUdtlrlütfuıden ı 

Koyun eti alınacak ı - Kapalı zarf ueullyle ekııiltmeye 
konulan ııı: Sivas merkezinde yeniden ya-
pılacak pavyon ınsnatıdır. Bu itin keııi! :Marmara tlssll Bahri K. Sa.tın Alma 

1 - NUmuneıl ve ıartıan Ko. da ırllr1ll • 
ıneıc 1lzere 2000 ~ltt kundura yaptırılacaktır. 
ltıaıe ırUnO 27. 9. 941 cumarteıı sUnU Hat 11 
de muvakkat teminat 1200 liradır. latekllle
rın rnuawen ırUn vı aaattı Ko. na mUraca • 

2- Pazarlığı. 29. 9. 941 pa:ı:arteıl gUntl 
aaat 16 da Buraa Tophane'de Sa. .Al. Ko. 
da yapılacaktır. Tabnıln bedeli, 41160 lira 
olup muvakkat teminat 3087 liradır. 1 

3- Kuru ota ait ıartnıı.me .Ankara ı
tanbul Lv. A. Sa. Al. Komlıy~nlarınd~ ve 

S Al Ko da görUlebılir. Talıp -
Bı ~irs abel~i gb~ ve. saatte Ko. da hazır bu-

l - Kapalı zart uauıu ile 40 ton nohut 
aatın alınacaktır. Beher kiloıunun muham
men bedeli 17,S kuruı ol11p tutarı 7000 il -
radır. Muvakkat teminat 525 liradır. Ev -
saf ve hususi ıartlar Topkapı Maltepesinde 
Sa. Al. Ko. da iörOIUr. İhalesi 17. 10. 941 
cuma günü saat 16 da yapılacaktır. 

Xomtl)'orıd& mevcut nümun•l•rtne al5re 
pazarlıkla ııo.ooo adet dört k!IH halka behe
rinin muhammen tlyıı.tı 12 kurut l!0.000 adet 
bir bucukluk dl111 toka muhammen ti.yatı 2 
kuruıtur. 1hale11 :n. ıı. 941 cumartqı ırUnO 

ıaat 10.SO dadır. Tallplırln tahakkuk edecek 
f!)'at QzMlnden kanuni temtnatıarırıe bir
likte Ko. na mUracaatıarı. NUmune ve ıart. 
namesi komltıyonda her ırUn ırl!rUleblllr. 

bedeli 28800 liradır. Komisyonundan : 
2 - Ekslltnıe 10-10-19'1 tarihine mU· l - Tahmin olunan bedeli 4l0tO lira-

dan ibaret 72 000 kilo kovun ctı knı ~h sadit cuma gtlnU ııaat 15 te Sivas hUkU • koDulmuetur 
met binası içinde nafıa mOdllrlUğU oda - zarf usullyle eke ıtmeye 
aında mUteııekkll komisyon huzurunda 2 - E.uslllmesl 7 blrincıtc:ırln 1941 salı 
yapılacnktır. gUnü saat 16 d:ı tzırlt'te tersan knpısın-

atıan. (6631) 1~7~ 

Gazyağı alınacak 
t>. Bayıızıt Sa. Al. Ko. dan: 
~ ton ıraeyatı pazarlıkla 11tın alınacak· 

tır Muhammen tıedell 22750 lira muvakkat 
temınatı 107 liradır. Pazarlıtı :n. 9. 941 cu • 
rnartl!ıl suna Hat 10 da o. Bayult sa Al. 
Ko. da Yaı>ılacakt.ır. leteklllerın belli sün ve 
•aatte teminat makbu:ı:larlyle komisyonumu-
za mQracaauan. (6683> 1661~ 

Sabun alınacak 
l'aıova Sa. Al. KL Ra. den : 
1- T•hminen beher kllolU 54 kunııtan 

86.900 kilo sabun kapalı zarfla alınacak • 
tır. Muhammen bedeli 19.926, muvakkat 
teıninatı 149• lira 45 kuruıtur. 
2- İhaleııi ao. 9. 9U salı ~UnO aaat 15 

dedir. 
3- Şartnameıi Ankara 1atanbul Lv. A

ll'lirUkleri SL Al. Ko. Ja.rlyle Ko. da her 
&1ln &'ÖrUJUr. 
. 4- İateklllerin kanunun 2. S maddele-
~ndekı ve11&lkl hlmil tekllf mektuplarını 
haıe •aathıden bir aaat evel Yalova Tan 

otelinde bulunan komlıynnumuza verme-
leri. (6687) 16672 

Sade yağ alınacak 
Balılceıtr Sa. At. Ko. Baakanlıtından: 
l - &her klloauna ll>l kuruı tbat tah -

lrılıı fldllen ro.ooo kilo aade>at kapalı zart 
ııauııyı. eksiltmeye konuımuıtur. 

2 - lhai~I 8. 10. 941 cuma sünU 111at 18 
t.t l!alıke.!lt Sa. Al. Ko. da )apılacaktır. 

a - Muhammen tutan U:ı:ertnd•n mu\'ak -
kat teminatı 502~ liradır. E\&a! ve ııırtna· 
lrleyı aörmt'k 15tıtenler her ııun Ankara, la· 
tanbuı Lv. Amirlikleri Sa. Al. Ko. larında \'e 
lla1tkeılrde Ko. da a!lrülebtılr. 

4 - latcklllırtn btlll sun , .• 111atten bir 
••at ıvel teklif mektuplarını Ko. na \'trme
lerı. Bu ıaatten sonra verilen mektuplar ka-
bu1 edilmez. 6711) 16683 

Buğday üğüttürülecek 

l!a!ıkesır S&. At. Ko. dan: 
ı - Bahar kll05u ş kuruı 70 aanum tbat 

tanmıl\ edilen bin ton butday un ,>aptırılmak 
Uı:ere kapalı zarf uaull)le e!ulltmeya cıkarıl
lrlııtır. 

2 - Ekllltmesı 4. 10. 941 cumartesi aUnü 
••at u de &lıkeıır Sa. AL Ko. da yapıla-
1!4\lttır. • 

8 - Muhammen tutan U:ı:ertnden rnU\'&k· 
ka.t teminat miktarı 2'175 liradır. Sartlarını 
lr!lrınek ıatıunıır Ankara, latanbul Lv. lmlr
llkıerı Sa. Al. Ko. larında ve Balıkesir Sa. 
41. Ko. da ırörOieblllr. 

4 - Taliplerin muvakkat temlnatıarı.ı:lt 
blrUktı tektıt mektuplannı 2490 aayılı kanu
•ıııı tstedltl vesal.kle birlikte ihale 1&atlnden 
bir ıaat evet yani saat ona kadar BalıktUılr 
l!a. Al. Ko. na makbuz mukabilinde verme· 
lerı. Bu eaatten gonra verilen mtktuıılar ka-
buı •tıııma. (6782) 16716 

Nohut, f aıulye alınacak 
Gireıun Sa, Al. Ko. dan : 

Jı 1 - Aıatıda yazılı maddeler ntın alı· 
ı·aC&Jttır. Beher kilosuna tahmin edilen 
.;:atlarla muvakkat teminlltları hlzla.rın
b göııterllmtıtır. Evııaf ve ıartnameler 
'trıer gün K~. da görülür. Eksiltme her 
a llddenın hızalannda göaterllen gün ve 
e:tte Giresun garnizon bina.unda yapıla. 
beıı!ır. lıtekllleıin teklif mektuplarını 
.. gün ve saatten bir saat evet Ko na 
•erın l . 
tu e eri. Bu saatten sonra verilen mek-

Plar kabul edilmlyecektlr. 

20 Cinai Nohut miktarı l 7.400 kilo fiyatı 
80 kuruı, muvakkat T. 261 lira ek9.1ttme 

· ~· 9U atın ıaat 10 da Kapalı zarfla. 
fi Cızıaı K. !aaulye miktarı 26.400 kilo 
1ı::atı 17 kuruı, muvakkat T. 261 Ura 6 
)qruı. Ehiltme 30.9.9H gün aaat ıs de 

Palı hr!IL (6921) 16876 

Sığır eti alınacak 
801&Yır Civarı Sa. Al. Ko.dan 

rrı~ - Beher kilosuna 50 kuruş fiyat tah· 
llau~ıedUen 70 bin kilo aığır eti kapalı zarf 

2 Yle 1atın alınacaktır. 
"aıck; lıluhammen bedeli 811.000 llrıı. mu
, a t teminat 2625 liradır. 
11u ,- .Ekılltmeıl 6-10-19'1 pa&%l'teıi rtı-
11-_ ~t 16 da Bolayır civarı Aı. Po. 700 

• • Ko.da yapılacaktır. 
--tı~ İııteklllerln mezktlr gün ve ihalo 
la- '!_en bir ıaat evel Kona müracaat -... ,. roıta . 
cıııll\e da geciken mektuplar kabul ~ 

ı. (68112 ı 16886 

Sadeyağ alınacak 
Cor1u s 1 · Al. Ko. dan: 
1 - l> lııtıı 11 azarıııcıa beher Jdloaunun muham -

"-cı1t/'tı 160 kuruıtan 31 ten Hd.t>'at alı· t, 01 11~\ Tutan 49600 lira teminat 3120 11 • 
'l1.1, 11 ~teıcıı.ını 8. 10. 941 carıamba sUnü 
lııttltQr da lhateaı yapılacaktır. btaklllertn 
"- rıııı,.. ~Unde Corıuı 1040 Aı. Po. Sa. Al. Ko. 

caauarı. l6976) 18934 

1> kuru ot alınacak 
l Ilı1tır Sa. Al Ko. dan· -a . 

lı:ııo lcıı eher kllowunı dört kuruıtan 483 bin 
~ltltr. ru ot katıalı zarf uıultyle ıatın alına· 

~ 
14 - Mııb 1ll ııracı amnıen tutan 19320 ilk teminatı 
:t ııd, 0

1r Ihaıeaı 3. 10 941 cuma sunu 111-t· tvııu ı:vıırbakır Sa Al. Ko. da yapıtacak
t"•1t1 ı~rı ve 1traıt her sun Ko. da sıırtılür. 11

D 11.rını ~ lhıııcı:ıen bir saat eve! teklif mık-
0 na vermeleri. 

(6978) 161186 

1> a. Sade yağı alınacak 
l :Yazıt Sa • 

eııı - ıısrıoo Al Ko. dan: 
" t11 M k lo 1adevat pazarlıkla alına-
~lıltaı te~~aınınen bedl!ll 172500 lira, mu-

11 •arına 11111 087l! liradır. bteklller her 
2 ıneyı 1\ 

''' - "=lıe 1, o. da ırOreblllrlcr. 
~it! 1() da D ll1HI 29 O 941 pnzartl.'SI ııUnO 
~ r, late1tı Bauzıt Sa. Al. Ko. da »arııta
ı,t 13deaınd, • 1•rın belU sun ve ıaa tte :n el 
btrı lf>bııt tarır •dlldltl v~hllı hazırlannıa-

laat ev ınektupJarını •kllltme 1aat1ncten 
(~ ICo na söndırmılırı. 

18) 1898t 

3 - Bu işe alt evrak ııunlardır: Keşif daki lromisyon blıuunndıı Y pılncaktır. 

er n 1~030 
ıunmaları. (7023) ' 

yeşil mercimek alrnacak 
Topkapı - Maltepe Sa. Al. Ko. dan 

2 - Taliplerin belli etinde muvakkat te
minat makbuzlarile teklif mektuplarını 

saat 15 kadar Ko. na vermeleri. (7123) 

17053 

(6970) 16929 

Cibinlik alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

hUltuııısı, :Clynt borduroau, projeler, yapı 

1 

S - ~u i c nlt artnnme 20~ kuruıı:ı':: 
iılerl umumi fenni şartnamesi, ekalltme kabilinde komisyondan alınabıllr. J,? 

11 şartnamesi, bayındırlık işleri genel eart • meye ıııtırAk cdecrk isteklil rln (30ıS) • 
namesi ve mukavele projesidir. 1stiycnlcr radan ibaret muvakkat teminntınrlyle 
bu evrakı her gün Sl\'1111 nafıa mUdUrlU • birlikte 2490 sayılı kanunun tarlfatı \•eç • 
ğtlnde tetkik edrblllrler. hile tanzim edcc ki ri tcl,llf rnektuplan-

1_ .Kap&lı zarf uııOlu ile 40 ton . ye:ıtı 
mercimek aatın alınacaktır. Beher kılosu
ııun muhammen bedeli 20 kuruı olup tu
tarı 8000 liradır. Muvakkat teminat 600 
liradır. Evsaf ve huıuııl ııartıar Topkapı
Maıtepeııl sa. Al. Ko. da gtlrUllır. . 

2- ihaleıl 16. ıo. 941 perşembe günü 
ıaat 16 da Ko. da yapılacaktır. İsteklılerın 
belll gün ve ııaatten bir saat. evet teklif 
mektuplarını Ko. na vermelcn. 

(7030) li031 

Sığır eti alınacak 
Kırklareli Sa. Al. Ko. dan : 
ı- S!i,5 ton aıfıretl pazarlıkla ııatın 

alınacaktır. Muhammen bedeli :1310 lira 
olup ıartname \'e evsaf Ankara, İstanbul 
Çorlu \'e Kırklareli komisyonlarında mev
cuttur. Ekıılltmeal 9. 10. 941 prrıembe gü
nü aaat ı de ynınlacnktır. Talip olanların 
temiMtla.rlyle birlikte Kırklareli Sa. Al. 
Ko. na müracaatları. (7069) 17032 

Vaketa alınacak 
Tophane Sa. Al. Ko. dan : 
1- Beher kilosuna 400 kuruş tahmin 

edilen 15 ton kunduralık vaketa alınacak· 
tır. Pazarlıkla t>kııiltmcal 29. 9. tıo pazar
teııt gtinU t1aat 15 de Tophane'de ht. Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. A)'rı ayrı 
bayilerden de ahnabılir. isteklilerın vere
cekleri mlkclar \lzerlnrlen knmınl kati te
minatlarlyle belli vakitte Ko. na gelme -
teri. (7083) 1 i034 

Kuru ot alınacak 

Çanakkale Sn. Al. Ko. dan : 
1- 400 ton kuru ot pazarlıkla aatın alı

nacaktır. VllAyet murakaba heyeti tara · 
tından te1bit edllnıl11 :Clyat esastır. Pazar
lıfı 29. 9. 941 pazartesi gUnU aaat H.ı de 
Çıı.nııkkale'de llli As. Po. Sa. Al. Ko. da 
yapılacııktır. İateklilcrln teminat mak • 
buzlarJyle Krı. na müracaatları. 

(7084) li035 

Sadeyağı alınacak 
Maltepe Topknııı Sa. Al. Ko. dan: 
l - z.z. 9. 9·11 tarihin.le pazarlıkla lhaleıl 

nııılan 60 ton Hde>at.na talip cıkmadııtın
rlan tekrar pazarlıkla lhnlesı yapılacaktır. 
Bl!hcr kilosunun muhammen bedeli 165 ku • 
rua olup tutnn 99000 liradır. 

2 - E\'sat ve huıusl tartlar Topkaı;ıı Mal· 
tept Sa. Al. Ko. da i"örülür. lhaletıl 2.10.941 
PCrtemtıe &:Unu saat ll'> te Ko. da )apılacak -
tır. KaU teminat 12400 liradır. 

(7113) 17044 

lki dizici alınacak 
Polatlı Sa. .Al, Ko. dan: 
l - 711 lira ücretle Polatlıda Top ve 

Top atıı okulu matbaaaına iki dizici alı· 
nacaktır. :bteklllerln ı-erekll veslkalariy
le okula mUracaatları. (7115) 17046 

Bir haata bakıcı alrnacak 
Polatlı Topcu Atıı Okulu Komutanlıtın· 

dıın: 

l - Okul hutaneal lcln ~ 40 lira ma
aelı bir hemııreye lhttyac \'ardır. A>Tıca bir 
talehe Hmek fstlhkakı da \'ardır. Taliplerin 
okul hastanesine mQracaatıarı. 

(7116) 171)47 

Sığır eti alınacak 
D. Bakır Sa . .Alma Ko. dan: 
l - Beher kilosu 20 kuruştan 105000 ki

lo ıığır eti kapalı zarf usullyle ekıılltme
yc konulmuıtur. 

2 - ilk teminat 1575 lira olup ihalesi 
S. ıo. 941 çarşamba gUnll saat 9 da. tstck-
1 !erin teminat v~ teklif mektuplarını bel
li günde saat 8 kadar, Ko. nn vermeleri. 

(724) 17054 

DEVLET DEM1RYOLLARI 

Elbise diktirilecek 
a. D. Yolları Afyon 7 inci İ!iletme Mü

dıirlüğündcnı 

Muhammen bedeli 20005 lira olan. işlct
memı:ı: memur ve mustahdemlnı ıçın, 6.;o ta. 
kım açık yaka (caket, yelek ve plntalon
dan ıbarct) ve 210 takım kopalı ccakct ve 
panıalondan ibaret) ce:nıın 850 takım clbı 

se ıle 400 adet palto ve <450 adet ııapkanın 
dıkimi ışinin, kumaşı ışletmcmızce verıl
mek ve astar (saten kazalın), tela, düi;me, 

sırma ve dıı';er harç ve malzeme ılc lila
meti farikalar mutcahhıdc ait olmak üze
re 2. 10. 941 perşembe giınu saat ı 1 de 
Afyon'da yedincı ışlctme mudtirlu{;li bına
ıında kapalı zarf usulıylc eksilımesı yapı
lacaktır. 

Bu iee girmek iııtiyenlerin 1500 lira 38 
kuruşluk muvakkat temınat ile kanunun 
tayin cttiı:;ı vcsıkaları ve tcklıflcrinı yuka
rıda yazılı gün saat 10 a kadar Afyon'da Ye 

dinci ıoletmc komisyon reıslıgıne vermele· 
ri llizımdır. 

Şartnameler parasız olarak yedinci iş

letme miidiırlüfündcn alınabilir. 

(6713) 16702 

T af münakasası 
Devlet Demlr>olları Sn. Al. Ko. dan: 
Aaatıda cinsi. mlktan, muhammen bedel 

ve mu\•akkRt teminatı yazılı bir kalem taa 
kapalı zarı uıullyle ckzlllmeye konulmuatur. 
Eksiltme 6.10. 941 pazarLC'SI ırUnU aaat 11 
de Sirkecide 9 leletme binasında A. E. ko -
mls>onunda )'apılacaktır. 

lıtcktllerln muvııkkat tl'mlnat makbuzu 
ve dll::er kanuni vesikalarını havi kapalı 

zarflarını aynı ı:an \'e ıaat ıo a kadar komla· 
)'on reisliğine \'ermeleri IA:ı:ımılır. 

Sarlnnmeler parasız olarak Sirkecide ko -
mbyonilan ve Bandırmada Bandırma Uıtaato
nundan tnllm edilir. 

Cinai Bandırma parke taıı. mıktan 140 
bin adet. muhammen bedel 16800 lira, mu -
"\'akkat teminat 1260 llra. 

(8208/6868) 
16849 

NAFIA VEKALETi 

Köprü betonarme dö§eme ve 
parke kaldırım inıaatı 

Nafıa V ckiletindenı 

1 - Seyhan viliyctinde Ceyhan köprü • 

sünün betonarma döıeme tecrit ve parke 
\'an Sa. Al. Ko. dan: kaldırım inıaatı (26.800) lira keliİf bedeli 
BehPr klloııuna 13> kuruı (!50) santim üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

tahmin edilen ll76 ton kuru ot kııı;ııılı zartla 
elcılltme)·e konmuıtur. Muhammen bedl'ıl sıkarılmıı,ıtır. 

Kuru ot alınacak 

20160 ıırıı olup ilk teminatı lll12 ııradır. Ev- 2 - Eksiltme 1-10-941 tarihine mUsadif 
ıar n ıartnametl komisyonumuzdan verile - çarumba ıunıi saat 15 de Nafia VekUcti 
rekUr. !hnll.'sl ıo. ıo. 941 cuma ııUnU ır.at 16 aose ve köprüler reisliği eksiltme ve artır· 
da komisyonumuzun bulunduı?u mahn'de >•-
pılacaktır. istekliler belli ııOn ve sa.ıtten bir 
11aat lince teklif mektuplarını komlsyorn ''er· 
meler!. (7117) 17045 

Odun alınacak 
o. Bakır sa. Al. Ko. dan: 
ı - Beher ıcuoıu :ı kuruı 40 aantlınden 

l.2!IO.OOO kilo odun kapalı zarf uıullyl3 l!lale 
edllecekUr. llk teminat :n~ llra olup lhaleıl 
14, 10. IMl Hh sün O •aat 9 da o. BaKır Sa 
.Al. Ko. da yıpılacaktır. Sartname~t Ko da 
sııruıur. 1ateklllerln ihaleden bir aıı.nt C\'el 
tl'kllf mektuplarını Ko. na \·crrnl!lerı. 

(7110) l70!V 

Sadeyağı alınacak 

D. Bakır Sa. Al. Xo. dan ı 

ı _ Evsaf ve ıartlar dahilinde 25 ton 111-

de yatı kapılı zarf uıulu ile münakasaya 

konutmuıtur. 

2 _ !haleti 8-11-941 çarıamba günü Si· 

9 da yapılacaktır. Beher kiloıuna 145 

:~ru$ tahmin edilmİlitİr. tık teminat 2718 
. 7" kuru•tur tııteklllerln teklif mek-
lıra " v • • t 1 

1 nl belli gUn ve aaatten bır 1&a eve 
tur ım 7050 
Ko. na vermeleri. (7120) ı 

Koyun eti alınacak 

Ci:ı:re Sa. Al. Ko. dan : 

1 _ Avaı?ıda cJns ve miktarı yazılı ko
yun eti kapalı zarf uauın ile satın alına
caktır. tateklllerin belli gUn ve aaatten 
bir 1a&t ev'el teklif mektuplarını Ko. nı 
vermeleri. < 17121) 

Cinai koyun eti miktarı 136000 kilo te
minatı 2652 lira :Muh. Bed. 35360 liri\. ek
ıiltnıe 15. 10. 9'1 atın aaat 10. 11051 

Kuru ot alınacak 

Van Sa. Al. Ko. danı 
ı _ Beher kilosuna 3 kuruı 50 santim 

tahmin edilen 560 ton kuru Qt kapalı ıarf

la eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - Muhammen bedeli 19600 lira o}up 

ilk teminatı 1470 liradır. Evıaf ve ıartna
vıeııl Ko. dan verilir. 

s - İhalesi 10-10.941 cuma günü saat 

ıs de Ko. da yap1lacalı:tır. htoklilerln 

ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme ııartnameıi ve buna müte -

ferri diğer evrak Nafia Vekileti ıose ve 

köprüler reisliii:inden (13-\) lruruı mukabi
linde alınabilecektir. Bu evrak Seyhan Na

fia Müdür!Ujj:ünde de görülebilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iıtekll -
lerln tatil ıünleri hariç olmak üzere ek • 
ıillme tarihinden en aı1 3 gün evel bir iıtl· 
da ile Nafia Vekiletine müracaat ederek 
bu gibi işleri yapabileceklerine dair ehil

yet vesikası almaları lazımdır. 
5 - İsteklilerin Ticaret odası vesikası 

ile (2010) liralık muvakkat teminatlarını 
havi olarak 2490 sayılı artırma ve ekıilt -
me kanununun tarifatı dairesinde hazırlı • 

yacakları kpalı zarfları ikinci maddede ya· 
zıh saatten bir ıaat eveline kadar komisyon 

reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 

muktaz:ldlr. (6612) 16725 

Yapı ve imar itleri ilanı 

Nafıa Vek(Lletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: :Maarif Ve

Jd\letl binasında yaptırılacak çatı tamira
tı, dö,eme ve boya işleridir. 

Kcııit bedeli: 5i9l.03 limdır. 
2 - Eksiltme 10. 10. 941 cuma gUnU 

saat 15 le Nafıa Vekft.leti yııpı ve ımar 1~
lerl eksiltme koır.lsyonu odaııında açıl< 
eksiltme usullyle yapılacaktır. 

3 - Ekslllme evrakı ve buna mUtefer
ri evrak yapı ve imar iıteri reisliğinde 
görU!ebilir. 

4 - Eksiltmeye glrebllmek için istek • 
lllerin uııulü dairesinde (43•.55) dört yüz 
otuz dört lira elll bq kuruıluk muvakkat 
teminat vermeleri lllzımdır. 

(70Si) 17036 
~~~~~~- -~-~~---

Satılık 
25 bey•ir küvetinde mazot motörp fran

ıız ve zınpara detirmen taflan dinamo 
kayıt •aire Sincp.nköy fıtaayonunda tes
lim satılıktır. Ankara 186 poata ırutuıuna 
müracaat. 4502 

• 

KomlsYOnda mevcut nUmuneslne ve evsa
fına ııöre tSOOl adet cibinlik alınacaktır. Be
her clblnllte tahmin edilen fiyat 16 lira 00 
kurue olup katı teminatı 748 llradır. lhaleııı 
30. 9. 941 paıartesl ırilnü ıaat 11 dedir. NO
mune ve evsafı komisyonda her ııün ırör1llc -
bitir Tallplerln yüzde 15 kıtı temlnatln.

16930 
rtyle birlikte Ko. na nıüracıı.atıan. 

l6971) 

Muhtelif yemek takımları 
alınacak 

Ankara Lv. A. sa. Al. Ko.dan : 
A§ağıda clna ,.e miktarları )•azılı 15. ka

lem mefruıtat aa:ın alına('aktır. Bu mık -
tarlar ayrı ayrı taliplere de ihale edllebl -
Ur. İhalesi S0-0-1941 ııazartesl gUnü ~ant 
ı ı dadır. Taliplerin teklif edecekleri fı>:nt 
üzerinden ctl5 kanuni tcminatlarlylc bır
llkte Sa Al. Ko.na müracaatları. Evsaf • 
ları her gUn Ko.da görtlleblllr. 
Cinsi 
Ayaklı ekmek t:ıb·~ı 
Sur ahi 

.Miktarı 
7 Adet 

4 - Jo;kelltmeye sircbllmek için tııliple- ıu ve ticaret veslkalnrını be111 gUn ve sa· 
rln 2160 liralık muvakkat teminatı Sivas atten tam bir saat cveline kad:ı.r komi'! • 
rnnlıandığına yatırdıklarınn dair mnllye yon başkanlığına vcrm ı ri. 
makbuzunu veya bu miktarda ıayruıı ka- (8325-6933) 
bul bankıı mektubunu ve 1941 yılına nıt 

1G8119 

ticaret vesikası ile ekeiltme glinUnclen en 
117. Uç gUn evci Sivas vAlill~lne mUmıuıill 
işleri muvaffalnyetle baea.rdıklarına dair 
rcfcranslariyle birlikte müracaatla alacak
Jan ehliye: vl'ııikıı.sını teklif mektubu azr!ı 
ile birlikte dııı zarta koymaiıırı ve ke:ı.f 
dosyalarını tetkik ve imza etmlıı bulun • 
maları lazımdır. 

5 - Teklif mektuplarına alt iç ve dış 
zarfların ve vcsalkln 4 Uncu madde hU • 
kilmlerlpe ve kanunr tariflere uygun bu • 
lunmnsı IAzımdır. Postada vaki gecikme • 
ler kabul edilmez. 

6 - İııtC'klllerln teklif zarflarını 1 -
kinci maddede )azılı tarihte saat 14 de 
komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
tevdi etmelrl lifin olunur. 

(8348-6910) 16897 

Elektrik malzemesi alınacak 
Eakl~c.-hlr Ilelefü> !'Si Hesap l~ıcrl .MUdür -

lüt:llnden: 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Vazelin alınacak 
M. M V. Hn\n Sn /\1 Ko dan: 
ı - ll!OO kılo vazclln yaQı satın atınacııktır. 

'Muhıımmen bedeli s ... ..ı ... lira olup kntl tnnlnab 
528 llrıı 7~ kuru,tur Pazıı.rlıf'ı 2<l 9. 941 p ,. 
:ı:anl!!t gtınü sn t 11 de Ankara'da llnva ııaun 
alınn komls)onundn )apılacııktır. Sartn mest 
komısyond ı::örOll'b llr. fateklUcrtn muancn 
cün ve aaatte komll;ynndn bulunmaları. 

(C::;(;~) lG:IOl 

Aseton alınacak 
1\1, M v lla.vn Sa Al. I<o d n. 

Su bardağı 
Sofra biçafı 
Çay fincanı tabak ve katık 
Alemlnyum çaydanlık 

• 10 Adet 
50 Ad"t 
60 Adet 

Adet Eııklı hlr bclcdoYC51 trnvtrntı umumlyesl 40 
8 

40 
40 
8 

10 
60 

100 

tein nlınııcak "n kıılem elektrik malzemesi 
Adet 7. 10 0'1 tar hine 

ı - Dort ton Asl.'ton paznrlıkln antın nb· 
nacaktır. Muhammen bl'd it 6400 ıını 

0 
up 

katı teminatı OGO llrnd r Pazartıtı 2'1. 9. 9U 

ı;ıa:ı: ırtesı ııunu a •'it 10 30 da Ankııra'dn Hnva 
&atın alma komi :vonun a )' ııııal' ktır. ş rtna• 
mrsı kom svonı1n ı:onıı. bilir. btcktı rtn ınua:v
ycn ~Un ve saatte k mlıı>onda bulunmaıan. 

Çatal Adet .. rastlı> nn anlı ~ünU ınat 
on beae kıı.dar kapalı zart uau.ırıe ekıılltml'> e 
konulmuftur !.luhammen b!'dcl M:>S Ura 40 

kuruı. muvakk t teminatı 40:.ı lira ::?3 kuruı
tur. ihale bl'kdl>e d:ııreılnde yapılacaktır. 
Ş:ırtnaml'll'r b d •!•iz ol ırıık belediyeden ,.c -

Kaşık 

Yem•k tevzi kepçui 
Su koğacı 

Ad"t 
Adet 
Adt:t 
Adet l'emek tabatı 

Ampul 
1· emek maaası 

Sıra 
s 

16 
l 

Add rlllr. lqtl'kll.crln ~100 num!lrnlı kanunun tıı
Ad"r rltntı datrealnrte hnzırl&>nt klan l<'ldlf mck
Ad,.. 

~ tuplnrlyle mezkQr ı::ı.lndl' belediyede bulun-
Ekmek dolabı 
Sandalye 

Adct maalrı llln oıun.lr. (G!l-13) lG!HO 
15 Adet 
10 Adet İetor p~rde 

Paspas orta B. 
(16972) 

Sandık yaptırılacak 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko dan: 

4 Adet 
160::1 

AtaCıda ~lns ve mlktartyle adı yaı:ılı 600 
ndet e\ rak tıandı:ı pazarlıkla )'aptırılııcak-
tır. 

Beher sıındıtn. tahmin edilen tıyat 7 llrıı 
olup muhammen bedtll 4:!00 liradır \e katı 
teminatı 630 ıtradır. lhalesı 2. 10. 941 ııer$em
be sunu ıaat 16 dadır. Taliplerin Ko. na mli
racaattarı. NUmunealnl ııörrnek l!Uyenler ko· 
mlayondan malQmat alabilirler. 

Adet Boy Genişlik Yükseklik 
250 i'O 45 M 
350 72 48 42 

(6973) 16!>32 

Kazma ve kürek alınacak 
:Ankara Lv. A. 8&. Al. Ko. dan : 
1- 20 adet kasma v• 30 adet kürek pa

zarlıkla ekalltmeal 30. 9. 941 aıı.at 111 de 
Ankara Lv. A. Sa. At. Komlayonunda ya
pılacaktır. 

2- İ!teklilerlıı tekllt edecekler• ' • atı 
nazaran 100 de 15 temlnalarlyle 1 te 
Ko. na mUrcaatıarı. (7074) • l703J 

Saman alınacak 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
1- Kapalı zarf uıQlü Ue ı~o ton ıa

man satın alınacaktır. Beher klloıuna tah
min edilen fiyatı (4) kur\11 olup muham
men tutarı 60.000 lira ve ilk teminatı 4500 
liradır. 

.2- ihalesi l~. 10. 941 aalı gilnU nat 15 
dedir. Taliplerin teklif mektuplannı thale 
aaatınden en az bir aaat evel komiıyona 
verm~lerl, 

3- Evsaf ve ıartları hergUn Sa. Al. Ko. 
da ıtırillebillr. (7020) 17029 

Çamaıır aoduı alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
llOO klln camuır ıodaaı pazarlıkla M.9.941 

ıaat 115.80 da alınacaktır. lateklllerln kati te
mlnatıarlyle birlikte komllyona ııelmelerl. 

(710t!) • 17042 

Yataklık ot alınacak 
.Ankara Lv • .A. Sa, Al. Ko. dan: 
Ankara ı.taı)onunda \'&ıronda tnllm 7000 

kilo yataklık kuru ot alınacaktır. 
1haleıi 2.10. 941 pertembe sUnU ıaat ll 

dedir. 
Taliplerin teklif edecekleri kıı.nunı tb•at ü

zerinden lemlnaUariyle birlikte sa. Al. Ko 
na müracaattan. (7110) 170<13 

ViLAYETLER 

Ceza evi insası 

Erzincan Nafıa Müdürlüğün
den: 

l - Ektlltmeye konulan lı: Erzincan vtıl
yet merkezinde ilk okul lnıaatıdır. Bu lıln 
keıll bcdeU 60.000 lira olup kapalı zart usu
ıırıe ekslltml'ye konuımuıtur. 

:ı - bteklllcr bu ısın kesit \'& ıartname. 
11.'rlnl 300 kurus mukabilinde Er:ı:lncan natıa 
mUdUrlUC'Unden alabilirler. 

8 - Eksiltme 2 t<>erlnlc\el 1941 ııcracmbe 
ııUnU sııat 16 dn Erzincan natıa mUdürlOi':ü 
blnnsınıln toplanacak ekllltmı komlııyonunca 
yııpılacaktır. 

4 - 1'."ksiltmen lıtırAk l!'decek lsteklllerln 
42:50 ıtrıı muvakkat teminat verrnes.ı Ye 941 
)'ılına alt ticaret odaaı veılkaaı ve en az 23 
bin liralık ıs uptıtına dair buna be~zer \'C

ılltB Uc Jh:ılcdctı Oc aUn evci Erzln~an \'UA• 
yetine ınOrn.cnııtln bu ite ırlrmek lcln 11lmıı 

oldukları veslkııyı tekllt mcktuplnnna rapt
etmelerı ı:ırltır. 

ti - Tckllt mektuplan yukanda OcilncQ 
maddede )'llZ.ılı aaatten bir ınat evcllne kıı· 

dar Jo.'17.lncan natıa mfülUı·tur:Unde teıckkUI 

edecek komisyon relsllf:lnc makbuz mukabl -
llnde verJlecekUr. Posta ile aöndeı11ecek 
mektuı;ılıırın muayyen ıaate kadar ırclmlı ol· 
maaı ve dıa zarfların mQhür mumu tıe kıı.pa. 
tılnı11 oıma11 ıarttır. Poatada vuku bulacak 
aıclkmeler kabul edllmea. 

(121T/87M~ 16730 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETİ 

Çukur yaptırılacak 
M. M. Vek(Lleti Sa. Al. Ko.dan : 
AkköprU'de levazım anbanna bir helll 

çukuru yaptırılacaktır. Keşif bedeli 530 
lira 89 kuru§tur. Pazarlığı 27 - eylül - 1941 
cumartesi günU saat 11 dedir. Taliplerin 
p:ızarlık g\l.n ve saatinde kati teminatla • 
riyle birlikte M. M. V. Sn. Al. Ko.na mU • 
rııcaatınrı. ( 6927) 16885 

Edevat kılıfı yaptırılacak 
ı.r. M. Vekı\letl Sa. Al. Ko. dan : 
Su geçmez bezden ve kenarları ııaraçh 

külliyetli mlkdarda tahlum edevatı kılıfı 
yaptırılacağından lııteklllerln numuneleri 
ile birlikte tekliflerinin 80 EylUl 9'1 tar!· 
hine kadar M. M.. V. Satın Alma Komis-
yonuna b ldlrmeleri. (69 3) 16991 

Çorap alınacak 

M. M. VeklUctl Sa. Al. Ko. dan : 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 36,75 

otuz altı kunıı yetmı, bcı aantım olan 
50.000 elli bin çift pamuk ve yUn karışık 
çorap pazarlıkla mllnakos3ya konmuştur. 
İhalesi 29. 9. 941 pazarteal gUnU 1aat 11 
dedir. Kati teminatı 2756,25 liradır. Evaa! 
ve ıartnamesi .M. M. V. Sa. Al. Ko. da 
görtllllr. İııteltlllerln kanunun emrettiği 
belgelerle ihale giln ve ıınatında komla • 
yona gelmeleri. (7005) 17027 

I-:umat alınacak 
ı.r. M. Vckl'ılctı Sa. Al. Ko. da.ıı : 
Beher metresine tahmın edilen fiyatı 

340 Uç yUz kırk kuruı olan 50.000 elli bin 
metre kahve rengi yUnlU kuma1' pazar -
lıkla münakasaya konmugtur. İhalesi 29. 
9. 941 pazartesi günü saat 10,30 dadır. 
Katı teminatı (19 500) liradır. Evıaf ve 
ııartnameeı 850 kuruu mukabıllnde M. M. 
Y· Sa. Al. n:o. dan alınabilir. Taliplerin 
ıhale gün ve aaatında komisyona gelme • 
ıerı. c1006> 1102s 

ANKARA BELEDiYESi 

Toprak teıviyeıi iti 
Anknra Belediyesinden: 

ı - Cebeci'de Hukuk mektebi yanındaki 
Erdem sokaıtının toprak teavlyeıı \'& nakil ııı 
onbes ııUn mllddetıe acık eksiltmeye konuı
muılur. 

2 - Muhnınmen bedeli (2640) liradır. 
S - Temlnau (lOSJ llrndır. 
4 - Sıırtname ve keııt cetvl!llnl ııörrnek 

ltıttyenlerln her gUn cncUmen kılcmtne 'e ıı
tek111crın de 3. 10. 941 cuma aunu nat ıo,so 
da belediye dıı.trealnde mllteeekkll encümene 
mUracnatıan. (6757) 16776 

Kamyon parçaları alınacak 
Anknra Beledlydlnden: 
\1 - 934 modeli zıs marka kamyon ıcın a· 

lınacak olan 18 kalem parca on beı ırün 
mOMetlc acık eksiltmeye konuımuıtur. 

2 - l\luhnmmen bedelt 801 llra 61 kuruı
tur. 

3 - Teminatı GO lira 12 kuruıtur. 
1 - Şartnnme!lnl görmek ''e bedelsiz al· 

mıık lstlycnterln her gUn encUmen kall'tnlne 
\'e Jstl!kUlerln de 10. 10. !>41 cuma ııUnU 111111t 
10 30 da bel!ldl>'e d:ılrl'slncte mütetekk'I en· 
cnmenc mUracantınrı. (6950) JG917 

Sulf at dalomin alınacak 

Ankara Belediyesinden : 
l - su işleri ihtiyacı için alınacak olan 

(100) ton sultat dalomin on beı gUn müd
detle ve kapntı znrf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (40000) llrndır. 
3 - Teminatı (3000) lirl\dır. 
4 - İhııll'sl 14. 10. ll4l sah gtinü saat 

11 de yapılacağından ııartncımcsını gUr • 
mek ve (200) kuru3 mukabilinde nlnıalt 
fstlyenlerln her giln enctlmen knlenıln 
nıUracaatıarı ve isteklilerin de ih:ı.le tari~ 
hı olan 14. ıo. 941 salı gUnU sant ona ka
dar usuıu dalrcıılnde tanzim erlecekl 1 kapalı zarfla teklif mektuplarını beled~r 
dairesinde mUteıekkll encllmene vernı r~ 
ri. .(695) 1702~ e c 

(G3Gl) 16502 

Pamuk çorap alınacak 
M. M, V. Havu Sa. Al. Ko. dan : 
l - MUteahhlt namı hC'sabına ıo ooo 

çift pamuk çorap pnzarlıltlıı s:ıtın alına. 
caktır. Muhammen bedeli 3000 lira olup 
kaU teminatı 450 liradır. Pazarlığı 8. ıo. 
941 çarıambn gtınU saat 10 da .Ankarada 
hava satın almn komisyonda yapıla k _ 
tır. Şartnamesi her gün komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin ihale saııtinde ko • 
misyonda bulunmnlnrı. (C8!l5) 16 60 

Lastik şişirme makinesi 
alınacak 

M. M. V. Hnva Sa. Al. Ko. dan : 
1- 8 adet benzin motörlyle mUteharrlk 

10.Stik §l§lrmc makinesi pazarlıkla satın 
alınacaktır. .Muhammen bedeli 4880 lira 
olup kaU teminatı 732 liradır. Paz rlıg-ı 
29. 9. 941 pazartesi &UnU ııaat 10 da An· 
kara'da Hava Sa. Al. Ko. da yapılac ktır 
Şartnameıi komisyonda görül bıllr. 1 t k: 
illerin muayyen glln ve l!aatte komi voncta 
bulunmaları. (6987) 1695• 

Elbise diktirilecek 
M. M. v. Hava Sa. Al. Ko. dan: 
l - 200 takı."ll ııcdlklt okur harici elbise 

dtkllrlleccktlr. Muhammen b d il • ıo ı a 0 • 

Jup kaU teminatı 375 liradır. Ku ı astar ve 
s:ıtcnıerl vcktıkttcn ,·r"'1lmt'lc ı rt \ r
ııtı :m. 9 941 pa%artesı ırunu aaat ıo 4 te 
Ankarada hnva aatın alma komlnonunda 
yııpılacnktır. s~rtnamtl-'t hrr ırUn kom y nda 
aörUll'blllr. lstcklllerln ihale aaatlnde koınıs. 
yonda bulunmalan. (7011) ı !'l!'J!i 

Yüz havlusu alınacak 
M. M. V. Itav11 Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 3!500 adet ) üz hıı vlusu ı>aırıırlıkla ııa • 

tın alınacaktır. Muhnmmen bl'dell 227., lıra 
olup killi temin l miktarı 341 lira 25 kuru,. 
tur. Pnzarlıı!"ı 29. o. 941 Pll:ı:n.rtl!fl1 ırilnu ıa.l\t 
11.15 te Ankarnda h~vn satın alma k'11tı1.ıı o
nundn yaı;ıılacaktır. Ş rtn ır.esl hrr ırllrı ko
m!ıııonıtıı ııörUleblllr. lstcklllerın !hal a a. 
Unde koml.Jııonda bulunmalan. 

(7012) 

Fotin alınacak 
?ol. M. V. Hava Sn. Al. Ko. elan 
1- 1000 çltt Gd. htırlcl !otln pııznrlıkla 

satın alınacaktır. Muhammen bedrli lO ı in 
lira olup kati teminatı 1500 liradır Pa • 
zarlığı 3. ıo. 041 aalı gUnU aant 10,SO da 
.Ankara'dn Hava Sa. Al. Ko. da yapılar k· 
tır. Şartnamc!!I koml~onda r,örtll bilir. 
İıteklilerln muııyycn gUn ve saatte k ti .. 
yonda bulunmaları (7061) 17024. 

Kuma§ alınacak 
M. M. V. Hava Sn. Al. Ko. dan : 
1- Talibi zuhur etmiyen on bin metre 

hava rengi er kıt-lık elbls llk kumaş yeni· 
den pazarlıkla satın alına<' ktır. Muh m
men bed il Si 500 lira olup kati temın,tı 
11625 liradır. Pazarlığı 2. ıo. 941 per mhe 
günü saat 10 da .Anka.rn'da Hav~ S Al . 
Ko. da yapılacaktır. Şartnam 1 h r ın 

190 kuruı mukabilinde komiıı} ond:ın alı. 
nabilir. tııtekltlcrin ihale saatinde ı omls-
yonda bulunmaları. (6089) 17026 

Su tesisatı malzemesi alınacak 
ı.~. l\!. V. linvn Sn. Al. Ko. dan : 
l - Muayyrn gllnde talibi çıkmıyan 47 

kalemden ibaret ııu tcslıatına alt malz e 
tekrar pazarlıkla satın alınacaktır. Mu • 
bammen bedeli 11820 lira 87 kunıı ol ıp 
kati teminatı 1773 lira Ui kuru tur. p • 
zarlığı 80. 9. 041 salı gUnU saat 11 de An. 
karada h:wa satın almn komisyonunda ya
pılRcal<tır. Şartnamesi komlsyondıı gtln.1-
lebllir. İsteklilerin muayyen gtın ve sant. 
te ltomlııyondn bulunmaları. 

<7127) 17056 

MAARİF VEKALETi 

Memur alınacak 
Maarif Vckllll~indcn : 

. Merkez teşkilAtı için mlls3bakıı imtıha
nıle memur alınacaktır 

l . 
- Memurın kanununun 4 Uncu mad

de indeki tıartıan haiz olmak. 
2 - F.n az ortıı okul -ıezunu olmak. 
3 - Askerliğınl yapmıı veya tecil dil· 

mlş olmak. 

4 - Yazı makinesini kullnnmaeını bil
mek. 

İmtihan 20 9. 941 pn:ı:nrtc i gUnU saat 
14 de vekillik binn ında yapılnc ktır. 

Taliplerin lmtihıı.nın lrra dil<'<'t'~ı in-
den evel bir dllekct' ve !oto~ afi ıyle 
birlikte vekilliğe n racant ctı 1 r ı n 
olunur. (7126) 17055 
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Lastik levha münakasası 
Kızılay Cemiyeti U. Merkezinden : 
Ct'mİyctimiz Cazrnaske Fabrikası ihtiyacı ıçın yaptırılacak 

( 150.000) adet liıstik levha veya top halinde lastik kapalı zarf 
usuliylc münakasaya konulmuştur. 

1 - 30.000 den atağı olmamak üzere yapılacak teklifler ka
bul edilir. 

2 - Bu levhaların imali için iktiza edecek ham kauçuk bedeli 
mukabilinde Ccmiyetimizce verilecektir. 

3 - ihale birincite§rin ayınm 20 inci pazartesi günü Ankara
cla yapılacaktır. 

4 - Teb:l;f veren müesseseler nümunclcrini 15 Birinciteırinde 
teslim edeceklerdir. 

5 - Şartnameler cemiyetimiz İstanbul deposundan ve Anka
ra'da U. Merkezimizden bedelsiz olarak alınır. 

6 - Muhammen bedeli bir levha için bir liradtr. Muvakkat te
minat mektubu teklif edecekleri miktar üzerinden 3 7,5 hesa-
biyledir. 4440 

• 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Teknik Okulu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından 

Cinsi 
Patates 
Kuru sor;ruı 
Nohut 
Toz ııckcr 
Kuru UzUm 
~ıercımck !yeşil) 
Kunı fasulye (çalı) 

Yumurta lndet) 
Kunı barb:ınye 

Sirke 
Tuz 
Salça 
Limon (ad t) 

Gaz (lltre) 
Çay 
YMsı kadaylf 
Ekmek kadııyl! çl!t 
Tel ltadayıt 

Ekmek 
Kaşar peynir 
Beyaz peynir 
Un 
Pirine unu 
Şehriye 

lrmik 
:Mak.ırna 

Zeytin 
Zeytın yaCı 

Sabun 
Pirinç 

:Miktan :Muhammen B 
10000 12 

DOOO 7 
2500 26 

10000 48 
1000 48 
1000 26 
5000 2 

75000 
2000 
2000 
8000 
1200 

24000 
:>00 
200 
500 
500 
500 

50000 
2000 
2500 
6000 

250 
800 
500 

2000 
2500 
4500 
4000 
9000 

2, 
20 
10 

7 
28 

6 
20 

760 
53 
43 
30 

13 
120 

70 
23 
35 
40 
40 
45 
42 

•D4 
56 
50 

Lira K. 
1200 

630 
650 

4800 
480 
260 

1400 
18i5 

400 
200 
210 
336 

1200 
100 

1520 
265 
215 
150 

W891 
6500 
2400 
li50 
1380 

87 60 
120 
200 
900 

1050 
4230 
2240 
4500 

18857 50 
İstanbul Bcş'ktaş Yıldızda bulunan okul un 1941 malt yılı ihtiyacı olan yukarda cins 

ve mlktarlarb le tahmin bedeller! yazılı erzak kapalı zarf usulQ ile GUmllşsuyunda 
Yüksek Mllhendls mektebi muhasebesinde 29.!l.1941 tarihine rastlıyan ııa:ıartesl &'ilnil 
taat 10,30 da 11 kalem ve saat 10,45 te 18 kalem erzak ve saat 11 de ek".nek ayn Uç 
18rtnamede cksıltmeye konulm11$1ardır. İlk teminat 1191 llrn 25 kuruı ve 1414 llm 32 
kuruş ekmef n ilk teminatı 487 Ura 50 kuruştur. isteklilerin şartnan: Pyl görmek ve 
ilk teminatı ~atırmak lstlyenlerln eksiltme den bir glln evellne kndar okulumuza ve 
ekslltme ı;:UnU de Yüksek Mühendis mekte bl muhascbC'slne gelmeler!, teklif mektup
larının eksiltmeden bir saııt evveline .kadar makbuz muknblllnde komisyonumuz bns
kanlığına verllmlı olmalıdır, postada vakt olacak 1:cclkmclcr kabul edilmez. 

(7925-6439> 16478 

Elektrik ceryanı kesilecek 
Ankara Elektrik Şirketinden: 

Y enitehir'de ismet lnönü, Kazım Özalp, Me§rutiyet ve Yüksel 
caddelerinin bir kısmından, tevsi ameliyesi dolayısiyle 29.9.1941 
tarihinden 4.10.1941 tarihine kadar her gün saat 8,30 dan 12,20 
ye ve 13,30 dan 17,30 a kadar elektrik cereyanının keıileceği 
bildirilir. 4504 
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Kücük Tasarruf Hesaplan ., 

1941 İkramiye Planı 
adeı 2000 Uralılı 

J • 1000 • 

2000.- IJrı 

- 3000.- liar 

2 • 

' . 
• - uoo.- lira 

• - JOOO.- lira 

8 adcı 

35 

80 .. 

'°° • 

zso Uralık - 2000.- lira 

ıoo 

50 

20 

3500.- lira 

4000.- lira 

• - 6000.- lira 

• 
• 

K<'e'ıieler: 4 Subat. 2 Mayıs, 1 Atustos, 8 tkincltesrln tarihlerinde yapılır 

ENSTiTÜLER .ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ k·ı· l 
= A N ı T K ö y § 7 nci tertip 3 üncü çe ı ış p anı 

imtihan günleri : 
Yüksek Ziraat Eıı.stlltıaU Rektörltlğiln • : "Küçük evler" Yapı Koopera-

den: : 
Orman, Veteriner ve Zlnat Fakültele· : lifinden: 

: Bu piyango 7. 1 O. 941 de Afyon' da çekilecek 
-

rine bu yıl kabul edilecek talebelerin ae • : 126 ya dahil ortakların tapu _ 
çim imtihanları İstanbul'da Sultanahmet'- : vesikalarını almak üzere idare - : - -te yUksek iktisat ve ticaret mektebi kon - : haneye müracaatları rica olu- : 
ferans salonunda ve Ankara'da YUksek : nur. 4467 : 
ziraat eıı.sUtUsUnde a.şağ"ld& yazılı ~n ve -
saatlerde yapılacağından namxet talebe - "; l 1111111111111111111111111111111111 il l r"' 
nln imtihan komisyonuna mUracaatlan. 

Ders: Fizik, Günil 6-10-1941 pazartesi, 
saat: 9.12, 

Ders: Tilrkçe, GUnü 6·10-1941 pazartesi, 
saat: U.30-17, 

Ders: Kimya, GUnU: 7-10-1941 ıalı, aa. 
at: 9-12, 

Ders: Biyoloji, GUnü: 7-10-1941 n.lı, 

saat: 14.30-17, 
Ders : Cebir, GUnU: 8-10-1941 çar~amba, 

saat: 9-12, 
Ders: ).·abancı dil, GUnll: 9-10-1941 per-

~cmbe, saat: 9-12. (68!191 168911 

Ayakkabı olanacak 
Akcadnlı" Köy Enstitüsü MUdUrlOğUnden: 

OKULLAR 

Hasta bakıcı aranıyor 
Siya.sal Bilgiler Okulu Direktörlüğün

den: 
Siyasal Bilgiler Okulu talebe revirinde 

çalışacak bir haııta bakıcıya ihtiyaç var
dır. Aylık ücret 30 liradır. Yeme, içme ve 
yatma mekteple temin edilecektir. Hasta
nelerde çıılışmııı ve hastaya bakma lııle
rlnde bilgili olmak lAzımdır. Her giln 
mektE>be mllracaat olunabilir. 7091) ' 

17037 

cııul asker postalı, miktarı azamı 700, a&• 

garl 550 beherinin r~atı 9 lira 50 kuruı tu· ,:!11111111111111111111111111111111111111~ 
tarı 6650 lira teminatı 498 lira 75 kurus. - • -

1 - Yukarıda cinsi, mıktan, tutarı ve te- :E N EQSTERI N § 
mlnatı )'azılı hulunan azami 700, asa:arl SM : : 

cıtt asker postalı kapalı zart uıullyle eksilt· : Sıhhath olmak için insanın ağ:ız, : 
me)·e konmustur. - _ 

:ı - MUnakasa 30. 9. 19U salı ırtınll 1aıı.t : burun, boğaz ve bademciklerini sıhhi : 
15 te Mnlat)a maarif mUdUrlUll"Unde yapıla - : bir tarzı!a temiz bulundurmMı IA • : 

k - -en tır. - zımdır. : 

kU!ı:;:,::te:~~:r ır~l~~ı;~~aır:::. ke~:~n:1::: § Ru yollarla giren anjinler, grip, : 
ıerlc birlikte yukarıdaki tarihle mektuı>larını : kızıl, kızamık, diCleri. kabakulak, : - -en a:cc saat 14 e kadar mıı.arlr mUdUrlURiln • : çiçek, auçıçcğl, menenjit . • llAh : 
deki alım. aatım komisyonuna vermeleri JA • : buln.,şıcı hastalıklarda : --NEOSTERlN 
zımdır. : 

4 - Bu alım, satıma alt eıı.rtnıı.meler An· : 
kara maarif mildilrlUQUnde ırbrtileblllr 16000 : 

---pülverızasyon veya rarrarası : 

Memur alınacak 
TUrkı~e Demir ve Çelik ~·abrlkalan 

MUesscSP-SI MuclUrluQunden: 
MUess~emtz.liı memur mUnhalatında 

ıstlhdam edilmek uıere 3659 numaralı 

uarem kanunu hUkUmlerl dahilinde ve 
bir derece sınai ıtletmc zıı.mmlyle mU•a· 
baka lmllhanlyle memur alınacaktır. 

lııteklllerln: 

ı - Asıınrt orta mektep me;,:unu ol· 
.nalan. 

:ı - Aıkerllklerinl ıra etmlı bulun· 
malan. 

3 - Yaılannın 33 ten tazla olmama• 
sı. 

6Rrttır. 
Verilecek Ucret alAkadarlann lntl· 

oak derecesine ıröre 75 ıııı. 140 liradır. 
imtihan ı. ıo. 941 tarihinde Ankara· 

da SUmerbank umumi mUdUrlUtUnde, 
lııtanbul'da SUmerbank latanbul sube· 
sinde, 17.mlr'de Yerli Mallar Pazarında 
ve KarahUk'te mUe!lllcse mUüürlUtUnde 
yapılacoklır. 

isteklilerin Anknra'da SUmerbank a· 
mum! mUdUrJQll"Unden ve latanbul'.:la 
SUmerbnnk tstanbul aubeslndcn ve Ka
rnbUk'te mUes.~e~e mUdUrlUQUnden te· 
darlk edebilecekleri lı tateıınamelerlne 
nıatıda ya~ılı veııalkl battıyarak en ırec 
n Eylül 941 cumartesi ırUnUne kada.r 
mtlhnn mahallerine mllracaaUarı ıı~n 

olunur. 
ı - Tahıtl veılka11 (aul veya ıure-

tl). 
:ı - NUtuı kU:ıdı (ve ukerllk vesi· 

kası) (941 askerlik yoldam.uını havi). 
3 - Sıhat raporu 
4 - Polla iyi h11l kAtıdı. 
~ - S boY 7 vesika fototratı. 

4353 

-
oifaya yardun eder. = ---: Böyle hnı<tnl11r ile temasta bulu • : 

§ nanları korur, ıahsi ihtiyat ve tedbiri ~ 
: aldırır. : 
: to~c7.&ne:erde reçetesiz satılır. : -";11111111111111111111111111111111111111~ 
Resmi daire ve Sefaretlere elverişli 

Bir otomobil 
satılıktır. : Telefon 6386 numaraya 

miiracaat. 

Sivas vl!Ayetl Hafik kazl!sı tapu sicil 
memurluğundan : 

Hafik ka7.asının Yavru köyllnde, Na
dar, dolayı, Dolu deresi mevkiinde Uç par
ça tarla ve Kapı önU mevkllnde bir parça 
harman yerine .ağustos :!911 T. 91, 92, 94 
ve 96 numaralı tapu kııyıtlarlyle mnllki 
bulunan nıezk(lr köyden Yıı.vıılu oğlu ha· 
cı Hasanın 310 senE>sind~ ölllnıiyle oğulla
n Halil ve Ahıııet ve Mehnıetten başka va 
risi olmadığı ve bunlardan Ahnıet mezkur 
4 parça gay;lmenkuldckl §RYi hissesini 
(iOO) kuruıı gümüş para bedeli mukabilin
de kardeşi Hallle satıp bedelini almıı bu· 
lunduğundan bahisle Halil veresesi tara
fından uııılen adlarına intikal ve lesı,;ili 
isten itmektedir. 
Satış ve !ili tasarruf lıtıdlsetcrlnin vaki 

olup olmadığ'ı hakkında idaremizce 2 • 9. 
941 tarihinde yerinde tahkikat yapılacak-
tır. 

AHI.katlı bulunanların evrakı müsbite -
ıılyle birlikle mezkQr gllnde nıahıı.llln<lc 

hazır bulunmaları ve (10) gtln içerisinde 
idaremize müracaat eylemf!lerl ilAn olu-
nur. 4501 

İkramiye 
adedi 

1 
4 
6 

40 
120 
160 

1200 
1.200 
8.000 

160.000 

İkramiye 
miktarı 

Lira 

80.000 
10.000 

5 ,000 
2.000 
J.000 

500 
100 

50 
10 
2 

İkramiye 
tutan 
L!rn 

30.000 
40.000 
80.(100 
80 000 

120 000 
80 000 

120.000 
60 000 
80.000 

320.000 

170.i31 - YckQn - 960.000 

Tam bilet 
4' lira 

Yarım bilet 
2 lira 

'ı?~f!ıa11d3m~8° sc:>34\lli 
Yüz bilette 42, 68 bilet kazanacaktır 

HaSllihn o/o 60 ı ikramiye olarak dağıftlacaktır. 
-----------------------------------------,--------:_.,, 

~ Sayın halkımızın . 
nazarı dikkatine 

Ankara P. T. T. Müdürlüğünden : 
Paket Po5tanesi, Ankara Postanuinden, Anafartalarda açıl· 

mıt olan P. T. T. Merkezinin bitişiiindeki daireye nakledilmit ol· 
duğundan paket ve kıymetli mektup vermek istiyen sayın halkı· 
mızın An af artalardaki Paket Postanesine müracaatları rica olu· 
nur. (7096) 17038 

'=============================================~ 

İCRA ve İFLAS ANKARA 

Ankara Beslnc1 lcra Memurlu2undan: Satılık otomobil 
Ankara Defterdarlığından : Anknra'nın le: Cebeci Seyhan sokak No. 

..1111111111111111111111111111111111111111... 19 da ikamet eden Fatma kızı Selmanın na• Muhammen bedeli (1000) liı"adaJl 
ret olan Bulk marka otomobil 19. ıı. f 
tarihinden itibaren bir ay müddetle ASKERi F ABRIKALAR 

Memur ve daktilo alınacak 
Askeri Fabrlkala~ tekal\t ve muavenet 

sandığına mUsabaka ile iki memur ve 1 
daklllo alınacaktır. 

1 - Alınacak memurlann en u orta 
mektep mezunu olmaları. 

2 - Askerlikle hiç bir alAkalarının bu-
lunmaması, 

3 - YUksek okula devama mUsaade e-
dilmiyecektir. 

" - Kazananlara 36116 sayılı barem ka
nunu hUkUmleri dairesinde Ucret verile· 
cektir. 

:; - Alınacak daktilonun, çok seri ve 
sıhatli yu:mRsı lAzımdır. (İmtihanda ka
zanıuılar arasında müsavat halinde orta 
okul mezunu olanlar tercih edilecektir.) 

6 - Gerek memuriyet ve gerekse dakti
lo imtihanın& bayanlar da kabul edilecek
tir. 

7 - İmtihan 30 eylül 941 salı gUnU sa
at (14) dedir. 

8 - Taliplerin en geç 29 eyliil 941 pa· 
zartesl gUnü akşamına kadar aşağıda ya
zılı veslkalan ile birlikte askerl fabrika
lar umum mUdUrlliğti blnaın dahilindeki 
sandık mildllrlllğline birer istida ile mU
racaat eylemeleri lAnmdır. • 

A - Mektep uahııdctnamesl {asıl veyll 
sureti) 

B - Nüfus tezkeresi (asıl veya .sureti) 
C - Askerlik terhle vesikası 
D - Evelce vazifede bulıınmu§ olanla

rın ayrıldıkları yerlerden aldıkları bon -
servis.... (7107) 17041 

Uluı i 23 üncü yıl.- No. 7237 
İmtiyaz Sahibi 

lakender Artuıt 

Umumt Neıriyatı İdare Eden 

Yazı lıleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Müessese Müdürü Natit Ului 
ULUS Burmevi ANKARA 

- DİKKAT -
Gazetemize sOntı erlltn hfr aevı J'&· 

ırııar. o .. redllaln edllın•lll san .,. 
rUmu ve lu.Yboluıundan dolan tııo 

ı:ıtr mesulb'et ıraııuı oıanm.u. 

: mına üalremlzc·e cıkarılan icra emrinin teb· --- -: lll":I esnasında bordu Selmanın lkametır(ı.hın· -- Muhasip aranıyor --- : dan bir St•ne eve! cıkarak gltlll":I ve htılen 
- nerede olduğu belll oımadı2ı hukuk usutU 

: Anonim ve llmltet alrketıer muhase- : 

zarlıkla satışa konulmuştur. ; 
İsteklilerin % 7,5 teminat nıakbıl 

le her haftanın pazartesi ve per~ 
gllnlerl saat lfi te Defterdarlıkta tol' 
cak l< • mlsyona gelmeleri otomobili 
mek için otobUs garajına ve ıııırtn 
gormek Uzerc Defterdarlık milli eı. 
ınlldürlilğline müracaattan. (i055) 

E ::~:~9ca~~;::~• :ı; ~~~:~'ı~ın~ıı~:~;~~ E 
: tır. l:IO liraya kadar maas verilebilir. : 
: Posta kutuıu 123 numara)'a müracaat : 
: etmeleri. 4381 : - -- -., 111ıı11111111111111111111111111111111 ı r 

Ankara İkinci Asliye Hukuk Hakimlığin
den : 

Ankarada ziraat bankası tarım krc•ll ko· 
operatlrtcrl kontrolorU Snkıp Coskun taratın· 

dnn mahkemem1ıe acılan ıoyaılı davasının 

durU$JllUI ııonun.ıa: 
Davacının e\·elce almıs oldul!u Coskuner 

80) adının (Coşkun) olarak defılıtlrllmeslne, 

nUfusa tescil ve IUl.nına 17. 9 . 941 tarihinde 
tem>U: yolu acık olmak üzere karar \'erildi· 
ğl ıııı.n olunur. 4 ımı 

Ankara inhisarlar Baş Md. 

Anbar tamiri 
Ankara İnhl!ıarlar Başmlldilr!Uğlinden : 

547 lira 91 kuruııhık keşif vıı.raka..qına gö
re Sekili tuzlası anbar tamiratı pazarlığa 
konulmuştur. Pazarlık muamelesi ıo. ıo 
941 tarihinde saat 16 da başmlldilrliığ{i -
mlizde toplanacak komisyonda icra e<lile
ceğinden taliplerin belll giln ve ııaattu eh· 
llyet veslkalariyle ve 41 lira ilk teminat 
paralarlyle birlikte komisyona mllracaat-
ları. (7060) 17023 

ARANIYOR 
Ecnebi bir aile ap11rtman arıyor. Yentsehlr 

Ucar sokak No. 2 Yalman apartman Bay 
uıııınırer adresine mUrııcaat edilmesi • 

YENİ Sinemada 
BugUn bu a:ece 

Saat: 16.30 ve 21 seanslarında 
BIRAKil,:\UŞ KIZLAR 

Bat rollerde: Mlchelln Presle -
Manel Cantal • 

Saat: 14.30 ve ıs SO ııeans:nda 
BlR GECEl.lK SEVGİLİ 

Bas rolleı de : 
Theo Llna:en • I'a.ul Hörbla:er 

Saat 12.15 te ucuz halk matinesi 

Hamam6nQ Acık Bava Sinemasında 
IKNOJllTA 

JllUhakemeleri kanununun tcl.ıllgııta nıUt••dalr 

hilklımh•rlne ıtiırc ll:"ın~n ırııllKat icrasına ka· 
rar verllmls olıluiiu nılan lslıu illi n Larlhlnılım 

itibaren lı1r ay !cinde elfahl veya tahriri be· 
ynnda bulunmak ve tcblllt 
olmak uzcre lltın olunur. 

makamına kaim 
4505 

İşçi alınacak 
Demir ve Tahta Fabrikaları Türk Anonim Şirketindell: 

Makina inşaat Şubesinde çalıştırılmak Üzere, birinci sınıf ot111 

tesviyeci, on tornacı, bir frezeci, iki modelci ve on dökümcü>'' 
ihtiyaç vardır. Talip olanların ehliyetname ve çalıştıkları yerle: 
den aldıkları hizmet vesikalariyle birlikte Adapazarında DeJ11j( 
ve Taht ' Fabrikaları Müdüriyetine müracaatları ilan olunur. 

4500 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1111111111111111111111111111ıı•• 1 

-------------
Dinamo • 

vesaıre ahnacak 
Mersin Liman lıleri inhisarı Türk Anonim Şirketi Umum 1'' 

dürlüğünden: 

-- Şirketimiz cer vasıtaları için mazotla çalı§ır motörlü Din• 
tevzi tablosu ile kompile projektör satın alınacaktır. Hangi ta 

§ te yapılacağı bili.hare ili.n edilecek eksiltmeye i§tİrak etmek jı 
yen taliplerin 17-10 1941 tarihine kadar bu husustaki teklif J1I 

= tuplarını ,irket umumi müdürlüğüne göndermeleri rica olunıJi• 
= 4439 
.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111••'' 

Sus Sinemasında 
Bu ırUn bu ırece 

Saat: 16.30 ve 21 •ennıılarında 

KÖYLERiN ŞARKiSi 
Bas rolde: lmperlo Arecntına 

Saat: 14 SO .,.e 18.30 seanslarında 

PRE!•sı.ERlN GECEI.ERt 
Baı rolde: Katede .Sa.ıry - Jean Murat 

Cebeci Yenldotan Sineması 
HUDUT KORSA~L.AIU 

SOMER Sinemasıl1 
BueUn bu g~ce 

En bil)'Ük ve en heyecanlı kahrtıı11 
vııkası 

HALll\tE 
B~.:YAZ ESlR.E 
TUrkce so ı.ı 

Sc r ıar ~ 
12.15 • 14.SO • 16.30 • ıs.ııo . gece 

tsmetpaaa Sakarya Stne1'11111ı 
HUCOl\t 
T!lrkce 116zID 


