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Sa racoğ l u Hükümeti / 
-ve-

dünya basını 
BiR AMERİKAN GA~:TEctsı BAŞVEK1L1MlZlN 

ŞU SÖZLER1NJ NAKLEDİYOR 

'' B i z 1 e r k e n d i m iz i yurdumuza,, 

bulunuyoruz. Bunun ,, " vaki etmiı 
" manasmı anlamıyanlar Türklerin ne ,, 
,. yapmak istediğini bilemezler ,, 

Bir Fransız gazet esi de d iyor ki : 
il Türkler arasında hiç bir 

ayrılık noktası yoktur ,, 
Dünkü Bostoo ~. uçakla mem-J olduğunu bilemezler." 

~keı:imize gelen ve buTtilan gene hsva - Radyo Guntsi -
l'olu ile Axnerika'ya dönen tanınm1ş bir . . 
•- .,___ uh · · · NT rk T · Vıdıy, ıs a.a. - Anadolu Aıansının 
-uen....., en arnnmn evyo - a,.mıs . h' · b'ld' · " 'nd T" _,_. S "I L...ı. hu~u~ı muha ın ı trı}·or 
,,.azetesı e ur.ıuye w araco .. u .,..,. • 
kında çıkıın l:ıılr ,.a.usımo hulisasım ver- F1garo gaıııete~ "Türkiye ve harp" 
:ni)tir. ba~lığı altında neşrettiği hir makaledr 

Bu mooarririn yuchğıoa ~ :BaşYe- Başrekil Şükrü Saracoğlu'nun Tlirkiye -
kilimiz kend1si~e k~rkc:'D ııuoları oin dunununu Bi.iyük Millet Mecli~i hu
llÖ)·lemiştir: runında bir kere daha ta~rih etmiş ol • 

"Bizden çoık ~ak ~rde yqıyaıı. iR - cluğuııu kaydetmektedir. Doktor Refik 
~anla.cm bu kıtada haıiıeckıo millerleria Sa;-<kım'm ölümü, kabinede değişiklik 
dıtrumunu Ye bizim faaliyetlerimizi aıı - yapılmasını zaruri kılmı~, l:n~_ da yeni 
laınaları ve müşkillerimiz:i bilmeleri çok Hükümet Rci~ine Türkiye'niir !>'İya5etin:İ 
ı:ilçtür, Yeni Türkiye'dd<l bizler, keıadi- bir kere daha izah et.enek fırsauoı vM -

ll\İzj yurdumun vakfctmi' bul~. miştir. 
Sunun ~ demek olduğunu 11nlamıtyan • Figaro bu b«~hıng1çWı 900ft yırzıst· 
lar "e hllmiyenler Tiirklerin ne )'llpmak ıw. ~le deı.-..m ediror: 
İstediğini ve Türk ,erefinin oe demek (Sonu 3. üncü sayfada) 

Kurultaydan Hariciye Vekilimiz l b &..,~o 
sonra . • 8 L.ı'L 

Kemal r u i'~?N N. Menemencioğlu 
Kültür ta.dhi.mi::ı:io doıguo hd'W& • 

ttndao birini dahıı. ~dtk: Dördüncü 
l'iirk Dil Kurultayı pa.zartest günü ça • 
lışmatanna başlad1 . İki. siin k~ • 
!ar uğra.şular, üç gün genel topl;ınu ya

l>lldı. Cuaıa günü bücün f!Önı$ffielerin 
trkası altndı ve Kunılıay bi~ karu
l:u- alarak, gelecek yılhı.nla ~ ~b 
'tinde top.lanmak diJı.ğiyle dağıldı. Dür· 
düncü Dil Kurulıayınto gerek kendi 
lcuruııarına ve gerek m«nle.kete yeni va
:cifeler vererek ft i.ler<leki çalı~mıılıın 
~nlixe~k kapııındıi;ı gün, Bü>-ük Mil -
~ Meclisi de külrürünıin bııkımıodan 
ll)·rıı değerde bir karar kabul etti. Millet 
"eldlleri yurttıı teknik öğretimi ~' • 
~tmek için Hükümetin sck'erı bir mil • 
>'<>n lirayı birkaç yıllık bir programa gö
re harcaması kin ittifakla reylerini ver· 
diler ve bu te•ebhihü övdüler. Haftayı 
kültür tarihimh hakımınd.ın ,folgunlaş
tırao işte bu iki ol:t>dır. 

Dil Kurulcayın<la yalnı7 kendini Tıirk 
'Dil Kunınııına üye ya1dırmış olaıılar 
bulunmuş ~eılil<lir. İ-tanbul Ünivc-rsite· 
\İnia, Arrkara'daki Fakiiltelerin, daha 
başka bilim ıeşekküllerinin u~urlan ve 
bu arada hirc;ok halkevlerinin delegele· 
ri de Kurıılta)'a kaıılmı~lardır. Bö> lc>ce 
kurultay, bir re-.mi ka<lm içinde vazifeli 
olarak >ahur herhangi hir medek haya
tı içinde kendi istcifo le dil d.insında 
hareket unsuru ..arılma}'l ödiycnleria 
to1>lannıa )eri olnııı$rıır. 

ve 

dünya basını 
TlMES DİYOR Ki : 

n Menemencioğlu' nun ,, 
" çetin mesaiye kabiliyeti " 

"ve baıarısı ~ok büyüktür" 
Tinıes gazetesi, yeni Hariciye Ye

kilinıiz Sayın ;\J cnemencinğlu hakkın
da şunları yıızınıştır: 

"Yeni Ilıırkivr \'ekili J\. Numnn 
Mı-nemcncıoırlu ·şimdiye k.ıclnr i~ı;ıııl 
eltıji;i rrııılıtrlif vazife ,.e memuriyet
lerde gösterdiği kifnyet ve dirayetle 
Türkiye iı:indc olclııji'ıı karlRr rlışıncla 
da en mııktedir rliploııı.ııt ı;ıuhrrtini 
kazanmısıır.,, 

İnıriliz' ırvl'te~i hundan snnrn Me
oemenciıı]llıınun mııvafftıklyctle tiıı 
'arclı;h sha'i ve ikli' ııll nıuııtk .. rele
ri sıralaın°akta, kendısiııin çaJı,mak
tlln yılmıran bir şahsiyet nlrlııji:ıınu 
belirtmekte ve ~inırli Turk eh~ politi
kasının Lozan konfrransınrlan hrri en 
~-Uk<ı>k bir devlrt adamı olduğunu is· 
bat eden i~met İnüııiı'nun idaresi ve 
önderl:ırı alunda çalı an fi ı \"ekil Şiık
rU ::ıar ıeoğlu ''e gene Harıci~e \'eki-
li B • .Numan l\trnernl'nriııji:lu tar·ı fın-
d n tı <lvir erlıldiji:ini ~oy),.ıııl"ktedir. 

!lıı ynzı ~iıylrce sonfl eriyor : 
"Rıiylel kle 'l'ıırkiye bu ınii<kil za

ıııanlartl ı lwr h.ıngi bir nıemlek~tln 
kısk!lnnhıl<'<'e.ri ır;eni~. tenlihrli kifa
yt>lli ve iktidarlı hlr diplonıııtlıır ta· 
kınım~ malik oldııı:\ıı için bahtiyar -
dır.,, 

- Radyo Gazetesi -

B. M enemencioğlu' nun 
esaslı rol oynadığı üç mesele 

T a riada §eker pancan ayıklıyan köylü kadınlar 

Hükümet şekere dair 
bir verdi yenı 

• karar 

Pancar müslahsiline 
ödenen para arlllrlldı 
:!~~···"'· _,,,l":"'.'11. ··:~ . ... . ... ·-· ~ ··; .-···:.. .···~~ll:;"Ji~\"t·-.::-,·.~ 
.~..,-.:«:'. ... _. . ... : .. -. ~ 1 •• -~~. ··-·-~~' 

İçin de şekerin Bunu karşılamak 
kilosuna 15 kuruş zammedildi 

Bu karar öbür günden itibaren yürürlüğe giriyor 
Aıı1m.ra, 15 a.e.. - &ı.&vek&..letten 

'!!'Pi~~!PP!!'l'!!'!!'Pil"ll"l:~~:':"!~l"l:"l~'=i"ITll:"l~!PP!~~~~--------..,. teblıi ed!\ılmlştlır: 
ırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılıııııııııırııııııııı 1 ~ 1942 ııeneıw1 ~ kanı:J>an,yaaı-

DİL KURULTAYINDAN SONRA ... 
ıçı'l'I eeıoor pa'l'l<'.aırt rwa'tlaın 4.5, 4.75 ve 
5 k\tTUl! olarak ~it ed!lm1stır. 

2 - Pancar rtyatıarıınn eırttınlması 
~ .,,..... dolayıs!;yk' ~P ve kristal e.eıker ~ya.t -

"" Lanne. l~ı;;-1912 lllılı ~hahuıdan ltiba-
1""'1 kiloda on bcıser Jcuruş zammedll

mlşt!ır. 

Cumhurreisiniz Milli Şef lnönü kapandığı gün 
Kurultaydan ayrılırlarken .•• 

J... ULUS, Dördüncü Türk DiJ Kurultayında hazır bulunamıyan yurttaşların da 
burada yapılan .ııörü~me ve münakaşalardan, ol.'Ullan tezlerden fay· 
dalanabilmeleri İçin bir •e.rİ }azı hazırlamıştır. Bugün ikinci sayfa
mızdaki ilk yazı, arkada~ımız GenC'O'lman'ın Türk Dil K u ru.mu Ge
neJ Sekreteri İbrahim Necmi Dilmen ile yaptığı bir konu~aya 
dairdir. Bu konu,mada Genel Sekreter Kurulıayın umumi bir 
hulasasını yapnıııktadır. Bu yazıyı, Kuruiıayda okunan konfe -
ranslar, ileri sürüle-n tezler takibedecektir. 

~======================================~ 

A.1'iıılUOSF • Sa? p p ac:AllJliJiilP 

Ekmek kartı 
(ardak 

vapuruna İskenderiyede 

3 - Aşa(rıd:tld mn.dılode yazılı hAlcl
ld ve h!hlan1 ea±ıısların 18-S·1942 lllllı 

ı:Unü saba.hına kadal' ı;ekeı' satınaları 

vcyn ş<>kcri hcırtınn&i bir ırorettc hna -
l!ıtta kullanrnnL"lr.ı v~-a evvelce sa.tmı' 
olup da h(•mi:t ~l!m elm(.'ll kl('r( S<!'kt•r
Lt-<rl tesLlırıı ve)n. herhangi bır sebe;>le 
dlr;er bir )ICI'C nnkt tmelerl yat<ak etili -

4 - T rııretle !şt.lıı:al eden bütün ha
klld ve hükmi şatııı<l>11rla tlcareıt mak -

n•·•d lC'rlndc 8<"ker buhmrturanlar 

( Sonu 4 üncü ~a} fada ) 

Maarif Vekilimiz 
ikinci kaymakamlık kursunda maarif 
programının başlaması dolayısiyle 

namzetlerle konustu 
..:> 

Faal yetine de\'am etmekte bulunar. 
ikl:nc k:<wma'kamlık kun;unun, maanf 
proırramına. baelamnsı dola..vıstylc ~f!l -
arıt \'e'.dllnılz HllM.n-Al1 YüôE'l, diln AA· 

at 10.30 da Si~-asal Bllırtler Okıtl'II1llda 

IC'ıymakıun namzetleriyle b!T kcm~A 

yapıntı ve mearlt elamndakıl pJAnlas
manın ana hatlarım belirlmiştlı-, Ko
n'llşma,vı, namzet.Jerde-n be~ k1JT9un 
idaredlert ve hOCRlııın da al;'\'kıı. iije ı:rın· 

lemltl~rdlr. 

Maarlt \ "eld.11. kaymak:ınılık ku~u -
nun 1Y1 duştinülm\14 blT tA!9elJbfu; oldu
ı:una ve bundan onceld ku'l'$lln maarır 
ceııh<ı5~daı eok faydalı ırecu~e iearet 
ettikten sonra, mf?mleket 1çinden aldı~ı 
canlı mü&<1hcd<-lerc da)'8.nan misal
lerle, l>Ug n terd1 ve umumi mahb <)!. 

teki birCOk telAketlerın onUnc nasıl gc

ç-ebllecetlnl ve bu 110beple maartftn ı:e

niıs haYRt sahasında oynl)'llCal\"I rolü be

ıtrtım , tık o~re.tılm. teknl.k oıtretiım ve 
98.rtat tel'bl)'(!91 yolunda ırJTl!iilE'n hare
ketlerin ana hederlerlnl ve tahakkuk 
p!Anl:arın•. ııec:ımıe devlTlerıe muk~e-.e· 
Jıl Mr llek ide &'Öf.termit, nanıU'ilM"ln 

hizmet bölırelerinde mı yoidaıki ~n

Ja.rmı da ııömıelkten ve lşlıtmekteıı mü
tehasstıı oıe.catını ııöYliYerek konu$1'Ur 
liUll blttmııetll'. 

Türk Basın 

Heyeti Sofya'da 

Başvekil Filof 
heyetimizi kabul etti 

Bu münuebetle 

Türk - Bulgar dostluğu 
üzerine teıahürle, .. ,ıdu 

M aaril Vekilimiz 
B. Haaa.n - Ali Yücel 

Afganistan'a 
bir uçak 

hücumu 

Bunun bir yanlışlık 
eseri olduğu anlaşıldı 

Kabı, 15 a.a. - Afgan Bahter .. 
jansı bildiriyor: 

30 temmuz 1912 tarihindE' üç ingi
Sofra, 15 a.a. - Başvekil ve ha- liz harp tayyaresi Afgan hududuna 

ricıye · nazırı M. Filo! rliln Türk ~a· tecavüz ederek Af ,anlstan'm Host 
zetecllcrlnı kabul ~tmiştir. Bu kabul ulfıyctıne baglı b r hudut ık'asabasını 
de Bulgar matbuat mildtirü M. Nıko bomban:lıman ctmişt r. sivillerden 7 
Joyef hazır bulunmuştur. k!.şl ölmuş ve 4 lktşi yara1anmıştır. 

Bulgar matbuat milıllırti nün "Uni- 20 ev ve bir mescit de harabolmuş-
on Clup ıle ıiirk gazetecileri §ere - ı tur. . h 
fine bir öğle yemeği vermiştir. I3u ıhfıclıse nzerln.e Afganlstan tı-

. . . . kümdl lnı;lfü re hükümetl n~zdın-
Bu :ı:ıyafcl te Turkıye elçlsı Ber- rle !ıldclll ıırotesto ıa bulunmuştur. 

ker, btılKar ve ecnebi gazetecilerle 1ngiltı're tılikümf:'tin n Kli.bll'deki el
birlikleri reisleri· bulgar gazeteleri Qisi kendi hükUmct nin mazeretini 
başmuhanirlerl ve dl~er şahsiyet- be\'an ile hu hiırl's rlP ölenlrrin ve 
ler bulunmuşlardır. ynralan:ınl<arın a lell'rine \'e evleri 

Ziyafeııc, mntbual müdiirü Niko- harRholmuş o1nnlara tazminat \'e?"
loyef ve tllrk gazetecileri heyeti re- miy<' hazır ol<lu~urnı Af.ı::Rn hükil· 

( Sonu 4 üncü sa)'fada ) meline resmen bildırmiştir. 

Kurulıavda bu iki eikilclf'ki htrlt'1· 
lhe, dil çal;şmalarının hir oıelli~inden 
ileri ~eliyor. Yalnız u1manların çme· 
ceği dil me•eleleri olduğu ,.ıihi, hangi 
oıe~lek içinde olur.;a olrnn, duy~ulu bir 
Vatanda, olarak herke,in k;ıtılatıığı bir· 
tok dil işleri de \'ardır. Ifatıfı her ko • 
rıuşan ve her ya7an a<lanı kı.ıllandıliı di· 
lia, hilerek ve> a hilmİ)erek, ürekli bir 
İşçi,idir ve kimse "ben dıllc meşgul de· 
ğİ.lim" direme1. Anc-.ık hu işçılıı':i, her -
lı:4!c'I kafa~ını ve kalbinı kull n ırak ddlıa 
Verimli yapahilir. Bo) lece Kuru it > ın 
toplanışında olduıw gibi dil işlerinin 
devamhca ele alınışında da uzmanlar 
kadar herhan;:i bir meslek ahihi ,·aıan
daşlar da ,.nifelidirlcr. Arada yaln11, 
uJhaşılacak konular bakımından, hir ay
fl ltk olabilir. 

Londr;ı, 15 a.a. - Times gazetesi, 
B. !\"uman \\frnPınenricıi:lu'nun Tiır- ' 
kiye Hariciye Yekilligine rnvinini ba· 
his mevzuu ederek di~ or ki ': 

Türkiye'nin yeni H ıriciye Vekil: 
B. Nııman "ıf!'nemencioP;lıı siındive ka
dar lşır:al eltiıci muhtelif me .. kilerde 
o kadar dikkate rleı}er hir diravet ve 

dağıhmı 
hakkındaki 

ANKARA V AL1L1G1N1N 
ilanları 4. cü sayfamızdadır. 

Türk bayrağı Almanların cenup_ harekatında hedefi gibi görünen Bflk.U. 
görünü§ 

petrol sahalarından ha 

Dil işinin, her Turkü derece derece 
"3.7ifelendiren hu /;/elliği ,ehebiyledir ki 
l" urk basını günlerden heri memlekete 
li::urultayın çalı•mai:ırını, aldığı karar · 
ların mahiyetini du~ urnııya uğraşıyor. 

Bu kararlar<lan her hirinıİ7c düşen gay

tet hi~se~ini belirtmiye çalışıyor. Gene 
dil isinin he(>İmi1i hir hirnıNe ı;aiiıra.n 

ôı.-llii:i •ebehi}ledir ki Milli Şefimiz ~e· 
ten Dil Rayramında "ulıı'a sfü işittiren 
her ardınımız" a Türk diline karşı vazi
felt'rini haurlatmıştı. 

Yüce Şef, niJ KurultRvtndaki ~ene! 

toplancıların hepsinde hulunclu, komi~ -
Yonlara ui::radı, ~on f:Ün Kunılta> ihe • 
!~ine ver.iikleri ç;t}da hir çoklarını dil 
Ü2erindeki konu•malariyle onıırlandır· 
dı. Aziz Şefimiz hÖ\ !ere d 1 dha•ının 
büvük deıforini herimi1e hir daha ha · 
tırlatmı~ nkhı. Bir daha ılironı1. çünkü\ 
biitün kiilıiir i~lerindc olein~ F:ihi dile 
ait her harekeıtc } üce varlıklarını duy· 
rnaktavız.• 

T ürk dilinin milf ile<me<i. 7eıııtinle,
~i ve ı?füelleşmt'<i İşinin Türk yurdu· 
nun i•ıi'-lalinclcn, reFalıınclnn ve saade · 
tinclf'n 1-ttr pJrça olduğunda kim~enin 
~Ür>lıP<İ \oktur Riivlece lıer hirimi7 dil 
i'incf,. kendimi1e dü,ecek \'a1ifeyi bir 
)'Urt ı,; •mrıi <a\'I\ 0•117.. l\'a,ıl, yurdun 
i'ledi<:i her lıiım~ıi ıakaıimi1 ölçü<iinde 
~ fobt ıııuıhka \t'ıklenivor ak, dil d:\. 
va_,1na ela hiiıiin iyi niye~lerimizle katı· 
lı~l'1J7 . K l'Ocli ~Ütı::f ve duyı:ulanmı· 
~ da kullanarıık bu millt dava)'1 Kunıl
t.1ıylann çhdi~i ana hatlar jÇnde ilerlet
ıni)'C """1Jıyoıuz. 

(Sonu 3. ilncü sayfada)· 

Ticaret Vekilimizin 
İstanbul' daki tetkikleri 

Ticaret Vekilimiz Dr. Behçet Uz lstanbul borsacılariyle 
konuşuyor 

İstanbul, 15 CTeletonla) - Ticaret Vekilimiz Dr Beh~et Uz bui'Un Pf'f Po 
Ot'sine ır'.df'rek tetkiklerde bulunmue ve bu arada petrol ş\ıi<<•tlf'rl mumess'lle 
rlyle de &'ocUsmü~tür. MUme6$lller. memlekette yeter miktarda petrol bulundutı. 
nu ve bir taraftan d.a ıretırildtltlni ısöyleımle ve bu~nkü tahd tle1't' lüzum olma 
dıtını ı.ıerı sunnüııercUr. T.ı.caret VelııUJmlz bu mtıvzıı üzerinde t.er .. 11'1~.rlne de 
vametm~. 

• 

~ekildi 
Mersin , 15 a.a . - İskenderiye'den 

hmarumıza gelmiş bulunan Çardak 
araba vapurumuza dün buradR. yapı
lan bir törenle Tll.rk bayraiı çe.kll -
mlştir. 

Törende vila~t erkAnı !1e P artl 
idare heyeti Rza.ları ve davetliler ha
zır bulunmuştur. 

B u münasebetle Deniz Harp Oku
lu Komutanı kısa veciz bir hitabede 
mııunmuş ve bunu takiben bayrağı· 
mız tPkilmiş ve bir kıt.a deniz askeri 
selam resmi ifa etmiştir. 

Zonguldak'la 
bir spor 

kampı a~lldı 
Zonıuldak, 15 CHuı;usD - Türkl-

Almanlara göre 

RO.STOF - BAKO 
YOLU ÜZERiNDE 

Jorjivesk 
sehri 
..:> 

zaptedildi 

Kafkas dağlarında 

hırincılıklerine hazırlık gayesiyle 

fasılasız inal~ı 

vaılar yapıhyor 69 atletin lştirakılle burada Beder ,,. 
rerbıyesı Umum Müdürlüğü tara 
fınrlan burada bir kamp acılmıştır., 

1 

Kıımp 15 gün devam edecektir. 
Millehassıs öğretmenlerin idare

sinde ça!IŞlln atletler yarın Cbu~nı 
teh!r4t nr w.r. ı:aP.iOfttlardH'. ,.,.-

Berlln, 15 a.a. - Atman ordulan 
Başkomutanlığının tebliği: 

Kafkasya bölgesinde alman Ye 

(Soou ' WKii »~ada). 

Mihvere göre 1 Moskova'ya göre 

Akdeniz 
meydan muharebesinde 

düşnian 
hezimete 
uğradı 

İngilizlerin Eagle uç.ak 
gemisinden başka 

3 

2 kruvazörü ve 

muhribi bahnldı 

ALMAN KUVVETLERi 
Krasnodar bölgesinde 

büyük bir 
gedik 
açtılar 

Voronejcenubunda 

Don'un doğu sahOi 

temizleniyor 
Mo!!kova, 15 ıa.a. - Gece yarıeı 

neşredilen sovyet t~hliği: 
14 ağıısıosta kıta rımız. K letaka
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Kurultayından sonra ••• 

Türk Di 1 Kurumu Gener Sekreteri 

İb rahim Necmi Dil men'le 

• 
- Kurulta;ııı muvaUakıyetle bit r

dln z. Yımı b r hız c lı ı~a ba$ a
dığınız $U g nl<'rd duygu arınızı rı· 
ca edP r m yun" 

Sonsuz b r vınç ve Türk dll-
clllğ ad na d r n b r f har du~ uyo
rum. Ar dan geç n yılla • v bu yıl
lar le nd(' Uerı g ı söyl n n v ya
zılan b tun z er ra m n mtlletln 
ruhunda dıl d \'rlmı sevgıs n n can
lı ve '\erimi olar k y ad ını Ku
rulta> da acıkca ani 1ım. Sevın 
Jşte bundan lerl g 1 yor. 

En büytl müzd n en kncur:nmu
ze .kadar herkes n ô:ıd 1 sev isini a
nıı. prens pler nra ında tuttuklarını 
g5rdüm. !Ct harım n s ~bl de bu
dur. 

Bu SM'inc ve lft han duyduktan 
sonra yıllardıınh<-r silren calışmala
ra ve Kurultay'ı hazırlarken V<' yQ
rlltürk<'n cck lt'n yorı:unlukl:ıra hiç 
ftcımıyorum Hl'PS hc141 olsun! 
Kurultaydan kazançlarımız 

- Dördüncll Kurult y, Tur'k dıli-
n n öz; e m ve d 1 mesi yolun· 
da b ze nE'ler kazandırdı? 

- Bunu iyi ole b imek len bir 
kert' ıt~en kurultaylnrla karşılaştır
mak b r kere de bu kurultayın ve
rim l'rln ine lt'melr IAzımdır. 

1932 de top anan ve ilk toplantı 
gfinllnll <2S e luf) tarh m ze n 1 
Bayramı d Y" bırakan Bırlnc Kurul
tıı.y, dahn co kurucu b r kurultay
dı. Orada b r ynndnn Türk dıl nln 
başka dil rle mtin sı-bE'tlerı. tarlh
tı-n 15nc-e t r h <: nd akı ı ve te
.kAmlllll. ll rfsl ve ilerde alması iste
n len gt>nl 1 k ve üz il k fızenne 
b rook tı-zler ort.'l~n sür ıldu B r ta
raftnn da bu yold ki cnlı malann n
na programı ve ıtld ş yolları teshil 
o'undu. 

19~4 tt'ld lklnC'I Kurultay ki yıl-
1 k ealışma•nrın vl.'r m rl gözden P
cırm~kl<' br.rııber ilk defa olarak ya
bancı b ı n! rden b rkacını da koy
nunıı aldı ve bııh ve görü lerlnl sı
nır arımız d ınd:ı b lg nlere de 
ı: ~t>rmek adımını attı 

1936 tlakl tttUn ü Kurultay dlln
yanın 10 m d ni U ke nr'l.en gelmls 
l!'i y banrı b 1 n de koynuna ala
rak yl'n Tiirk D 1 Teor s nl ine !e
mekle u r stı. 

Dörd nen D 1 Kurult yı 1 ya-
bancı b g nlerden fa;ı;da anmak ım
kAnı bulunamıyan bır kan ve ateş 
tufanı devnnd altı yıllık calı maln
rı yurdun aydınlan onUnc s ren ve 
herkesten tenk t t yen ve beklıyen 
bır toplantı olmuştur. 

Dördüncü Kurultay'ın ayırıcı va
sıflarından b r ne An ara'da top
lanmış bulunmnsıdır. AtntUrk. Dil, 
Tar h ve Co rafya FakUlteslnln 
plllnlarını gordüğO zamnn "Konfe
rans solunu k ı: ık i alab.llr?" diye 
sormu tu. 

- 600 kadar, cavabını aldığı za
man: 

- Hayır olmaz, hlc olmazs:ı bin 
kişi almalıdır. Ben, Kurultay ve kon· 
p;relerl bundan sonra orada yapncn
ğım, dcınl$U. Onun bu arzusunu bu
gün yl'rlne ı: t mı bulunuyoruz. 

Tam bir mürakabe 
Dördüncü Kurultny'ın ık nri vu· 

fı tam bir murakabe ıle çalıı;mıılıırr
mızın :kuvvet nl d nem ve müspet 
net ce almamıza fırsat verm li olma
sldır. 

Bu Kurultay'da muhtc-llf tezler o
kunmadı. Bu ı:J.b lı;ll.'ri komisyonla
ra bır ... '<. Genci toplantılar yapıl
mış işlen anlatmak ve onlar hak
kında Kurultay Qyelerlnln müsı;ıet 
veya ml.'nfi d s ne-eler nl ortaya 
koyma1arına lmkln vermek yolunda 
yQrUdü. 

Yapılan tenkitler ve verilen ec
vaplarla alınan netice, dt'VI' m n doğ
ru yolda o du unu, yüreklerde yer 
tuttutunu ve daha ileri adımlarla 
llerlem" herk sın !eten bır d leğl 
mah yetini aldığını göst rmlştlr. 

Yalnız g ncl toplantılarda def:ll 
kom on ııör me ennde d b rcok 
meseleler görtişülmtiş, samımı mll
nak8$8.larla netlcey bağlanmıstır. 
Mt>sell\. LQgat - F loloJI Kolu. TUrk 
J..('hceler L'llgaU, Türkiye Türkccsl 
Kamusu, Türkce Sözlü O. Söz Der· 
Jeme Dergisi g b ana eserlerin h:ı· 
zırlıklan hakkında yaptı ımız ı;ıro
gnımlnn beğenmiş ve onaylamıştır. 
Ba ılmn.k Qz,.re olan Türkce SözlUt;ü 
hakkında QzPrlne d kkat mizl ccktlk
lP.rl b rkac noktayı da sanı ve ö
nemlE' göz ön nl' lıvoru:ı 

Ter m Kom syonunun koydufu 
rırl'nı; p rr O r nde cal tı ımız yolu 
kuvv tlend rm & v biz İstanbul ve 
An ara On v rs t !erin n. Ytlksek 
Z r at En t t "r n n, T r h. Hukuk 
Iktısat Kurumlarının. tekn k lşlt'rdı
llg 11 bllt n makam ve mUC' esclerln 
'.\ardımlarını ve elblr 1 nı sa~lnmış
trr Bfü lece 5n mUZ'.1 ki Ut vıldn 
valnız M arif V k ı it nE' b::ı~lı Ilk. 
Orta ve Yüksek ö ret m Mile e e
ler n n d 1 blltUn T rklye bilgi 
k.ııdrosunun yardımlyle Tilrkce te
r mler c türkl tir 1m1$ b lgiyl ynrat
mak yo unu ııcmıs bulunuyor. 

t te bunun lclnd r ki DördUncn 
Kuru tav'ın v r m n b tnn calısmn 
kol nn.ıı dnl hudıık sıılıvı-rm !! ec "" 
lı ve m E't b r vtor m o arak lft -

koriuşm 
• Dördüncü T urk Dil Kunıl -

tayı, beş i Ün süren çalış -
malar dan sonra muvaffakı
yetle sona ermiş bulunuyor. 
Bu Kurultayla Türk dilinin 
özle§mesi ve sadeleşmesi 
davası yolunda geniş adım
lar atıl dığına şüphe etmiyo
ruz. U lus, bu muvaff akıyetl 1 
çalışmaları yakından taki -
bedememiş olan yurttaşları 
da görüşmelerden, münaka
şalardan ve ileri sürülen tez
lerden faydalandırmak için 
b ir yazı serisi hazırlamıttır. 
Bugünkü sayımızda arkada
şımız Gencoaman'ın, Türk 
Dil Kurumu Cenel Sekreteri 
Burdur M e b u a u İbrahim 
Necmi D ilmen'le yaptığı b ir 
konu§mayı veriyoruz. Bu 
konuşma Kurultay çalışma -
larımn umumi b ir hüliaaıı
nı vermektedir. Bunu, Ku -
nıltayda verilen konferans -
ların ve ileri sürülen tezle -
r in metinle r i t;ıı l.c1hedecektir. 

• 
İkinci komısyon ı...ftaat - Filolojı 

Kom.syonudur. Demın de ı;öyledlgım 
s: b bu kom.ısyon plAn ve program
lanmızı tamamen kabul etli. Hattlı. 
onları daha co • genlşletrnek yolun
da ta~-ı;ıyclerdc bulundu. Kurultay'
da 'l'urkce ~öz!Uf:ünde yabancı dil
lerden gelme kelimelerin bulunma -
sına ve bır de Söz Derleme Ders:l
s ndc s:örCılen knyıllann Sözlüğe ge
cırılırkcn kontrol edılmesıne dair 
b r teklif önünde kaldık. Kurultay
l!ı. da !zarı ettiğim gibi Türkcc Söz
lüğü, türkçü ülkUmUzU jfade eden blr 
eser değil, ıı:ünlln ve 1:encligın Acil, 
lhtlynclarını karşılayıcı hlr torılama
dır. Bunun lcln kitaplarda. görtılebl· 
lee<-k her kellmeyl göstermeyi borc 
b lmlsllr. Bununla beraber 'fllrkce 
karşılığı bulunan yabancı kelimeler 
uzerlııde fazla izahat vermeyip yal
nız karşılığına bakılma ını lşırret et
mekle gecml.stJr. Ml'Sela "ab" keli -
mes ndc "Bak: ıu" denmiştir. ' 

Sö! Derleme Dergisi yumun her 
yerinden gelen derleme flşlerlnln bir 
aynasıdır. Buna biz tenkit ve dllşlln
cr.lerlmlzl karıştırmadık. Ama bu 
kel meler! Sözllll!e alırken blltUn n
ml tenkit vasıtalannd&.n fafdalana· 

Türk Dil Kurumu Genel 
S ek reteri Burdur Mebum 

lbrahim Necmi Dilmen 
caCımız tabl.dlr. 

Gramer komisyonunda 
Üt;;üncil komisyon Gramer - Sen· 

laks Komisyonudur. Bu komsyona 
Ahmet Cevat Emre'n n "'.furkccnln 
Yayılışı" ve "14 üncü ısır Betikleri" 
kilaplarıyle Tahir NcJat • Gencıın'ın 
"Nı bet Ekı", Sedat ve Ve<! t Örs'ün 
"TUrkce'nln Sentaksı" ve l<'etlıl Gök
cayh'nın b r raııoru havale ed lnııs· 
ti. Kom syon Cevat hmre nın her tkt 
eserini beğcndı. Nlsbet Eki len ve
rllen brn k erı d kkate d er bul • 
makin beraber T ... kç de bir eke tak 
vazife veya bır anlama tek bir ek 
koymak zarureti olmad f;ını tesblt 
etti. 

Turk sentaksının konu)ma d lin
de bırcok deglşık şek 1 eri olduğunu 
ve ayrıca cCim e kuru uşunu değlştl· 
rlcl tedbirlere lhtıync olm ıdığını 
ıı:österd , bundan ba ka karşılaştır -
malı 'I urk gram rı) le beraber Ana 
Tllrk Gramer 'nın de tez iden ya
ıulması ıcın en ışmnların dilz.enlen • 
mesl dıleğınde bulundu. 

Kurultay bu raporu tasd k etmek
le beraber buı::Un okullardaki ı::rn -
mer kllaplnrı ve alfabem zln harfleri 
Qzcrlndc de bazı du uncelcr dlrfledi. 
Kurultay'du da anlattı~ım i:lbl okul 
gramerleri iş Maur f Vekıll ğımn 
yliksck cnyrcU ve ıı:cçen yıl topla -
nan Gramer Kornısyonunun düzgün 
kararları ıJc netlcC'yc ~nnnı$ g bldlr. 
İleri Türk konuşmasını alfabemiz 
rıck glızcl lfad ~c yeterlidir. Böls:e· 
sel :konu mnlarda görülen "kapalı 
E" veya "sn ır N" g bl s ler okul· 
!arda va nsker oca(:ındu soylc-~1.şl11rl
nl dllzc1ten aydınlar nrusında kulla
nılmamaktadır. B lirsiniz ki e k1 yazı 
zamanında okullulıırı en cok Uzcn 
iki lmlft gUçHiğU vardı: b rlnc si ha 

( Sonu 4 uncu sa> f:ıd:ı ) 
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Öz Türkce davası : 

Sayın Profesör Dr. 
Kemal Cenap' a 

Yazan: lbrahim Necmi D I L MEN 
Değerli v~ s evgili P rofesör, I nUze gerçekten bUyUk bır hayranlık 
(Uıus) ta oıkan yazınızı · K urultay duydum. içten gelen bır ınan ve bır 

çalıımalarının yorgunlufunu alan ae- duygu ile faydalı bıldlklerı ıııe ça -
rın ve ıatlı bir ıc;kı gıbı , ic;ım f e • lııanlara ancak "hulu ' vasfı verlle
rahlık ve rahatlık du>arak okudum. bılır. B unun "karlık" tarafını ııöy -
BOyle bir ya:z;ının aızin de~erll ka • lıyenın kendisınc geri vermekten 
leminizden çıkmııı olmasııfa pek çok ba§ka yapacak bır ııey göremıyo -
sevındım. ÇunkU siz yetııUrdıt;l bin· rum. 
!erce ve bınlerce ıalebesınin Yllnı Cumhuriyet Türkiyestnin baııında 
b~ında profeaörluk ettığlnl ırör • bulunanlar 'hulCis" ve "ı;amımıyet" 
mek mutlulu una ermlıı lllır erırın iller bUytiklcrdlr. 
ve bUyUk bllgınainiz. Hatır için. &ö- * * * 
nul için kanmadığını& bır eeyı aöyli· Sayın Profesör, 
yecek kimselerden olmadıtını:.r.ı bU - "GUneı - Dıl" teorisi için yazdık • 
tUn dUnya bilır. larınıza (lyrıca ve bır daha le§ekkUr 

Bundan bıııka, bütün bilim haya· etmek isterim. 
ıınızda Avrupa dilleriyle eski Os- Soranlara : 
manlı oğretım dıllnden öCrenml&ı ve _ loıe ben de ortadayım. Bu yol· 
o dıllerle okutup oğt'elmıo olduğu • da inanla çalışnn ark dnşlnr cta or
nuzdan, içimızde en çok dünkuye tudadırlar. Ne ıınen vardır, ııe çe· 
bnğlı olmak hakkını c141ıyanlardan • kilen; 
sınız. ılıyc cevap vermekte sizi bıııtta 

Böyle iken, Üniversite sıralarında gormek, yüreğime bllyuk bır scvıuç 
sizden ıııık alan J:enc;lerın duyı;:ulA • veriyor. . 
nna hem onhıt, hem tercüman ol - "GUneıı-Dil" reorlal, dilin ve ılıl
nınnız, gençliğın, ilericiliğin, devrim· ıerin ana le ynağı Uzenne ı:enııı .v~ 
cıllğln yqla değıl, baıla olduğunu derın bir goruştUr. Bu konuda ilerı 
gösterir. sUrUlmilıı ba11kıı ıeorılerin hiç bi • 

Bunların hepsi, dil devrimi v~ öz rinden, hiç bır bakımdan ı;:erı kal· 
Türkçe yolund'a çalışan bizim gibı· maz. Bunu dillerin k3r§ılaıtırmasın
lere ne kadar kuvvet ve ı:üven ver- dan elde edılen tanıtlarla günden gti· 
dığlnı sıze kalemle anlatamam. Var ne daha kuvvcth olarak duymakta· 
olunuz ... yız. 

'*** h rıı tlt> ı-r r yorum. 

l Yazınızı size yaz<ııran s eb ebi ya • 
Komisyon çalıırma arı Ve zınızdan ö rendım. Eakı> e saplanıp 

İlk bulu!JUnda Uzerlnde heyecan· 
la durulan bu teorinin bılım yolla -
rıyle ınceleııme ve derınleşUrilme 
devresınde ı;:-Un!Uk yazılar arasına 
geçmemesi, ona inanmıı ve o yoldu 
yazı yazmııı olan bizleri fenerle "- · 
rata~ k kadar bir karanlık yarartığı
na inanamıyorum. 

belli başlı çalışmalar kalmanın da Y'&§la olmııdııını bö>lece 
- Kom ~on ca 1 m ar ndan ve bır kere daha anlamııı olılum. 

ileri s rillen belli baş ı tezlerden Ben de sizin gıbl dil devriminin 
bah eder m s n z? acele olmak ııöyle dursun, ıreç bile 

Kuru tayın d rt ilmi komlsyo- kalmııı olduğuna inananlardanım. E
nu vardı. Bunlard n blnnc si Len- er bu devrım atıhııı. Tanzım.ıt ltiın· 
s:: st k - Et moloj Kom syonu dı lerınden beri engellere Uğramadan 
Bu kom ı;yona Fuat Kö rrnlf'le Saim ytlrumUıı olsaydı, bugün lsteğlrniıe 
Ali D mre'n n b rer t z1 AhmE't çokran ermlıı olacaktık. 
CP.vat Emre n n e ki TUrk yazısının Buyurduğunm: ,.-lbl acele. devrimi 
me-nşE'I k t bı ve r. nr.I Sekr terlik y pm k esasıoda deı"tildır. Belki ba· 
ra1,runun bu hııh c rl 1 1 nd ren zı ileri atllmalarda tepki yapacak 
k ~ımln ı ha' n1 

"" m ti '!{om SVO" kactar acele edilmf§ olabilir. Fakat 
Fu t K r t z 11 tııkd re de· bunu da auçlamomalıdır. ÇünkU biz 
it r hu du Yıı'nız bnzı tnh rlPrlnln gerıslnde kaldığımız dUnyıL mede -
dr t mec n VP h " d IM'k kuv- niyetinin vardığı lleriliğc bir hamle· 
v1>tl tılmı n hn7 rl"' !'AP n kuvvet· <le varmak, hlttl onu aıııp dRha ile· 
lf.' r'I. ·ımrq n• t".,,N'll ettl. rlsıne geçmek ihtiyacındayız. İote 

Sa m Al n m"e n n l.'!:Ninl ve 
Ahmet ("Pvnt F.mrı-'n n k tahını tak· bu ıhtiyaç ve bu iıtektlr ki durm"" 
d iP andı vr rnnom!lk t'cııclıı"'" dan, dinlenmeden, e!dtn gel_ıUtı ka· 
m•ıt11tıık hııl ı•""'~ ,.,,. h ,_. .. .ıı 'f{n dar çabuklukla ı'levrımlerlmızi yap -
nı """"un rnnnrıı T.r .. - 1 <.qy'dnn dn mıya bizi zorlamakhdır. 
ıu mak ız olarak s:ectı. 1 "HulQskirlık" bahsindeki IÖZ\l -

Türk dilinin geniıı ve zengin kay
naklarınd·.ı, yalnız karıılı~ı henüz bu
ıunmamııı sözleri karıılıyacak kadar 
değil, dilimize girmtıı YJbnncı söz • 
leri teınizliyecek kndnr, hattll bnııkn 
dillerle ve dil familynlarlyle TUrk· 
çenln hısımlığını belli edecek ka • 
dar varlık görUyoruz. Böyle bir var
lığı tanıdıktnn sonra, ondan fayda -
!anmamak, TiirklUğU kendi bilgi ve 
duygularını kcndı öz diliyle anlata -
cak ilerlliğe errHrmek için çalı§m'3· 
mık ... 1ıte asıl batıılanml\.Z suç bu 
olurdu. 

Çok şiikDr, siz ve biz bu suçtan 
uzaktayız. 

Sonsuı: say~ılarımı sun~rım, de • 
t erli Profesör, 

~~ -- --~-·---- :- ---

·Ankara Hukuk 

Fakültesinin Ankara 
sineklerinin 
resmi tebliği ! yeni mezun_lar1 
S inekler Bnıtkunrandanlığının t ebli • Ankara Hukuk FAkulteslnln 1941-

Numan Menemencioğlu 
ve . bir hatıra ... 

f;ı : -'2 ders yılı hlrlnci devrer;ini 99 genç 
" D ün de An1Mrıı'n1n muhrellf böl - hitirmiştlr. Mezunların adlarını dere

~elerin e avcı v e bomba uçakla • ce ıarıısiyle yazıyoruz : 
rımı:z; tarafından bir çok muvaf - n k • • el iJ 
fakıyetıı hiıcumlar yapılmıııtır. re ıyı erece e mezun 
Bazı kesimlerde mukavemet kud· olanlar 
reti kesilen dil§man uçaklarımıza . 
teıılim olmuıılardır. Bu bölı;:-eler • Mesut Akan, I.ııtfı B~rnovıılı, H.a-
dcki h'a.va nıeydanlcırına inen avcı mide Akoner, Hüseyl!1 \ Ucel, Silrey
ucaklnrımız terli alınlarda, sac· ı :ıııı Öget. Mehmet Saıt Coşar, .. Sabri 
sız ibll§larda devamlı hücumlırr .M~nteş, Mılfit !lerker, llamil O~de -
yapmı§lnr ve düşmanın sinirini rıııd, Me~mct Kcnıın Terıl, Fazilet 
bozduktan sonra ağır bonıbardı - Belkls Dıcle. 
manlarımız ve uç ın kalel~rlmiz iyi derece ile mezun 
dilşmanın ıa11e hatlarına gırmıye l l 
muvaffak olmuıılarılır. Bır ıstil O an ar 
deposundaki toz ıeker çuvallarını Mehmet Dervı~. Blirhanettın Da -
kuşatan dalga) ır halinde u~k ınllr, lilllit :"ayır, Hikmet Sırrı sa
gruplarımız çok mlktnrda §eker lur, Kemııl Turgut, ::,ırrı Atalay, l\leh
elde etmişlerdir. Nıı~lyc uçak - met Kemııl.,ttın ı\kay, Sııkr.an Gon. 
lıınmız tarafından tıı§ınan çeşitli el'!, Alı Hum linder, Perihan He ul· 
yiyeceklerin miktarı sayılamıya - oglu, lteha Oıtıız '1 llrkkan. Harı di Q. 
cak kadnr bolılur. zrr, ~I uslu fa Kı•mal ~un«'r, .Mdırııct 

Yapılan ke;şif uçuşlarında bazı ke - Hlfat Barut, \hmı•t \rıkan, bdııl -
slmlerde erzakın bodrumlara ve !ah Cmılet lııni-zalıoP:lıı, ı\hıııel Ke· 
kuytu kö elere depo edllcli~i ve mal 'I tirdi!, Jı;ııınil Bu"«'n Meillh t 
hayret edilecek şeklide maske - Ardır,;, Ha) n 'ı tice!, Hazım Aı:ılh Çt'
lendlğı gorUlmlıııtur. lık. H ııı;ıp Turgut 1-i:uz.a. Yusuf /,iya 

Dtlşman hatlarının bir çok kesimle • B(•nı;U, l~rtuı.:rul En{'rdl, l\lıı tafo 
rinde evvelden tahrıbeılilmiıı o • Kemal 'i ürkoğlu, l\lu t ıfa Kerıınl tın. 
lan teldolaplara )•apılan akınlar • yın, Urhan "ı ersel. lltaclılc Ça) 1 nı, 
J ak ti . 1 1\lukreıııin l'o) rıu, :\lehrııct ::>ekip k· ı 
a dllııman erz 1 zerıne tam · ha•, J!ılmi grılcııı, lbr ıhlrıı LUtfı lh r. 

sabelle Çe§İtli mikroplar bırakıl- kem, Ahmet Co\dct Erlıek, \hnıL"t 1 
mış ve bUtUn bu Yİ> eceklerin bo- Orhnn ~ dııı, Mehıııet \li Buru, 11 ıy. 1 
zulması tcmın edilmiştir. ret tın Bozkurt, \ bldın rdıç, ;:it'fİk 1 

Elektrik ı§ığından Jaydalanan muh · Dağrıaı;ık, ::.ııııhl Alı;ıln. o m ın Mik· 'ı 
telif filolarımız, bilhassa cep u· dnl Kılıç, S.!tlih Hayer, CclAJ .. ıtın Glr
çaklarımız dul~la.r halfncle ge· dh·an. Lutfi J>alnı nlı, J<'ahrettin Gun. 
ce hücumlarına devam ermi;şler - clıız, ;'l.'ecıııettin Yucrr, \it ffı nn ,\• 1 
dlr. kın, Huan Felııııı Alraslnn, ~lrhınet ı 

Diğer cephelerde mevzii c;ıırpışma- Re•at Jo~rtün, l lıkınet Ba) hnn. J<;nver 
lar olmu§ ve diınklı muhnrebeler- Cı·zmi <İzışık, Jlalı'lk ~·ezihl :-arıc-ır, 
de 5 avcı 3 bomba ve 2 uçan kale Aziz ~erıkan, Hifııt ince, SnUhnttln 
uçağımız üslerine dönmemiııtır. Üzsnncak. 
Kııı yaklaşmadan önce· dii§manın Orta derece ile m ezun 
bütün k'aynaklarınm yokedllr.ceği 
ve dU§man mukavemetinin teme • olanlar 
llndeıı yıkılacağı umulmaktadır. 
DU§manın baııarısız hticumlan 
tardedilmi tir! •• ... 

Ankaralıların rebliği 

''Düşmanın dalgalar halindeki hU -
cumları gittıkçe şldaeıını arttır
makt dır. Son saldırı§larda düıı • 
man bomb:ı uçaklarından ve uçan 
kulelerden c;ok faydalanmaktadır. 
Cephemızın butUn l.esimlerınde 
bUyUk bır malzeme noksanı hissc
dılmektedlr. Buz dolnplarının a -
teıı pahasına çıkıııı dolnyıslyle dUn 
de 22.100 kap yemek dllşmanın 
attığı mikrır,I arla bozulmuştur. 
Tel noksanı ıla müdafaamızı çok 
gtiçle,ştirmekıeclır. Pencere tel -
Jcrinin hiç buluııımıyışı ve tel • 
dolapların da tiç yıldır düşman 
akınlariyle tahribedllmi§ olu§U 
yüzuııden dll;7man, mevzilerimize 
kolayca sızmaktarlır. Zcbirll ga.z
Jarm ulığından ve pah· lıh{tından 
ve zehirli gnz ntmn toplarımızın 
bozulmuş olmruıındnn d!iıman çok 

. !aydalanmnktadır. Yapışkan tu • 
ır.akiaııınız büyUk bir !ayda temin 
edememekteıllr. BugUn için dUş -
manıı en tesirli sllah uç ıksavar 
rnketlerdir. Orclunım mühim bir 
kısmı bu raketleri tanımamakta 
ve bu yUı:ılen kullanamamnktaılır. 
Uçaksavar raketler için muhtelif 
bölıı:elerde kurs! ır açılm ıştır. ' 

DUıımıınla İ§birllğl ynpan beşinci kol
lar tarafından ı;bp tenekeleri açık 
bırakıldığından. bahçeler ve so • 
kaklar pis nıtulduğunıhırı, ıJOıımnn. 
ordulan buralarda mevzle gir • 
mekte ve kısa bir znmnnda mil -
yarlık ordula r teşkil et mh·e mu • 
vs.ffak olmnkttadırlar. Mllcadele 
eklpl erlıptz dün, no dll9rt1an yata
ğını zehirli sularla lmhnya mu • 
v affak olmuıılnrdır. Malzeme nok
sanı ve beşinci kolun dOşmnna 
cnk f'aydalı cnlıısmaları yllzllnden 
dllşmRncn kıştan evvel yokedlle -
miyece~ v11 ister isıerrıez clüsmıı. -
nın hOcumlarına katlanJlaca~ı an-

Radyo 

I~n\'er Çİ'\İlÇİ, .'.llelınıet 1,iya.cılln 1r~ 
c t dcm, Hasan Pehml Acıkgoı:, İsmail 
Cnnpolat, Mustafa Cevreıo, İsrııali 
Oktay, Orhan "ı ıldız, \hnıct Hcınd 
KOçUknrda, Mahmut Xedırn ;:;ı hin -
haş, ~h-hrnct \ rıcan :,:rızfre Snracoj· 
lu, .M ııı;ıafo Kemal Urkorn, Ahııırt 
So)klln, 1ı •flk ,\hıskn, 'luzaffı r C:ul. 
sny, Sulc~ ınan Sami 1 ın, N'ccııtf'ltin 
\ltıııı, \ cdia iffet l'oııısıı. Şinui P.r-

ılal, \lıdiıllcadir < >ıırt•I, !;iı•rlf Knnıinl, 
llediyc YUcclclııli;in, Hakkı tın) ın, , 
Meki lİlgen. 'hıst ı fa :\laıhıır Bıı -
dak, Kanıer Hllı;c, \hmct Koma! ö. 
nen, l la~:ın }f,.hrııl Özkıızanç, l\l'ınal • 
Ye i!.o.tlalı, Öınr.r ,\ ltıok, Gulam Xehl, 
"1 ufıl S kn, Üıner Faruk Tipi 

Gl'n\; hııkııkcularn me lck haJ&ıla· 1 
nnda ınııvaffakiyctler dileriz. 

Halk müziği derlemeleri 
Maarll Vııkllli{;!, her yıi olduğu 

~lbi bu yıl da memleket halk LUııkU· 
lerlııl ve oyun havalaruu pltıklnra 
aldırtmıştır. Te;ıkll edilen müte
hassıs he.ret, hazlran ayı ortasından ı 
agustos bnşıııa kadar sUrcn bir bu· 
cuk aylık derleme SC.l nhatındcı ıs. 
varta, Burdur, Antnlya ve Muğla 
vıltıyetlerlnde calışmış ve 415 ı>arca 
orijinal halk türkusunü ve oyun ha· 
vnsını plfıga almıştır. Antnlya vlltı
ycll doğu kıı.uılnn yUrllklerl yayln
larda bulunduklarından bu Uıracıa
nn tUrkU ve oyun h:ıvatnn leci ve 
Hatay vllAyetlerine yapılacak bir 
kış scynhatında derkttlrllecaktlr. 
Altı scnedenberl devam eden derle
melerde toplanan ·ı~rk halk ezgile
rinin MYl51 4.000 e yaklll$mıştır. Bu 
malzeme D vlet Konservatuvan 
Folklor ar$1vlnde tasnif ve muhafaza 
edilmekte, bunlardan uzman ôğrot
menlerle ıtalebenln istifadesi temin 
olu tımaktadır. 

laııtlmaktadır. V azlyer vahim ve 
ciddidir!.,. 

Sabaheclclin SÖNMEZ 

1921'1 yılında karadan 1ısu'a ve 
Su<lan •ınırlarıııa doAru uzun bir )'Ol· 

ruluğa çıkmı~um. Yol arkadqh.nm, 
Londra'd:ın fswıbul'a kadar trenin 
uK-radığı mcmlckcılerdcn gclmi~ ı;a· 
:zctea !erdi. 

Hc,Tııı'ıa Bıı~ul occline iner inınez 
ilk i,ım oradaki başkonsolosumuzun 
zi)'a.reıine koşmak olmuştu. O,ı,:un hcl~· 
konsolo u )erinde bulamadım; orada· 
ki memurlarla kontı}ttım ve tclmı.r 
uğrıyacağımı 5Ô) Iİ} erek sa} gılanmı 
bırakıımdı. 

hıcsi gun başkonsolosumuz, ote
le uğramı$, benimle de, Avrupa nın 
hemen her memlckcıinc mensup gaze
recilerlc de uzun uzun ı;oruşmu~tu. 

Aramınla l'ran.sa'd ı uınıhurrci.~c
rinden birisine umumi k:lriplik yap
m•$ ~lci•>•; Marc Varenne Yardı ki 
o sıralarda Le Tcmps ve Gaulois ı;a· 
zeıelcrinc razı yazıyordu. Gene fran· 
•alı ~losru Rohcrt Chamelot '-ardı ki 
İllusrrnıion un dC'\ıımlı yazarlarından· 
dı. İs\içrcli ,\lö )'Ö Pierrc Grcllct, 
l.uzan'ın en buyuk gazeı~ine m ka • 
leler razıp>r, konferanslar •eriyor, se
nede bir iki ikiıap çıkarı)"Ordu. 

Ba ul otelinin Akdeniı'in yeşil 5l> 

!arına bakan cniş tl'rıısında BC')rut 
Ha~komolosumuıla konuşanlar arasın

d.ı bılha-.a bu Uç ünlu avnıpalı gaze
teci, o ak~am bana hemen hemen bir 
nğızdan: 

- ize çok tl' ckkür «!eriz, dedi· 
ltt, bize Turki)c'ni9 hatıl Türkiye'nin 
değil. imanın en enteresan diplomat· 
!arından bırı~ini tıınııııjiınız için .• -

Arnı arkadaşlar, 1928 yılında Tür
ki)e'nin !k}TUı B~konsoloslufunu ya· 
~n zatın m~le ·inde (Ok büyük hiz
mct/C'~ n:ımzet oldugunu <la soyJe • 
mİŞil"Xdİ. 

B:mıl ntelinde on dön yıl önce 
haı.-kırı<la hu sozler konll}ulan zatın 
adını 1942 haziranının 14 ünden şon
ra açığa vurabilirim: Numan Mene • 
mendoğ-fu. 

Yl'ni Hnrid)'e Vckilimi.ı: için bu 
•e1jşlcrde, bu tahminlerde bulunan 
n\nıpalı me lckdaşlarım imdi ne 
ilcnıdcdirler, ne ) :ıpı)'Orbr? oilmi
) Onrnı. Her halde dull)11 ahvaline ve 
bu arnd:ı kı•a hir ınüddcr misafiri of· 
dul-lan Türki}e0dc olup hitenkre İl· 
gİ gıisıerecc1dcrinc şuı>lıc olmırıın bu 
ı:azcıccill'r, reni Türkiye H rid)e Ve
kilinin R1ruf oteli terası nda ı;oM· 
ıııkleri •·e kendi ine kıırşı hnyranlık 
<lur<lukl.ı rı zaı olduğunu hilirlcr mi, 
bılmczler mi. onu da bilmirorum. 

fakat bir g(ir~mede ill'ri sürülen 
bu tahmin. on dort )-ıl içinde bir h:ı· 
kikat ve Numan Menemcndoğlu Tür
kiye Hariciye Vekili olmu,tur. 

llu tnhmin burada nilıa}ot bul • 
muyor. Onlar sadece "bu u t h:ı.rici· 
yaıizdc büyuk mcı.idlcrc yuksclccck" 
<lt.memişlcr, onu "mc !eğinde bü)'Ük 
hizmetlere narnzcr" di)c vasıflandır· 
mı~mr<lı. 

f..sascn bugüne kadar bi~ ve-

Son günlerde 

ıehrimizde cezaya 
(arptmlan vurguncular 

Son ~ miltcndıttt vur~cu 
Yalaı.lan ırnSc m • ıı koruıuruı mahkunf' • 
c ne ~-Qccd:.ımtıı ve muhtcll! cczıılara 
caıı»!mı61a.rdı:r. 

Tcııbit ve ııan edllen tb'nttnn fazla· 
yn bulın.ıır f<:ltun ookkal &ıdrl BenU ve 
~'lt ~ ıını nliır panı cc:ı::ı.s Yle 
mtı.hkO.mzycUerl:ne, dilGd<An!Mınm birer 
ha!ta ICl1palı kabnasına ve bulgın-lann 
mü dcres!no; lrondt oomma n dığı bir 
buç\ık ton kömürlln 500 kll~ıunu bat
knmıa devreden l\lclımc.t Ccl tol 12 
ıtnı. 20 ktırue nl!'R" ı>nnı. c=smn vıı 

kömtl'rt n müs:ıdcresine, tnzhl !b'atla 
ikadan ayıı.~tıısı satan Halk kurulum 
matazası sahibi A bcı ltra aı: r para 
ccz ımı. bir harta dU~ımn kııpalı 

ka1m:ısma.. 7 oırt aya"1kabının m ııae

r<:Slnc, m·lıırt tıı "'la 001 e ktrııya veren 
Sllli!)'man C'.enccr 900 Uro a4'ır para 
er- ına, r tl)uU:ı yeındk satan 
GUzcl Yalova I..olaı.nt m programlarına dair ... zam Ulucr'Uı l.k1 ay ha;> , re. GO 

kll:J'U~ pa;rıı CX"ea&ma bir ~ ldknntnsı -
nm kapah knlma na. t la tb'U!a ek· 
mcl< stbkln n IQ1n 0.-mııi 5 Ura, ııueı U 
7 Ura. A v Ovadls bc&('!l' lira, domck 
ıbfış 1 Dumıu, Körol':lu 87 5 Um, Gal p 
29 ını. Osman 5 ıım. Gül U Caıtlar 29 

silclerle ı:etÇt-klcşmı olan hu t:ıfmd. 
m buncl.-ın M)nrıı d~ hakikaı kılmak 
şerefi onumu-ı.deki ııylara '\C )-ıll~ 
d*cekıir. Buna ı::uvcnlc yeni Harki
)C Vckilimızi kuthmak ve M!limla • 
mııkıan ~-k duyuyoruz. 

*** 
Her geyde olduğu gibi 

dilde de birlik ve 

beraberlik ! 

Dil dl'asiyJc il 'Ii olanl r, evve~ 
ki .sun dağılan J><xduncu )) 1 Kurı.d· 
ıayıooa bulunanlar, hir iki gün<liır. 
biribirlerine sonıyorlar: 

- Kunılıa>°'"'1 mcrnmm bk11ms 
mı? 

Bu w:ıle verilen cevaplar hep 
olumludur. 

- Memnunuz! di>orlar. 
- Çünku, 
- ÇUn'ku dünva olay! nnın t~ 

ri altındıı don )-:ıl :oc'lccn bu Kt rul
tayın a ıı }-ıllık ıı lı •tooa dıl de?
rimi h kkınd.ı yerli oldujhı knd r 
~esiz miıı kılar da orıaya aıılmış~ 
olumsuz duşuncnlcr, kendi kııfalann
daki sakat <luşuncclerini on ılığa mal 
etmek st"\'d ına duşm leniı. 

Halbuki h k t y~ını;ordu. 
Hılbuki fnonu devri Araruric d~ 

rinin her doğru, gırze.l ve iyi cscn'f1ı 
ck~ı1tse tamôtfllhyan, tamamq geli ti· 
reıı hır devirdi. 

Omm içın dil dlv.m d hıwıd:ın 
ktı)1>ctmi)ecck ve btlıı;inin, yedcınin 

ı;ö rerdi i 1 ollard.ı :runıyur turn bir 
dC\ rim halını ala ktı. 

İşıe Donlüncu Oil Kurultavımn 
tot>lanı mdaki en geni$ '\e oogin ~ 
na hu olmu~ıur. 

Sonm, nıcmlckcr B)dtnl. nrn dam
l:m ve sınırl:tn ıiçindc ıoplıyan burun 
l."Uru.llar, biitün topluh klar dıl dava
•ının turlu kollannd:ı ~tlt<ıp dur • 
ıruıkuı idıler. Ol bıhrdı ki uzakt rı • 
)'adırga)ICI gozlerlc ookıtni,ır OU IUl"

}Ü koll.m a)n ve birihinnc a)ii:ın çıı
lııı>or ıwı.lhiLiıicrdı. 

Durduncu Dıl Kırrulı yanda hü • 
tün hu fakir ve o reıim mu csckri 
en >etkıli a<lamlan,ic rem il f'dilmış, 
buralarda buı;ü .e <le n elde e<Mco 
verim orra}a konulmu~, hundan sonra 
bunlıtnn hcı™cin dUŞlınu1 bırlıği. y\t
rııyuş hirligi, jş \'C clhırli@ elde edll
ıni~ıir. 

İ~ıe Dördüncü J)il Kurul111vınıe 
nJ;ladığı ~ scvinckli •onuçlardan l.,j,. 

ri•i de bıı birlik ve httahe.rli~in ye • 
nidcn, t»r >~•l d:ı:h.-ı flclin'lm idiT. 

lnonu dCYrinin ilk Dil Kumluı. • 
yını bu hirlık ve fx-rnbcrlik havasıl 
içinde kllf>ftmış nltl}'OtUZ. 

Ve hu l><:»lc ol ıcıtktı. 
Çünlcü 1 norıü de\Tinin t:tri'he 

çccck bir adı <la '1ı r · te ve her )'(
de birlik '\c bcr.ıbcrlik çatı_M olaoıknr. 

T. l 

_, •...............•..............• __ 

- -~ Küçük haberler E 
--................................ ~ 
-tı GUmrll1c ve İnhisarlar Vclc.IJ11ğl 

Nusaybin - Cobıınbcy demlryolU 
lst&S} onla.n arasında trenle yaıw 
lııcak iç ticaret CŞJ; nsı taşımını 
tnmıımlylc serbC'St bırıık.nı tır. * !c ofırıdık eln .kiloda 11 .. uruş olan 
Mı 1I Korunnın fonu yanndnn iti• 
bnren yapılacak hrncattun alın• 
mıyncnk ve h len ık oda 12 ktı• 
rus olnn Z~y.Unya ı !onu da ı. 1.2. 
941 tarh nd n itibaren G5 kuruş 
asgnrt ihraç fiyatı üzerinden 5 
kuru lnd ril cektlr. Keyfiyet 
mü tahs l b lillrllmek Qzere '!'i
car t Vek ili ince vnlll !dere teb
liğ edllm t r. * B::ızı vc-rgl ve resimlere tevka1ttde 
zam yap lm:ısı hakkındaki ıJcn• 
nundn yaz ı Umrllk çık16 veı+ 
ilinin ne e kilde nlınncalh hakkın
da Gümrük ve Inh sarin.r vo1cıı
lığ ncc b r talimatname Jı.-uırlall"' 
mı ır. Tal nı tromc v rglnf1\ 
mcvzuy, matrahı, nısbetı. primli 
cşyn. bed<'l ve masrafların tl"VSfkl 
vergi lst nalnrı. bey:ın, tC9;11. 
po tn yollyle lhracııt. mun'Y•~ne. 
tahakkuk, vergi nçakçılıb, ke>n• 
trol hakkınd:ı ilıükilmlerl ihtfVıı 
etm kted r. Tal m tnnme bugQn
den t bar n yürUrlüf:c gJ.rınJG bO" 
lunmaktndır. 

Bir resim sergisi açılıyor 

Ankara rodyosunun bazı yeni • 
lıkler duşUnduğti haberı hepimizi 
sevındlrdi. Duha iyiye doğru atı -
lan her adımın bütün memleket -
te sempati ıl e karıııhınacağında 
kımsenln ııüphesl ypktur. 

Radyo, bllyUk ııchirlenle aşağı 
yukarı her evin ve bunlar dıeınıia 
bınlerce köy ve kasabanın yakın 
dostluğunu kazanmıştır. 

liyenlerln de aynı endişe ile h•are
ket ettıklerinc şüphe ctmenıekle 
beraber, hatırımıza gelen bir mi
sali de kaydetmekten kendımlzı a. 
lamadık : bir rllnlcyici istekleri 
saati var. Zaman zaman dinlemek 
arzusunu ouyduğıımu& şarkıların, 
aynı arzııyu ~uyan yurıtaşların 
isteğiyle tekrarlanması gUzel bir 
şey ... Fakat bu saatın gtızel olmı· 
yan tarafı, üç dakik'a suren bır 
şarkının ardından bunun iki mis
li süren isim listesinin okunması
dır. Buna ne l!izum var? Falan 
şarkıyı dinlemek istiyenler rad • 
yo idaresinin ııazık alll.kasiyle, 
isteklerine ktlVU§ntU!!• sevdikleri 
şarkılannı dinlcmiı bulunuyorlor. 
Bu kadarı yetmeliclır. Raılyo ba -
şınd ıki mllyonlarcn insana, bu bir 
suru isim ne verir. ne ÖA'retir ? 
Bu, bir kaı: klıılnin bencillik duy -
gusunu kabarımaktan, yanında • 
kilere "Bak adım okundu., d diri· 
mekten, takat diğerlerini sinirlen· 
lirmekten gayri neye yarar ? 

mı nllLT P ra <'cznısıınıı, ıntır elli" in 
bon!De kısmını 160 ~ tı~ an:ct· 
mcstndcn dolıı,yı ha1'(!e kacap Namık mont 
Bn~ n 10 Hnı. atı~ pam ceznsı, on s:Un 

Biz bu dostluğa dayanarak ve 
"bir doaıla daima aı:ık konuşmalı· 
dır,. diye dl.lotinerek radyo uzerl -
ne bazı temennilerimizi ortaya 
koymak için yeni hazırlıkları bir 
fırsat bildik. 

llir tek radyomuz var: Göı:UmU. 
zU ona dikmi§, kulağunuı ona aç. 
ınıııız. Ölçlllli neııriY.at saıulerl i • 
çlnde onun bize olabileceği ka • 
dar çok faydalı olmasını iıtemek 
en uıbii hakkıınızılır. 

Memleketle ve bütün ılUnya ile 
ıemasını :y1nlmz, büyUk !eılakirhk· 
!ar bahasına temin edebildiği tek 
radyosuna bağlıyan yllzierce koy 
vardır. Gtln\Uk .&"azete&i olan cU· 
yük merkezler ıçin ehemm.ycti 
Jaıma on safta olmıyan radyonun, 
buralordan uzaklaştıkça doldur · 
dı.ğu bo luk alabıldiğlne genioler. 

Radyomu zun bO§ geçer d~mi -
yeceğim ama. btiyUk kütleye hi 
tabetmiyen, ona bir §ey vermiyen 
tıer dokika.o;ını bUyUk bir ka:J.ı,.. 
sayıyoruz. Bir dakikalık neııriya 
tın devlere kaı;a malolduğu he 
rapl•ansa. bu dnkikaların mııcldc 
ölçüsündeki değerlerinin de ayrı· 
ca küçümsenir gibi olmadığı rörll 
lccektlr. Fakat bizim dll.vamız o d 
değil: istiyoruz ki radyonun her 
ftnı dinllyenlcre bir ı:ıe:v versin, 
bir hizmette bulunsun, öğretsin, 
hatırlatsın veya Badece eflendir -
sin! 

Radyo proırıı.ml![!nı tertfbe)r· 

Seçtiğim mlaal okuyucuhrıma 
belki pek utak görtlnecektlr. Fa
kat bence. hepimizin malı olan ve, 
saniyesinde henimizin hakkı bu • 
lunan radyoya dair her hidise bü
yük ve her temenni yerindedir. 

'<emal Zeki GENCOSM AN 

NOT ı 

Zaman zaman aldığımız imrasız 
mektuplara cevap vermek i etı • 
miz Cleğildir. BUyUk iddıalarının 
altm• adlarını koyamıyacak kada.r 
korkak ve cebin Y. radılıııta olan • 
lar , bu ıUtunlann !hayslyetınln 
keniiileriyle konuşmaya nü Rlt 
olmadıgını bUmclldırlcr 

K. Z. G. 

dU1d<Anınm kapalı kaknası ve ctlt>rln 
mü t'I ine, fazla t yatla ch1 &ıı tan 
HUSl!)in 5 llrn, <!'\ n1 tn.ı:la OOd<:'llc ki· 
re.ya vCTdliU tc!n ömer B.'l.l.:lccı'lnın a.;s 
lira 30 kuru9 a ııır para c=ııına mah· 
kfun cdllml.şltın\.:r. 

aıt 10 

Halkm nazarı dikkatine 
Deledl.>'C IU>ls lUnden: 

Edirne Valisinin tetkikiler m :nın 4 ve 91 

Edirne, (Hususi) - Bir hııfra • 
danberı Çanakkale villlyeti kazala -
rıncla tetkiklerde bulunan Trakya 
Umumi MUfertiş veklli Salim GUn -
doğnn Edlrne'ye dönmU tlir. 

Salim GUndoltan bu mıntnkada u
mumi iclnre ve bilhRl!Ra istihsal ve 
i"&Şe işlerinin HllkUntelln verdit\'İ dl· 
rcktlfler dahilinde yilrüıUlmekte ol· 
duğunu memnuniyetle ııöylemlgtir. 

Keten ve keındir mensucatı 
tenzilatlı vergi cetveline 

alındı 
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Dış POLİTİKA ! ..,, 

Akden.z'de 
mün kale 

lfarp başbmazı.fan evvel, bir raraf. 
1'ıı İngiltere ile Fr:ı.ns:ı, diğer taraftan 
4t Almanya ile lıııl)•:ı'nın iştirak edecek· 
Itri bir müouleledc Akdcnizin hı:r iki 
liiııırl' tarafından Ja kull.ınılamı>;ıcağı 
1<il'ltııh ordu. Ak<leııi:ı.'in iki kapı ına İn· 
liltcre ha:kimdır. l'rıınsa ile giri~et:eği 
tılıirliği., ingilizlere Ak<leniz'in jarkıa<la 
~, fransızlara <la Ak<leniz'in prbinde 
~İmhet temin edelıileceğine göre, mih
~tci)e; bu de!lizden istifade edemiye • 
~erJt 1'nk:ıt Akdcniz'in orıa kısmı ita! 
taq <leniz ve h:ıva kuV'etlerinin hlkimi· 
teıi almxh kalaaıj;ınd ın İngilizlerin ve 
1tansızlann <la Sıhe,.-ş )'Olumı kull;ın;ı • 
hilınelerine :iıııkin görulmü>ordu, nasıl 
~ İıal>'ll'nın lıwhc girmesi ihtimali beli
liııce, İngiltere Süve,' yolunu kullan -
llıalcıan vazgeçerek Uzak-Şark ve Hiıı 
ılisıan'la m•inaka.lcsiııi Kap )'oluylt te 
llıin etmiye b.ışlaJnı,ıı. 

ftalya h;trbe girdikten ~nra bu rah · 
llıinıerin doğru olduğu görüldü: fakaı 
tr~n,a'nın harpten ~~kilnıe~i vaıiyeri te· 
~tinden clej:iştircn ııılıhim bir amil ol
dıı. lngilizJer frnn'>!7 don:ınma<ının yar· 
~ınııııd:ın mııhnıın kııJdıklıırı gibi, fran· 
~ üslerini de kullıınanıadılar. Bu •ure-t· 
le muvazene İtal}ıı'nın lehine ve lııı?ilte· 
te'nin nle)lıine olmak üzere değişti 
t\asen itııly;ı'nın tla bumı bes:ıba kararak 
~ girmiş olduğu anla,ıldı • .Bununla 
~. ingili71er, büyük f:'\}Tet u•fı:de· 
r~ yın.ı, )a'a$ mu\117.ent")i kemli !ehle· 
l'ıtıe çcvirmiye muvaffak oldular. hal · 
t.n <lonaııma11na indirdikleri hirk:ıç aj!ır 
darbe ile AkJeniz ımlıırına h1kim oldu
lar. Fran•a'mn harptl.'n çd<ilmcsinden 
t!Qfan boşluğu ıdafi euiler, ve haıta 
~l)nvorlarmı garptl':ll 1arkn doğru j!eçır · 
h:ıiıre haşladıl.ır. 1\ nnk i.iç il~il muv~ze· 
~ gene lııgılıere'nin .ıle}lııne çevır -
11\iştir: 

ı - niriııcisi Alnıan}'ll'nın Akdtni7 
h.ıtbine ınud~lı:ılcsi<lir. nu mii<lahale, ıl
ltı~n tıt)')'llrelcrinin 'ıcilra ad"ına yer • 
leşrııelcri)le h~lndı. İııgilhler, İıal}a -
~ın Af rık:ı İmparatorluğunu usri}e et· 
lııi~lcr ,e ilalranl:ın Lıbya'<lan da aımak 
~ere idiler. Yalnız başını lııraJ...ıldıj!ı 
bJ..:dirdc 1ıalrn'nın }'ll } ıkıloı:m, yalıuı 
da ayn sulh olması nıümkı.indü. Bunun 
iherine almanlar müttefiklerine yarılım· 
da bulunmıra karar verdiler ve alman h:ı· 
"a lmvvctleri cenup !ıaJya'yn geldi. AJ. 
illan kara kuvvetleri ~imal Afrika')'a ıreı;
ti. Almaııva'ııııı Akdeniz hıı.rhiııe miida· 
lıaıe<i, y~İ}·eti tenıelinden dejfüıirdi. 

2 - İkincisi, Almanra'mn cenubu 
tarl.;i Avrup:ı. hareketlerine m\i,Jahale • 
1İdir. ltaly.ınlar, Yunani~tan'a ka.-,ı aç
tıktan m•ıharehe.:le nıağlübolu)~ırlardı. 
'ltu~ ıı 'yıı kıtr~ı hin iik ı,ı:ırnı7& geçmiye 
lt~r veren Almamıı. Balkanlardaki va
"İ)·l'ti tasfi) Mme<likçe. bövlc bit teŞ('h
büse ı;:i~me)'i l€hli.1wli sıwdığından hii-
1ilıı ku""~1.i} le l\a ikan muharebesine ka
tı5tı. Kı a hir :r.am:ın içinde Yumuıl~ -
la.ı'ı, Yugo lavvn'yı İ<till etti. Ve E~e 
~i7!ne ~cçerek bu deııızdai ad~lıı:ı ı,
taı nlrına ali:lı. Girit de elden J?Lttıkten 
!l>tıra, irıgilizlerin Akdeniz'<leki vaziyet· 
lı-ı; t>ck :r.irade şarsıldı. 

3 - Nilıııyet Japonya'nın h:ırhe ıtlr
llı~i de lnı.ıiltere'rıin Akdeniz'lldci vazi
}'eti!fli z:tvıflatnn üçuncü hir Amil olmuş· 
tur. fnı:i!izler d(>nann1'larının hir kıs
ll'ılnı Akdeııiı'den ııl.trıık U?'lk • Sark'a 
"e Binıli,ıan deni7foe )Oll.ınıak 7orundıı 
kald ı lar. Geni li} ı~ deniz muharebesi 
karş"ıncla ı\k•leııiz ~ki ı-henımiyeıini 
llıı.hl'fan ttmekle heraher, ikinci plan3 
ktı ldı. İngili7ler <li1Ü .. "'.ll ve ııl!'kalannı 
th~tk Sark \'e l lincfüllln denizi uıerinde 
loı>lanıak :ı.orund:ı. kaldılar. 

Ak<leniz'<lcki umumi vınİ') et geçen 
hir sene zarfında fn •ilterc'nin ale>hine 
te-\ rilmiş olnı ıkla heraber, nıiln·enil~r 
de Ak<leniz'i lı!lll crhc t olarak kulla • 
namam:ıkuıJırlar. l'ransa'nın h:ırpıt-n çe
kilme<i) Je fn ;lJıcre f rıtOSl7. Ü51er!Dİ kt~I· 
lanmaktan nıalırwn knlmıştLr. ' unanı,. 
tan sahilh ri \e ndaluı ıııih,erin eline 
lt~i,ıir. Şirııııl \frikıı claki <01l hareJ..cı· 
lt'rde ingili·rler 1 ııhrırk ve J\lcrsa-Matnıh 
limanlarını ıl.ı kaı bcttiltr 'Rıınwıl• be 
raher. J\lnlı:ı'rı :ılmak i~in nıih\'CJ'dl:r 1~· 
tafınd:ın ,ı::irişilen tcşı:bıhıi lcr netıcesız 

k~ı,nı,ıır. lkmirlcıni~ hiııuk hir 'Apunt 
~ıızhen hu ııd:ı, iki •ene ıçın<lc hiıı<lm 
fa.ıa hava ıaarruzm ı u radı ı halde 
düşmemiştir. l\fRlta nın m1.1<lnfı11nı bu 
h~rhin kahr:ı.mmlık d t 1 nndın bi • 
tini teş'kil edecektir 

Dir zamanbr in ·li Akd iz don.-uı 
ltıa\ının ü.~ ü olan l\lalıa, lnı harpte w 
olarak kullanılmamıştır fngılizler do
~nmalarını İ kendcn}e'de üslemlirnıi,ş· 
ler<lir. Bununla beraber, mihverin İta! 
~'l'dan Afr kn ra emni~etle na!di)ııt ra • 
l\abilmcsi için l ılt.ı°)'l ele geçirme,i ili· 
>ıflldır. Akdeniz nıih~erin 111uıı3kale yol· 
ları Ü7erimlc biiı uk hir engeldir. l\fih\"ef 
d'""Jetleri l\lalı:ı'> ı ele geçirenıemi<ler<e 
~ .Mnltı ile oıuv:ı,al ıyı :ı:orla~ıırmı)lar· 
dır. Bu ada) .ı n•klı) at, dJdrn son der~· 
~, tehlikeli şartlar .ılıııt<la rapılınakıadır. 
h(i al' ka<lar nvd, ingılizler, Malta ada· 

3ına bü}oiik hiı komıı> }ollarııl)'a teşebhii~ 
~tnıiş!er ''e hu teşebbiisıc ağır kıl> ıplara 
lıgramışl:ırdır. Birka~ gün ev,cl, bu lec
ti.ıbeyi bir ıl fn clah:ı ıı:krnr eııikll·rİ a.ıı· 
la•ılmakıadır. İnııiliz ~mi tebliğleri de 
hu tecrubeniıı lngilrere'}e ağır kayırtl:ıra 
illa! olduğunu icir:ıf C'lnıdttl'<Iİr, Bir la>· 
Yıtre gemisi lıir de kru'lia1.or baımı> ve 
diğer bir ıakım harp ı:cmileti de has.1ra 
\ığramışlır I-'ııkat neticede konVO}Un 
l\talta adasına urdığı d~ bil<lirilmekre · 
<iir. İn01izlcr Malt.1 atin ına )'Ctiştirilen 
bu ).ırılınıa o dertte hihiık kı)met 'lier
ITıektl'<li rlcr ki, ka> ıpları a11nı<am:ımak
la bcr.ıher, httııluın elde e<lilen nıuvaf -
takıyeıle J.;;ır~ılaşııı(ını iddia etmekte
dirler. K:l.r '"' 1,ır.ır hilanço•u h;1kkında 
en ~'~ ,;ır:\hin:tle ~w sii)li>·ecek va -
liyeuc: ol:ın da in ıliılcrdir. rak.ıt h\l 
knnwwun Crh!'lıııt~rık'111rı ger· rek Mal· 
1a'ı•a "varışı, 111i!nrnilerin ~a Akde • 
rıh ~ul.ırın.ı ıln h"ıkinı olnı ıdıklnrını atı· 
l:>tmakıaclır. Akd• ni1 ha iki tar:ıfın M· 
kinıireıi altınılıı d ı dcgıl<lir. Fakat paha
~ 1 nı &temek ş;ırtİ} le, Akdeniz'dc müna· 
kale her iki taraf için de açıktır. 

A . Ş. ESMER 

u :c u s -!-

li4Rı1lilf!~•·'~!4ill 1 Saracoğlu Hükümeti 
MOSKOV A'Y A GÖRE : 

ALMAN KUVVETLERİ 
Krasnodar bö lgesinde 

büyük bir 
gedik 
açtılar 
<Başı 1. lncl sR~ fada) 

ya, KotelnikovC1'n11n •inı:ıl bntı~ındn 
Maykop ve l\.rasnoıhr çevrelerinde 
dli<ınan çarpı~nıı~lnrdır. 

Cephenin diğer keıılrnlerlnde e -
hemlyetli hiç bir ıleği&ıiklik olmıı -
mışlır. 

Almanlcuın kayıpl.arı 
Moııkovıa, 1 5a.a. - liece yurısı 

neşredilen sovyet ek tebliğiııde ıle
uiliyor ki: 

Klelskaya çevresinde ehemmiyet· 
li alman motöılü plyaue lrnvvellerı 
muharebeye aokulmuşııır. 'I'aıı.rruz
lar püskürtülmüş ve ıı.lmanlar 800 
asker kaybetmişlenlir. 

Klelskaya nrn ceuubunı.la aovyet 
birlikleri ırmağa kaı.lar get..llk aı;aıı 
alman k;talarına kıı.r§ı şlc.lılelli mu
harebeler , apmışlnrı.lır. Bır kesimde 
700 alman ·kuŞ'atılnıış ve yokedilmış· 
tir. 

Kotelniko\ o'ıııın şiııınl tloğusııııdıı 
çetin muharebeler olnmşlıır ve al • 
manlarııı mıiıla.taaya çekilılıklerı 
miıteaddıı kesinılerd~ suvyet kıtal.ırı 
t:ıarruzla.ıtl·a bulunmuşlardır. Bir 
gUn içinde 350 ıılman ölclı.iriılmliştlir. 

Sovvet hava kuvvetleri Kleıskn
ya'nın · cenubuııua iki alman tayyare 
meydanına taarruz etmişlerdir yer
de bulunı11n 40 alman tnyyaresi rnh· 
ribf'cliJmlş ve ıı tıır ıre ele haı·a 
muharebelerinde dllşUrlilmUştUr. 

Rus müdalaalannda derin 
bir gedik açıldı 

Moskova.. 15 a.n. - Gece yarısı 
neşreuilen sovyel ek ceblığintle de
niliyor ki: 

Krasnodar ı;evre.sinıle sovyet kı
t.:ılan sayıca Usllln ıllışm·ına k.ırşı 
çok şiclıletlı mUdıı.faa muharelıclerı 
yapmışlardır. Bir kesimde alman 
piyadesi ve tankları pek bilyllk ka· 
yıplar pahasuıa rus mlltlafaaların -
da derin bir gedik aı;;nıağa muvaf· 
fak olmll§lur. 

, 
Kazakistanda petrol 

verimi artıyor 

Moskova. 15 a.a. - Buraya gelen 
haberler e göre Volgımın doğusunda 
Kazakistan petrol kuyulannın veri· 
mi h er ay artmaktadır. Hergün yeni 
kuyular açılmakta v e bunların her 
biri.nelen günde 20 ton kadar petrol 
elıle eılilmektedir. Yeni makine ve 
ıısullnle e•ki kuyuların <la veriıııi art. 
tırıl maktadır. 

*** M oskova. 15 11.a. - Öğleyin neş
redilen sovyet tebliğ'i : 

Gece kıtalarıınız Ktelnikovo'nu n 
şimalinde Kletskaya çevresiyle. M!
neraluye. Vuılyo, Maıkop ve Kr<1s -
nodar çevrelerinde dUşman muha 
rebe etmişlerdir. 

Diğer cephelerde ehemmlyetli hiç 
bir değişiklik olmamıştır. 

Ruslar daha müsait 
mevzilere çekildiler 

Moskova, 15 ıı.a. - Öğleyin neş
redilen sovyel tebliğine ektir : 

Bir alman teşkılı Kletııkaya'n_m 
cenubunda mevzllcrimiıe derinllkı -
ne nüfuz etmiştir. 

Kolelnikovo'nun ceıılıbunda rus -
laı daha mus.ıit mevzilere çekilmiş· 
lerdir, 

Krruınodar cephesinde sovyet ba -
va ve tank kuvvetleri, Kuban neh • 
rint ge~miye teşebbüs eden. al~.m 
kıtalarına ağır kayıplar Yerdırmı§. -
lerdir. Buna rağmen almaıılar bır 
kesimde nehrin cenup sahiHnden geç· 
miye muvaffak olmuıılartlır. 

Ukraynalı bir çete Rylardanberi 
rkvam eden faulıveti csııe.sındR 62 
alman subayı ile 600 ıalman aıokerini 
öldUrmlıı, iki kurmay heyeti yoket
miş, 13 köprüyü havaya atmış ve 
be11 askeri treni ) oldan çıkarmııur. 

V oronej'in cenırbunda 
Mo,.kovn, 15 a.11. - Royteriıı h u 

susı ıııuh ıuıı ı bıldıri> or : 
Kızılurılu şimtlt Voronej'in cenu -

bunJa Don un doğu sahıllııl ha -
tı) a doğru kaçmak için buraya lop
lıınan düşman dökUııtülerlnılen te -
mizlemiye devam etmektedir. Al • 
man kıtııları, elleriııclekl tanklarla 
ıopi'B.rı bu bölgede alman hatlarının 
,1?:erilerine kadar d\lşen ruslara kap. 
tırmamak ıçin büyük gayretler sar· 
fediyorlrır. Sovyet ha\'a kuvvetleri 
burada ricat eden alman kollarımı 
durmadan hücıımlarda bulunuyorlar. 
Bu cephenin başka mahalleriı.deki 
Alman karşı hllcuml'urı akim bıra -
kılmıştır. 

Almanlar yeniden tank 
hücumuna geçtiler 

Moskova, 15 a.a. - lfoyter ııja o 
ııınııı hwıusi muhabiri bihliriyol' : 

Don J<avisindeki muharebeler hak
kında alınan en son habeı·lcre gö
re ruslar, nehrin batı ı:ıahill yııkm
larındaki bazı kesimlerıle geri atıl -
mışlar ve yeni hatlara çekllml~le~ : 
tlir. Şimdi bn h!ıtl.ırd,ı mevzıle~ını 
dü:ıeltmck için karşı hlirumlarda bu
lunuyorlar. Bnşk'a bir keııimcle al -
manlnr tanklnrla bir hücuma geç • 
mi!lleruir. İlk tank dalgası 400 met
relik bir mesafeden açılan topçu ve 
makineli liifek aıeşiyl e dıırdunıl -
mııştur. Almanlar biitUn gün hUcu
m'a devem etmişler ve aıtır kayıplarn 
uğramışltırrlır. Neticede dilşman bir 
kac noktaıla biraz ilerliyebilml$St' 
de esaslı bir muvaffakıyel kazana -
mnmışt ı r. 

lstanbul Mahnıkat Ofisi 
yeni Umum Müdürü 

t~tanbUıl Mahnikl\t Otıst Umum J\lıı 
ıliirltifüne lş Ban~m Menıtn-To·ıı• 
Orman "tşl(!<tımeff! Limlt-Ot !'!1!11k~U MtMli-
1"11 Onnan MU1'lf!ll'ldlal B. 7.ek:l KaG<g!l'ln 
bee Yil:ı: lira a,y]ı.1c ll<T<.>t '" tııyfnt Veldllt>r 
HE6-etmoe kabul ed.11mlıaıtJr, 

Akdeniz 
meydan muharebesinde 

düşman 
hezimete 
uğradı 

Berl!n, 15 an. Alman oıvluıarı 

ba:,1roınutanlı~ınm te>bl1A1: 
Mihver havıı ve dt'nl.ı: kuvvetlerlnln 

kahramanca mOda.holeıol sııyf'5Uı~ Ak

f1enl7. hava ve cteni.z meYflan muhaı·r"tıe
sı dtişmanın tam hC"".<lmeUyle nettC'e1l'n· 
ml~tlr. 

Alına.ıı son ltaberlere ırore SQll ueı c
ee kuvvetli bir hlana)·e altında l:>it-llva 
!Jcıl'ıı;.:wıdan g~ıre IA.'l:>\>bl>ıiıs etlen dih
mun uı>nlz kafHes(nt t.e:;kll eden '..!! ti· 

t•art'l ve ııeıı-oı ~wmlslıHll•rı lopy;;kun 
t);(ı.t.ıt.KJ tonllfıtoluık on beşi hatırılmı~. 

lır. Katll<ede bulım:ın P<"l!'Ol ~·,qrnrlıırı· 

nın ht'ı>~I l>a.lırılnııı;ttr Batmı}ıın blrkac: 
tıı•arc·t vııpuru kıı;.men b0)"Uk ha ,r,ı 

uı':Pmış olduğu ha.l<le ;\1.altıı')a varmı• -
tır. 

Z.2.600 tonUAtoltık Eaglc ıay.vnre 
gemisi, 9 300 ton•ı.ıı.toluk i\tanclıester 

ağıt kruvazciril le dl~er hu kru\al!!,•r, 
uı: tOliPldo muhıibl de ııyrıca l>&tınlmı•· 
tır. 

tııust.rJou.s. tıııınde 23.00U Contı!tto!uk 

bir tayyare gernısı ile 2'.l.150 ton ıtuıı -
luk }"uriouı- tayyare geml!eı·ı a(ıır h3•H· 
ı ı uğramış olduk.lan halde Ccbe!l.ıtl ı 

nk'ıı vaıımışlardır. 

Bunlardan tıa~kıı diğer Uc kruvazor· 
le torpido muhrLbl el<l<IJ hasar ı>t\mrn~
lilr. Alman ve lt.a.lyan kıayııılın hatır 

llır. 

Bu muvaffak olımu.; meydan muhnre
be-91 birlllkte U; ırören m lh ver h Lı v <• vr 
denl2 kuv\'etle.ıinltn ve dl-nl:ı: ve hava
cla s.ava~W"a. iı;tlrnk eden erlc-.rtn taı 1 • 

hlını> ır~ecek ııa.nlı bir snytaıllr. 

fn gilizler ne diyorlar ? 
Lontl!ra, l..> a.a. - Mutia'> ı ~I ve 

ınUMm blr lnglllz kaCikstn!n gt:?Jmcs1 
blı kere dalıa g06ternıtı;t ı ld ını,;ılz 

hnnı ve karcl ııemllt't:'ın '11 komutan ve 
murnÜ...ııatı tsLL~ı t.ak<llı-de uwım ınııı 
ıınyı~·tı ne kadar büyU.k olursa ol6Uıt 
kame se!erl!nı.l da.tına muvurtakın•ııe 

mu•irlık bultmil!IYor.kıroı. Mürotıtell1lt du5-
mırn denlzattılaf'b1e doru b1r denize a • 
cı Jma.kta b!ır dalc1ka btlıl' t.enxı.t ut ·~ -
m<'ITlblcrdir. Düşman ayrıca müıılm 

hava kuvvetlıeri de 1ca.nıcye hilcum:ı 

memur eotıml,,.fu. Yolcuılutun hlT saııll 
mırll~ ikııtıles!n! dıı~man \i~l\'rlnt• hluıı; 

daha Jl'(lkl.a.-;t.ınyordu 1\.fllwcr ı:-em 1 ve 
~lann.ın bu üslerocrı kolayca lıa,re -
ket<' gt~l>f!t.><.-el:'ln(.' şU-phe yoklu. 

Bu kadar elver1~12 şart.Itır idnrle 
vnzlfe atan karilenı.n ta•rllı ynzıldı>ıı Rhll 

hu t..lt'nlz muhaı~·bes>!Jıln C11 hl!~ ilk ,,,. 
keı1 hnrekct~derı bMnd te><kll <>lllı'll 

anlnıılacaklır. Böyle l>lır teşebbUı;un 

kayıp$1Z nıuı11nımasına IDıktı.n yoktu. 
Fakat bu kasıpkın'a knrşılıl< b•ıı:Un 

Multn'nın müdrı!a.nsı 11\k"i)·e eclllml, -
Ur. 1'.Talta'ya av u..:aklan ııiltuı-Jlmus 

olıma:-ı lılzl bllhass.a ~evmdlnnel~dlr, 

Malta adasının t>Utün orta şark hn -
rdtAtınd bU}iık bir aSkerl eheınnıly ti 
okluğu mUhakkak.tır. 

raman.ca mukavemet 
but.Un mırnl'"atorluk 

tluymoktadır. 

Bu adanın k h· 
gôstcrmemdr'l1 

halla bıı- 1rıırur 

Nevooclıronlcle gıızetesı sunları ~a· 

:r.ıyor: 

l\falla'~'R yeni l>Jr ka!Uen!n VRr:ıhll· 

ınc~l ucar<"t donanmamızın kuvveılııl 

aLizıleırC'n yeni blı- de!Udlr. li<>nıldle. lml· 
~in cesardJ<lll övmek ~in E"l'l kuvveııt 

kl'llmı>l<>r h Le uıyıf kalır. 
'l'ıme.; guetesl de, :\laLta'nm aı<k• ·1 

bııkımoon tak~tyeel meseLcstnl l•'l'cl'k 
ederek tlLYor ki: 

Bu kad..'lr kayır Hrmcmizin 'c'lıehi 
dü~mıı.nın ha'\'\\ hikıınılan ıle müı~n.1 ırı 

ha,·a müdafaasından malınım olnıan11z<lı. 
Kara uç:ıklarııun havalanm.l,ını lenıin 
edecek kı) ılan t:linıize ı:cçircnmliğimiı 
ıııii<ldeı~·c bu vazi)ct dt 'anı edecektir. 
l\lıılca'nın •11 'eıa bu şekildi.' hMlenıı>«· 
•İ 73rureti nılinakaşa ıtöliirnıeı bir nıc l'· 
Jedir. ~1.ılıa, dü5nıanın İıal>:ı ile şimal 
Afrika arasındaki münakaliıını hırpala· 
nı;ık için çok değerli hir ü'ıür. Duşın ı· 
ııın bu biilıze<le adanın muhafaza.,, iı;in 
kıılLınılan hava kll'V' ederi ile kı) :.ı' k.ı· 
hııl emıiytccı-k kadar fazla uçak hulun · 

Mısır 'da 

ingilizler 
Mihver mevzilerini 

bombaladllar 
Kulıire, ı-; a.a. - Oııa-Şark ingifo: 

km H·ıleri umumi kararglhının tebliği : 
ı;-14 ai!nsıı>s ı!l<esi <levriyelerimiı bü -
rıın ttr>he l>0)uııca faaliyet g&iıermişler, 
mer11ez kt•iminde duşman mcvıilerinc 
hııoını eııııişler \e <lüsın;~a ka}'ıplar ver
t.limıişlenlır. 

Dun kar.ı kll\ ,·t>rleriıniz hakkında bil
<lildirılenk bir şcı• olmamı~ur. 

llıııı ~ıjlti \İrerinde h.ıva ku•·vetlerinin 
faaliıcıi ıırıııııştır. Hafif homha uçakla
rım" bd.ılı.ı ,.c Fuka biilge,indcki hLdd
lere 'e lıa•a llll·)da.nlarına muvaffakı -
>eıle lıiicunı ctnıişlı;r av uçaklarımız da 
hir 1\11.'sscrschıniıl.JO? tlüşiirmüşlcrdir. 
BunJ.ııı lı.1 k.ı iki Junkl'rs-52 uzuıı ene • 
sıft·li ,ı, ıı~·ıkl,ırını11 C;ırııfından dii)ii -
rii 11111ışı ı"ır. 

,\kdcııiz'clc ı:t-ıni kafile,ini himaye 
ha ck"ıtındR RH1J:ırını11 rcr~cmhe J?ÜnÜ 
ve nıma gunu en a' on d!i~nıan uçağı 
ıalırıhcınıışlerdir Bunıınla her:ıhcr bu 
ln,.u•ıaki ııı~ lıimat hC'nuz canı değildir 
\C' lıu mkanırıı nnacR;!ı l:thmin cdilmek
ıedır. Bu tlc' re 7 ırfınd;tki kas-hımı7 dfür 
uçakL ın ib.ırewr. fakat ııilotlardan biri
)i asdır. 

VA 
AKIN I 

dumıas ı n ı n ~elwhi bu.dur. Simdi)c k ><lor Loııılı·a· 1:; a.u - İngiltere Uze
:ıtl:ı iiTerin<le yüzlerce uçak ıahribı:dil · ı inıle •liın ~eı·e düşmııııın az hava 
nıi•rir. Jaulıyeıi olmıışlur. İngiltere'nin do. 

Müttefiklerin dlva•ı için hu kıJeniıı gıı salıllin.ıc bir yere bombalar atıl-
. IJ • ı · b k \I ~lıa ınl Lıı. l ıı ..ııı1;a kayıp oldııı;nı şıın -

haı' o U_b"l.ı eıe~~?·eıt~n a~·ı ' . , (! JC kaıiar lııl•Htilınemişti. 
nın nüfus ke,afeu ıtıh:ı.rı} le dıım·.ınııı uı * 
kalah.ılık )erlerind.C'n biri ol~uğu <~ı u- Lonrlra, 15 a a. - Diln akşam İn· 
nurulm;ımalıdır. Rız burad.ıkı ~ımıwn· git reıılıı ı'enııp sahili açıklarında 
d~n ve kahraman maltalıfartlan adanır 1 bır dtışl'1 ı bomb, tay) ar esi dlışiı -
müdafaa•ına dc,anı etmelerini i•ıedı · rlıJım lıır. 
mir gibi onlara Lhım .ıı:elen )llrdımı Ja Berliıı 15 ı a - Alman t-ıyya · 
ı·.ıpmı}·a mecburın:. relen ı1 ln ge<'e İ nglltere'ııin doğu · * sahıhıule Lorıips" ich'e hUcum ctmiı;;-

M:ı.dr:t. 15 a.a. - D. N. B.: \•ateıll'C'• lir 
dan ııek'n bir hııbere ı::öre Aktlenlzd<'n A ttlan lnfil1\k ve v ın~n bomba -

l>Uh'J:r. lng!J.lrzle-ılc rnütte!ik mtJJetleı '' 11'<'(.'llnclote otım ln~ kanl~tndt'n hlr 
ııozürule :r.ıaıta.'nın ı..'<lic büyük askeı ı mırtız ticaret vapuru cuıma l'lln'ı \"ıı -
eheı:ııml'.Y<'!ll vardır. Bu a.d,ıyı mtlıhlm lence llmannıa geIDıt-;tır. Yapıır C'lddl 
mat, mn~eme ve y~.._-cl< balkımınılan ı ~rn uğTrum ştır. 
bı-sl~ek bl1tün lmp.arntorlıuk l<.•ln l>tl 1"Pll'l1il'"'ı makmnıatı hallkın vnpurn 

laı ıııdan liınnn tesisnı ınrla yangınlar 
ı,:ıknıış şldılelli ınfilllklar olmuştur. 
Alıııan uçaklarının hepsi üslerine 

tldıııııii,,.lilr. 

Ehemmiyetli tesislere 
hücum ed ildi y(lık hlır şeret rnee;elt'!!ll olmuştur. nııs ~llMP cıkm11«ını. va-puır mUretıeıııttınm 

-ve-

dünya basını 
CBnşı ı ncl sayfada) 1 ettiği lcindir ki dürüst bir ~ltaraflık 

• Sararo,iilu kurdu~ kabinede Hari . sJyasetı ta.kibedebılmlşt.ır. Till'k mı!-. v kili -· · .:tldra ubafaza Jeti arasında hiç bır ayrılık noktası 
cıye e . ıgım m\l~ t~ .. m . yoktur. Cesur Türk milleti hububat 
e~cktcdır .. ~u Vck1Uc~, ~~-~l~ı 51 

• hnkıkındakl ba.ı.ı takyltlerl tam bir 
faııylc I-farmye Umumı Katııthgıııı sene· dısiplinlc kabul ~tmiştlr. Blr kelime 
lerclenlX"ri ifa etmekte olan Numan .Me • ile hulftsa ctme-k lil.zlmgellrse Türk· 
nlmcncioğlu'ra vcrileceklir . .Mencmtnc-i- ler Atatürk tarafından çizilen bırlık 
oğlu Fransa i~·in bir yabancı değildir. ve atwıık ııolitlknsıııı gcn:eklestır -
19.W .ı,ı nıiihinı bir lic•ri a!lla~ma >"llP - miş bulunmnktadırl.-ır. Türkiye'nin, 
ın:ık nıak\.ıdi)'le Pari,'c gelen Türle. he - huduUan dışında herhangi bir ser
yeıinin rci~i Numan 111~'11-0lncncio~lu idi. gtizcşte atılmak nlye~lnde o.~madığı 
Fr.ı , 1 nıalıfille i 0 nman bu büyük dip- hakklnrla .Saracoğlu nu_ıı ooyledıı?i 

'~ ı: · · · sözler tahrlkçl bazı şayıalan ~·alan· 
~onıaıın ıııu-resna nıahar~ıını, ve ruks.:k lamakta olrluğu g bl Atatürk'ün va-
ıku<lar.ını )':ıkınckın ta.kdLr e~~k fır~a • zetı iği e~as prensip! rle teyidetmek· 
ıım hulnıuşlar<lı . Menemcncıoglu mwa· ll'dlr." 
kcreJer<le biı}·ük bir nezaketle ve t.-ım U· B • t • • 
nıanııı<la mlill:ıhale eıme,foi çnk iyi bi· ır yunan gaze eaının 
len dcğ~rli bir <1ir>lo111aııır. Tüdd> 'nin yazısı : 
dış ,ira~ecini 1"><1ylc hir adama revdi et - " ANKARA'N/N SES/,, 
nıck bu 5i)a~cıi kiya~etli azimli ve aynı 
zamanda bir devlet adamına tco;Jim et • 
'™-<ık dcnıtktir. f,a,t.·n hiıdiscler <le bu
mı J.:lfl·kıirnıtktcdir. 

Sarauıi\lu'ıııuı her:ınau ,.e programı 
M iHeı Mccl~ tarafından ittifakla tas
~ibedilnıi5tir. Saracoğıu·nun nurkunda 
•imdiye kadar bir çok de.fa ıa<rih ve bu
günkü olaylar tarafından teyidcdilıni~ 

Londra, 15 a.a. - Londra'da intl
şaı- cıleıı •·Jlı·llas., ıdınılnki haftalık 
yunan gazeteı;l son nüshasında "An
kar a'n ın ı;C'si" başlığı altında neşret• 
tlgı bir l.rnşıııaknlcdc Türkiye Başve
kili Sarn('oğlu'ııun Bilyük Millet 
;\lr!'lbiıııle ;, nı.:ıı<t•ıstn si• l~diii nut
ku tahlil eı..nıckle ve eö~1e demek· 
tl•dlr: 

bulunan bazı hmuslardan başka dik • "'l'lirk :;-ere! ve gururundan esasen 
kııte deıkr bazı }'t.'1li noktaları da var _ başka bır i"Y bcklcnemeul.J. Yeni 

Ti.irk hiıkumeLi, selefi g.ibı tam ve 
dır.· rlürü~t bır blraflık siyaseti takibe-

Fılhnklka Saraco:->Ju İnıriliz - Türk l ılrccğ,nı açıkçn bildirmiştir. Bunun
ittifakının Türk politika sisteminin ıa hernber Snrucoglu, bütün ihtim!llll 
e~aslı bir unsuru olduğunu söylemiş 1 ve gayrete rngmen Türk lstlklfı.li ve
ve Almanya ile lmzalanmış olan P:tk- 1 ya Türk tonrakları tceavfü:e u~rıya
tın iki memleket arasınctakl karşı- · cak olursa, son ferde kadar miica
lıklı anlayış ve ılostluk zihni~·etini 1 d<>le uğrunda bfıtün milli varlıktn 
yenıcı,~n temhir etmiş bulunduğunu İ scfcrhcr edileceğini kati bir ifade 1le 
kayrletm şUr." h<>~an etmek !Uzunıunu hlssetmlş

Türk milletinin mukaddes 
birliği 

tır. 

Bu ~ fıksek sözler bfıyilk ve kah· 
raman bir milletin duygulanna ter
ciimıın olmnktarlır. Riltün meclisin 

Muharrir, Türklye'nln ~!IAhlı bi- hararetli alkışları" da bunu teyidet
taraflık polltikasl glittill':Unü be!Jrt- mcktedir. 
tiklt>n sonra Ba.şvE'killn 5 ağustosta Türk Başevklllnin nul'ku, hiç kim
ynptığı beyanatta d~ha baı>ka bir st•ri tahrik <>t.mlyen, tt:'Cavüz lhtlmall 
şey de bulunduğunu ilave etmekte- karşısında ter!'ddlidc yer bırakmıyan 
d!r. • CPSUr ve voatannervcr bir devlet ada· 

Filhakika Snraco~lu Türk mllle- mınııı ı;;;zıcridır. Bu~iinkil sartlar 
tının buı;ün mukadd~ hir birlik teş-ı dahilinde hiç kimse Tlirk!ye'den da· 
kil C'lnıls olduğunu söylemiş \'e bir- ha fazıa .. ını bC'klln•me7ldl. Harbi.n 
1 ğin 193!J <lan çok evvel kuruldut:u-ı önüne gf'çıne-k husu!>undRkl eme'Jcle
nu 'c harptPnh••rl büsbülün kuvve-t- riıı akamete ul;ramasıncfan sonra 
lenrlıiiini illh e «>tıııisıır .. .'l'ıırkı,·e Bn"- Türklye'ııln yeg6ne arzusu Ba!kan• 
\'<'kili bu netı<'eyl C'umhurrel<;i ts- !arın hnrp dışın~ k11lması idı. Bu 
met Inönü 'nün gayrf'tlcrine ,.e mil- arzu, Yuı;:osln\' :'.':alhlnln yanlıs ha
letle ken ilsl ara-;ınrla yamtmıya mu- rr4 <>ti neticl!Si olarak maııles~! a
vaffak olcluğu knrsılıklı giivene at- kJııı k{tlrlı. Bu şartlar altında Turkt· 
fetmckteıllr. Türkiye-, tam mAna~iy- ~-e'nin faııl bir lbltaraflı'k slyasetln
le birlik okurmu~ bir mt:?mlPket oldu- ıle-n hRt;kR 1ıir yol tutma.sı pek tablı
ğu ve kendini idare edenlere itimat dir ki bekleneme:zdl. 

BERLIN'E GôRE : 

mıının devamlı bombm-dımıınlunna hu· da kaı-;ıya cıkmasm1 :1-"ft"llk f'tmlşt 1•· 
y(lk bir CCf!IITE!'tle muka~et edPnk 
lı~ Un diln>ıınm ltayrnnlılbm kazaııan 

Ma.lıta, bö;•le bir ıtıtımama. ll\yıktır. 

00,,.ınamn Mal ta'nm :iaşeı>lne maınt ot • 
mak meksadiyle ıriisterdlitt ffııılt:Yetc 

re.lı!rneo vapunlB:r adaytı. vmnıı:ıU<r. Te!ı 

Romen ve Sovyel 

Hariciye Vekilimiz ' 
Menemencioğlu 

Jliih·r tnr;ıflıın rılııı:ın rc·smt tchli- 1 N 
ğlıııle ıle ılcnıllyıır kL : 

Alııı.111 lınfit lııtnıha ııı:aklnn l't>nııp • 

Jorjivesk 
şehri 

zaptedildi 
donanmalaranm nisbeli 

»kıel1 111rtıaır dehll1ınde :)"ll<l'>tbın böyle Bilkreş, 15 a.a . _ Bahrlye nazır
blır ha.rel<et teıhlldir k!1 blır ka>ıııeız be.-

1 

lığı milsı eşarı amlral Pals, Ro~an-
'811'!lAm112. BllıYl1k ıkıntı: mutıaırı:.ıt(!ft! ya denizcll1k günü mUnasebetıyle 
haldan<ta a~man ~ı ha!berl>er en~ söyl ediği bir demeçte r omen bah -
hedet MaMa'nın hu 1>.ılrnn1nı1nn t.ah 1 - riyesinin sovyet bahriyesinin ezici 
yt'!li t.'5lını1n baııanklığını a-öıot.ermekt,. bir UsttinlUğe karşıl'R!jtı~~na işaret 
dılT etmiş ve şöyle demişlir : 

~haiklka MaMa·ya blır vııı>u:r 'karı - - Ceman 12.000 tonilatoluk ge -
~·a-.• 2 kat~bıJe. milerdcn ibaret ronıtn b:ıhriyo:si ı...-.1 gönderınek lşl.rıd.11 ··~ " u " 

hceabedllml$ \e 150.000 tonilato tutarında sovyct clo
ceAi bü1ün tehlikeler nıınmaslyle karşı karşıya kalmıştır. 
netı~e bun·l>tT göze a.ıınamık hnı-ek<'te Romen donanması, romen sularını 
K'l'('llmit<tı\r. Hatta başındıa ClebelUtta· ve Tuna ağzını korumıık vazifesini 
nk't.a toplanan htı1'1' v~ tt••nı-et ırl"11ıl · hakkiyle yapmıştır. Aynı zRmantla 
lf"l'!I S\llbı\Y ve f"!"lerıl lrond1lerl.n4 bc-kllyen Siva~topol'un zaptında da hiz.nıeıı 
telılik.elJ€-rfn !!'hemmtyeotln« tamamh·lr görUlmüşıtir. 

tn~iltere kıyısı ıııcriııtle eht-ıııırıi~·ecli 
nskeri tı•sislrre hılrttm etıniş ve ıığır 
~aııt.a burıılıabr n.tmı tır. Hu uçuşlar 
glln<luıı: _vııpılıoı§lır. Dun K<'"" nlman 
hllva lıiieıııııları fpswich şehriotı tev-
ı~h r<lılnıl lir. İnfillıklar ve hu)•ük 
.> nngınlar ıııUsalıeıle eclilmiştir. Gerek 
giınıliir., gerC'k~ı- l;l'l'e ıu;ıı~larından 
lıııtiin t ') ıırı·lerırııız diınmüştur. 

ve 

dünya basını 
<Bası ı net sayfada> 

8 ili\ 1 ı ağıı ' ''s devresi ı.arfınıtıı. ıueharet ı::ıisterıııiştir ki Türkiye'nin 
İngiliz hava kıl\ vctlt-ri 8~ si Akdeuir- ılı~ındıı hile en muktedir diplomat 
ılc V<" •iııı ıl \ frıka'da olmak iııere 164 • şuhretlni ka7.anıııış ye a~nğıılnki ıt•>
uçak k ı~ hı ı !1ıiştlr. Biz aynı devre riı~ırır.lt•rd!" «>s:ıslı «>hı·rıırıı iyı·ti olıı.n bir 
&&<~!.!ıU.,ıı in ,ıltcr<'yr k:~rŞl muharebe· 1 rol 

0 
nnıııı<cır : 

leıılı· ı .~ ııı· ık kn) lıettık. l 1 Y 1, - 1 ı · lıakkında 
\1 1 . ·ı . 1 l lll - >Og:ıı nr llll'!W CM 

• ııı.ın ı ,., rıye gc-1111 t'rır r ng ı 'Jontr"'tı•· 

1 
,, ~ .• nııl ı ~ııınsı, 

hflr'ııııılıull-ırı :ırasında H aı'i;u~tns J?e- 2 _ inıo llkkıiııunumfa Lontlra ve 
~ kı~ıl lıir çnrınŞınıı olmuştur. Rir 1 P:ırls'I ı{rnrelirııleıı ~mıra lııiyilk Tirl
ırıJl;iliz lrıprckt'ri :ığır surette h:ı~nra 1 t<ınl'a ve Fransa ile 'l'ilrkiye n;ını ı -
ull;r·ı I ılıııışt ır. Tiıı t.oP<;l.'kel' mııhakıık ıııı. iııızıılnclıı'.ıı iktisaıli nnlaşırırılar, 

{Bl\Şt ı· lod sayfada) 
milttefilk kıtal.arın JlerleyitJ, dallar
da yapılan inatçı muharebeler ara
sında fasılasız surette devam et.nıek• 
led lr. Dağlık bOlgenln şlmallııde 
Rosto! - Bakıl demlryolu hattı üze
rinde Jorjlvesk ŞE>hr.i zaptedllnu. ve 
20 nıhr t-0p ele ı;t'<;irilntiştlr. 

Alman hava kuvvetlerine bağlı 
stukn ve tahrip tayyareleri düşıma -
nın muh"':lvemellni kırmak hususuı.
da ynrdım<la buhınmuslardır. 

ı;urccte fıalıııış nıız.ıriyle bakılabilir. 3 _ Geı;crı ilklt·~riııde iııızııladığı 
- - ---- -----·----------------------------------------- Turkiyc _ .\lıııanya anlaşııınsı. 

~ 
t.kneıııenC'iııi;lu'ıınn çdiıı mesaiye 

Rlcnt eden düşman "llcıtalan ve 
Karadeniz sahili aç.ıklarmdald gemi
ler yen.i hücumlara hedef teşkil et· 
mişlcrdir. Bir torpido muhribi ve 
dört ~ahi! gemisi ootırılmış ve b ir 
ba.ıka torpido muhribi de hasara u~
ratılmıştır. 

A ~.
••• ~ . olan k:ıhilhetl<·ri ve h:ı('.uıları ı;ok I "1., biı)·ıikliir. llıı<ıısiyle ki geçen ~n se-

j •••• 
1 

~ ~ı~~~rclc bir kııı: defa ııuıeli) at gorruli::-

~-1 - ••-• ~lencııırncloi(lıı'nıın Türkiye Ila-

Y eraltınd aki 

kütüphane 

İogilizler h ava bombardımao!arı· 
nın zahmet ve meşakkatlerini mürn -
kün olduğu ka<lar v.alrıntya çalışıyor· 
!ar. 

Biiyiik haıva llk ın lan sı~ında 
Loodra'cla y~ralıı dcnıiryoll:ırının gar
ları <ığrnak olarak k\llla11ılmı,ı:ı. a~~
nıi makamlar tehlike işareti verildik
ten sonra gı:çen kaygı dolu ı;a.atlcrin 
halk ı:ıntfından mümkün oldu~ ka -
dar rahat ve eğlenceli ~eçirilmC<öiru dü
şünmüşler, ,.c yeni )'apıfan, fakat he -
nüz işletmiye açllmıyıın bir hatun 
hanli>·ödcki garında çok ileri tesbler 
kurmu~lardır. 

Bu ~da yatal.lar, oturmak için 
sıral.-ı.r, ~ıcak yemde veren bir kanım, 
içinde siOMıa da O}'natılan bir ufak 
ıi\-alro ayrıca da bir konferan'.'I , .e 
<l~s sı:.1~ı vardu. Bu ara<l:ı, bir de 
kliçük ve modern hastane kunılmuştur 
Fakat bu sığına~ın en bii>-ük hmu,i
ycti, içinde 3.000 ciltlik bir de kütüp
b.afle bulunmasıdır. 

Bu sığınak halk tar.aJın<lan o ka· 
dar sevilmiştir ki t ogiltere'<le hava 
akınları seyrekleşmiş olmakla beraher 
sığ.ınak geceleri açık hulundurulmak
ta ve eskiden tehlike işarcıleri veril
diği zaman buraya gelmiye alı,mış 

olanlar, bu yeraltı künit>hanc,İn<le sa· 
atlerce kalarak oıkumaklıı vakit g~r
mekıcdirler. 

Atalarım ız 
ı\fJhneti kendine :ı:eı·ketmedir ôlemde 

hu11u, 
Gam-ı ıadi-i felek böyle gelir, böyle 

gider ... 
demişlerdi. Şimdi bu prensı pı, 

harp içindeki milletler tamik ecli}'Or
lar ve geçirdikleri bürük kasırgaııtn 
feliketleriru hoş tarafından almı)'a ça· 
1 ışıyorla.r. 

En makbul 

hediye: sabun 

Sabun Avrupa'da çr-Aı: ıız bulunur 
hir mat.ıh haline ırelnıi,ci r. Onun için 
Maarif Vekilliği ıhrupa'da tah silde 
bulı.ıoaa T ürk ta.lcbcle, a).da iıki kilo 

ril'iyc Vekilliğine tnyininclı•n sonra 
-\ 

11 

ı .ı .i --ı kavumıa ile tıirliKtc bir kilo sabun l'ıirkiye'ııirı dış siyasdi bundan h1ıyle 
, gönd~rilnıL .... ioe irin vemıektcclir. uç şnhsiyet tarııfıııdaıı id.ıre edilecek· 

l\lerkeıi Ankara.da hulunan bir lir : 

Yeni hulmacamız 
Soılda!ll ea ita: 1. C<ıic: büırtlk, tcrııl 

kllJljklı<nZ, 2. heveR e~. 9l'1!lrUna s mı.

~~·!(' öl<>n blırlınden kalan ı<ervc.t., 3. 

kcymetlt ım- tae, ~- tarzı, 4. vazıh, 
mil~t ~. 5. desıh:ı'kleitt't~,k. 6. 
l>l:r romc, a.t u<'!Rtı, u?lllk bir YC!I" terır 
edlllrıl<~ eöy!enlr, 7. denemek, 8. rııst 

ıre-ıme, da.rlaştır, 9. bir C'11k:d< dNnl, ııo

lım·aJk IPI, 10. temi Jıarnn okunuşu, ut-
1.ı, 11. zater ıkanerl, ıanınTlamn, 

Yukardan aşnıtı: 1. kü~U'lc ktısnha, 

ldı:ıaık 2. l!l'ir, urzatınfl.ds.aı. 3. el'kt.'k ı-1-

blıse!ıintn bir pat'('SIJI, tetn!ll Th-ak:yad ı 
bir kıas:ıba, 4. 1lıııııt:çı, bir eııkek !Nnl, 5. 
tersi voleybol takımı, buket, 6, yenıel:, 

ı:ıze değll, b\r nota, 7. bh' a'\· ha.ırVllııı, 

bilytik testi, 8. bf!r şehrimi?:, bal1\:1Vlln 
a.ıctJ.ertnderı, 9. Hindlç!n!de b r nıem -
lıeket, 10. baeına. v i1A WlrlyJoe ~nr. bu. 
la.etk, ıı. a.ııta.ılık. Yuııosl:ı vya.da bir 
eeh\r. 

Dünkü f;ulmacanm 
halledilmiş tekli 

SO'Jda.n SAA'a: 1. Oy, dtem1Tr, lflP. 2 
k.a ra, wmıt, 8. KÜi'!, a·rı'k, 4. srıyı Jı zıt 

5. arele, !lfh"l, 6. ıt7.amA, 7. ll'Y'U, E>YC"l<' 
R. kltç, olanııız, 9. t<mıa. inek, 10. su -
h."Ut, akın, ıı. lıt, sanaıt.. le. 

Yuıktııwm asatı: ı. Ok, llO'Juık, 111, 2 
y~ıka, liWWt. 3. rüya, u-oak, 4. Danc3, 
Suııı. 5. ııeze. ata, 6. ilı:eyo ( O'Ylll1 ı, 7 
tsa, «ncll, 8. mıır, !kınat. ~. nzıı, emel 

ıo. eıııAgıı, a4al. ll. et. ta!tQı;, -

ilim kuruıınınıu:ı: da. ulh 2amanıncla 
buruya f?(.'lcrek konferanslar vermek 
11reıi>k Kurunı'ııın çalışmalarına yar. 
dım etmi~ olan hir fran ız profesörü
nt• ht"<.tiı·e ol.ırait bh nıik<lar tra."l sa
hııııh·1C" hir mıkd:ır da çarua,ır sabtı
mı rııllrımış ve )'.'l~"ll.Llı profesörden 
lıanıretli hir te<ekkur mektubu almı,. 
ıı .. 

F,ıkat iİmdi hcyec.:ı.nlı bir hahel', 
bazı Avrupa ı:aı:crelcrini meşgul et • 
rııckıe.lir: ılLİO)anın bazı )'erlerinde ,.a. 

1-"m "maden" !eri •vardır. Bu m:ıdt.-n
Jerden. rnrkibinde hnraks ~ 90da. hu
hın:ın hir ıor•rak .. i,,tih~I" olunmak
ta, hamur halinde olan hu toprak ku
runıltluktRrı '°nra kalıp halinde kesi· 
!ip 53'f1 lnııd<ınd ır. 

\.ılım işin klitü t:ıra.ft, hu maden
l<"rİn l'ıtlnız In,dli, Kolomhiya.unda 
buhı™lıığıı<lur. Kalifomi"-a ile Ame
rik;ı'nırı tıa}'ka tar.ıflarında da snbun 
ma<letıle-ri huhınduğu haber veriliyor 
anıa, .ı\rııerik.ı'ııın kira ve ödünç V'CI'· 

me kanununa U)·,ı:;un olarak, Avrupa 
meınl.kt•lll'riııe hu sahuocl:ı.n d:ı. ıtön
Jorip gi;ııJcrnıi)'~ccği bilditilmiyor!. .. 

1 'l 11ene 11onro 

gelen pişmanlık 

"Harp insanlaı-ın ahlakını bozar!" 
iddiasm<lıı huluırı:ınl:ı.r var. Fakat yer 
>er r:ı~ıl.ı11an ha71 hadiseler, namus· 
lıı in•aoların hümücün karfxılnıadığı
nı <la giistcriyı)f' ... 

GE·çenlerde inıtiliz ı:ıoota idaresine 
S t><'flilık hir havale gelmiştir. Bu -
m.ı glmdcren lıi~e. mektubunda 17 
)1l ()n<"c )'Ok,ulluk yüzünden ıme4<tur>· 
lnrııın kullanılmış pullar yapıştıl'<lt· 
ğını f,ıkat bu yohuz işten dola)'( azaı> 
duıdııi;:'l.I için, ~a i<larc<İne ve.ıXliği 
ıararı hi>yleliklc ta:zmin ettiğini bil
~irıııcl;:te idi... 

Acnlııt in.ııili7 f>O<;ta i<Utf'C!li "zara
rın neresinden di>nül~e kardır" mı di
\CCtk, yoksa hıı :ı<lamdan aynra 8 .(><'

inin 17 yıllık fnizini de mi istiy«ek? 
Gazete buna dair bir ~ yazını -

)'Ot' .. ~ 

Tilrkiyc'nin siya•cl ine lllıaı" •e 
veçhe veren \'e l(t·rt·k !.ans:ınne knıı -
fernnsınıla gert•kse onu takibı.•<leo on 
lıeş ~ene içinde na.~ı·rkil sıfrıti~ le 
ılcvJ....t ıulıuıılıııırıııı ve diploıııat!t,ılının 
f'n parlak vıı-ıfl:ırına ıııalik oldıııCıınıı 
gLi,.terı•ıı isıııd İnrııııl, J lııriciyc \'eki
li aifaliyle lı.ı rlıin hıılıraııflıaııı:ıııın· 
dıı. uç hnçıık sı•nctlir lıiıyiik bir isalll't 
ve ıııclııırelle Tiirki) e'nin dı~ siyaseti
ni !dnre eduı llilŞHkil Sıirkrıı Sa -
racoğlu ~e nihayet Tiırkire'nin yeni 
Harici) e Vekili ll. X ıııııan .Mencıııen· 
cio.ı:;lu. 

Bu sur~tle Türkiye bu güç anlnrda 
geniş terriılıl'~.i bill!'isi ve mıılıaretl hu
lur~!ln hir si~ a et ı·kihlne malik olmak 
gihi bir tnlii \ardır. Bu tnli diji:er btl
tiın ıııeııılckdlerio gıhta. edeceği bir 
şey dır. 

Yeni Asır' ın bir yıazısı 
İzmir, 15 a.tı. - Hakkı Ocakoğlu 

bugün Yeni Asır'daki başmakalesin
de Numan Mene-mencioğlu'nun Ha
riciye Vekfl.lctine taylnlnı bahis mev
zuu eclt•rek yeni Ve.kilin slyasi ha
yatını ~hlll etmekte, isabetli görüş
lerlnl ve şahsi m(.Y.'.Jyetlerini kayde
den?<k şöyle dcme-ktedlr: 

Numan Mene-mcncloğlu Türılc Ha
riclycs!nln Jcuvvetli bir uzvu olma·k 
şerefini lnkıtaııız uzun yıllar e>muz
lnrında tıısımak ma:thariyetine ka -
vuşmuş bir baht.lyardır. Bu itibarla 
böyle kudretli bir e-vlli.dının çok na
zik daklkrılni yaşadığımız böyle- bir 
günde Hari<'.iye VekAletine getiril
mf'.sl Türklye umumi e11kannı çok 
sevindirdiğine şüphe yoh.-tur. Her 
şey'dcn evvE'I Şilkril Saracoii:lu'nu bu 
çok lsabe.lll seçiminden dolayı tcb
dk etmek isteriz. 

Muharrir, Menemencioğlu'nun Ha
riciye Vekatetine getirilmesinin mem 
leke-tin dış politika!'>!nın kati istikro
nna ddl\.let i.tibariY'le de haiz oldu
ğu eh<:'mmlyeli kaydetmelkte, Ba.s
vekilln Hariciye-;ı.1 ermin ve kudretli 
bir ele tevdi ~tme>kle s:ı.hst yiiküni} 
hafiOeterek umumi gayretine daha 
geniş bir saha verı>ceğini be-lirterck 
sözilntı ~u cümlelerle bitinmekteılir: 

Men<>mencloıtlu'nun ince ve k~s
kin zekiisı, uzağı görüşü, şeflerinin 
itimadım ktızanm~ bulunuşu ve nl
hayet Sara~oğlu ile uzun yıllAr dış 
polltlknmızı ldared~ tam bir ahenk 

I ve anlayuıla m~ai sarfı>tmiş bulun
SA. - T R. ması. 'l"iu:kcye'nin haricl &i)'asetlnde 

Voronej'in şlmıtl ve ~mal ba.tııan
da düşman boş yne yantıfı şa.fırt:m& 
hücumlarına clcvo.m etmiş ve b u hil
cum.lar kuvvetU hava teşkillerinin 
yardımı ile püSkürtülmOştilr. Düş
man yeniden 93 tank kaybMmlştir. 

Vi8..7.nın'nın doğu<;unda ve RJeıv 
bölgt'Sinde çoğu a~ır olmak tiz.ere 
R3 tan.k ht\IA devam Pdt"n cettn mft
dafaa muharebeleri esnasında tah
r'bPdlımişl ir. 

tlmc>n gi\liinfln <'eDll'P doırostnıda 
ve Volkorta düşmanın birtoık hıft
r.umlan dısmen göğüs gôğ-Use yaıpı• 
lan muharebelcroe pilskürtübnüe
tür. 

Hususi hlr tebli!ME> de blldlrfld'llH 
VPÇhlle Akdcnlz'ıle cerevan eden ha
vn ve dımlz muharebesi mOttefik 
deniz ve hava llC'Uvvetler!nln kahra
manlık ve !edakArlıl!'ı sayıu;inde cm.., 
men kin ezici bir lhezlmPUe n etloe
lenmlştlr. 

İng i 1 iz-Amerikan 
il birliği 

V.ışinglon, 15 ıı.a . - İnglltere')'W 
yaptıgı ;ıi;ı."8relten dönen kira ve ö
dünç dairesi reisi M. Stettinius de
mışıir ki: 

İngillerenin enclüıtrl m evcudunu 
ve ham maılcleleri çok iyi kullan -
makt:ı oldu,:tuııu gördüm. Bu, bende 
derin bir intiba bıraktı. Halkın ma
neviyatı çok yüksektir. B ugün İn
giltere'yi ziyaret eden birinin iki 
şeyin teııiri alıınıla kalmamasına tm· 
kan yokıur: 

1 - B undan evvel hiçbir zamıuı 
İngiltere ve Amerikan mill etleri 
biriblrlerinl bu kadar iyi tanıyama
mışlardı. 

2 - Yalnız h arbi kar,anmak hu
sunsunda değil im11n ettiğ'imiz yeni 
bir dünyanın kunılması hususundll 
da hiç bir zaman bugUnkü d er ecede 
mUşterek bir gaye beslememiştik. 

en kilçUk bir dP::,..- l•k bahls m ev
zuu olmıyacağıııın yen ibir tem.ina
lı olarak kabul edilecektir. 

Bundan dolnyı.dır ki Menemenci
otlu'nun }Iarıclye VekAletıne geti -
rilmesini kabinemiz Jçln yeni bir 
kuvvet olara'k kabul etmekte ve bü
tün memleket he~abına derin bir 
memnunlyot, duymaktayız. 
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BİR DERS 

Eylül ekmek 
kartları evlere 

dağıhlacak 
- 1 (-

Yazan: Juls Romainı Çeviren : I hıan Akay 
Söylediklerımden o kadar emin l la. -İyi ama hangi çare ? dedim.

Ye cıynı zamanda o kadar menfaat Doğrusu, ben de gulml.ıyorum. Hem, 
beklemiyen, o kadar şahsrı.n uzak bLr kere hatırınıza bu çare geldik
bir tavır takınmıştım ki... Tabii ten sonra, onun gibi glizel ve çekici 
kendisınin hiç bir zaman ifadeye ce- bir kızın k'aq;ısınıla, bu fikri atnıa
saret edemiyeceı:ti bir ıtirazın zih • nız için epiy feılakadık gösterme • 
nincle belirmeıte başladı~ıoı seziyor- niz gerel,ecektı... Bunu da .hesa.b~ 
,dum. "Bunu b!r im gibi, benim mu- katıyorum. Sonra müstacellık gıbı 
lıitlmdeıı bir kıza söylıi~·orsmııız... bır mazeretiniz ıle var .. Adeti. anı
Siz•' inanmak ısıese bile bunu nasıl de Jıay.ıu ellerinize ı;ecmişti. Sırn
yapsın? ... ,. nev'lnıleıı bir seyler. Gii· nı size, yalnız size açmakla, size 
JUmı;ivor musunuz nzizim? Bir ıı:iz- zaten bazı haklar vermiş oluyordu ... 
Ji dli;ilncem olılıı~ınu. keyfimi mii· Doğrusu bu ... Ben: .. kızımı leke · 
dafaa ettiğimi mi zaııııedlynrsunuz? leıımiş görmektense ölmıiş g<irmeyi 
Tam o anıla belki evet ... Ve hatta. tercih eılerim.,. diyen eski z:amaıı 
lsteri'eniz. kliçiık tabancayı gör•lii - bab ılarınıları değilim. Vic<lıını müs
ğüm anılan itibaren... ~ak~t. ılah_.ı. ıerlh olsun gibilerden, büsbüttin sı
önceleri? Hayır, bır sanıye 1çın bı· kılarak· usulca im lağıma: "Simdi 
le düşiiıımedim. Şerefim lize.r~ne ye- onunla evlenmeniz liiıım mı dersı
min eılerim. Hem, açıkça ıtıraf e- niz? Benim fikrim ~-ok, hiç bir fik
din, kendi:.lne: "Çt!vrenizdeki, ail_ece rim yok.,. Pek taraftar değildi. Bun
taıııılığ'ıııız gençlerden birini_ ~eçın... lar ~eııgin ins,ııılnnlı. Durıımu~nu 
sevin se\'İlin ... evlenin ... Sevışın, se-

1 

ıla bıı-az bılıyordu. Cevap verdım. 
vişin.'.." gibi şeyler ıliyemezılim ya... "Ooğrıısu, yalnız onuıı menfaatini 
Bu, budalaca bir oğı.lc olurdu ... ?. · I g-ozonUnde bulunılurarak ıı?YlliY!l -
ııun ~ibi ince bır kız buna için ıçın rum, hızım değıl zanneılenm .. -Oy
..-ulerdi El çantasında bir ~abı.ı.nc.a ı ~eys~, ne yapııcaP:ız?., Ah! a.ıızı.m, 
ıaklıyarı bir kız böyle sıpar:ş tı~tu· ıkimız de ronıancıyız... Baba ıle 

e hcıynt eşini aramağa ve bır flort- aranıdakı .sahneyı, okuyucunıııı ına -ren cıdıli bir aı;ık do1'ınasın_ı bekle. nabilecegi bir .şekilue ı;ıaklelmeP:e 
ıneğe koyulamazdı ... Ertesı glin ol- kalkışınıy ıcağLm. P~ıler ıl.e. v.ar~ı~ı
mek kararını veren bir genç kı~dan mı?. netice ne ol<lıı bıllr nıısınız. ?u 
söylenen HHların doğruluğunu olç - şerefine dokunulmuıı baba ile .... 
mek için ikı sene sabretmesi iste. - Heni, fikirleri telkin eılen, onlara 
ı:ıemezılı ... Ha)ır. Ya kafasında bıri bir istikamet veren de ben ıleğil • 
vardı· lakın bu takdirde çanta!!ınrla dim ... O aıııla yıiz fersah ötede ol
;diçilk rnbanca bulunmazdı.. Vey?-- ınayı, mesııliyetı?Hle.? k~rıulm.ayı. 
bul da k:ılbi boşlu, boş kalp de sekız olan bltenlerın bır ruvıı gıbı sil.ınıp 
giln içinde dolacak değildi. E,lter giı mesini her şeye tercih edcrım ... 
mak,,,at: "Karşınıza çıkacak ilk ıı:en- Bakın ne oldu. Su hususta anl.ışma
ı:ın boynuna atılın, ııe his.' ?e gele ~ YtL vanlık: Bağı birden koparmıık 
ıecek, ne ı.le evlenme gıbı şe~·lerı doğru ıleğılı.lı. Anı bır ayrılık kur
;ıatırınıza ı;ı:etırmıyerek, kendıııızı şısında Kıotl uyarıabilır, kcndıni u • 
ıemen teslim edin ... ., mea.lıııtle bır çurumun dibimle hissedebılı~dı ... 
;ey idiyse, öğüt daha tehlıkelı olu· Bılinmez ı,i ! ... her kese beııZl} en 
vor<lu. Neticeyi sezersiniz elbeı_te: bır kız uegildi! ... Bu sefer ölmek 1-

i{abuca ret mi? Bu sefer ken<lını çin eıı kuvvetli sebepleri bulurdu ... 
;ııuhakkak suretle öldürecekti, hem ~etlcede va1.iyete göre hareket ede
ile u.stelik yerin dibine geçerek... ceğlmizi kararlaşLıı·tlık. Bu urada 
H:or gören bir kabul mü? ... Su. duu- o da k.ırısıııı ıeskiıı edecek, bir şe~ 
7at1a, kentlisine bu ııekilde teslım o- olmadığına dair temin.ıt v,erecektı. 
w:ı bir genç kızı hakir g_örmiyecek Uı-.ıın uzuıı ellerimi sıktı; ,ı;özlerinıe 
ıenci i:'Ostersenize bana ... Bu tak - baktı: "Alert bir aılaııısını..:, dos -
iirde en kötli. dedikodulara yol açıl- tumsunuz ıleğil mı? Her halıle ol
:nış olacaktı. Hem, bu şanlar ulıın- mu11 bitmı~ bıı şeyin ağırlaşmasına, 
d.,, yanı hiç sevgı dııymak:nzın, toy hiç bır iz bırakmamasına g-ayret e
oir gencin Klou gibi umııtsuz bır .ıeceksiniz ... Klod'uıı, şerefini ve sa
,(ıza aşkın sırlarını aşarak onun ba- aılet imkanlarını kaybetmeden, müm 
Jını döndürecek, onu mesteı.lecek, kiiıı mertebe çabuk kurtulabilmesi 
;ıir çırpıda çocukca yesindeıı kurta· içın ... Size güvenim var ... dedi. 
racıık, başka bir dünyaya. .. ao~acak - N elice ne oldu? 
kadar nazik, ince ve t~crubelt ol•a.- - Küçükle milnasebetim bir bu-
bi~eğini tasavvu.r . edıyor ~usu : çuk sene <laJ:ıa silrdü. 
ıruz- Siz de bu fıkırıle değıl pıisı- - Bir buçuk sene daha! 
ıriz ? - Evet. 

- Benim fikrim de aşağı yuka- - Babası si:z:i sıkııılırıyor mu i-
• 1Kı merkezde. eli. ? 

- Ald. •• Görüyorsunuz ya alçak
p hareket etmiyormuşum. ~undan 
eonra, öği.itlerime değe~ verı1ığ1 ıak
airde onları gerçekleşıırmek husu • 
sunda hiç lraygıya dlişmemesi_ ge -
r•ktlğinl çabucak anlatacak bır va
zıyet aldım. Açıkcası burada biraz 
rol ya.Ptım. Nefsini feda eclen bır 
efendi tavrı değil -hayır, hayır! bu 
pek k'aba· pek tepeden inme olunlu ... 
Hatla kendimi mest, birı.ı.z heyecan
lı, v e me.:ıullyetten dolayı şaşkı.n 
gösterdim, öyleydim de,. hayır! s1-
ze, ama son derece zevkle_. ~~htıı_ç 
oiduğunu?.u aamim~yetle bıl~lığı ~·: 
,tıizmeti görmek içın, kendı yerını 
tutacak başka biri de göziime ça~p~ 
madığınd'an, vicdan üzüntülerını 
çifnlyen bir doAt tavrı takındım. 

- Peki ne oldu? 
- Ne olacak, kırk sekiz saat 

eonrA Klod'cuk metresim olmuştu. 
- Tebrik eclerim. ya tabanca? 
_ İki Uç hafta sonra kenclili -

~nden teslim el.ti._ Ben tal~pte bu: 
ıunmak istememışnm. Hatta unut 
muş gibi davranıyordum. Tatbikatı 
başına kakmamıya bakıyordum. ~n
larsınız va... Gözü önUnlle de;ıı.ze 
attığımı hatırlıyorum. ~iyep't e ı~ık. 
:AUeırt ile ağustosu geçırme~e gıt -
ml§ti. Tabii ben de pe,lcrıne ta· 
ınımıştım. k 

_ Aile tarafından engel yo 

maydu ? • • B n _ Aman! susun azızım... e 
dikkn.tli olrnıya çalışıyordum. Fıık~t 
kUçUcil@n alılırdığı yoktu. Meıelık 
blle vermiyorclu. Ama babasının 
burnu dibinde mbanca çekmeslı~e 
ramak k,dclıktan sonra, artı~ ta~dır 
edersiniz ... Uzatmıyıılım, Dıyep ten 
ayrılacağımıza yakın ııüphel~r art
tı Dostum oldup;"unu söylediğım ba
b~sı beni bir kenara çekti. Me7,ele
nin eır:ıfında dönmel{e ba.şlaılı. Ge
lin benimle., dedim. Adamcağızı şeh· 
rin yiikııek kısımlarına ".e .kaya~~k
lara doğru uzun bir gezırı_ı ıy~ .su • 
ükledlm. Hiç bir bahane ıle ıııraf· 

r • l'>'ne ve u-la.nmı suyiıııimıtl etmıyece,..ı . 
zun uzun dUşünmeılikten soıı:a bır 
oeY aöylemiyece~ine veya bır şev 
ya.pmıyacağına ılair tantan~lı. bır 
yemin ettirdikten sonra hep'unı, te
ferruatına kadar anlattım. Sonıırıtla 
ilave ettim: "Klod'u da nyrıca sor
guva çekebil irsin iz. Yalan ?.l~n t.ek 
noktası var mı o zaman goru:sU -
ntlz. •• Fakat sorgtıya çekmenlzı pek 
tavsiye etmem. Bir ay ı:vv~l Y3;P. -
mal!llna t"amak kulan şeyı bır dlışil· 
11Un .• , 

- Ne dedi ? 
1 _ Ne diyecek! Allıık bullak o -

muştu. aılamcall:tz. 'Üç dört _ılefa, 
bana, kiic;iiğe, her şeye karşı öfke
den kiiplere binmek ra(l~!elerl.ne 
geldiğini gördlim ... Fakat. ,sov.leılık
lerim o kadar hnkikntti kı. Bır ka· 
ılın. bir •ana. anlamıyn c;al_ışmaılan 
belki ~özlerini çıkarırdı. Bır erkek 
ise beni baııtıın sona kRclar yalan
hy~cak itham etmedikten sonra ne 
clİyebilirıli? Gezintimlzln sonıınıfa: 
ihtiyatta· mahzun mahzun ellmı 
sıktı. Deıli ki: "K!mııeye kelime "'';" 
dırmıyalım; ne ııiz, ne de ~en .... B ı 
akJ'fıım ııizi tekrar görmek ıııterım . ., 
Akşam Ustii. tekrar beraberce clo · 
ıa~ık. am:ı bıı Rf'fer plai tarafın'.la. 
Colr cökmüqtlJ, fakrıt çok dıı sakın
di. d izll.o:ı> :ığlarlıj:hnıfan "iinhekn -
elim P.ıonimle aıleta ıııkılarak_ konu~
ttı "B;ın:ı v;1l~n ııövlı>mf'!Hj!:ınize ı· 
n;nıvor•ım ... F:l!'er olaylar e;ercek+en 
bllvle l'erl"v•rn etlivse ... İvice rın -
,fftnı'Ulm .• Size ~ğır eerzen'.şlerde 
bı1lıınıtmrv111'1L1!ım .. F:ıknt ldnı h11 
r,.ıt,. bf'n l h11h,.rd:ır erlehilinilniz. 
Bıınun tıohli'KPli nını.,;ıınıı tf'ıdim e
rlf'ri,,, .. R ir ilıol!:ilQe frR!'l°krt hir cart 
l'llı'mı..,a r.al ~ar-:ıktını7.. B u cııre !'Iİ· 
ziıı i,ohı feslıa cuipti. Biraz çok faz· 

- Hayır .•• Bunu size söylüyo • 
rum zira gerçektir. Netice itibariy
le kızını çok neşeli, çok muvazeneli 
görüyordu. İmııhanlurında çok mu
vaffak oluyordu; hem kaybetliğini, 
hem de ondan sonrakileri hep ka -
zandı. Belki de belli etmeden bana 
gıpta ediyordu. Biz.imle olsun suç 
ortağr benden sirayetle• zira Klod'
un bir şeyden haberi yoktu. onu da 
tekrar hayata ilgi göstermeğe sevke. 
diyordu. Ben ise cok namusluca ha
reket ettim. KilçüğU yavaş yavaş 
kenclimılen ayırmak hmıusıımla gay
ret Soarfettim. Yola getirmek için 
hayli uğraştım, tabii hep arkadaşça. 
Nihllyet çok müsaiı bir gençle ni -
şanlamıya, sonra da evlenmeğe ra· 
zı ol<1u; sanırım sonraları kocası -
nı sevmeğe de başlnrlı. Bir dahıı ne 
kendisini ı.rörıllim, ne ele ailesİ.:l)İ; 
başıma yeni tlertler gelmi§li. 

Ekmek kartları 

evlere dağıtılacak 

Bu iıte mutemetlere 
düıen vazifeler nelerdir! 

Ankara Valiliğinden ı 

1 - 18. 8. 912 ıralı gllnU akşamı 
s:ı.at 19 dan itibaren eylül ekmek 
karneleri halk claı'\'ıtma birlikleri 
tnrafıııdan evlere göt!iriilecektir. 

2 - .Karne dağıtıııa i~i LS. 8. !J ~2 
akşamı başlıyacak ve 24. 8. 942 ak
şamı sona erecektir. Bu itibarla sa
vın Ankara h;ılkıııın yukarırla y:ızı
İ1 giln ve s:ıatlerıle evlerinde bu -
lıınmalorrnı lııılıınaııııyanlnrın da 
birliklerinin çalışma ) erlerine mil· 
;acaat ederek karnelerini almaları
nı bir kere rlaha rlcn ederim. 

3 - 15. 8. 942 cumaneııi gilnU i
le 16. 8. 9,2 r:ızar giinil birlikler \. 
dare heyetlerinden gönderilecek bi· 
rer mucemet a.zaya ekmek karnele
ri mazbata mukabilincle verilecek
tir. Buna binaen : 

a) Yenişehir, Mııltepe, Kavaklı -
dere. Dikmen, Bahçeli Evler. Cebe· 
ci, Mamak semellerindekl birlikle· 
rin mutemet ft.Zoaları yukarıda yazılı 
ırüolerrle Çankaya Kaym:ı.knmh~ır:ıa. 
merkezde bulunan yani Ankara ı:ın
<le kurulan birliklerin mutemet aza. 
sı Belerliye İkıısat Mildilrliiğiincle 
ml"ıtnsekkil Tfalk Dıt~ıtma Birlikle
ri Merkez hiirosunu knrnl'lerini :ı.lnınk 
Hzerr. nıiirnraaı l'cll'reklr.rılir. 

h) Karrwlt•r hirliklcrin miıhllrleriy
le miihiirlenrlikkn sonra h·ılka daib
tılnı:aktır. 

c) II.-r hirlij:Hn mıı lemel 111.a" hir
liğiııe ait knrne~·i nlıııak h·in Relediye 
\'!' Çıınk ıyn kııyırı::ıkaııılığırı L ~elirken 
l•i-8.942 tarihine kachr vukubul:ıl'ıık 
ıı iı fuq talı •111\·iil:Hına ıı;iirc hiiyıik ve kii
çük ve aii:ır i•~i nyrı ayrı gıisll'rilıııek 
ş,ı rıltiyle sun mevcut beraber p:eliı·i!e. 
cektlr. 

Uzun menzilli toplarla 
alınanlar lngiltere'yi 

topa tuttular 
Londra, 15 a.a. - Fransa kıyıla

rındaki uzun menzilli alman toplan 
cuma gecesi M;:nş denizinin kar$! 
sahiline intizamsız fasılıUarl!& 6 defa 
a.teıı a.çrnı.şla.rdır, 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Eylul karnelerı 15-8-1942 ta

rihinden sonra halk da~ıtma birlik
lerince halka evlerinde <lağıulaca.k -
tır. 

2 - İdare heyetleri evlere ak,şam 
saat 18 - 20 arasııııla gideceklerdir. 
O ı;raatlerlle de herkesin evinde bu -
tunmasıoı temin maksaıliyle de bir
likler idare heyetleri dağıtma baş • 
lamadan bir ikJ gı.in önce bölgt:leri 
içinde bulunan halkı bekçiler vası • 
taııiyle haberdar edeceklerdir. 

3 - Dağııma esnasırıd·a evlerinde 
bulunmıyanlar karnelerini birllklerin 
tesblt ettikleri çalışına saatinde bir
liklerin çalışma yerlerinden alacak -
!ardır. 

4 - Birliklere kayıt edilmemiş o· 
!anlara ekmek karnesi verilmiyecek· 
tir. Bu gibiler bir an evvel mensup 
oldukları birliklere kaydedilmelidir· 
!er. 

5 - 1''azla izahat almak isılyenler· 
<len Çankaya k.ızast bölgesi içinde 
oturanlar Çankaya Kaymakamlığı i
le• Cebeci Nıı.hive Müdürlüğüne ve 
Belediye Zabı;a Başkoml11erliğlne 
merkezıle olanlar Anafartalar, Dum
lupınar ve Deınirfırka polis mer · 
ke:ılerlne ve halk ıla~ıtma birlikleri 
merkeı bürosuna ya bizzat gitmek 
veya telefon etmek sureıiyle iste -
dikleri izahatı alabileceklerdir. 

6 - Müracaat yerlerinin telefon 
numaraları B.Ş"ağıda yazılılır. 

7 - Ağır işçiler belediyeden ala· 
caklFLrt vesika ile birliklerden ek -
mek karnelerini alacaklardır. Birlik
ler aP;ır işçı olcluP;uııa dair belediye
nin vereceği vesikayı göstermiyen · 
lere •ağır i§çi karnesi vermiyecekler
dir. 

8 - Alınacı:ılt ekmek karnelerinin 
iyi muhafaza edilmesi ve karnelerini 
kaybedenlerin karne mllddetlnce 1 -
kinci bir karne alamıyacaklarını bir 
kere daha halkın na.ı•arı ıttılaına ar· 
zediyorurn. 

9 - Misafir knrneleri belediyece 
iktisat müdlirltiğünclc müteşekkil mi· 
snfir biirosıından alınacaktır. 

10 - Birliklere dağıtım esnasında 
sayın haikımızm gi,lç!Uk gösterme -
melerini ve yuknrıcla yazılı husu • 
sata ri:ıvet etmesini ricıı ederim. 

Müracaat yerlerinin 
telefon numaraları 

T. No. 
ı - Halk Da~ıtma Birlikleri 

Merkez Bürosu 1'89 
2 - Çankaya Kaymakamh:-ı 6983 
3 - An<afartalar Polis Mer-

kezi 1486 
, _ Dumlupınar Polis Mer • 

kezi 
5- Demirfırka Pofüı Mer· 

kezi 
6- Çankaya B elediye Za'bı

ta BaııkomhıerliA'i 
7- Cebe<:i Nahiye Müdür

ltilü 

1869 

127'7 

6847 

31M 

Ağır 

almak 

• • 
iŞÇi kartı 

istiyenlere 
1 - Ağtr işçi kartı Beledire İk • 

tısat Mudürlüı;Unde teşkil edi
len komisyon tarafından verilecek 
fotograflı vesika nıııkalıilinde llnlk 
Dağıtıııa llirliklerınce d11ıı;ıt_ılac.ukhr: 
Bir .~alı~a lıu ve.ikaıun verılebilwesı 

i~io : .... 
A) Ağır işçi çalı~tıran reEll'tlı veya 

hususi mues:;est:ler huknıi veya ha -
kiki §&hısiarın cetvel halinde, 

B ı Serbest çalışanların bizzat be
yanname vermeleri v~ bu beyanna -
meler Uzerind4:1 komısyonca yapı -
l•acak tetkikat neııcesinde o ~ahsı~ 
a~ır işçılik vasfının tasdik edılmesı 
lazımdır. 

2 - Resmi veya hususi mUesse • 
&elerle lıukuıl vey.a lıakiki ş~ıslar 
ıarafından celvel halinde vcrılecek 
bu beyannameler; cetvelin ba§ tara· 
fına : . 

1) Müessese veya iş yerınin rnev-
kıi, . 

2) Yapılan işin mahiyetı, 
3) İş sahibi veya iş vereı:ın. hü • 

viyeli yaLıldıkıan sonra ağır ışçı vas· 
fında olıın işçilt-rio adı ve soyadı, 
doğum yer ve tarihi· olurduP:u ye
rin auresl ve yazılı olduğU Halk ~a· 
ğıtnıa Birliği, çal~ş.tığı Y~.r, işe gır
diıh l.ırih, yaptıır;ı ı~ııı ncv ~ yaL,11ucak 
ve cetvelin alttııı.la da bu ışlerın h~r 
ne suret ve sebeple olursa olsun mu
esseseden ayrılmasında., elinden ağır 
işçi koaruııı almak, b,p.şka biri tara
fın<lun kullanılmasına meyda~ ver • 
memek ve bu karneleri Beledıye İk· 
U.al ~ludUrlııfı;uııdt!kl daimi ~üroya 
ia<le etmek hususu teahhlit edılecek-

tir. • d 1 
3 - Serbest ağır işçiler ise o • 

duracakları beyaunameleri e~vel e
minle bırlik veya centlyetlerı vıırsa 
bmılara., yoksa em.niyet teşkilıl.ıına 
tasdik ettirdikten sonra komisyona 
vereceklerdir. 

Komisyonca ağır işçi oldukları 
tasdik edılenler alacakları vesikal<1rı 
ll4Llk da)(ıtıııa Birliklerine vererek 
muktıbilinde ağır işçi karllarını ala
caklardır. 
Ağır işçilik vnlffını kaybedenler, 

kartlarını Belediye İktisat Mil<lUr -
lüğilne iade elmiye mecburdurlar. 
Aksi takdirde hakl'Srnıda lhaksız 
isıihlak) suçundan dolayı takibat ya
pılacaktır. 

Serbest işciler cloldurııcakları be
,·aıınıııııl'lr.ri l 8-b- !J 12 tarihinden iti
baren Çunkn)'a knymnkamlığı, Za
bıtai Belediye Başkomiserliği, Dum
lupıııar Polis Merkezi, Doğanbey. 
Demil'fırka Polis Merkezleriyle C~
beci Nahiye MildUrllit\ii veya İktı
!'at Mür.!irlilğilııdeki daimi bürodan 
alacaklarrlır .. 

ı - Serbest ağır i5çilcr beyanname
lerini ı fotografla lıernber 19. 8. !H2 
tnrilıin<len itiharen Stadyomdaki Bli
ruj·a vereceklerdir. 

İzmir'in i~me suyu 
İzmir, lı5 a .a. - İzmir'in ic:me ~u· 

yu ihtiyaC'ını tf"mln için yapılan tet
kikler nı-tieesinde vilıiyet, Buea'nın 
Tahtalıköyü eivarınd'lki suyun n ka
hil olıır~a Şaşal suyunun borularla 
«•hre getirilmesi yolunda çalışmalara 
başlamtştır. 

u ı: u s 

1 Kurullaydan sonra 1 Türk Basın 
( Baf1 2 inci sa}-fada ) 

mı, hı' mı, öteki de nun mu, sağır 
kef mi yazılacağı m~selesi ıdi. 

Yeni alfabenin kabullyle bu Lkl 
belAdan kurtulup dügün bayram e
den yavrularımıza yeniden bu acıyı 
duyurmak doğru olmaL.. Kitekim bır 
cok arkadaşlar Kurultay'da da bu 
görüşU ateşle ileri sürdtiler ve netice 
hakikatin lehine çıklı. 

En sıkı çalı§an komisyon 
Komisyonların en sıkı calı;;anı Te

rim Komisyonu olmuştur. Buradn 
25 kadar bilgin ve uzman toplanmış
tı. Komisyona !stanbul Üniversitesi 
Genel Lengübtik Profesörü Ragıp 
Ô7.dem'le Tıp Fakültesi profesörle -
rinden Zeki Zeren'in birer tezi ve 
bastırılan fel:sefe ve gramer terim
leri sunulmuştu. 

KomL-.yon Pnıf("Sor Ra~ıp öz<.tem'tn 
tezini dalla cok gramerle \l;;Hi buluu 
ve o komif>yona gönderdl. O kol'l"ısyon 

da. birçok dl! mt'Sdelert uzerln<le dilsun
cell.'r s<lYllYt.."ll bu tezi yeni Genel lller
kez Kuruluna havale etli. 

Dr. ZC'kl Zercn'ln t,..klltlerl, Pro!e.•ör 
Kemal Cenap'ın Heri sı.ird'tiğı.i tadıllcr

le komisyon raporunıı ıreçLi. Felsefe ve 
Kramcr terimleri ve ırerrnl olarak tf'rlm 
yaratmada tutulan YOi kom syonun 
takd!rlnl k.<ııan<lı. Gi'nd toıılımtıda lla 
1stanbul Onlvenıitesl l~toMı Pn•!e
sör .CtmU Bisc-1, J)tl, Tarllı·Qııırafya 

~·aküllcsl Dcl<anı Pro!esor Dr. Şl'\ ket 
AZl7. Kansu, Yüksek Zlr,ıat En W!Ulcn 
Genel Sek!"l'tcrl Alt Kl"llıal Yll:LtoÇ:lu 
tE'm" ı ettikler! yük.sek bllfm kuruluşlu· 
rının bu yolda ve Kurumla (•1 ele çatış
makla oltlukınnnı ve t,;alı$'tC'aklarını 

tt-ıylddtlklcrl gll>I Pro!esor Kt•m.d Ce • 
nap, Profesör Dr. Zt4d Zeren. Profc5ör 
Kltzım İsmail GUrk;ırı ve bilha"l<S Pro
fesör 1smal1 Hakkı Baltacıoj':"lu terim 
ıı:ı.vasının nasıl oncmll bir milli dAva 
olduğunu canlı soy!cvlerl'Yle meydanA 
koydular ve terim 1$1, dlyooillrlan ki bir 
zarl>T1e sona erdi. 

lnönü'ye §Ükran 
Kurultay hakkında başka bir 

ihtısasınız var mı ? 
- B•ıış larkeıı <le söylecligim gibi 

Kurultaya gelen üyelere, delegelere, 
dinleyicilere deı·in bir şükran du • 
yuyorum. Hepsi bu sıcıık gü.ıılerıle U· 
zun ve yorucu konuşmalara kalla · 
narak dil ülklisüni.t ne katlar kuv -
vetll benimf'emiş olduklarını gÖsLer
diler. Bu zahmeıe herkesle beraber 
kaıi'ıınan en büyük Devlet ve HükU
met aılamlnnmız da ayn ayrı min • 
netlerlınizi Üzerlerine çekmişlerdir. 
Bilha!'sa Milli Şefimiz. ciil işine rluy
duğu biiyiik ilgi ve sevgiyi bu Ku -
rultay vesilesiyle bir kere daha ve 
unutulmaz 10.l uflar şeklinde hPllrt
mi:ı-lerdir. Kendilerine kar§ı şahsımın 
v e Dil Kurumunun sonsuz şükran 
ve S'aygılarını dille ve kalemle an -
latmaktah tı.cizim. Bu minnet! yal
nız çalışarak ve çok çalışarak örle • 
yeceğimizt bütün Kurum arkadas· 
lanmla birlikte takdir ediyoruz ve 
o yolda. çalışmıya andlçmi~ buluııu
yoruz. 

Hükümef ıekere 

dair yeni bir 
karar verdi 

(Başı 1 inci sayfada) 
ve &clceıııl JmAl e-LLlil'l nıad<lclcnl~ kuıııı
nan bl.J.Qmurn hakjld ve hükmi &ahıalar 
15-8-19·12 CUllNIJl"l<.'81 gUnü ~nı tıca

rclane, mağaza, dıüldcAn, deı;>O, uınbar, 

Ce.obrllka ve ıımAIALhanelel"lrı<le euoc, 
kaınl&yoncu ve acenteleri :rı.e2.dlnde ve 
rırur J.Tle.ııık> mevcut ee.korlertn ln etll.'l, 
ıerarıı ve ml.ktarlarım ve bulundukları 
yerleri tıÖ8t<'ron tıeyanname1<'1'4 17·8·9-i2 
pa.ıartC6l a'k;şamtoo k<ıdar t>ulundukları 

>-eMTI en buyUk miUklı:re memuruna 
makıbuz mukabııtnde vereceklı.ıru:tr. 

5 - 15-8-1942 cumartesi akşamından 
evvel ııatılmıs ol'Up da henü:r. muşt.eri -
ısre teeMm veya ırösterdlkl•m ycırk"'l'e 

sevkedUeınlyerek sa.tıcı e~de katıınıs 

otan şekcırler eatıcı taratı.ndnn verile -
oek beyaııruuneye doeırcol.unacaktır. 

6 - 15-8-1942 cuma.rteel a~$arrnndan 
evvel 11atılnııe ve müeterl!er\nıe testim 
edtlme"k il2lC're yola cıkanlmıe yani M· 
yiln elinden cılınue ve takaıt mUetcrl 
eline vıınıınmı$ olan ııekerhe1" m'tisterl-
3-'e vardıın ırUnıli taklbe<'len günün ak -
şamına ka<l.ar tk1nct m,ı&tcdc ;ı.-..zıhtı(;ı 

sck!lkli! a~ t>lr 1>c;yanımı.ımc iılc bl'idl ri -
leeekUT. 

7 - Şeikcr lllltısı ile letılıral edenler
den 15-8-1942 cumartesi akşamı ellerin
de sa.ti 100 k11-0dan az ~ bulıı.ınan 

perakendcclleorle TUr'ktye ŞekC'l' Fa hrl

koa.ları Anonlm ŞlrtceU bcıYanname:re ta
bi ck>kl ldlr. 

8 - Akide, lokum. c!k<>laıta, leblebi 
~k<'rd ve eaıtre sr'bl şel«"l'den yapılmıs 

m.adde1er1n alım Vi! ıııatımı ~t ol . 
duku gibi bunlar beYann.ameye tl'bl de
tlldtr. 

9 - Beynnnıameler rn'!lndı?n!C'a·h all'ı

kalı mE"IJlurlar t:aratından :l"E!l'lcrlndc 
kontrol ed\loe<'ekttr. 

10 - 18-R-1942 tıalı !lllb.<llııTıdan it! -
bn'l'l'fl ~n (llelle btrer kllo ola1<1k 
sa~ışı ~tıtlr. 

Bulgaristan' da 

sovyet casuslarmm 
muhakemesi devam ediyor 

sofya, 15 a.n. - Ölllme m.ahkQm 
edilen general Salmof'un ve arka
dıı.şlarının davasına 17 ağustosta 
Varna harp ruvanında yeniden bakı
lacrı.ktı r. 30 kişi Sovyetler Birliği le
hine casusluktan suçludur. ;\'förldel
umumı 18 suı;;lu hakkında ölüm ce
zası istemiştir. 

7 japon tayyaresi tahrip 
edildi 

Heyeti Sofya'da 
(Başı 1 inci sayfada) 

isi Necmettin Sadak, iki memleket 
arasındaki dostluk münaııebetterini 
belirten nııtuklar söylemişlerdir. 

Gazeteler, t\lı'k heyetinin Sofyııda 
ki ikameti etrafında geniş haberler 
vermekte ve y..1zdıkları baı;ımakale
lercle tlırk misafirleri samimiyetle 
selaİnlıyarak bu gibi ziyaretlerin iki 
devlet arasımlalti dostluk münasebet 
!erini daim.ı dııha ziyade sıkılaştı· 
racnğtrıı belirtmektedir. 

Türk gazetecilerinin macar 
ajansına demeçleri 

Budapeşte, 15 a.a. - Macar ajan
sı bllclirlyor: 
Türkiye'ye dönmekte olan Türk ga

zet.t!cileri Sof ya ist"~.ı onunna keııdı
leriııi karşılayanlar ara.:ıındıı bulu • 
nan macar ajansı muhabtrine .:\.laca
ristanrla geçirdikleri güzel giınler
dcn ve mııcar hükumetiyle Bııtln -
peşte mahfillerinde gördükleri ka
bulden çok memnun olduklarını söy
lemişlerdir. 

Tiirk gazetecileri, macar ricııliyle 
yapııkları konuşmaların mac:ar hii
hlikumeli tarafınılan şereflerine ıer
tip olunnn toplantılnrın silinmez bir 
hatırasını saklıy.ıcaklarmı ilôve et· 
mişlcrdir. 

Tiirk gazetecileri. mııcar prnpa · 
ganda nazırı M. Antal ve macar h;ı
riciye nazırı mu.1vini ıarn hnrlRn ve
rilen ziyafetleri l iirk - macar ctost
lıığıınun bir tezahürü telllkkl ediyor
lar. 

Solya elçimizin ziya/eti 
Sofyıt, 15 oa.a. - Türkiyenin Sof· 

ya elçisi Berker nlin ,ıkşam Tlirk 
gazetecileri şerefine bir ziyafet ver
miştir. llıı zıyafette başvekil ve ha
riciye naıırı M. Filof, ba§vekilin 
umumi katibi Sar;ıfinof, matbu11 t 
müıliirü, gazeteciler birliği reisi, ~a
zeıc boaşmuharrirleri ve diğer şahıs
lar hazır bulunmuştur. 

Gazeteciler lstanbul'a 
hareket ettiler 

Türk misafirleri saat 23.35 de İs
tanbul'a hareket etmışler ve istas -
yonda matbuat ve protokol mudur
lerıyle, gazeteciler birliıti reısi ve 
birçok gezeteciler tarafından uğur -
lanmışl.1rdır. 

Mi~afırlere Svilingrad'a kaılar 
h·ariciye nazırlı;;ı tarafından tayin 
edilen mihmandarlar refakat eımlş
lerdir. 

Bah Slovenya' da 
milliyetçiler 

tam bir mülki 
idare kurdular 

Londra, 15 a.a. - Royter bil • 
diriyor : 
Batı Slovanya'da milliyetçi kuv -

vetier tam bir hakimiyet elde etıııiŞ
ler ve itııl)'an kuvvetlerinin taci7.ine 
ujiranıadan mulki idnrelerini tı·sise 
muvaffak ulmıışlarclır. Tirye~tı--Liilıli.. 
yana demiryolu hoyunra bir çok köy
ler de milliyct~·i kuvvl'tler tarafın -
dan ele geçirilmi:;;r ir. Slovanyn'nın 
merkı·~i Liihlivarı:ı'd,, lıir çok rehine 
kur§ıına dizi lmişıir. Villadenivoso'
da öldürülen hç it:ılyaıı askerinin in
tikamı alınmak için yedi köy baş -
lıın ıı~ıı~ı yakılmış ve 150 kişi kur
şuna ciizilmek suretiyle öldürUlmiiş. 
lilr. Almanların tnm imha siyaseti
nin tatbikine başlanılm.ıRı üzerine 
ha:dranrla ve temmu7un ilk on be -
şinde Savinja varlisinıleki köyler ıa -
halisi tamamen sürillmilştiir. Durana 
dıı 403 rehine kurşuna dizilmiştir. 

Müttefikleri·n yeni harp ve 
ticaret gemileri 

Nevyork, llS a.a. - Önümüzdeki 
hafta başında. beş İngiliz ticaret ge
misi ile iki amerikan tomito muhri
bi denize inclirikcektir. Bu sure! le 
yeni bir rekor kırılmış olacaktır. 

Çekoslovakyanın Kanada 
elçisi 

Ottava. 15 a.a. - Çekoslovakya
nın Kanada elçiı1i M. Pavalsek, umu
mi vali Athlone'e dUn itimatnameai
nl vermiştir. 

Nişan töreni 
Sabiha Bal,ıtatlıoğlu ile Reşit Ş:ılrı· 

gil'in ni~an töreni Cebeci'de Harca Mah· 
felinde iki tarafın ;ıkraba ve dostları hu· 
zunında dün akşam büyük neşe içinde 
kutlanmıştır. Genç nişanhlara sa.adcder 
dileriz. 

Acı bir kayıp 
Emc'kll yüzb:ışı ve ,\nkara lücearla

nndan ömer Nnil Gcnçttirtk rahmeti 
rahmana kavuşmuştur. Cenazesi Stıa -
dlye'ıkkl evlmlC'n kalclınlara:k EJllP· 
sultan ~ehltllğlne detn ... "<t!Lml.şUr. 
ımlian SE'hltilğlne dctncdUec<ıktlr. 

Son GÜN ve Son GECE 

ULUS SİNEMASINDA 
2 film birden 

1 - BÜYÜK A~K 
CLARK GABLE 

2 • Akdeniz korsanları 
PİERRE FRESN AY 

Gece 21 de 
BÜYÜK AŞK 

Pazar günü saat 10 da 
!Ki FlLM BİRDEN 

Telefon: 6294 

Vilayetler 

Zeytinyağ ve sabun 
alınacak 

İstanbul Jandarma Satın Alma 
Komisyonu llnşkanlıii'ından : 

Mi ktan :ıo.ooo kilo, cinsi zeytin ya
ğı fiyarı 11 ı. kuruş .ı:ı Sn. tahmin hr
dell 34.32!1 lira ilk Leminı.lı ~5H lir.ı 
68 kuruş. 

Sayın halka 
13eloolye Rels!lğtn<.tcrı: 

1 - Tak&! üercUciine yapıJ.an 
Yilzde 60 zamma ırore tan7.lm edi
len list.cler ao!orlcre d,ığıtıım.ıa· 

tır. 

kuruş. 

2 - Tak><lmclrelcrl açr'k bLl
ıundtn'MI ve oozu.k tak.-..1mctre 
kul ınıın ve ıstenllen yere gjttrnl· 
yen ve her ne suretle oıunıa ol· 
sun talimatname 1111..'lfınıı h.nre· 
l«•t eden s<>forler lçtn dertıal 2R911· 

Miktan 20.000 kilo cinsi sııbun fiya
tı 79 kuruş 78 Sn. tııhmın JedeJı 
ıtı.956 lira, ilk teminatı 1196 lira 70 ı 

l - Nümunesiyle evsafın;ı ve ş11rt- 29(;0. 2713, !>983 ve 6847 numara· 
namesine uygun fiyatı ve ilk teıııinatı ıı telctonlıı.m. mn!Om8't v<'rmcl<'rl 
yukarırl:L yazılı otuz ton zı-ytin _v:.ığı 1 ~a)1n halkt.-ın rlca olunur. Z7~ 

ve yirmi ton sabun 17. 8. 9ı2 p:ı~ar- ı ~ 
tesi Mat lı5 te htanbul Taksırıı'ılc - -
jandarma satın alına. kornisyonııııılıı MİLLi MÜDAf AA V. 
kapalı zarf eksiltnıe~iyle alınacal..tır. -' 

2 - İki k:ıleııı yi~·ıoceğin hir aradıı 1 • • •• 
veya ayl'ı ayrı isteklilere ihalesi c.ıiz- Bına ınşa ettırılecek 
dir. M. :O.L \ t!K •• .a.. Al. Ko. dan: :Jf 

3 - Taahlıüclün ba.~lnmıısı VI' if:t~ı 3680ıs6 lira :;o ku~ keşi! Qede J 
sırasında ıhtiyArı ml'cbııri olan elam- Gölciiktc ,);na temel ın.aau 19.8-9'1 
ıı:a resimleri, verıı;iler, mıık .wele ve Clll"$<.l111ba ıırU:ıJ ı;aat 15 t:e kapalı ~· 
teminat iı;in oLın masrn flarla nıuaye- in ~kbllbn ye xonulmuşlur. İlk te.rntaıll' 
ne m;ısrafı tev~ik eılilmek şartiyle :ıy- tı 

18473 
ura 

46 
kuruştu.r. İstekl.IJcrıJI 

rı<'a mıilealıhide öılene<'ektir. 
·~ - Sahıın çuvalsız alınıı.I'~ k vt icn- 2490 sa.yılı kanun ahkl'ımına ırore 118 • 

lıında çuvalları ayrıca mübaya edıle- zır!ıyacakları zartıa.n ihale giınü ıwt"1 

cektir. 14 e kadar M. M. v. 4. No. hı Sa.. ~ 
5 - Şartnctme her ıriin komisvonu- Ko. na verme!Nl keşif ve &artnarrt 

muT.dan pnrası.ıı alınır. Numuneler hrr 1840 kuruş bfldel mukablıl1 sa.tın alJ11' 
gtın ~orliliir. 

6 - İsteklilerin kıı.p11lı 7.arf teklif 
mektıırlarını ilııle vaktinnen bir sa
at rvvı·line k~cl.1r nıakhıız kar~ılıibn
rla ,ıdı geı;en kornisvonurrıu7.a vı-rıııe -
!eri. (SOU-.59511) ~161 

.Şose ve menfez inşa 
ettirilecek 

tzmı. VJ.id.yetl Daımı .C:neumen n.ıcrı. 
Gulbalıce - Karaburun yolunun 15+ 

833 - 20 + 610 ktlometre!C'rt arasında 
yar>tla<'ak SOGe ve sına.! lmall'ıt lını:;;ı.ı Lı 

30021 )lra 17 kuruş k~l! bedeli üzc-.ıı!n

den 10-8-942 tarihinden tttlbaren 20 ırlin 

m\ıc!dct.le kapalı ek.sUtmeye konulmus
tur. 

Ek..s11 tme 31-8-942 pazartt'f'ıl ırUrııü sa
.at 11 de tz.rnir vlliıyct cLMm1 enctime -
n·l,nde yapılaC'a.kt.ır. 

!,;tek!,ler hu işe aı.t keslfname, mu -
kavele proJE'Sl, ek~.ıtıme fenni. hususi 
ve ba},rulırhk J~lel"! earmrunclcrlyle 
keştr tarsi!Atı ve riyat sllAllesl cctv<'llc
rlrıl tzmtr, İstanb-ul ve An.kara narın 

m1Mürlil'klerlnrle görebılıHırlET. 

İsteklı Lerl 2·190 sayıh yasa hüıküm
lertne ııore tıazır!ıyaeaklan 2251 llra M 
kun.ıshık muvnkk.-ıt teminat 11e 19·12 
yılına a.it ti<'Aret ocı .. sı ve tzmlr \'allll
A"ln<len lsUh~ıı ı e<lecc>klerl ehliyet vesi
kalarını havi tl'kllfnamelerlnl yukan _ 
da yazılı <ıa:ı.tt<'n bir saat evvel etıMi -
men rPL<ıll{!'lne tev~ ile mak"buz a.Jrma -
lan !Azım<iır. 

Poota.d.a vaki ~llkmcle!" kalbul edl:l-
mez. (456.5/6508) 2570 

komisyonundan vel'l112'. 
(611G) 2235 

yangın söndürme aleti 
alınacak . 

M. M. V. 2 No. 1ı Sa. AL Ko. dıtll• 
Beher adNlinc 30 lira fiyat tııll' 

min l·dilPn 50 arlet sis yııpacak yarı; 
l{ın söndlırıne aleti 28-8·942 cuııtt 
günü saat 11 de o.çık cksiJ.tmc 1 ~ 
satırı alınacaktır. tik teminatı 11 
lıra 50 kurw;tur. Vermek istiyenle; 
rin belli gün ve saatte M. M. V'. 
No. h Sa. Al. Komisyonuna gelme-
leri. (636 l) 2581 

Çeşitli malzeme alınacak . 
M. M. V. 2. No. 1ı Sa. Al. Ko. f~a_!lİ 
HePSinc birden 1300 lira fıYş 

tahmin e<lllcn 500 adet siyah emıı~· 
ye, 1150 arJF•t nıa\'İ renkll pasif ~~ 
runma ampulU 28-8-942 cuma g{ıll 
saat 10.30 da açık eksiltme ile satı~ 
nlınacnktlr. ilk teminatı 97 lir:ı ~ 
kuruştur. Vf'l•mC"k istiyenlerin he' 
gün ve sııntte l\!.M.V. 2 No. lı SıJ.. 
Al. Komisyonuna gelmeleri. 

(65:59) 2582 

Hayvan hastanesi tamir 
ettirilecek 

M. M. Vek. Sa. Al. Ko.: 
Akk·~rüde bu!1ıruın M. ::lf. V tı:ı,-vıııt 

hastanesi tamtratı p:ı7~1 rlıkl:ı thal<')..ı 
konulmUŞtur. :'>tuhammcn bedeli 1M6 

lira 4 kUl"\LS olup katl tımlnatı 24'.2 1111 
45 kuruştur. İhalesi ~o. R 942 persernııe 
günil sa.'lt 11 de :!'>!. M. v. 4 No.lu Si'· 
Al. Ko. yapılaro\..-tır. Şartnamesi 41. :ıcu· 

rus mu'knlbfürıcll? komlsYonda aıınabiJif• 
inşaat işleri 1stekl11er n temtııatln'Tlb'lıe btrMkte .,w· 

Erzurum !mar Birliğl Reisliğin- aY)"('l1 gün ve saatte koıın~ mıtuTI" 
den: malan. (6554) 2626 

!ma.r Birliği tarafın~an yaıııtınla-
eak dördf'r daireli sekiz mevyonun Öküz ve beygir satılaca1' , 
inşası işi kapalı zarf usullyle eksilt- M. ,;\L Vek. Satın Alma Ko. da.J)• 
meye konulmuştur· Çürüğe cıkanlmış blr öküz ile~ 

Keşif bc'deli !l0:>46 nra<11r. baş bcy,glr 18-8-912 salı günü sı-
llk tf"minatı 7466 liradır. 9 da Akköpril bPJedlye hayvaıı p#' 
Şartnnme, plft.n ve diğer evrakı d t 1 ak 

+___ • .. ~ 1 zarın a sa cı tıc Lır. 
.ı:ı:nar bırllğl muhasebesinde goru e- !sLeklllcrin belli gıün -.e saat*' 
bıllr. , . mezkür hayvan pazannıda buluııırn" 

E~ılıtme 31 e.ğust~ 942 pazıırtnsı 1 lnrı. (6689) 2701 
R'Onü saat 15 te Erzurum İmar Blr- _" 
nı:ı encUmeni tarafından vilAyet ma- Evrak sandığı yaptrrilac~ 
kamında yıı.pılacak1ır. M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 

Taliplerin ticarrt odası vcsika'l'I 15 a.dPt evra'k sandı~ı yaptınl#' 
VP bu ise ıılt nafıadan alacaklıın caktır. Pazarlığı 2·1·8-942 pazartc:4 
ehllyrt veı;ika<;ı ve teminnt makhuz· günü saat 11 dedir. Resim ve şartnll' 
lnrını ve tekli r mekıturılarını o ıdln ınesi her gün Jroınisyon<la görüJelW 
saat 14 ten evvel komisyon riyase- Jır. İslı.ık'lilerin helli A'Ün ve saııt~ 
tine vermı-lerl llfın olunur. teklif edecekleri fiyatlara göre ekil. 

(8578-6613) 2649 temlnntlnrlyle birlikte M. M. veı-<1' 

K 1 f l• 1 !eti 3. No. lı Satın Alma KomisıYO" 
apa ı zar usu ıy e nuna gelım-lcri. (67U) 2782 

eksiltme ilanı Tamirat isleri 
Yozıra.t Nafia Mddilı'lüı:rtinden: l\t. l\t. v. Sa. AL Ko ... dan: 
1 - Yoz~at-Yeıitöy yolunun O + 460: 24 ı>artadarı llbarct bando !11'17.11lt1 

6+910 uncu ldloımetreıert a.rıı.sı:Wa 24-8-942 pazartesi günü saat ıo da pıı· 
75703 Hm 78 kurwı; ke6U'Ji varyant şo. 
se ve imalAtı smııdye ışı kapalı zart u -
sul!Qrle eksiitmeye konmııştur. 

2 - Bu Jşe alt ~M't.name ve evraklar 
ıunlardır: A - E!ı:stltme sıı.rtı1amcsı, 
B - Mu;lcavele projesi. C - Nt!ıa fşlcrl 

ırenel şartnames1, D - $09f' ve kclprti
ler fenni sartnamesi. E - Metraj kesil 
hülAsasl ~ projeler. 

tstek:11ler Yozgat natıesın<h. bu ev -
rok ve ııartruunelerl görobtl!rlot:'r. 

s - Da>iıtme 28-8-942 cuma günü 
saat 15 te vl!Ayet dınlml encümeninde 
yapıle.caktır. 

4 - Ell<Blltrnc<Ye ı;lır~bllıınek f;,ln ls· 
tek11lcrln (4!l:>5) lira (18) kuru~ mu
vakkat teminat vcnnelerl ve oun~fon 
başka aşıığıdaki vesa,J.ld ha.12 bulurma-
111 !Azımdır. 

A - En az 50 bin li<ralık yol msa • 
a.tı yapmış bulunmııııı, B - 1naaatın 

mesullyct.I tenn~1 tekeffül etmlt 
bir mühcndı1s ve(Ya. ten memuru lstlh -
damını taahhut etmek. C - thal<' 
t:a.rlh1nderı e:sııaı1 Uç ı;ı\hı evvel m1Jra
cae.tla vtlfıyetron eksl!luneye f'.iTeblle
ceklertne dair v<'lllka alrnnlan şartllr. 

5 - Teklif mektuplan üç•ıncil rnacl· 
ded<' :;azılı saatten bl'I' saat ;vv~lin.• 

kadar dalml encümene l<'Cotlrl!erl"ic encü
men retsllğtne makıbuz mukahlllnde ve
rllec<-kıtlr. Poota ile gönderilecek m~ -
tuplann nnıayet ücüncü ma.d<lede ya?.ı. 

h sıante kadar gelm1e olmam ve d;& zar
fın mühür mumu ne b>ice kapatılmış 

bulunma1J1 !Aznn<lır. Postada .:ılncak ıre-

ot'kmeler kabul edilmez. 26:>2 

7 Numaralı Halk Birliği 
azasına 

'Rirlik rciı<i sa)·ın hnlkın i~lerini ko
l:n·lıı5tırııı.ıık üzere cumartesi ve pa
za"rrlan maada. her p:iın 11~leılen evvel 
saat 9,30 ile 11 arnsında Kızılırm:ık 
rnrlcicsi Xo. :19 d:ıki e,·indc bulıına
rnğıııı ilıin eril'T. Aynı •aatler esn.ı '111-

ıl.ıı />!195 nıınınrnh trlefoıı ile de eırıir
lı>rini telıikki e<lı-r. 

17117 
7 No. 1ı Jtnk nirlli(i n..ı~i 

s~it A vnnsr.u 

Fosfat safin alınacak 

zarlıkM. t.aın-ır ettırl1ecakttr. 

Bu işe alt l:i51:<" kom?&;-·oııdıa. he-r gül\ 
görılJAm111r. 1ste'kl1lcır:ln mua~ ıı-U!\ 

ve ııaııtt.e M. M. VckAh'U 3. No. ıu sa· 
tın alma kımıls:vonıma. gclmelm. 

(6715) 2783 

Sicim alınacak 
M. \1. V. Sa. Al. Ko. dan : 
Knnıisvoncla mevC'ut niinıunrsine ırli 

rı- '.!00 kilo skim 2el. tol. 9 ı2 paıarl e·.I 
ıtiinii saat lfl.30 lıı p:ız:ırlıkln sntın 
alırıa<'nktır. fsteklilrrin belli p:ıin ve 
~.ıatte teklif rdecdderi fiyata p:iil'il 
kati tcıııinalnriyle hirlikte 'r. M. Ve
kiileti a :\·u.ıu sııtın AL konıi.,yonuıı:ı 
r:<'lınl'icri. (fiilli) 27Sı 

Kaymakamlarla Haniye 
Müdürlerinin vazife 

ve salahiyetleri 
Huku,kl, tatbl!kl ve !darıl 

Müerut.ı: M. Fikret 
tstnnbul-Ciıtıan kltab<."Vl Flat 1!50 

-( 16 / Ağustos / 1942 )-
8.30 program sa:ıt 
8,'l.2 müzik (Pl.) 

8.40 aJanıı 

8.55 mUzlk (P .) 
D.~ ev.in ııtınU 

12.30 pro&nı.m 

!'tıltl 

12.33 mllzlik: saz 
eserleri 
12.<15 nJans 
13.00 mü k. r1n 
ve türJ..-nlcr 
ısao mo : radyo 
ııal•>n m'lrnıı•'"!ısı 
(Viyolonist Necip 
~61on ). \\'alt r: 
Kuğu r; Brohmq. 
M C'llr dansı No 

Str uss: IIaya,ttafl 
Zt:V'Jc alınız. 

18 00 J•roırmm. S. 
18 03 müzik: r;ıdJIO 
dans oft{cstnısı 
lN « L E&cng!l\ 
idaresinde). 
18 40 müztik: tasıl 
h ct.l 
10 30 njan11 
19 45 lstanbUl ııt 
~ .ır1$lıırınm zımır.c-

1 1 
19 55 m-O:zlk: g(lıtl 
sesler (Pi ı 

Tasfiye halinde Ankara Elektr k 
Türk Anon.m Şırkellnden: L: Leonolıl: ls-

20.15 konuşma 
ctutum ve bak11·11l 
20.30 müzik: kn1'1· 

ıık mnkarnlardıın 

s.ırkılar Knzan su u tasf ycslnde kullanıl· ııa~ s.rtLn l; 
mak Uz re 2000 kilo Fosfat (P2 05> Kostal· !ı:pa,rıyol 

satın alınacaktır. ı d nsı; Kumok: rus 
Bunu 61rketınılze teslım edehlle- da1151: Dnıd a: Ma

ceklerln en ec 28 ağustos 1942 cu- car havası: ı> 
ma günü ak.samına kadar tesl nı l'hemegır: KöY 
mUddetıyle fiyat b ld ren. t ktif 

21 00 zJ.raat s.'liltl 
21.10 tems11 KU!l ' 
irlJ a11cst 

Santiego, 15 a.a. - Amerika hıı -
vacılık dairesi reisi amiral Tovers, 
çok fena h·ava §;ırtları içinde büyük 
Amerikan deniz tayyarelerinin Ale
ut adalarına yapbkları akında de -
nizde bulunan büyük 7 jııpon deni~ 
tayyaresinin tahrip edilmi§ olduğu· 
au bildirmiıtir, 

me:ktuplnrını Şirket D rektörlil~ ıne d.nrun; Le•ıpo ti: 
~--•••••••••mi" ' vermeler! iiA.ı:ı olwıur, 1790 Macar tantczısı: 

21 sn mi.i~ik "qıtr• 
mt'tl oı;>erasıooan" 
22 3fl !>il.at. aJflll9 

22.00 kapamt 

k 
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Odun ahnacak 
.Metr s sa. A~ Ko dan: 
1 - 50:>4 ton odun .kapalı uıı:fla 

"'ıt tın aun ktır Muhammen bede-
1._ 17Jl96 l radır. İlk tcnunat. 12889 
~a 70 ırnru 

2 - lhal ı 17. 8. 942 sanı 16 da 
ilamı .tetrts C ft nde ;ıo apılacak-
t.ır. Ta erın haJe saııunden bir 
laat <'", tcmınnt ve teklı! mek-
lunıarını Ko. na H rmclcrı. E"·sat 
!~ şem t Ankara, l tanbul, lzmir Lv. 
""11irl f:ı Sa. Al. Ko. Jar yle konıls
tonumuzda göruıtır. Postadaki ge
Cikmeıer kabul d lm z.. 

(6172 2181 

Çeşitlı sebze alınacak 
Ge ıholu !'ia. Al Ko. il ş. dan 
hıtl) nç iç n 60 ton patlıcan, liO 

ton ) azlık ııatate 20 tun ton ates. 
ıo ton tııbcr; k p 1h ır.arfla ekb lımı-
~ konulıııu ur. llluh rıııııen beddı 
l>11tlı<" 101 O O lıra, l' t ıtr in 2Cı-'h0 
d •nıatc ın 2soo !ıra t e hılıcrın MOOO 
hra olur karı tl'.'ıııın:ıtı ihaleden •On
ra takarrur erle ek b del uz.,rimlen 
h .. aıı eılılı;rek alına<"aktır Temlna•ı 
261 o liradır. E• f ve ~arttıanı~si 
Ge!ıholu merkez Sn Al Ko. nunılıı 
töruhır. K palı :r.arf usu!U ile ıh le
•I 2 1. 8. !H~ eu ma guml saat 11 d~ 
va. Al. Ko. da >arıılaeat..tır lstt-ni
teıı nıektıınl ırını bteklıler lluılerlen 
u:r snnt evvel Komili) on v .. rml''ı·rı. 

(63JS) 236~ 

Kemiksiz koyun eti 
kavurması alınacak 

1(1\.rs ~a Al. h:o. d1.n ı 
Rır kı o una ıahrnın edllrn fiyat 

too kuru t n .! O ton kcıı ıkslz ko
) ıın etı kn\urnıası kaplllı ~arf usu
lıyle <"kınltıııcyc konııln'lu tur. İlk 
t~rıııaatı 2J~ıi0 lira. 1 nkarrür edecek 
~h t üzerinden kati teııılnat alınır. 

ııı tnn 'cya 150 Şer tonluk dort par
ti içın ayn ayrı teklıf mektupları 
kahul olıınatıı lr. 60 ton lçın ilk te
bılnnt 6760 lırn Şartnsnıul komla -
Yonda ıt •r ılrbllır Ek ıltnıe~i 21. 8. 
h~ cuma ıtunU &a'lt 16 30 da Kars
ta koınısyonda vapılac- ktır. İ&tl"klıle
rıo rıtl"'-kt'.lr ıı;tin ve saatten bır saat 
evvdlııde koıııısyona vcrınclcrı. 

(63~9) 2367 

Kemiksiz koyun eti 
kavurması alınacak 

ı<anı Sa AL Ko Btk. 

t.ı rindt•n 

• 

t a ı kUr T< ı tan 'j")'a 50 er 
t<>n uk dort ı;ıarll ıctn ayn yn tC'kllt 
11)(.ktup rı k bul ol nab l • 50 ton lçlıl 

lllc teminat 8711 1 nı.dır Ş.vtnamcsl her 
l?ıtman koml8Yond:ı K ril <"b Eksiltme
_. 21 R 942 !'uma ırlim.1 an t 17 de Kars

te kom19yon yapılaca t r. lstC'k lerln 

tnt>zkor ırUn ve sa ttm btr ıoaat evvel 
ito.nll!yoıı<la hazır bulunma n. 

(6330) 2368 

Çeıitli yiyecek alınacak 
As. Pos. 2672 Sa. Al. Ko. Bergama 

Bt-her K.2. muhammen 
Cinsi .M ktarı feyatı kurus 
Nohut .,o 000 20 
:Suigur 76 000 25 
'Patat€'9 60 000 35 
l<. Fıuıulya 66 000 30 
P rin~ 50 000 59 

Bcntamadakl kıtalann lhUyacı 
le: n cıns ve mıktarlan yukarda ya-
2tlı iaşe maddı>l<>rl kapalı z:ı.rfia ek
&! tm :ı; konulnıu ur. 

lhal st 25-8-!>12 lı gtlnli saııt ıs 
~ B rgamn As. a. AL Ko. yapıla
caktır. 

Muvakkat tAm nat !hal<' bedelinin 
% 7,5 dır. Vasıf ve şartlar her gQn 
kı:m1!syonda örüleb lır tsteklllc>rin 
S.rekll Vl'Slkalarlyle b rl kte ihale 
saatinden bir saat evv ı mrktupları
rıın Bergama As. Sa. Al. Ko v<'rme-
lf'ri llAn olunur. <6535> 2552 

Kunı ot ve saman alınacak 
Aa. roa. :167:2 sa. Al .Ko . .uerııarna 
Cln8t: lrunı ot. mlktan 200.000 beher 

~unun muhammen tl)'atı 7 ıcunıı 

(tel tııaJ.yıW) 

Clnet. ııun.uı, rn1ık tAn 300 000 beher 

ktı.»unun muhammm tl)'&U S 1'UrUI 
(ha.mıan) 

Beı;ramadald ıotaııum lht1YM'1 \çlırı 
1Ukanda yazıb ot ve sa.m n ICaP!lı 
2ar1la t'larUtmO'l' konu ıatur. lllaksl 
26-8 942 canıımba ıtUnu saat 1.5 te 
Serııamadft Sil. Al. Ko ) ı;ıı roktır. 

Muv&ldc:a.t h ıe bedel nJn 
3'i17.dfı 7,5 tur VMıf ve 
k<:ıın lıJ,yOnda SÖl'Ü lf"b 

lllltlıı A• s tın Alma k m 
~leııl llAn olunur. ( 

Odun alınacak 
Ko. Sa. 

ta:Y n olu-

r le birlikte 
t t.mclen-

nın !uzumu blldır r. <6J!J8) 265i 

Saman alınacak 
İskenderun As Sa. Al Ko. d'an: 
Aoa ııia m ktarl rı yazılı 2 ka· 

•cm n lsteklı çıkmndığınılan 
bıı ay ıçıı ıı paz rlıkln suıın alına
<-aktır. Mıktarlarıyle muhammen be
del ve ılk tenıııı tları hizalarında 
gösterılrn ştır. İsteklıler ş ırnnmeyı 
her Un t k nderun As. Sa. Al. Ko. 
da örebılır 

Mıktan 3 O ıon cinsi saman mu· 
h mm n b ılelı 20900 ılk teminatı 
1 7 50 3 O man 20 00 1567 132 

an 7260 544 50 140 man 7700 
077 50 (6431 l 2658 

Kuru ot alınacak 

te konıl6Yonu-

2630 

Pamuk küspesi ahnacak 
'i ı 1\ ı aıı A . Po t ıso Sa. Al. 

Ko d ıı 
l 

Odun ah nacak 
Iaıkenderun Aa. Sa. Al. Ko. dan: 

ı:. 

-
-
-

Matld& m•ıctar:ıa.n yazılı 5 kalan ockırı lııa.ı;ı&b zarnıı. elm6'ttlı~ 1cııırımo.u.tu 

Muhamrnat bedellıııriıYJe la: temkwaıtlıın Ye ~ ırUn>eri oet.vSlelcıl htııaM.nndft 

gösterilmı.tir. Teidlıt melctup.lu'I ihale tanhtr*l ~ -tinden 1* -t .,_, 
vft kA:ırnı.ır.-ona. -nam._ olm&bdır. Gec selft\ rnEtct.uı;ılar Jca.bul e<tnıneıı.. l'fıkllf 

mektupla.nnll ~ 4. ~ ~ .kanlml ~ konıllrnall 

dır. latelcWerin l&rtft&melfın ı&melı: lıC*ı Iııbnderon Aa~ Sa. AL Kom. rnönııea 
atları. 

Cınsı 
OdUI\ 
Odun 
Odun 
Odun 
Odun 

Miktarı 
Kilo 

2.372.000 
1.040.000 

592.000 
960.000 
624.000 

Muh. bedeli 
Lira Kr. 
59300 00 
26000 00 
20680 ()() 
24000 00 
24960 ()() 

tık Tem. 
Lira Kr. 
4447 M 
19M 00 
1551 ()() 
1800 00 
1972 ()() 

İhale- &Un 
26-8-942 .. 
27-8-942 
27-8-942 
28-8-942 

<6538) 

lftat 
ıo 
ıs 
10 
ıs 
ıo 

2554 

. 

Çeşitli taze sebze ah nacak 
A& Pos. 1070 Sa • Al. Xo. den: 

k 1 - Kıtaat ihtiyacı lıclD .... tlda cıın. vt miktar, muharnm«l bedıellıf'l'1ııl'8 il 
Umina.tı ıtısı.tertlen ~ eebalıeır 2490 ~ kanunUI\ 4ı6 maddMlntn M tıkraama 
ıtore pazarlıkla sa.tın alıllı&C&ldlr. 

2 - Sebzeler Jcıtalann ırUnlOk lhCıb'aeı ıWlbettnde 60 ırUın mrhndı\ )l'IL 7~ . 
ttnı>umunda vaıronla ve ;rahut Jata.Jann bulundulu mah&Uerde W.Jılım edlldi A'I 

ta.kdlrde aynl'.'.a nalcllıYe ~11 f'b7a,Uara zammediör. 
3 - Taliplerin 18-8-942 cllnU ııaa.t 15.30 lcanlJn1 tıerntın&UıLl'tYle bk'llkte 1 

tanıbul Rami <."lvannda Met.rls ct1Ultıınde kınmWıııon& mUraea&Uıı.n 1'1An okınur 
4 - Evsaf ve eenıt ı.tanıbul ve Izrnlr Lv. Amirlılldt!ri Sa. .Al. Ko. dft. Arık 

S• 

... 
m M. M. v. Lv. Amr. Sa. Al. Knm. Bqkanhtdıa.nnda rörülebid'lr. (00.30> 2663 

Miktarı Muhammen bedeli 1lJc teminab 
Cinsi Kilo Lira kurUI Lira Kr. 
Dolmalık blbf'r 42900 8687 25 651 54 
Taze fasulye 42900 7970 82 597 82 
Kabak 42900 4220 00 321 75 
Sobn 28400 6310 48 473 29 
Kırnıı7.ı domatff 28400 4686 00 351 45 

Zeytinyağ alınacak Kuru fasulye alınacak 
Gf'llbolu Meric:ez Sa. Al. Ko. dan: Çamı.:ıakale :sa. Al. Ko. dan: 
thtıyeç ~ mevzua.tk ambllnı. tH - lhU)'aç lcln 7l5000 k 1o kuru taııulırc 

k-.nm 42 ton 2,5 u.tt.H zeyt.ınyatı pu.ar · lR·S-942 M.11 ırtiTtU aaa.t 11 de P.'\L'U"lı 
bklll sa.Un alınacaktı!'. KaZMIC bUhran ı.ıı. •Un alınacaktır. Muhammen bede 
versrııertYle ;pul ma..ratlarb'le ~ilk e.. 30000 lira kaU teminatı 4MO l~dı 
dilmek şartb'le d1ite!' m0tefen1k mu 1 Evsa.f ve eartıan her ıtün kmntaynoıLı 
ratıar mü teahhlttıııe lıııde edt1mf!k üze- ıtörlüeblltr. Iıtteıkl lel1rl ihale ırtırrll k 

il 
r. 

o-

re muhıınvnerı bedeli 4944 tra kAt! ~ ~ bulunmaaln. 
mtnatı 7446 l1T'a 60 kuruetu!'. Eveaf ve <6634 ı 2774 

Odun alınacak 

e 

aartname&t Ge~ bolu merkez Sa. Al. Ko. 
ıtörüleb lil'. lllalesi 20-8·942 penembe ' 
ırUnil &aa<t 16 da merkee •tın aımaııın- Sarıkllmış Sil. Al. h:oın. dan 
da • laca.kur <65951 276:5 9800 ton odun paıarlıkla topt.lln v 

-o 
o 

)&.pı • ı bin tonlu\. partıier hıılinde alınacak 
Koyun eti alrnacak tır. Kilosuna tahmin edilen fiyat 1,8 

Err.ıırum Sa. Al. Kı>m. dan : s_antimdiT. Ht'p&inln teminatı 2014 
tı 

ı-

R. 

7. s. 942 tarihinde kapalı sarfla lır.a I?OO tonluk parç11l~rın temina 
nııınakasAsınn istekli çıkmıyan 100 2700. .lıra şartn.ıınıe komısyondan al 
ton kemiksiz koyun eti kavurmaaı bir nabılır Ye görülür. Pazarlığı J9. 
hir ay içinde p.ıuarlıkla satın alına - 9•2 çarşamba günu 1111.nt 1" tt' yapılı.-
cak'lır. c.aktır. (6686) 2776 

l'azarhitı pazartesi çarşamhll - YC Sığır eti alınacak 
cuma gUnleri Euurum Sa. Al. Kom. Gellbol M k Sa. Al Ko dan : 
yapılacaktır. ilk p.uarlıitı 19. 9. 9"2 l - ı:tıy::r I~~ 25 to~ .;aklan 
çıı~ allmb" gil~~dür edilen fiyat 200 :>ıA"ır eti pazarlık.la satın alınacaktı r. 

osuna a mı~ 2 - Sığırlar tartılarak yanaı e 
kuruş tutan 200 bın lira olup ilk te- b d 1 ekti 

ı 

-mınntı 11260 liradır. Şa~t.namt'ıl hu ıU 3ar_e ~~a~en bedeli 25000 il 
gıın komi_s)onda görü~t'bılır. lstt'kll- ra ve kati teminatı 3750 liradır. 
!erin hellı günde temınlltlar\yle k() - 4 - Evsaf ve eartnamecl Gellbol 
misyona milral".a.atları. (li59T) 21611 Merkez .sa. AL Ko. nunda aörüie 

u 
-

Kunı bakla alınacak bilir. 

Çatalca Aa. POL 760 Sa. Al. Ko. 
dan: 

50000 lıralık kuru bakla 21 atuı
tos 942 cuma gilnll saat 15 te Catal
ca 760 Sa. Al. Kom. satın alınacak· 
ur. Evsaf ve eartname her etin ko
misyonrla görülebilir. Muhammen 
fiyat 25 kuruş kat! teminat 7500 li
radır. lstiyenlerln belli gün ve aaat
le komisyonda bulunmalan. 

<6698) 2767 

Saman alınacak 

Yukarıd.a yazılı tk1 kalem ııamana 
ihale ailn(lrııdıe ta»P cıJaMdıiuıdan ek
sUtm8\ln bir ay iclndıe pazarlıkla ,apıl· 
llWl&ın& karar va11mı.ıx-. nmtıtme ı-8-
942 gününden ı-9-9'2 silntlnl kıdar de

vam eder. 
Şartııamelılri h« sQıı ~ 

ıtörlllebtıılr. Taltl)lerin ~· 
bh1ııcte her &'Üil '°111 ~ müra
cıı..at etmeı«t tıAn oı~. 

( 6'104) 7168 

Kunı ot alınacak 
Eskişehir Lv. A. Sa. Al. Kom. elan: 
İhtiyaç için 600 ton balyalı kuru ot 

kapalı ııarf u&ulü ile eksiltmeye konuL 
muş ise de talibi çıkmadığından pa
zarlıkla alınması muyafık göTUlmüş 
ve pasarıia da klmıe gelmedlli ci
hetle son pazarlığı JH. 8. 9"2 Hlı ır:tl
nu Hat 10,30 da Eski ehlr Lv. A. Sa. 
Kom da ) nıııla<"aktır. Beher kilo tel 
bal> alı kuru otun rnuhanım~n fiyatı 
1 kuru tur. 150 şer tondan aşalı ol
mam k u7~re parça parçll da verilir. 
!,\ ıfca şeraiti her gun mcııal saman
lıı.rında &llzli geçen komlııyonda gnrü-
1 ır. t teklil.,rln taahhllt edt'<"ekJ.,rl 
ııııktara gore temlnatlariyle liırTike 
müracaatları. (6622) 2769 

Kunı ot alınacak 
Eskışehlr Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Ordu ihtiyacı ıcın 500 ton tel bal· 

yıl ı kuru ot kapalı zarfla ekııiltmek
ye konulmuş Jıe de talibi zuhur et
m dı ndt-n 1 ay zarfında neticelen
mek Qzere pazarlıta konulmU1tur. 

llk paznrlıgında talip cıkmadığın
dan 2. pazarlıA"ı 18-8-942 salı sllnU 
saat 10,30 Eski:ıehlr LY. A. Sa. Al. 
Kom. yapılacaktır. 

50 aer tondan .. aih olmamak ü
zere parça ı>arca da verilir. Beher 
kilosuna tahmın edilen fiyat 7 ku
ruştur. Evsaf ve şeraiti her etin me
saı zamanlarında sörUlllr. Taliple -
rln taıthhOt edecekleri miktara slS
re kati teminat akçelerlyle müraca-
atları. <6624) mo 

Kunı ot alınacak 
Sarıkaınıt Sa. AL Ko .dan: 
1 - Kapalı zarttall vwllen l'b'at pa

halı ıtörüldü ıtlinden J1117.6rl lk'la 1000 ton 
tel balyalı k\11"11 ot abnacakbr. 

2 - KtlMUnA blhmlll ~ fbıat 
6 kurut 91 santim 9hıl> temdl1aL 10865 

ttradır. 

3 - Şartname konılııı)'oiıda ~ -
bür. 

4 - Pamrlık 19-8-942 ııOnll •at 
15.30 da yapıltlcalctı!'. 

(6677) 

Nohut, pirinç ve yetil 
mercimek almacak 

5 - Pazarlıkla Jhaleal 22-8-194 2 
2. cumarteel günll saat 11 de Merke 

Sa.. AL Ko. da ya.pılacaktır. 
2T16 <6766) 

Nohut alınacak 
: 

-
-
-
r 
--

-

tamr Lv. AmlrltlQ'l Sa. AL Ko. den 
ı - Clrwl Mhut, mıktan M.000 k1 

ıo. f'lYatı :n kuruş. Clnll ve m1ıktan )'U 

ku'ıdll yazılıı ttıtiyac puıarhlc:la 11atın 

allrıaaı.Jd.r, PRzarlık Ye ıtıaktll 19-8 
9Cl ~ aıQrııü ..... 16 da bml 
ı.. .......... 8L AL ICo. dıı. ,..,..._..k 
tir. Ka.tıl tıemmM:l tl'8le bedellnln ~ 
de 16 tdlr. v..ı ve llll'tSar lwr' ırUn Ko 
da aıör01ıQr. ı.tl!I• c ıtıı ~ ırUn 
W Mfttte t.enıdnAUarl:yle W diter ve9I 
1calarb1e blrblct.e Ko. na m(lnı.catııtlfl.!"ı 

<6739> zrn 

-----

Ot ve saman alınacak 
As. Pos. san Sa. Al. Knm. dan : 
3. 9. H2 per~embe gunu saat 16 da 

tel balyalı 3200 ton nt ve 2800 ton 
samın pa&arlı«ia satın llhna<".aktır. Hu 
ııusl şartnameleri her p:iln komisyonu 
muzda ıı;örulebi!t"ceğl gibi birer suret 
leri Ankara. İstanbul, İsmlr Lv. lmlr 
liklerl Sa. Al. Kom. rdsliklerl ile Ça 
taka'da Belediye riyasetine gönderil 

r 

-
r 

-

i 

mlştir. 
(Nakliye masranan hariç) behe 

kilo otun muhammen fiyatı 1 sama 
nın ise ti kuruıtıır. Otlar Ye aamanla 
EsklŞehir mıntakasından geUrilditi 
takdirde 1.150 santım, Yalova, lamlt. 
YC Çatalca dvanndan l(etlrlldikl tak
dirde l kurut ayrıca kilo bafına nak 
liyc ucretl aammedilet'ektlr. Muvak
kat teminatı rı.ıı.kliyc ücretleri llAve 
edilmek auretlyle hllhesap tcııllmdlr 
İstt"klilerin helll gun nsaatte kanun 
vesikalariyle birlikte komisyona mü
racaatlan llAn olunur. 

(6759) 2TT8 

Pirinç ve kuyruk yağı 
almacaık 

Ali. POL 1070 Sa. Al. Ko. Metria 
cl:ttlli:i : 

-.Apğıda clna ve mlkıtan fte mu 
hammen bedell a&ıterilmlt meva 
2490 sayılı kanunun 46. maddeaınln 
M. bkrıunna anre 3-9-942 sUnll aaa 
15 te pazarbkla mtlbayaa edllecelin 
den taliplerin kanuni tenılnatlariyle 
birlikte Rami civarında Metris clfUI 
ğlnde bulunan satın alma komı.ro 
nuna müracaattan. Evaaf ve terai 
İstanbul. lzmlr Levazım Amirlikleri 
Sa. Al. Kom. lariyle Ankara M. M 
V. Lv. Am. Sa. Al Kom. da görüle 

t 

t 
-
--
t 

-
bilir. . . Cinci: P1rin(, ımırtan: 15.000 ldlo 
muhammen bedetl 15.060 lira. tik te
minatı 1129 lira M kuruL 1((). No 
207. 

Cinsi: ku)'l'Uk yatı. mUctarı: 4.000 
kilo, Muhammen bedeli 9.200 llra ' 
tik teminatı: 690 lira. 

(6760) 2T19 

Koyun eti alınacak 
M. Poa. 4200 Sa. Al. Ko. dıın: 
1CaClal! -.d1a lNIC"Mn ftılıJ!Unellılndıe 

tb'atı pahalı ıtörfilen 2S ton kooıun eu 
~ 24-8-942 ırUnU net ll de pa -
_..... ~ 9ıale ~.Be
Mr ~ tıeıtımlrı .,... bedeli 140 
ıruıru. oNS> lmti t--.lnab 521() ltradır. 

~ h• ırUın kıın•><A.tll IÖl"Ü
WııMr. bıtıeldltıııı1rı m~ llQn w sa
atıte :P'ıNNcllda sa. Al. Ko. ııetmf!lerl 

(6762) 2780 

Kuru ot alınacak 
Kars Sa. Al. Kom. dan : 
Reher kilosuna tahmin edilen ti- As. Pos. 1986 Sa. Al. Kom. Bursa. 

yatı 60 kııruıtan U ton nohut, 100 Rurea garnizon birlikleri için 200 
kuruşt.an Jft ton pirinç 40 kurufan ı.~ ton kuru ~ pasarlıkla satın Alınacak.. 
tnn y"şi! m"reimck ayrı ayrı M. fık- tır. 
rıısına göre pa&arlıkla satın alına<"llk- Puarlığı 18.8.9•2 ıalı ırUnll uat 15 
tır. Takarrür eden fiyat üzerinden te Bıırsa'da Tophanede adı belli As 
knti teminat Alınacaktır. Enaf knl- Atı. Al Kom. da yapı'Lılraktır. Paur
ordıı evallfıdır. Paaarhk 18. 8. 1142 lık snnunda takerrUr edece-k bedel ti
ı;alı ır:Onu aaat 16 da Kara'ta komi• • ııerinclen % 15 kati teminat alınacak. 
~onumusun bulıınduiıı mahalde yapı- ıtır. Evsaf Yt şartnamesi Buraa As. Sil 
lıt<'aktır lstt"lc!lluin meakı\r ~n Yt' Al. Knm. ır:örttlebillr İRteklilt'rln mu. 
sııatte temlnatlarlyle birlikte knmlıyo. ayyen sün ye saatte mt'KÖr komlll
na ır;elmelerl. (6611) 27'71 70IMM bulwa.mlluı. (IHI) 1181 

NAFIA VEKALETi Kuru ot alınacak 1 
Canakkale Sa. Al. Komisyonundan: 

lhtiya<: lcln 150 ton kuru ot 18-8- --------------
942 sah gllnll saat 14,5 pazarhkltl 
sa.tın alınacaktır. Evsaf ve p.rtna
mesl komisyonumuzda mevcut.tur • 
lstcklllerin mezkQr gün ve saatte 
komisyona mllracaatlan. 

(6596) 2671 

Ankara Belediyesi 

Yığıhımaya karıı 
Kalabalık yerlerde halk 

sıra olacak 
Ankanl BeledlyetRei.ıılltlnclen : 
1 - UçUncü maddede yazılı hu

suslar belediye tembihleri arasına .. 
lınmııtır. 

2 - Bunlara aykırı hareket eden 
ler 1608 ve 2~75 numaralı kanunlara 
göre cezalandmlaoaklardır. 

3 - AJ İhtiyaç maddelerinin dll
ğıtımında ve bunlar için kart vert
liılnde, 

B) Nak11 vasııalanna biniıte. 
C) Umumi yerlere giriı ve çıkıı· 

ta halkın blriblrl ardı ıııra dizilme -
leri mecburidir. (3409) 22:12 

Devlet Demir Yolları 

Kere&te alınacak 
Devlet. J>mıl.cyolLR.rı 3. 1-Jıoune l\W· 

dürlütundtn: 

M.ıcı.a.n, ebadı, muhammffl be<'lel ve 
muv&kkat temuıau aşatıda yıızıJı kc

re5te lcApaJ.ı zart 1»U1'\ylc ekııtıltmeyc ko
nulmııştur. 

lhaJffll 2. 9. 942 <:araıımba rinil 8ll -

at 17 de BaWceslrdc 3 lelet.me blnaaın

da ya.pıla<'akUr. Istcklll{'r, 2490 No. ı.ı 

ıtanunun tayin etUkl vesUcalarla ihale 
~nU mtıaflen saatten btr sıııı.t evvel 
komisyonumuza müracaat.lan IAzımdsr. 

Bu il(! Ut taı1.r\ltme ve muka verenamc 
proJeteri kornis>'onıanuzdlllı pıı.nuıız a -
lınabtllr. (6548) 2:587 

C1ırıa ve ebadl 

Cam dilme o ıo x o.ıo x 4 200 a.cıet 

cam d mıe o.ı5xO.ı5x4 40 IM1Eot 
ç.ıı.m et ımc o.ı:ıxo.ı5x6 40 adcl 
cıım dlılmc o.o5xo.03x4 400 adıcıt 

oam kalfl8 0.06x0.25x4 200 ıulı:ıt 

ÇAm tfthtl\ 0.02 x 0.20 x 4 9.'f7 adet 
çam t.ırhta o. O.'\xo.20x4=600 ad<.~ 
Çam etine 0.05 x 0.09 x 4 9.40 M3 (5.'IO 

adt-t) 

oım tmw o osxo.1sxıı-5.760 MS uıo 
adeti 

Kıremit alınacak 
Ntı.tıa VE>ktl~ 

25-8-942 81\.lı lrilnıU Mıaıt l6 tıe .Adcn 
nada Nllha VelcAleU ~ '°lnıOO inil!· 
zıeme mQdOr.Jöaü odıMKda tıopla.rwm 

maJ0mlc elaııUttııe ~ S.'ili 

lira ('>5 Jcurue muhlımmeı bedeJll Z7000 
Aôot Mandl6'& w 850 adet Mahya tjp\ 

klrmıldln ~ık eJcMJ.t.me ~ elcı!ıl.lt. 
mml yapılacakt.r. 

EkRl!ltme ~ ve tıelff'ıMia.tı 

bedel81z olarak malzanc ~tün
den ~. Muvak1clı,t temlnllıt 2"->5 
lln.17~-

1.st.eldt1ıedn muvalclaıt t«nlnllt " .ı 
lllJ'1nftm<'lllnde )'ftZlk v-.tlde barl1ktc 
medtQr ~ Ye mufl.Yl"ftl ırün 
ve NAttıe hıı.zır bullmımala.rı IAzımdır. 

(6501) :l612 

Gümrük ve lnhisarh..r V. 

Benzin alınacak 
Gllmrü.k ve İnhUıarlar VekAlctln

~n: 

1 - VekAlet makam otomoblll ile 
moto.s klell !çın 942 mali yılı içinde 
(4500> hltrc benzın açtk &larlltme u
suliylc alınacaktır. 

2 - &her lllresi lcin 31 kuruş 25 
santim fl:ı.-at tahmin edilmi~ olup 
1406 lira 25 kuruş tutannın muvak
kat teminatı 105 Ura 47 kuruıtur. 
3 Bu ışe- aıt şart.name hc>r giln 
vekAl<>t lcrnzım müdilrlilğilnde gö 
rü1rb lır. 

4 lhale 26-8-942 çarşamba gü-
ınll snal 14 tc Vekf.let levazım mi.i· 
dürlill:On<k- kuruhı satın alma komis 
yonuııda yapılacnf:ından taliplerin 
muvakkat temınatlarını yatırarak 
alacakları makbuzlarla be111 gün 'e 
saatte komisyonda hazır bulunma -
lan. C6505J 2567 

LiSELER 

Yazı makinesi "tamiri 
Ankara Ticaret Lisesi M.lldilrlU • 

tünden ı 
Okulumuzda mevcut (13) adet ya

zı makinesinin esaslı tamirine ta -
llp olırnlnrın idaremize müracaatla -
rı. (6275) 235!1 

MALİYE VEKALETi 

Tamirat ili.nı 
cam Jmlruı oosxo.1sx4 3.840 M" cso Maliye Vekaletinden: 

ıtdıeıt 1 l J,ın mahiyeu: Maliye Vckiletı bhı· 
Teooılim )Wi: 1111~ .. mmU\l<aAı da • i ~ın n muhıelif yerieıcinde tamirat ve sa· 

htımrte he-hangi b ~lOlta vagon bit banko Ülşa.\ı. 
kt'rlll(nde. Mııruı.mmen bedt> 1 M3 125 K~if hedeli: 16037 lira 76 k.unıııur. 
Hnt. muvakkat tmıtııatı 7M llm Muvakkar ıcminM mikıan: 1202 lira 

83 kunışrur. 
SIHHAT ve iÇTiMAi M.V. ihate ıaribi ve mahııılıi: 24. s 942 111· 

Tavşanlık binası 
yaptı.rılaca.k 

Sıhhat ve İl;Umal Muavent.-..t Ve!kAletl 
Meııkez Hıtz.IMıhtıa M~ satın Al-

rihindc pazanai #İrJÜ suı 15 te Mali· 
>oC Yeki.Jeti milli emlik müdürJüjüııde. 

ihale ~li: 2490 ..ayılı kanunun 31 in
ci maddesi gereğince kapalı zarf uw
liyle. 

Tt•klif mektuplan: 24. 8. 942 pıızan~ 
ma Koml.ıııYonunlan: si giinu saat 14 ıe lrfder Maliye Vckileıı 

l - Meritez hıh11181hhha mıU~ milli mıllk müdürlüğünde kabul ~
bah()('f!llındıe yeniden YN>•Jıa.cek taveanlık lir. Şartname ve keşif evrakı 4o kuru) 
bln...-ı kalıftlı 2111.1'( ~)bWI lo-&-94:l mukabilinde isrİyen)«'e verilır. 
tarılhmde yaptl8r\ elcllDtmoe8lnc tal1,p (62'U) 2512 
~tından 1-9-IK2 •lıı ..Unıü --
11 de ..._. ,..,dmale: ~ ueıın.r a-
pa1ıı ~ \IMl)lıy.lıe ............. ııccırıunue

tur. 
2 - x...." bed!'tl 1'1000 muvalclaııt t.e

mıena.t 1275 .. okll> ~ ıro,ir
mek ~ l«Jmluona nrilt'acılat e
deli«. 

3 - Taltpterln kanunun t.arifatl da-
1're81rıde h.azııtQ'l\<'.ak18.n telcltf mektup

ıennı ihale ırünil saat ona kn.dftr ko -
mıtı..vona vennelıri w ~ temı
nntı ;ratımıak ~ dalı& eVYe1 möra

oııat etmeleri. <6685> Z71!2 

Okullar 

Siyasal Bilgiler Okuluna 
( Mülkiye Mektebi ) 
girmek iatiyen lise 

mezunlanna 

SATILIK 
\'l)IMMl mamulMI hemrMI btr 

•lıon talumı ae sın.er dilme ma
kinewl aıttı.l*tlr. A.ta.tıllık bulVll
n 281 daire 4. 10 daın 12 ye len· 
dar müracaat.. Telı!!!fon 5234 1770 

Milli Müdafaa Hava 

Garaj binası yaptırılacak 
hmir Hava Sa. AL Ko. dan: 
lzmır'de hava garnizonu dahilinde 

yaptmlacak 70528 lira ~ kel}lf be
delli garaj blnABı 19. 8. 94:? çarl}amha 
gilııll eksiltmeye konmuştur. J5tekli
lerin 4776 lira 18 kuruşluk Hk temi- 1 
nah makbus Ye vesikalannı mııhıevi 

1 
knpalı sarflarını ihale saatinden bir 
evveline kadar İzmlr'de Gil~lyalı'da j 
hava satın alma komisyonuna yerılme f 
!eri keşif Ye şartnameııi her (tiln ko. 

Siyasal Bılgller Okulu M.d. den: misyonda gııriilebllir. Tayyare tuıııa-
Slyasal Bilgiler Okuluna leyli ve- yından Ycsika almak da şartbr. 

I• 

ya nehari &lrebllmek ~ın lise mezu- (6J89) 2216 
nu olmak olgunluk imtihanım ver-
ml$ bulunmak ve yapılacak aecrne Tahmil ve tahliye itleri 
mtlhanıru kazanmak lAzımdır. Seç- Istanbul Hava Mıntaka Depo A· l 

me i.mtihamna glreceklerın namzet m rllğlnden: 
kaydı Ankara'da mektep binasında Hava Mıntaka Deııo AmlrlitlnJn 
ve Istanbul'da yüksek öğret.men o- 1942 ınall yı.Jı l.çerJslnde ortalama 
kulunda ı eylülden 5 blrlnclteşrln olarak hesap olunan 30000 ton mll 
sabahınıı kadar yapılacak ve sccme deniz nakllye 161 He 30000 ton ıkUo
mtlham 5 birincll('4rin pazartesi metre kara nakliye işi tahmil, tahll· 
saıbahı başlıyacaktır. Seçme lmtlha- ye ve sigorta müteahhidine alt ol
nının günlerini, hangi derslerden ya- maık üzere kapalı zarfla münak1181l· 
pılaeaitını ve ıkayıt lçln !Azımgelen ya konmuetur. Münakasa 29.8.942 
evrakın neler olduğunu ötrenmek cumartesi günll saat ll de ı.tanbul 
lstlyenler bulunduklan ~rlerln Ma- Yeni Postahane kal'llSlnda büyük 
arl..f Müdürlerine veya lise Mlldür- Kınacıyan han ikinci ıkat 9/10 nu
erlne ve Ankara'da Siyasal Blhrller merada Hava Satın alına J<omlsyo

okuluna ve ı.tanbul'da Yüksek öt- nunda yapılat'llklır. Muvakkat temi
ret.men okuluna müracaat etmelidir- nat 3997 lira 50 kuruştur. Ton mi11n 

j 

l 

ı er. <6545> 2764 tahmin bedeli 87 ve ton kllometr~ 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
nln 64 kuruştur. Münakasa.ya lstlrak 
edeceklerin temlnatlannı Bııdurköy 
MalmUdürlUtüne yatırarak bu ka
bı! Devlet nakil l.tlerlnl yapm11 ol-

T ahmil ve tahliye iti duklarına dair rt-sml vesika Jle dl-
Topra.k Mahaullerl Oflal F.eklfehlr ğer kanuni veslkalannı muhtevi 

Sllosundftn: zarflannı !halt- saatinden bir saat 
(Mahmucllye ekibimizin mtıbayaa evve-llne- kadar ıkomlsyona veınnele

edeceitl malların Esklşehlre nakli ri. Bu işe ait şartname her rcQn ko
e ıehir Bahllindekl depolardan va- misyonda görUJebilir. <85..~2-6518> v 

gona ve vagondan deoolara veya 2794 
silo)"& yapılacak nakli.yat tahmil ve 
ahllye ı.ı 27 ağustos 942 Pt'"embe t 

S{lnll saat 10 da eksiltmeye konula
aktır. Talip olanlann sartnameııl-
1 öğrenmek tl:zere Eeklşehlr ailosu
a mUracaatlan fiAn olunur.) 

c 
n 
n 

2704 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

Polis dergisi bastırılacak 
~ Umum Jıf<JdtlrLütonııen: 

Mahkemeler 

MahkUıniyet 
A.Jtsaray C. Mı.iddt"iumumlllitlnMnı 
Ceza hAklıııl: Me<'it Ertem 1110. 
C. M. U. si : Saff"t Ttiıttln 6671 
Z K, : Ramazan Keçeci. • 
Faıılıı fiyailla sabun ve bulgur SAt-

E'lmnıboet umum mGıtilrlıütunce her 
tl.ç qıda bir oıtcanlmakta oları Polt. 
Dec •ı.ıuo 1942 )'l1lna ak bann ı.ı 
24-8-942 tarihine m(JEdtf ı>azıu·taıt cll-

mAk sureılyle Milli Korunma kanu· 
nuna meşhu.~en muhalifetten suçlu 
Aksaray'ın Ozdll mahallesinden Rısa 
04ılu_889 doğumlu Servet SofuncuoA
lu ..hJkktnda Aksaray Asliye Ccııa 
mahkeıuc,!lnde yapılan dunıtma sonun. 
da: 

mı -- lll tıe &elle elalütrne UBUMırle 
~ Jııanmwtur. m 

Fili ıllblt ~rilldııtındeo Miftt Xo.. 
runma kllnununun 8112 _ 69/8-• - 68 
ve Türk Cesa kanununun 56 ıncı mad 
delerine tevfikan dört lirll on kuruş 
ngır para cezaııiyle m.ahkı1miyetlnr, 
e yanın milsaderesine 'H! bir hartıı 
müddeti<' ılukkAnının kapablmasına bu 
müddet sarfında tkarclten mcn'inr 
ve hUkUnı hiilAsasının buvilk harflerle 
<lükkAnına ilsakına ve m

0

asllrafı mııh
kQmdaa alınmak üzere Ulus pııt'te • 

Beher tomı.ıunna 38 öra tatırmn Mil· 

m 
d 
c 
1 

mit olan dıerıımtft nUmuno ve Mrtn& 
Ellirı4 ııömıek ~erin umum mu 

Ur)(lk eıwn aJıına Jrom~uırıa mUra
aaUıı.n.. M~ ~ 171 
lralllı: nwvaldlll.t tanln&t malıbuz W)'a 
buııb. l'l'leletul:ıb'le beraber 2490 ııaıyh 

~ raZlll bel.aı>lerlıe blrlılkte mu 
n llb8A &Ü1'1U Mat 15 te komlA onıı ~ı ..... ~ .. h it' neşrine dair 20. 6 9"2 «llnlll «a· 

rar katıy~ kuanmakla Uln nlunur. 
(8708 " 1778) 

_,_. 

Küçük Tasarruf 
Hesapları 

2 İklncit:şrln 
keoiılesine ayrılan 

ikramiyeler: 
1 ad<."t 1000 1 nılılt 
1 500 • 
2 2!'iO 

100 • 
50 • 
25 
10 

..1ııııııı•ıııııııııııııııııııııl1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllı.. - --~Türk Maarif Cemiyeti resmi ilôn işleri 5 -- ------- ilôn bürosu Limitet şirketi tasfiye ---- -- -§ memurluğundan : § 
- -= Temyl2 T~ la.hkmıeslnce truto.1ik l'd1ilmı. nlan 1stM\llııııtl Aııılb'e = 
: 0<,,"llncU ııtearH. .M 'hl«-nM:'61nin 942/1235 -. ve 942 38 lkBrRZ' ~ : 
: ve l".-3-942 t.arltıl!l Mmı muolblnce 1stanl:ıu da Yend J'<Mltane lalQlıDftda : 

: Erzurum tınnında knış t al yet ed('ll Tılıt< M Cem~ na.n.t !Mn : 
: İ•leıi OOro6u L1m.ttet Sııtool4mn :tt'dı ve truı!~ lırt.nnbul ~- = 
: nn&ı.n NE'<"l\t1 Ye.1ıın"ın tasrlye rn•!llluru ~ V(! ın<wıa:uı.rı'"' : 

: ri mı. ve uu tlYc nwmuru tara.tından m : 
E mftfisaobık t.aırttye memuru nam ve tMısa.t> na : 
- dlUT, m("!llUT' ve mlleta'hd<'m! eririm ,.-n,..H .. 't,.....ıon : - -: va t> ~.rt ""t" mtirtte&Rı ş\rt<ot nı..ımklı!lruı<nuı : 
: tur .ene 7.llt'!mda bllmürac.aa ıııt>M el.m<' : - --.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııaır 

Sayın halkımıza 
Halkımıım kömür ahm iıini kolaylaıttnnak üıeıe 

Saman pazara Ağa zade vaki ı apartmanı alhnda llo. 

16 - 18 de bir sattı bürosu l(llmııllr. 
Bu ciYarda oturan say1n halkımızın 17. 1. 90 

pazartesi gününden itibaren ihtiy~ları olan kömür

leri kolayhkla lemin edebnmeleri i(in bu sallı bi-

romuıa müracaat etmeleri faniye olunur. 
Türkiye Kömür satış ve 

(1795) Tevzi Müessesesi 

TALAS (Kayseri) A~merikan Orta Okulu 

Bir ihzari üç orta sınıf 
1h1.arl sınıfa 1Dc okuldan l)'l derece ı.:ı. me2llll1 12 • l4 1'ft,flanllda Ylll· 

ıuz 85 erkek talebe alınacaktır. 
Leyl4 U<Tf."l: 850 lira.. Denllere 23 eylü 1dıı! lwlelaneealttll". 

Daktilografi kursu 
Ankara Ti<aret Lisesi Müdürlüğünden : 
Okulumuzun daktilografi kuralarma talebe kayıt Ye Jı: .... 

muameJeai 19 ağustos pazarteei günü baılryacak 20 ajuetGe 
pertembe günü akf&Jllı sona erecektir. 

1. En az ilkokul diplomuı, 
2. Nüfus hüviyet cüzdanı, 
3. Sıhhat raporu ve aıı kağıd .. 
4. iki adet veşikahk fotoğraf, 
ile 17-19 araamda okul iclarMine müracaat eclilmeei. 
Kanlar parasızdır. (6365) 2421 

1S1 K LİSESİ 
Ana, tık, OıU w Ltııe - yııbl\, yaıtlınz 

Teni tft ıılhl: lAA:s 

Kız, Eıtcdt 

~-e'nln m ffJk'l hUBUSI lfs<!s d1:r 

KııYtt a.:m nı<Oraeaat olıune.bDılr. Tortf'nflm(? tırteylnlz Te 80S?9 

-Modapalas oteli ~ Belvü oteli ----Moda • l.ıanbul. Tel: 80445 

Odalarda akar su - nefis yemekler - her gün caz 
l•tanbul'un fiil ırüzel aayf!ııle ;yerleri nlAn !\loda ve Feııeroıthçe'de ı.nı MI' 

t.Ura'hat temin ederi konforlu ve 1etanbul'un en U!miz otcl.lcrlndendtır. 

Sahhk kaucuk kırpıntısı 
G112mUke Fabrikası MlldürttlHn

den: 

Tahminen 2.5 ton ml:ktannda bez
li ve ScumMlı kauçuk kırpıntısı çift 
kapalı zarf wıulU ı~t- Slltılacaktır. 

Tallplerln malı görmek üzere her 
lln saat 8,30 dan 12 ye ıkadar fab

rikamız Ambar tefllllne- müracaat
lan ve teokllf mektuplanmn 2-9-1942 
gQnll saat, 14 e kadar fabrika mll
düri,yedne V«Umeli i1Bn olunur. 

~ 

Teneke kırpıntısı satılacak 
Ga:muıaMı Fabrlkaısı MQdQıiOIOa

den: 

Taihrnlnt-n <50> tnn mHc:tannct.. 
'tı-neke ıkıİ-pıntısı çıft kapalı zarf .. 
sulivl<' sntıla<'aktır 

Tal pl.-rln malı g1Snnl'1c llU're her 
a-Un saat 8.:.-IO dan 12 ye kadar f..,_ 
rlkamız tlmbar Ş('fi ne mllracaatl.
n Vf' tı-klıf nM"ktuplannın 25-8-942 
tarihi~ kadar Mamak'ta faWll5a 
müd(lrl,yeUDe verilın IAn ~ 
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M. M. Vekaleti Deniz 1 

Müsabaka ile muamele ve J 

hesap mem.\U'U alınacak 1 

M. M. Vekiı.letıi. Deniz Mü9tel58-rlı- 1 

---~1------ -- -
§ KAYIT GÜNLERİ : Yaz tatili zarfında pazartesi ve perşembe günleri saat~ 
: 9 dan 12 ye kadar; 10 Eylülden sonra her gün. § 
§ Bu yıl, erkek kısmr (Rober t Kolej) e girmek müsaba ka imtihanı ile olacak- : - -tır. Müsabaka imtihanı tarihleri : Ağustos 3 ve 4 - Eylül 1 ve 2. § ---

1mltihan şartlan Kolej idaresinden yazı ile istenilebilir. : -
-----

Derslere 24 eylül perşembe sabahı hoşlanacaktır§ ---
---
- = ; Kız kısmrnda yeni leyli talebe için yer yoktur. : 
'"11 ııııı ı ııııııııııııııııııı ı ı ı ı ı ı ıı ı ııııı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Umumi Mağazalar Türk 
Şirketi Anonim 

sermayesi · 2.000.000 Türk li rasıdır 

Müessisleri 

Merkezi 

Şubeleri 
Telefon No. 
Telgraf Adresi 

Y aphğı işler 

Çeşitli 

. . 

. . 

. . 

. . 
: 

Ticaret odaları, TUrkiye Cumhuriyeti 
Ziraat ve Türkiye İş Bankaları. 
Sümer Bank ve Osmanlı Bankası. 
EmlAk ve Eytam Bankası ve Tür!i 

Ticaret Bankası tarafından 
kurulmuştur. 

Ankara - Telefon No. 
2561 1218 

İstanbul • İzmir - Mersin - Samsun 

24029 4142 25 
U mumi Mtidürltlk ve Şubeler : 

UMAT 
A-Alel1ımum antrepo muamelt>iıM ı 

(İnhisar altınrla olnııyan yer!'ir
de J. 

l3 - E§yanın tamamı veya muayyen 
l.:ısımları için emre muharrer 
makbuz ve rehin - varant senet· 
leri itası. 

C - Tevm olunan eşyanın m~tereh 
ve mtiteferrjk sigortaları. 

D - Eşyanın ışlenınesi ve manitıU
lisyonu. 

E - E,vanın tıahllye, t ahmil ve sevil 
muameleleri. 

G - Eşyanın ekspertizi• ve satışa ta· 
vassut. 

R- Eşya nümunelerinln alınması 
ve musaddak numune şartname 
si itası. 

t - Yalnız Mersin şubemize mUn· 
hasir olmak üzere ithala.t eşya. 
sının gümrüklenmesi veya tran
sit olarak sevkedilmesi. 1215!-

malzeme ah nacak 
Sıhhat ve !ctımaı Muavenet VekAletl Merık:ez Hıtzlsıhha 

Ahna Komisyonundan: 
Müesı&e!;est Sa t.ın 

Cinsi 
Serum apulü 5 cc 

.. tt 15 cc 
A.'l'lpul d~teresi 
Lastlk mantar 
Ç.cek aşısı tilp!i 

Miktan 
200000 
100000 

60000 
200 

1000000 

adet .. .. 
kilo 
ade-t 

Muhammen 
bedel 
4000) 
2.500) 

660) 
2000) 

10000) 

Muvakkat 
teminat 

1437 

1 - ~erkez Hıtzı!lo$ı'hha mü-1 ihtiyacı ic;:ln clruı, m~ ve muhammı!n 

~ell'Yle muvakkat t.erunatı Y1Lka.rıda yazılı malzemenln ka:ı>all zart wıu!lyle 
lO·'l-942 ta.rıhlnde yapılan ek:s1ltmesıne talip cıkmadıtından 1·9-942 salı ırünü 
s.ııat ll de 5ha.les! yapılmak üzer~ tekrar kapalı zart usuUyle eıiallltmeıye konul -
n uştur. 

2 - l\"Uımunel.erin! ve &a.rtna.meslnl ırormek lıst.ıyenler kamlsyoına müracaat 
ederler. 

3 - Ta11plocrln kanunun tarifatı dal!'esindıe hazırlıyacakla."I tekli! mektup
lar.IJlJ. llıale ıttınü saat ona kadar koımls:ı:ona vermelerı ve muva.kkat teıminatı 

yc;tırmak uzere da.ha evvel müracaat etmeleri. (6684) 2791 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ T ARIHI : 1888 

Sermayesi 100.000 .000 Türk lirası 
ŞUBE ve AJAN adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

1 A'llkara Valiliği ----
Okul sırası yaptırılacak 
Ankara Val11Jğmden: 
Ani\ara merkez İlkokulları ıçın 

200 adet sıra 7000 lira muhammen 
bedeli üzerinden kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Taliplerın şart
nameyi gormek uz.ere her gün :\ol:aa
nf :'.\Iüdi.ırlüğüne \e ihale günü o
lan 17-8-942 .ı;ıaza rtesl gun u saat 
15 te kanuni ahkAma göre hazırlıya
cakları teklif zarflarını Vilayet Da
imi Encümeni Başkanlığına tevdi 
etmelerı. C6190J 2212 

Kulübe yıktırılacak 
Ankara \"alili .. dnden : 
1 - İ'ta,, onda Cunıhurivct un 

febrika.,ının ı.ttisalinde bugday koru • 
ma ıııeuıurlarının hiı:ınet ifa ettikle
rı kuiube bln '-lntn enkazı ınüıeah
hiıle ait olmak uı:ere hedmi işi açık 
artırma; ;1 konıılıııuştur. 

2 - Mııhaıııınen bedeli 100 lira o
lup ınu,· ıklrnt teıııinatı 30 liradır. 

3 - İhale 21. 8. 9~2 tarihine mıi
saılif paıarıe,;ı ı<ıinii .aat 15 tc Def
lerdarlıkt.ıı. ) aptlacak lır. 

4 - htckliler bu işi': ait ş,ırtname
yi Defterdarlık :\tilli Emlak :\ludıir
luğunde ,ı:rnrı•lıilirlcr. 

5 - İsteklilerin ııı ııa~ yen gunde ti
caret ariası vesikası tt>nıimıt makbıı 
ziylc birlikte konıis)ona muracııat -
!arı. (6377) 2~33 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara \":ılılii:inden: 
Keşif be<lelı 1879 lira 2.'3 kuruş

tan ibaret olan Necati Ilkokulunun 
tamiri açık ı:k~lllmeye konulmuştur. 
lsteklilerir. ~art.nameyi görmek üze
re her gilr. Maarıf MiirlürHığüne ve 
ihale günü olan 27-S-942 perşembe 
:ünü saat 15 te ve tem.inat akçesi
n] hususi muhasebe müdürlüğü \'ez
nes1ne yatırr-ırak Daimi Encümene 
müracaatları ilan olunur. 

(6564) 2580 

Pof is alınacak 
Ankara Vailliğinden: 
Emniyet kadrosunda mllnhal bu

:unan 20 lira asli maaşlı polis me
murluklarına lmtJhıanla s.tajyer me
mur alınacaktır. 

1 - Aranılan vasıflar a.şafıda ya. 
zılıdır. 

al Türk olmak, 
bl Asker lik hizmeotlnı yapmış bu-

1 unma k, 
c> 30 yaşından yukarı olm&mak, 
d) Boyu 1,64 santimden kısa bu

lunmamak, 
e> Sıhhi durumu lyi olmıı·k (tam 

tesE'kküllU hPyetl sıhhiye raporu>, 
f) Sabıka ve mahkOmiyetl bulun

mamak, 
gl Lise ve orta mektep mezunları 

ilı> ordu ve JandarmRdan ayrılmış 
gcrllkli erba~l11rı tercihan alınır. 

2 - Bu vasıfları haiz bulunanlar
dan me<;leğe kabulllnü i<;t!yenlerin 
doğrudan rloi?ruya bir dilekce ile Va. 
!iliğe müoocııat ı>tmeleri ilan olunur. 

(6717) 2760 

Tamirat işleri 
Ankara Valiliilinden : 
Ke~if bPC!eli 2017 lira 25 kuruştan 

ibaret olan Ulu~. İltekin ilkokulları
nın tamiri aı;ık eksiltmeye konnlmu':'
tur. lsleklill'rin şıırtıııımeyi p;örmek 
üze re h er p;ıln :\faarif Mürliırliij!:iıne 

ve ılıale giınıi olan 31. S. 19~2 p1zar-

j tesi ırünü sut 15 tc ve teminat :ık("e
sinin hususi muhasebe mudiırlüi:iı 
veznesine yRtır1trak daimi en<"ııınene 

nıüraeıtatları ilan olunur. 
{6754) 2 111 

Tamirat işleri 
Ankara Valiliğinden: 
Keşif bed~ll 1246 liradan ib11ret o

lan Çankaya İlkokulunun tamiri 
açık eksiltmeye konulmuştur. İstek· 
iLierin şartnameyi görmek üzere her 
gün Maarif Mlldürlüğüne ve ihale 
günü olan 31-VIII-1942 pazartesi gü
nü saat 15 le ve teminat akçesini 
husu~i muh11seobe m!idürlül:'ü \'ezne~ 
slne yatırarak da~mt encümene mü
racaatları ilfın olunur. (6752) 2785 

Odun alınacak 
Ankam Va~llt'n<lf•n: 

tlk okulliıı.r lht ' e çin 100 ton gür· 
&'i!lll odunurıuıı 4500 ı.rada.n acık eJaıUt

~ konulm~ ~ vaıktl muayyeonlnde 
tal1P cıkmad1kındıa.n 30.8-942 Uırlhmden 
it1baren on Rün mUddetk> temdit edU -
d rrı halde ırene ta~ıp çıkmadıtındıı.n 

bir ay mUddetle ııazarlı~a konmu•tur 
t&tl::renlerln ~am~l i'Ormek uzere 
her ıriln maal'lt müdllrlüA"tlnı- ::rüzdP 
7,5 tem1nat akceslnl husw>I muhasebe 
müdürliıtü veznesine yatırarıı.k ııazllr

tı!S, ııerşcmbe ırl!nleııl saAt 15 iP <!ıılnı1 

encümene mUrıı.-;ıaUan 1'1An olunur. 
(6753) 278'; 

= Asrımuda 'ıot.ıdcr o k;ıdar terak-
: ki ctmi~tir ki1 r.thay}~üJ edilmez de- !: 

recede ufacık şık saatler hile imal -edilmektedir. fm,ali olmıyan ve : 
: nuafeti a)arınch yurdumu?d'1. he-= niiz bir misli buhınmıyan hu mini- : 

: mini ha)an saatlerini ~örmı.-k için : 
- sayın muştcrilı.-rimi,in hir kere : 
: mağazamızı ~rcflen<lirmelerini = 
- rica ederi?. 76 : -'"1l1111111111111111111111111111111i=' 

Türk Hava Kurumu 

Depo şefi aranıyor 
Ttirk Hava Kurumundan: 
Ta~·yare fabrikası Icın bir deı>o 

şefi aranıyor. 

Aranılan şartlar: 
1 - En aşağı lise mezunu olmak, 
2 - Almanca yahut Fransızca ve-

ya İngll!zce bilecek, 
3 - Askerlikle alil.kası olmıyacak, 
4 - Sanayi müesseselerinde en az 

lki sene depo I.ıılerinde çalışmış o la
cak. 

!stekliler Etlmes~ut'ta t a yyar e 
fabrikası direktörlüğüne mür acaat 
etm1?lirlirler. 1773 

Sac alınacak 
Eti Bıınktıtn 
Bankamıı: için takr iben 17000 kilo 

8 ın/m k111ınlığınıfa yeni veyA a:ı kul. 
!anılmış baklavalı sııe alınıt <"aktır. Ta
lirlerin 2.5. 8. 91-2 ıı;ü nüne k 11d.or An
kara'rla Eti Bank umum müdürlüğü. 
ne müracaatları. 17-19 

: 111111111 p u L c u 111111111: - -- -: Şeref T anurhan : 
: P osta Caddesi No : 70 K ollek- : 
: siyon pulları Alınır ve satılır. : 
: Hariçten sipariş kabu l edilir . _ - -111111111111111111111111111111111111 
..ııııııııııııııııııııııııııııııııa.a.. 

-
~Türkiyede modern teknik~ 
~nasıl meydana gelebilir!~ 
: adiyle Haşim Nahit Erbil'in : 
: yeru hlr kitabı cıktı: Yepyeni : 
- bir talim ve terbıye sısteminln : 
: ana hatlarını çizen bu eseri : 
: bütUn mektep hocaları, profe- : 
: sörler okumalıdır: : 
- Ankara' da ~atış yeri: Ak ba, : 
- Berkalp, Şencan Kitabevleri- : 
- dir. : -'"11111111111111111111111111111111 I,. 
..11111111111111111111 llllll l lllll iL --
~ Park pansiyon ~ 
- Brhel('h~ ~fı•ır se faretlıanı-. -
- 'inin ke r•ısındaki puk1 rı RE - : 
- ,JÜJ • '1EKAHA'T' ve İST İRA-: 
- HAT. htanbııl'ıı tehrlili hava- -
: y:t gideceklere tavsiye olunur. : 

Telefon ı 36 .. 117 ( U HI) .: 

'"1t111111111111111111111111111111ı,. 

Kiralık mobilyalı 

apartman 
5 oda, 1 sandık odası her 

türlii konforı• ha.iz bir daire 
mobllyeli olarak kiralıktır. Te
lefon, frigidairP. vardır. Yen i
sehir Sağlık sokak .. Arlun Ap. 
kat ~. TPlefon : 3231 

ğında,_: ı 
1-11-1942 tarihlnde Ankara'da 

Harp Akademisinde Mılacak olan l 
hesap ve muamele memuru okulu-

1 
na, deniz hesabına muamele voe he- ı 
sap memuru yetiştirmek üzere Ye- j 
dek Subaylardan müsabaka !le 20 
talebe alınacaktır. 1ı:;teklilerin şera
iti voe imtihan tarihini öğrenmek ü
zere en yakın deniz teşekküllerine 
ve Ankara'da bulunanların da deniz 
Müsteşarlığı Zat İşleri Şubesl Mü
dür! ilğüne müra.caatlan. <66901 

2700 

Kösele ve vaketa alınacak 
Dl•nlz Levazım satın Alma Komlı:;

.YOn undan: 

:.ıoooo kilo kOO(>le, muhammen bedeli 
131!.'..!10 lira, !.l:k teminatı 7912 19-8-942 
ı;aıı,amba ııü:nU 14 te 

'..!l>OOO kilo va.J,;eta, mulıa.manen bede-
lıi l:l.1.240 ara ın.:: t.emınatı 7912 
19-8-9·12 çan;am ba ııilnü ııaat 1'5 te 

1 - Yukarıda cins, m .ikt.ar, tıl.hm:n 

l>P<lell, llk t.emınatlar~·ıe f"kı!ltl!tme i'Un· ı· 
leı-1 yazılıl kosele ve vaıketıı. mt'Zkilr ta
t·ihlenlP pazarlık!A alıntı<"a>ktır. 

2 - Bunlara aıt şartnameler 666 ku· • 
ru~ mukab!Llnde her ırün kotnlSYOn<tan 
alına.bil iT. 

3 - ht~kl lt>.r n belli ırün ve saatte 
lcabe<lo'll veslkalarly!e bırHkte Kasım. 

paşada bulunan komlı-~da hazır ou-
ıuınmaları. 

(8706/6776) 2795 

Sabun alınacak 
Deniz Lev87.ıın Satın Alma Komi~ • 

~·onıı nd·tn : 
· 1 - Tahınin olunan nıeemııu be- 1 

dt>li "60 11 O., lira olan 70.000 kilo sıı - 1 

hunun ili. Ağıı,tos !H2 çıır::ıırııha. J!'U - ı 
nii ~aat 11 de 11a1..ırlıkla ı·k~ıltmeM ya-
pılıtcal-~ır. 1 

~ - ilk teminatı l:.!70 lira 50 kuruş 1 
olııp ~artn.ııııesi her ıııın J..oınis~·on -
ıL·rn 30:.! kıırıı~ nıııkalıiliıırl!! alın•hilir. ! 

a - isteklilerin hC'lli ıı:ıın ve "aatte 
1':11sııııpn'a'da bulunan J..onıi~-' onda 
ha7.ır bulunmaları (SiOi-6777) 27fl6 

Kukla ve karagöz 
c·oeuK K<ıirııf'lne Kurumu m<'!1· 

taattne Sus sln{>ma~ınıl;\ her salı 

cuma sabah 10 da kukla karai'ÖZ 
Glrlıı 10, 15. balkon 20 kuru~ 

Krupp Çelik İnşaat Fabrika.sının iıışa ettiği Ankara - Sivıl6 hattı w.e
tiadeki köprülerden biri. 

KRUPP MAMULA Ti 
FRİEDRİCH • ALFRF.D • HÜITF. FABRİKASI: 
Her nevi izabe ve haddı.-hane mamul;iıı - her nevi demir yolları üst ya

l'• rnalz.eme-;i · çubuk demirleri - profil de-mirleri - Tor çelikleri - hetoo 
caJde inşaatına malıs1L~ kaplama rayları • çelik palplanş ve ~-elik kazıklar -

KRUPP Ç.EI İK İNŞAAT FABRİKASI : 
Perçinli veya kaynakl1 - her nevi çelik inşaat - köprüler • >tnai inşa.at • 

l'-'>TMe ve balon harı::arl:m .. i'>i!has>a hafif ioşaaılı hanı::arlar - her türlü 
ı.-hni>•eye mahws çelik iskeletler, yakıt isı.iho;a.J te,i..atı • kömür ve CC'Vher 
madencili~Hne mahsu., çelik inşaat • ocak de<ıcklemire mabsu.' çemberler -
tahmil te'>İsaıı • ıe-ıwiraıa m<1ho;us hafif dire' ... Jer - memleket a~ırı hatn ha
vaileri. 

GRUSONWFRK FABRİKASI: 

Demir, <;elik ve halitalarına mah<U~ hac!dehanelcr - çömlek ve sera
mik fahrikalara mahsus makine ve tesisat - tur değirmenleri - kimya fa..b
rikaları re~i~au • çimenco, kireç, alçı fabrikaları ıeoi .... 1tı - cevher yıkama 
ve izabe ıe~i~att · nebaıi yajlar iMihsatine mabm~ t~isat - çay kurutma 
tesisatı. 

GERMANİı\\\.F.RFT TEZGAHLAR[ : 

Her nevi harp ,ııeınileri • bilhassa deni1altılar - şlep ve }'Olc-u gemiler~ • 
ınotörlıi ıank ı:cmileri • açık deniz radarı - ıı:emi ve makine resisau cadi
J:iıı - her nevi tamirat i~leri. 

BERNDORF MADE:-.Jt F.ŞYA FABRİKASI : 
Kimya, kimyevi sanayi, l{lda ve içki saoayiine ait her nevi demir ol

mıyan metallerden mamul cihazlar, pa•lanmaz çelik 'e paslanmaz çclıkteo 
kapalmalı mamulat. 

Dökme çelik fabrikamız mamuJauna ait ilana da bakınız. 

Fried. Krupp Aktiengesellsehaft 
M ü m e s s i 1 i ' ÜÇ HALIÇ.A " T ürk Limited Şirketi 

Ankara - Yenişehir, P. K. 1069 Tel: 5229 __ , ............................... , 
Çeşitli yiyecek ahnacak 

Hoz.ı., ~ tın Alma Kom!syonur~dn: 

ı - \şıtgıda mıı..tar ve muhar.men be-dellerl ve ilk. temlnatl'ln ile h ],. <ıl 

Buhar kazanı alınacak vı.- ~a üı ı·.:ı~ ı • mevat ayrı ayrı 2491' ,a~·ııı kanunun kapalı zarı ve ncık <'ks 1 " 
hUküınl(r, dJtlresindP ihale edilecPiır.den taliplerin mezkı1r ırılnlerdc Ho nt ..,. 

ETİ r.\A }.°'X'TA~ tın <llma i<:o ... ,ı~wonuna müracaatla:ı 
Bi1t1~1et linyit kömiirii yaka.bile • :;ı -- l'iıJ · pıerm ihale saatinden bll saat. evveline kadar kanun! tcmlnatıilr':ı.· 

cek yal ık bulrnr kıızanı alınacaktır. ı le tl}kll' m<'><tuPlarını komisyona 1/()110eı.eıi . 

Takriben 4 .• 50 m. hoy ve J.20 m. 1 a - g,·saı ve sart.nameler 11Rt•11 c1Jm11. komi&~·onund:ı gorülebillr .. 
dı-ı kutrunda, te<"riihe tR~~·iki a~ıı:ari 1 4 - PostadaJcl iCC')kmeler kabı.ı eôilmez. (9359-63''4) 

5 atını olmıısı matluptur. Ev~af ve 1 Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı İhale gunu 
nıevcııt tt>ferru ııtı leklifnıtmı>rle ıııufRs . 1 Pirine 30000 18000 1350 27. 8. !)42 

Sn ati 
15 K. zarf 
15 K. zarf 
15 K. 7,arf 
15 K. zarf 
15 K. 7.art 
15 K.. zarf 
15 A. Eks. 
15 A. Eks. 
15 A. E'ks. 
15 A. E.ks. 
ıs K. zarf 
ıs A. l!.."ks. 
15 A. Eks. 
15 A. Eks. 
15 A. Eks. 

~al olarıık, A nkarıı , F.tihank adre~ine, Mercimek 30000 5• 50 438,75 27 .. 8. 912 
hilrlirmf'lrri. 1139 .Nohut 30000 5850 438.75 27. 8. 912 

Eczacı kalfası ahnacak 
Ankara Merkez Ecza.nesin

de n : 
Blr eczacı k&lfası. alınacak-

tır. Müracaat edilmesi. 1753 

Kablo man~onu 

dökf ürülecek 
Taııtiye hali'!ldıe Ankara Elelct.rlk 

Türl< Anonim Şlrke<tl.nden: 

Numuneleri mti~eml7.4e gösteri -
1.ecedc olan 
10 a<iet. kablo mıınsom..ı CM. fWl tlı>in<leı 

40 adet kablo m ~u t.M. 575 tipLn<lcı 

Mt.ın alına<":ııkür. 

Buntann hıt?:tr ~-a pr1< dök'Um<I~ 

kornı>!P olarak imal ed lmiıı var.lye~te 

şi:rıkethnV.C ~llmlni temin e<lel>llecek

lerjn oo ııec 2~ agustos 1942 cuıma ııı.l· 

tı:ü akşamına kad11r, tesl!ım mıiddetl}le 

fiyat blldtren, t<>kl<if mclttuplarmı mU

essetıemlz mudurlü2üne vermelert lliin 
olu11ur. 1789 

Acele satılık 
Her araba~·a gelir g>ayet 

muntazam otomobil karoseri 
ııatıhktır. So~ukkuyu'rla Servet 
U srnya miiracaat. l 752 

-

U L U S - 23. uncü yıl. - No. 7554 
Imt!ya.z ısa.hlb1 

lSKENDER ARTUN 
Neıı1yat ve Milesse<oe Müdürti 

NAŞ1T ULUC 
ULUS Ba~ımevt ANKARA 

DİKKAT: C'..azeteml:ıe iönderllen ne. 
nev1 yazılar oeeredllslın edllmet"b'ı 2et1 
veı1lrnez ve kayboluşundan dolayı rılt 

bir meııullyet kabul edjJmez:. 
--=-=------

K. fasulye 30000 7200 540 27. 8. 942 
Patates 8000 2400 180 27. 8. 942 
Pirinç 15000 9000 675 27. 8. 942 
Mercimek 15000 2925 219,38 27. 8. !>42 
Nohut 15000 2925 219,38 Z7. 8. 942 
K. fasulye 15000 3600 270 27. 8. 942 
P a t a tes 4000 1200 90 27. 8. !142 
Pirinç 15000 9000 675 ~7. 8. 942 
Mercimek 15000 2925 219,38 27. 8. 942 
Nohut 15000 2925 219,38 Z7. 8. !J42 
K. Fasulye 15000 3600 270 27. 8. 942 
Patates 4000 1200 90 27. 8. 942 

Ticaret Lisesine talebe kayıt 
ve kabul muamelesi 24 Ağustos 

1942 tarihinde başlıyacak 
Ankara Ticaret Lisesi Müdüı1üğünden : 

1 - Tahsil müddeti üç yd olan (O r ta kısım) a llkoku1, 
2 - Tahsil müddeti üç yıl olan (Lise kısmı) na Orta 11-

caret Okulları ve Orta Okullar mezunları imtihansız almıl"
lar. 

Orta Okul mezunlarının girebilecekleri lnzari sınıfta ya-
bancı dil fransızcadrr. 

1 - İlk okul, Orta okul ve Orta T icaret okulu diploması, 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı, 
3 - Aşı kağıdı ve sıhhat raporu, 
4 - 4.SX6 boyunda ( 4 ) adet vesikalık fotoğraf ile 1ıer 

gün okul idar esine müracaat e dilm esi. 
Es.ki talebenin 26-9-1942 tarihine kadar kayıtlarını yen i-

lemeleri mecburidir. ( 6565) 2 790 

..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 l a. 
Kazma kürek alınacak 

Ankara Vallllğindf'n: -- ı -: Cebeci 1 BU GECE 21,15 te Kavakhbahçe i Bu gece 21,15 te Çankırı Cad. i Bu gece 21.15 te ;: 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye 
<i:traat Bankasında kumbaralı v e ihbarsız tasarruf hesapların 
eı. az !50 lirası bulunanlara genede dört defa çekilecek kura ıle 

aşağıdaki plana göre ikramiye datıtılacaktır : 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 Adet 500 Liralık 2000 Lira 
4 Adet 250 Liralık 1000 Lira 

40 Adet 100 Liralık 4000 Lira 
100 Adet 50 Liralık 5000 Lira 
120 Adet 40 Liralık 4800 Lira 
160 Adet 20 Liralık 3200 Lira 

Ku ralar senede 4 defa, 11 Mart , 11 Hazir an , 11 E y lill v e 
11 Birlncikanun tarihinde çek il ecektir, 

DİKK.A T : Hesaplarındaki paralaı bir 11ene içinde 50 liradan 
aşa.t1 dli§miyenlere ikr amiye çı ktığı takdirde %20 

fazl a.siy le verilecektir. 

Teşçir sahası hafriyat işlPrindf' 
kullanılmak üzere huı:uc;J idarece a
!;ık eksiltme lle 150 adet kazma ve 
ıon adet kiirf'k alınacıııctır. 
Tamamının muhammen bedel! 680 

liradır. İhalesi 31-8-!112 pazartesi &ü
nü saat 15,30 da vllhet daimi enr.ü
meninde icra kılınacaktır. Taliplerin 
muhıımmen hedE>lin o/,. 7,5 nl.,,\>Ptin
df' 51 liralık muvakkat teminııt mak 
huzlar:yle b!rllkte ihale ıninil muay
yen saatte vll!yet d'!llmi encllmeni
nı>, şartnamesini görmek i;rı ti)·enlt'
r!n de daimi ı>nctimen kalemlne mü
racaatları il!n olunur. 

<ı>7l'i5l ım 

Satıhk kamyon 
İn~utımın ikma.11nı'l en dolAyı 1511 

Konya pl!ka numara~ını t~şıyan 37 
Şevrole k amyonu mu satacağım. TaliP
lerin İtfaiye meydanınaıı. H aymana 
otelinde Koa1alı şotnr !\fııstafa':n m ü 
r4C&lio 11.91 

: Yenidoğan lOOl . . ÇiÇEK 1 İSTiKLAL YILDIZ i 1914 t :: 
: Sineması ıncı gece Sineması KAHRAMANI Sineması 1 en sonra § 
: T el : 231 1 Türkçe sözlü T el : 3017 Türkçe sözlü T el: 2195 "Türkçe sözlü,, E 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ııııııııııııııııııııııııır 

Yeni Sinemada 
Buıriln bil ~ 

10 - 14.30 - 18.30 eeanelarında 

BABY SANDY 
BÜYÜK İŞLER PESİNDE 

12 - 16.30 - 21 secuudarın<ta 

BACK STREET 

Park Sinemasında 
Bu ı:roce 21. de 

İki mm birden 

I - PE'KOZ KIRALI 

a - CAYIR HAYDUTLARI 

10 - 14.30 - 18.30 seanslarında 

''Ya.şcyan mumya,, 

MUMYANIN EL! 

12 - 16.30 ıııea.nslannda 

LOREL - HARDY 

Aoerni Aşık 

.. ~ 

Sus Sinemasında 
Bıu·ırtl n bu ııeoe 

tdva.ç neM1 olfM:h? ~ mı .. 
l'Okm ııervetıe mı? Bütün ııene 

lmzüı n aıa.:ım<lar edeııı b1T t'l!lnı 

Altın halka 
s.ıı.ı ro.tı~. Lfturen<:e Olivlıer, 

:;reer Ga.nıon ve .Maureen O'sull~an 

Seanslar: 10 • ~ - 14.30 • :18.30 

ıs.a-ı &'eCe 21. dl!! 
'!'el: 89!11! 

Sümer Sinemasmda 
Buı:Un bu ırccc 

Dehşet, koıiru, heyecan, m cera 
ril'.mlıc:rılndııl en g(lzel1 

Sfulrt>azlar lomlı 

MANDRAKE 
Bir'.nct devre 

~eanslar: 

12..ı5 - 14.30 • 16.30 • ıs.so ıı-ccc 21 

Tel: 8590 


