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~KURUŞ 

Milli Şef İsmet İnönü' nün · yüksek huzurloriyle 
.. .. .. • , • .. .. o 'O • t .. tt ., • .. • 

üncü Türk Dil Kurultayı dün açıldı 

DON AÇILAN DÖRDÜNCÜ TÜRK DiL KURULTAYINDA MAARİF VEK1L1M1Z B. HASAN - ALI YÜCEL REiSLiK KÜRSÜSÜNDEJ AÇIŞ NUTKUNU OKURKEN 

Cumhurreiaimiz, 8. M. M. Reisi, Ba§Vekil ve C. H. P. 
Genel Sekreteri ile birlikte görüşmeleri 

takip buyururlarken 

Kurultayı açış nutkunda Maarif 

Vekifimiz B. Hasan -Ali Yücel dedi .ki : 

Dil inkllabımızın şu on yıh 
canh ba arllarla doludur 

.• • • ( / ) C~hurreiaimiz, M_il~i Şe~im iz lnönü, Dördüncü T ii r Jı 
Turk Dıl Kurumu Genel Sekreten Dü. Kurultayı Reıslık Dıvam •eçiminde T eye i§tirak 

• 1 .ti ~ U .1 ~ e L, 1._ ediyorlar 

1 B. lbrahim Necmi Dilmen Kurumun son altı 1 

Romen ve fransız basınının Saracoğlu yıllık çalışmalarının bir bilançosunu yaptı YENİ YÜZ LİRALIK 
BANKNOTLARIMIZ Hükümeli hakkında dostane yazlları 

Üniversul gazetesi diyor ki: 

Türkiye, iki muharip zümreye 
karşı tam bir dürüstlükle 

bitarafhk siyasetine devam ediyor 

Temps gazetesi de şöyle yazıyor: 

Saracoğlu Ankaranın görüşlerini 
bütün berrakhğı ile anlatmıştır 

1 B llkreş, 10 a.a. - Yeni Türk baş
V ~kili Şükrü Sarııcoğlu'nun Büyük 
Mıllet Meclisindeki beyanatını ro· 
men gnzeıelerl neşretmişlerdir. Bu 
beyanat sarahatı ve sarnimilil!'I ile 
d erin bir tesir yapmıştır. 

Romen umum! efk~rınm bu hu· 
(Sonıı 8 ı!nciı ~ııyfach) 

Hint 
meselesinde 
üç çıkmaz 

Falih Rıfkı Ar Ay C.H.P. Meclis Grupu 
Hindistan'd;ı Kon&re Pıınisinin lider· 

~ 250 ha ile beraber tevkif olunmus· 
!\ır: bu tevkif haberi ile beraber, ajans· 
lar Gandi"nin bir ouı.kunu, Hint Umwni 
Valisinin de bir beyannamesini verdiler. 
G~i'nin nutkunda eğer üç h.ıfıa içimle 
İngilizler Kongrenin dileğince hareket 
etınezler•e, '"yıı';ın h!l.linde mücadelenin 
~lıyııcağından" bahsetmekte idi. Kon
~enin dileği ise "1 cümle ile hulasa 
nfunahilir: "Hirufotan'ı bırakıilız ve 
ıtidiniz!". Hindistan Umumi Valisi ~e, 
liindi~tan'ı kendi basına bırakmaktan 
ilııcak iki netice alınabileceğini söyle • 
ıtıisıir: içenle anar~i 'e boj;;'U_şma, dışar
~n istila! 

Eğer bu buhran, bans vaktinde çık· 
lrı ı~ olsaydı, İngilizlerle hindiler kuşı 
lcUJıya kalacaklar, milli hürriyetler ıla· 
"ası güden herkes liinı istiklillcileri ile 
beraber olacaktı. Halbuki ralnız Anıerİ· 
ka ve avrupalt demokrasıler değil, milli 
kul"tuluş savasında bulunan Çin dahi 
İ\nnıtre kararlarının ale>-hindedir: Çin 
llıİlli} etper\ erlerine göre iapon emper · 
Yillizmi durdurulmak için biran önce 
Flirmln}'a'n ı n geri alınması lıizım gelir, 
bunun için de müttefikler ancak Hindi~ 
ta.n'a da)'llnahilir. lfalhuki ingilirler çe -
kildi~i gün japonlar Hindi<tan'a gire -
<~ter. \.in"i de tamami)·le snrmı$ olacak
lar »e A~>""nın uzun esirlik ıarihi ha, 
1.trnı~ olut.kıı r. 

C)ek•en mi iyon mü•lumandan başka, 
lıl'r hiri rın )ckünu hirkaç mil)onla he 
•ap)ar~n bi•c;o!.. un ~urlıır Kongrenin fik· 
"İrıd• rlı>ıfüdirler <;i!iıhlı ve döi:üsken 
ııiuçlı mudiımanların, Kongre idare~i· 
114! kar,ı hemen i•yan otdeceklerine '"f>
hl! yc~n.ıi' ?nr fdgrafrııı bildirildiğine ~ö
re ~ üslümanların lideri )'tğın halinde
ki ~H~eilere isıirak etmemelerini kcn-

(Sonu ' üncü sayfada) 

C. H. P. Meclis Grupu U
mumi Heyeti bugün saat 15 
te toplanacaktır. 

Hint liderlerinin 

tevkifinden sonra 

Bombay'Ja 
durum 
kötüleşti 

Bir(ok ölü ve yaralı var ! 

Gandi henüz açllk 
grevine başlamadı 

Umumi valinin evine 
hücum etmek istediler 

Bomhay, 10 a.L - Bombay eyaleti 
valiliji.nlıı tebliği : Buı;üıı uat 16 ya ka· 

.( Soııu 4 üocii sayfada ) 

Dordilncü 'l'ıırk Dil Kt1rullayı tliin 
saat ıu,80 ela D il, Tarih ve Coğraf~ a 
t'akult••.si koııfer~ıııs sıılonundn ilk u
mumi toplantısını yapuııŞtı r . 

ll. "l. J\lı-clisi Ht·isi Ahı!ıılh:ılik Ren
da ve Ba~vekil Şilkrii Saracol(lu ile 
Parti Genel ~ekretcri Memduh Şevket 
Esendal'ın, ıııcbus),ırın \'e yurdun her 
tarafından gdmiş olan dclı•ıı;f'lerlc 
ll:ılkevlcri ıııuıııessillerinin, lstaııbul 
Üniversitesine, Ankara Fakiilteleri ve 
Rnstitiılerine mensup profesiırlerirı i~
tiriik e,·lenıekte oldukları Kurultayın 
hu açıiış toplantısına :\!illi Şef İsııırl 
İnöniı de huzurlariyle şeref \·errnişler
dir. 

Dinleyicilere ayrılnıı~ olan yerlerılc 
&eçkin hir dıwı-tli kütlesi ile yerli ve 
ccnehi ajııns ve bıı•ın muınessillcri ha
zır bulunmakta iıliler. 
Toplantı orkestranın çalılığı İstiklfıl 

Marşiyle bnşlaıııı ~ ve hıındnn sonra 
Tiırk Oil KurumııBaşkanı .\1 ırnrif Ve
kili Hasan - Ali Yücel nçış nutkunu 
söylcıni~tir. Taın metni ikinci sayfn. 
ınızda bıılııııan ve Kurultay tnnfınılan 
stirekli alkışlarla kıırşılannıı~ olıın hıı 
nutku Kurultay Rnı:ıkıınlık Kurulu için 
yapılan seçim takiheylcıııiştir. 
Yapılan teklif ür.erine Kıırııltav 

Ilaşkanlıjhna :'lhnrif \'ekili lla,an ·_ 
Ali Yücel, ,\shaşkıınlıklnrıı R. :'lf. ~ 
.\!celisi Reis Yekili Şemsettin Giinııl- ~ · 
lııy ile Parti Genel Srkrderi :'\Tcrııdııh 
Şnket E'crıclnl, ~ekreterllklere ele 
r-i't"<>ı ıı etln Sahir (Rinı;11I), l\:l'rııal Tu
ran ( Isparta), Kııtsi Trcı-r (S<'yh:ın) 
ve Tnliıı ı ve 'l'ı-rhiye He~· eti l\zaların
dan Faik Reşit llnllt seçilrııi ~lerdir. 

Altı yıllık çalışma raporu 
Kurultay Bnşkıınlık Kurulıınıın bıh'

lccc teşekkiilii ilzerine Kurıım Gt'n.el 
Sekreteri İbrahim Necmi Dilmen kür 

•····ana..,. o saıoı 

Ebedi ~el Atatürk' ün 
muvakkat kabrinde 

M aaril Vekilimiz 
nutkunu verirken 

süye grlcrck aln yıllık çalı~mal&ra ait 
rnporu ıı u okuuıuştur. 

Kurultay uyclerlne ' 'hoş gcldinia'' 
<lire başlıyan lıu rapordıı son Kur ul
tnydnnberi geçen altı yıl içinde bi rçok 
ola) hırın ıııutal znııınnd.n Kurultayın 
toplıınıııa ıııa imkan bırakmadığı İ!fS
rı:t edilerek şilyle denilmekte idi: 

"Bu oıııylnrın en ııcıM, yureğiıııizde 
siinıııe~ bir yas bırakanı~ olan, Kuru
munıuıuıı kurucusu, yirıııiııci asrın bu. 
~·ıik dılhisi ulu onıler Atatürk'iın ha
yat.'\ ı;oılı·rini kapaııınsıdır. Türk ulıı
sunıııı ve Türk yurdunun varlııi;ını, 
cgı·ıııeııli~ini, ilcrleıııesini, yenileşme
sini )aratan Atatiirk, Cuınhurlıık ço
ı·uklarına ulusal bir dil ,·ermek yo
luııılııki çıılışıııaların da hrııı ıı~ andı- ı 
rıl·ısı, hruı canlandırıcısı olıııııştu. 

9 ıığıısto~ t 9:?b ele yeni Turk ıı~ rf
Jr.riııi k.ıbu! ile b:ışlı~·.ıın bıi~ ıik Dil 
denimi 12 temmu~ l!J3:? de Tıırk Oil 
Kurulunun yaratılmasiyle yeniden ha
rekete ıı;eçnıiş ve o gündı-nheri de 
durıııar, dinlenmez bir uğraşma ile 
ılcri ) ıiruııılı~liır. 

bu ayın on beıinden itibaren 
tedavüle ~ıkarılmağa baılanacak 

ıo sonte~rin 1938 de hayata fl.'Ö7.- , 
terini yuman Ataturk, blıtiın l6tiklA.I ' 
ve inkılap ~avıı~larında en yakın ar
kacl ~ı olan Ulusal onderimiz, sevgili 
ve buyuk Cumhur Da1,1kanımız İsmet 
İııoniı'niın yiıksek varlıinnıla hem yti. 
ce ve eş,iz dehasının, hem de benzeri 
olııııyıın bu) iık eserinin devamını bu l
ıııu~tur. 

'l'urk Oıl devriminin daha ilk ışık. 
ları hl'lirtligi gıinl<>rde, 17 şubat 929 
da uııl u bir S11) le\·le 'l'u rkı;ecilik yol
larını açmış olan bü) ıik koruvucu 
gı•ııcl lıa~knnınıız bııgun de baş;mız
da J'iırk ilinin ve 'l'lirk dilinin kur
tıılu~ ve ilerleyiş D:ışbııiıı olarak ht
pirııize sevinçler ve inançlar saçmak. 
tadır. 

(Sonu 2 inci ~a.yfada) 

Milli Şef Kurultay 
Komisyonlarındaki 

çalışmayı takibettiler 

-OOOMO 

Bu ayın on beşinde tedavüle çıkarılacak olan yeni yü 
liralıklardan birisinin ön yüzü 

Memlekl!'tılmize aeıt.ırillrken yolda 
deniz kaz.asına uğrıyan )"Üz liralık 
bal)knotlarımız yerine Alrnanya'da 
bastırılan yüz liralık banknotlarımız 
önüm!lzdekl ağustos ayının on be • 
ş\nden itibaren tedavüle cıkanlmıya 
başlanacaktır. 

Bunlardan tedavüle çıkarılacak 
miktar kanuni tedavili haddi dahi
linde kalacak ve ancak kupür teb
dili veya kupürler arasındaki nis
petleri tan:tim eıtmek için peyderpey 

Moskova'ya göre 

tediyat1m17.da kuntınılmalı: ~ 
çıkarılacaktır. 

BUyüldütü: 17,5X7,!i saııtlmetn
dir. 

Vasıflar: 
ön yüzü: Zemin reıı&i san.mtırak 

mordur; resim. cerceve, yazı ve ro
zetler siyaha yakın mor renk~. 

Sol tarafta &'E"?l\.ş b!r mada.lYon 
içerisinde Reisicumhuru.muzun sap 

(Sonu 2 inci &a}-fada) 

Berlin'e göre 
Dördüncil Türk Dil Kurultayına ıs· 

tlrak ed<"I\ delcQ"elerle u~·<-lcr dün sabah 
Kurultayın aÇl!ışındım önce saat ıo oa 
ba•lannde. Maarif Vcld.J:I Has:uı,..aıı 

Yücel oldutu halde At.atürık'Un muvak· 
kıa.t kabrmd ziyaretle bir cclefık ko.r
m114ı.ar ve Ebcdt Şerlın mtıncv1 huzurun
da tA:z:lnUe dilmlslcın:l'r . (a.a.) 

' Türk Dil Kurumu Genel Batkanı 
Mill1 Şef İnönU dün öğ'leden sonra, 
Dil - Tarih ve Coğratya Fakültesi
ne gelerek burada toplan tı halinde 
bulunan Türk Dil Kurultayı Komis
yonlurı çnlıı;ımalnrı ııı takibeylemiş 
ve geç vakte katlar Fakliltede kal· 

Kanlı Almanlar 
Kafkasya' da 

~ 

B. lbrahim Necmi Dilmen 
konuşmasını yaparken mışlardır. (a.a .) 

t t f 

muharebeler 

oluyor ilerliyor 

.~~ Almanlar ağır 
klU kayıplar verdiler 

Piatigorsk da 
i~gal olundu 

Dördüncü Türk Dü Kurultayı üye ve delegeleri Ebedi Şefimiz A T A T O R K 1 ün 
11tuvakkat kabrinde 

Mo&kova, 10 a.L - B u sabahki 
sovyet tebliti : 

Dün &-ece sovyet kıtaları Kotelni
kovo'nun dotu şimalindeki Ketskaya 
bölgesinde ve Armavir kesimi ile 
Kropotkin kesiminde dü~manla mu· 
harebeye devam etmişlerdir. 

Berlln. 10 a.a. - D . N. B. ajansı
nın askeri kaynaktan aldıfl mal(l
mata göre, şimal Kafkasya'nın ya
maçlarında do!';u-c~nuba doğru bü
yük bir hızla ilerü yen süratli alman 
kıt.aları, 9 ağustos ı:-ünü Pis.Ugorsıc 
şehrini ı~~al etmlslerdir. 

Öceki keııimlerde rniıhim bir de -
ıti§iklik olmamıştır. 

1J. Stokholm, 10 a .a. - Ofi dansının 
Moskova. 10 a.a. - Sovyet te"o- hususi muhab·rt blldirly'Or· Pıat1-

li~;ne ektir : j gorsk'u gecen alman kuvveÜ«"ri şlm-
8 ağuııtoııta hava birliklerimiz dl Procklad.noer civarlanna Yal'• 

cephenin muhtelif kesimlerinde 30 mışlardır. 

(Sonu 3 üncü sayfada) ~Sonu 3. ~ ~ 
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Kurultayı 

Vekilimiz B. 

nutkunda Maarif açış 

Hasan - Ali Yücel dedi ki 
l, 

,- Dünkü 
A; u o 

Dil mızın şu on yı ı 

darla doludur 
lofaarif V d:ilinıi· fl. llııran • Ali 

Y uc-~I. 1 urk Dü Kurumu Baskaııı 
sıf tıJiyl~, Dordun(u 1 urk Dil K.ı.· 
rultay,.,ım r.ılısmalar1111 asagıdal.ı 

1111tulla ll{mıııır: 
.. _ Turk Dilınin Bi"ıyuk Koru}'UCUSU 

Milli Şefimiz, 
Kurulı:wın değerli üyclcri, 
Dorduncu Turk Uıl Kurulı }ınl yuk· 

sek rnrlıklarıoız onünde açm la derin 
bır muıhıluk du:ym;ı.ktayım. Turk Dıl 
Kurumunun ılk Kurulta}"l 1932 yılınd;ı. 
Dolmahahçe Sarayın<Lı. topla!lmı~tı. Bu 
carıh, Cumhun}eı tanhıne Tur\ dikili· 
~inin inkılip ha}nı.mı olarak g çmişıır. 
1kinci ve uçuncu Kurulıayl r a nı )erde, 
ikişer yıl ara He toplanarak Turk mil • 
lcnnin, içinde yanmakta d~-am eden 
na dil ateşini aınlandınn ş, hızlandır· 

mı$ıır. Kurumun Ana Tuzub"Une gore bu 
DMduncu Kurulıayın 1939 da toplan • 
ma~ı gerekhordu Fakat 19~8 Sonreşrı· 

ninın 10 uncu gunu, Buyük Kurıancı • 
mıı, inkıliplarıınızın )apıcm Sevgıli 
Aıaturk'umuzu kaybetmek ıııasına uğra
mıştık. Ondan sonrııkı yılda dunya mıl· 
letleri bugunl..-u büyük kan dl•asıoa gir· 
diler. Onun için Dordfu nı Dıl Kı nıl • 
ta}'tnt bu )ıllar ıçınde geri bırakmaK 
zorunda kaldık. 

Şu anda ıoplaıunamıza, kurtıtluşumu· 
7UCI be iti olan Ankara'da Dıl, Tarih· 
Coğraf}a Fakiiltesınin içınde ~!arken 
ı::önullerimızde ölmez olarak )'ll$1)an 
Büyük Aıaııirk, gozlcrımizın ö unde 
canlanmakooır. Su 5< lon bö> le ıoplan
tılar içın O'm.m ute i, Onun cmrhle 
hazırlanmıştı. Ön olduğu Dil inkıUbı· 
nın )"Cn.İ bir ~a ını, burad;ı > şam:ı· 
rruz ve y~acmaımz, O'nun ruhuna du)• 
duğumuz sevı;i .. e minnetin }eni bır 

hcldeği sayılmalıdır. BUt"a)'a gelmeden 
biraz önce, ruhu kadar temiz ve hey;ız 
mennerler içinde yaı:ın J hedi ScI'i, )Ok 
olmaz s~,ı;:ile-rle St'liımladık •e rahmeıle 
andık. Şu açı~ dakıka ınd.ı da hu Yuce 
hltıra) ı U)gı ile tekrar rderim. 

Bir acı ve tesellisi 
Dekcrfi Turk Dılcılen, 
Aıariirk un cılunıi> le u radıiımız de

rin acının IC1ellı ı, O nun büıun kuttu· 
luş "e iJerlC)ış \-aşlarınd.ı en yakın ul· 
ku ' e iş ıı.rkad:ışı olan Mılli Sef'imiz İs· 
met lnönu'nun Yuce •arlığında gorun • 
mekırdır. 

Her mkıliJ> ıttılışını, Turklu:Un mil· 
Jl buıunhıgu ıçinde. ve ıesırli tcdhirJe
rinın kudrctnle )er cttırcn; 1929 da 
lurk Dil hamesını ıoplamak uzcre kur· 
duğu Dıl Enrwneninı açnrkcn, oz Tu "" 
çe SÖ} le" i> le onlara omck vcrcrdc yol 
J:OSteren ve bo)l«e tam ı kıl:ipçı Dıl 
Türkı;üluı;unwı ı1ıı;ını ilk ıuı.ın, lno U· 

dür. 1940 yıl ı 1 t~rininin 18 incı gunu 
Dıl Kurumunda "Mılli Dil '-c Mılli Tıt· 
rıh, bır Milli varlık, haııa bır Mılli mıi· 
daf a mesele idir." sozu)le Dil ve Tarıh 
inkıliplarımız.-ı en kı5a "e mln:ılı ifadC}i 
veren loöou'dur 1?41 f')lulunun .z6 sın· 
da, Dokuzuncu Dil Ba)ramı dola)ısi)le 

bürün vatandaşlarına hiuıbedip T ürk 
mılletıni, dıl de"rimi )Olunda ' a r ku"· 
•etı)le çalışmı)'ll çağıran, ene lnönü
dur. Busun <le Dördüncü T urk Dil Ku· 
rultayını niz •ıı.rlıklariyle onurlandıra· 
rak Turk Dilcilerine en büyük sevinci 
bağışlamış bulunuyorlar. Türk kulıilrü· 
ne ve onun uzu olan Türk diline hizmet 
e-tme}i, h:ıyarlarıruı amaç bilmiş hepımi· 
zin, şükranluını, saygılarını, minnetleri· 
ni Yuluek Huzurlarına sunarım. 

Sevinç verici çalıımalar 
Arkada,lar, 
Dil üzerinde )-ıllardanheri )':lpı lan 

çalışmalar, gerçekten büyük verimler le 
tarihte eşi ı;örülmedik bir iı:ikılAp ham
lesi yaratmıştır. 

Bu iıtkılip battketlni, ondan önceki 
sadeleşme ve halklaşm:ı cereyanlarından 
a1ıran en önemli nokta, bu inkılabı Türk 
milleti}•le Türk Devleıinin elele vererek 
1apmış olmasıdır. Eski saltanat devirle· 
rinde de gunün ı;e ha}'lltın icapları, ka • 
lem tutanlan dil üzerinde değ4mele-r 
yapmı)ıı ı;ötürmuştur. Onları saygı)ıı de
ğer bulmakla beraber, emeklerinin etki
lerini >'llYllm:unış ve kökleıınıcmiş ola· 
rak ,ı;:ormek zorundayız. 

19::?8 alfabe inkıllbirle başlıyan Cum· 
hurt}er dilciliği, b:ızan y.ızıcılarım ızın 
bile 1etişcmcdiği ba~ondürücü bir hız· 
la yürumu<, Büyük Tü~ inkılibının bir 
s:ı.fhım olarak dünyanın ha1ret gözle:i 
onünde )'llrınki (Oeliklarımıza yüksek ı;e 
milli bir dil anlayışı getirmiştir. İstik • 
lal s:waşiyle doğan yaraııa duyuşa wn 
uyabilecek dil hamlesi de ancak bö)·Je 
olabilirdi. 

Bcqarılarla dolu on yıl 
Sayın Dilciler, 
Dil İnkıliıbımızın ~u ocı yılı, ger 

çekten bu >-ol üzerinde çııl.Jşanlara bü -
> ük gönül sevinti verecek kadar canlı 
ba anlarla doludur. T ürle dilinin yurt 
içinde • e dışında, zamanca ve mckinca 
uzak )ııkın urltklan derlenmi~e çalışıl· 
mış; zengin dil kıı>ııaklartmız incelen • 
mıs: Tarama Dergisi, Söz Derleme Der· 
gılcri gibi dil anıdan ele gelmiştir. Süz. 
de ve )az.ıda, Türk dilinin canlı unsur· 
lannı mC}dana çıkarmak için büyük 
emdder verilmiş, hazırladığımız sergide 
görülecek ol:ın )ııyınlar )ııpılmı şıır. İlim 
ve teknik dilimizi millileştirmek ıçın 
ilkokullardan en >'Ük ek bilim Kurumla
rımıza kadar, bir çok bilgi d.ıllannda )e· 
nı ıerımlerle oğretim )'llpahilecek hale 
gelmemiz; Türk dilınin millilqm~ da· 
T sıncl:ı, uzun )Ol alındığını gvste-ren 
bir bel edir. 

Huıun bu çalı,maların bir cs:nlı vas
fı da, halkın vç uzmanların ortaklaşa 
l'mekkrirlc llle)d:ına geJmiş olma.sıdır. 
Daima yapılma ı di.i~ülen işler ve ta· 
s:ırlanan girişmeler, uzmanlara '\C ica • 
hında büıun memll"ketc bildirilmiş, on· 
1.:ırdan düşünceleri sorulmuş, ancak l'tuo
dan sonra kesin kararlara ı.·anlmışıır. 
On yıl içinde, dilimit.in )ııpısı , .e doğu· 

KUR UL TAYIN 
KOMİSYONLARI 

4 üncü Türk Dil Kurultayı Komisyonlarma seçilen 
üyelerle seçildikleri Komi syonlan gösterir listeler 
aşağıdadır : 

Lugat " Filoloji Komisyonu j Ö:ı:ey (Manisıı Saylavı). B. Pror: Ki7 
zım İsmail Özkan (Tıp FakUltesı 

B. Ömer Asım Aksoy (Gaziantep Profesörlerinden), B. H nlll N ime • 
Saylavı), B. Rahmi Apak (Tektrdatt tııllah Öztlirk ( Öğretmen). B. B in -
Saylavı), B. Nurettin Art:am (Mu - başı Enver Sökmen (Genel Kurmay· 
harrır), B. Fnlih Rıfkı Atay (Aoka· dan)· B. Prof Ercüment Ekrem Ta· 
r a Saylavı), B. Fazıl Ahmet Aykaç 10 (Muharrir), B. Prof. Şekiı> Tunı; 
(Elii:ı:ıg Saylavı), B. Re at Nurı Gün- (Ünıversıte Profesörlerinden), B. 
tekın (Çanakkale SayJ vı), B. Ab - Refet Ülgen (Urfa S ylavı). B. Prof. 
dillkadır İnnn (Profesör), B. Yakuı> Zeki Zeren (Tıp Falı:ültesl Profe • 
Kadri Kar osmano lu (Lahey Elçı. sörlerlnden) . 
si) , B Hamıt Zilbeyr Koııay (Maarif S k 
Vekilliği MUzeler Mudürü), B. Ya· Gramer - enta s 
şar Nabi Nayır (Ş ır ve Muharrir), Komisyonu 
B. Ali Canip Yöntem (Ordu Sayla· 
vı), 

Lengüistik - Etimoloji 
Komisyonu 

B Prof. Reşit Rahmetı Arat (İs· 
tanbul Onlvcrsıtesi f rotı. B. Prof. 
Ahmet Cafero lu (İst nbul Ünıver· 
sıteaı Prof.), B. A. Dılat;ar (Ti.ırk 
Dıl Kuru u B şuzmanlanndan ), 
B. Ismaıl Hami Dun ment (Muhar· 
rır), Dr. Saım Ali Dill!mre (Rıze 
Saylavı ). B. Ahmet Cevat Emre 
(TUrk Dıl Kurumu Kolb şıların • 
dan), B. $cV'kct Azız Kansu (Dil -
Tarıh • Cogr !ya Fakt.ıltesı Deka -
nı), B .. F'uat Kösera.f (T..ırk Dıl Ku· 
rumu Kolba§ılannd n), B. Naım 
On'3t (Konya Sı:ıylavı), B. Rag1p Hıı· 
lOsl Özdem (İstanbul Üniversitesi 
Prof.), B. Yu uf Ziya Özer (E kiıe
hir Saylavı), B. Has n He it Tan
kut (Marn Saylavı), B. Abdullı:ıh 
T ym s (Harı('ıye Vekilctı Mllter • 
eımlerincl n). B Vedat Nedım Tör 
(Radyo MUdilrU). 

Terim Komisyonu 

B Emrullah Barkan (Malatya 
Saylavı), B. Ali Ulvi Elöve (Oğret· 
men), B. Ahmet Cevat Emre (TUrk 
Dıl Kurumu Kolbqılanndnn ı, B. 
Sabahattin EyUboğlu ( M!. V ekillljti 
Miıfettişlerınden) , B. İsmet Ulukut 
(Öğreımen), B. Tnhir N ejat Gencan 
{Öğretmen), B. Necmettin H!"lil O
nan (Mf. Vekilliği MUfetılşlerıryden) , 
B. Mıthat Sadullfi.h Sander (Öğret: 
men), B. İhsan Sun.ı:u tMf. Vekillı~ı 
:MUsteşarı), B. Hakkı Tarık Us (Va· 
kit gazetesi sahiplerinden). 

Önergeler Komisyonu 
B. İzzet Ulvi Aykut {HakAri Say. 

lavı), B. Aziz Samih İlter (Erzincan 
Saylavt) , B. Muvaffak Menemencı-

. oglu {Anadolu Ajansı Umum MU -
dUrU), B. Talı\t O nay (Giresun Say -
lavı}, B. Refik Ahmet Sevenı::ıl ( V a
kit Gazeıes. Muharrirlerinden) B. 
Faik Re it Un:ıt (.Milli Talim ve 
Terbiye Heyeti Azasınd~n), B. Kadri 
YörUko~lu (Mllli Talim ve Terbiye 
Heyeti Başkanı), 

Tüzük Komisyonu 

su üzerindeki araştırmalar •e bilim de· 
nemcleri nımsanmıyacak bir önemde • 
dir. Yıll:ırdaıı beri butun bu denemcle • 
rin ve çalı,.ruıların pzdiği iz, iniş çıkıJ· 
ları ne olursa olsun, Turk dilinde )'1 • 

bancı kuralların ya~amıısına son \ermi~, 
ilkokul çocuklarımızdan bilim adamla· 
rımıza kadar, hep inin zihninde Türkçe 
söıleme, Tü~çe yazma, Turkçe anlama, 
Türkçe duşunme İsteğini ve alı~anlığı· 
nı ram minas.iyle )ıı.ratmıttır. Bugün, 
Türk milletine herlıanı;i bir duşuncC}'İ 
anlatmak için, ancak oının diliyle ko • 
nuşmayı bilmek gerektir. Bilginlerimiz. 
)-.wtrlarımız, yarattıkları eserleri yuzbiıı· 
lere ve rnil}onlara yaymak için böıle 
yapıpak gerektiğini anlamış bulunu~or· 
lar. 

Güven verici bir müjde 
Yakın gelecekıc, Turkiye'oin her )'ti 

geniş ölçüde kicap d"reden memleket· 
!erden biri olacağına, dil inkıllbı güven 
verici bir müjdedir. Unutmuyoruz ki, 
dilin wı urlan '\'C bunların bağlandıkla· 
rı kurallar uzerindeki bütün emekler, 
düşünmek ve duşünüleni söyleyip )'az. • 

m;ı.k içindir. Anaık bu 1oldandır ki, 
du}'E:USU ve ~işüncesi olanlar, bunları 
büyuk kütlelere ulaşıırabilirler. Onu:ı 
için Türk dil haznesi olacak bir sözluk 
\·e dil kurallarını gö,ıercn bir gramer 
rapmayı Kurumun bunu hazı.rlayıa '\'ll• 

zifclerinden sayıyorum. 
Arkadaşlar, 

Sııhsl görüşlerimiz ve suru!' ı:elen 
alışk:ı.nlıklanmız, dil inkılabının İnan· 
dığımız esaslarına, günümüzün tıer finın· 
da ve çalı malanmızın her alanında tam 
uymaktan bizi geri bını.kmamaJıdır . .Me
deni bir disiplinin dı ş görüouşlerindcn 
biri olan imladan. soylemek istediğimiz 
fikirlere kab olac~ kelimelere kadar, 
dil bilincimizi her an U)ıtntk tutmanın 
gerektiğine bir k~re de burad;ı. dokun • 
mak İs.terim. Onun için, bir )"andan ka· 
lem ıutanlarımız.ın dil inkılabına bağlı· 
lıklannı eserlerinde gösıermeJeri, bir 
)'llndan her dcrecrdclü ö.ı;retiı:n kurum· 
lanmrzın ) etişrirdiği ne illeri, bu ruh· 
ıa ıcrbi~e eımcleri ve l)c,Jet ıeşkilltı • 
mızın geride kalmamak için bu inkıll • 
ba ayak uydunnalan milli bir ödevdir, 

Alışma salhcuı artık 
aşılmı§tır 

Sayın arkada,lar, 
Göğsumüzu gererek sôyliyehiliriz ki; 

)'tllardanberi üzerinde durduğumuz dil 
inkılibı işinin en gıiç ohın alışma ı;:ı.fh&· 
lan artık a,ılmışur. Sim ı ycni~i }'Ct' • 

lcşdrmdc, esid lcri tamamlamak, açıl:ın 
yolun ilz:crindc durmadan, :ırsıl.madan 
yürüyerek inkıl.ihımız.ı olgunlaşıınnak 
deuindtı iz. Kurultay çalışmalarının bu 
}old:ıki ilerlemeleri hulandırac:ığına gu· 
'en besliyoruz. 

Arkadaşlar; 

Yüksd: Kunılınyn yiirclcıcn haµrı· 
lar dilerim, hepinizi sa~gı ve evgilerle 
sellmlanm." 

Belediye 
Meclisinde 

Belcd1yc Mecl! 1 dUn t 17 de Vıı· 

ll \f(! Bcledi;ırc ıu-ısı a. Nt".7.at Tan® • 
tan'ın rolsl c:ınae te\knlAdc bir tOPlan· 
u yaı:ımıotır. Bu toı> nt.ıya aıt ruzruı • 
mcr.in ilk madde rını, beledlye banlm 
kadrosunda y.ı.pılacllik crf:'l V<' 

büt~ baZJ !11511 ve madd C'rlne mun
zam Uılls1sıı.t ('.klcnmcsl h ı.kl.:ınndlık 
Büt(ıe Enctl'.IlcnJ mıı.zbatalın ksk. ı 
ediyordu. nu ma:ı:b talar konusutmuf 
ve kabul cd l:m16Ur. 

Btınd:ı..n wnro Be' 1Y<' ve suı r ld:ı· 

rest mütc!enik mn llı.hc:k-ml !n üc· 
reUerlne :r.am yapı ı lıaldundakl 

Bütce ve Tar!te Enctlmcnlerl m 
lan müzakere cd !mla, bunlal"ll o r • 

bu 

t.cl>cr olmıua knrnrlaıtırılmısur 
Dahn ııonnı, Hesap ıeım Mu'1url:üit 1 

kadrosuna 
faıııl ve rnadd<>I re mun7.nm 
eklcmnrsl h k rınıfakl ffl<'timm kam~· 
ta.n da !kabul C<\ le ek t.oplanuYn son 

vcntml4t::r. 

M. Ruzvell M. Sta in' e 
bir mesaj yolladı 

Londra, 10 ıı.a. - Rnyter'ln Moe 
kova'dan i:ığrcndiğıne ~öre, Mr Huz· 
velı'ln Sovyetler Bır11$tinrleki hu • 
susi mümessilı Genemi Braılley, 
Stalin'e getlrdl~i mesajı henU:ı: ken • 
dlsine vermemiş olcluğı.ınu söylemiş. 
tir. 

Çağrı 
ııı Mf'Cl'ls Hcs:ı. p mnn ın T tlctk1 F.:nMI • 

mcnl bugün S:tat ıo da toplamı.ca.ktır. 

tahya Saylnvı), B. Mahmut Nedim 
Zo.pçı ( Malatya Suylııvı). 

Meclis 
Bi.i}'ük .Milll't .Meclisi dun Rcfl't Ca· 

nııez'in .rci.illğinde ıopJan:trnk nıznamc· 
sinde bulunan maddelerden Adliye ha·~ 
tarifesi kanununun bazı maddelerinin de

Dil 
davamız 'L) 
gerçekleşiyor 

ğişıirilmcsine, Mali)e atlı tahsildarlarııuı Tüıık dll1mn sad~ <1a.ı.'1Sl, yılda 
hay\;ı.n )-emi bedeli •'Ctİlmcsinc, muamc wr koro flzdndc d~ tııXM tö-
Je vergisi kanununun 12 inci maddesine ren JtÜ."llcrt biter blıtmcz llitC$\ oo -
bir fıkra eklenmesine ait kanun Jiıyih3 • nm, hızı ta.vsıyruı ''bazı :ıı sav-
larının ikinci muzakerclcrini )ııparak ka· J m:ı. törcn?cı',. olrnaktmı toktan ikin'· 
bul etmişıir. Askeri memurlar hakkında· tuıımue bulunuyor. 
ki kanuna ımu,-aKkat bir nıa<IJe illvc~ine Atatllrk"Un cı.otı2ı mil•'ndclc ırünl<nın· 
ait kamın layihası bütçe 1."llcümen nın den bu~ kıl.dar. Tflrtı: dlllnm sa. 
talebi üzerine encümene ı;eri verilmit • dclc:;ınes!. art.ık ~üntil.k ftlY;ıtl;ır.ımız 
tlr. Türki}e Cumhuriyeti Merkez Hıfzts· anısını ı:~ m!.llt ülklllel"l.mlz 
sıhha Müesses i adının '"Türkiye Cı:.m- l.çtndc ~er alml:I, o'ltullaınmızda. ger. 

hurireti Refik Sayd;?rn Meılcez Hıhıs • ccldcsmi.1, muhıınirlcriın kalmılc-
sıhha Müessesesi" adına değiştirilmesi rtndc olg\ınJa$ma yulun:ı gtmı!ıı b1r 
hakkınd:rki kanun lil> ·hasının da birin· dAvn halılndcdlr. l{u;aca: m1Llct<:e 
d müzakeresi ynpılmışur. sovll:m1ş ve bcmımıcnmlşttr. 

Meclisin dünkü toplantısında dev • TUı1t dillınm s:ıdcleşmcsi, Cı.ımhwıiYct· 
Jet memurları maaş:ıtının tevhit ve ( c:I.· ten önce Tüı".ıtcükrtn icat~ 
dülüne ait kamına bağlı cel\'clin Mali}c rüya, cunmırr1Yet.!n ilik YI 
Vekileti kısmında dcği~ik )"apılm:ısı· buanlacilk bir mil<'.adclC idl. : 
na ait kanunun ı1dnd muzakereri müna- mutlu b!zc, buailn bir nlı$1aınllk 
scbctiyle söz alan Refik lnce ( Manisa) , 1klnd. ta!ml.t hallne i:C~ bulunu· 
kanunun heyeti wnumi1esinin bbul edil· yor. 
memesi muıaleasında bulunduğunu soy· DAvnnm tckn!k tnnı.tlan, Clmc d.:ı)'rulan 
lcmiş ve üzerinde değişiklik )1lpılınAS1 )'t)ll:ı.n ~ henüz tmnnmlyl; hıılle-
tcklif edilen Maliye tcşkillu kanununun dUmt$ ~tldlr, bclkl \IZ'Ul\ ~-
Meclise arzcdildiği uman verilmiş olan lan ve amşt.ımıa1an ~cck • 
izahatta uzun teddklc.r neticesinde bir Ur. FWart. d.'ıvanın en rnüh1m t:ı.m-
muıehassıs tarafınd:uı hazırlaıvnıs oldu • tı, en roruı.hı.cak nok.t.nsı bütün mü· 
ğu bildirilmiş olan bu teşkilit kanunu • ncvvcı'lcroc ve bütün m1UctC"C nn • 
nun Vekilctin bütün ihti)'ıtçlarma ccv.tp ln8ılmıe vo t.utu:ıımıstur. Buzün. her 
olduğunu hatırlat.arak demiştir ki: d'.;11 dönen ve her cll knJcm tut.-ın, 

"- Bizden mevcut t'1killlta vermek· cırnm.tı:i nm.bm vc aeat01 ~ limcle-
tc oldui;'Umtız paradan senede bir mil • :rtndcn kurt.arma~. ostl\fUtllonrıın 
)On liradan fazla para verilmesi Jizım· U>'dumı:ı kcl!.mcl~cn ııy!k1ama • 
gddii:i )'Olunda beyan:ıtta bulunuldu, biz ta. ~ umıtmarta başlaml8 -
de ''enlik. tır. D :lnm tcımzlC'nm!$, s:ıdclcşrnU;, 

Simdi :Mali>e Vekaleti bütün hu cs:ıs arncı."l$ll1ıstrr. 
,.e ana hadan tadil eder mahi)cttc bize Bu. dlvamızm ~C'l!Zlles!mtcn ve 
bu kanunu getiri>·or. Anıdaki facl.: her • dev ndmı'lar!.Yle rlcmC5!ndcn 'bn.$• 

halde isıisgar cdilmi}'CCCk bir ~eydi:. ka b!T ~ ddlld • 
Mııli}cnin bugün açmı, olduğu bu gedi- Yazı, lkültürll. zcv'IQ...:'bakunmdan bc<ll'.I 

ği rann diğer Vekaletlerin talepleri ta· buı:Une kndar bu d.'h'll)'ll. llc:ı!.ıl.mıı • 
b:ihcdecektir." yanlar o?:muştur, :rıı4mt onlar da, 

bU oom1Yct ı;cl.1nc kaT'Şl tlu:mmrun:ı'k· 
Maliye Vekilimizin cevabı tıı.d.ırla.r. Hl<: oımnzs:ı buzUn. ''Peder 

Mali)'C Vdcili Fuat Ağrıı.lı, cevap ve- ve ~" tııı.lba. ve cı.n..'1, ''mnh· 
rcrek dcmi~ti r ld : mıım \"C kcı1mctcrmc" o!;lu:m ve la· 

"- Maliye Veklled teşl.:ilaı !.anu -
nn ~iz yaşındadır. 34 senesinde yapıl· 
mışur. Buyurdukları gibi gelen müıe • 
hassısın rC}ine gore tcşkiliır )'llpılmışrı. 
Bugün bunun tadilinin istenilmesi ıC°Şkİ· 
laıın ~sii \'C ondan sonra ihdas edilen 
"crgilcr dolayısİ> le, bilhassa '\'aridat ÜZP.· 
rinde be}o;ınnameleri tcckik hususunda 
hcsa,p memurlınnın, varidar memurla • 
nnın taJ<,iyc edilmesi zarureti lıa~ıl ol · 
m;ısınd:ıodır. .Arkad~ımın hassa İycılc 
höylc barem yınılı}'Or, ıac.lil edili}or di 
re lıa."tJ;i noktıı.)'ll itiraz ettiğini anlıy.ı • 
mıyonım. Maliye Vckilcti ~kilaı laı • 
ınınunda b;ırcme nnıanz sörülcn bir tnad· 
de '\'ardı. Kanunun hitinci müznkerc<;i 
esnasında. bunun hareme nıusa>ir ol:lu
i;u oylmd.i ve gerçi bu madde ile isıih 
d.ıf edilen nokta iri bir şey he de 1-al • 
ruz bir Vck"tleıte yapılması doj;-ru bir 
şey olmadığından dığcr Vt-k:ılctlcre de 
teşmili istendi. Buna Hüklıınc:t de i)ti· 
nık etti. !kinci müzakeresi esnasında hir 
arkad~ım bu ınıı.ddcnin tayyını teklif et· 
ti "e tekmil Vckaletlcrdc ne vakit )'ll • 

pılacak.~ bura}ıı da o zaman gİl"Sin de
di. Madde de hu suretle taY}'Olundu Re
fik i nce arkada1ınun tcnıas eımck İste • 
diği nokta bu olsa gerektir. Bunun ay· 
naı bareme dokunacağını zaruıc<ii)'Ot • 
larsa tashih buyursunlar. Bendeniz ol • 
madığı kanaaıindeyiın. Kendilerine ka • 
ouni teşkil!tın tcvsiini an.ettim. Buna 
da sebep \"aridaun cakviycsidir. A•adaki 

zım dıcme{:c ~ştamıııtrı:mır. nu ika· 
dar.ınl o!sım ;ı,"tı.l)TIUl.S3t:ıJ"dı s:Qlilnc 

ot."lco3d:: rdı! 
Bu b n.:ı: ıraz:ınc mıdır? 
ruvn ytıMU-or ve her Kurultay bu bU· 

yük Ucrlcylstn, büy{lk b:ış:ı.rıTUn ve. 
r.tmU meyvatanru :ırumk etol su 
ı.mümüzc ı;crlıyOr. 

Sabaheddin S ô N M EZ 

Evlenecek 31 kıza 
ipekli kumaş verildi 

Çocuk E 'rgcme Kurumu Genel Mcr· 
kezinden bildirilmektedir: 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genci 
.Meılcczi cvlcm'C.cl.: ktzlarn ağustos ayı 

içinde de p:ı.r.ı,.ız ipekli kuma1 vermiyc 
devam etmektedir. Şimtli1c karlar 31 kı· 
za gelinlik ı;crilmiştir. Nikah muaıncle· 
5ini ve parnsıı kumaşa ihti)'ııcını l:ıikh· 
ren belediye v<"Siknsını Kuruma ibraz et• 
mck J!ızım<lır. (a.a.) 

Bolu' da bir kooperatif 
Bolu, 10 a a. - Yeniden t~kkül 

eden noıu vild.ycti merkez dokuman , .e 
trikotaj küçük sıınatl:ır i>oopcratif: dün 
vali tanı.fın<bn açılmı~ur. 

bareme muga)İr hiç bir esas yokrur." 
fark za.nncdcrim 400.000, 500.000 kad.:r Bu iwhaıt.m wnr.ı Ja>ib.ı kabul edil· 
\"ardır . .Anettİğİ:m gibi zaruret dolayı • mi~tir. 

~)ic varidaun talt•i>·csi içindir. Yoku Meclis, }'llrın toplanac:ı.ktır. (a.11.) 

GÜNÜN GÖLGESİ 

ANADOLU 
.YALNIZ 

ANADOLU. •• 
• "Biz Türküz, Türkçüyüz, v e daima Türkçü k alaca· 

"ğız.,, - Sarac<>ğlu 

ve kan."lattna kanşm yız Kalı.ornlerln o kad r h!lr ())'JUi.· 

t1ı2ı b mcmrekc1.tc )aşlJior ve kanunların b tı~ LLI!:, hAK!ardrı.n o kadar gen:ş 
Ud r Yd:l nuoruz. 
Ve uıı bu ıı;cn:ş nııklann iU veya bu roh'b kul rulmasıdır ki n ı, tek dA • 

' mız U cr.tnd olanca Utizll{:lmlzl göstcrnu!k m b ycUnQ bır.ı.kmı&lll'. 

Biz Anadohıeuyuz: Annı1olu'da dof:duk, Ana lolu da büyildUk. Aruı.dolu'd 

ölccc iz E:cr mukadder ölümümüz, cephe boYllı ııoklCll'lndc ve TUiılc 
de:n .-inı:I o ea.Jcsa, o da bu \atan iç: dlr. 

Korun ak lç'.;n Uzcrlno nnmus ycmtıı.ı euıınm ' atanın hı«luUan o llm16Ur: 
Türk hartruıına b:Lkınız. Bu luırtanın k0tn$Ular!."l. aramw ayıran c~cBl\ln 

kımtlLı renı:'l, kan r ı:ı. o ha.U.trı clzcnlcrin, o hatlara d ktüklcrl Türk Jcarurun 
rcru:ld • 

Anadolu merhumu l~dc. bu lzruumız dıı. ı: tcrtyor ki, b r ><ınm:ı.d:wı dcf:U, 
ftül hıı.lliıd Türtctye eumııurlYctl topraklanru kııstctmekteytz. F..dl.rnc kal . d 
Avrupa')'ll., doli'unun <'fl uc k()şcs;ndc •\sı.a'ya ka.1"11 dııli:.ı nan b;ıymkl r, dtlmıı. 
ını.z.ın Jat.nya karı;ı k!J l vuruımu, kapıhndırtar. 

BUttın gönlümüzle &ad k kalciılhmız mll Y<!'tc »< p • ru>:p!ni, blz, bazı !kruıa • 
ntıcrc baf:Lı a.rıkada.slarumz selbi kıt.ıı.lar nşın mAn.1fü1 nn1amıy0ruz. ıınlıy mıyo

ruz. B:Ze ~olu ccnneıını ..-atan :ıraııanlann enı:ln t.'.ırlhlnl b1 yonız ve onun· 
la o'=unUyoruz. ı-· ı:k ı t."lnlhln bu hakikati, bizi, vat.ıı.nm fstiklx ln1 ktt.'.ılar ll$tn 

mmran.t.>croc =ma~ def:ll, belki bu hak!kıı.U yarıı.tml$ ol n.l nn kendi ~r!Ylc 
torunl:ı:ruıa v Uın d:ıye g!iıtt.crtllkk?rl bu topııı.klan hudUU.:ın blıC w: bahcclcn 
cl'nnct b r dUQ)ıı lkblcsl yepmaCn SC\1cctmc ldlr. 

B!ztrn kan:ıntlmlz bud\ll'. Ey, damart:ımıdıı. crı nsll kmlın dolJ.ştığın(\; n ~
he etmek lstcmcdlClmb: daf;'.J:ı.r, bıı mcnılt:ıkıote hizmet etmek dAvrucyı.c göni1Ue
r.ıntz mt tarı>IYOI'? Jş<.e size. her atacı ve t.aı;ı cm<!k ve bıı!am lstb-c:ı blr koSitoca 
memleket ... Jştc Anıı.dolıu-

1-te Anadolu ki' eocuıtu sıtmnd n tMm tn1m trili!r, köy.O ba.kmısızlıktan t.ot>
nı.kl:ı b1r olımuştur. Sulan laıdurur, ck!nl'cı1mlzl baB:ır, ı:ün~ kavurur, tollll"8tı· 

mızı }'akar. Haydi, bunl:ını cıı.rc ıı.ıııyalırn. Gozlcrtınizl:n önUndc oluıı bttcn bu 
bal ~lbl h 'ldıknt.1, bu k:ı.r.tnbn 81$ yavnıl:ırm. t.rohoınlu göz.lertııdoki ~ 
~örtı,ı;or musınıuz7 Thmlı:ı.r, genç Tüı1k mUncvvcırlcl'lnln n.Uı.kasm.'\ hnsrctt.liı'Jer. 

B. Dr. Mehmet Ali Ağ k Y (Ga • 
.t:ıant p Saylııvı). B. Azız Akyürek 
(Erzurum Saylavı). B. Prof. lsmaıl 
Hakkı Bahacıoğlu lDıl I:o'akültesı 
Profesörlcnndeı ), B. Avnı Refık 
Bekmen (Milıt Tnhm ve Terbıye Ü· 
yelerınden), B. H yrı Dener (Mıllı 
'!'alım ve Terbıye Üyelerıı den)· B. 
~ııneral Nacı Eldcnız (Seyhan Say
l.)vı~. B. General Alı Fuat Erden 
( H arp Akademısi Konrnıanı), B. 
P rof. Btılent Esen (Hukuk< FakUl • 
te ı Profesörlerinden), B. Prof. 
Muhlıs Ete (İktı at Kurumu Genel 
Sekreterı), B. İ nıaıl H kkı Gorell 
(Devlet $urası B kanı ı. B. Zeki 
GUder (MUnnkalAt V kalrıınde). B. 
Nuıor"t !:!ı7•r (TıarUı }{urumu Ce • 
vfrmenl), ıı !sh:ık Refcr l ıtman 
{Öğretmen). B. Kemalettın Kamu 
(Rize Haylavı) B Bckır Sı•kı Oran 
1ıtf11 (İktisat V el, leundc), B. Yaşar 

B. Ömer Asım Aksoy ( Gazianrep 
Saylııvı), B. Esat AraebUk (Ank~ra 
Hukuk Faktlltesı Dekanı), B. Hık • 
met Bayur (Manisa Saylavı), B. Ce
mil Bilsel (İstanbul tlnlverslte&l 
Rektörtl), B. Şinasi Devrin CZon -
ı:uld1k S:ıylavı ), Bn. Afet İnan 
(Türk Tarih Kunımu Asbaşkanı). 
B Sıddık Sami Onar ( İstanbul Hu· 
kuk Fa.kliltcsi Dekanı). B. Hamlı 
Ongıınsu (İstanbul \"11vcrsltesi E· 
dcbiyat FaklHtesi Dekanı), B. Salih 
Yarı::-ı <Kocaeli Saylavı) . 

Lii.gat - Filoloji Komisyonu 
çalıımalarını bitirdi 

Türtc ~lcnnc ülldl yolu ncan?am ıı:ön!UmüzUn okmc:ı sıooklıf"b1c t.cşck· 
kür ederiz. Fn!aıt ülki.lmUztlrı hududu, :mfil1 dAva.1."lnmızm hududundan a.ııınlmn· 
malıdır. TUl1t cocuıtunun i:özll önce, hor OC)'dcn ve Jıcr uZôllt (llk(ld('Jl önce bu 
vatana 6cUmnhdll'. 

önoe ben koylcrtmd :ırumc:ıırnn. önce bc!n wı.t.nnd:t81anmı mnddl ve mflllt!V1 
yOksulilllktıın Jcurtnrae:ıtım. önce ben yollıı.rmn :vap:ı.caitmı. Her T<hic köYU. h&-
1" btr kere CC!lnctıce.sın, Anadolu dolsun, mcmlcıket ÇOCU'lclar.ı "1ln ter ve 

Bütçe Komisyonu 
B Fethi Altay (Ellizığ Say -

lavı), Bn. Benal Arıman (İ7:mır SnY· 
lnvı), B Besim-Atalny (Klltahya 
Saylnvı }, B. Selim Nüzhet Ger<:ek 
(Derleme MUdllrU), B. Mecdi S;:ıd • 
retıin Sayman (İş Bankası Ne.şrlvat 
MUdilrti.)• B. A li.ettin Tirltoğlu ( Kil· 

Li'ıgnt - Filoloji koııılsyonu r elsllj'tc 
Ba yııır.ıı.rımıı Ankara srıylavı f<"alıh 
Rıfkı \tay'ı, mRı:hata muhnrrirli~lnc 
Nurettin Artnm'ı ve kllılpllj:te de mu
hıı.rrir Y nŞ ır N"ahi "nyır'ı &f'çtlkten 
sonra snıı.t l 9.80 a karlıır toplanııla
rınl\ dcv.:ırıı eclerek çal ışınnlarmı hi
ılrmiştir. Komisyon bugün saaı 15 te 
tn]llannr:ık ve mar.t-ıam mııt-ınrrlrlnin 
haıırladığı ra11oru dinlışccektir. 

zd(A hazlnclcıinl, gllzUmllziln önündl'kl Boı:kınn C.'\t.lakla.nno ıı tsı 

hıılk mesut V<? bu vıı.tıı.n refah ıclııdc ol.sun, o z:ı.man, mıın:nız 
>"8:1nız JcalmazstnıZ. 

Biz. An:ıdolu')'U d'llsün~ bütün atestnı bu adda buld lhsn 
~ ))'OTUZ V(! bütfln emdk:l<'l'lm onun yolunda hıtr<nımlk ati"..,""""""· 
mcımkılrot. BCV iman hal.ine ~ olnn TUJ1k ÇOC"U'.k 

YO ud;U:r. 

Kemal Zeki Ge.ncosman 

11/ 8/ 1942 

Dil devriminde sıkı 

Ct.} 
işbirliği ... 

Dörduncü Dil Kunılıayı dün sa· 
bahıanheri çalısrnalarına başladı. Yur· 
dun her ıaralınd:ın gelw uyclcr, Dil 
Kurumunun Jrnrucuo;.u F.bedi Scf Aııı· 
tUrlt'un manevi huuınında eğilerek 
\e Kurumun da, hil>'Ük koru • 
}'UCUSU Milli Şef İnönü'nün huzurun
da onurlanarak <llin sabah {alışma.fa· 

nna başladılar. 
.Maarif Vekilimizin açun W>le-·in· 

de de bclirıuği gibi, ilk Dil Kurul· 
tayı 1932 yılında Jstaabul'da Dolma.· 
bahçe Sarayında toplanmışıı. İ kinci ve 
Üçüncü Kunılıarlar ikl~r yıl ara ile 
gene onıda ıoplarun~ ve dil devrimi· 
nin > ürüınesi, bclirlı amaçlııra } önel· 
mesi için }"ararlı talı~nuılarda bulun
muşuı. 

Üçuncü Kurulta>-dan bugüne ka· 
dar cam alu yıl geçni~tir. l.ğer dün· 
ya u.rihi en dehşetli, en aanaklı ola~ 
Jarı ka}·detmek zorunda kalma.sa)-dı , 
Üçüncü Kurulta> la Dördüncüsünün 
aralığı iki yıldan altı )ıla çıkmı)acıık· 
u. 

Fakat )er}'Üzünün bu dumanlı ve 
kanlı çağında Ankara'da kendi baş • 
buğlarının huzurunda toplanan T ürk 
Dilcileri, muhakkak ki, biltun dıin}'a· 
)"1 imrendiren bir awı.zara halinde idi
ler: onlar, bugün rahat rahat barışı, 
hürriyeti, .isıiklıili •c sil:ihlı bir taraf· 
sızlığı Hııde etmek imk4.nını elinde 
bulunduran bir dili bir kat daha ge
li~imıek ülküsiyle kalbleri ruwşa tu· 
tuşa Kurultay 511lonuna gelmiş bulu • 
ouyorlardı. 

Beş gün sürecek çalışmalardA her 
aydının bu yolda omuzlarına )-ük.le
necck > cn.i ödevler biraz daha kesiıı 
olarak belirecektir. Fakat bu toplan
tılar ~!arken de sona erdikten son
ra da bu d:ivayı )-Urütmek ve bu dev
rimi hızlandırıp ya)mak işi Türki}'e 
baçın ailesinin, kalem sahiplerinin ve 
Tür.k yazarlannındır. 

Sayın Hasan • Ali Yücel'in de 
işaretlediği bu noktadan Kurum Genci 

Yeni yüz lirahk 
banknotlar1mız 

(Baı;ı ı. Jınc1 my!ada) 

doğru baknn resimkrl vnrdır. Bıınk· 
Jıotun üst saf tarnfınd:ı. iki saurda 
(TUtıklye Cumhuriyet Merkeı Unn
knsı> ya:ı:ılnrı ve altında dnhn bU· 
yilk karnkterde bir aatırdn <Yüz 
Türk Lirası) ve onun ıiltınrla da u
fak yazlyJc iki sat1rdn "11 Hnzlrnn 
HJ30 tarih ve 1715 numaralı kanu 
na göre cıkanlmıştır" yazılan var
dır. 

Resmln nstünde ve altuıda lkl u
zun madalyon tcc.rislnde serıl ve sıra 
numnralnrı vnrd r. Baııknotun orta· 
s•ııda cırt c zgt ne tcr.tlbedılm!ş be
ynz görün~ uzun bir madalYon 
~crlslnde (100) rakamı vardır. 

Bunun altındn da gölge tnf'Zında 
ve daha açık renkte tTUrk ı.ırası> 
ynzısı ve bu yazının üzerinde Umum 
MQdUr ve muavininin imzaları var· 
dır. Bu yazı ve imzalar olft çlzglll 
uzun bir :rmıdalyıon içindedir. 

C<"rç~enln dört k&;eslnde dört 
murabba içerisinde cıooı rakamları 
\'ardır. 13anlaıotun sağ tarafında 
ccrccvcdcn sonra beyaz blr ıkısım 
vardır, bu beyaz kısının ortasında 
bir rozet üzerinde (lllO> rnkamı ve 
bu raknmın Ustllnde ve nltJnda seri 
ve sırn numaraları vardır. 

Bu beyazlığın <:artcveye doğru 
olruı kısnu tıı.erinde kAfiıdın hamu
runa karıştırılmış renkli elyaf mev
cuUur. 

A rka yfızU: Arka yllzUn r enkleri 
ön yUzUn renkl<'rl gibidir; ortada 
bl.lylik ve tcrzyinath bir madalyon 
ıcerlslnde elinde blT OzUm salkımı 
tutan ve QzUm y:lyen bir Türk kızı
nın r sm1 vardır. 

üstte ı:ercevc lcerlslndc bir satır
da <Türkiye Cumhuriye\ Merkez 
Dan.kası ı yazıları ve bunların lJ...1 
tarafında <100> rakamları mevcut· 
tur. Saıt ve sol tnra!ta glyo~ iki u
zun madalyonun ortasında (100> 
rnk::ımlnrı ve üstlerinde (yllz> ve 
nlUarında (Türk Lirası) yazıları 
\ af(lır. 

Alt ı:erçcvenln iki tarafında <100> 
rakamlnn ve ortasında <Yüz Türk 
!.ırası> ) azısı vardır. ön yUz.Un sa
ğındaki beyazlık arka yUzUn sol tıa
rafına gC'lmektedlr. Arka yüzün fo
nu ön yU:ı:Unklnden daha bariz tez· 
ylnatlıdır. 

Her iki tarafın t:ı.b'ı taydus ve 
ofrett ır. 

KAğıt, kafes şeklinde flligranlıdır. 

Türk Basın Heyeti 
Budape~le'de 

Buda~te, 10 a.a. - Alman Hii~ü· 
metinin dlveti üzerine Almanya'va sı · 
den •'C doJ!u cephesini 7i)'arcr eden Tıirk 
gazetedlerinden mürekkep he>·eı macar 
hükümetinin d:ı.•etlisi olarak dun ı..ı'lle
dcn sonı:oa tayyare ile lludalle)le'ye gel· 
mi~ir. He)et Peştc'de bırkııç .ı;un kala· 
cakur. 

Türk he>~i ta)-yare mC}danında, H~· 

rİCİ)'C Tazırlıit mümes ılleri, Pe1:e'd kı 

Türk F.ki Ü ydıo, Turkiye elçıliı.: 

ı mumcssilleri tarafın· 

ur. 
Türk e ci!cr be)'Clti mlan Ma • 

tan'daki ikMlctlerı csrumnia en 
ş mllC&r pol ı adamlarıyle ve 

r, end ı tri ve ticaret ha}-atına men 

u,p ~)CÜ<:dc wıışıca.k.ıarWr.. 

Sekreteri, Kunılıaya sundul!u rn 
da s<>> le hah HLİ: 

" ·-··Türk bilginleri, Turk 
nürlcri, Turk edipleri, kııfal.ırının ı~'İI>" 
deki )ıiksett bilgileri, d~in duşün<ıt' 
leri, ince dU}guları herkese anlaııt~ 
ve duyumıa karnısiyle kalemi ellerine 
alırJars:ı. az bir uman içinde )WI dull" 
}'llmızın, ı;cr~d•tcn, ileri yurılarJ kı; 
kandıracnk kadar halkçı olmımna hıÇ 
bir engel )"oktur .... " 

Bu sozler, T urk :ya7arl:ırın<lan bu
günün '\e )ıı.rtnın beklediği himmetle.re 
işaret edi}'Ordu. Kalem şaltiplerimizın 
bugüne kadar bu yolda hamıdıkları 
himmet ve gayret ikarşısında i e Turk 
Dil Kurumu, Dorduncü Kurolta~ın 
önünde jUkrarunı ~ ş(izlcrle ödemek 
isttmişıir: 

" ..... B~ıa Dasln Birliği ola~ 
bütün Turk )ııznrlıırı, edipleri, şai de
ri, bilginleri dillerini her ı;un bir11% 
daha sadclcşıirmek, biraz daha Turk· 
çele,tirmck isteği ve s~ı:isi içind: 
çırpınmakta, k:ı.lcmler:.>ıin her )'<'"1 

kımıldanışı devrim yolunda geni~ bit 
adım olmaktadır .... " 

Asrımıza bir "'iş bölümü a~ı" di· 
>·cbilccesimiz gihi bir "nkı işhirlisi 
asrı" da di)cbiliri~ 

Onun lçin 1ıu dil devriminde de 
Ünh'ersıte, Dil Kurumu 'ile Türkiıe
oin bütün kalem s;ıhirlcri sıkı bir 
lşbfrliği )':l.Jmla.k lüzumunu duym,lt· 
dırlar, denıi)•eccğiz; du)muslardır, di· 
ycccğiz, çünkü dun çalışmalarına b3j
lı)-arı Kurultayın ıum toplanıısında el& 
komisyon çalışmalarında da büıun bu 
~a)'\lısımız müesseseleri kudret 'ile $.'1• 

l:ihiyetlc tı:ımil eden şalı iyctlcri pır· 
dük. 

Bu yolda haşan ile ilerliycceğimi· 
ze de ştiphe etnU)oruz. Çünku lığle
dcn önce tilın toplanııyı başından so
rıuna bdar takip bu}'UMln Mılll Şef, 
öğlrden wnr;ı da büıun kılmİs)on od.'1· 
!arını dolaşarak hepimize hız ve ı' m 
vermiştlr.". T. 1. 

Türk Dil 
Kurultayı a~ddı 

( Rll$ı ı. inci ı<ayFıı.da l 
Kıır11!'11s11 ı\ tatlı rk, koru) ucıı~ıl 

lnonU olan Turk Dıl Kurıııııu. onla• 
rın ) iıce delıAlarından ı~ık alarak• 
buyUk Türk Dil hnrekttlni blllun gıl• 
eU ile ) ıı rutrııek ) olıını1a çalışını>- ve 
çulışmaktadır." 

Baıanlan iıler 

H.apordıı bir ynnılan hlr dil nkade# 
misi gibi gcııd ve oz:cl ılı! lıllgilerı il• 
zerine ıır.ıı~tırıualar, incelcııı< ler, > ıı• 
yınlıı.r yapıııak, bir )andan d.ı ) ur• 
ıluınuı:un içinde yaşadıgı bli> uk ulu# 
sal ckvrııııiıı dil ) ı lnUııd•·n t ııırnnıl1'n# 
mnsınıı ç:ılı~nınk gibi hü) ı!k 'e ana 
>ol ılzerlnclc yılru) en Dil Kurumunuo 
geçen altı ) ıl itinde ç ılı nıııları lıclir# 
tilnıckte \'e bu vullarda elde edıleO 
neticeler, üzerinde bulunulan konulıY 
ra ait geniş izahat vcrilıııekt" idı. 

Raporun bilhassn, dılin kaynajh .,e 
'l'urk cllliııln t ırihtcn once~l ll7.erintl 
ç lışrnıılarla Tıırk dıllnln tnrih içinde# 
ki v.ırlıkLı.rı ıizl'riııe çalışmalar k••# 
nularıııa ait kısımları ve Kurunııın ocı 
yıllık hayatı lçlnıle l liO kitap ha~tı rdı# 
ğı ve 10 kitnbııı dn baskıda olduğıı 
hııkkıııılıı \'erilen iı.nl ı ııt .Kurultayın 
allllumnı çekmiştir. 

lllıttııı bu \·erimli başnrılarıla amek• 
leri gcı:eıı §ıı.hıslara karşı Kurıımuıı 
ıııiııııctlcrl ifaıle ı..-dilcn ve K unımurı 
bıışıncla bulunmuş ve haynt:ı gor.lerlnl 
kaıııııııış oluııla.rın hrıtırnlıırı sevgi 'lie 
saygı ile anılan bu rapor şöyle bit# 
ıuekte leli : 

Cumhuriyet llfikfiıneti, başın öte· 
denlıeri ileri Tiırkt;üluk duyguhıriyle 
devrim ıığrıındn çalışmış olnn &3) ırı 
Bn•vckllimiz Şükrü Sarucoglu olmak 
llı:crc Kurumumuzun her r..ıımnn yar# 
ılımına hazır bulunmakta, her ihtıyıı• 
cıııııııa knr ,ılaınnkln, ta.lıŞmnlnrımıBA 
lıer ı:ıunıın kolaylıklar ı;ostcrınekte# 
clir. 

Hıınlann hepsinin üstünde Kurumu· 
muzun koruyucusu Grnei Brışknn• 
' lilli ~efinılı, &e\'Sili Cumhurrei imi 
f mrt Jnonü, en yorgun rııhlnra. yl"ııl 
iılr kuvvet bağı§lıynn tatlı tchessUmiY# 
le, en hcr.glıı vüeıırlu canlandıran ur• 
sılİıınz inıınlyle, en umuısıız dnkıka· 
larrln yıırrklerin heyecanını kaıncılı• 
yan >ol gostericiliğl il e, her adımı· 
mızda bnşımır;da. hıılıınrıuıkta, hUtiln 
'J'UrklUğe olduğu gibi Turk dilcilifiııe 
de can, kan, iman ve heyecan hnğı§# 
laınakt ıdır. 

Yuec vnrlıklarıM sonsuz şllkranlll· 
rımla söziımu bitiri)orum" 

Genel Sekreterin alkışların knr~ılıı• 
nan bu rııponından sonra komi 'on· 
lıırıı uye seçimi yn)lılmış ve toplantı· 
ya son verilmiştir. 

Kıırııltı.ır gelecek ~rnr1 toplantı 111• 

perşembe günü yapacaktır. (n. .) 

Sinop 'ta yapılacak 
Karadeniz kürek 

fampiyonası 

Si!l(')p, 10 a.n. - l '1·16 al!u ıo~ g{ifY 
leci ioop'u Karadcnız kurek ş.uur•>""' 
nasının uı;urıcu yılı mü :ıb.ıkaları )11P1• 
lacakıır. Hu mı:ısa:hakıılara Bolu, Z mJ;'.11· 
dak, K ı.anıoını, Sinop, Rize. S m~·ıll· 
Ordu, Gırcsun \e Tr bzon hölı:elcri ı.· · 
rer dört tek 11e birer altı tek Crnrt:'\ı!İ !{•· 
radcoiz kıkle i~tlrak edecdderdir 

Pamuk çekirdeği fiyatı 
serbest bırakıldı 

Ankara, 10 a.a. - Ticaret Vekile 
tinden teblığ edilmieUr: 

Pamuk çeklrdegı icln vekAJetı:e 
tesblt eılllmiş bultmnn fıvatlar ı? _"~ 
ğ'ustos ı 942 tarihinden itibaren ~ 
dınlmıatır. 
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Dl~ POLİTİKA ! 

Kafkasya 
muharebesi 

Alnıatı)'a ıarafından girişilen 1942 
>-n taarruzu ağusıo ayı}b ber~r kati 
U.fhasına gırm~ bulunu)or. Taarruz ma· 
)15 sonları~ başlamı~ olmakla beraber, 
ltınmuz girincı)e kadar bir turlu hızla 
ııamadı Almanlar Kcrç yıırıınadasın.ı ıe
ıniz.lemek ve sonra da h'llSıopol'u ele 
K~elc: içın zaman kaybeuiler. Buıı • 
dan sonradır ki bu)"llk alrnafl hamlcsı 
ta~a doğru yoncluldı. \ oroneı'den Azak 
dcrüzi sahille.:ine kadar uzanan cephe 
Üzerıııde ln~lı> an taarruzun cenup ucu 
'1nıal ucu kadar unıtli gelişcmcmi,ur. 
.-,imanlar şimalde Oon o brını bile ge • 
tı:ınediler. \'oroneı <kn ıalmgrad a 1.-a • 
dar ıu.anan cephe uıerınde ıılaıanlar he
nüz Don nehrmın gaıbinde bulunmakta· 
dırlar. Fakat ttnupıa Ro ıof'u ele g(.'\i· 
~ almanlar. Kafka lar"a doğru süratle 
İlerli)crek Kuban nehrini gcçmiııer ve 
Voroşilofgrad ile A.mı;n ır"i de alarak 
Kafkas dağlarının eıcklennc kadar var· 
lllışlardır. 

Kafkasya'daki harekatın sunuli gdiş
~i, nısJa.rın. alman b:ı ısı altında 
tl~ doğru geri çekilirken, ku~etlerı· 
tıi cenuba doğru değil ımale doğru kay· 
dırdıklarıru anlatmaktadır. Kafkasya • 
daki motorlü ve zırhlı aln'kı.n kuvveılcrı 
karşısındaki ru.s k"ll, .... etlerinin zayıf tet 
hiıatlı kııalardan ıha.ret oJdugu gönilu· 
l'Or. Gerçi ku...,.etlerıni şimale Stıilin • 
Rrad"a doğru çekmekle rudar ka}ıplııra 
U!irıun:ıkıan kurtulmuşlardır. Fakat Kııf· 
ka'>-a'nın şimal kısmı da almanlann eJ. 
lerine gcçııü, bulunuror. Hu5)'8 gcnış 
hir mcmlekeııır. \ e orduları yokedilnıe 
dikçe toprak ka)beınıdc o derece ehem· 
ıni>etli hır mesele tekil eımez. Fııknı 
ICafkasya'run hususı bir ehemıni)cıi \'ar· 
dır. Rw petrol ka)n:ıklarının onda do • 
kUZu KafkllS}a dadır. Bunlar başlıCd 
\>t k.ı.sma arnlır: almanların eline geç • 
lllck üzere bulunan Maikop bölgesi. Au 
böt~ekı petrol kuyularından senede 
ikı mil)On ıon istıhsal edıldiği bıldiril· 
lllektedir. ikinci nokıa şa~a doğru Ha· 
ter denizine rakın Grosni peırolleridir. 
Hurası da ıehlıkede olnıakla beraber, 
tehlike o derece )-ııkın de ıldir. Fa.kaı en 
lengin retrol nıınıakası, Bakiı kU}uları 
dır ki, almanl;ır bunları ele eçİrmek içın 
l\ııfka. daği rıru ıışnuk ıorundadırlar 
Ru peırol sahillerırun işı:ali, Almanya· 
}'a temın ed« ,ti fa)dadın ZJ)'ade Rus -
>"a'nın u~rı)ııcııgı ıarnr bakımın<lan dik· 
kaıe li}-ıktır. Çunku ruslann, ~mdıyc 
kadar alman işgali altına gqen toprak· 
larJa )artıkları gıbı, bu kuyuları talı • 
tıbedea-klerine şuJ>he yoktur. h i tahri· 
lıcxıi!en kuyuların tekrar işletilmesi ,.e, 
lızun zaman meselesidir. Su halde eğer 
ICaflutsıardaki alman taarruzu gelişip de 
bu mınıakalar ahnanlann ellerine ~ecek 
Olursa, gerek Rusya 'e ı:erek Alınan)ıı 
bu lcu>'Uların petrollerinden mahrum ka· 
~rdır. 

Kafkas muharebesinin gelişmesi, Al· 
ll\an, .. için bir zafer i:.e de bu zafer Al· 
llıanya')ı kati netfre)e gmuremez. Ru1 
kuvvetlerinin şimalde Sıalıograd, Voro
~ ve Mosko,'8 serıleriode ıoplandıkla· 
l'I anlaşılmaktadır. Alman)-a"nın bu kuv· 
~etleri sarıp ~okl"tmck için giriştiği te • 
khbüsler Jinıdi}e kadar nıusbet bir ne
tice verıncmi$tir. Vorontı de-ki rus cep
~i tutunduğu gibi, dtha dikkate l!İ} ık 
OJ.nak uzere, Sıalingrad"d;ı)d fU) muka· 
""neti de bir tüdu kıntaınamıJtır. Al • 
llıanlar, doğrudan doğru)ıı garpten )"ll!>

tılc!arı taarruı.larla bu mühim şehri ala· 
ını>-acaklarıru anla) ınaı., cenupıan iler· 
lenıiye çalışmışlar, fakat ilk günlerde 
~!verişli olarak geli1ecdc sı'bi goniıım 
bu t~büs de mm-affak olamamıştır. 
harekaıın büıün ağırlığı, Kııfkaslar'tia 
tıniş smi gorunuyorsa da :ılman·rıll mu· 
hltebcsinin duğüm nokta ı Sıalingrad'· 
dır. Almanlar anrnk Stalin rad"ı aldık • 
'-o sonradır ki Rusya'nın can damarı 
nlan Volga'yı ,e Jimaldcki rus ordula -
ftnı tehdidcdebılirler. 

Rus>-a'nın insan ve toprak ka),pları 
hüyük olmu tur. Yapılan hesaplara göre, 
llu$}-a, geçen 'lie bu yaz. •>lan zarfındaki 
ll'ıuharebder ncıicc~inde d<ild:ıilen top • 
"-klannın üçıe birini, sana};tnin beste 
tiçunü 'e komurunun de beşte ikı nı 
ka>betmişıir. Şimdi sıra peırollcrıne gel· 
llıişrir. Maıkop böl8"İ elden ,danış de
llıektir. Grosni ile Baku de ıchlikede • 
di-r. RUS}-a'run insan ka -bı her halde on 
~İl)onu ı:cçi)'Or. Bununla h raher, bu 
•leri baş:ı.rırken Alma da a ır ka • 
:nplara uğramış 'lie )t ra 

19 ( 2 el1fiİ )'llZ taar 
1'.tt neticeli h ıç n e 
nlınamıştır. T~~ d nıa 
tlleriode bl.makla beraber eri hare • 
kıt ccpherun kola) ve mukavemeti U.} ıf 
nlan taraflarına dokru ı ubmet almış· 
tar. Voroneı de de muka,emeıle kar~ılıı· 
tl.Qca orayı bırakarak Stalıngrad il don· 
~ler. Sııı.lingrad'ı koparama)ınca ce· 
"'ıba sarknıışla.rdır. Simdi tekrar Stalin· 
~ild ile meşgul olmakwlırlar. Bu işler· 

uğraşırken. çok kıymetlı vakit de ka>· 
~lrnakıadır. AJ.-ustosun orııuına yak 
~ış ,bulunuyonız. Bir buçuk iki ay • 
lılc zaman kalmıştır. El(er Alman}ıı, bu 
llıilddet zarfında rus ordulannı }okede
~ de RuS)-a'nın karlan içinde bir kı) 
~a geçiretek olur•a, karşılaşacağı zor· 
~· anbaıak için Hiılcr"in bu mevzu 
~rinde SO)k'<liğı wzleri haıırlanıak 
"&!İdir. 

A. Ş. ESMER 
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TELGRAF. TELEFON -RADYO HABERLERi 
Berlin' e göre 

Almanlar 
Kafkasya' da 

ilerliyor 
Piatigorsk da 
iıgal olundu 

(Bası t inci S.'l>fada) 

Almanlar Y ekaterinograd' a 
vardılar 

Vlctı), 10 a.a. - Berlln'den blldl
rUd tıne göre alman ileri unsurla· 
rı Kafkasya cephesıııde YekalerJ
nogrnd a varmışlıı.rdır. Georgıl evs
ka'nın bugUn dü mesi beklen lmek
tedir. 

Romenler de Y eu k'i aldılar 
Berllıı. 10 a a. - Alınan ordulaı ı 

B11.$komutanlığının tcbl ğl: 
Azak denizinin do~u kıyısınıi:ı fa

allyclte bulunıın rumen süqırlleri. 
dün kısa b r mücadeled n sonra Ye· 
lsk limanını zaptetmısur. 

Alman resmi tebliği 
Berıın, 10 a.a. - Alıman orduları 

bil komutanlı ının tebl lU: 
Stallngrnd ın cenup bııtısın<la düş

man ümitsiz bir mukn\•emet göstcr
mlştlr. Dlişman karşı hliC'uml.nrı çe
Un muharebderd n sonra akim bı· 
rokılmı tır. 

Büyük Don kuvslnde, kuvveti 
b!r düşman ordusu Kalııç'm batısın
rln çevrilmiştir. Bıı ordunun. kur. 
tutmak için yııptığı teşebbüsler boşa 
<:ılanıştır. Dar bir sahada çevrılmlş 
bulun:ın bu düşman kuvvetlerine 
hUcum uçaJdanmızdan mürekkep 
teşklller al:ır ka)'1plıır verdlrnılştlr. 

Bundan başka, hnva kuvı:ctlerl· 
mlz Kafk!IS} 'nın sima! kıyısında 
kıta.at ve malzeme blndlrilnıelerlne 
tesirli bir surette tııarruz etmiştir. 
:-nvas uçnklnnmız bu mllnıı beUe 
TuaPSe llmanındıı 4000 ton h ıcmln
de bir tlcıı.rct gemi nl bntırmıs ve 
bir bıı.şkıısını da a ır hasara u •rat
mı.şt ır. 

Stnl ngrad'ın cenubunda dPm ı;"O· 
lu tesislerine karşı da ba ka hücum
lar yapılnııs ve bir SO\"Yet z.ırhlı tre
ni tahrlbcdllmlştir. 

Rjev'in cenubundn dU'7ffiOn· hll • 
cumlannı tekrn.rlnmış:tır. Bu hUcum
lnr çeUn savaşlardan sonra pQskUr
tUlmU Ur. 34 rlUşman tankı tahri
bedilmlştlr. 

Almanlar ilerliyorlar 
Berlln, 10 u.a. - Alman orduları 

başkomutanlığı, Kafkasya kesimin· 
de ve Don kavslnde cere~'8n eden 
muharebeler hnlckınıia ııu tamail'.J,.'l· 
yıcı malfunatı vermiştir. 

Alman ve rumen kıtaları Azakde
nlzl'nm ooıı:wrunda 'ddetli bir Sil'tlk 
altında ve çetin bir arazide CHişma
nı cebrt bir y{lrllyüŞle taklbC(l!yor
hır. Birçok yerlerde bol evlkler slra· 
t Jik bir ahC'llge dnyannuyan mev
zi! mukavemetıcr gôstPrnrlşlerdlr. 
Bilhassa Krasnodar önündeki düş
man müdafaa sistemi etrafınıla şid· 
netli muhıırebel<?r cereyıın etmiştir. 
Bu mevzileri tankl,ara karşı konı -
yan hendek hattı dün bırçok nokta
larda geçilmiş ve bolşevlkler kılaln
nmız tarafından müteak ben işgal 
edilen şehre doğru atılmıştır. Köprü 
inşası için gerekil malzemenin gel
mcstnl beklemeden Kubruı'ı ge1:en 
Slovak kıtalarının yararlıkları bil
hassa ko.ydc değer. 

Büyük Don kav&lnde kısmen lnat
<:ı bır muka\•emet gösteren duşma
na karşı taarruz! harekAt deVam et
mektedir. Bu kesimde bolşevlkler, 
kuvveuı tahkim edUm!ş ve mnyın
lruınuş mevzilerde alman ve mütte
fik kıtaların llcrl harek~tlni dur
durmağa çalışmışlardır. DUşmanın 
s!:ddetıı muka\ em tine rağ:m n b r
çok lst nal nokıtalan ve b rçok ınüs
tıı.h t pe ele at çlrilmlş r Bol-

k n ;>tıptıkları karşı hücum -
lar. topçunun teksif edilmiıı ateııi a l · 
tında ırılmıştır. Hilcum ve savaş 
ucaklnnndan milrekkep tesk11ler 
d.ışman n aerl ile muvıısala yolları
na ve düşman topçu mevzilerine 
dunn dan hilC'umlarda bulunrnuşlnr
dır. Bu uçaklnnn attığı bombalarla 
b rçok bol eı. lk topu muharebe dışı 
eclllmı tir. Don sahili hzerinıle 160 
lll()lQrlü taşıt ve nehir üzerinde de 
b rcok mot.ör ve kayık tahrlbedil· 
m t r. 

Nevyork Times' e göre 

Japonya Sibirya'ya 

karjı yakında 

harekete geçecek 
J:\eV)Ork, lıl a.a. - Nevyork Ti· 

mes dıyor ki : 
Buylik bır hadisenin arifesinde 

olduğumuzu gösteren belirtiler var. 
dır. Bu haıllseni_n vukuunu.,her da -
kika beklemellyız. Bahis mevzuu o
lan ne bUyük bir zafer ne de bUyUk 
bır bu~ndur. Fukat yeni hır stra -
tcjik harekettir. 

Japonya, Sibırya'ya karsı bir se· 
fere başlamıya hazırdır ve önllmliz· 
deki eylUI ve Ukteşrin ayları bu se. 
f'cr için en elverişli aylardır. 

İkinci cephenin ac;ılnrası elzem 
dlr. Rusya bunu bekli:;-or ve M r. 
Ruzvelt de bunu iyı biliyor • 

Her halde şunu iyice bilmellyi:ı: 
kı önUmüzrleki haftnlar harhe ırlr· 
dlğimlıdenQerİ ~eı;enlere .!{Öre en 
n zik hafıalar olacııktır. 

r ... - ' l KUCUK Dl$ HABERLER) 

Vidı~. ın a.a. - Fran~~·nın ceııııhun 
dıı Gard '•iliheıinde cuma akşamını'aı: 
pazara kadar deum eden şiddetli bir ır· 
mıın yangını J e Vigan yak ınınıla eeni5 

f'•tanc ormınlannı tahribcrmi tir 
Londra. 10 a;ıı - DUıı fnıı;iltere'· 

ve VPnld"n m lhim sayıda A m erikan 
askeri ıı:elmi6tir. 

Moskova'ya göre 

Kanlı 
muharebeler 

oluyor 

Almanlar ağır 

kayıplar verdiler 
( B.~ı ı. inci saytada ) 

1-.nrlar tank, asker ve malze yüklU 
200 kamyon tahrıbetmlşler HYa ha· 
.oara uğl'ntmış ve bır dcvı ıye ıı:cn ... 
sı taıırmıstır. 

Almanlar Klelskaya çevreınn<le 
ilk ınudar ııı hatlarımızla bir gedik 
açnuy ı muvaffak olmuşlarılır. Karıııı 
hııcumıı ge< en birlıkleı ımi:ı:, ö düş • 
mnıı tankı tahı ibetmio ve ,150 alman 
askerını yokemıışllr . 

Kletskaya mıı cenup ı;evresııııle 

şııldctll bır muharebe o m.ıktaılır . 
Kotelıııkovo'nun ımal do~u ~evre. 

sınde lılrlıklcrlrııız, ıııuclııfaa haıla
rımızdıı gcdık açnn tnnk ve otomatik 
sıl hlarla mUcelıhez dUşmıın kuvvet· 
terine karşı şıılılctli muharebeler 
verme tedır. Sovycl tankları mu • 
lt!ad1.lıt kıı.rı;ıı lıucuııılar yapmııııır. 
Armavır çevresınde kıt.llarımız 

şıddeUı rnüdafu.ıı muh ırebelerı ya • 
pıyor. 

O teki ke imlerde kıt ılıırımız hat· 
laı ımı:ı:a nuı uz eden du ınan tank ve 
ıııotörlu pıyaılo kuvvelleı ıne kar,51 
şıddull bir meydan muharebesı ve· 
rıyuı. 

Kropolkiıı çevresinde almanlcır 
ihtiyat tank ve pıynde kuvvetlerıni 
nıuharel.ıtı meydanına slırerek bır -
llklerimızi geri atmıslardır. 

Leningı ıt cephesıııın bir kesımiıı· 
ıle scizdc hollondalı gonuııuleı den 
50 kadarı öld ırülmUstur. 

A lmanlar kayıplar.a 
bakmadan ilerliyorlar 

Mo><kovn, 10 a.a. - Pr ıv<ta ga • 
zetcs ba_;ııazısında diyor ki : 

"Don'un gf'lılş ceııup çevrelerıııde 
ve cephenin dı er kesımlerlmle ce • 
reyon etlen kanlı nıey<..laıı muharebe· 
lcrınde almanı ır :118anca ve malze· 
mece çok bıiyıık kayıplar vermı§ -
tir.,. 

Alman tnnklannın toplu l>ulund'll{!u 
Kl"(•1>01.ktn CC\ ıu;tnde hh'cOk ahn n btr· 
lı1klcrl pazar ı::llınU sovyet ha.Unnoo E'b"· 
m1I ve <'t'.!nU'ba dıoğnı flc'rlcm iştir. 

CCı>he<1en Pmvwl ı'yo. gelen btr tel· 

grc:ıtt.a eöY'kı den 'OT': 

"Aıbnan uı:ıiklan yalnız yol'lıı.rdan 

l&U!nde et.melde kalım~ ıp \"llldt laıza.n
nın.k ıoın bu{:(la~ tn.r.l:ı:larından ve ca -
mul1lou ıYOlkı.ırdnn dn gcçmdat.ed'\T. He~ 
taraıta rnutuw'ol>eler cereyan ~r 
A.Jmaın lntalıen ~ Kubaın'ı toz. 
ıkınıAk ve YMl'&lnlar BR.nnflkt.ıı.du". 
~et Uçaklannın Jmnitmb')e im• 

:ı:nlGlıır pazar g(lnU btn rumon ıııOva ı?.11 • 

n1 ölılUmı :ı.roıtr. 
Volga ve Sttı~I a va.mı~ için 

80V) t müdafruı.Ja.rını e.ı:mer:c çalısıın 
almanlar utradıkl:ı.n muazzam ka)'lD -

lnrn elıcmnd) l'l VC'mlO'kslztn !lıer!lyur. 

. 
lran baıvekili 

yeni kabineyi 
~ah' a takdim etti 
Tnhran, ıo a a. - Ge1:en cumartesi 

günü ıııillı mecliste 111 re> olnn .}enı 
Ba~vckil t;a\ anı-Us-SBhana, buglin 
) eni kabineyi resmen ~aha 'ile Parlli
nıcnlo> !\ t ıkılıııı clını tır ı,ıılımr ıza
larınd n durdti eskı kabinede bulu
nan! ırdandır. \z ılnrdıın utekl ıklsl, 
Jran'la ıııüıtefıkler arasınd ki anlnŞ
rna lmznl ıııırkcn kalılneıl" ı1 a hlllcr. 

Yeni llr.:ılıınn b ı lıcıılnrı: \lalıye 
Xıızırı lakizadı". tlarl<'i> c 1'azırı Sa. 
it, J>ah!li)c Na ırı Kı\ imi rn \cllı' e 
Xıır.ırı Karn tıı:.oğlu"dur. 1 larbı) e • ·.ı. 
r.ın henüz tn} in edilıııenıı~ıır. li. 

lııııli lran'ın 1..omlrn dı.;lsl bulu. 
nnn 'J ııklr.ade İrun'a ılonıınclyl' kndar 
B §\ekli Mail~ e Naıır vekılliıtınl cler
uhtr. ederektir. 

Japonlar Aleut adaları 
sularında Amerikan 

gemilerin i püskürttüler 
Tokyo, 10 a.a. - Japon umumi 

karargtıhı, 8 a(:ustos ghnu Aleut a 
ılaları sularında ıı:orülen kuvvetli 
bir düşman le_ ilının J ıpon harp 
gemılerl tıırııfırıdan pllSkurıııldıı,C:ünU 
yazıyor. 

Jııı..r Alm.nn r muhnrobc;ı.e lht b· 
le lıonı.bC'r ~'Qk mlkt tla tnn 
tank ııolcma.ktadırlar Fakat 
Lakın büYük htr eetı..-ıreue 

"t.nrnlttc 'e m U temadi karşı 
la düşmnnı yıpralma.ktndır. 

K aradeniz l ilosunun 
bir baskını 

Mosko,a, 10 a.a. - BıldiritJ: ·ınc 
sı>re S<>V)CI donanması Karacl~niz. Jc al
man i ,sali altında bulunan hir lımana 
karıı l-Uretli bir akm )&pnuşıır. SoV}, ı 
gemileri ı;c~e ına}nlaıuııı< kma ı:ırer k 
antrepoları ace$İ altına alaıı, ccrh:ıac 
)Uklu gemileri b:ıtırıııış ve a keıi he.lrf· 
lerı bomhardınıan eıını•tir. Hucum o ka· 
dar !ini olmuşıur ki sahil baı.ır)aları ''~" 
ge\' aıeş a~mı ıır. Vazift 1.riui )apı:kıan 
sonra sovyet h:ırp gemileri ka},I' ' r • 
medeıı 'llC ı.arar.ı ui;rıımadan ~~kilını1tir 

S.l\)et ıan-areleri ku,-vetli bir h•ma· 
}C altında ilerli}cn iki ,·apurdaıı nurc-k
kcp bir deniz bfilesine hucwn ederek 
vapurlardan birini batırmış \C rcfakaı 
gemilerinden bazılarını ha :ıra uğr:ıı • 
mı sur. 

Ru• kuvvetleri Voronej'de 
Don nehrini geçtiler 

Mo km~ 10 a.a. - l hemn ">etli 
SOV}'C1 kuv,-etleri Voronej'in Ct'fl\lbun • 
da Don nehrini geçmiştir. Pıke bom1>a 
ıanoarelrrindftı yardım 1tôtta 90"'YCI kı 
ıalan Don nehrinin bau kırısında iln· 
liyerdc mcskün dort noktayı işgal eımi,, 
allIUttl '-e macar askerleri arasıod:: p:ınik 
çıkarmıştır. J\u haracı, Voronej ceple • 
sinin cenur cenııhında )'ap ı lan S0\1C" hü· 
cumunun dorduncu günu mmaffok ''' • 
m~tur. Bu hareket esna ında mustnhlem 
büyük "" küçük koyler <luşnıand:ı.rı geri 
1.lınmı, 'e duşman 12 kiloml.'1.rc kııdu 
batı)'& atılmıştır. 

HAVA 
HARBİ 

Alman 

uça klan 

akınlar 

ve İngiliz 

karşıhklı 

yaptı lor 
Lonclrn. 10 a a. - Hava ve Dahili 

Emnıyet .Nazırlıklannın tcbl!~i : 
Az miktarda dUııman uı;a~ı cenup 

1ııgıltere kıyıl ı rınıla bnzı verler il· 
zerıncle uçmuştur. 

Bnııka dU rnaıı uçakları ela doğu 
kıyısını eçmış ve ço u lngllıerc'nln 
şımal batısı ilzerınde uçmu tur. Da· 
tınık bir kaç nokt.ıva alılaıı bom • 
balar ba:ı:ı h sarlara sebep olmuş 
vtı bır kaç kişı ~arnlanmı§ıır. Üç 
ıluşnı n uçağı tahrlbeılılmı lir. 
Bombardıman servıslne bağlı bU

\•ük bır le kil ılün gece Osnabrlik 
demir~olu ve s ınayı merkezine ve 
Almnnv 'nın şımal b tısında başka 
heı\eflcre hllcuın etmiştir. 

Ha\ r hm nıncla doklar ve Hol . 
l uda d hava meydanları <la bom
balanmıştır. 

Bu h.1r ketleren 6 bomba uçn~ı -
mız uııt. .. rıne ılonmeınlştır. DUnkU ta
rruzı de\ rıye .ıaalıyetlerınden bir 

avcımız <ljlnmemıştir. 

Almanlara göre 

llerlln. 10 a a. Bugünklı resmi 
teblı e göre Brıtan)a hava kuvvet· 
lerl ııııııal Alın nya kıyısı ve batı 
Alnı ın~ a llzeı ıııdc gtlndUzUn ske
rl bakımıl.m tesırsız bır k ı; lzaç 
hilcumu yaptıkı n sonra dun gece 
) e_nıden batı Almanya ya hlıcuın et· 
mı lerdır Sivil halk nrasınıla k 1 _ 

Y!Plar vardır. Bir kaç hirıle ve 
bılh a Osnabrllk'Un ilrometgih 
mah ~llelerinde ınnıiıli zaraılar olmuş 
ve bınalar hnsara ugramıştır HU -
cum eden bomba uçaklnrından beşi 
dl\ llnllnıuşılır. 

Alm'.ln h va kuvvetleri Cl!ln ırün· 
d!I in ağır çapta bontbahrla İn il. 
ter 'nln ~emıp kıyısında kışlalara 
ve tf'n ehemmiyette tesislere bU· 
t um etınl tir. 

10 ağU tos gecesi Mirllıınds'daki 
silah f brıkalariyle İngiltere sahi • 
!indeki lnşı.ıııt tezgahları bomb lan-
mı tır. 

Tobruk'la almanlara teslim 

olan İngiliz kuvvetleri 
Londra, 10 ıa a. - Harbiye nazır

lığından resmen bildirildiğine göre 
21 haziranda Tobruk clüştüı:tü zaman 
aşağıdaki birliklH <lüşmıuıa t eslim 
olmaK t:orunda kalmıılardır. 

201 ınci lngiliz motörlü tugayı. S2 
inci ıngiliz tan k ıugııyı, cenup Afı i· 
ıra ıı:uyvetleri karargikh heyeti. 2 inci 
cenup Afrika t~menl cenup Afril.1 
6 ıncı piyade tugayı, 11 inci hint pi. 
yade tugayı. 

Tobruk garnizonunu teşkil eden 
bu kıtalar arasında kıra! tank tnburu 
ile ikinci muhafız 11iyacle alayı v e 
İskoçyıa muhafız alayı bilhasa kayde 
değer birliklerdir. 

~-[Si_ ...... 
On yılın 

bilançosu 
1932 - 1.942- DWııııt7.!n özlıeeUrill

mesi tıcıtrı Wc bQvUk ve esaaı.ı h.arn· 
ıerun )!ll>ilietnm UZCl1ınden tam on 

yıl ıre<:rnle bulunUG-"or. o 8'(lndenlıert 

alınan :yolu ıröl'iliwc. ıröbWntıız lııa

ba.nnı)'OI" detm. FaSm.t daha ahna· 
ca.k uzwı blr ;ı.WUınu-ı: var: bu )112-

den de oeıııırotımiZ 8BIA kınbııamak· 
tadır. 

Buırün hiç hlr müba.lAııeıva Sawıl· 

madıı.n, dW ~ dlvasmm 
'.Nlıi< eqılınlan V'C th.~tirı~ lAnı.· 

tından beıdmsertml:s oktutunu Eert 
llrd> biz. G<ı.zctclertrn1, her rOn 

aıulma.lctv. oları blb'üık adım.lanll 'tJl.. 
rcr aynasıdır. 

Art.ık kcsırn, laı vuş:ık. bölııe ıı1b1 

.sözler! oldut"u kadnr. bunlara benzt?r 
daha bir<;ok oz TUlitOc eözU htç Jl&

dırra.ml}'O?'UZ. Her :ycnd ~ ~

dulcca dudaık bükerek: 
- oarno• ı nu, o demc'k detllı .. c11-

>uı "mcrıtı" 1cr ôaht ll'Ola eeımtte 

ba.tılad ııı.r. 

Gazetelerin 

üçüncü •ay/al.an 

Ftııknt. ay.hnlııı.r ve yazaTlar ııöz
Jerinl ırazclL"ıertn nllım. t birlnd ve 
ikinci 118.} rnınrnuı gııç1riyorlıa.r. U
cllncü a:ı)fa ıanıa hAIA "Sıu:tnesl>ak 

xxx (J?asn) ha1Jıdcsl ve rnütd<&Jd!nl 
\lmcnıyl askcııi>·eden xxx (Paşa) ha· 
nıcsı sa.IDıa.u rrlsvandan- db'e bae· 
lıı.)'lp "MevlA ırarlkl rahmet C>"jj:ye,. 
d ye btten "irt.1hal,, fl1nJarına J'llSt. 

lnnınl}·or detil. Ancak bunlar Pildi 
da.ha llC'Yl"ek rı>rılllmclttedtr ve bu a
Znl • bunlann b!lsbUtUn yolc olaoa5<· 
lnn hlll<!kırıöııld wnul.lıan h"Uvvet.bı.>n· 
d1Tn\(>kted1r. 

Gnzctoıertn llOm.mcu ııaytnt.nnna 
ge nre, buralnrda taıın bir Jauım.sa· 

ıı leh l1ftdlm 8Ü1'd'Ü tun n. tıesı 'benı.ber 
V'C btm:z dn y(lzfunt.ız lozıaranık, 1'tıl
rll.1' ede hn ... 

Karga§alığa 

sebep nedir ? 

Bu kargaşalık ncdm 1!ks1 Rcli· 
)or? 

JlU116 başlıca &ebet>, henü:z btr ta
kım t.erlm1.crln t'$\slı b tıekfldıc t es· 
b l edtlm1$ Qlm!\masıdır 

ınr )"\U'Cıtae '',Pl8t.olıeet llc benı.ber 

• ---+--1 
ı-..+--1-....<~ , 

' 

Yeni bulmacamız 
Soldan sniıa: ı Y~ 2. kan akan. 

s. terel hlr haıTOn okurııueu. kıesecd< 
alet, kabııca evet. 4. ÇQk. do4'unın, )'er. 

5. k.mıl.Akı ~ madde, btr mııs kö
pek, 6. yarmı, btn kilo, bh- to.re.r, 7. 
tOl1ll ııacm blT ~ı, atzıııı laJ.pa. 8. 
tonııl de'baırattc lcuDarulan blır madde, 
knı1m oturduğu yer, 9. ırenı.nıc, tdne • 
manm meeııı.rr bir komttı. teni bir 
ha.wan. 10. teri>~ ll. QettZ. 

Yukardan &Atı: l. Neee!aıereıt, 2. 
bUYüyen. 3. yama, sıon1 sıı:nıtatı, 90011· 

ne. (1) llAvesb"le lcolıe, 4. bazı rneyvalıa
ruı dll kısmı, tersi 1>l'k dZ bir eey, 5 
alblde. bazı vnhsl ikavılrn'lcrin mukaddes 
bMDcler.I eeırıcre verdDcJıcii 1Rn. G 
Verırf, btl" ULl"llf, bMlM A IJA~ic fil• 
ka. 7. rOn'k'r. ııepet, 8. ha'l, clhıı2, 9. 
ırem.t1k. pdd n-.ı tıBal1. nıftı ıct edatı, ı o. 
doktorıun ma&ıarctl,, 11. <:ıı>lak baoolc. 

Dünkü bulmacanm 
halledilmiı şekli 

SolOO.n 9Rtn: 1. etrncnto. nl, 2. ot. 
amıutlu. 3. ıceıımc. ıına.t, 4. Erol, neU.. 
oe. !\. )'!tat, hıuıa.r, 6. ııkk'le, 7. bar, 
cum'bn, 8 tkl ka.t, u tw", 9. tatar, er, 
la, 10. eıı. tnus. 11. turna. 

VUkardnn ıuıntı: l. Odlroy, bttme, 2 
llcJ'I. a.kR s ıorntttme. 4. fttk, ~a. !!. 

Mm, Hıoarnt. 6. tren. <tıJt, w. 7. om. 
eJıEm.. I!. usta. bun1'll. 9. 1ııı.ls. at, la. 

\ 10 olacak, u:ııu. 11. Luıtcr, anım. _l 
Mr tr.ttruıe ıccmprcıör"' tin ıııın.utık ol· 
dutunu blldt.rtr.ken, baıııka l;ılr r brl· 
ka da kendi 31a.pUğı ''tro.nSm on ve 
vant tör., ~ aıann n A'\"l'Utıa mal· 
larma "taJk., cı dutunu 11lllı ed or. 

Dır bankanın 1stan'bu1 hUrosu 
"prese, tuğla a catını b tme-
Dkı • .,.... .... amır.ı.ıtı de 1,'&111 Wmnı· 

l':ıı samcaıtmı haber V<Wor. 
Unlv<!l'Glteıerirntwcn blrlslnln ta.. 

kU t.clerlnden bbi:nlın dokruı tı da 
''rutwoloJI, 3d:ls!ık filoJı)J1, sOmerokıJI, 

arrtJ"QPOloJJ ve et.nok>Ji enaUtü1crtne 
ıısl8tan • nlıa.catını, ırene ~hl. il.1rtll
lere haber w.ııbıor. 

Bu ya.bnncı ~cntm htr kııı· 

mının kar. lıkmn bulunaook, mrnct
liCr anısı m:ıhb'ett.c o mnr 48e olduk· 
llın gibi, ıı.lıkonu'larok!nrıbr. 

Davayı yürekten 

benimsemek gerek 

Fnkııt bıı$ka hır takını ~l 
sozlcr dıc var ki bunı.tı.r ıcmn dıc o:ı

mndlklnn luı.lıtc ır~ dilimize yer
lıeşnl lcnllr. Ml'llC!ü ''bonsorvlslıl blır 
ı>m~ ecz:1< .. '1 kaltasıı,, 8l'Q"IUl )"Urt· 

11.M veya "mUht.cM! ıoervlsrordıo,, ca· 
ıı Umı:ıik ü:zıe!I'(! ' 'Rt:ıJly(.'I',, nrıy.uı slır· 

ket, den1Jni llnSYl ruıla.tmn? "ldıcal 
Büro,. adlı ktt.abı <t '1mı!.7.e cıevtn.>n 

zat. bu kltaba namı oz Türılcoe '*' 
ad lro)"5Ull? 

Buna knnlı. '18!~-Tilitı: l\hıhıt
\11-MıUlriC · n1n 88 eıcı 'nUııluu;:ı" run 
'lln lşar., ı...'1.Ut'lni bUdkron 61a.ıı ~· 

ca ~U: kbnlrdl. 

lln$ka ım-~ t11icı:lıer tee Rcrup 

kılJldaıb'k!. ~ irÖZkrlrnl1Je teJoi. 
maktan ecrt dumıll.}ort:ar: 

"A1a! nrn G r<r.rı ~ var
~ • MM • laıibarc1 ••• ,, Ga1'ien ıı:ı
lonuna,, ne ~-urulur? "Bahcc sal1> 
nu gibi b1r eey _ 

Dlr r, vat nının eonU!llda da 
f\1 laı.)U1 gorib oru:z. 

"Korısoımaıoyon tl&lcr.I p~ ı:ı. 

eclcrb1k! testııvnı :ynpiliıcak ıroztno. 

larda satı.lnuı1cıtııdır ~· 

Ton ıım1' btr eczacı ham medde 
bıüamadıtından dolıa.vı b"° 'ntlddeU 
muvmııkate,. !ctn "Ştpr, FuJeıı. Re'. 
dor, Suvıı.r dö Pati, Früıtver, Aı1>eJ. 

1ııkn.nda1., levnnta ve l06y0nllorını 

kul nm ru m\lşt.oolk-l'lne ta Vllb'e 
edcıicıen. ÖZ(fil bal<ımmd.ıın tam bif" 

y0l acmı11 olınU)'or mu? 
D1l d! " ıra.zctcler.ln btrı1nd &aGl'-

n nasıl 1(- ~talanı. do.imi 
'ol a.lıyo , )"\lrttaeı:ı.rın ırö:ı:Undc:l 

ve icat nda.n da )"ilrct1nc dol'rU )'Ol 

alrru hdır. 

lete o zaman. dA Vft:YI lk'llzandıtı· 
mızı g l:Btlm üz kiR.barara.k Skrl eöre
btuıiz. 

SA. - TIR. 
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Romen ve fransız basınının Saracoğlu 

Hükümeti hakkında dostane yazlları 
(IJa&ı 1. tncl ~tada) dti : 

sustaki duygularına ve dil ünceleri
ne ıercUnııın olun Ünlversul ı:uzcte· 
si ilk sny!asmda ne retti.iti bir ma· 
kııleıle Sarnco~lunun sözlerini tah· 
lil ederek göyle diyor: 

Yeni Türk baııvekillnin 
TürJ<ıycnin harp baııınctan ben ta
kıbeltığl sıyasetc tıı.m mlyle U)gtııı· 
dur. 'l urkıyc laal bır bıtaraflık Si· 
yaseıı tatbık etnıek mııksadıyJ~dır 

kı büttin ıaahhütlcrıne ve ıttUakl . 
rına sııclakat go termcktedır. f kat 
ıhgcr lan:ı.l Lan l Urıkıyc her .hangı bır 
tecavüze kuvvetle mukabele edebıl· 
mel{ ıçın ordusunu mUtemadıyen 
kuvveııendın11ekıe ve bu hususta 
bUyuk fedakarhklarıı katlıuımakta • 
dır. 1 urklyc'nın hiç hır :ı:amaıı inhı· 
raf etrnedığı bu acık ve samimi sı
ynset Sııracoğluna mıınevi blr nüfuz 
vermektedir. 

liu nUfuz türk siyıısctinın temeli
ni tayin etmiş olan mılli ııuurdıın ge· 
liyor. TUrkiye bu milli şuura daya
narak dokunulmaz haklarını illin 
etmıştır. 

'l'ilrkiyenln iki muharip zümreye 
karşı ııım bır dUrüsUUkle tntbik etti 
ği bıtarnflık sıyaseu, Sarncoğluııun 
bu kııdar ıçık ve kati hır lisanla 
konu mıısını kolayla tıran limillcrın 
baıılıcasıdır. Yıııe tiırk sıyaseUndeki 
bu dürUstlUktiır ){i TUr.kiyenln. İn -
giltere ile lltlf kı muhafaza etmesı· 
ne ı-ağmen, Almanya ile bir pakt 
imza) ma ını mUmkUn kılmıştır. 

Sar ıcoğlunun beyanatı bazı şayia 
!arı bir kere d ha tekzıbctmiş ve 
her hangi bir entrikn te ebbüsUnUn 
fnyılaeı.:lığıııı ısııaı etıni~tlr. 

Universul ~az et esi yazıstnı ı,ıö~ le 
bitirıyor: 

Şuurlu bir vntanperverliAe daya
nan ve hiç bir :zaman znaf caeri l:'ÖS· 
terınemiş olan bu siyasete ı:"ayri 
kabili inkar manevi bir kuvvet veren 
§ey umumun tnsvıblnı kazanmıs ol· 
masıdır. 

Fran•ız gazeteleri ne 
diyorlar? 

V ichy, 10 a ıı. - Temps ı:-azeıesi 
Türkıye ba vekılı ŞLlkrU Snracoğlu· 
nun BUyuk Millet Meclisindeki be
yanatını t hlil mnksaıliyle ne rcttiği 
bir b ıımııkıılcde şöyle diyorı 

Tbrkiye BUyı1k Mıllet Meclisi, 
beklendiği gıbi Saraco lu kabinesi· 
ne ittıfakla ilimııt reyi vermi tir. 
Yenı başvekıl millet vekiller nden 
gorılli ll bu mUzaharetteıı kuvve' 
atar tk selefinin .siyaseti nele de\•am 
edec ktir Bu itimat r yi, 'T rkıye • 
ııın b!larf'lık siyMetinl tııyin etmiş 
ol n vaziyeti izah mııks dıyle Sarac
oğlu tarafından verilen izahatın ka
:. ıtsız V(l şart! ız tnsv bed ld nl 
göstermektedır. Türk Hükumeti rei· 
inın i:ı: hatı, ı.ılmcli~ e kadar yapılan 

birçok beyanata rn~en beynelmllel 
matbuatın mUnakaŞ3 mevzuu olan 
bir durumu tamnıniyle ayıhnlatnıııJ 
bulunuyor. 

Saracoğlu hiç bir ıereılılUıle mahal 
bırakmıyncnk §clulde ı;:ayet açık ve 
samimi bir lisanla konuşmuşıur. Ye
ni bnşvcldlln sözleri Ankarıının ı:ö
rU.~lerıni, bütün berrakhf;ı ne oldu· 
ğu gıbl ıe bit etmlşUr. En mllhım 
nokta. türk siyasetinin harbin Tür· 
kiye hudutları cıvıırınılaki inkl.şaf'la· 
rıoa rağmen, d hn ifü gUnlercle Cum 
hurreısı Isnıel 1nonU tarafından çizi 
len lsUkamet ve ıayin edilen esaslar 
dahilinde yoluna de\'am etmekte ol· 
ınasıılır. 

Saracoğlu nutkunda, milletlerin 
lnhllalıne sebep olmuıı olan ihtili.f
larılan hiç birinin T\irkiyede bulun· 
maclığını ve bunun ıüı milletle Şcf'i 
arasındaki kar!l!lıklı iılmnt sayesın· 
de mUmkUn olabildiğini kayıletmis· 
tir. Bu sözler Atatürk tarafından 
y ratılan eserin sağlamlıı\'ını gı.ı te
ren yeni ve parlak bir ılelıldir. Yeni 
TUrklye varlığını bu maharetli hü· 
klimct sistemi ile korumaga muvaf'
fıık olmuştur. Ankara"da da zıt Isti
kıımeılerde bir çok sıyasi tazyıkler 1 
yapıMığı bir sırada Saracoğlunun 
harbin inkişafı karşıaındn, reislik 
ettJğl hUkUmeıin Turklye'yi harp ılı
şıncla bırakmak azmini ~ir kere da· 
ha tcyldetmis olması, hlc şüphesiz 
f'aydudan hali değildir. Fakat, bu 
bharaflık ve sulh azmi, TUrkiyenln 
her hangi bir tecavüz karşısında 
kendini sllilıla mUdaf\<ıa etmek hu
susundaki kati azmini asla !bertaraf 
etmiyor. 
Memleket tecavüze uğrarsa 

son ferde kadar 
döğüşülecektir 

Türk Hllkllmeti Reisinin, ibUtün llı· 
t imamlnra rağmen, tllrk isUklall ve
ya tllrk toprakları tecnvUze u~a -
dığt taktirde son ferıle lmdıır dovüş
mek gayesiyle büıtin mllU varlığın 
b ir ideal tığrun<la seferber edilece~i 
hakkındaki sözleri cok açıktır. Bu 
sözler, Türkiyeyi, şimdiye kadar 
bu memleketin haynıi menfaatlerini 
ihllll etmemiş olan bir h roe karııı· 
tırmak maltsadlylc yapılan manevra
lara kntl olarak son vermektedir. 

TUrkiyenln harbin sonuna kadar 
muhafazn etmek istediği bitaraflık 
siltLhh bir blttırııflıktır. Böyle bır 
b!tamfhk en bUyUk tayakkuzu lca
be ıtirir. Bu da v ızlfesini her zaman 
yapmağa multlecllr kuvvetli bir ordu 
nun devamlı surette hazır bulundu
rulmasını gerekıirmekteıllr. TUrkle
rın knnaatince Türkiye sadece pa· 
sif bır bitaraflıkla istikbalini koru· 
yamaz. 

Bu bitaraflık sıyaseli, acaba nasıl 
oluyor da m e r'i anlaşmalarla telif 
erlileblliyor T Snııacoğlu buııu, ingi· 
!iz - tUrk muahedesinin iki tara!m 
menfııaıleri dahilinde mer'i olmakta 
devam edeceği ve türk - alnı n pak
tıııın iki memleket arasındaki anla
yııı zihniyetini v e dostluA'u temhir 
etmiş olıluhnu ve fara! tilrk poliıl· 
kasının mlisbeı bir eserini teııkil 
etliğini s6ylenıek s uretiyle izah et· 
misıir. 

T emps gazetesi yazısını ııöyle bl· 
tirlyor: 
. Sar coğlu Ttlrklyenin dış siyaee. 
tını şöyle tarif etmisttr: 
Dostluğa iyi niyeUi bir dostlukla 

mukftbelc etmek, düşmanlıtta <la sar
sılmaz bir cesaret ve enerji ile kar. 
§1 koymak. 

"Debat." gazetesinin bir 
makalesi 

V !chy, 10 n.a - Anadolu njansı • 
nm hususi muhabiri bilnirlyor : 

" D ebats" e-azeteı1lnde ynzdıfı bir 

1 
makalede Pierre Bemus SUkrU sa -
racoğlu'nun BUyUk Millet Me<'h" n. 
deki nutkunu uıJılil ediyor ve diyor 

Ref k Saydı:ım'ın ölUmü, CUmhur
rcısı lnöml ııun yuksek ıdaresı altın· 
da m ı lı:.ketııııu sıy etını 'ok Jyı 

utm o ıı bır d \ 1 t ad mın<lan 
ın hrum bırakım ur. Sa:!idam ın ye· 
rlııe b ka hırını ıbulma t hı bır ı:Uc
lUk ı,'"OSt erme mı tır. liaş-ı; ekılhke 
Sar co lu l yın eoılnıl ır. ~u l yın 

)el l ıı hlı. Çıl ku olen H vekı· 
ıın ıııınc en ıyl devam edebılcccK zat• 
ouuııia en u zık senelerde her J:Un 
beratıer ça ı mı§ olan Sarat;Q lu'· 
dur. l:iu suretle sıy setııı uevaıı.~ılı

ı m kenım ı b r ıarı:u ten m eıııl· 
mı oıuyor. l:lu, t ınin edılmı tır. hu
suısı) le kı :S rııcoslu li vckıllııti 
kabul cm e le ber b r 11.;ırıcıyeyı 
de bır rnaını tır. ~u sa ıttı:: dıs me-
clcler dı er blltt.ln me elelerc en 
bnemlıılır. ~ nkU butün bu mesele· 
ler ıı yası z..,,"rurc:ılere t hıdır ... 

M. l:lernus, böyleue Ha vekıliD 
Harıcıy.., lfcKıllıı:;ııı cıe ınunafaza 
Jıusu uıııla buldu u hal tarzıııı ıyı 
buım klıı bcrııber, :sıuaco ıu ııun bır 
muddet sonra ve oıııu.ı:ı rındakı yu • 
kU haııtıetmek ıçln bır H rıclye Ve
k ııln y rdıınına muracaat edcceğınıD 
tabii olı uı;unu yazıyor ve lıyor kı ı 

Herhalde şurası nıuhakkatır ki 
bu kl ırde de Sarııc ıu e ki ve -
.a ııı y Kıııuan öze ecekllr. De • 
nıek oluyor l ı 'l r k s ) etı hı<: lbır 
ı .,ı ıklığc uf;'ramıyacalttır. Bu si • 
) t buyUI b.r a ıklıkla belırmı tir. 
Ve • v nılıhğı ıle kcıı hnı ı:öster -
mi tır. Bu 8\Y ıseıın esası. TUrkıye'· 
nın elıude oluuğu nısbette sulhu ko
rumaktır ve 'l urlu;>e bu husustaki 
gayreuerınde nıuvtufıı:k olınU§tur. 

Saracoğlu progr. mını .Buyuk Mil· 
lo.;t Meciısıııcıc ani ımıotır ve goyct 
t.ıbu oı ıra hancı ı ıer Uzerlnde du• 
.ı"Bı-ak meml ketı harp <..lı ında tut • 
ııı ık ıçııı her geylıı yupılac 1111, bu 
netıcenın elde edılebılecc ıuın umıt 
olundu :unu, fakat memleketın lstık.· 
l;ılı ve toprukl ırı tehdıdedılırae 
'l Urkıye ııln son ferı e k d r döğU • 
şecq;ını söylemı ıır. 

ı urkiye'nrn tek isteği 
rahat bırakılmak 

M. Berous, Türk Ordusunun kuv
vetlendırıldlgıni kaydettikten sonra, 
yazısına §Oyle devanı edıyor : 

Turkıye, elındckınden memnundur 
ve kendı topraklan dıı;ııııcla hlc bır 
mel b lemıyor. Turklye'ı ın yesrane 

i ted i ey kendısının rahat bıra • 
kılma ıcl r. 

Ankar h r zamanclan ziy.ıde ta • 
rafsız kalmıy ı azmetmJ ur. Bu ta • 
raf ızlıluan ancak bır tecnvtlz fize -
rı e ayrılacak ır. 

M. B rnus. S ı~ coğlu'nun tarıfet• 
ti i tnr f ızlı ın mfın sını belirte 
rek dıyor ki : 

Faal tar f ızlıktan Türk HükUmeı 
Reisi ıln ııe demek istcdığı açıkça 
nnln ılıyor. Bunun m nası şudur : 
"rürkıye hadıselerl lakınılan takı • 
b ınıeklc ıkti!a etmiyor. Durumunu. 
muhtelif muharlplerlc ol malar 
ynpar k dcııkleştırlyor. İşte İru:;ılte· 
re ile ııtıfak Almanya ıle d dost -
luk mu heılelerıı in mevcucllyetlni 
Sııracoglu bByle anlatıyor." 

Bu slyasetı• Tilrkiye'uın etrafında 
buıUn §ıddetıyle ılevam eden muha· 
rebeler içıııde muvaff'nkıyetle ıatbık 
eclebılmek ıcın, pek bUyük blr m~a
rete ihtly ıç vaıdır. Bu bilyük ınu
hnret İnbnU ve vekıllerdeıı biran bi
le eksik olmamıgtır. Bunlar, rnem • 
leketlerınin lam ve mutlak sıı.miını
liğlni ve aynı zamanda, tararsızh -
ğıua dokunulurs ı, zlmle savaeaca -
ğı hu usundakı k rarını, ıınlatm~ı 
ibılml§lerdir. Harıcıye Vekıllığınl Uç 
sene elinde tutmuş olan Saracoğlu, 
hiç fllphe yok ki Sayılam'ın yerine 
gelmiye bilhııssa !fi.yıktı. Filhakıka 
Türk siyıısellnln b riz v sfı ol"BD 
istikrar ve devamlılığı oııdan dJha 
iyi kimse temin edemez. 

Amerikan kuvvetleri 

Salomon adalarına 

hücum ediyorlar 

Bu, harbin baımdanberi 

amerikahlann ilk 
laarruıi hareketidir 



-~-

J Mısar' da mareıal Rommel / 
ve general Aüchinleck 

bir darbe 
hazırlıyor 

Hint liderlerinin 

tevkifinden sonra 

Bombay•Ja 

PiyanistinlTORK MüziK FOLKLöRO 1 Barışa yaklaşırken : 9 
Londra, 10 a.a. - Sa.L'Uıiyctıl kay • 

naldıı.rdıan öfrrcıııildlğlne a'Öre, Aur.ht.n • 
le<ik ve Rornmel. her lldsf de Mıs:r'dn 
bir d:ı.ııbc için hıızırlanın.ıııktn.ı trlar. Bu 
d:a.mc. her halde pek yn:kında \'Ul"l•la. 
bll«cktlr. Rommcl. )"eni tank ve mal· 
2Cme bcktlyordu . .Milttctlklertn Rarrmd 
ikmal laıflk-k'rlnc ikanıı ağır akını r 
ynpınnsınn ralnncn, Jtonımcl'ln kU il· 
)'et.il tıkı.J.ı.-e a!ımaıun:ı enı:cı olundu U· 

durum 
kötüleşti 

on beş Tahtacılar ve aptallarda Ressamlar 
( Ha,ı 1. İnci Sa}fada ) 

dar ('Ofü \'C a.d<cr, ~hirdc kargaşalıklar 
çıkaran halka karşı on defa kadar a•q 
a~ışur. Birçok ölu ve yaralı vardır. fa. 
kat bu hususta tafsillt henuz alınruwıış 
ur. liıı z.İ}-ade muıccssir olan bolgd<"r, 
Duı;oııg ı.c Dedar bölgeleridir. Bu ikı 

biılı;cde •e diğer merkezlerde. h:ılk hir· 
\'Ok cebir hareketinde bulunmuJtur. 

dakikası ! S A M A H Vedat Nedim T ô R 
Türk Milletinin tnrlhlni ynlnız 
ı s 1 A m 1 çerçeve lçıne hapscUnclc 
1 tlyenler, resim \"C heykel sanatının 
bl7.de gorenekten mahrum ve gnrıl
tcn ithal <'dllmls bir dal olduı;unu 
sanırlar. Oysa ki, 1'ürkler, lsllı.nıl 
cat:dnn ö n c e resim ve he) kel 
yaptık.lan g bl, sonra da resim ve 

nu tahmin etmek haWıdır. Her hnlde, 
atman onlusu, esas harp ma.lzent('f; n • 
den ciddi olarak sıkıntı içindedir, cı, ne Mithat FEN MEN 

Bır pıyanı tin ha} unda daima kar· 
ıılaşıı ı uddi dakıkal.ır 11le\ ruıtur. Sa • 
kın .aklınu..ı, x konsenatU\arında \er · 
dı ı ımtıhanl.ırı, Ve)a ıcsadufcn o gün 
se ı kı ık ol n Ba)an :l i akonıpan~e 
içın ıran,pozı-)on > parken duktuğu so· 
iuk ıer dan lal.ıra ~dm<.-.;ın, Bunlar her 
muzıs)cn ıçın şercflı dakıkalardır. 

B hse md' ı ıc.Jıgım "uddi çruek 
h rh.ın ı bır konserli da•-eı" ıe 

le· nız icııhı, )mıektcn son· 
ra b raz muzık ı tı)cceklerıııı eV\eldeıı 

du~un n:k ~>(><.'il den bır iki \'ah ıle caz 
muz ınc de ÇC• nlmı~ ı.: erlerinden bi • 
nnı ıınıed ıı ""de ıc-krariıırsınız. Hele 
Mavı 1 una val i rcr>crtu.ırınızda ise h ç 
korkma) ın, 1 ı t ın ıkim:ı rıtr>sodi,i biraz 
guç ı dç kolay bır aranıman çalınabılır. 

'\emekte el ı m.,ıık tC)ZC hanımın 
MJllllerınc CC\ Jl \crud.:,i iz. Bilha.•~ 
ne ıc;ın ,imdı)c kadar bc:kar kaldığınız 
5Ualıru ıc k çorl nın son ka,rkldrına 
dogru bddı)cbılır~ınıı.. Mahallenin yu· 
karı K"mıınde oturan hilmcm kimin kı
:unın ne guzcl kanun ~ııldıgını ne tadı 
sesi oklu :unu ball ımlırn ballandırd an
Jamkıaa sonra sız.: çok muna ip gurdi.ı· 
gunu golluklerı u ıundcn ciddi bir ba • 
kı,la his5etıirir. 

Hutüıı hu konu~maları )uz kızartıla 
n}ia, urpernıelcrlc dınlcdıkten sonra 
konu•ma )eni filmlere ıntıkdl eder. Ar . 
u ıler hakkında duwnceJerınizi uğren • 
mek ı~ıcrkr. E kıdcn haıırda kalnııı bir 
iki ı m nrs;ı mu\ .ıffakı) eı tanıdlr. 

Go k i e~ hıbı kuşe kolıuguna yı· 
gılar-.ık kah•esinı beklerken iz, çalaca· 
gınız Pİ> ııo)'\I guı.uoılı.Jc arar 'c tetki· 
ke b ,lar ını z. 

Uzerı Memeler, kakmalarla süslen • 
miş bır mobil)a olan bu iller ile birnz 
sonra lc,crruf cdccclmniz. Daha siz sor
madan bu pıyano hakkında butün maliı· 
mau kah•cniıi )'U<lum >udum içerek din· 
Jcniniz llaııg.i mcuııtan alındığını, el· 
den <luşme duşcş oldujhınu, kaç r.enc ev· 
vel çarşı İçinde tanıdıkları ut ıamircisi 
Ohan~ ın akort yaptığını, ve saire... 

Bu esnada kapı çalar. O akpm :Jizi 
dinlcmd.: uzere davet cdılmiş olan apar
umanın u.st ,;e alı ka.tmdakilcr ura i:e 
odaya girerler. 

Bir ıki dakika sonra artık "içıimal 

ntidadınızı" gcktermek anı geldiğini ha· 
tırlatan ""' sahibinin wzlcri, }eni misa• 
firlerin "Jiiıfcn", "rica ederiz" leri) le 
tekıt olunur. 

Kapağını açarken gfüünüz., pi)'aOO· 
nun u tunde dızilmi,, muhıclif aile re • 
simleri, kUçiik \117.ol:ır mm muhafazası al· 
tında i li)cn b"r aat, ve niha)et, alc;ı • 
dan yapılmı,, toılu. kimse)e benıetemc· 
diğıniz bir arti~ı biMüne ı ıkılır. 

iskcnce aitti, mark.ı ı meçhul, kar>a· 
ğının iç tarafınd.ı 1909 1 irge Expo 
siıion'undan bir gıuıııış m:ıdal)a ile tal· 
tif edildigi )az.ılı, marın.goılar için hir 
hüner me}daıtı olmuş aile mobil}"ll ıdır. 

Oturdu "unuz taburen"n '-idaları gev· 
temiş olduı.-undan u•t table•i )'iln.'I, ileri 
geri yalpa >.ıı>makt.ıdır. ağ pedalın i~· 
lernemckıe \C orı.ıd ki (do) tuşu iki ~ 
vemıckıc oldu "unu işe başlamadan go· 
nır ünuz. Bu ırada "'in ha>'a19 da )'il· 
nınıza elcrek bilmem hangi ('>i heınol) 
notası, uzcrine hir \azo du tıığünden al· 
u senedir ç.ılnıadıı,>tnı, kalın (fa di)ez) 
in cı 1 dı ını esefi~ hahcr H·rir. 

Iliı)le ehcmmi)etsız şc')lcr, imanı 
i(in şehit olacak birini )'Olundan {C\İrc· 
bilir mı? 

Zaıcn kaderin biiriık lüıfu ile ken· 
di kcndınizi işitnıİ)ccek inizdir. Dinle • 
yidlcrin koııuşnıa•ı hirnz sonra bu za • 
vallı :ıtetin çatlak ~l"iini iırıcr. 

Pi)'llni t, '"llls·inı, 'Torm" duman!~· 
ri)le i lcnmi~ hu k ı;uk od ıda hiıirir· 
len kalhındcn acı bir iniltı >iik•elir· keş· 
lci pi)'il'IO )erine fagot o"rcnsc idim .... 

Amerikan ve japon 

diplomatlarının 

değişimi meselesi 
Shon'ln'dRn bil

ııı al, ort •e mer
J ııı •nlarcl.ın ı.ııoo 

INGILJZ - ALMAN 
hücumbotları arasında 
yeni bir çarprma oldu 
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HALK TÜRKÜLER! DERLEME mez. RQlllmcl, Tobnık Hmanmı dü7.elt· 
mlstlr ~ her halıdc ıkllctik motörlcr rte 
l\tnre:ı.-Mat.ruh'n gtrcbfüncktcdlr B r 

Dün ·u karga~lıklarda Menlerin a· 
)'l•ı 10, >aralı la ın $3) ıM 1 c;9 dur. 

Yazan: 

8 u yıl Maarlt Vekllll{tl Ispar
ta, Burdur, Antalya ve 
Muı'tla vllA,} etleri halk 

türkülerini v~ oyun havalarını 
pl(lf:a aldırtmıştır. Antalya'nın 
doğusundaki YürUkler, ~:azın yay
lalarda bulunduklnrından Derle
me h<'.ll,.Unın Antal)n'dan Muğla· 
)a dof:ru olan rotnsının aksi isli· 
kametinde kalan doğu kazaları, 
lceı ~e Hatay vlltıyetlerlne yapı· 
lacak başka bır seyahate bırakıl· 
mıstır. Al:ır makinelerle :ırüksek 
yerlere cıkmnk mümkün olmadı· 
l:ındn.n, ,llazın ,llaylalara goc eden 
halkı, ancak kısın > erlt!rlnde zi. 
yaret etmek zoru vardır. Antal
~ a villı.> etının doıtu kazalnn yü
rfiklert, Tnhtacıları, Aptallarının 
tlirkülerl ve OJi un havalnrı, o ta· 
rafa )apılncak b r kış sl.'yahatln· 
de ptıiklnra alınncnktır. 

Türk hatk musıki VP oyunla
nnın hepsi te bıtedllm,.den TiJrl( 
halk mlizll(i, Türk halk raksları 
hakkınıla kesin söz söylemeğe im· 
kAn )oktur. Her yıl ayrı bölgeler
de. ayrı yı.>nlllkler ve zenginlikler 
goriilm,.ktedlr. 

Tahtacılar hakkında yerli ve 
yabancı bazı ne ri)at yapılmıştır. 

F. Lusclıan, Dle •radıtadschle. 
1890, a)nı müellH n Voelker, Ras
sen, Sprnchen 1922 ndlı eserinde 
de Tahtacılardan bahis vardır. B. 
Hamit Sndl <Tahtncılar) baslılh 
altında Lusan'dan bir tercüme 
)'apmı lır. (1'urk Yurdu. Cılt 4, 
sayı 21) , )abancılardnn J. H. 
Mordtman, Jo'ranz Bab nger •. gibi 
mul'll fler de Tahtacılara temas 
etml ters" de bunlnr Tahtacılan 
i)i \'C do •ru anlnmamışlardır. 

B zdc Tahtacılar hakkında et
ranı etütler, lltıhl>•at Fakültesi 
mecmualarında B. Yusur Zı>·a ve 
(Antalya VfülyMI tarih() adlı ese· 
rinde B .. üleyman Fikri Erten 
tarafından nesredllmlştJr. Bay Sü
leyman Flkrl Anatl<>lu Etnoğraf· 
yası, Tuke VilAyeUnde Tahtacılar, 
konmıu altınrla bazı mecmualarda 
ne,.riyat yapmıştır. 

Bir Oğuz boyu, halis kan TUrk 
olan Tahtacılar'a, bu c:alıtfkan in· 
sanlara biz bu ııııeyahaUe blrcok 
yerlerde, ennanlarda, ormanlar 
yakınındaki koylerde rastladık. 
Onlar hususi ve müsterek bir fız
yonoml taşıyorlar, birkaçı lle ya
kından temas edildikten sonra on
lan yüzlerinden tanımak mümkün 
olab lmekted r. ErkC'kleri sevimli 
sağlam, kadınlnrı gllzeldlr ve ta
assup göstl'rmezlı>r. Yazın orman
larda, mütevazı lnılUbelerde ka· 
dınlan ve çocukları ile beraber 
> ıı.şarlar, ağaç keser, tahta )"apar
lar, hnyatlannı böyle kauıaırla.r. 
Son zamanlarda aralarından o· 
kumus insanlar yet1$mlye başla
mıştır. Orta ve Lise tahsili ya
panlar olduğu gibi bir tahtacı ço
cuğu bu yıl lstanbul'da bir yük· 
sek okulu blrlncllikle blUrmiştlr. 
Okulların idareleri tahtacı çocuk· 
!arının ahUl.klarından ook mem
nundurlar. Okumamıs olanlarının 
~ızlan cok sıkıdır. Eski glzlı A
yinlerine dair onlordıın bir şey 
almak Adeta muhaldir. Onlar "ser 
verip sır vermlyen" alev:llerden· 
dırler. Gene ale\1 olan aptallar 
ise Tahtacılar kadar mOtaassıp 
değlidlrlcr. Ocşitll )Ollarla onlar
dan malümat almak, gizli mil·• 
zıklerlne dair parc:alar kaydet· 
1™!k mümkün olmuştur. • Aptal· 
lar hakıkında memleketJmlzdc ya
pılmış en del:erll etüt, 'filrkiyat 
EnsUtüsU neşriyatından Tilrk 
Halk Edeblyntı Ansiklopedisi Fa
sikfıl 1 de Ustat Fuat KöprülU ta
rafından yazılmış olan aptal mad· 
desidır .• 
Tahtacımnn derin taassupları· 

na rağmen onların bizi ilgilendi· 
ren gizli Ayin müzikleri ve raks
ları hakkında bazı bilgiler edin· 
dık ve değerli ezgiler pilin ala· 
bildik. 

Gizli Aylnterl esnasında yaptık
lan raksa Tahtacılar ve Aptallar 
<Samahl diyorlar. Tahtacılardan 
aldı~ımız notlara göre Samah'ta 
kullanılan calgılar saz veya ke
man<'dlr, daha cok bağlama kul· 
tanırlar. Samah raksını, iyi bilen
ler \"e daha ziyade genc:ler oynar. 
BUyük~e bir odada toplanırlar. 

kadınlar bir tarafta. erkekler dl· 
ğer tarafta karşılıklı otururlar. 
Samah havası sazcı tarafından oa
lınır \"e okun urken kadınlardan 
biri kalkar, erkeklerden birine gi
derek "nlynz" eder, yani boynu· 
na sarılır glbl yapar. Cırt Samaha 
kalkar, ortada, aralnnnda daima 
bir aralık muhaf~ etmek ü1.ere 
karşı karşıya rakselmiyP. başlar
lar. Müz ğe göre oynanan bu o
yun bazı halay figilrleıılni hatır· 
latır. Samah milzlğl bizim dlnle· 
d klerlmlze gllre, en cok dokuz 
darplıdır. önce muted 1 bir hare· 
kette çalınır ve oynanır. Kendine 
mahsus cok or jlnal bir edası var
dır. J.. v nde oyuncular hlc bir za· 
m:ın birbirine temas etmezler, 
raksta bedii olmıyan hlc bir ta
raf. baydı hlc bir figür yoktur. 
Asil, kibar ve znrlf, ince bir oyun
dur. Samah rakslan umumiyetle 
albr ve har<'ketll olmek Uu-re iki 
kıqımilan mO rc>kk<'ptlr. ilk kısma 
(Aihrlama ı diyorlar. Bu kısımda 
erkc-k knllnrını snt:a, sola hare· 
ke t ı>ttlrlr. karlın kollarını omuz 
hlzalarından daha 3-"Ukarı kal.dır· 
rn.amal( Ozere avnı harı-keti yan
lara dof ru yapar. Bu esnarla 11-

vıı k•ar da ileri geri hareket eder. 
C rt in hareketlerinin birbirine uy
ma~ı llızımdır. Atır kısmı, hare· 
kPtli kısım taklbeder, buna Cyü
rUtme) veva ('yeldlnne ı eliyorlar. 
Burada ,.fftler tekrar, "niyazla· 
sırlar." vı;,.ı,.rı birbirine kar'1ı ve 
biraz daha >"lklftlRUı vaziyette 

Halü Bedi Y ÖNETKEN 
kere ılaha b lnmest gcrckm cihet, lk. 
tı.-ısım tarartcı.n acaba hnngl51nln ilk O· 

k•rn'k dnl'beyl vuracağıdır. 

Homhay"da Dadar mahallesinde ıx;.li· 
~in iki dda aı~ açıııa.sı üzerine kur~uo· 
la yarala.nan 11 ki,i ha,,tanc}e kaıdırıl· 
ıııı~tır. Simdi •iikünet a'deı ct.miııir. 

bırkac metrelik bir saha lcindt
giderler, ve yeri geldikçe doner· 
ler. Dönüş yeri sazcı tarafından 
hatırlatılır, raks blUnce clfller 
tekrar niyazlasır ve '"erlerine o
tururlar, sonra ba ka • ~lftler rnk· 
sa kalkar. 

1 he>kel yapma ihtl.ı;acuıı, minyatür, 
güzd yazı, sUsleylcl sıınatlar ve mi· 
marl alanlarııırlııkl ince ve hasnıetll 
yarntnıalnrla gldermeğe çalı 111 tar· 
dır. 

Re•meıı hildi ildi!:ine ~orc. bugtin 
Mihver mavnaları batırıldı Bonıhay'da mkuhulan kargaşalıklar es· 

Aptallar, Türklerin profesyo-

na.unda tııp}ckün 27 ki,i )aralanmıftır. 
Polhlcr arasında ka\ının olduğü \'C)'ll 

)-aralandığı hcnuz m:ılfını değildir. 

Durum kötüleşiyor nel müziS) enlerıdır. Sünni taassu· 
bu calgıyı, tilrküyü onlara bırak
tırmıştır. Onlar Türk müzik ve 
raks kültürünü sadakatle devam 
etUrmekted rler. Bilhassa Antal
ya v'1JA,}·Ninde onlara çok rasla
nır, Ze,lltlnköyQ önc-mH Aptal mer
kezlerindendir. Antalya \'llAyeU 
aptallarında <Samahl ta, gene 
bacılar bir tnrnfa erkekler diğer 
tarafa karşılıklı otururlar. <CenıH 
(gözcQ) lrlare eder, o bir bncıya 
"ünler", kıme işaret etm se ka· 
dın gider o erkel1:e niyaz eder. 
raksa kalkarlar. e\·velCı "ı\ ırla
ma" oynanır, aralarındn bir mı>t· 
re kadar mesafe vardır, ne '1ller 
ne viıcut birbirine tf!mas elmı;-z, 
O<"Ok1a yanan atrşe arka donül
mez, sonra "Yeldirmesi" gelir, , 
oyun burada <kıvrak> bir hal alır. 
Sonra Cgözcüı başka ctfUerl oyu
na kaldırır. Saz, bulunursa iki 
tane de olabllirmls. Sazı calan ve 
nefesleri oku,>'Onın adı ıGUven
de>dır. Güvendeyi herkes d nler. 
En cok Hatal'den okurlarmış. 
Aptallar lYeldlrmelye (çark·carhl 
da d yorlar. Cünkü oyunun hare
ketli kısmında c:ırkedlllr, dönü
lür. 

GUzel sanatlara k a r ş ı konu
lan her yasak, insanın tablaUnc ay
kırı diısen biltün yasaklar gibi ne 
kbklcşlr, ne > erlcşir. Türkler gibi 
b ir k ü 1 t O r milleti, re im ve 
h<'~1'cl .ı;aı>maktnn nasıl alakonula· 
bllır ki, v a h ş 1 ler arasında bıle 
bu sanatların tohumlarını görüyo • 

l>i.ın ahaliden 11 kişi ulm~, -.9 kı i 
50n ı:•mlcrin en saktn bir günü olnraı< )ııral.ınmıştır. 22 polis amiri \'e G9 11<•· 
l:C\.'m tir. li• de )ııralannıı,ıır. 

Kahlı'c, ıu a.a. - 7 /7 nC-ustOfl g C<."

sl lnırUU hallll')"Bla.rı ıttııııman mcul •. 
rmt şkldctle boınbantunan ctm~ur. liu 
ııaı b r hazırlık mubaıııı \ermtssc de 
hu du~ru cı.kınamıştır. ZZa ertesi ı:un 

Samah rakslarının ağır ve ha· 
re.kelli oluşundtın bl:t.de ilk bahse
den, yanılmıyorsak B. Yu uf Zl)a 
olmustur. <llahlyat Fakültesi 
mecmuası, sayı 17,J Muharrir ilk 
kısma ağırlama, bazı yerlerde 
düzlemece. düzlem-e havası, yel-
dirme, seldemece derler, dc-mi$t.ir. 

Umumiyetle gizli Turk dini 
raksları hakkında malümat al
mak lstlyenlcr, bu konuda salA
hb'et sahrbl Bay Vahit LQıtfi Sal-
eı'nın <Gizli Türk Dınt Oyunlan> 
adlı eserini görmelldirler. 

Samah'ın hak ki mahlye'U ne-
dir? Bu ağırlama ve yeldırmele· 
rln, ~inde aynı Türkçe hareket 
terimlerinin kullanıldıl:ı halaylar
la, yahut diller Ul-dlnl Türk o
)'Unlaııl)le ne gibi bir llg(sl var
dır? İşte TQrk müzik folklorcusu
nun halletmesi loabetUl"tl blnbiT 
mesclc<len biri daha. 

GizM, Aelkı\.r, ıtlnt, Uoo(tınt bü
tün Türk halk müztk ve raks kOl
türünü tamamen tesblt etmek zo
rundayız. Bunun !cin gereken bll
tün yollara, usul ve carelere ba~ 
vuracağız. aramıza icabında bek
taslllt:I ook lvl bilen veya vaktiy
le biı:zat bektaşlllk ctml.ş milzls
yenler alacaitız. kadınlar arasında 
da rahat rahnt der!emeler "yapa
bilmek lçln kadınlardan ekipler 
teşkH edeceğiz. Gizlide, aslkArda, 
'·"'dında. erkekte, çocukta yası· 
yan Türk halk mll(:lk medeniye
tini, er geç tesblt edeceğiz. Raks
lann te!lblU icln sesli ve renkli 
!llm makinelerine ve a)Tı, husu
si brr organizasyona lhtlyaç var
dır. Bu konuda bu teşlclllltı da 
kurmak ve harekete getirmenin 
zamanı ırelmis. hattA gCQmekte 
bulunmuş olıcluıtunu bir defa da· 
ha hatırlatalım. 

İkinci cephe tehlikesine 

karıı Norvef le yetecek 

kadar asker yokmuı 
Stokholm, 10 a.a. - Stokholm'da· 

ki bitaraf mUtahltlere ~öre, alman· 
l•arm ikinci cephe tehlikesine karııı 
koymak maksadı ile yapnıtı hazır -
lıkların ehemmiyetine Norvec:tekl 
alman komutanı ~eneral Falken • 
horııt tarafından ileri ııUrUlen iddia· 
!ar mübalaıralıdır. 

Almanların iki ııenerlen beri Nor· 
veçte hümmalı bir gayretle c:alısa-
rak tahkimat yaptıklarına şllphe 
yoktur. Fakat Londr.anın alikah 
mahfilleri bu tahklmııt elstl'.'mine bU
tün teferrüaıı ile vakıf bulunmak -
tadır. 

Diğer tarRftan Norveçteki alman 
kıtalarının mevcutlu, bu memlekette 
ihraç yapabilecek bütün noktala
ların müdafaasını ıemine klfi ddil· 
dlr. 

CEMiYET HAYATI 

Acı bir kayıp 
:\fııllye Y!'kAleti merkl"z muha~e

hecisi SRlp Sunay'ın !'~i. ~filll \liırla. 
fil.il Vl"kAleti e.sliha mtıfeıtişli~i yave. 
ri Rauf Kıray'ın hem~İrt"Sİ Mııa:r.uı 
Sunay ırenç ya~ında mUptl"!A olıtıııtıı 
zııtUrrl"eden dun sabah vefat etml~

tlr. CA!nııze huglln öltle namazını mu. 
tt"llkip Hacıbayram camisinden kaldı
rııRcaknr. 

Kederli ailesine sa,flık ıhi'"~ dt' 
rahmet ve maifiret dlleria. 1668 

ruz. 
Den IC'blıtr ki Uç hattadanbcrl hl.<: h r BuJ;Un <>gkden sonra Bomba}' ıchri· 

ı:uıı ı:ccmemı.ur k1 ı:crek ı-:ıaıcm )il ııin şım;1l kı~mında durum fenalaşmış • 
ccpheısl.ndc ı:croksc Mısır • Lfü)ıı k • ıır. Burada polis me\-kilerine ateş açıl • 
J<ı.n boyuneıı mllncr ookııtyııtına hücum mış, ucnler ıa~lanını,, telgraf tcll~ri l c
t!dllm~ olmasın. Bu son üc harta lı; n· silmiş ,e elektrik limhal.ırı kırılrnı,rı•. 
de :ıo alman-Ualyan ~ıu d<'1llzln d bl· Bir ı>mıa merkezine hucum edilnıijtic 
ne ı:ondc imiştir Bu gem !erdeki mal· Se)")ar polis mıifrezeleri halkı dağ•ıml\il 
zem<: Uccr tonluk ıooo knmy0n yU Urc nıu\'3ffak olmuştur. Bu bolgcde hir~ok 
muad 1 m ktardndır. Müşahltl 8 m otobüs, şcıfıirlcri ıaraJından ıcrkcdılnıı,. 
l b r hale ı:c en bu Lahr atın dil~m ıir. Birçok utııbus de ddJi hasara uf.,a· 
nın b. tlı <' • cnd . .$c ka)ııafnnı teşk 1 ctt ıılnıışıır. Şdırin başka bir hlilge,inde \.u 
tini su)IU) o b.r. FUh ık ka hu ktı<"ü1< ,urcıle 2'S <>tobüs }olda hırakılrnısıır. 
alman ve ltalynn ı; :miler! nınlzenıc tn <.ece sokağa çıkmak )<\Sağı, Bomb:ıy şclı· 
ııynl> ld!klcrl g bl orta ve hattA bü~ük r" in bütün şimal bölgeı;ini içine alJlak 
lll()(lcidc tnnk d:ı taıııyor!:ı.r. ı.ırzda gcnişleıilmişıir. Burada ı;a•l.ır, 

polıs mufrczclcri ıarafıııdan muha!ua 
edilmt!ktcdir. Kahire resmi tebliği 

Mu ki, mimari, raks gibi mllletler
arnsı bır dıll olan güzel sanat dul· 
tarından bırı de r e s 1 m ti r . Mıl
lellerln birbirini se\ me:d, anlaması, 
sayması Jç n kullanılaC'Ok vasıtala • 
rın arasında resim sergıleri de var· 
dır. Onun için yarınki b a r ı ş 
Cılenılnde büyük dünya ı;chl rlerint 
clolaşıırak Turk resim sergllerı. mll
letmılz len yapılobılt•c<'k tnnılnııı, 
se\dırme \e saydırma hamlelerinin 
en kuvvellilerlnd n biri olacnklır. 
Yeter ki, ressamlıırınıll., Tilrk topra
ğını ve Türk insanını gerçekten ya
şntnn eserler yaratsınlar. 
R m sanatında dn mllletlerora- Kahire, ıo a.a. -'- Orta·S.ırk ir.ri,iı Gandi aç oturmak 

niyetinde değil! sı Aleme yüks<'lehilmf'k 1cln " m 1 1 • ku..,.etleri wnumi karargahının t~l:ı,i ·i: 
1 1 "deki tabu ve insani özellıklerl 8-9 ağu,ıos g.ccsi de\rİ)elerimiz. bu· 
yakalayıp onları yUks<'k tans yontu ıun kesimlerde faali) etıe buluonıu•ıı.r. 
b r s:ınnt he)ecanının ~c kudr tinin ı' Kara km"cılerimiz. 1:ı~kkında duo k:ı) • 
a'I scsind»n geçirebilmek gerektir da dc"er bır . olnıamı•tır. 
Turk tabiat ıı n ve Türk insanının ı; .'~ • 
knrşısında saatlerce ve ı;ünlerce oz Du nıan ınış sahafarıoa başarılı ge 
nuru dokmeden, ömürleri b ı r ser· <e hucı.ımu )apan hafıf bomba uçıklrrı· 

ilikten arlık sanat eserleri yaralı· mız. l ldeh:ı hiilg~inde dağınık hır ~ · 
lanıaz. nııe yerde bulunan dü~an uçık1:ırına 

BuE:Ün ..alaJıiycdi mahfıllerden alı · 
n;1n malümat, Gandi'nin )emek ~cm<! • 
mek 5Ureti) le kendisini öldurmek ıeh~i
dinde bulunduğu haberini te>·ideınıcmck· 
tlxlir. Gandi, Hirla'nın c~irde te\!.ıf e
dılmi$ti. O 1.anıan Birla, Gandi'deıı ha· 
jlı\an<.-de iken oruç tutmama ını rica et· 
miştir. Bunun uzcrine (,;mdi, )U cea • 

Kübizm ve ekspresyonizm hastalık
larını a!iyeUe atlatmış olan ressam
larımı:ı:<lan şimdı artık, t n s 1 a k 
ve e b o ş mahiyetindeki eserler
den zlyıarle ciridi k o m p o z 1 s
Y o n işleri beklemekte haklıyız. 
Halbuk'1 dl.ğerlcrlnln günahına gjr
mlyey!m, tanıdığım ressamlar era· 
sanda • bunlar da sakın gücenme· 
s nler • mt-ııelA şu canım yaz ve ta· 
ti1 aYtarını boş geclnnl~lerlnl bil· 
mlyorum. D ev 1 et Sen:llllnln a· 
çılmasına bir iki ay kala fırçaya sa
nlmak Adeti, yerini devamlı, slstem
li ve aşklı bir calışmıya bırakın:ı
dıkca. Türk resmi. defll mıllctler
arası sergilerde, milli sergllerimhxle 
bile, bir y ü k s e k heyecan kay
nağı olamıyacaktır. 

hücum eımi,lcrdir. 
DUşnıan av uçaklarının faalİ)cti H· hı \'ermiştir: "Hiç hir ŞC)i acele ile ra· 

puak değilim, hakikatte oruç cuınnk w 

Hint 
meselesinde 
üç çıkmaz 

-( Başı l. inci saytada )

di tarafıarlarıoa tebliğ etmiştir. 

Hint mesele inin üç çıkıııuı vardır: 
biri, Hindısıan istiklalinin bir tek mese
le olma)-ıp, biribiri kadar ehmuniyctli 
birkaç istiklal meselesi oldufudur. Hin· 
distaıı'a Kongre Partisini bakim kılmak· 
la, istikUI davası halledilmiş olmayacak, 
bitir> tükcnmt."Z kaolı iç buhranlar baştı. 
)'ll<aktır. İkincisi, jaronlarla boğusan 
dcnıokrasil~in Avusturalya ile Hindii· 
ıan üslerine dayanm.azlarsıı., harbi ka) bet· 
mil olat-akla.rıdır. Kongre, siz bize hiır· 
riyerimizi veriniz, or<lunıULu )'llJlııııı, 
si:dnlc birlikte harbctlclim, demiyor. Bi 
zi bırakır> gidiniz, eğer }apoıı)a gelenk 
olursa, onunla boğuşrııı)-acağız, fakat ja. 
pon ukerlerine su vcrmİ)'CCcğiz, dı)or. 
Bu çağda İngilizler ıkadar hurriretçı bir 
milletin lııi.kiıni}etİne kaf1ı bik geçmi)en 
bu ~lihın, japon ira<lcsine karşı hiç bir 
hükmü olmı)·acığı söz bile gotumıez. 
Hint mcsele~inin üçüncu çıkmaz.ı, Kongre 
Partisinin İngilizlerden kendi hesapları
na, fakat müslümanla::oa diğe. umu JlU· 
tilcriain ~e gene ingilizıc•Jrn Kongre 
hi.kimiyeıi a.ie)iıine ve •>Ti arrı kendi 

hesar>larına i5tiklil İ•teınclcridir. Bu 
unsurlar, Kongre Partİ•İne mahküm ol· 
maktansa, ingiliz. hakimiyetinin devanı 
nı tercih eınıektedirler. Mccudler hal.. 1 
mından bir hayvan hakkına bile sahip 
olmı)'3n dokunulmazlar, kırk nıil)on ki· 
,i tu tU)'Or! 

Hindistan mütecanis bir m;ıfeıin 
oıunluğu bir meml~et değil, din ve ıdc 
farkları ile birihirindcn a> rılmıs, ve bı· 
ribiri içine karışmış millcılcrin Yi43 • 
makta olduğu bir ülh.Jir. Ve istila. Hını 
kapılarının eşiğindedir. Hiç JuJlhesi~ 
Japon)'3'nın Hindistan milletlerine ve • 
reccği hak, ıimdi)e kadar hikiıni}ctİ al· 

ıına giren 100 mil)'Olı<lan fazla halka 
•·ermiş olduğundan başka türlı.i o!amııı. 
Kongre Parıisi liderlerinin tC!"\ kif edil· 
mi, olmasının, Hindi•ıan'da bÜ}'Ük ve 
tesirli tepkiler >'lll>mıracağının sebebi de, 
Kongre Partisinin çeşitli unsurları uz • 

laşıımıak ve japoa istilasına karşı ko)'· 
mak hahi•lcriııde kandırıcı \'ateler bul· 
nıamış olmasıdır. 

Bununla beraber ilerde bütün mrsc· 
leltr halledilerek, Hindistan milletleri· 
nin de hürriyederine kavuşmalarını dj. 
lemiyecek hiç kimse bulunamaz. Simdı 

Kongre istiklilcileri her zamandan daha 
fazla )'lllnız ve desteksiz kalaczklarsa, 

bunun sebebi Kongre kararlarının b.ı 
milletlere hürriyet sağlı)'llhilecrk mahi· 
yetıe görülmemesidir. 

Falih Rıfkı ATAY 

ru artnıı)ıır. 
İngiliz bomba uçakları Afrika kı · 

·ıları açıklarında seyreden gemilere \'C 

Biagazi limanına karşı hücı.ımlara deom 
ctmi,lerdir. Bingazi Hmamnda bir gemi· 
ye isabet olmuştur. 

Malta"da ıki alınan uçağı dü,iirül • 
m~tur. Ada ü.~tünde dü"1tan hava faa. 
li>-cti hafif olmuşa.. 

Alman reami tebliği 
Bcrlin, ıo a.a. - Bugünkü r~mi 

ıebliğe göre, Mısır cephC$inde şimdilık 
m~zii muhart>belerden baska faaliyet ol· 
mamakıadır. faı;iliz. ıaşıı kolları ve mev· 
zileri uçaklanmız tarafından bombaları· 
mıştır. 

ltalyan re•mi teblği 
Roma, ıo a.a. - İıalyan tcblisı: Mı· 

sır cepbc~indc mutec.lil kara ve hava fr.. 
aliyeıi olmuştur. Rritanya uçı:klan geri· 
lerde bazı merkezlerimizi bomhalı) ar•k 
yerli halktan bet kişi)i öldürmüştü•. 
Hasarlar ehemmiyct\İzdir. 

Mihver ha\'a ku..veılcrine men~ııp 
teşkillcr gece ve gundüz Malta k:ıra \e 
dcniL üslerine hücum ooni,lerdir. 

Malkara Asli)·e Hukuk Mahkeme • 
~n<k.'fl: 

.Malkara'nın PirinççtŞ11e köyünden 
Hu~e)in kızı Ayşe Ua5aran ıarafından, 
o kO)den Hü.<oeyin oğlu SülC)man aley • 
hine terk şebcbiyle açılan bo~ di· 
vasının muhakemesi sırasında: 

MUd<lcaalc)iıin ika.ııi!tg-lhının meç· 
bul olduğu anlaşıldığından illnen tcbli· 
ı;at icrasına karar verilmiş ve muhale • 
mc S..!>-9•fl $alı J:iini.ı saat 14.30 a talJk 
kılınmış olduğundan da .. alının y<.-vnıi 
nı<:Lkürda bizı.aı gelmec.liği veya bir ve
kil göndermediği ıakJir<le hakkında gı· 
yap kararı ittihaz edileceği ve doivcıirc
niıı bir oüshauıııa mahkeme divanhane· 
~ne )apıştınldığı ıehliğ ınııkamına kaim 
olmak uzcrc ilin olunur. 1677 

Jo:IAzığ 
sinden: 

Çağn 
Asliye Ticaret )fahkeme-

Elllzığ'ın Perçcnç koyundl"n Xeclp 
oglıı Mehııırt vekili avukat ::;aban Ta
lu ile EIAzıg'ın Hizaiye mnhallesiıı
de s kin ;:ıükrıı oglıı B-.rhan vekili 
.ın·ukRt Xaimi Erdem ve Elı\zığ toy
)are ıııC)ılonı inşaat mulırnılisi )lufit 
lliciollıı ·arıılarıııılıı mutehııddis ti<'n
r.otten ınütenllit alacak dlwıısının ir
rıı kıhnınaktıı olan rııııhakerııesın<le. 
nıuddeialc) lılenleıı :ıiılfit Bkioglu
ııun ıııohalli lk.ırııı•tiııin ıııeı;lıııl hıı
lııınluğu namına çıkarılıın da .-eti> ele
rin lıild telıliğ iaıle edilıııeslnılen anln
şılıııış ve dllvacı gazete ile illi nen l• lı
llgat ~ npılına.sını talep etmiş oldugun. 
dan Mtıfit hakkındaki ılavcti)ctıln 
llfıııcn tcbliginc ve nıulıakcrııcııin 2:!. 
9. 9~2 salı guııü sa;ll 9,Hi e talikine 
ve rnUcldeaalt•) hin ıııezkür ıı:unde uıah. 
kem ele gelıııediği veya bir vekil rlc 
gııııderınecliğl takdirde hakkınrl 1ki 
muhnkeıneııln gıyaben icra eclılrceği. 
ne karar verilmıştir. Ke) fi yet bu su. 
retle illin olunur. .ı 16 Z 

Mahkumiyet 
MC!"lllfon c . l\L U. lii.:inden: 
Tcsb t ııdl!çn tlYnttnn fazlaya nrp ı 

an.tnınk surottyle mil!! korunma knnu· 
nuna muhal t hareketten sucıu Ml"l7.l 
fonun Kır E)mlr köy'llnucn Hü!l!'ytn ot 
lu Haydar Dana'nm kazamız a e c 
za mah:kemestnde yapılan duruımas 
nuncıa: 

s~ sabl:t görlilıfUWndcn m 
!) 3 

para ceza&IY!e 
küm hUIAllllSlrun da: 

29-4·942 tarih ve 86 sayılı h 
letUil ıaıı oıunur. 

)'emek yememek düşüncc5ine daim.ı mu· 
kııvcmct etmişimdir." 

HiııdUtan'da hasıl olan dah.ilt vazi · 
yet dolaynirle Bumbay piyasası muvak· 
katen kapanmışur. 

Kalküta'da grevler 
Kalkuta, 10 a .a. - Kongre lldl"r

lerlnln te•·klri üı:l"rine, bup:ıln hnı J ılt 
dolcunıa tt"zgAhlıırınd!l ı~ durmuştur. 
Rurra pıızıırı mRhalleslnd .. bir miktar 
clukkı'ın da knı~Iı kalmıştır. 

Umumi valinin evi az daha 
taarruza uğruyordu ... 

Yc•ni Delhi, 10 a a . - Bugıln, bir 
pnlis ııılıfrczcsi, llinrlistaıı umumi vıı
lisl kıııııııııııın bulunduıı:u trpenin <"· 
trklc•rlndekl ıııaai ılart ışıuı) n mın•nf. 
fıık olan klıı;lık bir k11l ılınlığı gnl 
ııtırınnş vc• cl ığıtıuı~tır. llu kalnlııılık, 
l~ski Dcllıl'clı•rı kalkarak yala vali ko
n ıgınu kuclıır gc•lıııiye le~cblıiıs eden 
fııkat polis tur.ıfıntlaıı Anncri kapı. 
sıııd ı imlenen lt"zalıureuler kafilesin
deıı bir kısmı teşkil cıli~·ordu. 

lluraılaki kongre partisi binası bu 
sabah polis Larafıadıın işgul ctlılıuiş. 
tir. 

"Muhaaaba" parti•i 
G.andi'den tarafa değil! 
Boıııhay, 10 a.a. - Hint "Mahıısa. 

ba" pırıl inin reisi, kendi tıartisıne 
men ııp olanlara hital,..cJcıı bir deınr.. 
<"inde, lllnt kongresinin kütle haliııılc 
sivil itant ıır.lık kararına nııır.ahc•rr.t 
ı·tıııenıelerini, fnknt ııartinin ı 9 nlhıs
tosta ynııılıırnk toplantısın!\ lnlh:areıı 

kongrenin harekAtıııa karşı bir vnzl
yı•ı ele takınıııamalarıııı hildiroıiştir. 

lıçiler de İ§e karıımıyorlar 
Yeni J>dhi, ıo a.a. - lliııt işçi 

frdeCRs) onu kr.ı knıııilcsi, sivil ita. 
atslı.llk hıırckctiııc lıa•lanrııası lııık. 

kında kon~rc tarafından verilen k.ını· 
rın harp gayretini scktc·yc uğratmak 
için kasten \'erildiı:lrıi iliın rtıııiş vl' 
lıuıı;fin iılıttın tcşki14tınd:ııı bu knrııra 
kıırşı kn5 nınsını \ e lıu ıııc~ıım teşcb. 
lıusle nı!ıcaclcle etmesini istemiştir. 

Müslümanlar dahili harbi 
önlemiye davet edüdi 

Bombay, 10 a .a. - MUslUrnan bir
liği reisi, J innah, kendi taraftarla. 
r!n~an "çok tehlikeli küde hareke· 
tının:, dıııında kalmalarını istemie 
ve hınt halkını henliz vakit gecme· 
mlşkeıı dahm harbi önlemeğe davet 
ctmlııtır. 

• 
Berlin ne diyor ? 

~n. ıo a.n. - Ya.rı r<."SITll W kn>·· 
nnıkllln MldımllıYor: 

Hln<llstan'<iakl .son hlıôlseler, m net
lere hü~ vAd!!doo "AtlAnıtik dcm"'
ct.;n1n Juı1cfkt dıef:cr1n1 acıen vu.mıuı • 
tur. Alrna.\ı maıırmer1nın t»ainc göre, 
tnı:Utzler tamtındıın Hhıdtst:ın'dn alı • 
nan tcdbtrler şunu lsbıı.t ediyor Jd tn -
ıı1lt.cre vaıucırmı tutnın1c ntyctlıı.dc de . 
~lld!.r. tak::ıt Hınd tan'ı zorla harbe tıı· 
t1nıJc ettlmıck arzusundadır. 

T okyo'nun fikri 
Tolc:;)·o, 10 a.a. - Hükfimet sözC'Osü 

l\t. Nerl, Hlndlıstan hAdlsclcrl hakland 
:ıraptıtı ilk resmi dcmecte ıoyle dcm1ıs . 

Ur: 
ln.gllli:lertn lkanııla.&tıtı <JL>\ıunlı ns • 

H 

Mahkumiyet 
Merzifon C. M. U. liğlndea: 

Evin a)lığıoı 6 lıra)a \t!rnıeııl IA-
7.tıngellrken 1 l llr:ı~ a kiraya ,·ermek 
ureti) le Mili! Korunma kanununa 

ıııuhalif hıırt·k .. tteıı ırnçlu Mcrı:ifonun 
Hoca Sııleyııı ııı mnlı ıllcsinden olil 
doktor \ hınt t karısı l>ü rri) e Hilgin'ın 
kazamız n li) c cua ıııalıkemr ince ya
pılın duru ıııası soııundaı )Jllli Kn
rııııırıa kanunun 30 uncu ınaılılesi cJ,.. 
1 ılctiyle titi inci ııındılesi hııknııine 
.ı;t•re lıir enelik icar bcrlı-liııin tut ırı 
olıııı Hifl lirn agır para cez ısiyle mah
ııı1ııılyetiae ve hlıkfiııı lıulfısasının llil-
11111 ı ılnir verilen l ı. 5. !HZ tarih "e 
87 sayılı htıkıııun kııtilc•Şıigi illin olu-
nur. 167" 

Havza: Asliye Hukuk HAklmli
ğinden: 

M.uddet: Havzanın Kale ko~ tl.ı n 
San Ali o •ullarından Mehmet oğlu 
Arif karde i ve Mehmeot karısı Ay
şetc-per. <Knrdt'$1 koylerinden San 
Ali oğullnnndan Mehmet oğlu Ant 
umumJ harpte sıUUı altuıa alınarak 
1330 yılında Havza n kerllk ı;ul:ııesi 
Uırafındnn 03 üncü piyade alayı em
rine scvkcdılmiş ve ondnn sonra 
kendisin n hn)·ııt ve mematından 
haber )'Ok iken 1927 tarihinde Ru&
yn;nın Elmav<"rcn kasabasından köy
leri ~rafından akrabası amuca za• 
desi San Ali oğlu Ali Sarı'ya mek-
1 ubu gelmiş ııym znmnnda bir sene 
sonra da Husya'da csarııtte olup 
koylerlne gelen HliSC)1n oğlu AU 
Kılıç adı geçen Arifle esir iken Rus
ya'ııın Elrnavcren kasabasında bır 
defa görü tü •uııU ve ondan sonra 
hayat V<" mematındnn en ufak bir 
haber alınnmadığını vıı bu haberle
rinden sonra aradan beş sene müd
dc t cect ğl halde gene hayat ve me
mntından haber alınamadığından ve 
mC'\cut knyıtlar da mumalle)iıin sıh 
hntte bulundut:u hakkında kati bir 
fade vermedı •ınden bllmuhakeme 
kanunu mcclen n~n 31 inci maddesi 
mucibince merkum Arifin gaipliği• 
ne hüküm 'erilmesini> dfıva eyle· 
mlş ve muhnkemece de adı gecen 
Arlfın hnynt ve memnu hakkında 
maJOmatı olan kimselerin mahkeme
yi hnberdnr eylemesi !cin kanunu 
medeninin 32 inci maddesine !stlna• 
ılc>n keyfiyet1n llfınına karar veril
mLs oldul!undan bu hususta malıl• 

matı olan kimselerin llA.n tarihin
den bir yıl lccrlsin<lc mahkememizl 
haberdar etmeleri iİAn olunur. 

1681 

Keskin Hukuk HAkinıliğinden : 
Keskin haz.ine \'Ckili Hasan Fehmi 

lkı)r.tm carafından İstanbul Gcdikpa~ 
'ahynıı.a~ sokak No. 1; numarada En • 
ver Duıxfuz ale)hine açılan alacak da • 
\'öm ir;in gond rilen daveti)·enin müd • 
d i:ıle)'hin adr~i meçhul bulundubınd.1n 
tıila tebliğ iade edildiğinden mumaile)h 
hakkında illııcn tcbli&aı icrasına karıır 
verilerek mulıa:kemcnin 10-8·942 pazar• 
tcsi f:Ünü saaı 9 a calik edildiğinden mez· 
kiır günde Kc kin sulh hukuk muhak~ 
~nd~ hazır bulunması veya bir •el<l! 
gıind~rmesi aksi takdirde ım.ıhaı!me • 
nin gıyaben dc-.11m edeceği ilin olunur. 

1678 

-( 11/Ağustos/1942 )-
7.30 Pl'Otmım ııruıt 
7 .32 J:lmnast.lk 
7.40 aJııns 
7 .53 m\lzlk (Pl.) 

8 20 evin 81iaU 

12.30 vro*mm 
saat 
12..33 earlnlar 
12 45 cıjıı ns 
rn oo tüıirll ter 
18 00 proırmm 
sıw.t 

18.00 SB ICll'l <rica;. 

tnuu. (V~ 
Ncdp Aııllan). 
Teıdıı1or: tsp:ı~ol 

ma.nıı: LanJrer: 
BllY!lk anne; Lau· 

tcnsdılazl'r: Yıl· 

•ara dofcnı; 
mume: Ann(.'ITle 

ııaıto: Lövc: Sut; 
Sndnt • Saenıı: 

Maııdoı.ınta Ru • 
lblru;;t.eın: danlı; s. 
l'lll.t23cy; Vıb'an& 

earkJAI. 
18.45 fllsıl h~ 

19.oo dertıesme 
19.15 raaı 
19.30 ajana 

1.9.4.5 scrt>est 10 
dnkik.a 
19.5.5 O\YUll 

havalnn. 
20.15 RndıYo 
GazcUsl 
20.45 müzik (P\.) 

21.00 :ı:!ıraa.t T. 
21.10 müzlk (Pi.) 

21.ao »ctısat 

21 45 k!Allllk TOltr 
mtızııQ:t (Şet: '°'ı~ 

llUt Cemil) . 
2230 aJal"IA 
22.45 kapan.ıt 

Radyonun 
hazırladığı 

yenilikler 
Radyo Müdürlüğü 30 ağustos pr 

zar gününden itibaren radyo nl!6zi• 
yatında b r takım yenlllkler hazıt'" 
lamaktıadır. Bu yenilikler arasında 
şunlar va.rdır: 

l - "Azız dinleyiciler, bu pata• 
val.6lun yaptığını doğru bulu>•or mu· 
sunuz?" adlı blr saat konulacakUt· 

Bu saati karikatürist, sanatkAr 
C<'mal Nadir hazırlıyacak, temsil 
şekltnde olacaktır. 

2 - "Kendlmizl tanıyalım" adli 
insan ruhunun :muhtC'lif tezahilrleri• 
ni anlatan yPni bir saat de progra• 
ma llüve edilecektir. Bu saat d<>Jc• 
tor Fahri Ecevlt tarafından ha.zır"' 
!anacaktır. 

3 - Alafranga ve alaturka ~ 
l<'zadı hemen her n 1 de kendıni 
gostcrmektcd r. Bu k avn Aleıtı 
g bl görünen zevk aynlıklan artl" 
sındakl müşt rek noktaları belirt• 
mek ve bu ik kutup arasındaki me· 
snfcyı kı ltmak maksad le ö!lretl• 
el mnh v tle "mu k ~k ileri" adn .. 
le yen b r rım saat konmuştur 
Bu sa t üc k nra nda b r muha· 
v r şı> n 1 o acak \'e musiki şe· 
k il r hıı nd m snllerle marnmet 

1 nkfır. 
n saat" aksam saatınt 
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~NKARA BELEDiYESi 

Font boru alınacak 
... llkara Be cd!y inden: 

l - Su ı. Uıtlyacında kullruul
k Uzcrc alı cak r;o ton font bol'\l on 

.oet ırun mUdd 

1 
baren )irmi gün jçinde yani 1-9·942 ak· ı 
şa.mına kadar mahk~meye miıracıat eyle
meleri lüzumu ve aksi lakdirde iuraz 
hakkının wl ve isumlik muamelesinin 
bri)et k~hetmij olacağı ill.n olunur . 

(6511) 2574 

EMNiYET UMUM Md. 

Ankara Levazım Amirliğine 
gelen ilanlar 

Koyun kavurması alınacak 
Erzurum Sıı. Al. Ko. dıın: 
l - 100 ton kemik iz koyun eli ka

vurması kap:ılı r.: rfln mlın kasnya 
konırıu,tıır. Munakn ı 10. 8. ııı.ı p •-

Polis dergisi bastırılacak r.:arte i gurıil sant Hi da Lrzurucıı Sn. 
A 1. J{o. da yaııılnenktır. h llosunıı 
tnhıııirı eclilcn fı) ıt 200 kuruş tultlrı 
:rno.ooo lirnılır. Jık teminatı ıı::sı> lı
rııclır. Şıırtnamcsi her gurı ı~o. clR gh
rulür. Istt-klılerııı kaıııınuıı 32 d ıııııcl
<kı;irıe g ıre haıırlıy ı<' ki rı teklif 
uıektuplıırını ih le saatinden bir ıat 

»nnJ.ı;ct Umum 1110dllr'lilitundcn. 
ErnnlYct ı.ıımı.ıım mllclUrlUğCl.nce her 

üç ayda bir cmanbn ıılı:ta o!.'ın Pal s 
D<>rı:1slıı4n 1942 yıl na n t basım .si 
24-S-942 tarihine mu dit ıı nm-eı ı:u

nu saat 15 U! nçıık eksiltme usu c cvHl Ko. nıı makbuz kar , ılıgı \er -
mf'leri. münakru;Qya konmU6tur. 

BehCf' toıma = 38 11m t.ııhmttı ron
m~ olan dıorıı'lntn nllmunc ve e:ırtııa 
m('$in! gömıck istb'cıılcmı wnum mü -

Mevzuatı birlikte tı-mln edilecek -
tir . ( s 3) ıs 8 

Koyun kavurması alınacak 
dürlük s:ı.tın alma komlısıyomm:ı mam- Lrıı:ururn Sa. Al. Ko. <l n : 
caatlan. Mün~ ıtlırcoo'kk~rin 171 ı _ ıoo ton keı lk iz k ıyun eli ka

Ankarıı Beledıye inden : 
l Talıbl zuhur etmıvcn (100) 

llıctl"e tulınde firen ba1atasının ek -
• 1 llll'sj on J:"Ün uzntılmı tır. 

2 - Muhammen bedeli (1750) li
t8dır. 
"'~ Teminatı (131) lira (25) ku· 
-~tur. 

4 - Şnrınameslnl görmek isti -
~tııler!n her ıttln enC'Umen kalemine 
c lııteklilerin ele lA-8-1942 Rah srilnü 

laat 10 30 ilıı b lerliye rl:ıiresindc 
llıUtı-sekkll encümene mliracııatln -
tt. (6495) 2560 

Lastik çizme alınacak 
Ankarn Bclediyeslnrlen : 
l Pazarhkln (20) <:lft ltı.stik 
;,ıne ıılınnc ktır. 

d r2 Muhammen bedeli (432) lira-

.._ 8 - Teminatı (32)1ira (40) ku -
·uştur. 

4 - Sartnamc ini 5:'C>nnek lstiven
lcrın her ~n encllmPn kalemine ve 
1
' 1tkll1erin de 14 ~ 11142 cuma ~Unü 
•ııııt 10 30 dıı belecliye ıtalreqindc 
liteşckkil encUmcnP mllrncaatlnrı 

(649fl) 2~61 

1'a.nape ve koltuk alınacak 
.A.nkarıı lielcdıye inden ı 

~ l - Pazarlıkla maroken kaplı bir 
ıtnape, ıkı kolluk ve ıkı sandalye 
~tın alınacaktır. 

2 - Muh mmen bedeli (850) 11 -
taaır. 

a - Temınab (26) lira (25) ku -
tıı tur 

4 Şartnamesini 2'Örmek isti -
:l'c lertn her gün encümen kalemine 
\'c ısteklılerlrı ıt 14 8 1942 cumıı. gU
ııu ıı t 10.30 dıı. belediye dairesin -
ı' ınOıe ekkıl encümene mUracaıı.t
lrı. (6497) 2562 

Mobiloil alınacak 
Ankara Beledıye inden : 
l - j tekli.si cıkmıyan (4600 -
~) kilo mobıloıl - B. marka kııı • 
111ı nıotör yağının eksıltmcsl on gtin 
lıı:auımıştır. 

2 - .Muhnmmen bedell {4750) li
radır. 

S - Teminatı (356) liu (25) ku-
l'tıotıır. • • 

4 _ Şarınıune.slnl Jt'Örmek ısılı -
l'eııterin her 2'fin encümen kalemine 
"e ıateklllerln de ıs- 1942 salı ı:1l· 
11il saat ı0.30 \{a belediye dairesinde 
llıUteşekkıl cnclımcne mllraooatları. 

(1491) 2563 

Saksı alınacak 
Ankara Bcledıyesindcn : • 
ı _ İstekli çıkmıyan <lört neyıde 

(82300) adet saksının ckslltmesı on 
&"Un uzatılmı tar. 

2 - Muhammen bedeli (1385) li-
radır. 

3 - Teminatı (103) lira (88) ku· 
tııştur. . 

Ura.lık muvakkat tem t m uz w-~n 
b:ı.nk..-ı. mc tubly'lc bcmber 2490 s:ılYiı 

h-anunda y;ızıb t>clsı ıcrıe bb-1 e mü -
n.ııka.."'!l ~nü sa t 15 tc komisyona ııel-

mclcrt. CG296) 2386 

D. DEMIRYOLLARI 

Tahmil ve tahliye işleri 
D. O. Yolları ~a. ı\I. Kıı. dan: 
nir sene r.:nrfınıla Bılı•dk depO•Una 

gelecek olan tnhnıin<'n 10 bin ton rııa
d<'n komurunlin şartname i rnueıbirıce 
tnbmil tahlı> c i~I kap lı zarf u ulıyle 
eksiltme) e kcınmıı tur. 

Brhcr ton köırıUrfin tahırıill için 40 
ve tahli) esi için 25 kuruıı tahmın e
dilmiştir. 

l~ksiltmt 13. R !H2 tarihine ırıllsa
dif tıerşemhe gUnil saat 111 te Hay
darp. şa'dıı ı. inci i lctmc komis~ o
nund yııpılaeııkt.ır. Muvakkııt teıııl. 
nııt 4 7 lıra 60 kuru tur. 

}:k lltrıı< ye i lirnk e<lcreklerln ka
palı zarflnrını ek iltme saatinden hır 
saat enclirıe kııd r komisyona vcrrııış 
olmaları IAzııııdır. 

Fazla tafsilltt ve şartıınme almak 
istlyr.n1erin işlctmi)e ıııilrar. atları 
l4zıırıdır. 

(7992-59611) 202~ 

Çeşitli kereste alınacak 
D. D. Yolları Satın Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli 34295 <otuz 

dört bın iki yUz doksan be > 1 rn o
lıın cemnn 274 < kıl yüz yet.ınış dört) 
metre mi.kdbı 360 <üc yüz ııltnus> 
desimetre mlk Lbı muhtelif eb.'.lt ve 
miktarlarda çam veya köknnr d ime, 
cıta ve tahta <Zl ağustos 1042> cu
ma günu sant <15,30) on beş buçuk
ta Haydnrpasa'da gar binası dah lın
dekl komisyon tarn!ındnn karınlı 
'\arf usul yle ı;atın nlııınc:ıkbr. 

Bu ise girmek lsllYC'nlerln 2.'>72 
Uki bln beş yüz ~et.mis fıld> lira 13 
ton ile> kurusluk muvakliat t(!lll~ 
11at, kanunun tay.in ırtU tl v knlar
la teldlfler.lnl muhtevi zarflnrını nvr 
nı gun saat Cl4,30> on dört otum 
kadar komisyon reisllf;lne vermeleri 
llzıınOır. 

nu ise lllt fartnnme>ler kom1syon
dan parasız olarak da ·rtılmnktndır. 

(6202) 2331 

Demir karyola alınacak 
D. D. Yoil&Jrı S:ı. AL Ko. dan: 
Mutııımmcn bcdcl 1Gu'"2S (on altı 

bin altı )'02: :ııttm1 bce) Jılra oınn ~ 

(öç yt.ız elit) adet dcmtr kar')'ol:ı ..?4 

~ 942 paz.'U'Wsl EilnO 811..-ı.t 15 45 
on bee1 lw1t bc&te ı~ da G r 
binası d:ıhUlnc1dkl Jccmı1sl: on tarntınd:ın 
kapalı zarf usull:Ylc satın alıruıe;ı.ktır. 

Bu jşc B'lmKık isU)'mk.>rln 1246 (bin 
llkl y(lz kırk altı> llrn 88 (seksen ı;el.12) 

kurusluk muvrıkktı.t tcmtnat. k'ln'J:ııun 

tayin ctU~ vestknl:ırla. tcıcıınnrını muh. 
tevı zartüı.nnı aynı ~n s:ıa t (14 4 5) 

on dordü kırlc beec kadnr lroml!. on re
isll{:lnc vcnnclerl lllzımdır 

Bu jşc aı<t a:artnamelcr komLcıyondJln 

4 - Şarttmmesinl ı:örmek ist! -
:'fenlerin her gün encümen kıı.lcmıne 
\'e isıeklllerln de 18-8-1942 snlı ~UnU 
•aat ıo 80 da belediye daircsınde 
llı.Uıeşekkil encümene mUracnatlnrı. 

(6499) 2564 ~ol'&illZ 

Soru ve teferruatı alınacak 
Ankara Bcledıyeslndcn 1 

l - (86) kalem boru ve teterrıı· 
ltı pazarlıkla satın alınaoaktır. 

2 - Muhammen bedelı (21896) 
lira {60 ı kuru§tur. 

3 - Teminatı (16"2) lira (24) 
lturuııtıır. . 

4 Şartnamesini görmek lsııyen-
lerin her gün encUmen kalemine v.~ 
1ııteklilerin de 18-8·1942 snlı ırfinu 
8al\t l0.80 dıı belediye daire inde mU
teııekkil encUmene mUı:ıacaatları. 

( 6500) 21565 

Alakadarlara 
Ankara Belediye.si imar Müdürlü -

liİnden: 
İki kale arasındı açılm kta olan Is 

!bet İnönü parkının yq 'k ası d h 
liıldc bldığından dola ı ı t i tclca• 
l\ar edeo kadastronun 1 6 ı c:ı a ı ın 
<f No. lu parseli m rıfla tapu ku - M 
lliiiune iılenmcm v bda roca d ı 
~ir edilnıemiJ o d n 1 n 3710 No. lu 
lcanumm ıo uncu ınaddoine tcvfıkan a· 
biıılttine tcblij;ılt > pı laınadı ından tcb
!ibt )'ttine bun olmac uzcrc g:ı;cıc ile 
il.inına. luzom hıı ıl olmuştur. Sözu g~cn 
ltayri mmlrulun tamamının 3710 num• -
l'ılh kanunun hükumlcri mucıbincc istih· 
"'1 kılınan menafıi umumiye brarıııa ve 
~unu mczkunın 8 inci madde.si bük • 
l!ıUnc tevfikan muhammin hc}-ctiııc.e tak· 
<lir edilen 20 000 liradan iharct değer 
"-ha mu1cabilinde t!Mİmlik cdilece~ndcn 
~rrıflannın veya iıbu &a>ri men· 
~ alikım bulunanların bir g\ına iti· 
l'l>lan mevcut ise ilk ilan tarihinden iti-

den: 

Balast 
!>. D YoDa.nnl'lan: 

ammen bCll ıı 45 000 Um 
15 000 metre m bı b ııt ı; clı 

Atyon hatu üzerinde Klm. 40 ocn n 
do.n !h7.a.n lştn4n • 28.S 9-42 

snat 15 te AtYOn >-ro!ncl 
dürlüi!il btruısuıOO kap 

d<slltmC91 Ylll>l <' 'ktır. 

Bu işe ırtmıc'k '6't. renk>r!n S.175 
muvıddkat teminat c knnunun ıo 
cu mıııddffil:ntrı F . tıkm 
zumlu ch)b~ ve tkB.N't v 

tcld!t m<ı'ktup ntıı aynı ııilntl<' t 14 e 
laıdn:r 'komisyon rel&liitlnc vcımıcll'ri tll-
zımrlır. 

Şartn.'ı'll"lcler lŞ!eıtml' l<onı syonund~n 

225 kurue lbcdc l mtıl r . 
(84&1/6509) 

ah nacak 
A.aittda mev1c1 ve ldlometrcler! yazıh ~ ocnıttn.n c nlncnk 

'1ı hor blrillt eyn ayn birer elaılltme mevzuu U>ekll etm<'.k 'c htzal 
~ gün ve ııaa.Ucroc sıra 1le fhaleler.I ')'llllılımak üzere knpah zarf usu 
tıScı.utmeşc konuı.mu.ıur. Eladltmelor Ankara 1ı1ta&Yonunda ikinci ısı.ctmc b 
"ncııı. top !anacak kom l$Yonda :vatı laca.ktır. 

l&teklllertn hl7.nlannda mllctarla.n yazw muvakkat tanınntln.rlYlc knnunı 
~ ve tcldltıcrln1 tfl.Yll'ı edilen ihale ııaa.t.lerılndeı blr ıııınıt l'VVCl!nc knı1 r ko
"115~ rcl&tllt :ne venn1e olma n 11:1.zımdlr. ş.~ ve mu'knvclc proJclcri An-
~ lklnM teletme kom~da:ıı para.u v~. (6513) 2575 

Oca~ın ycrl 
"e kilometresi 

Balast mlktan 
M3 

~l"rnak - Zonguldak hattı 
"-im. 228 ve civan 
}(u~ meni - Ism~aşa 
8t sYOnlan arası 
~l'ın:ı.k - Zonı:ıuldak 
'8 atıtı Klm. 319 
altkısık lstruıY'O

ııu civan 
~ak - Zonguldak 
-.ttı Kim. 347 
l<a:vad b -Tl'fon 
ı.t.a.Yonıa.rı arası 

3000 

3000 

Bclıer m3. nın 
muhammen Muvakkat İhalı? gllnü 

ve saallcrl bedeli t<>m nnt 
Kr. L . Kr. 
200 450,()0 2S.S·!l12 

cuma snnt 
16,00 

275 618,75 2S 8-912 

200 

cuma sııat 
]6,15 

750,00 28-8-942 
cuma $!\Dl 

16,30 

vurma ı kap lı z rfln mlln k l ı 
konmu tur. Mun k ı 14 8 •ı ıu eu
man unü s t l 6 ela Erzrumu Sıı. 
Al. Ko ıln ) pıl c ktır. Kıln uıın t h 
min <'clilen fı) at !.!00 kuru tut:ırı 
200,000 lir dır. ilk teırı l ıı tı 112 ıO 11-
r dır. Snrtnııme 1 her ı;ilrı J{o. d 
rültlr. isteklılerin kanunun 3.3 iıı<'I 
rnnddesı ınucihınce ha ırlıyncakluı 
tcvl.lf mektupl rını belli •ılıı ve s ı 1-
lrıı bir snnt c\e•l Ko. ll'l vernıclerı. 
Jlh•vzuatı birlik tar:ıfınd ırı lemin ull-
lcct ktir • (561Su) 1877 

Konserve alınacak 
Çnnnkk le Sn. Al. Ko.darı : 
1 - Tek rrür eden fıyat uzerin -

den yl\rın r kılohık 30 000 por ı • 
yon ton b lı ı ıle 30 000 porsiyon 
zeyılıı yıı •lı doln a satın nlıruıcak -
tır. Pazarlı ı 12 8 1942 çar ıınlın ı:ü 
nü sanı 10 d ılır. Sartn me ı Ko d:ı 
gorUltir. C5nG) 2036 

Kuru ot alınacak 
Karıık e Sn. Al. Ko. dnn: 
1 - Aş ıda m ktnr nn yazılı 

kısım kuru ot knpalı zarfln ek lt
m ye konulmuştur. 'falımın be><! i
leriyle ılk tcnı lnatlnrı ve mfinıık n 

Unü saat go tenimi U. 1 tt:klıl r n 
belll saatten bir snat evvel k nu -
nıın 32 inci mn 1 ı mud ı ncc tın
zırlıyacaklnrı t~kltf m ktuıılnnnı 
Ko. na vermeleri. 

Cınsl: Kuru ot, m ktıırı 1.720.000 
kilo, muh. bc<lcll fı8800 lira. İlk Te. 
5160 lira. İhale gUnU ve snnU H-8-
942 cumn 9 d:ı. 

Cin 1: kuru ot. miktan 1.025 000 
Muh. bcclell 41000 lira, İlk 'l'c. 306:> 
lira, lhnle ünü ve s: nU 14-8-942 
cumn 9,30 dn. • 

Cın : kuru ot, miktan 1.1 7 000, 
kilo, Muh. bccl il 45880 1 ra. İl 'fc. 
3441 Ura, İhnl e J:U nü v~ ıı ll 1 O da. 

(5!>77> 2037 

Et alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. d:ı ı: 
ı - Kapalı zarfhı 30 ton korun cıi 

vcyoı sığı.r eti cksilıırıcy'C konulmuştur 
Koyun etinin taıluniıı fİ}':ltl J20 kıınış 
muvakkat tt"Plİnarı 2025 liradır. r k ilt • 
mcsi 13.g.942 ~mhc ~u ~at 16 da 
)-apıbcııkur. Teklif mckrupl.ırını s:ıaı 

15 e kadar vcmıdcri. E"saf 'c prınamc· 
!>İ İsrıınhul Ankara Lv. Am'rJ lcri}I 
Ko. da her 7.ıınıan görulur. 2o<)2 

Et alınacak 
1 t. 

Beton yol yaptırılacak 
F.~kı ehlr Hv. Sil. J\l. Ko. dan : 
Fa.briknda inşa l'd!l.ccek (2i~;99) lira 

46 kurue ıresır bedelli beton )'(>1 ırı' ı 

zıır1 usuliylc ~lmeyc k011mu:-
bu ntt resim tcıuıl 

ve husus! a."ll't.namelcrl:ni kom syondn 
hcı- gün eöreb :ltJr. 

lhalcs1: 19-8..942 c;ınanı.ba ı:ünü 1111-

ıı.t 15 30 ffil .1-;s!dşchlr llv. Sa. Al. ko -
mls:ı--onunda ynpıl c. ktır. llk t.crnlna~ 

(200'..?> ltm 41> kuruştur. Tıı!!plcırln sfı -
zü g~ kom ıvmıa oolll ı:ündc knnu
nt vcırlkalıırtylıc birlikte tek 1 rncıktur
larını 1hıı.1c s:ıntlndcn b r saat evvl'I 
~crmcl.i!rl 1 n olunur. 

(6-103) 2447 

Büro binası yaptırılacak 
E ki ehir Hv. Sa. Al. Ko. dan: 
Fııbrik.1uln lnş:ı edilecek ldnrt bli

rol ır lıına~ı llllve i in ıın ına ııit 
(2Ci.l95} lır ı 73 kuruş kc if h"rlelll 
in at kaııalı r.nrf usuliyle ekslllm<'
.l e koııır u tur. 

ih lr ı: 19. 8. 942 çar ,amha gllntl 
s u ıo da !.ski elıir llv. S!\. Al. Kıı. 
nııııda ) apıl c ktır. ilk tcrııln tı 
(l97:!) lira 18 kuru tur. Tııliplerlıı hu 
1 c il re im frnni ve hu ıı i ı;;nrtna
rııı lerl sııı.u geçen kom\ ) rı,:.fa gnre. 
buıı lcr . 

t teki ll'rln r:ıı.:ı o,,i vı·s'k tlnrlvlc 
tlrli .. ıe t,.klıf .ııek'ııplarnıı 1 elıı ıı:urı
d ıhalecleıı 1ı:ı sa ıt evv ·ı kıımıs) ıJ
ııa 'crııı!'leri illin olııııur. 

(6.ını) 2ıt8 

Koyun veya sığır eti 
alınacak 

Çar ka As. P<>s. 760 Sa . .Al. Ko. 
d n : 

ıO 00 liralık k(lyun ve sıgır eti ga
li .ırulclu undf'n Ç t ıll'n Sub ı k •
vıı 160 sa '1.1. .Ko, dn 13 8 u to 
fHI! prr cnıbc gıırııı :ı l l ı de pnı:ır
lı ı ) pı)al' ktır. Ev af ve şartrı me 
lıcr ılrı komisyonda g••rlılehlllr. T h
m rıı fı)at ko) un eti içın 12/i Kr. 
Sıı.ı;ır <'lı için 80 kuruş knU teminat 
75 ıo lir ılır. i l<'klllerln lıellı glın ve 

ite koırıi~} onn teıniııaUarl) le gd-
rııell'rl. ( 64ı0) 24 72 

Ayaktan sığır alınacak 
C tıılm 7GO Sn. Al. Ko. ıtan: 

ı, gorüldu tiııckvı 21000 llrnM< 
ay tın canlı sır:t.r L'll 18 nj:iuS<•Ui 9-12 
pcıııcmbc •unu saat 16.30 d.-ı. Çntnlcı.. 

71 o Sa. Al. Kom. dn satın alınacaktır. 

f.v ;:ı.t ve &ıırtnrunc Jromisyonda ~öı ıııe

b r. Tıı.hmln1 f\yn.t 4J "-"11"\13 kati t mi· 
nat Sı'iOO liradır. l.stckll!<ırtn b<'LM .;Un 
\'C ı;a ı.tc komlsyond.ı bulunm ı n. 

(6441) 2473 

iaşe maddesi alınacak 
As Po. 4200 Sa Al. Ko. d 
A ıııa m T ,c kati temi -

rmuan YR7. ıı 4 kalan l.a$C nuı.üd() eri 
ciinU htz.ıı.lannda ıtöstcs- c l 

tlt:.'l'llc ım kla fstcld sine ihale c-
dilcc ~. oSart.namclcd her ırün koımlıı-

< mst 1>nt11cnn ıısıoo ldl.o f'Jıyatı ~:? 

lu-. t<m TI(l;t.J 383000 kurus tlmlc Bil Llt 

ll d • F 1Yc tnzc 75000 k o f1Yatı 33 
ı. un13 t.t.'fl'I m. ... ı ı 3S 1300 Jın.ıruş stıfltl } 1 

d.e. Taze bnınya fiya.b 41 Jnmııs. kaU 
tem tı 1323 00 Kr. sııa.U ıı. Ta7..c bi
ber 103 iO k lo 1b b 29 Kr. K. tcmtnntı 

54700 ~ le s:ı u ıı. 
(t ) 2480 

Odun alınacak 
Afi )'Q 4!?00 ~atın 1. Ko dan: 
Beher kılo un ı ~/76 kuruş flyal 

l hının ~ılı len ı 7.f.0 ton oıtıırı 12. 6 . 
9J2 g nu ıı nt 16 dıı JlR arlıklıı ı ıek-
11 ını lh:ık rılıleecktlr. Kati tcnıiııııtı 
1)7 1 llrn 50 ·kuru tur. Sartııaııırsi 
her giııı komi~) onda gorülf'lııllr. 1 -
teklilerın hrlli gıın ve sıı. ıl l'ındıklı'
dıı Sa. \1 Ko na ı;elıııelı?ri . . 

(H60) 2ı87 

Sadeyağ alınacak 
Sıı 16 Sa. ,\J. Ko. Jl>k, d.ıın: 

o sa~C: pn~ kla nlınn-
r. ır. ıur ldlos un u: hın n bcdcl1 
lGO kurUa tcnrtıın.tı 2400 

ond:ı go ~c a n r 
ıtı ı" 942 carşa ıxı. 2Uınü 8Mt 

) p 1 cmcıır. (6385) ~7 

Odun alınacak 
Kar Sn. Al. Ko. Brk dan: 
Bır kılosuna ıalımın edılen fi)ııt 'i 

kuruş 'io san( nı<lcn '525 'c 500 lon odun 
(M) hk ı ına öre paıarlı konulmuş· 
ıur. ı;2'.i wn odunun ilk teminatı 216'.i 
1 ra , e 500 ıon odunun ı lk tl'llliruııı 20'i2 
lir.ılır. T~karnır eden firaı uzcrın.len 
knt1 ı mın.ıtı alın:ıcııkıır. 1 Haf kolordu· 
mııı cvs fıdır. Paı.nrlıjiı 15·8·912 rnnıar· 
'' i s t ı ı,,o da Kars'ıa komi~yonda 
)apılacııkıır. 1 tcklil rin mezkur NUll ve 

aite rcminaılnriyle biri kte konıi )\tnil 

lmclcrı. (6386) 2HR 

Ambalaj tahtası alınacak · 
Al Ko 

t 1 ılı
!' iZ l rlık-

la iatck:llslM ihale edilecektir. Şart
name her ı;Un komısyonda görulebı
llr. lsteklllertn belli gUn ve saatte 
Fındıklı'da Sa. Al. Ko. na gelmclc
rl. Koyun cti '\icya sığır eU 150 ton 
kilo fiyatı 1.29 ıkurus kati tcmınntı 
21850 ·kuruş sığır eti 150 ton 80 ku
ruş kati teminatı 15.500 kuruş. 

(6425) 2541 

Kuru ot alınacak 
K ıyı;<'rl J\s. Sa. 1. Kom.: 
l'aınrlıkta bnl~a hnlıncfe v<' isl'lsyon 

te hırıl Soo t"n kuru nt alımıcnkıır. 
ihalesi ili agııstns HH2 cıırııart<'si gb
nıı s:ıat 11 de Kn) seri satın nlrııa ko
mi yoııund ı y ıpıl ıeakrır. Kilosu 7 ku
ruş olup leli r.ihrti nsk!'riyedı•n verıl. 
diği tnkdıroe teJ hf<delı hu fi> atları 
dıı ülıır. Kar. ııç hııhrnn Vl'rgılerı 
damga rı•smı n ıklı)e ueretleri muka
lcll' \'<' nıııa) ene Jna rnflan muteah
hlde iade f'rlıllr. Ot \'e sam na hubu
batta olduğu gıbl hukıllndçe bır fıy ıt 
rnmmı ) apıldıgı takdir le 7.Rrıı aynen 
kıılıul edılır. 1 uh ııımcn 1 edeli ti •OOı 
lira k ti teminatı ıoo lır dır. 1 l• k
lılerın belli gün ve ı;anttr komi von 
ıııür e.antları. (6J32) 

Balyalı saman alınacak 
Gclibo u leıık Sn. Al. Ko. d n 
A 

1nrt.lY 

il 

5ü2.><I :ra cvenr ve e:ı.11.nnm<S! l:cllbolu 

mC'l1k., Sn Al. da S:urıülclı Kıt.Pah 

vırtJıa <'!o lltmcs1 27-8·9'1:? J'lCI11('m'be ı:ü-

c 
t evvel mM:ktır k~onn 

Postada ' 
ıunrnaz. 

on~ 

(6433) 

Tezek alınacak 
Knrnköse As ~a Al. Ko. dnn: 
.Aşa ıda miktarları yazılı 2 Ks. te

zcğın 13.7.9<12 de kapalı zarfla )apı
Jan c-ksi tmesınde talıp çıkmadı •ın -
d n h r ay lclndc pnuırlıkln nlına -
caktır. Tııhmın bedeli ile ilk tem -
nntı ve ııauırl k gtin ve saatleri hl
:r.ıılannda gostcrllmlst r. I-~s:ıf kol
ordunun bütün ımrnizonlıırında m!'v· 
l'Ut olun 15-11-9-11 tarih VI' rn100/ 
51100 sııyılı emirdeki C\Sl\f'tır. 1 t~k
liler n t.emlnn t makbuzlariylP belli 
gl\n ve ımıı.ttc koınlsyona milrncnnt
ları. 

Cinsi: Tcze>k 1.000.000 k lo, 20.000 
llrn. 1500 lira. 13.8.942 tarlhlnde per
i mbc sant 15 te. 

C nsl: Tl'U'k 130.000 kilo, 32500 
tırn. 2437 lira 50 kurus 14 8.942 per
şembe saat 15 30 da. 

<64371) 2544 

Yoğurt alınacak 
('annkknle Garrıiz<ın Sa \I Kom : 
4ı;ıoo itfüı vo ıırt :!•. s !lt!.! ~ ıı 

gilnli M ı 11 d" kar ı'ı zırf ıı ulıvk 
g:ıtın alınac-aktır. .Mulınmm"rı lıedcl 
it< 000 lırfl ı<'rı.uıa•ı mu\"ıılı: •ır l'J!IO 
lirıı.ı'lır l~~snf ve ş rtlnr ht'r ıtıın ko
ırıı~,·ıınc!ın a:i\P•.:t!Iıılir. 1-ı.t•i.hlr·rın 
na:l' guııu <O ıı •)ı•nıi .. lıııiunrı•alnrı. 

(ıaı;~) 25Hi 

Odun alınacak 
Ailnna As. ~n. Al. Kııtıı : 
7110 loıı udun kapalı ,zırfh eksllt

nıryc korıulınu tur. lulıaınrııen heılc
lı 2 000 hm ilk temin ııı 2JOO lırn
dır. ilı ılı.: ı 2 . 8. 9~.3 cuınn gıırııı 6n
nt 10,30 dadır. 

l~vsaf ve erallini nknra, 1 tarı-
hııl J.v. Amirli 1 rı ve \d 111.ı. A11. S11. 
Al. Koırı. da.o 70 kuruş rııııkabllındc 
alınabllır. İst,.klıkrln teklıf znrfl rını 
lh le s ntıııdcn ı ı;aat c 'vellrıe kadn 
konu >ona 'erıııış bulunınalıırı !uzu
mu il n olunur. 

(6J66) 2516 

Odun alınacak 
ı. Ordu Sil Al. Ko. dan: 

5 S-942 günü lh.ııl .ı.ıan olunan 100 
bin ltmlık odımıt l.nll;p çtkrrıact tından 

ldlcro..r ı;ınzıırlıkla müııakasaora konmue
tur. Evsaf H~ hu usl şartl:ı..rlyle tcs m 
m.nhAIUıri komlşy()nd.ı ı.:oNlUp öıtrent -
lcblltr. Bclıer kUoı;unun muh.."lmm<ın be.. 

clcll 3,5 kuruştuor. lhnk'sl J5-8 !H2 mı -
mal'Uıst günü sruıt ıı de )'tll)lo cnlrtır. 

'Tnl >lcrlın kaU t.cm1natla!'b f H 
de Yd Sub:ı.Y ok lunda tın o.lma ko-

mtsşon mü <' a.Uarı. 

(6471) 2547) 

Pençelik kösele almacak 
i t l v. A 1. Kom : 
Brh"r kiln ıına 660 kuruş tnhmln 

edılerı 20 t<ıp penç<'lık ko ele alın -
raktır. l'nzarlıkla eksıltıııesi 13. ı:ı !l12 
per emhe ghnu nat 15 ıc Toplı ne 
ı.v. ıııırllır;i Sa \I Kom. \ aııılııc k
tır. lsteklllı rln tl'klif <'dcceklcrı ırılk
tıır uzrrlnct<'rı trrııinntlarh le helli va
klıte komi ~ ıın • !lrlıneleri . 

(1'/i:Jtl) 25.~0 

Çe,itli yiyecek alınacak 
As. Pos. 2672 ~n Al. Ko. Dergnmn 

Be>h<'r K muhammen 
C nsl M ktarı f )atı kuruş 
Nohut 50 000 20 
Bulgur 76 000 25 
Patates fiO 000 35 
K. F ulya 66 000 30 
P r nç 50 000 59 

Be>r ııma ki kıtalann ihtbncı 
ıı: n cins Vf' m ktıırlıırı yukama yıı-
7.ılı ıa e m ddPIPrl kapalı zarna ek· 
lltmPve konulmuştur. 

lhnle 25-8-942 lı günü sıınt 15 
te B r ma As. n. Al. Ko. ) pıla
c ktır. 

Muvnkknt tem·nııt 'hnll' bede>llnln 
,.,, 7 5 dır Vn ır 'e sartlar her gün 
kom svonda örOlebllır. lst klıle>rln 
gereklı ves kıılar!yle b rl kte> lhnle 
saııtınden bir saat evvel me>ktupları
nın Bl'rt:nmn As. ~a. Al. Ko. V!'rm~-
leri ll(ın olunur. (6535> 2552 

Kuru ot ve saman alınacak 
As Pos. 2vl2 8a Al. Ko ll~ıınuı 

cı.mı kunı ot, m lkt n 200 000 beher 
k11oeurıun muhammen fiJ:, tı 7 kuruı 
(td bn~ ) 

Otnsl: sam n. nıtkta n 300 oııo bdı r 
ldl06unun mulıamnl(>n fiyatı 3 kuruı 

Jotnlaıın t~'ft<!l i(!tn 

ynz.ı lı ot ve saman Jta.p il 

Odun ah nacak 
lııkcndcnm AB Sa Al. Ko dan: 

M nrı 
Ki o 

2.37 000 
l 04(1000 

592.000 
960000 
624.000 

llk Tem. 
L ra Kr. 
4447 50 
1950 00 
1 1 00 
1 00 00 
1972 00 

Kom. mlire.cn 

İlıale gUn 
26.S-942 

27.'.ğ.942 
27-8-9-12 
28-8-942 

Ui538> 

saat 
10 
15 
lO 
15 
10 

2554 

zıırna ~eye k<IJl!UlmUŞt:ur. Iha 
:ılı- -942 ~ha g(inü 

oo Sn At. Ko > p 

tc:n 

t-ınnaıtlC5İ ~<' mukavele PrvJ 
Defıercbrlık Mılli fmllk 1 
gorcbilırlc.r. 

ını • "' n 
·dAWtrıdc 

5 İ~teklılerin mUll)')Cfl günde nafıa 

dctl h t evvel m 

mudurlu ·ünden ıılacakları fcnnı eh n t 
vesika r, muvakkaı ıemın:u makbuzu ~e

n- )öl banka mektubu H ticattt oıh"ı ~ ı· 
kalari> le hırlıkıe kO!llti)ona munıca.atla· 

ırnmn As. ~ Un Alma komdsyonuna wır
mcıt.:ri n o r. ( 2553) l'536 ı 

Bulğur yaptırılacak 
Koll\.n 1\lnt. Sa 1. hoııı. il k : 
İhli) c için 40 ıo tıın seı t hııgrlav. 

dan lııılgur imalı kıııı lı r.ıırf u•uli> le 
ek iltınrle kıınrıııı ı ur. L\ ~ ıf vr rrnıt 
komi yond ı ırırveıııtur. a.ıoo tond ın 
a a~ı nlmaıııak lı7.ı re ayrı ) rı hlıp 
Jere de ihale edıll'hıleccktir. K palı 
r.nrf lh lr 1 27 \ ~ !142 pcr enılıc 
ıı:Unil s:ı t 15 30 da Koma'cl Kom 
hıılıınılıı ıı hin d y ıpıl l'nktır Br
hl'r kilo huır;dnva !l Kr 50 anlım 
imal iye u<'retı trıhırıiıı edılmlır;ti r 1 lk 
l<'nıınat ~000 ton içın 1 !l50 lırA ve 
jOO tnıı ıçln 1 ı:!n liradır t teıcı"lerın 
ilk cemi ti rını > ıtırıp 27 '\ı;.~ '11" 
pcr crııhe lıniı lh ıl ıil'n hır ,. nt e~
' elınr k el ır lf'klıf mekhıplıırını Kom. 
il k. Vl'rıııelcrı. {G531) 2557 

SlHHAT ve iÇTiMAi M. V. 

Ecza alınacak 
Sılıhnt 'c iı;tııııat \luavenct Yrkll

leti l\I rrkrz 1 ı ıfr.ıssıhha C\I ııes e~eı<i 
S tın \imi\ 1'oınl~yıınıırıd •n : 

t lcrkrz llıft.ı ıhha Mııc rse-
i ıhtı) an lcın lı I• inde > a7.ılı r.70 
knleın ec a k p lı zarf u ııliy le ekı;ilt
nıey e kıınıılıııu tur. 

2 Mulı ıııııııen hedd 16000 ınu-
~akk temın t l 125 hrndır. 

3 1 k ıltıııe .!4. . 9 ız pauırte ı 

ıı:llnfl at 11 de ıı lıes esrcle (opla -
1 n n tın ılııın kom ıs) onunda 
pıl eaktır. 

4 Sartruııııe ve li lr~inl gl>rm"k 
ıı;tlyeıılcr kııırııs) ona rııııt'. <'aat edrr
ler 

ı 'l'aliplrrın kannnıın t rifatı 
<lalrc- lnd<' h zırlı)ac·akları teklif ııırlı 
tııııl rıııı Ilı ıle fl(ıınLi aat ona kadar 
korııı ) on ı 'erınrlrri lhııııdır. 

(lı2tH) 2U6 

Kuru ot alınacak 
Sıhh t ve ktlmat llluav<"l\Ct Ve.enle· 

U lllcıtt • llıtzıss hha MUcsse&'Sl s tın 

rnc cı1 L'lzımdlr. 2417 

ASKERLiK iŞLERi 

ÇAGRI 
Ankara Askcdık Şube$.i Reisliğinden · 
L>ıl, '! arilı - Coğra!)'ll fakülresi 1<u 

ıuphane memuru P. teğmen 49978 Dur· 
hanettın Onaran adresini btr:lkmı)-arak 
memlekeetne ıunli ,ı:ictiğinin ve memle
ketmin ve adresirun malum olmadığın
dan vazife emrinin tdıliğ edilemedifı 
fakulte dird.ıorfügundcn bildirilmişra. 

Bu ubay her nemle i~ bulunduğu )'C· 

rin şubesine J\ ııkara Yerli As. S. 7@2 
s:t}t ik nıuracaa.t etmesi luzumu ilan 
ohınur. (64RO) 2508 

ÇAGRI 
Aıık.ı.ra Askerlık Şubesi Reisliğin<lcn: 
NaFıa Vck ıleti Zat iş. memur P. ıes· 

men 498~ 1 Bchcet Atılgan iztııl1 gittiğin
den tebligıı.tın 7.at işlerinden yapıl:ıma· 
clığı ''c aocak geldiğinde vazife rmrinin 
tchlij; cdi !ereği hildiriJen hu subay hcı 
ne~de buhınu)Ol'U hemen bulunduğu 
)'Crİn şubesine Ankara As. ~nin 
7602 ıı.ayısiyle müracaat etmc$l lünım\• 
ilan ohınur. (6481) 2509 

ÇAGRI 
Ankara A kerlik Subesi Reisliğindc-ı: 
Y.7. F.. Veıeriner fakültesi 2. mıf ta· 

lebclerinderı olup halen ko) etütlerin ~c 
bıılun.'ln ve adresi malüm olmıyan P. ıeğ· 
men 49.S?O Mehmet Engin talim vaüff'sı 
abııı rır. Subeıııizc vey:ı bulunduğu re
rin a kcrl:ik şubeliırıe 7(ı02 sayı ile nıu· 
racaıı Juzwnu il"m olunur. 

(6482) 2510 

ÇAGRI 
Ankara A~kerlik Subcs.i Reidiğinden: 
Ankara Tahakhane köprü ü civarı No 

4 ıe.kı adr~inde hulunamı}-an 8. sınıi 
ı 00 Nc,.şctıir doğumlu Muz.ikıı mualli· 
mi 315·13 M~lafa'nın 7884 51}'1 ile ıube· 
mi1e arl.cri 'csaildcri}le birlikte müra· 
uatı ilin olunur. 

(6483) 2511 

ÇAGRI 
Ankara Ask rll.k Şubesi Relsllğln

d<'n: 
Arapk r şub<>s ndcn Mllas'a nakle

<lcn \ <' o ırada hAkıml kten istifa 
ede>rl'k Ankara'yn geldı • anlnşılan 
Yd. muhabl'r teğmen 46632 Nedim 
o lu Ahmet Ser rın acilen 6.115 sa
yı ile şuhe>nılze lfiımmu müracaatı 
llfut olunur. <6540> 2555 

ANKARA V ALILIGI 

Okul sırası yaptırılacak 
Ankara Val h •inden: 
Ankara nwrkez İlkokuUnn için 

200 adet sıra 7000 lira muhammen 
bedeli üz rlnden kapalı 7.arfla eks it
meye konulmuştur. Taliplerin ı;art
nameyı rmek üzere hl'r gun Maa
rlf MUdUrlll üne ve ihaf<) ı;ünU o
lan 17-8-942 pcrı;embc giinü saat 
15 te kanuni ııhkt\.ma göre hazırlıya
caklan teklif zarflannı Vllli.yet Da
imi Encümeni Ba.şknnlııtına tevdi 
etmrlerl. (6190> 2212 

Sabit dolap ve etajer 
yaptırılacak 

Anlcara Valili!;-inden: 
1 - l>efıcrdarhk hinımndaki servi<ı· 

lerlc Kızılhey maliye şubesinde yapım· 
laOlk bit dolap ve erejer işi .kqif tıc
deli olan 92% lira 75 kuruş üzerinden 
açık l'k•İlırllC) e konulmuştur. 

2 - ihale 18. 8. 942 tarihine mfü;adıf 
salı ı;ünu saac 15 tc l)efıerdarlıkla yapı· 
la.cakırr. 

3 - Muvakkar t~ (697) .lira 25 
ku"ı,cur. 

4 - fstelcliltt hu ite ait keşif evra· 
kııu, femi ~ıuıi ~ ~ 

rı. (fı20'\) 2228 

Gümrük ve inhisarlar V. 

Benzin almaca.( 

n ve 
bulunma -

Milli Korunma M. U. 

Mahkfımiyet 

Mahkumiyet 
M.Jllt Koruııma .M 

den.: 

r. 
2557 

um ıtın-

e~de 

oturnn lsh.'lk oğ :ı.ı ı~ do mlu Aron 
AR:Jamaz h nd An!CM'a mil11 korun
mn ııuınl<mıcslndc >"11.Prlan dunıema ıso

mındR SUÇU sa.b t olduğund.-uı 4180 sa
yıjı rnilH korunma knmmunuın 3:?, 59 3 
ve 4 ve ı;s (l.ndl madde 
5 ltnı Bitil' NU'1l NVJC'l!<l.V°M 

t:IJ1ıe ve 7 lrlin ~ n rı 

po.1.ı tırnıısına ve bu mtldde.t ziır1ınd.a ısuc
lumm t.1~ mm e ve elde m 
45~m ncvchk 
hü m mnsmtı mn!ı Oma a ot
m.-ık Q:zıcr>c n dnir vt'rilm 22·7-942 
tarChll Qaıronn ka ~ ~ !Ur. 

(f.4'13) 25.58 

Mahkumiyet 
:ı.unı Kaıvnrna Mlldde umum üiin· 

den.: 
A ll>Cl1t ~ btr l9llfısa IDcl m!A· 

rıır c1cmdk kalırıc8l vennc'k 6Ul'CLb'le m~ 

mUl'GY<lt vo.zı.rcstnı &U}'lRUmal etındc
t.cn wç)u Anknm belcd!QıcSI ct;ısnt mü
<ınrtüW iaec bUr«iUl1d:ı mis: nıtıane 
dlCmdk kıı.mC tevzi mcmlll'U M tanı. 

oı:. sos ootumıu Fahm Alemdar h:ık -
kında ARlcıını mttU korunma m.ahkcme
s!nlle yap lan < urusmn eıınu:nda SUçU 

sab!ıt oklu~ T C. K. mm 240 Vl! 

m 6ııonmma K. nurı 64 ve 6'1 Oncll 
madde mU<' ince 1kl ay rrOddctle 
tıav;ımc ve GO a~n- re. e 
rrurn'kO. e ve 6 ny m d<lcllc mP -

mvrtyettcn m h~ "" h kUm 
hOJ nın ma."lrlltı m k ol
mak U7A!rC ~ d tr "-er.Den 22-6 • 
94'.? tıuılhl!I kıınınn icat efUtl n olu-
nll'!'. (f.491) 2559 

Dikkat 
Her nevi yazı makinesi temi

natlı tnmtr edilir. 
Poııııı karşısında TUtl\nc 

Eşrct .Argın Tel: 27 3 1431 

BU GÜN ve BU GECE 

ULUS SİNEMASINDA 
- - ( iki Film Birden )--

1 - K11lar pansiyonu 
Lucien Baroux 

Gabrielle Dorziat 

2 - Kahraman köpek 
RIN, TIN, TIN 

{ SUAH.E: 20 30 da ) 
İKİ FİLM BİRDEN 

KAHRAMAN KÖPEK 
ve - - -

KIZLAR PANSiYONU 
Telefon : 6294 
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MiLLi MÜDAFAA V. 

Elektrik tesisatı 
M . M. V. Sa, Al. Ko.dan ı 
10106 lira 20 kuruş ke§if bedelli 

Pol.:ı:Jı da elektrik tesısatı ıkmal ın-
aaıı ışı 14-S·l942 cuma ı;rüoti saat 

11 de kapalı zarfla ıhnle edllecektır. 
İlk remınatı 757 lıra 94 kurustur 
İsteklllerın ıhale gün ve saatınde 
M.M. V . 4. No.lı Sa. A l. Ko.na gel -
meler!. Keş f ve ıartnamesı 51 ku • 
ru~ mukabıl nde verılır. 

kalem kompu 14-S-942 cuma a11nll sa
at 11 de pazarlıkla ııaun alınacaktır. 

lsteklilerln 577 lira 26 kunıeluk kati 
temlnatlarl:Y e birlikte pazarlık ~ün ve 
s:uıt nde M. M. v. 2 No ıu Sa. Al. Ko-
misyonuna ırelmelcrl. (6409> 24:':>1 

Vazelin alrnacak 
M. M . VekAletınden: 
Cc ton vazeı:n s:ıtın alınacakUr. Be

her ldl06U le t.ahm n ed len tıyat S:SO 
kunış ol:.ıp kaU temlnaU 1575 llırttdır 

Şart.namesi her gan komls>onda törüle
b l!r. Iha~ 21- -942 cuma günü saat 

(5973) 

Pancar alınacak 
2033 15 te pazarlıkla .M. M. V 15 Xo. lu !!3tın 

alma komlıslıonunda )apılııeaktır. ls•ek
lllcrln muanen vaktinde mUracaa.Uan. 

l\1 M V. 1 Nu ,:,a. Al. Ko dao: 
l - 16 J O kıl o pancarın açık ek

sıltmesi 12. o 11'2 günı: saat ı~ te 
Ank rn Lv. A oınasında M. M. V. 1 
No. ba. Al K.,'} da yanılııcsktır. 

2 - Mu!ıcı.oıllO'n bedeli S::OO liradır. 
I k temın'ltı .!40 lirad.r. ::;,ısrtname,,i 
Ko. da g6:-.ı.ıır 

(ı'1%'.?I ~ı1J'> 

(6412) 2334 

Mukavva kutu yaptırılacak 
M. M. Vek. Sa. Al. Ko. dan: 
3650 adet mukavva kutu (muhoo

lıf ebatta> pazarlıkla yapurılacaktır. 
Pazarht:ı 17-8-942 pnzartesl gUnü 

saat 10 dn. yapılacaktır. Kutular her 
gUn komisyonda gorülebıhr. 1stekll
lerin belli gün ve saatte teklif ede
cekleri fıyata göre katı teminatla

Dedcll. riyle bırllkte M. M. V. 3. No. lu Sa
tın Alma komisyonuna gelmeleri. 

Bina in~a ettirilecek 
:ıı.t !it Veıt. Sa Al. Ko. dan. 

36SOS5 W'a l'>O kuru; kCilt 

Gölc.iktt. t>ma teme! 11'.aaatı 19.S-94. <6484) 2535 
c eamı:ıa s:unu ııaat ı:ı t.e kapalı zarı· b l k 

ZİRAi KOMBİNALAR 

Demir çember ve boş teneke 
satı§ı 

Z. ral Kombinalar Kurumu Mer
kez Bölgesi Relsliğtndcn: 

Gazı istasyonundaki Zirai Kombi
nalar Merkez Bölgt'Sl atöll'eslnae 
mevcut asafıda mlktarlar ıyazıh de
mir çember \•e bos teneke 24-8-1942 
pazartesı gUnU saat onbeste acık ar
tırma le satılacaktır. İsteklilerin 
Keçiören yolundaki blnasLndn )lr.r
kez Bölge Reisliğine müracaatları 
lltı.n olunur. (6258) 2337 

Muhammen rn ktarı 300 kilo, mu
hammen bedell kilosu 60, muvakkat 
teminatı 13 lira 50 kuruş. nevi: 3 
santlmetrell demir çember, evsafı az 
kullanılmış. 

Muhammen m ktan 300 kilo, mu
hammen bedell kilosu 20, muvakkat 
teminatı 4 llra 50 kuru.ş, nevi muh
telif çember, evsafı hurda. 

Muhnmmen miktarı 2000 adet, 
muhammen bedeli kilosu 20, mu
vakkat teminatı 30 lira. nevi mazot 
tenekesi. evsafı çok müstamel. 

Devlet Hava Y o ilan ıa eK.s1.un ye konuımuıtur. ılk tem1nıı· Kitap astırı aca 
u 18473 Ura 46 ı..unııtur. lstekl1.leı1n l\1 • .M. \ ek. ;:,a. \L Kom.: Y 
:z4go 58yııı 1<a.nun ~Amma ı:öre ha. Seherinden 250 şer adet olmak ü- apı işleri 
zırlıyaeaklan zarfiarı !hal~ &'ünU ı;aat zere ıki adet klıap yalnız kağıdı ve- Devlet Hava Yolları Umum MUdürlü· 

14 e xad.ar M M v. 4 No. ıu Sa. Al. rümek şartiyle paı.arlıkla bnstırıla- tUnden. 
caktır. 

Ko na verme erı kcılı \e ıartnarnes Pazarlığı 17• 942 pnzartesl günu l - Afyon tayyare meydanında 1n6& 
1840 kunıı bedel mukal>lli aatın alma 68 ıt ı:; le y.apılacakıır. Kitaplar her 

1 

etUrlleeek istasyon binası kapalı zarı 
ı.:om.syonundan veril r gün komıs)onda örülebilır. istekli- usulb'le ekslltme)e cıkantmııtır 

(6116> 2235 lcrın beli! gun \e saatte teklif ede- 2 - Kc&lt be<tell (715697 ı lira csoı ku-

l ceklerı ıı~ ata :ore lwıl tenıınatları~ - na olup muvakkat teminatı l:S035l '1· 
Çiğ bezir a ınacak ıe birlikte M •• \1. , •• a num ıralı satın 

1 

radır. 
M. M \ek. Sa Al. Ko. dan: alma komisyonuna gelnıelerı. a - Eksiltme ll'>. s 942 c:umartesı 
Beher kilosuna 200 kuru$ tahmin edl· (6-487) 2~36 ırünU saat ıı de Devlet Ha\n Yoll&ıı 

ıen <6> ton c1Y ııeztr pazarlıkla 18-S-942 Karpuz alınacak rne>danında kAln umum mOdUrlUk 1>1 

per.erntıe ırünü saat 16 80 da sa.un alı- M. M. v. 1 •• 0 • Sa. Al. Ko. dan: nasında toplanacak komisyon tnra!ın· 
nacakUr. To.mamını verecek talip bu - il _ 12000 kilo ka.n>uz pazarlı~ ıs . dan icra edllece.ktır. 
lutımadıtı takdirde bölünerek a.Yn a.Yil S-942 aaaı 115 te Ankara Lv. A. blna4ın- 4 - Bu ise alt fenni ve hususi 111rt
ta P ere ihale edUet>.llr. Sarın~ her da M. M. v. 1 . No. Sa. Al. Ko. da ya.. namelerle mukavele projesi ve resmıt • 
ııun komisyonda ıorülcbıllr · KaU t.eml· pıklcakur. <3791 kun.ıı mukabilinde Oe\'l t Hava 
na ı lSOO liradır Ta.4lı;ıleı1n me7lı.Qr lsteklll rtn kaU temınauarıyıe belli Yollan umum müdUrlUtUndcn tMnln e 
~n ve saatte l\t. M. V 2. !'. J l:ı !atın c-Undc Ko. da bulunmaları. dlllr 
aıma ıtom s;ııonuna murııc:ıatıım. (651!5) 2349 l'> - Ekslltmeye ırlreceklerln ihale tn· 

(62'71> '2324 rlhlnden en az 8 ırün evvel Mlmakaı:ı• 
Mikrometre alınacak Çeşitli sebze alınacak Vektııetıne pır istida ııe muracaat edu 

M M. V. 1. No. Sa. Al. Ko. dan: r4"'k ehliyet 'esikası ahnalan IAzımdır 
111. :!vl. \ek :s.ı. Al. Ko. dan: 1 - AH"'lda en \e mtktarlan ya - Uf ..... 1 

d 1 ...... 6 - Tallplerln tek m ...... tup arın 
Hcpsı için tahmin cdılen be .: zılı scl>zclertn pazarııtı 13-8-942 saat 

) k 1 ~ k ı en ~ec ihale tarihinden bir ı;aat evvel 
(-l.46.2~ Ral n r o ao 1 a em ce- 115 te Anıkarn Lv. A. blnas nda :.ı. M. V 

( ı) k t 18 8 9 l? eksiltme kom~yonuna makbuz mukao • 
an ıs ac.eı mı romc re · · - ı. No. s:ı.. Al. Ko. cıa yapılacaktır 

per embe gUnU saat US te paı:arlıkl.ı 1lnı1e teııtlm etmeleri lüzumu 111\n oıu-
atın ol\nacaktır. Şartnamesi ncr gıln lstek!Uertn belli ~nde Ko. da bu· nur. <6110> 214:1 

ı yonda gor lebllir Tanıamınıı ıunmal:an. 
ı p çıkmadığı takdırde bölünerrk Cln5l 
rı r llplere ıhalc edllebılir. Kati te- T. Iasul.Ye 

m n:ıtı (525) lır dır lstekhlerln mez- T . kabak 
ur guo ve saatte M. M. \ ·. 2 :-."o.lu 

~a Aı. Ko oıın'\ gelmeleri. • 
(ö272) 2525 

Natrium bisülfit alınacak 
1\1. M Vek. Sa. Al. Ko. da.n: 

PaUıcan 

D. bber 

Domates 
Patates 
K. 5ot;uı 

POLİS 

Kuru odun alınacak 
Ankara Emn!yet ~1Ud:lrlü~ünden: 

MüdUr!Yet.le, &ube, meııkez \e kara· 
kolların !htl)'llcı icln nlıruıeak olan 

Beher kilosu ıoın tahnLn fiyatı ısaoo k11o kunı 00\lmm acık e !ltmest 
70 ;rnrus oıan 3 ton (natrium bl- M. M. VEKALETi DENiZ 21-8-942 tn.rih!ne ro Uı)-a:n cuma &'Unü 
suU u pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pazarlığı 13-8-942 per$embe günü 
saat 15 30 dadır. Tamamına talip 
çıkmndıf;ı takdirde ayrı ayrı da iha
le ed e b lir. Kat.l temınau 315 llra
dır. Şartnamesi her gün komisyonda 
gortileblllr. Tal plerın mezkQr giln 
ve saatte M. M. V. 2 No. lu Sa. Al. 
Ko. na mUracaatlan. (62i3) 2326 

İngiliz beziri alınacak 
M l\L Vele. Sa. Al. Ko cıan: 

Zeytinyağı alınacak 
Deniz Levazım \ nılrli inden : 

Iıktarı 20 ton, cinsi ze) ılnynğı, 
muvakkat temlnn tı 1797 !ıra 411 ku-
ruş, ihale gllnll 2 l • l 9t-2 6'4ıi t 111. 

Mıktarı 16 too cın&i ze) Un) agı, 
muv.akkat teminatı H3 lira 76 kunış, 
ihale 24 8. l 9~2 saat t tl.80 dn. 

J - C nnkknle Deniz K. lhtlvııeı 
olan yukarıda )aıılı iki kalem enak 
açık ek~lltme ile satın alınncaktır. 

saat on tıcsc bıralnl:mı&Ur. 

1stek erin &'östcrllen ~ün ve s:ı.a tte 
müdürb·ettc toplanacak kom:syona ırel· 

melc:ıl. < 6503 > 25ti6 

LİSELER 

Yazı makinesi tamiri 
Ankara Ticaret Liııeııı .MUdUrlU • 

günden : 
Okulumuzda mevcut (13) adet ya. 

zı makinesinin esaslı tamirine ta -
llp olnnların idaremize müracaatla • 
rı. (6275) 2355 

VİLAYETLER 

Zeytinyağ ve sabun 
alınacak 

İstanbul Jnndarma Satın Alnıa 
Koıııİ>)onu BaşkunlıP;ınclan ı 

.Miktnrı 30.000 kilo, cinsi zeytin ~a
ğı fıyan 114 kuruş rn sn. tahmin be
delı :H.329 lira ılk tenıın!ltı 257'& lirı 
6 kuruş. 

Miktarı 20.000 kilo cinsi sabun fiya. 
tı 79 kııruş 78 Sn. tahmin lıed<>Jı 
ltı.9tl6 lira, ilk teıninntı l 196 lira 10 
kuruş. 

1 - !'\ümunesiyle e\ ıfın 1 n: Şart
nameşlne uyırun fiyatı 'e ilk tenıioatı 
yukarıda yazılı otuz ton r:e) tin > af:ı 
''e yirıııi ton sabun 17. S. llt-2 paz ır. 
tesi sıı.at 15 te l tanbul 'l aksım'cle 
jandarma &atın alnın kom is} oouııda 
kapalı zarf ekslltıııe'b lı· alıııaeaktır. 

2 - İki kalem ~ i~t'eegın bir arııdn 
"eya ayrı ayrı 1 teklilere ihalesi C:llı:
dlr. 

3 - 'l'n ıhhudun ha<l 1111 ı ı ve ıf:tsı 
sırasında lhti\ arı mecbu rı olan dam
ga re i ııılerl, · ' erp:ilf'r, ın.ı knH•le 'e 
teminat için ol ın masraflarla uıuo•c
ne masrafı te\"slk edilmek •ıırtı}le t'
rıca nılıteahhide ödeneı:ektir. 

4 - • ahun çu"alsız alınnl'ak ye ıcıı
bında ı;u,·alları a} rıca mubnyıı erlıle
cektir. 

il - Ş ırtnaıne her ıı:lin komisyonu
muzdan parıısız alınır. Numunder her 
ı;lın görıılur. 

6 - istekliler in kapalı 7.arf ıekllf 
mektuplnıııı lhııle vaktinden bir a
at f'•Veline k~dıır nuıkhuz kar~ılı~ın
cln a<l ı geı,;en korni.,·onurnuzıı Vf'rıııe -
lerl. ( Ot-1-5956) 2161 

Kaldırım in§aatı 

T af çıkartırılacak ve 
döşettirilecek 

Zonguldak vıllı.yeti Daimi Encü -
menındcn: 

2onguldnk vilAyeU içinde Kokasu
Bartın yolu ıçın mukuızı <82986> li
ra (75) kunı:;, keş f bedelli 4500 met
re m klı.p taşın ihraç, yola nakli, 
kırma ve yola serıl'™?sl işi 12-8-942 
gunilndcn ILbaren 15 gtin ınuddeLle 
kapalı zarf usull.i ile eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

Eksılt.mesi 28-8-942 cuma gilr\Ü 
saat Cll) de Zonguldak Villı.yet Dai
mi encUmcnındc yapılacaktır. 

Eks itme şartnames; ve buna mU
teferrı evrak daimi encümen kale
minde her vakit görUlebillr. 

Muvakkat temınat <5399ı lira 38 
kuruştur. 

I in bedeli 942 yılı bütçesinden 
verıleoektlr. 

J<Jk.-.l!lmeye girmek lstiyenlerln 
ıhale gunünden en az sekiz gün ev
vel Zonguldak villı.yetıne müracaat 
e leııek \•Jlayct makamındnn alınmış 
mut<'ahh tlik ehllvet vesikaslyle Ti-
ır t odasından bu ~ ıl içinde alın -

mıs vesika ve mu,•akkal tem.natln
nna alt makbuzu \'e tekllf mekt.u
bunu muhtevi ve 2490 sayılı kanu
nun 32 inci maddes ne te\'flkan ha
urlnnan kapalı zarfın ihale saatin
den b r saat evvclıne kadsr Daimi 
Encümen reisllf:lne verilmiş olması 
illin olunur. (6507) 2569 

Şose ve menfez in§a 
ettirilecek 

lz:mılr Vl!AyeU Da.lml Encümeninden. 
GU!bahcc - Kııraburun yolunun 15 f-

833 20 ;.- 610 kt omct.relen ara6ında 
yapı cak ıose ve sınai lmalAt bıtiatıU 

80021 t ra l 7 kurus keş t bedeli uzer:tn
deıı 10·8·942 tarihinden itibaren 20 rrun \lıılııt)a Valiliğinden: 

ı - ~lalat) 8 • Akc;adn:!: yolu ı eb- mU<tdeUe kapalı eksi t.meye konulmuı· 
dili guıerı; ıhında yapılacak kaldırım tur. 
ınşaotı kapalı zarf usulı> le eksıltıne- Eks t.mc 31-8-942 rıa:ıart.csi ır(lnü ııa-
~ e k(•nulıııuştur. at 11 de lzmlr \ ~)cıt daimi enc-Ume -

~ - Bu ı,e ıit enak: nnde yapılacaktır. 
'\) B ı~ ındırlık ı lerı genci. Şar•na- l&t<'Jd r bu işe aU kC8l!mmıe, mu. 

mesı, B ı ~·•se •c kcıprüler k ırgır ııı-
şaaıııın daır tennl §~rlnanıe, C) İll~lcı k.ııveıe proJeı<l, ek Ltme tcımt, hu usı 
husu ı lennı •artnamc, l}) Sil sıleı tı- ı \C tıaJ;ındırlık ı.rerı •ıtrlnameı rı~ıe 
)at ,·et\'ell, g) Keşıf lıulftsa cetveli. ke$lf tatstl!itı \'C f \'llt 1.'lllesl eetve-lle-
1-') Eksiltme şartnauıesı, li) f'rojl'!ı-r. rtnl lzm r. lstanbul '" ,\tıokarn narı ı 

3 - '\ aptırılacak kaldırım ln•11 ı- mUdUrlüklcr rde ı:öreb l a'li!T'. 
tının ıııuhaııııııcn keşıf heıh•lı ;o-. .. l 1 lMck (ll"lr 24n<l ı;a.ı.'llı yıısa hUküm
lıro il l kuruş 'e bu ı)O alt mın oKkat ıcrtne? ıröre haz rtı> acnklnrı 2251 l1ra l50 
teıııınııt 47911 liradır. kunış ilk mu\'11kkat tcmına.t ile llM2 

4 - "'ı aptırılu·ak ınşa ıt 1• · o4ı yıtına att Ucarot odası \e lzmiı' vatlı
tarıhinrlen itibaren kapalı z ırfl.ı "k-
ı;iltıne} e lwnulıııu olup :?l. 942 ta- A' ndcn lst ıl cdl'Cd<lerl ehlt)et \esi· 
rılıınc ra llı>an pazarte ı ~unu saıt kalannı htl\I tıklfnamelertnl yu.kan. 
ı tı d 1 ıh ıJesı ~apıl ıı: ıktır. d >azılı :ıatt.en Mr S.'.l ıt e\'\P.) eneü • 

6 1:.ksllıııır} e gırıııc-k isth eı.le- m<-n retsııc ne te\ d Llc makbuz ıılma -
rin bıı kabil ı,lrrde IAnkal 25 OOU li- ları llızımdır. 
ralık ın•aat .ııcıııle getırdıklrrine d;ıir Postada \'akl ı;-ee kmeter kabul ed"1· 
:\'afııı mudurlügUnrlen alacakları !11:! mez. (4~ ~ ) 2570 
ye alt bir ~e ika ile tiC' ıret oda ı ve. 
&ikası ibr:ız etmeleri \'e ıhıılcden ile; 
gOn e\'\ cu :\ a fıa ıııudurıuı:unden eh
li} et \'Cslka ı ıılnıaları meşruttur. 

6 - 2 l!lll Sa\ ılı kanu n hııkünıleri 
daire inde hazı~laıımış teklif mektup
larının ihaleden bir ı;:ıat evveline ka
dar Mal ıtya vilfı)et claiıııi endlıııcni 
rn a etine makbuz nıuknbllinclc te' dıi 
m·e~ruttur. Posta ile gonrlerilen mek
tııplnrıo geç yahut ,·iırııt etmeıııe

siQclcn mazeret kabul crlilmrz. 
7 - lhııle bedelinin 20.000 lirıısı 

1!1~2 vılı talıslsatınd ırı ve gr.rl k•ılan 
mlkta~ <la 19 l3 yılı blıu:esine vazedı
let'ek tahsls:ıttnn lldenecektlr . 

- Fazla taf5ıll\ı almak ve şart
namesini görmek istlyenlerln 'ltalntyn 
\ llAyeti nafıa müdilrlıılhme müraeant-
ları i!An olunur. (62i8) !.!:Hl 

Elektrik dinamo ve 
teferruatı 
satılacak 

Bolu Belediye Rira•cıinden: 

Dairede me•cut şartnamesi mucibin· 
ce 470-23'5 Volt 41 kılovad A. E. G 
marka hir ııdeı elektrik cereyanı daimi 
dinamosu ıcferruaıirle hirlikıe 2250 Iİ· 
ra muhammen bedel H hir ay muddetlc 
açık armrına 'uretİ> le saııiacakıır. İh.ı · 
lesi '\ ı. R. 942 pazarı esi ı;ünü »at ı 5 re 
hclcdi)e daimi cnrumeninde yaınlacak -
ıır. Taliplerin % 7,5 teminat ve evra..ltı 
llz.ımeleri»le birlikte gosıerilen gün 'c 
~atte bdedi,cdc hazır bulunmaları ilan 
olunur. (8539) • 6519) 2~76 

Beher kUo5Una taıunb ..dilen fiyat 
230 kUruı otan 6 toa ln~lllz oe:.:lrt pa
ıı:artıklıa 13. -942 pencsr. be ırünU ua t 
16 da satın alınacaktır. Tamo.mına ta· 
11P bulunmadıtı takdirde parca ııarca 

dA aluıabU1r. Kati taninaU 2070 Hm· 
dlr. Şart.ruunesl her Q'tln komlııyond.R 
ır rllleb:Jir. Taliplerin mezkQr ırün ve 
aa.at.te M. M. V. 4. No. lu Sa. AL Ko. 
P..s. ne mUracaatıan. (6274) 2327 

2 - Bunlara ait şartnameler her 
gOn Ankara'da Deniz M ııste~arlığı 
Lv. Şb. Md. lıl •il , Çanakkale Deniz 
K. atın alma komhyonu, İstnnbul 
deniz satın alma Ko. d görülebilir. 

(6229) 2303 

Şose tamir ettirilecek 
Tamir itleri Kırşehir Daimi gııcumeıı Reisli -

Ankara Ticaret Ltscst l\lüdUrlütün - ğimlen : 

Tel halat satılacak 

Bina inşaatı 
M. M. VekA. Sa. Al. Ko. dan: 
67337 lira 95 kuruş keşıf bedelll 

Kırıkkalede b na ınşası 24-8-942 pa
zartesi günü s:ınt 11 de kapalı zarf
la eksUtmeye konulmuştur. llk te
mınatı 4616 lira 89 kuruştur. Keşif 
ve şartnamesi 337 ku~ bedel mu
kab ll Askeri Fabrıkalardan verilir. 
Istekhlerln 2490 sayılı kanun ah
klmına göre hazırlıyacaklan zarfla
n ihale günü saat 10 a kadar M. 
M. V. 4. No. ıu Sa. Al. Ko. vermele-
ri. (6269> 2399 

Terzi ve makine ustası 
alınacak 

.M. M. V. Satın Al. Ko. dan : 
Kayseri Dıkıme\"i ıçln bir terzi 

ustab:ışı ile bir de ma!..ine ustası alı
nacaktır. Bu ustaların lb.ak Uarınıı 
gclre 850 - '00 kuruş J' evml) e verile
cektir. Talıp olanların imtlhnnları 
Ankara ve İstanbul Dikimevleriode 
yaptırılmak üzere 111. M. Vekliletl 
levazım dairesi riyasetine bir isııdn 
ile muncaatları ıllı.n olunur. 

(ö303) 2400 

Radyo ve ossilatör alınacak 
M . M. V. Sa. Al. Ko. dan ı 
Hepsine bırden (7953) lıra fiyat 

tahmın edılen (19) adet radyo ile 
(18) adet Ossıliitör 13. 8. 942 per -
oembe gUnU saat 11 de :pazarlıkla 
satın alınacaktır. İsteklilerın (1192) 
lıra (95) kuruıluk kati teminadarı 
ile bırhkte pazarlık gUn ve saatinde 
M. M . V. 2 No lı Sa. Al. Ko. nuna 
gelmeleri Ş rtnamesi her ırü·ı ko· 
rnııyon a görülebilir (63601 2413 

Malzeme deposu 
yaptırılacak 

M. M. Vek. Sa. Al. Ko. dan: 

OKULLAR 

Talebe ah nacak 
Harp Okulu Komutanlığıodon: 
l Haziran 9t-2 den itıbaren başlı. 

)'an kayıt ,.e kabul muumele ine ·de
v m edılmektedlr. :o.ıuddet 30 e)lül 
9 l2 tarihine kad ır uzatılmı~tır. 1 tf'k
lilr.rin buna g ıre bulundukları ına
hallın askerlik şubelerine mlıracaııt-
lıırı (6t-68) 2538 . 

KAZALAR 

Mazot ve makine yağı 
alınacak 

Bayındır Bclcdlycsinden~ 

942 mali :vıh belediYemiz tenviratı 

l<:ln Z7,l'> ton mazotla 750 kllo ılc sıfır 

ve ıooo k1lo dört sırır makine yat:ına 

lht.IYac oldu~undan k.aı;ıalı zarf usullyle 
27-7-942 tarihinden 17·6-942 tanhlne 
kadar Yirmi bir ırün mUddeUe rk'! .une· 
ye cıkanbnııtır. 

İhalesi 17-8-942 tarih pazartesi ırf!nll 
saat on b rde belcıdb'e encümen nce u:. 
ra cd. lece~tnden tal plerin 2490 5ayılı 

kanuna tevtıkan ıarı.namelerl ve sal -
rey! ı:örmek üzere beledlYemlze mUraca· 
aUan UAn olunur. 

(8464·6489) 2463 

Çe§itli yiyecek maddesi 
alrnacak 

Erci$ Jandarma Okul Komuta.ıılı~ın-

dan: 
1 EYlUI 942 tarlhbıdeıı tt~ren 

den: KaJ>alı wrf usuli) le ekslltmeye ko-
oıcuıumuzun (499) Mm (70> kurut nım ış: 

k f bcdclU muhtelif taml:r Uıle:rd pa - l - Kırşehir Yerköy yolunun 
zarhkla > pUnlacakt.ır. 2 l Xl>IO - 24 X 000 kilorııetrelcrı B· 

Murnklra:t teminat (87) Ura (50) rıısınıla ~6589 lira 23 kuruş k~if lıe 
kunı~tur. ı ek! erin 17 •• 1942 pazar. delli e aslı şose taınlrııtı işidır. 

2 - Bu l~e alt e' rak şunlardır : 
test ı;:ünü saat l5 t.e mutat \ larb· A - t:rafik, il - Keşif ,.,. ke•if 
le oku ?ar mulıa.seb<ıc111'1 de l>tılı.ınma- hlı!Asası, C - llususl ve fenni şart
lan. n me, D - l:.k ilııno şartn.auıe 1, 

Şartruımc her zaman okulda ırorülc- E - ;\lııka•clc proje i, 
bilir. (6448) ~ a - Bu iş 2!1. 7. 9 l:! tarihinden 

Elektrik saya(lan ayar 
iıinden anhyan 

bir elektrikci aramyor 
Elektrikçilik ve sayaç ayar ehli>eıle

rini haız hir memura ihıir:ıç vardır. fh· 
Iİ>etİne g6re 140 - 180 lira arasında a)
lık ücret vcrllecekdr. 

1 teklilerin bir kıta fotograflarİ) le 
birlikte ıahsil derecelerini ve c;ıılı~ııkln· 
rı )erlerden aldıkları •esıka ureılerini 
,e cl yazılııri> le dilekçelerini posta ku
tusu i tanbul ı 76 ya K. B. E. remıi> le 
gondermclerl ilan olunur. 1686 

Bir süt nine aramyor 

!!5 8. 912 tarihine kadar (2 ) gün 
ınuddctle kap ılı r.arf usuli} le cksilt
me) c konulmuştur • 

4 - Eksiltme 25. 8. 9-42 salı gü
nü saaı 15 te dalnıl encliıııen tara • 
fından ynpılacaktır. 

6 - İsteklilerin eksiltmeye glre
bllmderl için 1919 lira nım·nkkat te
minat yaıırmalıırı ve aşağıdaki ve
sikaları ibraz etmeleri Jı'ızımclır. 

A - Ticaret odasında k.ıı.yıtlı ol
duğuna dair vesika, B - Bu iş için 
bir hRftn evvel \0 llAyet ren alınmış eh 
liyet vesikası, C - Teklif mektup
ları eksiltıııc tıırlhi olan 25. 8. !l 12 
salı ı;ııntl saat ltl ten bir saııt e\"\'C
line kadar dalrııi enctlm~n Jıasktıtlbl
ne makbuz. mukubilindc vermeleri 
liızımdır. 

6 - Bunclan sonraki teklirler ve 
postadaki gecikmeler kabul edilcnıl
) eeektir. 

7 - Daha r:lvadr. tafsi!At almak 
istlytnlerin daim

0

i cnciıml'n h ışkfıtibi
ne milracaat etmeler llizımdır. 

8 - İlı\n ficretleri vesair masrnf
rın mliteahlıirle alt olıluğıı lliın olu-
nur. ("311-6321) 23 7 

Bolu Bclcdi)e Ri)'llscıinden : 
Bcle<li}emize aiı 700 - RUU metre tu· 

lünde ve 25 milimetre kalınlığında ~· 

pare çelik ıcl halat beher kiloşu 35 ku
ruş muhammen hede! ' e 21 gün müddet· 
le açı l.. arttırma ~uretı)le saıılacal..ur. 
lhaıe,i 24. 8. 942 razane~i gunu saaı 
ı 5 ıe Beledi>e Daimi ln<ıımenindc )'ll • 

l'ılacakıır. 1'aliplcrin % 7, '5 temiruııla -
ri}lc birlıkte gb terilen ı.:ün 'e saaııe 
bele<li}ı.-de hazır bulunmaları ilin olu 
nur. (8540-6520) 2577 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

Kastamonu Belediye Re1sliğln
den: 

1 - Kastamonu belediyesince ye
nlden inşa cturllecek ldroelelctrık 
tesisatının 61036 llra 14 kuruş ke
si! bedclll lnşant kısmı ile yilksek 
tevettürlü hnval hat tesisatına alt 
1902.3 lira keşif bedelli kısmı kapa
lı zarf usulı.ylc eksiltmeye konul -
muştur. 

2 Her lkisl,nln keşif bcdr.11 ye-
künu 800;,9 lira 14 kuruştan ibaret
tir. 

3 - Muvnkkat temılnat 52i9 llra 
57 kuruştur. 

4 - İhalesi 2S Ağustos 942 cuma 
gUnU snat 15 tc Kastamonu beledl
yeslnd müteşekkil komisyonu ta
rafından yapılaC'aktır. 

5 - Mukavele, eksiltme, bayındır
lık 1$lerl egnel şar.tnamesl, hususi. 
ve fenni şartname, proje ve kesll 
hu!Cısası, elekt:rılk: tesisatına alt hu
sus! ve fenni şartllamc ve yapı işle-Kendi çocuğu ilci arlıktan aµ

ğı 'e sekiz a~ltkıan rukarı olmı· 
yan ıam sıhhaıli bir süt nine aran-
makradır. İsteklilerin 6896 numa· 
ra) a ıclefonla müracaaıları. 1691 Cebeci'de TAN SİNEMASI ' , 

Bayan öğretmen alınacak 
Cocuk Esirgeme Kurumundan: 

Her aktam saat 21.15 te 

KAHVECİ GÜZELİ TÜRKÇE 
sözlü 

Çeşitli erzak ahnacak 
Temlnat 

Miktarı Tutan Miktarı !ha.lenin .,ad 
11 

Cinsi KJJo Lira Lira Kr. Ta rl h.i s:1l nıl 
Koyun eti 4~ 54000 00 4050 00 24-8-942 pazartesi 
Sığır eti 45000 22500 00 1687 50 
Bulgur 45000 9900 00 742 50 25:8-942 ~h 

.. 
17 

Kuru fasulye 45000 12600 00 945 00 .. .. 
:-;'ohut 45000 855-0 00 641 25 
Mercimek 45000 9450 00 708 i'5 26:S-942 t~rş~ 

.. 
11 

Pirinç 108000 41040 00 3078 00 .. 
Sadeyatı 36000 81000 00 6075 00 
Beyaz pey,nir 5000 5750 00 341 25 " " .. .. 
Yemeklik odun 576000 9i92 00 734 40 27-8-942 perşembe 11 
Saman 108000 5400 00 405 00 ,, ,. 
Sabun 8640 6998 40 524 88 ,, .. .. 17 

1 - YuStanda dna ve rnilctarı ya.zıh on iki lknlcm crzakln laq>alı zarfla tlınle ııO' 
n'll otan 2:2. 7. 942 careamhn ırUnü taııs> cıkmadığından hl::ı::ı.laruıda )'\'1%111 gün .,, 

aaa~ kapalı zart usuJJyle ıltıalesl )"Cll1d(m ala)' karıırgAlunda ~-

2 - Tnlımln tutm·Jan ~ muve.l<llaı.t t()mlMıt. mlktru'Jan Uc ek&t!tmcmn ır!1n ., 
ıı.ıınt.k!tıi hlzalannda gii9terllm!ştir. sartnıı.m<'.k!r her s:Un kom!H3'ond:::ı ı;:örtlk;bü!r. 

a - lııtekL!lcrtn 1hakı ı;:ün \'e saaUndcn bir snat ı?Vvcl1nc lc:ıd.v t.ddtf mc!<td" 
lannı komtı;yonn \'ctı'Tlcl1 • 1lrlCT". (6234) 2352 

Çeşitli yiyecek maddesi alınacak 
:"usayb\n GUmrUk Muhataza Kıt.ası Sa. Al. Kr>mls)·onundan: 

Miktarı Tutan tık teıninntı 
Cinsi Kilo Lira Lira Saa& 
Koyun eti 37.000 29.600 2220 Kapalı zart 24-8-942 10 
Sığır eti 26.000 15.600 1170 Kapalı zarf 24-8-942 10 ~ 
Saman 200.000 1.400 105 Açık eksiltme 24-8-942 10, 
Nohut 14.0oo 4.200 315 .. .. 24-8-942 10,:ıD 
Kuru ot 93.000 i.440 558 Kapalı zarf 24-8·942 12 
~adeyağı i.000 17.500 1313 ., ,, 24-8-942 12 
Kuru fasulyt- 16.000 6.000 450 Kapalı zarf 26-8-942 ıo 
Bulgur 20.000 7.000 525 Kapalı zarf 26-~-942 10 ~ 
Hayvan üzümü S.000 4.000 300 Acık eks itme 26-8-942 10. 
Insan üzümü 3.000 1.SOO 135 Açık eksiltme 26-S-942 10.sO 
Zeytinyağı 6.000 8.400 630 Kapalı zarf 26-8-942 12 
Odun 616.800 1~.504 1388 Kapalı zart 28-8-942 10 
Pirinç 6.000 4.200 :n~ Açık eksıltme 28-8-942 12 
Sabun 3.000 3.300 248 Açık eksiltme 28-8-042 12 
Mercimek 13.000 5.200 390 Ktıpal ızarf 29-8-942 10 

Al Yukanda )'1\7.ıh on ~ kalem mcvsd hl7.aW.nnoo göstcrfü.m gün ve ıı:ıattcrd' 
Nı.ısaybtn'de ırtımrUk muhafaza lotaf<ı blnaııında mubayaa ed lccekUr. 

B) lstcklller talip olduktan kalemin hlzıısında ırösterllcn tem nnt ııJcca;'.n1 r.:r 
•aybln'de &'UmrUk hasmemurlu'1u \'eZ.IK'Slne >atınp vezne makbuzu ve sıırtruım~ 
dördUncu mad~dc istenilen vesikalarla bl.rUkte ırelecckleroir. 

cı Sartnamcler1 &'Örmek lst.l)'cnler her ırUn sözü gecen binada görebilirler. 
nı Kapıılı zarna atınaeak mıu'ldelerc tııllı> olanlar o kalcm1rı hlznsın<b ırllst~ 

len sııattM blr saat ev\'el kanunun emrettlt:1 seklide tek f zarflarını k~ 
vennl& bulunac-aklardır. (8242-6242) 2362 

rl umum! ve fenni şartnamesi ve 
buna mUteferrl dl~er evrak Kasta
monu heledıycslndc görülebilir. 

6 - !steklllerln en az bu işe hen
zer 40.000 liralık ıs yaptıklarına da
ir ihaleden üc gün evvelır.t> kadar 
Kastamonu \'allliğıne hır lst da ile 
müracant ederek ehliyet vc~lkası al
ması şarttır. 

7 - Taliplerin ihnleden b r saat 
en·elinc kadar komls~ ona göndere
cekleri teklıf mcktuplariyle birlikte 
ehli)'et ve ticaret odası vesıkalarly
le teminat mak'huı.larını imza mu
kabilinde vermeleri, aks! takdirde 
postada vuku bulacak tehir dolayı
"iyle vaktinde teklif mektuhu gııl· 
m.) enin ihaleye lştlrnk eUlrilm ye
ceı::ı llCın olunur. <8553-6522> 2578 

Yer satılacak 
1 tanbııl ncfterılıırlıgıııılaıı: 

DOS)O No. 51332/8, Cinsi: Beşik
taş Yıldız Cırağan t'addesinda Fl'rl)·e 
aarttyları mUştcmllaUııdan 11 pan;cl 
eski 85, 87, 89 ve yeni 94-107 kapı 
No. lu "4753,50'' metre murabbaı 
yer. Muhammen bedeli 47535,14, 
teminatı 3566. 

Yukard:ı ) azılı gayrlmen'kul 26-8-
9-12 çarşnın.ba gunli ııaat 15 te mllll 
emlllk müdUrlüğiınrle müteşekkil 
komisyonda knpalı zarf usullyle sa
tılncaktır. lsteklllerln 2490 sayılı 
kanunun hükümleri dairesinde ha
zırlanmış teklif mektuı>larını ihale 
ı:ı:Unü saat 14 de kaclur komisyon re
isliğine tevdi etmeleri \'e nlıftıs hil
Vi)et cüzdanlarını ibraz e)·lemelerl 
mukıtazldlr. Fazla izahat lçın rnez
klır müdürlüğe mliracaat. 

Mahıtya R«-ı: \'(' İplik Falırlkalnrı 
'I'. A. ;iirkctlndrn: 

arhrma suretiyle 

sahıa cıkarılan 

ÜNİVERSiTE 

Doçent al".anıyor 

Ünher'<İte Rd."torlıiğunden: 

Fen r ıkulte<imle ispmçi)arı botnııı" 
doçenıli~i açıkur Dil imıihanlıırt 
2. X 1. 942 ı>azarıesi gunü yapılaca4'Ufj 
:--.·amzederin bu tarüıten bir hafıa ~·'f: 
tezlerini 'ermiş olrnalan l.lzımdu. h ' 
ıeklı!erin sıhhat raporu, n ifııs kij';ıdlt 
ümeği ilnd h\hiyeıini sosterir fi,, "fişlcf 
tcdrb i<leri kalc.mindcn i renecektir' \l 
S foıojrafla 25. X. 9 lı ıanlıine kııdl' 
rektorliığe ha$~umtalan 

(8518-6511) 

Umumi Heyet toplanhsı 
UıtaıK ~'111< Fabrika& Tüm ~ 

Şl.racııt.ı Munı!ctıı> ltlntlcn: 

l - Uş,:ı!c sm'ilk 1abr:1«ruıı. Ttıı1c etı°' 
n1.m itrkot.l ~lıınnın, t4carct le#' 
nununun 337 \ c 8:x:ı nuıddc.lıer1nc tc• ti' 
knn t vke. de olarok ıımwnl he:ııct toY 
ı:ı.nuııı Hll•Inalarına lüzum s:Of'i.l!m(lş '" 
bu lcUma ıı 11 eylül .1942 tn.rllünc ~· 
lı)un cuma ırtmu saat ıs w U&nk Hıı1I" 
c\1 ı;alonunda >'al>llması ka.rtır~ • 
nus oldu!Nndan bütün h!sscda~ 
mczkCır fC\1ad:ı.dıc lctimaa ~eıi 
11.ı ıı otun,ur, 

2 İç ::maa ~..'lrak cdcb:.:melcıt le' .. 
6 ı'kct h r.ı.ntn li:lhlbl 'bu1Ufltlll' 

nln ku llfllll 
hııklmı:ı rruı!1k o , )'il n S("Dct • 
lertnl vo \ li!lr.mı ı; e> a l>tın!Of'1JI 
m 11 b!.r ban:kao-a ;yatın m.k mukabl • 
l ndc e.lac:.ıklan banlm 'l>es:.ı<alanm K • 
t!madan )) r harta cvH1 U6ak Türk lll'' 
va Kurumı.mda bulunan rrt t murt'' 
kıpl l\1nc lbroz ve teslim cderolı: muJ-1'' 
blllnde duhul.b-c varakaı;ı &lımalan Jj• 

zımd r. 
3 - Görü~lecdt ~er &unkırdu: 

ı. ~fii~l amel kanavic:e 
tahmin<'n .ı.ooo Kilo A - Fcv:kalAoo ktmııu ıcn.tıcu.!Jt'll 

6C'bebe da2r olan munılk!v raporu11ull 2. :Roş henıln trnekesl 
tıılııııintn 

:ı. Yaji:lı pnf;R\'ra tahminen 
ı. llav rlukııntbsU 

1 •• ~nrı Rrlet o\runıması ve bu rapar icabının mUZll • 
.~ 000 Kilo kere ve karara bıı{:lanmD.Sl, 

5. \l ıhzen tozıı 

6. ipek dokiınttlsb 
., 

3 000 Kilo B - S tln son borcu ödenerek ıt• 
l ııııo Kilo ııı nın kn ı nlmıa oım na ı:öre bCJrC~ 

7. 'l eı>l'ke parçn•ı 
:JOO Kilo ôd:.ı;cne karsı karar ın?an husus:ıtJll 

!< . }\.,sele p ı rçaı;ı 

9. 'l'ııhta fıı;ı 
.. 400 Kiln 

ııno Kilo 
ô2 adet 

Yuk.ırırln cin' •·e ıııiktarı yazılnn 
eşya \talat~ a fıılırlknıııızcla açık art ı r
ma ınıreti)le 31. 8. 9!2 pazartesi ıı:unü 
satılııraı}ırıdnn istekhlrrin •artnaıııt)I 
~il!'lnek U7.ere \nLarıı'da Yrni ehlr 
Erıloj?.ıın soka k 1 nıınıaruda şirketi. 
miz ıımurrı müdlırin~une \'eya ,\ rlana 
ve \ talatya falırikıılnrırımaı. ınlırncaııt-
ları. (1686) 

mti:zakcrc ve ka ra batl:t.'UUllıısı, 

c ŞlriceUn gecrntş vaztı; et1cii 11 • 
zertnde \ < ı ece!k h ttan sonra fit" 
ketin taal1Yettne dc\'nmı \;C ld ı.ro mc'-
1 ne ııaı hb'et v ınıes1, 

C - Tıuıtlyc memur mndrul atırı"11 
fl01l vazt)-et ve lwııaba Un tcUdki VI 
l»lin<:onun tasd • \-e kabulü. 

n - Yem meel ktarc tızasınııı "' 
mumkll)lcrl.n n \ntıtıaba.t.ı ve ücretı.eıi • 
nln tıı.yln ~ tcsb t.L 

Bahçeli 
Evlerde AÇIK HAVA SİNEMASİ Her ak§am 

saat 21.30 da 

MAVİ TUNA Türkçe sözlü 
Maaı.h :ııertertmJz: So~ m~nıbat Sinemadan 60'l1rn otobUs vardır 

Etımes,.u• ~ bir malzeme deposu 
lnşanu 'apalı zarfla ihaleye konul
muştur. Mulınmmen bedeH 37344 U
ra 47 kurus olup ilk teminat. 2800 
1 ra 84 kurustur. Kapalı zartla iha
lesı 23. 8. 942 cuma gUn;.ı saat 11 de 
yap acaktır. Şartname 'e teferruatı 
187 kuruş mukab.llndc her gün ko· 
m syondan alınab 1 r. lsteklllenn 
ha e kanununa göre hazırlıyacakla-

senelik lht.b'nt: olan ve muhammen kl· 
tosu 18 kunı•tan iki yttz doksan üc b!Jı 
dö• yUz kilo elemek ve elll bel kun.ıs
tan otuz altı bin yedi yüz kilo koyun 
eti ve yüz otuz bel kuM.lltan on scl{lz 
bin dokuz yüz kilo sade;vaC ve yüz kıı1< 
kurllştan on lkt bin aıu yüz k1 o &l'kl!f' 

ve lld kUMI$ yetm~ bes santtmdeıı dlr.t 
yüz b!:n kt o meşe o<ıunu kapalı zart u
sul vıe münakasaya konulmuştur. Ta· 
Upıertn 2490 ı;a~ılı kanunun hOk1ımlerl
ne tevfikan 27· ·~42 ııertembe ırUnü 
saat 115 te Erels Jandarma Okulund:'l 
rıUteeekkll As. Kom ""onuna murnc.,-

Çocuk Esirgeme Kurumunun Ke· 
çfören'dekl Cocuk Yuv1151 icln bir 
Bayan öğretmen alınacaktır. Mües
sese yatılıdır. Öğretmcmln inse ve 
lkamct yeri müessescce temin edile
cektir. Öğretmen okullanndan me
zun ve ilk okullarda öğretmenlik 
\apmıs olan isteklilerin Kurum Re-

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

E Cebeci 1 BU GECE 21.15 te Kavakhbahçe 1 Bu gece 21,15 te Çankırı Cad. I Bu gece 21,15 te ~ 

rı teklıf mektup annı 28. 8. 942 ıil
nU saat 10 a kadar M M. V. 4 NoJu 
Sa. Al. Ko. ~erme er . 

<6362> 2426 

Klorbaryum alınacak 
M M Vek. Sa. Al. Ko. dn.n: 
6 ton klor baryum satın alına· 

cı;. • r 
Beher kilosu için tahmin edilen !1-

y.._ t ~'10 kurus olup ıcati teminatı 
1800 ııra:'l r Şartnamesi her gün ko
m onıia gorü b 1 r İhalesi 17. 8. 
942 pa'l'.tı>•tesl günü sa:ıt 15 te pazar
lık! M M V. 5 No lu satın alma ko
m syonunclıı yapılacaktır. isteklilerin 
muayyen vaktınde müracaatları. 

(635"1) 2427 

Kompas alınacak 
it. M Vek Sa Al. Ko. dan: 
H~lne birden 3843 lira 40 kuruş 

'~ t&hmln edilen ll&te&l.n4e la.ıılı ıs 

aUan (6::iô5> 2568 

Kayıp 
Corom alay '\8 Tb. '3 BL 9 dan n.I • 

tt1 ı ' olduğum askerlik ıerhi< tezkeremi 
ka\'hrttirn Yeni•ini alacağımdan eski 
<İnin hükmü }oktur. 

Su.,eıırlu Kf'malli kö\ ünden 
Hüseyin oğlu Ali 7Aıir 

1684' 

J<'evıo - Xüfus tezkı>reml kaybet
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
'-r.1rınu voktur 

1 metpasa mah. Uzuııyol No. 5 
t özkan 1622 

Kayıp - zatı mUhUrUmU kaybettim 
Yenl6tnl cıkal"tadlltımdan eskt&".nln hilk· 
mil )'Oktw. 

Ah!Yakup mahallesi 
:-;o. 24 Sa.re Emle~ 

sııı::ıne mürncaatlan. 1613 

lmtınz sahlbl 
ISKENDER ARTUN 

Nesr!Ya t ve t.ıUessesc Müdürü 
NA$1T ULUG 

ULUS Basımevl ANKARA 

• 

DtKXAT: Gaz~temlze ıtanderilen 'le. 
nevi ya.zıla.r neeredllstn ed.llmesttı &'eti 

1 
verilmez ve kayb()luıundan dolayı ole 
b1r mesu.11Yet kabul ed1lmez. 

ı f!UU - • 
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Yeni Sinemada 
Bugün bu ırece 

14.30 - 18.30 ııeans:ıannda 

BACK STREET 

l6.30 - 21 BCanslarında 

OTEL SHASER 
Telefon: 8540 

Park Sinemasında 
Buırtın bu ırece 

14.30 - 18.30 seanslarında 

KİM ÖLECEK? 
KİM DÖNECEK ? 

Denizaltı esirleri 
12.l:I tc halle ma~ 
SlRAKUZA GENCLERl 

Sus Sinemasında 
Bu ıreoe 21 den Ubaren 

lAlla.n HM"'E'Y ve wınv Frit.9c'h 
tekrar buluştu ar V<ı ur! ~'flU 

musa\V'C?' 

Modern hayat 

Saat 

ca 9ÖZlü ~ı tllmi 
ıt ratwar 

14 80 - 16 80 - 16.30 
~ 

BUYUK D 

Sümer Sinemasmda 
B ırUn bu gece 

mm blrdm 

1 - Hudut kahramanı 
Kcn l\t ıyna l'd 

il - Hortlaklar diyan 
Gece en tld ttım birden 

Seanslar. 12.l 15 - 14.80 - lG.30 
lS.30 fılCCC 21 de 

Tel: M90 


