
PERŞEMBE 

6 
ACUSTOS 
1 9 4 2 

u L u s BASIMEVl 

Cankırı Caddesi. Ankara 

T e lgraf ı U L U S Ankara 

--(Telefon)--

1 5 KURUŞ 

BnOYazarlık • • • • • . • 1371 
Yazı İşleri MUdürU ••• 1061 
MUesııeııe Müdürü •• • • 1144 
Yazı İoleri ••••• • , 1062 
İdare • • • • • • • • • • 1064 

ADIMIZ . ANCIMl%DIR. 
--·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~ 

Meclis ittifakla alkışlarla Saracoğlu 
Hükümetine tam itimadını bildirdi 

ve 

Sayın Saracoğlu diyor ki • 
• 

... ., 

Saadetimizin sırrı büyük bir 
.. ... • '" • ' -. • • • ; ::-7'"'"' • ' ~ • 1 

Sef'in etrafındaki tam birliktir . 
• - • -~. • ~ '~ .. - -:- • ~ ... _ ·'.. 1 .. • • • • • •• ~~ 

harbin dışında tutmak ıçın Topraklarımızı 
bütün dikkat ve gayretimizi sarfetmekteyiz 

Hükümetin beyannamesi 
Buğday ve 

Hükümetin 
beyannamesi 
•• • 
uzerıne 

Falih Rılkı 
Y"umi )'1İa yakındır, hatip Sararoğlu, 

~lebus Ve)1l Hukümet adamı sıfatı ile, 
llUyijk Millet Mcdi i kü~u~undcn <lai· 
llıa sevgi ve alaka ıle dmlcnmı,ıir. Man
i lı: ~ akıl sağlığına da}'llnao hir \"Uzuh, 
lııkıJapçı ,.e miJli)ctçi prcn iplere tnm 
bir bağlılık. fikir ve hiıkumlcrinde ne 
~eddüı, ne de mübıılaga ziflıınn:ı duş· 
~en tartılı ve Olçulu bir dürÜ\!lılk, 
~disinin başlangıçt:ı.nheri bütün nutuk· 
!arına hakim olmu$tur. Başvekil -.aracoi:· 
lu•D\an dünkü beynnn:ıme inde bu va\ıf· 
~n ne kadar ?lı:unla,mış old:ıf1u ı: >Z• 
tlrpıyor. 8c) ıınname} i g111ctclcrde oku· 
h.n, yahut rad>olardan dioli)en Turk 
~tanda.şlan, hiç şuph~iz, millet "kil· 
letinin alkı lanna 'e güven rC')lorhe 
Rônülden İştirak etmişlerdir. Milli Şef in 
~tmış olduğu ~ılıklı güvenden 
~en 5.a}"lll Sıınıcoğlu, bunun sım 
~ğıdan )'llkan gozu kapalı bir bağlan• 
ltıa dıeı!il, bir karşılıklı ıınlaşnı:ı "e inn· 
Ilı~ oldu~nu bilir. Hemen ~li>e · 
'iılı ki kendisinin dünkü nutku, Hükü • 
llıetle halk arasındaki benıbcrliğe ) eni 
~ taze kuvvetler katmı$tır. 

Sararoğlu Hükümetinin be)'3ru1ıımesi 
Ilı; kuma a)Tılabilir: milli birlik, rnılli 
lltii~aa ve dış politikıışa aiı kısım, h:ırp 
~nomi.sine ait l..ı 1m, biının milli faali· 
tctıere h3kim kalmııktıı dcvnm eden ıına 
~rfcrc ait kısım! ilk yazı.mızı birinci 
~ a}'ln}Oru7, 

Sayın Sııracoğlu, bu kanlı ve kara 
~yada en bahtİ}'llr milletlerden hın 
11larak kalı ımııın baş dayancını, Mılll 
5tf İMne< fnonü'nün etnıfınd ki sarsıl 
11\az, gevşemez "-e yıpranmaz milli bırl k· 
it bulmaktadır. Bu hak kati k fol 
biı. değiliz. Fakat onu erç urme n, 
ltiiıtur ve medoni>etlenni <>mek edimi gİ· 
llıi:ı milletler için dahi bazıın oe kad r 
llııkinsı:ı hale gelmiş olduğunu, ve ba,· 
~ ilim sanat, fm, alun ~e endüstri 
llıenıJeketlerinin bu )"Uzdcn hilrri>etleri· 
ili ka>obetmİJ olduklarını şu son harbin 
~inde dahi görmuşuzdür. Yeni dıuı • 
>l hubinin m~ bot mucizeleri '-ardır; 
~ muci7.clcri vardır. .Musbet ımıa • 
~n kaynakl:ınn:ı doğru gittiğltrıirde, 
uır fikir ve harekete i.nanııtan doğan 
~ ve gençlik hirlisinin her şe>-e eus 
l)lduğunu anlarız; menfi mucizelerin se· 
bt,,ıerini anı. urdığımızda, fikir • e ha • 
~et a)Tışıkltğından 1:elen anarşi kıırşı· 

ı:ııı çıkar. Me•ele, milli birlik hakıka· 
tıı:n herkesçe anla~ılmış olmıı•ında de • 
ldir: Şef ve mesuller ta.rafından bu bir· 
le vücut verecek itimat uruurfıınnın 

~luııırumndR ve millette, hu u~i ~c µh· 
' 1 kinleri, ihtiradarı umumi menfaat ıığ· 
"-ıa feda et.mel. faziletinin yaşamasında, 
"'1an, hürri)et •e ICref s~~isinin her 
~ününde tutulabilmosindcdir. Sa)ın a· 
t~toğlu hugü.1kiı milli birlıti )'uğuran 
'bıy;ı ·fikri, Hüküml't proı:;rnmının başı· 
~ almıştır: istiklalimize dokunulmadık· 
tl hubin dııırıda kalmak, i tiklilimizc 
dl>kunulduAu "akit son Türkc kad;ır dô· 
fiiınıek ! '\liJlC( n:ml, bir ba kasının top
rl~ından ve hakkından kazanmak ~in 
bir dıımlıı kanırıı •ermemek davımnda 
birlikse, kendi ıoprajiından •·e hakkın • 
~ ha$kuına •·ermemek için hürün da 
~r!arını boşaltmak d1•'llsındıı da bır • 

tır. 

I:..• Runun ic;in, her türlü zorluklara • 
"Ilı ı::ererek, kuV\etli bir ordu tutu}O 
l\tt ve onu her ı;un daha ku'-vetlendir 
~ı. Başvekil, dış politikamızın d T ,.. 
~'daııbcri ht>r vakit aynı istika"' 

<Sonu 4 il.ncü ~ada> 

İaşe meseleleri • • 
ıçın ciddi tedbirler alındı 

~ "11TC2a?PSOlll1lliRJl?PPam 

Başvekilimiz Hükümetin beyannamesini okuyor 
BUyUk Millet Meclisin~n dü.nk~ ı Arkıtdaıılım 

toplantısında, Baııvekıllmız SUkru Diiııyanın her ı:;Un daha fenalaşan 
Sa~acoğl~, HUkUmetin iç ve dı~ po· ve ufuklarında bir lımit ışığı belir • 
lltıkasırıı ızah ed~ beyannamesını o· mlyen karanlık manzarası içinde 
~u":'~ştur. SUr.eklı alkı~larla sık &ık Türk milleti bütün istıraplarına rağ-
esı en bu be.> nnnameyı aynen ne!J • men en bahtiyar bir mevcudiyet ola· 

redıyoruz : rak gö.ı:e çarpıyor. B u saadetin sırrı 
''- Arkadaıılar; bUyUk bir Şefin etrafında yaratıl'an 
Aziz hitıraeı onUnde sayı:rı ile e - bırllktir. Görmekte oldu~ımuz ıli.ln

tilditimlz Dr. Refik Saydam'ın va· ya facial arı fçlncle milletlerin yıkıl· 
zlfe ba ında ölmesi Uzerıne teşkili· malarına sebep olan tefrikalar. ihti
ne memur buyurulduğum HUkUmeti !Aflar Türk milletinin bütün :fazilet· 
BuyUk Meclisin Yüksek Huzurunıı !erini nefsinde ıoplıyan İsmet lnö -

SARACOGLU'NUN 
TEŞEKKÜRÜ 

Mecll.sln dUn~Q toplantısında Mil-

l 
1cıt Vekıtıeri rey blrllğlyle Saracıoi· 
~u HUkUmcUnc fümaUarmı bildir
mişlerdir. 

Bu netice, heyecanlı atkışlar1a ve 
temhUrlrrle karşı anmış •·r y.enlden 
kfinıfiye ııelcn Bıışveld1Jmlz Sllkril 
Snraco ·lu n&ağıdaıki dc.meote bulun
muştur: 

"Arkada§lar; ,u anda 
kalbimde canlanan bir ma
nayı açığa vurmak suretiyle 
teşekkür borcumu ödemek 
istiyorum. Kalbimde canla
n an bu m an a şudur : 

o mana bana d iyor k i, 
Saracoğlu, bu mille t seni 
besledi, büyüttü, okuttu, ye
t işt irdi ve birçok itle r vere
re k tecrüb eli bir adam ha
lin e getirdi. (Bravo sesleri, 
alkışlar. ) Şimdi bu borçları 
ödemek sırası senindir. Şim
di b en d e huzurunuzda söz 
veriyorum: Arkadaşlarımın 
yardımiyle bu omuzumda 
biriken borçları bütün mev
cudiye timle ödemiye çalışa
cağım. (Bravo sesle ri, t id
detli ve sürekli alkışlar). 

TJiRll11ilYal!S il ##CtJllJIS oıs J 

Bolu' da lnönü günü 
get rıyorum. nü'nUn yıırattı$!;ı karııılıklı ı:;Uven Bolu, !5 (HU6usll - YUcc M ııı Şe-

Yenl HükUmedniz de evvelkiler BAyesinde (alkışlar) bu memlekette nmlzln Bolu';ya t.cortncrln!n )'lldönümU 
gibi Cumhurl"liet Halk Partiııl pro· yer bulmamıştır. İnönü TUrk mille· olan buıı1ln ııeıu;rntzde bü.rtlk törc:ıle 
~mını hassa ıyetle ve dıkkatıe tat· tine, T ürk mille.ti .de İnönü'ye c:ok 

1 

kutıanmış,tır. Toron \'at!rnız B. Ahmet 
bıka çalıııacaktır. (Sonu 2 ıncı sa) fada) Dumıucı E\'n?ndlld<'lın bir nutkl.yte atıl· 

---------------------'"------·------ mıa ve bolcd ye, Parti ve gcnçlllk adla. 

Dördüncü Türk Dil 
Kurultayı pazartesi 

günü toplanıyor 
Kurum üyeleri saat 1 O da Atatürk'ün 

muvakkat kabrini ziyaret edecekler 
Ankara, :ı a.n. - TUrık Dil Kunımu 

Genel SekretcrtlAlndcn: ı 
OördUncu TUrk Dil KU!'Ultayı 10 atus· 

tos 1942 pazartesi i'ilnti acıtacakhr 1 
Kurultay ü:Y<"lerl, o ı:ün saat onda 

ba ta Kurum Başkanı olarak Türk Ot. 
Kurumunun yUce kururll$U LJtu önd('r 
Atatürk'Un mu\·nkkat kııbrlnl z!)-arctle 
Kurum adına bir ceterık ko>'Bcaklardır 
Sayın Uyetr.rln tıım .ant ondn muvak!lmı 
ltab r önün~ toplnrımalftn r!C"a olunur 

Bu z!)'arettoo Dil • Tarih • Qııtraf:ırıı 
Fakültesine d ınllkc<i< ve sruıt on bu 
tll'kta Kurultay ac:ılı.ş torcnl yapılRrıı;\<

tır. 

..... .-,ılll//lll1" 

nna hl.'tlıbclcr tradcdUm~. 
Bu muUU ı;::un ~rıne ~TIC'll. epor 

d:lcncelcrıl tcrt.ıbedtlml• ve Yardım&e· 
ven!er ~lycU tarafından ırooc bir balo 
verilm1-Ur. 

Milli Müdafaa 
istikrazmm ilk tertibi 

Ankara 5 a.ıı. - ..\faliye Veklletin· 
den öğrenİldiğine göre milli müdafaa 
isıikrazının hirinci tertip tııhvillerinin 
çoğunun }'Üzde 7 fııidi ve bir kısmının 
d2 ikramİ)elİ yuzde 5 faizli olarak ra • 
kında satı~a ç ıkarılın:ısı tekarrur ctmiı • 
ıir. 

Kurultaya ıre1oo üye d:wct11 \'e d n· 
lcytellrıin kaputa ı;::lrmt' klC'ıtıarını ı:os· 

termelerl ve a:ırnımıs kısımlarda yer nl· 
,,.,:ıtarı rica olunur. 

Glmıe kAtıdı nlmamıs otan savtavııı~ 
ııwlık belırelcrlyle <kı .ı:lrPb!Urler. 

El.b1se w k.ıya!et kaYdı )'(lktur. 

Moskova Büyük Elçimiz Haydar Aktay'ın cenazesi -
nin evvelki gün lstanbul'da kaldırıldığını dünkü ıayı -
mızda haber vermi§tik. Yukarıdaki reıim merhumun 
cenaze töreninden haz.in bir intibaı teıbit etmektedir. 

\ 

Millet Vekilleri BCl§vekilimiz Şükrü Saracoğlu'nun nutkunu dinliyorl~ 

SARACOGLU HÜKÜMETİ 
Meclisin dünkü toplantısında 391 reyle 

ye mevcut A 

azanın tam itti fakiyle 
• 

İTİMAT REYİ ALDI 

Söz alan hatipler Hükümetin 
politikasını heyecanla tasvibettiler 

Büyük Millet Meclisiniıı dün Şemsettio G üoaluy'm baş. 
lı:anlığtnda ) 'llPJlan toplamısında ~vekil Şükrü Saraooğlu 
tqkil eylemiş olduğu Huku~tin be)ıınnarncsini okumUfnar. 

Bu müna.cbctle Büyük Millet MKlisi fl\Ü$tesnıı günlcr.in· 
den bicini daha ya$3.IDııur, Toplanuda hemen butün millet 
veldlleri hazır bulunmakta idiler. 

Kordiplomatiğe ııit localarda Ankara'da bulunmakta olan 
büyük \ e orta elçilerle bu elçilikler erkanı, dinl0>icilere n.it 
localarda dıı kalabalık bir dinle} ici kütlesi ve matbuaıa ait 
locada ise hütun )erli ,.e ecnebi matbuat ve ajam mümes•İl· 
!eri }erıılm1ş bulunu)orlardı. Herke• Bıı)'·ekilimizin, H ukü· 
metinin gü<lcceği policikanın ana hatlarını izah edeceği be • 
ranııtlıırını sabırsızlıkla hckle:ınekte idi. 

Saat ıam 15 te B~kanlık )erini alan Şemsettin Günaha) 
ct>l<C}i açııktan sonra Ba)vckil Şukru SaracoAlu'nun, ana)ıı· 
6ıtmıza göre, Hukurneılnin programını ieclİ•İn tıı•vibine ar· 
zedeccğini bildirmiş \e sozü Haş\ekilimize bırakmıştır. 

Bunun üzerine Sükni Saraeoğlu ıiddedi ve sürekli al • 
kışlar arasında kur•u>·e gelerek Hükumetin iç Ye dtş polıika· 
sını izah eden nutkunu 'örlcmiştir. Millet \'ekillerinin ık 
sık alkı )arı ,.e tasvip tezahürleri) le karşıla.nan bu nutuk 3S 
dakika devıım eunişıir. (B~\Ckilimi1in nutkunu okuyurula· 
rımız arrı sutun lıırımızda bula !ardır.) 

B. Ali Rana T arhan'ın sözleri 
Ba,\ekilimizden sonrıı kür üye C. H . P. Meclis Müstakil 

Grup Rei~ vt-J..ili İstanbul ..\1ehusu Ali Rana Tarhan l:elmİş 
ve dttni ıtir ki: 

"- Türici)e Cumhuri}etinin ~i Hükümetinin Baş~ı..;. 
li, muhterem Siıkni Sa.n.coAlu'nun yüXsck şa.hsi}etinde Gnıpu· 
muz adına hünnctlc selamlarken yurt borcunu ha>-atı paha· 
sına ödemiş bulunan değerli seleflcr.i büyül \atanpene.r l>r. 
Refik :::.ardam'ı da gıpuı ile )idederim. 

Muhterem nrkndaş l ar, hü} ük alaka ile dinlediğimiz be
raııaun dış politika hah inde durnıı}ıt liızum )Oktur. Raş\C
kilimizin )ıllardanbcri muvaf!akı)etli işlericisi bulundut'\J 
bu siraset açık, duriht, muspct si)-asettir. 

Dahill .Jyııse ı olarak bc)-anaun, ı:ü· 
nün ha}ati me ele 1 olan mai~ işine 
tahsis edilmiş ol:muını çok )erinde bu· 
luyoru:ı. \ eni llukıimct, ı tırap mevzuu 
olan meseleler hakkında aldığı kararla· 
rı a.çık bir füwıı bildiri)or. Ve alına· 
cak neticdere söre icabcdene yeni ted· 
birler alacağını da ilhe ediyor. 

Muhterem arkada)lar, biz harp dı • 
ıında olmakla beraber harp ekonomisi· 
nin ıiçindC)İz. Bu §BrtJar altında mutlak 
hir serbestlik si.temi ıııtbikına ne imkan 
ne de cevaz 'ardır. İkıı,ııdi ha)at mılli 
müdafaanın dayandı~ı başlıca temeller • 
den biridir. 

Bu ha}"all, Dlilletin ve yurdun seli· 
mcti icııplarınıı gore tanzim etmek heı 
hıikümetin en e.saslı vazifelerinden bi . 
ridir. 

Yeni Hiikürneıin be}-anından anla· 
dığımız, memleketimizde en i}i netice 
,erecek usulleri tatbik ederek, bu nzifo· 
ri yapmak azminde olduğudur. 

BCl§vekilimiz B. Şükrü Saraçoğlıı 
hatipleri dinliyor 

inandığımızı ve iti.m:ıdcttiğimiz:i w aıe
dan mu\'affııkı)-etler dılediğimi:ıi SO\le • 
mekle sozlerime nibarct veriyorum." 
(Bravo suleri, alkışlar). 

Hatipler konu§uyorlar 
Müst&ki.1 GM!l> Relslııden ııomıı kia"· 

süYe 2claı HaneiYe Encil.-neni ~ AU 
l\tuı:atter GöK r (Konya), u.ı:un zaman
lardanberl muvatrak b devlet damı o
larak tanımnıe olan ŞUkrU saracol!'lu
nun, dUruanın buıı1!nkü ilaı.nsık \•az;ye. 
t nde Uzertnc ahnıe oldu~ bü)'Uk ve 
al:ır le;! de muvattakı>t•tle )'Ül'Ut~Juı 
karvı otan ttimad.ı tebarüz ettinnlf ~e 
dcım1$Ur ki: 

Muhterem arkada~lar; mahdut ve 
muayyen ;:cliıli vataııda~lara a}niyatla 
)ıtrdım etmek esa ının be)ıınatta }-et al· 
mı~ olmasına çok memnun olduk. Bu 
>ardımda \erilecek e~yanııı nevi ve mik· 
dıırı \c dağıuna u ulü üz.erinde durma· 
)1 zait buluruz. Esa ı kılhul eden Hu· 
kümct m isabetli şekli de bulur. 

Müstakil Grup Rei• Vekili 
B. Ali Rana Tarhan 

HUkUmcte bu blb"Uk te elden ırd· 

dit'! kadar >-ardım etmek 'boıı:tur. M tt 
Şefin ot.nıfınd.a tam hır nna.tla yek' u
t"Ut blr kOU .ı:lbI b eımlı o Türit 
mll Untn s kıntılannı azaıtmak. zor
h!k annı yenmek için HU!dlınt?Un a d ki 
k.ıırarmn memlcltcttn men!aatına UY!:'tln 

netlceler'C ı;::ötünnek hususunda elin M 
ge!en1 )-apacaAına in t\yonız. 

Muhterem arkada)lıır; müstehlikin 
küçuğiınu düşünen Hukümet, en loıuyuk 
miıstehliki de, ])°'·Jet mubayaalarını •e 
te5irlerinı de, ellxııe ı:;fü oniınde tutar • 
Cumhııri}eıin mali)e ijlerini de tedvir 
etmiş bulunan )eni B~vekilimizin Türk 
pıırası kıymetinin 'e mali mu,nz.enesinin 
eıı esaslı konl)"Urulannd:ın olmasını bek· 
lemck de hakkımızdır. 

.Muh'"cın arkada,ılar, en k~ mc· 

muruna kadar Hükümt>t ıqkilatı arasın· Dl iYi tA:'dblrle- memldteUn ve mU· 
da. hilgi)e \e yapıcılığa <12>ıınan, işbir· 1 Un bUn:ymine unnm olanlardır. Bir 
liğinin teminine muuffak olmaları devlet adamı \"e bir hukümet heyeti 
haşlıca temennilerimiz a.ra~ındadır muvatrakıyettn en bti;rOOt snn halk tle 

Büıun bu işlerde Başvekil rolunün t'lalml Uma8 halinde bulunmak trot>;r. 
üsıun cht>mmi)etini müdrik olduğumuz lcrln, kanırlarm m l&tcklcrln<? u
için, kendileri teferruata boğulup bu . yarlıl'nru tem n e1ın ır. Halkcı ve 
nalmııdan, bıışka bir işi Ulerlcrioe ıılma· Tüı1ctU S mcol'ılu'nu b1z otedenbert bu 
dan oellrııeıi fikirle biıtün kuvvet -e noktaya b lh11 a Memm!YCt venn 1 

kudretlerini hiıyuk vazifelerine •erme )'ÜkM:'k Jltt"C n inat\ nnı daima b(b k 
!erini temennide fayda gorüyoruz. b r a!Aka \"(1 <tlkk&Ue t~.hetm b'.r H • 

Muhtert'm arkadıı~lar; sııyın B.ış•·e lcUmet a<hmı olarak !Anıd k, Ba~l 
kil imiz be,.ıınlanoı inanla bitirdiler 1 SaracoQ-tu'n ., tas\ lb e arzettltt pren-
Ben de, kaıdilerine Ye Hükumetleri.ne <Sonu 4 üncü sayfada) 



- ! -

Sa 
I 

< Bnşı 1 lncl sayto.dn ' 1 dacağız, bertarııt edllemlyen ihtl • 
yaraşıyor. (Bravo se.slerı. alkışları yaçların sıkıntuııiıı da beraber çc • 
Bugüne kadar olduğu ı::-lbl yarın da keccğız ve herhalde HukUmetinlz 
aynı bırlik ve beraberlıR ıçlnde sı· kararlarının ümitli veya istırııplı 
kıntılarda ve sevınçlerde bırbırınu· olmalarına bakmıyarıık onları oldu· 
:ı:~ dayanarak emnlyeıle yUrUycce • ğu glbı millete anlatacaktır. 
ğiz. Böylece bu koruyucu blrlığin Bundan evvel benim ve on arkada· 
1damesı HUklımetınız içın de tik ve ııımın dahil bulunduğu HUkUmet.. 
en bUyuk gayeyi teşkil edecekıır. memlekette hayat pah ılılığına ve lk-

Arkad lar. tisadi buhranlara mani olmak için 
Topraklarımızı harbin dıııında verilen salfihiyetlere istınaden bir 

~~ak içın bUtUn dıkknt ve ~ayre · çok sen kararlar aldı ve onları sıkı 
tımızl aarfetmekteyı~. Şu ı::-Uzel e • bir gayretle tatblka bnıılaclı. Fakat 
aerl s~nuna kadar R"ö.tUrmek ıcin U- aradan gUnler geçtikçe, bu karar -
mldlmız nzal.mııı değıld!r· Fakaı bı- ların matlup neticcyı vermlyeceı:ti. 
zım bUtUn dıkkru ve. ıtlnal!lrımıza yapılan ııikiyeclerden. ıesbit edilen 
rağmen bir gUn ıstıklflllmız veya fiyatlarla bir çok malların ve ~ıda 
topraklarımız tecavUze maruz kalu· maddelerinin bulunamamnğa bnşla • 
c ak olu;sa bUtUn varlığı.mız,. bUtUn masından ve yapılan teıkiklerdeıı 
tnevcudı~etimiz blr tek ıdealın c~- anla§ılmıya bagladı. Onun iı;:ln yenı 
rıne verılecektlr. C~ravo seslen) HUkUmet hemen işe bfl§lıyarak bu 
Bu ideal de son ferdımıze kadar _çar· sen tedblrlerı yumuşatmıy 1, yer yer 
~~·~~k olacaktır. (Bravo seslen al- kaldırmıyo. ve yer ye; de~tvtırmiye 

!I ). karar verdi: ve tedbirlerın ıktisadı 
.Bundan dolayı Ordumuzu her e.n olmasıııa daha çok bel baA'ladı. Tut

içın lı:uvvetll v~ ~ıızır tutuyoruz ve tuğumuz bu yolda fiyatlar, kendislY· 
o nu her tUrlu ıhtımumın, her tUrlU le mal t da ·k· lmk"- h · 1 
i 

· u ı d kU · · e rı ı .... urıc ne c;ı -
tınanın zer n e temcr z ettığı kan resmi fiyatların tablatiyle UstU-

bUyUk bir varlık olarak yqatmaktn ne çıkacak tak h h ld k 
d evam edeceğiz. Ordumuzu her s:tın ve at er a e ara 
b iraz daha kuvvetli ırörmek hepfmiz pazar fiYatlannın dununda kalacak -

ıc;ın bir gaye, HUkUmeılnız lc;in de tır. 
bır program olmakta deV1.1m ede • 
c ektir. (Alkıolar, bravo sesleri). 

Arkadaıılar, herkeı tarafından bl· 
l lnen bu yUkaek hakikatlerden son
ra harici ve d:ıhlli pollıikalarımız:ı 
g eçiyorum. 

Harici politika 
C umhuriyetimizin Lozan'cta baş -

lıyan faal ve mUsbet harici sıynseti 
bır çok ımtlhanlardan ırectikten son
ra bugtlnkU duruma varmııııır. • Bu 
durum buglln en iyi istikrar ke -
limesıyle tavsif edilebilir. Hudutları 
h ırıcındc hiç bir sergUzeııt arkasın· 
da koşmıyan ve koşmıy, cak olan 
T ürkiye harbıa dışında kalmak im
kanlarını aramııı ve bu imkanları da 
şuurlu musbet bir bitaraflık Uze • 
rınde yUrUmekte bulmUŞtur. 

'Oc; seııedenberi ı!Unyayı yakan ve 
yıkan haile önUnde Türkiye menfi 
bir bitaraflık ile vaziyetini koruyn
mazıb ve yarın dn koruyamaz. Tllr
kiye bitaraflığı umumi bir politik 
sıstemin ışlenmiş bir şekl!ıllr ve po
lıtlknmızın kımscyl endışeye dllşUr -
mlyecek bir berraklığı ve .snmimıye· 
tı vardır. 

İngiltere ile olan ittifak muahe -
demiz her ıkı tarafın neflne olarak 
vazlfc gömıckte devam edecektir. 
Türkiye - İngiltere imfakı realitenin 
ifadesi ve biraz evvel arzettiğim po
lı tik sistemin esaslı bir rüknUdUr. 

Gene o polltikanm bfu1z ve sa -
mimi bir tezahUrUnU de Turkiyc ile 
Almanya arasındaki \ror§ılıklı anlıı
yıı ve dostlu&u yenlclen tevsik eden 
Türk - Alman anlqm.ısında ı:örU -
yoruz. 

Harbin bu iki esaslı burcunıı karşı 
olan vaziyetimiz! ve o devletlerle 
olıın bağlarımızı mUsbeı siyasetimi· 
zin Mriz birer mls3li olarak arzet· 
t im. 
Muhıırip kümelerin her ildslnde 

k endi leriyle nhdl veya fili rııbıta • 
!arımız ve dostluklarımız olan dev· 
Jetler yer almıştır: ki bunlara karııı 
d a dost ve dUrUst olmakta devam e
deceğiz. ( Alkıelar.) 
Dostluğuna karııı sonsuz bir hUs

nllniyetle meşbu doscluk, dU§manlı
~ karvı yıkılmaz bir azim ve me
tanetle mukabele, (alkışlıır) tııte 
H UkUmetlnizln takibedece~ harici 
siyasetin tam ifadesi (Bravo sesle -
r l). 

Dahüi politikaya gelince 

A rkadaalar, 
mUhim 
bu ık • 
kö:ıeaı 

Dahili politikamızın en 
cephesı ikttsadi cepheaır ve 
t iaadi cephenın en .tıararetlı 
de laııc meselesıdır. 

LibeNl iktisat ılmi, iruıanların re
fahını arttırmak ıçln her memleke • 
le, o memlekette en bol ve en ko • 
lay yetlııen maheulierı yctıııtırmek 
ve bunları dığer memleketlerde e.n 
bol v e en kolay yetıaen mahsullerle 
mubadele etmek tav.wyc,.;tndedir. ln· 
aanları idare eden yalnız iktısat ka· 
ideleri olJı ydı bu tavsıyeye riayet 
e tmek çok yerinde olurdu. l' ukat 
b a ilnuo yanında blr de hayat bil -
gısı vardır ki onun da bıze tavsıycsi 
audur: 

"'Bır memleket• umumi ve genı& 
ihtiyaçlarını bizzat kendısı ıstıhsal 
edemıyors.ı o memleket sulhte ve 
harpte yabancı ıradelerın tesırınde 
kalabilir,,. Onun ıcın bız, gıd ı, el
bise, ayakkabı, sllih gıbı umumi ve 
geniş ıhtyaçlarınuzı bizzat kendi • 
miz yetlşUrmek içın her fınaıtaıı 
ıstl!ade ederek calışmak knrarınd ı· 
yız. (Bravo aealcrt) . Bu umumı kai· 
d e ve kararımızı bir kere dnha ılan 
ederken hemen haber vermellyım kl 
lhtiynçlıırımızın, z:aruretlcı imlzin 
eidcletl ne olursa olsun hıç bir ya. • 
bancı imde bizim bileğımlzi bUkcmı
yecekır. (Bravo sesleri. ulkıelar). 

Bu umumi kaideyi söyledikten 
sonra sıkıntılarımız ve ı:UnlUk işle· 
rimız hakkındaki dUşUncelerımizden 
bahsetmek istiyorum. 

BugtlnkU sıkınıılar bllh ssa iaşe 
etrafıncta toplnnmııtır ve heıısi mu
vakkat ve ,;eçici ve harple beraber 
n ihayet bulacRk arızalardır. 

BUtUn dünya ile beraber bUtUn 
komıutarımızın harp içinde olduğu
nu ve istihsalde çalışan yUz binler· 
ce gencimizin silah altında bulun -
duğunu göz önUnde tutan HUkümeı 
bu darlığı bira! clıı tabii bulmaktB· 
dır. İaşe sıkıntısı bu ı:lbi işler için 
en h:ızırlıklı ve en teıkilatlı mem · 
l eketlerde bile facialar yaratacak 
hale geldi. 

Buı::Un bltarııf rlevletlerde bile hlc 
b ir mll§teri bulnmadıA'ı lc;in cUrU -
yen, bunn mukabil hic bir bahaya 
tedarik edilemiyen mallıır mevcut -
tur. 

Bizim çekmekte olduğumuz dar· 
lık bıı umumi ve bUvllk lstirabın kU 
çUk bir parcnsıdır Ve hunun co_ıtal· 
rnası ihtimali vok r1 ~ilrlir. 

Böyle olduğu takcllrde bu ytlkll 
mOteııavlyen çekmek ve çektirmek 
için btltUn tedbirleri ıılm-akıa kusur 
etmemiye c;alışnenğız Bol imlrftnlıır 
oldukça onun ne:ıeaıni beraber ta -

Hububat meselesi 
İlk tııe, en mUhım gördugümliz 

hububattan b&§lııdık. Gorduk kı bu 
memleket, su)h zamanında bıle ken
dısınc ancak kıfayet edebilen hubu· 
batı yetlııtırmııı ve pek mUslcSnıı se· 
nelerde pek az ihracat yapmışıır. 

Fakat harple beraber koskoc:ı bır 
'I'Urk Ordusu bugday sarlıyatını yuz 
binlerce ton arttırdığı ıribi Türk 
Ordusunun hayvanları da arpa ve 
yul-:ıf sarfiyatını yuz binlerce ton 
arttırmıııtsr; ve miınhasırcn bu yüz
den mllvazenede koskoca bir ac;ık 
peyda olmuştur. 

Diğer bir hesaba göre. harp başla· 
dığı zaman devlet ellnde (250) bin 
ton bir buğday stoku vnrdı. Hal • 
kın ve tüccarın ellndekı mıktar her 
hnlde bu miktardan nz değildi De
mek harp yıllarına (500) bin ton 
bir buğday stoku ile ı:irmlstık. Bu 
stc. • bizi yalnız iki sene rahat ya -
11:ıtt1. ÜçU~cU seneye pek sıkışık o
larak girdik. Bu sıkışık yılda, hu -
zurunuzda şükranb yadetmettı '17uzl· 
fe bildiğim yllz kUsur bin tonluk in
gill:: hububat yardımına raJtmen ~a· 
yet sert ve sıkı tahdidi tedbirler al. 
ılık: ve Türk ırkını n başlıca ı:ıdası 
olan ekmeği çok kUclllttlik. llütUn 
bunlara rağmen ekmek clarlııtını ve 
sıkıntısını halll bertarof edemedik. 
Bu hesOJ>ltır da ırösıermekledir ki 
yalnız buğdayda 250 bin tonluk bir 
açııtımız vardır. 

Bu llçık ancak §U Uç ııekilde ka· 
patılabllır : 

ı - Çiftçiyi memnun ederek ıs • 
Uhsall ıırttırmıık. 

2 - İstihlllki azaltmak, 
3 - Hariçten buğday getirmek. 
Biz bu Uç tedbirin UçlhıU birden 

alılık. Çiftçiyi memnun etmek lçln 
fiyatları arttırdık; istihUikl azalt -
mak için Ordu v e resmi tesekkUl -
lerle kontrolü bir dereceye kaclur 
mUmkUn olan bUyUk oehlrlerde kon· 
muş olan tııhdldatı muhafaza ettik, 
h:triçten buğday tedariki için bil -
hassa Amerlka'ya mUracaaı ettik. 
Amerika HUkUmeti, 45 1:Un içlnrltı 
15 bin ton buğdayı kendi vnsıtaslyle 
getirip teslim etmeyi aUratle vadet· 
tfğt gibi, nakil vasıtası tarafımızdan 
tedarik edilmek eardyle istediğimiz 
kadar buğday vermeyi kabul ettiğini 
bildirdi. Biz bir taraftnn Amerlka'
nın gösterdiği yüksek anlayıea ve 
dostluğa derin teoekkUrlcrlmlzi ifıı. 
tderken diğer taraftan yabancı rr&~ 
kıl vasıtası temini ic;in çalışmıya bnı;· 
lndık. Bundan maada vapur ve nak
liye sıkıntılarımım raı:tmen blr va
purumuzu ayrıca bu ise tahsis et • 
mlye c;alııııyoruz. 'Umidediyoruz ki· 
buğ'day 1çin almııı olduğumuz ted -
birlerin hepsi iyi iştiyecek olursa 
buğday buhranı tamamen zail ola· 
cak v e hatti yer yer buğday fiyat • 
kırının, HUkUme tin ylizde 25 ler için 
tesbit eltl&ı fiyatın dununıı. dUııebile· 
cektir. 

Arpn ve yulaf açığımızı kısmen 
hariçten tedarik etmekle fakat bil
hassa bızde c;ok bol olan ve iyi bir 
gıda olduğu anlaşılıın pancar ve pa
muk çekirdeği kUsbelerınin mühim 
kısmını Ordunun hayvunlnnna tah· 
sis etmek suretiyle kapatmıyıı. calı · 
ııacağız. Biliyorsunuz ki nralzeme 
ve mamQl maddeler ihtiyacımızı te
min etmek icin Almanya ile yüz 
milyon marklık kredi mukavelesi 
imznlamııtık. Elyevm bir heyetimiz 
bu krediyi iııletnfck için Berlin'de 
bulunuyor. Heyetimize ve ıuterimlze 
gösterilmekte olan kolaylıklar için 
te§ekkUr etmeyi bir vazife b!llrlm. 

Diğer maddeler 
Arkaaa11ıar; 
ısuraya kadar olan s5zlerimle a • 

lelumum hububat hakkında ıılmıı 
olduğumuz malQ.m kararların mu • 
cip ııebeplerını izah etmıı olduğu -
mu sanaralf. dığer mıı.ddeıerıı .:eci -
yorum. 

l'rurulye, nohut, mercimek, pirinç 
gıbı gıda maddelerı.ndeki takyıdııu 
oı.lttln butün kaldırdık. 1,;ünkU ı 

1 - Bu mahsullerin her biri ko
laylıkla dıierının yerıne kaım ola -
bılır• 

2 - Buğday politlknmız muvaf • 
fak olursa bUyUk miktarda bir bul
K\ll' mevcudu bu maddelerlıl ;paha· 
lıluşmasına kolaylıkla mAni olur. 

s - Ötedenberl bilyUk mıktarda 
f'asulye lhraceden bir memleketiz. 

4 - Her yerden gelen haberler, 
bu cins mahsullerlmızln bu sene 
çok bereketli olacağını ı:österlyor. 

Y111ğlar hakkında da ııynı kararı 
verdik. ÇUnkU memleketimizde ih· 
tlyacı knr§ılıyan bnıılıca yağlar ııun· 
!ardır: Tereyağı, kuyruk yağı, pa· 
muk yağı, zeytinyağıdır; ve aradaki 
fiyat farkı çoğaldığı zaman, bu mad
delerden biri diğerinin ~rlne kaim 
olmaktadır. Memleketimiz her sene 

1 
çok mühim miktard zeytinya#tı ih· 
racettiği gibi elyevm mlihim mik
tarda zeytinyağı stoku mevcuttur 
İşte bu stokla ve elimizdeki ihrac 
kuvvetiyle yağ fiyatlarının R"ayri l 
tabii bir raıMeye çıkmasına mllııi o
labileceğimizi Umidedlyoruz. Zey -
ünyağı ve diğer yağl~r mute dil ııa· 

yılacak bir rtıddede durursa lhra - ı E l • 
eına müsaade edeceğiz, durmazsa t mese ell 
zeytinyağı !hracını bir taraftan tnh- 1\too\Jckctlmlz ot.cdıonba't. kaanJ>l k 
dit ve haıta menecleceğimiz gibi dı- hayvan lihro.«Xler M lhra 

1 

ğer taraftan da devlcı istihlllkinl nui>'oU · • evcut c mcm-
zeytinyağına tevcih edecet!'lz. HUia- ~ muıtıaraza edUecel'lru! eöre bu· 
sa, zeytinyağı ihracı makanlzma • anzı sebcpJıcrlc muht.ell! ~~"'la 
siyle blltUn yağları mutedil bir fi - göze brı.Uın t!Yat tıuiclnrırun tcdrl<:«ı 
yatta tutabileceğimizi Umidediyo - mut.edil blr sevl.)ocdc b c~ tlm1· 
ruz. dcdiyoruz 

Pamuklu ve yünlü k um CJ§lar 
Hububattan, bakliyattan, yağlar

dan sonra pamuklu ve yünlü kumaş. 
lura geçiyorunı: 
Mütehassısların verdikleri izahata 

gorc, ınemJekclln kumaş ihti. acınıu 
kUçuk bir kısmı el tezgtıltları ile tst
ıuin ediliyor. 

llı.ı:rn.)a knd:ır, hayatımızın başlıca 

zanırı l.h.t.bıı.ç m.'lddolcn u7.erlnde aJdı· 

tınuz ve atma!< nlycUndc oldU~uz ka· 
ro.rlardan bah&ettıım. Bu kara.r ve dü· 
&ilıncclcre ııöre: 

ı - Hubuıbnt ~tlanm yU:zdc 2::i le• 
re. ıahdltıcre ve 1 Uuıllı ta. 

2 - Bakliyat tly:ıt.ıarıru bu ııcne mah· 
ınılün berolroUne w 1hrnc mcınmıwcUnc. 

3 - Yat tı.yat.ı:uını zeyUmac-ının lh· 
reç makanlzm.ıısına, 

4 - K\.UJ!Qlann rtyatını artıracaCıı· 

mız C'kWlcre ve bir c1dcn tdarenhl v<.'ft

cc41 faydalara ve ~Ahl.:uıı, 

Fabriknlar yunlll kumnş ihtiyacı
mızın % SO ninl, pamuklu kumaŞ ih
li) acımır.ın da 3 60 .. ı tatmin ctrnck
tedır. istihsal edilen bu iki cins ku
ıııaşuı da Devlet fnhrikalarının Jıls
selerı % 50 den biraf fazladır.. işte 
açıgımız olnn bu '7o 20 ve %-ıO ııu. 
kuınctın }ıtrdımını bozmakta ''c kıı • 
ra pazarı )'llratm ktadır. 

l\u mıktarları ı tıhsal için fnhrlka . 5 - Et tiyaLlannı da mcmlelcetıımiz· 
!arın bir kı~nıı Uç, diğer kısmı iki. deki mevcuda ve <k.-vıım ett.ır<ecet'lrnlz 
geri knlanl r da hır ekiple ı,;alışm ık- lhrac memnutyuUnc, 
tadır. Kuınıış buhranının onunc geç 
menin en makul yolu lstlh allerlııılıı:: ı;ı;ü~cncrek ı:nutcdil ~e ııhcmdı bir llC· 
ihtiyaçlarımızın derecesine mUmkun vi):cdc lutab!leccğlm!zl ümld~oru:t. 
olduğu kadar ytıkln•tırrııaktır. Yakııı l Bu mutedil şanıa l:\lç tüı>he )Ol( ki dün· 
bir Atide me>"cudara bir pamuklu ı •ctı kanı pazarın eok dununda olacaktır. 
fabrıkası illivcsi ihtlmal dahilinde Fnk:•t ı:cnc t>Uı>hc yok ld bu mutcdtl 
görlmllyor. Bundan mailda lınltll.n .ıı.nıa ı:ecen sc:ncld Cıyaı.hnn UsUl:nd<? 
f::Orülıırıoc bütlm fabrlkıılnr tıç elıip- olacaktır. Onun IÇ'!n bu zarurt »ıtıyaç 
le ı;ıılı§tırılacuktır. Bu ık ı tedbir hlzl 1 mal1ılclcMni h!r kere de muslehtık z.ııvı
ıııaksadımıı:a biraz dnhıı yaklaştıra - ı c.1kıır uınidındcyiı;. ycslnden t.ctklk ottncık lcabcdcr. Acaba 

Bundan mvel çok yerinde alınmış ı bu rlYat artışmdnn en to"o< ln1untı)l ı kim. 

bir k ırarlıı hususi pamuklu fııbrlk •· lCK' cokmcktcdlr? 
!arı munhasıreıı De' Jet fabrikaları 
h.esabına çalı ır bir hale gdlriluıiş _ Zens:1n ve paralı adamlar lcl:n bir tne· 
tır.Hh: bu guzd knrarı hususi , lınlO llClc mevcut dctıld\r; ıköyl11 ve ctft<:I 
fab.rıknlara du teşmil nl.> ctındcy iz. bu malL'lnn s:ıdcoc sıı.Lıcı1:ındır; amc.le 

1' unınş mc ele ınc sıııı ıkı b ıl::lı iki ve esnat ye,mlYclertnı w tşlcrtnl ym1 
madde vardır: >ün ve pamuk. tarU:ım daha cvvc•ldcn tibıık ottınnlı-

Oene ıııutcha ısların ııo~lcrliğinc lcrdlr. CörüHl;ıror ki bu hayat pahahlıtı 
göre, memleket dahilinde kAfl .>ün vt: hütün af:ırlıf;l:nı bllhııaıa muayyen bir 
.> apQk mevcuttur. Pak at bunları aln- mlkdaroan az maaş vcyu ücret akın me· 
bilmek lı:ln fi> athrını ılli;er eşya fı- murlara tcktlnnektcdtr Burt!alıl 
yatlarlvle ahenkli bir hale ııC'llrmek · hayat 
IAzırııdır. Eh evm bu ahC'nkli fiyatı 1 pnhalılıtı nls'b<ıtmde veya daha az btr 
aranıHktn.> ıı:. mnıu zammı yapmak buı;ı;(ln hnzlncrnl· 

l>aınıığa gelince: Her şeyden ev- zln tamamca kudreti hartcındcdir. Eı;;:ı. 
vel hab<"r vercy Iııı ki hu sene pamuk sen bu laı.bn zamlar blzl rns1d btr ıtn.ırc
lı;in hı'r yerden ııclcn haherlr.r çok ye düaürQ)'(>r. Bu ııctıcı>le bu )"(Jk(l ha
iyidir. nazı sı'hcpfere hin ıC'ıt nznlan !l!let.mdc l(llın başka tstlkıımcıtl<rde eare
ihraç kuvvetimizi hu madılı• lle kıs- Jcr nrn<ltk, ve hcır i11ın biraz <kıh:ı anya 
ıııen teltı fi cılcceğiınizi ilıniılı diyo • e:ı~z. 
ruz. 

Pnmufu a:1mak ve tevzi ve ılhnıcot- Yl.tklm<I btrnz h.n!i:tlctm«!k 1stcdlıttm!?: 
mck lem kurWmU$ ~1 k;llYtm güzel bir• bu ıı.ilcleıin relSlcrbııc mn.uınc ve btr 
dtiZ<.""n var; bunu bozmak ıll)r(.-tlnde de. I b:ı$lansnç obrudc ibxıro btror C'ftt tıYDk· 
tlllz. Ynlnız ~ 1 etratıııd;ı tetkikler ıaı.bı. k:ezaHk bu dlı!l'C!rin rol6'lcrtne ve 
de bulunduk. Ebovm pamueun tcsı>; ~ btrer e?blscltk lrumnısı mccca· 
cdllcn btr tır.ı.tt vardır, P.'Utluk ~e· 1 nen V\Yl1ld< tı;tSyoruz. Dun&m b&$1Cn 
Chlin de kcuıltk tcsp t e<ıtıcn btr Uyatı mulltaç vn.t.a~ tkU<1.'lnmlZ ıtnhl
vardır. Paroızk ceklrdeı'tlni tıunrunon rer· ltndo tcUmnt >Urdım'IM' YQ.:JmAl!n cn1ıs.'l
best bmıkınak Uyoııız. B~n abınn- 1 roAı:ı; . C-..örll~ k1 'blltün <l~nUmiz, bü 

m'k nctıccsc göre pam~ tıyabnı tespit tün taal~ dnl1A z!:yade bu zarın1 
cdecd1z. rso- ., im&ii ,,.yft1114 ) 

.. -c L 1. 
Günün mevzular1 : . C1...) 

Dünyada en büyük kuvvet 
güvenilebilir tek kudret 

Dünyada en büyWc ıkuwet, gü
\'cnllobılır tek ıkudret kaymı!:ı ıu
urlu millıyetç!lıktir. TUrklyo Bü
yük Millet Mecllsl.ni:n tarihi kürsU
sunden sayın Silkrü Saracoğlu bu 
ezeli ve cbedl hakikat.! sarsılmaz 
bir inanla ve bilyük dilnya facia
sının ortasında büsbütün kıymet
lenen bir mJllt heyecanla ifade 
etti .. 

Başveldllmlı.ln en de •erli maz
hıırlyetl çalıı.;tmı muhite Untlt, 
inan, lrade ve cahşknnlık aşıla
masını çok iyi bilmesldır. 

Bugün, memlcketln hor köı.;e
sln.de azimli bir istihsal ecvkl dal
galanıyor.. Bu kadar kısıı lblr za
man lçlnde böyle bir ruh ve zih
niyet aydmlıl:'l yarntnbllmeğe, bu 
derece keskin bir psfkoloJık "choc" 
yapmağa muvaffak ohmık ancak 
bu ı;apta yüksek lbir devlet ada
mının klrldlr. Şimdi, bu karsılıklı 
emnlyet ve itimat havası !cinde 
her Tiirk ve Türkcllnlin başarac:ı
~ı ôdevlcr olduğunu bir an unut
mamalıyız. 

"Sıkıntılarda ve sevltl(lerde blr
"blrlmlze d:ıyanac11J1;1?-" 

"Bizim çekmekte oldu(tumuz 
"darlık umumi dünya ıstırabının 
" küçük blr parçasıdır. Bu yükU 
"mütes:ıvl~ çekmok ve çoktlr
"mek ~c;ln bDtlln tedbirleri almak 
"ve hazırlamak mcoburiyetındc
"yiz." 

"Tatmin cd.Jemlyen fhtlyaçla
"nn sıkıntısını beraber çekoce
"ğlz." 

Her Türk V<l Tilrkç!i en ufak 
hareketlerinde bile mıtıt tcsantlt 
kaygısını bir an aklından çıkara
maz. Değerli B:ışveldllmlz.ln ver
miş olduğu yukarıkl öğüUcrl bir 
an ihmal edemez. 

İktısadi cephede, H!iktlmt!t Jk
tısadl mahlyette tedbirler alma
fa bilhassa ehemmiyet veriyor. 
Beyanatın tıu mevzula alAkalı kıs
mı son derecede objektif bir tahlil 
Gmdlıllr. 

Dinlediğimiz ve öğrendiftmlz 
bu maddi hnklkatlcr 'karşısında 
mesul HUkı!lmet kııilar her blrlml
zln de ayn nyn mcsullyctlmlz ve 
vazifelerimiz oldufunu ıunuta.mn
yız. Mmnleket !cinde fiyatların 
mutcd"l ve ahcnkll bir seviyede 
tutulması mlllt mUcadelemlzln 
temel sütunlanndan biridir. lktı
~di cephenin önemi askerl cep
henin ehemmiyetine yakl8$1r. Bu 
milli dAvada her 'l"ürk ve Türkcü 
-;araroğlu HükilmeUne mAnevl ve 
maddi bütOn Jrnvvctlcrlyle milza
harette bulunmaı?a mecburdur. 

Zengin ve paralı vataml lar 

• 

Hüseyin Sami C O Ş A R 
bu mllll mevzu~ karşı Jlglslzllk 
gôsteremC'Zler. Zengin ve paralı 
vatandaşlar bu hayatı mesclcmli
de sarsıcı ve zayı! d Uiü r ilcU men
fi bir rol oynamaf;a ~al~ama:ı:
lar. Hayat pııhalılı~ı JcütJcyl, bil
tUn ağırlığiyle, tazyık ederken, 
benim ic;in bir mesele mevcut de
ğildir dıyemcL Servetler i ne ka
tlar bilyUk olursa olsun, umumi 
ıstıraba ortak olmasını da bilecek
lerdir. Mademki Türk ve 'l'Urkçü .• 
Şu hnlde tereddüdetm<'den lstlh
llı.klmlzi kendi lrade.ml7Je kısaca
~ız ve bu s uretle mllll tesanüt 
duygusunun bahşedeceği mAnevl 
seref havası itinde ynşıyacaıtı:z. 
Memleketimizde bu mAnevl hava 
hAklm olduğu mOddetce HUkUmet 
beyannıımesinln teşrih ve tahlil 
ettiği lktısaıll program, yurdun 
tabU zenglnliklerlne de dayana
rak muhakkak ki, muvaffak olur. 

Hükllmct programının temelin
de, faa l nüfusumuzun yUzdc sek
senini teşkil eden c;ıı.lışkıın ve na
muslu cf!tçi kOU'csl ile emqk bir
liği yapmak karan yer almış bu
lunuyor. Köylü 1le birlikte yUrü· 
dilkçe lktısadi rorluklnrımızı nasıl 
olsa Y<'nerlz.. B u uzııören P<>lltlka, 
lkt.ısadl olduf:u kadar ıctımal ba
knndan da cidden övülmel!c de
ğer bir kıymet taşımaktarlır. Ye
ter ki, alım i:Ocü fam olan va
tandaşlar, kauncı artmış olanlar 
mllll vazifelerinde 8tusur etmesin
ler_ Yeter k i, tOccarımız mlllt ve 
lctlmal bllnyemlz ıclnrlekl ödev
lerini h1ce knvramış bulunsun
Blr tııraftan istifçilik yllzllndcn 
fiyat artışlarına sebebiyet wırfı> 
diğer yandan da bu f.t.Yıı.t ıır1.ı$1a
n karıısında bcn lm iQin mesele 
mevcut değildir dedikleri gtln bu 
özlü, Uıataı ı. kavrayışlı progmmın 
muvaffakıyeUne karşı suykast 
tertlbetm!ş olu rlar . BQyQk V f' QOk 
clddl bir imtihan karşısındayız. 
TOr:k ve TUrkcü o lanlann vazife 
ve mcsulkyetfor l af,ırdı r. Bu rcıı
~lst iktısat progrnmı yalnız ba na 
hllktlmet tarafından tııtblk edile
mez. Bunu Hüktımet ile b lr llk t <', 
onunla etele vererek bfltiln Tilrk 
milleti tat'blk edecP.lrtir. l-Tflkllmet 
beyannamesinde hiç bir lıaklkntl 
ne kadar acı olursa o~un ırlzle
meğc t'enezztll etmemlıstlr. Mmet 
huztırunrlıı nc;lk bir inceleme yap. 
mıştır. Bu hesnnlar karşısında ls
tlhlflklni 'kendi Iradı? ve lhtlyarly. 
le lkıımıak herkes lcln bir vatan 
vazlfes'l olmu:stur •• MllU bl-rllk ve 
maıt tesanllt bu ahada muhak
kak t~W ctmelidk. 

Uzatın, 

elinizi öpeyim ! 
- Analara-

NUrwı d:rtrcslnln onUnde blır kal.ı:balık 

vurdı. Ellcıılndo birer ıtcsı.c nü rus 
tczkerc51, blr IK'Ylil'r kru"dc.•U.in!yur ve 
dcltcrdarlı ta doğru gkt.l;yorlnrdı. Sor· 
dwn: 

- Al!J ve daha cok cocllkhı ıırnı.lar, dc
dllN, 5lzl ı;öylcd:ilcr. Devlct1n otuzır 
liralık fknımiycsinl alma{;'a tıclm!$1-
nız. 

FM&t blz 6lz1:n ıuıtaunızı, :ya,ru rmıza 

btror pa.buç ı>:ırosı bl.!(ı olrnı>"all ouu 
örn ile ödcmlş O!ımadlitUlllZI, lidl)'L'

medlğlmlz1, ödb'an b-ccc~tzı bl.l."ll!· 
YOr dctllıiz. 

İelnlzdc çok y:ıkınrorım vardır. Daha 
kırlmıa varmadan ooı;ıııda tek &!Yatı 

tel taı.ımamış an.'llar truu~orum. Jkr 

Ycnıi ı:-clcnin ııo!r.ı.larına bir ıl:ıı't gibi 
cökt.üC'tl afü•ler b '!yorum 

Fakat bunl:ırdaıı, muhtl'!N!m ıınalar, .. ı. 
zın hic blrinlzdoo en Jctlçlltk btr 6!1<A
>-eL duymruıım. Cocukl<ınnız ıc::n k\lr• 

s:ı&ınız<lan kcsUn!z. Onlan ~aııntmnk 
ve yctlşt.imıclc lç-m k:ı:tlandıf:ını.ı re
raı:-auı ~ tednkAr tınyatınız, Cdk ke-
re, ıkıntı ~tndl!d:tr · 

Mukaddes IUhllar. bu mcmldmtln ilk· 
ball ıdztn kcmf'kl1 ellerinizde, S<'Orotlf 
ı;ı;otı;C • Uzdc yeti )Or. Bc!kl yalnız 

bu, bütün bir tcnıı:n1.ll ömrUn. tc.ıt 
mUktıtatı olac:ıktır. 

Batı 00., h11Y11tını k&tek!cr db.c cocuk· 
tan korlamıan. nUtus d:ı. relt>r1tıd • 
sıro sım d!zU(!fl muhterem ınsanL'lnn 
onündc ders al:ın:ı a çatımonım. 

Ders alsınlar: hayat. fazı -t m m· 
J('ket ve insanlık dcrsl Huna muh. 
tıı etı rla r. 

NOrw. lst!;'oruz. ni!rus .. An <1olu yaylası 
00., ... Ornklar ve stl~hlar kol 1. tıyor· 
lar. Hl2 kadınlarımızdan coeUK isti
yoruz Büyil teı-clttz. yeL!$lfrt_'<'<'ı!'lz 

vatanı acnlcn<llrme ve l..."Uvvetlcııd:ır 

mc ~vamız hunu r.t!)·or. hnyır. bu
nu emrı'<r)or. 

Cn<'Uktruı lmc:ını:ır, faz: leit6lz bir hay.1· 
tın bau boeluıtu l<:lndc IJ<'l.kl d:ıha 

sef'l><'flt, hattlı t>...ınct daha rnhnt ı: -
rQncb »rlcr. Fırl<at v:ıztfe k..'lcııJclııl'ı 

sueınn ı lll<'!'llk'ket vlcd."l m ön\hıdc na. 
sıl llftctıl~kloı'r? 

Benim teraı::atı ve fedaidir ıınalanm, 

tıcnıtm t>cş on kel!mf'$fnl b r itim dil 
B!nnle konuşmama yeL"Tlez Duygu ~· 
rımı k<'lhTıt'!lertn ınu kalıbına do n· 
cc P"'lı'klr.sUitlml ııntıyorum Tlen'M 
mrr y(lz.lü &Tlftlnnm. Devleottn )-n'"(lı

mınıı uznnan mu'htrrem etl<-rtnlzl u
zaun, onl:ı.n ooyn doya liJJm<!k ~I· 
vOl'\lm B-'lynım ınNıhl.'U'lnda &n.'lmın 

t'l1nl optUP.'üm dhl. .. 

Kurnal Zeki GENCOSM AN 

Bugün 

Jandarma Subay 

Okulunda törenle 

diploma verilecek 
J'andamm ~ okulunu bu Ytl btU

reın ııubay ve ı;ı;OOilc'l1 ertı~ıam bulı'Un 

öClcd~ sonrn sruı.t 15.80 da okuld:ı. ya
pılacnlc bir törctıle d.'l>lı:malıırı <tııCıtıln
~r. Genç mezunlar, bugün öl!'le.ıcn 
baıce Ukıs meydamnn ıroı~ törenle 
Zafer ıı.ıut.ına cclenk koYaCllldar<hr. 

Yeni a~llacak 

okul ve rs ar 
MaArl1 Vdklll!I:1 meskıkl tt'd:1snt mü • 

tCGartı~. milstcearıııta bat:lı mmek o
k~ et.rolındıı hlızırlıldannn bııe?a
mu bulunmaıktadlr. 

VGkUllk, onUml1ZdekJ d'CTll yıh tctn 
~. Bursa ve Ka)'5C!rl'dc ticaret 
llscs1, AM.ı!Jcya, ~100.k ve Gazi~ın
tcp'W orta ~ oku ııu acnca:ıotır. ye
nMcn a(ılaonk ensUı«l ve ak'ş:ını R(lfUl.t 

dkullnnnıı. ntt liste hazırın n.nudctlldl:r. 
nwıdıuı b;ı.skn 50-70 yeme köy kndın 

&'CZl<:l kursl.-ı.n, 50 >"C )'il.km )'(!T'(le kôy 
ırcz~ m:mı.rurozhık ve demtrclllk kunı· 
l:ıın açıln~ır. 

Dltcr tn.rottruı mcsldd toorıs:ıt öt:· 
rotmcn ve mcmurlanndan bel ı rorrı 

mlldOOtJcrtnl doldurnnJann t rn !:lıs'clc· 
rırrtn ruwrııtı da btr hnylı nerremıeur 
TCG'f C!I' ve bu amda :yapıl:ı.cak ıte 

J!!k:Jıı!ı" o~stos sonı:ınna dol!nı ~ll:~ 

cık:ıcak.Ur. 

--································'-
~ Küçük haberler ~ 
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köyde yapıkı.n btnn ynzmu nl2am1 da
trcs!nde tcl«ım mW L'<lcrck 80ll:ı ef'o 

mlısttr. Bu kw!crdck1 blnakırm bina 
vcrırDcri 1942 mall yılrndruı itibaren 
yeni tmt.lnr üzcMfıdcn alııMCııkttT. * Yabancı mcımlclrotlerdcfl hicret ve 
Utlca 9llro!JYlc )"lll'dumuza ı;ı;C'lml~ 

bUll.mnn 1886 k1şl Tülic vnuınduh· 

fma olınınUIUr. 

Y ahanu basın mümessilleri 
Almanya'mn Manı 

istihkamlarım gezdiler 
Bcrltn. 5 a.ıı. - D.N.B. ajansına 

ııskcrı bir kaynaktan blldlrlldl~lne 
göre, yabancı basın m>ımessldlerln
dcn mUrekkep bi r grup, alm:ın lbnş
ıkomutıınlı~ınm daveti ü?X!rlne Manş 
sahill üzcrlndckl istltıkliımlarlıı. mü
dafaa tcrtbbatını ı.Iyıırct etmlştJr. 
Cok dcrlnllğlne inşa edilmlll bUyUk 
1stfhkllmlar, Mans sahili Uz r nd ki 
Gtayalıklnrdıı veya acıktakl kumlu -
lnrda hnzırlnnmıs uçaksa'\ r b t r 
ya rnevzllerlyle ordu ve donanma 
toPCularına mahsus =vzl r 
ml$1.lr. Bu suretle burad b ıy k 
tahkimat ha.'kkındn Uk d fa 
halkın maHbnat edinm<."SUW 
ıverl~r • 

Dil devrimi ve İnsan · a • 
esı 

Dördüncü Dıl Kurultayına )'akla· 
şırken ,u s ı rniıırd:ı dil konusu üzerin· 
de )ıızılan yaz.darı $Öykcc hir gozden 
getirmek fa)d;ısız oimıyaca.I.:. 

"Çınar:ıltı" ve .. Varlık" dcri:İlerİ· 
niıı son sayıl:trınd:ı ı:ıir Ozansoy'un 
eski ı.e e kici fıkirlerine hücum eden 
iki yaz.ı çıktı. Biri.ıcisini yazan Adsız, 
ikincisini )'a7an d:ı Fuaı Kosernif'tir. 

Her iki )"llt da Ozaruoy'un yazı -
sını incclı)'Or ve bır kısaltısını ı.erİ· 
)lor. Adsız, }'&Zısında oldukca kesin 
cümleler 'e kelimelerle dil dhasın
da ne ıürliı düşunmcmiz, ne turlu dav· 
r.ı.nmamız gerckıisini 5L')'liıyor 'e di· 
}'Or ki: 

•· •••. Kendimize gÜH"flİmiz \-ıır~a, 
üstun ırk olduğumuzu kabul edi}Or• 
~ak dilimiz Türkçelcşecektir. B.ışkıılıı· 
rı biıılen iisıün diye düşünii>~•rsak 
dilimiz \1\\aş >•wıış Türklüğüııu k:ıy· 
bc<lcrdu i r. 

Dilimiz nasıl Tuıidcşir diye sor· 
mayınız. Bu dil ins;ın iradesiyle Türk· 
leşecckıir. Bir dile iman irııdcsi} le ke· 
lime sdkm:ık kabil dcfildir, du~nce· 
$İ tama mi> le )ölnlışıır 

Du dil, vııkthle munevverlerin 
irad~iyle nasıl Turklüğuniı karbcdc· 
rek melez bir hale ı:eldiysc rene mü
OC'\"\erlerin L"l!dcsi)le benliğini bula· 
cakıır. 

Arapça ve Aı-emceden giren keli· 
meicrin vakıi)!e Turkı;ede karşılığı 
yok murdu? Hemen hepsinin karşı· 
1ı ~ı y;ırdı. Fakat münevverler ;ısır!ar· 
ca onlan bırakır da Arapça ve Acem· 
cclerini kullandıkları için bu Türkçe 
sözler unuu.ılılu. 

Evvdcc ale}himizc <"ereyan etmiş 
oları bir <til 'eıire i hugun neden le
himize cerC}ıın etmesin? Biz inançlıı 
ve samimivcıle isıenek bu iş ol:ıcak, 
hem de pek c;ıbUk ol:ıcakıır ... " 

Biz de böyle duşwıuyoruz. Her 
dcHim, kudretli ira<lclcrle başarılmış: 
her dt'Vrim ruzünden birçok alışkan· 
lıkları, birçok tenhcllikleri bırakmak 
zorunda kalmışızdİr. Dil devrimi de 
Ö> le olaca kur Alınıeri dukeccğiz; 
rah:ıuın11dan 'e alışkanlığımızdan 
fedak~rlık edeceğiz. Armudun pışıp 
ağzımıza du~ıncsini beklemi}CC"eğiz. 

llalhı&i karşımıza dikilenler ne 
Osmanlıca)'' müdafaa edi)'Orbr, ne 
<le Türkçeri. Onların farkında olarak 
vı:>;,ı o!rnı)o;ırak müdafaa ettikleri ıcy, 
kendi ı.-mhcllikleridir; kendi rahatla.· 
rı ' 'C' kendi alışkanlıklarıdır. 

Vurguncular 

Valiliğe 

hakk1nda 
yapdan 

lara imza 1 

1 

ve adres koyunuz 
Ankara Valllllr!nden : 
Bazı ticaret erbahının ellerinde 

bulunun eıııtlnyı fazla fiyatla sat • 
maktıı olrluklarından bahisle VilAyet 
makanıına ndresslz ve imzasız mek • 
tuplar yollanıyor. 

Bu glhl lhbur ve şlkAyeUerln tah • 
kik mevzuu olm:ısı icln gerekli !ın. 
hatın nlınmaııına !Usum hasıl olmak
tadır. SikAyet mevzuu olan ve ıolllt 
korunmaya taalluk eden mektuplara 

I lmı:a ve adreslerin tam olarak ya • 
ı:ılmasını imza ve adres tıışımıyan 
mektııplann muameleye konmıyc.caiı 
nı sayın hrukın lttılllına anedcrlm. 

un ve kömür 
fiyaflar1 

Ankara VaWl:ınderı: 

15 A~ustos !142 tarihinden itibar en 
mangal klJmürü ve oduna beledivece 
konulan narhın knldınlmaı;ı kara~loş.. 
tırıldı. 

Depo suh!plerl, ellerinde bulunaıı 
nııılı o tıı.rlhe kadar belediyenin tayin 
etmiş ol<luğu flyııt llıerlnclen yani 
mangal kömUrUnUn kilosunu on ku
ruŞtao ve odunun kilosunu da dört 
kuru~tan ııntnıağıı mecburdurlar. 

D<"posundn mahrukatı olup da 15 
'\ğustos 942 ts.rlhlne kadar evvelce 
Uelcdlycnln verdiği narh Uzerlnıl<?n 
satmıyanlar hakkındaki şikAyetln Bele
diye İktisat Mild!lrlUğline yupılınaııı-
nı sayın halktan dilerim. (2223) 

Kalabalık yerlerde halk 
11ra olacak 

Ankara Belediye Reisliğinden : 
l - Üc;UncU matldede yazılı hu· 

suslar belediye tembihleri arasına e.. 
lınrnıııtır. 

2 - Bunlara aykın hareke t eden 
ler 1608 ve 2575 numaralı kanunlara 
göre cezalanı'lırılacıaklardır. 

3 - A) İhtiyaç maddelerinin da· 
ğıtımıntla ve bunlar için kart verl
llıılnde, 

B) Nakil vasıtalarına biniııte. 
C ) Umumi yerlere giriıı ve çıkıı

ta halkın blriblrl arclı sıra dizilme -
!eri mecburidir. (3409) 2252 

Çağrı 

81\ t l!'i le 

ı 15 t 

Zor karşısında sinıı• minderine 
çokcnlerclen devrim hiç bir şey hek· 
li)cmcz. Onlard.ın bcklcdifimız biri
nk himmet, susmalarıdır. t\d~ız, ya

:zısında lruv,etli bir mantıkla bu ha -
kikaıi ıx-k guzcl ifade eımi) bulunu• 
)'Or. .... 

Tacirlerin verdiği söz ! 

fstanhul pzC'tcleri l~aııhul tacir
lerinin Vali~ soz 'lladiklcrini ya:zı -
yorlar. Verilen söz, bütün ıacırlcrin 
<!birliği ile millete ve Hülnimete }'llf'

dıma olaaı.klarına dairdir. lla}di ha
) ırlısı ..• Bu söz yerine getirilirse i.~ 
ıiften, \urgundan kurtulaaıj;ız, de -
mckıir. ÇUııku hu iki uğunuz mari
feti Jl(i tcrenlcrin çoğunun 6ıfau "'ta
cir" dir. 

Bir arkııtl:ııımız: 
- Vakıi)lc fstııı?bul kas:ıpl:ın da 

bö)le bir ı>oz vermişlerdi: sonra tut· 

madılar! di)or. V:l'kti~Jc wz "-erip de 
tutmı)ıtn kas.ıplarııı yüzleri kendi ün
~rlcri) le silinmiş olacak. Ümidede-
lim ki imdi soz ı.ercn uıcirlerde hG 
türlü üngerlcr bulunmasın! 

fı.;er bu tacırkr de ı.erdıkleri sözü 
tutmı)ııcak olurQ o zaman eski bir 
mısraı de ·"şıinnck ı.e: 
Aldmıma ki tadr sözu elbellt! ya/dlldtr 

dcmc..k Umm f:elecck. 
Mma eski tekli ile gu7.cldir. S> 

irin yalancılıi:'1 ilms:ıdl hll}ıııtmıza 
hiç bir 2-arar \C'rmez, fakat tacirin y..
l:uıcılıl;ı ... Onu Allah gmıennC5in! 

*** 
Timarhaneden k açan deli ! 

Ra1mkhyü ıim.ırh:uıcsindcn bir de
linin kaçııgını ı;:ıwıeler )ıtZl)or. Ka
cın d linin )ak:ıl.ındıihna dair henuz 
hiç bir h:ıher okumadım. 

Koca Ragıp Pıı~. 

Ciit:zm iklimini 1eyrey/iyerıler :ral>dtİtı 
Joyler 

der. Bu deli timarhan«lcn, ht-m 
de dışarda haratm bu kııd.ır ftUÇ oldu· 
l;u hir dc\lrdc kaçmakla Rahıf> Paşa
yı yıılıınLımış mı, yoksa kendi delili· 
(;ıni mi glı ıermış ohı) or? bilmt'fll. 

Fakat adarnc.ı ~ızın hlla yakalana· 
ma} ışına ne der.. iniz) Acah:ı sokakta 
nkıllı ile dcli)i t>irihirindoo ayırdc -
dip ).ık:ılaıuotk bu kadar zor mu oJu. 
}Urf 

T. t. 

Yükse fiya la 

sallı ya anlan 
haber veriniz ! 

Ankara Vailliğinden 
Gıda maddelerinin sauıılarındaki fi· 

yatlar, alelıtlak ıerliest olmayıp her 
ııııılın nıenşc ve maliyet fiyatların• 
ve memlekette mUteıamil olo.n toptan· 
cı ve perakendeci kAr hadlerinin na• 
ı.arı itibnrc ahnmnsı suretiyle yapıl
ıııas ı !llılll Koruıııııa Kıınunu lıUkıiııılt
rl lktlııısıııdaııdır. 

.Mılli Korunma Kanunu hUkiimlerl
nc aylnn olarak muhik bir sebep ol
maksızın fazla fıyatla mal satan YC

ya satışa nrzedenler hakkında yapıla
cak her hangl lılr fikAyet Belediye 
Eocümenlnde ı;erekli tetkikat yapıldık: 
tan aonrll mUteam!l klır hadlerini a§S 
rnk sntış yapuklanna kanaat hasıl o
lanlar hakkında mez~r kanunun 81 
ve 82 inci ıııaclclclerlne tevfikan takl· 
bat yapılmllk Uzere MllU Korunma 
:llürldeıuıııuınili ine tevdi edileceğin• 
den şikAyeti olnnların Belediye ilrtl• 
snı müdilrlüğUnde Fiyat Mfirakabt 
Burosuna 'cya Beledi.> e Rris !lhıaViııll 
itme ve al}ağıılnkl telefon numarala• 
rına hildlrınel~rinl ıayııı hıı.l kın ıttıla
ına arzederim. 2713, 2956, 1358. 

( 222°2) 

Kız Enstitüsü Müdürlüğü 
Bursa Nc<'&tı1bey kız ('fu;tn.llsü ırrUdil· 

rü Bn. ıı:ık!yc Komy Anikn.m fsmctpatıı 
kız cnsUtllsU müdtlı'ltıltUnc, Trolbzon ıaı 

C'MUtüsU uğret.rncnıcmtı1c:n Bn. ~ 
Ol'konl da ııynı cnst.ıtll müullr mua 
f:lnc t8)1n edlllml6lcnl!:r. 

Saym Anltara halkma 
Ankara \'31f11ıçınden : 
1 - Halk dağıtma birlikleri mer· 

kez blirosu belediye iktisat müclurlll• 
ğü binasına tnşınmıııtır. 

2 - Halk d ğıtnıa bırlikleri halt· 
kında yapılııcak mtlr cantlar l4ti9 
numaralı telefona ynpılmıılıdır. 

3 - Birlıklcrc heııUz ynzılmnmıf 
§ahısl ır, ekmek karnelerıni alabil • 
meleri için, eıı kısa bır zamaı tlJ• 
blrliklcrinl bularak kütüklere ken • 
dllerlni yazılırnıalıclırl r. 

4 - Birliklerin 1ı ma yerleriol 
ve reislerini ö en ı tıyenl rı 
Cebeci, Yeııi ehır ve Ç kaya mırı• 
takası için Ç nk y k ymakamlığı • 
na; Ankara rr mı ı ıc;ın An far • 
tıılar pol merkezıne mtırıacaat et • 
melidirler. 2381 
J 1 1 1 111 •• 11 ••• 11 •• 1. 11 11 • ••• 1 •• • 1 ... 

~ Sayın halka ~ 
• I 

: Ankar ed!şcıı:1ndcn: ~ 
• I 

: ı - Tn.ksl ÜC'rotl r.ne yapılan : 
: ;ırUzdc r.o zamma ı;röre tnnzl:n ool· : 
: len ll5tcl r ıorörJC'J'e d ~tılmı&llr : 
: 2 - Tnkalmetrelert acık bulun· ~ 
: duran ve bo uk takstmctro kulla· : 
: oon ve ıstenı n yero cltmlyen v<ı : 
: her ne suret c olul"llll olsun tali· : . ; 
: matnamc hl!Afıııa h rckct eden so- : 
: t rlcr l<:ln d<>rtı 1 2890. 2960. 2'113. : 
: 6983 ve 6847 n maralı telctonlıırft : 

1
: mn!Qmat ' nneıen ıı:ı>'ln halktan : . , 
: ı1cn olunur (GOC.Sı 213.'!! ; 

- I J -- · •••••• 1 •• il . . ................. . 



Dl$ POLİTİKA I 

Yeni 
Hükümetin 

beyannamesi 
Başvekil sayın Şükrü S:ı.racoğlu, dün 

Q,jyük .Millet Mecli:;inde kurduğu yeni 
liUkumetin bcraıınanrnsini okwnuştur. 
~·annamc)i dc.·rin bir ferah ve Je"k 
İtinde dioliycn Mccli~. Saracoğlu Hükü
ltıetlne ittifakla ve randan gelen tc,:thür
lttle itimat beyan eımi,tir. Birden fazla 
ıiya:;l partilcı· olan nı .. cfülcrde yeni hü
~ec iş ba,ın.ı geçtiği zaman progra -
lll.ıru izah e<lcrkeıı, i~ ':e dış politikada 
takibc.-dc...:cii yolun umumi p1tnsiplerini 
de anlaur. Ti.ırkiye llürük .Milice Mec· 
li,inde programı belli olan tek Parti var
dır. Bu part.i.rün prcn~ipleri dl!'·let tara
fından da bc.'llim~mi~ progroımdır. Ve 
biribir.iııi tald!k-den hükümetler kendile· 
rini bu programın tatbikı ile vazifele.n
llliş sayarlar. 

Siya..o;ec prcosiıllt:ri deği~cmekle be
raber, iş başına geçen her hükümet ay
Ilı pcogcamıo taıbikında ekseri>-a kendi 
buwsi programını da beraber getirir. 
Suacoğlu Hükumetinin bu ayınledici 
~asıfları arandığı zaman, en çok iaşe iş
lerinde alınan reni tedbirlerde olduğu 
&örülmı.:kıcdir_ Üç senc.~lcnberi devam 
eden muharebe dıinyanın her tarafına 
~ayılnıı)tır, Muharebenin in'lanlııfa ge · 
tirdiği felll:et, yalnıı: ceı>helc.rde kan 
dökülmesine münhasır değildir. Cephe 
8erileriadeki halk için de hayac gittikçe 
torlaşmaktadır. "Topıekün" muharebe· 
ilin acıları da ··ıoP)ckün" dur. 

Türkiye Cwııhurİ)eti, fiili olarak 
barbe girmemi~ vlınakla beraber, dün • 
~ayı ~il olan Lktı,adl buhranın ıe~ir

lerindı.:n mas~ıu kalamaıdı. Harbin çık -
tığı giin<lenberi meml.,ketimizde de ia
•e zorluğu ha~ giiHem1iş ve harı> uza · 
dıkça zorluk da devam edecektir. Bu zor· 
luğu karşılamak için eski Hükümec sık 
SLk dcjiişcn şartlara UH;un rc....Ibirler alı
Yor ve bazan wrluı;u kar,ılamı)acakla · 
r-ı ıecruhe ile anlaşılan bir m!birin yeri
ne ha~ka ıedhirlcr dii111nii}ortlu. Bu, 
başka m..:mlc:ketlerde de büyledir. Yeni 
liukümcı t.ır.ıfından alınan )eni tedbir
ler Jc bu iki ..ebcpll'ıı ileri );elnıiştir. 
Fa!.aı ı:a)e arnıdır: Türk milletini har · 
bin getirdiği ikıı~adi mrlukıan mümkiin 
nıenebc korumak, Hiikümcıin başmda 
btılunap Saracoğlu, halk içinden yetişen 
hal'kın ihti)acını İ\İ anlıyan ve uzun ~
neler ''atan ve millet hi?metinde tecrübe 
kvan.10 bir dcvleı a<lamıdır. 

Alınan yeni ıedbirJer ~imdiden mil
letçe iyi kar,ılanmıs ve bayırlı tesirleri
ni de gfüterrniıtir Bunların muvaffak 
<>laci,iiını ümidetmek her halde rnübalil· 
ll:alı bir nikbinJik ~ayılarn;ız. Fakat bek
lenen neticeyi vermedikleri takdirde 
başka tedbirlerin alınmıyacağı ıııl.na,ı
rıı tıı:zaınmwı eanez. Ancak her ııe ıed -
bir alınır~a ahnsın, karar milletle bir -
likte verilec~tir. Bf')-:ınnamede de •ÖY· 
l~diği gibi, bürü'k davala: ancak mil -
l'!tle beraber ol<lıığu zamandır ki halle
dilebilir. İç politika sahımndııki ful~
tiıı aihrlığını iase j lcri teşkil edc.-cekıir. 

Dt, poliıika}'ll gdincc; burada hiç 
Wr değişiklik bahi< mevzuu değildir. 
'rürkiye'oin harp kaf11'1ndaki vaziyeti, 
bir taraftan fngilıere, ruğer taraftan Al
manya ile imzalaJıı'iınıız muahl'<le ve mu
kavelelerle tayin edilmi~tir. Her iki an
laşmanın da hedef ve ımJcsi aynıdır: 
Til~kiye'nin harp dışı vazi}'etini muhafa
U etmek. Bu sulh poliıikuı Cumhuri -
}'et Tüı:ıkiyc'•inin harpten eY\'elki ~
lere kadar geri giden bir gelendi halin· 
d«lir. Lozan'dan beri Cumhuriyet bari · 
aiyesi, faaliyetini sulhun korunması nok· 
tasında toplamı~ttr. Milletler Cemiyeti
ne girdik. Kollekıif barışın •ağlamlan
rnasına yardım ettik. Balkan ve Saada -
bat paktlarını imzaladık. Harbin arife -
~inde fngilıere'nin ''e Fransa'nın ircifak
lanna girdik. 19{1 haziraı..ında Alnıan · 
ya ile do•tluk rv.ıkıı imzaladık. F.l!er Tür
kiye aÇlk ve dürü't harekerirle her dev
letin itimat ve saygı<ını kazanmamış ol· 
u.ydı, bu politika}'! mmılffakı)ede tat· 
hik edemndi. Sarnccığlu en zor zaman · 
!arda hat'İcl munas•hetlt:.rimizi mm-affa
kıyetle idare etmiş ~e remiz geleneiH 
yaşa-tmıştır. Bu muvaffakıreti, büyük 
ölçikle ~aracoğlu'nun telkin ettiiH ,a1ı,i 
itimada borçluyu:r. Fak:u hütün muvaffa
kıyetlerin en hü)'Ük amili, hu millerin bü· 
yük ve eşsi:r bir Şef eırafında toplanmış 
olma~ıdtr. Asıl kuvn•t ka}nıığımı1 H: 

lrurtulu1 yolumuz budur. Yeni Hiikiime
te haşarılar dilc-~en. büyük ve sevgili 
Sefimizi.ıı önünde ta1 im le e~lı rb 

A. Ş.ESMER 

Amerika gem ilerle U(ak ve 
deniıalh naklini düJünüyor 
Vaşington, 5 a.a. - M. Ruzveh 

ıilepterle uçak nakil me;f'lf:'glni tet
kik etnıtkte olJug-umı a takalı ma
kamlara t.ıldlrmi~tiı;. Üslerinden çok 
u~klartla faaliyette bulunacak de· 
rılza.ln!arı taşıyacak bUytik gemiler 
inşası da kabil olııbilecektir. 

Bir aylık gemi infaatı 
Vaşlngtoıı, 5 a.R. - Bahriye ko

.tnlsyonunuıı bildirıllgine göre, lem
ınuz ayında 71 şilep ve s·ırnıc gemi· 
ei denize indirilmiş ve hizmete gir
miştir. Deniz inşaatı bakınıınclan bu 
bir rekordur. Haziranda yalnız 67 
geminin inşası tamamJanınış bulunu· 
Yordu. 

. 
İngiltere' nin 

Çekoslovakya'ya 

tebliğatı 
Londra, <; a.a. - Avam Kam.anısın

da demeçte hulun~n Haricire Nnırı 
Mi~cer Eden, inı;ili7 hükiiıııetinin, Çe · 
koslovakya hükümeıioe tehligaııa bulu
oa.rak harpten mora ÇeJ,;o,lo\'<Jcya'nın 
bu.dutları tayin ediliıken lngiltere'nin 
Münih aoıa,nıaçını iıihara alrnı)-acağı gi
bi o nmandanheri husule ı:elen deği,ik · 
likleri de w:ıınııyacağını bildirdiğini 
IÖylcınİ§Cİır. 

İ ran'da 

Kabine buhranı 
sona erdi 

Londra, 5 a.a. - Tahrandan gelen 
haberler, !ran kabinesi buhranının 
sona erdlğlnl blldlrmektedlr. Büyük 
siyasi tecrübeye mallk olan yeni baş 
vekil Kıvanus.saltana, İranla mütte
fik hükümetler arasında sıkı işbirli
ği siyasetine bağlılığı Lle tarunını$tır. 
1902 de ve 1913 te iki defa başvekil
lik yapm.LŞ olan Kıviı.nussaltana, eski 
şaha muhalefetinden dolayı o zaman 
dıınberi hiı; bir hUkGmete iştirak et
memiştir. 

Moskova radyosunun 
yeni bir hitabı 

Düşmanı 

durdurabiliriz 
--ve-

durdurmahyız 
Moskova. 5 a.a. - Moskova rad -

yosunun bugüo rus ordulıırıoa yap -
tığı yeni hitabe hakkında Prı..vda goa
zetesi şöyle elemektedir : 

Önümlizdekı bir kaç .ay zarfındıı 
alman hücumlarına mukavemet et -
mek nihai zaferi elcle etmek demek
tir. Düşmanı durdurabiliriz ve dur
durmalıyLZ. DUşmnnı durdurunuz ve 
onu kovunuz. Bir adım geri atmıya -
caksınız. 

Bilhassa Kızılorcluya ve Kızıl • 
donanmaya hitabeden Pravda demis· 
tir ki : 

Volga ve Kuban'a do~ru yapmak
ta olduğu ilerleyişte dUşmanı dur • 
durabilecek ve clllşmanı geri atabi
lecek ve imha edebilecek bir kuv · 
vetsiniz. Yapılması icabeden feda • 
kArlık ne olursa olsun, nihai zaferi 
elde edebilecek bir kuvvet olmak i
tibariyle bütUn milletin size itima
dı vardır. 

Stalin demiştir ki : 
Zafer hiç bir vakit kendi kendine 

gelmez. Onu kazanmak lazımdır. 
Harpte zafer, modern silfilılarla 

ve yüksek askeri ihtisasla yapılan 
şiddetli muharebeler vasıtasiyle et • 
de edilir. Düşman, telaşa mütemayil 
bazı klmselerin zannettitı kadar 
müthiş değildir. Almanlar malzeme 
ve askerlerini tllkelmektedirler. Son 
\lıtiyatlarıoı kullanıyorlar. Onları 
durdurabilirsiniz ve durdurmalıyız. 

Bir İngiliz 

denizaltısı 

Akdeniz' de 
bif it alyan gemisini 
bahrdı birini de 

hasara uğrattı 
Loodra, 5 a.a. - Bahriye Na:mlığı

ııın tebLiği: Bic denİ7altımız Akdeniz' de 
düşman münakale ve İa)C yollatında ye
m iki muvaffakıyet kazanmıştu. Deni . 
wıımız 800 tonilatoluk Adda adındaki 
italyao vapucwıu torpilliyerek batıtmı' 
ve mürettebatından bazılarını kurtar 
mıya muvaffak olmuştur. Vapur tanla • 
miyle yüklü bulunuyordu. 

A}"nı deniıaltımız daha sonra kaçmı
ya. teşebbüs eden diğer bir d~mao iaşe 
vapunmu, yolunu keserek top ateşine 
tutmuş ,.e vapuru Sacdenya'nın doğu sa· 
hilindeki sahil bataryalarının himaye 
menziline girmeden ciddi hasara uğrat
mışur. Sahil bataryaları deniz.alıımııa 
ateş açmış a da deniz.altımız bir zarar 
gomıemi~tir. 

M. Cripps'in 
Parlamentonun yaz 

tatili hakkında 

sözleri 
Londra, 5 a.a. - Sir Sıafford Cripps 

Avam Kamanmnda be).'3.0atta bulunarak 
Mister Çörçil'in, parlamentonun yaz ta

tilinden ewel harp durumu hakkında ye
niden demeçte bulunmıy.ıcaji;ını söyle -
mişrir. 

Parlamentonun kısa bir zaman t:aôl 
edilmesi hakkı.oda ya pılıo tt:kli f üzerine 
tekrar söz alan Mi ter Cripps böyle za
manda mebuslara ı.ıerçektcn tatil vemıelc 
bahis mevzuu olmadığ1n1, tatilden mak
~11d1n mebudara ba1kıı mühim vazifeler
le de meşgul olmak imk9nını vermek ol
duğunu söyleıniş ,.e sürekli bir surette 
alkışlanmışıır. 

Si-r Stafford Cripps, beklenmedik bir 
vaziyet karşımı<la '4:alındığı ve yahuı 
mesuJ makamlar daha evvel toplanılma
~ını istediği takdirde parHl.mentonun 
derhal içti.maa çağınlacağını da bildir -
ıniştir. 

Amerika' da yazı 

makinesi ve hususi 
otomobil yapllmıyacak 
Vaşmaton. 5 a.a. - Ha.TP l.'ttnısalAt.J 

bürosu 31. ıo. 942 taJıiıhJııdeın ııonra yazı 

ma.ld:nem lımalAtırun aul"duruımasını em
ret.mııııtır. lltlıkllıınettn ihtiyacını lca.r6ıln

mak Uzere yaJruz btr taıl>ııllka .Y'8.Zl maki· 
nesi JımAle devam edeook:Ur. 

~ 
Cenevre, 5 a.a. - Nevyor'k'tan ha;b~ 

almdıtuıa a-öre, Amerika lstlhsaJAt ofıiıı;ıl 

hu~ı otomobil tmalAtı.na Y8M.k et.mlş

ur. 

H itler 

Harp sonrası i~in 
ne dü~ünüyormuı ! 

Londra, 5 a.a. - Hariciye Nazırı 
M. Edım Llbya'da ele geçirilen ve 
Ilerde S-S. kıtalarının AvrUıpa'da oy
myacağı rolü belir~en bir vesika 
hakkında Ava.'Tl Kamarasınrla izahat 
vermiştir. Bu vesika, Hitler'Jn bu 
husum:akl düşüncelerin! tebarüz et
t 1 rımek1.edLr. 

Mister Eden şöyle demiştir: 
"Bu vesika. Ililler'in muzaffer ol

duğu takdirde yalnız Avrupa iç.in 
değil alman milleti lçjn de neler 
hazırladığını açıkça gösterme-ktedlr. 
Hi Uer, muhtelif m1lletlerl, arzuları 
hilafına, büyük Almanya imparator
luğunun hudutları içine almak ve 
asayişi S.S. kıt.alarma tevdi etmek 
niyetinde olduğllıllU açığa vurmak· 
tadır." 

Bir Amerikan gazetesine 
göre 

Müflefikler Rusya'ya 
derhal yardım etmezse 

harbi 
yüzde doksan 

kaybedecekler 
Nevyork, 5 a.a. - OCi: New-york 

Post gazetesinin Moskoıva muhabiri, 
gazetesine çektiği bir telgrafta dti • 
yor kl: 

Harbi kazanmak için blrl~lş 
devletlerin önlerinde yalnız kırk 
günleri vardır. Birleşik c:'ı"vletler ve 
İ.rıgiltere, kırk ıı;ün Ioinde harbi kay
betmek rehllkesi karşısındadırlar. 
Müttefikler, sonuna kadar Avrupa
da Rusya'yı müttefik olarak bul· 
mazlarsa. Almanya ile Japonya'yı 
yenemez.ler. İngiltere ve Amerika 
Pğcr sovyetler Birliğinin lmdııdınn 
koşmakta acele etmezlerse. istlkhııl
dr.o muazzam rus ordu<>unun yardı· 
mını görecekleri.ni iddin eyllyemez
ler. Eğer İngiliz ve Amerikan Baş
komutanlığı, derhrı.l müdahale ede
oek durumda değilse. Almanya ve 
Japonya'ya karşı harbi önümüzdeki 
40 günde kaybetmeleri yüzde 90 ih
timal içindedir, Saat gece yarısına 

beş dak!kıı kaldılhna göre vakit he
nüz geomiş değ-ildLr. 

Berlin gazeteleri 

"İngiltere ikinci 
sınlf bir devlet 
oldu ,, diyorlar 

Bcrlin, 5 a.a. - Berlin gazetelel'i 
İngilterede bulunan Amerikan kıta· 
ları efradının Amerlkan m11hkeme
leri tarafından muhakeme edilecek
leri hakkında Ave.m kamarasının 
diln kabul ettiği kanun projesini, 1o 
gilterenin tibi bir devlet haline dUo
tUğilnün ve Vıaşingıorıun emirlerine 
itaat zorunda butundı.ğunun açık bir 
1şaret' gibi tel5.kki ed.vorlar. 

Berliner Börsen Zeltung diyor ki: 
Kendi harbiıii hazırhyan Çörı;il 

yalmz inglliz imparatorluğunu par· 
çalamakla kalmıyarak ıanavalanı dıı 
ıkwcı sıoıf lır devvlet gibi Btrıeşik 
Devletlere tabi bir hale sokncal';ını 
hiç sanmıyordu. İngiltere, ikinci sı
nıf bir devlet olmuştur ve efendile
ri• şimdiye kadar İngilizlerin lortla
ra mahsus istihf'afla baktıkları Ame
rikalı kuzenleridir_ Milli arazi için
de mim mahkemelerin selihiyetıni 
başkalarına bırakmak, şimdiye ka
cnu. ancak kendi zaafları dolayısile 
bir vıabancı vesayeti kabul zorunda 

Küfürbazlar • 

cezalandırılıyor 

Romanya'da" küfürbazlar şld· 
detll cezalara çarpılacaJcmış: bun
dan sonra ağız dolusu lcüfretırnek, 
küfrün mahiyetine göre, bu 1şl 
yapana bir aydan on aya kadar 
hapis ve 20 hin !eye kadar da pa
ra ceza.sına malolacaknuş. Bunun
la da uslanmıyanlar, ooplan.ma 
kamplarına gönderilecekmiş. 

Küfürbazlar toplanma kampına 
bir kere düştükten sonra: 

- Ballı balık yan gider... de
yip herhalde rahat rahat ve bol 
bol küfretseler yeridir. Yeni ka
rarın küfrü sevmiyenler tarafın
dan 90k iyi karşılandığı muhak· 
kaktır. Ki.lfUrbaz:lara gelince, on
lar bu kararı herhalde kantarlı 
birer küfürle kar>ılamış, fakat bu 
sefer "cehren" değil, içlerinden 
küfretmiş olsalar gerektir. 

Bu harbin 

iatati.stikleri 

"Vakit" arkaoaşımız, "25 y,l 
önceki Vakit" sUtununda, 1914 -
1918 harbi hakkında şu ko~ltunç 
biHLneoyu neşrediyordu: 

!tiUl.f devletleri 1914 t~n'berl 
25.000.000 insan, 3.800.000 eslr, 
23.000 top, 38.000 mitralyöz kay
betmişlerdir. 

Bu harpte adam öldürme vası
taları daha da tekamül ettitlne 
göre, harp • inşallah yakında! • 
biterse. beik1 daha korkunç b.lr 

. 

HAVA 
HARBİ 

lngiltere ve Almanya 

karııhkh 

hücumları oldu 
üzerinde 

hava 
Berlin, 5 a.a. - Alman orduları 

Başkomutoanlığının blldird.iğine göre, 
alman hafif savaş uçakları dün ög
leden sonra lngiltere'nin cenup sa
hilinde Brigh.ton şehrine alçaktan 
uçmak suretiyle hücum etmişlerdir. 
Askeri ehemmiyettekl binalara ve 
tesislere elde edilen tam isabetler 
ehe-mı:niyetli tahr1bata sebep olmuş
tur. 

Alman hafif bomba uçakları Cast
bourne bölgesinde büyük bir ingiliz 
devriye gemisini, düşman uçaksavar 
bataryalarının ve uc;:aklaruıın şid
deU i mukabelesine rağmen oornba -
lamışlardır. Geminin dı.ş kısımları 
b1rçok tam isabetlerle tamamiyle 
tahribed.llmiştir. Dün gece lngilte
renin cenup batısında bulunan Swan. 
sae şehri bir alman hava hücumuna 
uğramıştLr. Swansae lnglltere'ııln 
petrol llhalıit limanıdır. Burası ay
nı 7.amancla cenup Gal eyal€>lindekl 
sll~h fabrikalarına gôDderilen ham 
mad.rlelerin işlendiği ~r.kez olarak 
tanınmışı ır. Bundan başka Bristol 
körfezinin aıtzında bulunan bu liman 
Gııl eyıılelindeki ocaklardan gt-len 
kömürün ihracedilcliği limandır. 
Buradaki liman tesi'<lerin.e ve ctok
lara bl~ok infllak ve yangın bom· 
baları atılmıştır. 

Dün gece alman savruı uçakları 
lngi!tere'nin cenup batı ucunda hulu 
nan 119kerl e-he-mmi:ve-tte-ki hedeflere 
de- hUcıım t>ıtmişlerdir. Bu hücumlar 
eımasın<la uçaksavar batarı.va mevzl
lerl ve projı>ktörler bombalanmıştır. 

Londra'ya göre 
Londra, 5 a.a. - Hava nazırlığı -

nın teıbliği; 

Dün g~ee az sayıda alman uçağı 
lngiltere'nin cenup ve cenup doğusu 
üwrinde uçmuştur. Bunlardan bır
kaçı Gal eyaletinin cenul:>wın kadar 
sokulabilmişt.i.r. Muhtelif mahall<'re 
bombalar atılmıştır. Maddi hasarlar 
hafif ve insanca kayıp aı olmuştur. 
Düşmanın alU bomba uçağı diı~iırül
müşLür. 

Batı Almanya üzerinde 
Lonıdra, 5 a.a. - Hava nazırlığı

nın tebliği: 
Dün gece bomba uçaklarımız 

Rhur havzasındakl hedeflere hücunı 
etmişlerdir. İşgal altındaki arazide 
devrl~i:ı faaliyetinde bulunan avcıla· 
rımız tarafından dıemiryollarına ve 
d.iğıer hedeflere hücum edilmiştir. 
Bu harekilttao bir av ve bir bomba 
uçağımız dönmemiştir. 

* Berlin. 5 a.a. - D .N .B . oin öğ-
rendiğine göre az sayıda inglliz 
bomba uçağı dün geçe batı Almanya 
üzerinde uçu§lar yapm~ır. İnfilik 
ve yangın bombaları bazı mahaller
de hasar& sebep olmuştur- Bu ana 
kadnr alınan haberlere göre. bir 
düşman bomba uçağı dllşUrUlmUg • 
ttir. 

Alman savaş uçaldan, dün gece 
İngilterenin batı kıyısında askeri 
ehemmiyette liman tesisleri ile en
düstri mUcsscselerll:!.e tesirli hü • 
cumtar yapmı§lardır. 

I ngüizlere göre 
Londra, 5 a.a. - Hava nazırlığı

nın tebliği : 
Dün sabah, düşman uçaklan İngll 

tere üzerinde pek az zaman u<;ıınuş

lar ve bu esnada tngilterenin cenup 
'kıyısında iki nokta üzerine bombalar 
atmışlardır. Bazı hasar, ölü ve yara
lı vardır. 

ka1"ll'!il o.c.n milletlerıie gönllınU' • 
tıır. 

Deuısche All11.gemeine Zeitung 
diyor kl: 

Çörçil, İngiltereyi Beyaz saraya 
ve Ruzveltin emperlalizmine tabi 
bir hale sokmuştur. Bu hadise bir 
kere da.ha göstermiştir ki kararı ve 
ren Ruzvelttir ve İngltel'e, Birleşik 
Devletler önünde teslimiyet göster· 
mek zorundadır. 

blartço ile karşılaşın.ak ihtimal 
içine girecektir. 

Fakat gene bu harp dolayısly
le ortaya acaylı:> biLAnooların çık
tığını görilyoruz. Mesela "Akşam" 
bir !cansız gazetesinden naklen, 
bütün Fransa halkının bu harp 
yüzünden tıopyekfin 200 milyon 
kilo zayı!laılığmı haber veriyor
du. 

Harp bitince de mesel! belki 
su neviden rakamlar göreceğıiz: 

Harp müddetince yeryüzünde-ki 
kara borsacı ve vurgunculara toP
yekOn 3677 yıllık hepls cezası ve
rilmiştir. 

Sıcak cepMlerde harbeden as
kerler, bütün harp yılları içinde 
15.766 ton ter dökmüşlerdir. 

Tayyare hü.cumlarına karşı ve
rilen alarm işaretleri YU:zılinden 
harp i<}ind elti memleketler ömür
lerlındn 3 yıl beş ayını yeraltında 
geçirmişler, a~Tıca da tehlike işa
reti verilince söndürülen 1şıklar 
yüzünden beş asır kadar süren 
bir müddet karanlıkta yaşamışlar
dır.- glbL 

Timarhaneden 

kaçan deli 

Gazeteler geçeni-erde M~hJnet 
Adıyaman isminde azılı bir deli
nin akıl hastanesinden savuştuğu
nu haber veriyorlardı_, 

Mehmet Adıyaman iınklıiı bulup 
da ırıı..zeteleri okur ve dünyanın 
içinde çalkandığı b!direYi öğre • 
ı:ı.lrse herhalde dönüp dol~ ka4 

ıı Mihvere göre 
1

1

1 
Mütlef iklere göre 

Kongre kararma göre 

İngilizler 
H indistan'ı 
bırakırsa 

ilk iş japonlarla 

müzakere olacakmış 
Yeniılelhi, 5 a.a. - Hindistan hU

kUmeti "İngilizler Hindistan'ı ter -
kf'diniz,. karar suretinin Ganc1i tara
fındnn ileri sü!'ülen esas metnini 
neşretmiştir. Bu metinde "Hindis • 
tan hlirriyete kavuşursa ala.cağı ilk 
teclbir JRponya ile mti.zakerelerde 
bulunmAk olıı.caktır.,, cümlesi vıır -
dır. Fakıı.t bu metin, hint k.ol'ıcr~ •I· 
sinin icra komitesi tarafından red· 
dedilmiştir. Müzakerelerde Nehru 
bu projenin aleyhinde bulunmuş ve 
bıınun üzerine Gandl'nin ilk metni 
yerine Nehru"nun tidil erlilmiş metni 
kabul olunmu.ı~tur. 

Hindistan serbetJt 
bırakılırıu Gandi 

Japonya'ya gidecek 
Bombay, 5 a.a. Gancli, diln ak· 

şam Hoyler muhabirini kabul etmış 
ve Hindisi an hiikümetinin neşretti -
ği veslkalıır hakkında fikrini bit • 
tlirmiştir. 

Gantli dem!şLlr ki: 
Karar sureti projesine JaııonY'a 

ile müzakerelerde bulunmak hakkın 
daki cümleyi bile bile koydum. E)'ter 
sonunda bu cümle kaldırıldı ise bu
na. tasvibimi veriyorum. Eğer Hin
distan derhal hür bırnkılırsıı Japon 
yaya gl tmek mtisaadesl.Di istlyece • 
giın ve Jıııponyayı Çini serbest bı· 
rakmağa ikna.a ı;alışacajtım. EA'er 
Japonya'yı ikıı•a edemezsem, Japonya 
llinclistanın inatçı mukavemetini 
gözönUnde tutması icnbedeceğini 
ı;öyliyeceğim. 

Hindistan htikümetinin hlnt kon.ıı:
resi icra komitesinin V'ssikalarrnı 
neşretmeslııe gelince, bürolar1 araş· 
lırmak ve bürolardan vesik{liar al
mak usulUnii haddizatında doğru bir 
şey bulmuyorum. 

Müstakil Hindistan birle§ik 
milletler tarafını tu~acak 
Boınbay, 5 a.a. - Bugün kongre 

icra komitesine \"('rileıı yeni bir ka
rarda şöyle d<>nilme~dir: 

"Britanyalılar Hindistan'a istiklı'l.l 
veııdik'ten sonra, muhakkak Hint 
hükUmf'tl kenqisinın birle$nİŞ mil· 
letler ıar~fında olduğunu bütün 
kalbi.yle Jcayıtsız ve şartsız olarak 
bllclire<>ek ve japanlara veya her
•hanıııi bir mütiet'avize sililhla karşı 
lkoymağa hazır olaca.kıtır." 

"Sulh içinde Hindiatan '' 
Bombay, 5 a.a. - Gandi bu saıl:>ah 

ıkongre tetkik komıl$yıonunda bir bu
-ouk sa.at süren izahatta bulunmuş· 
rtur. Komisyon "sulh i4Zinde Hindl&
ttan" ka.rannı tetltik etmiştir. 

Bir Amerikan gazetesine 
göre 

Musolini 59 uncu 

yıldönümünde 

hediyesiz kaldı 
VaşinAtOn, 5 a.a. - Houston Post 

gazcte~i razıyor: Yıldöoümleri müna.se -
betiyle bekledikleri hediyeleri alamıyan· 
!arın M. Musolini'ye karşı husu~i hir mu· 
habbet be,.feme!eri lazımdır. Çünkü Mu
ııoloni de ,59 uncu yıldörrümünde hcdiye
deo malınım kalmıştır. Halbuki 54?Vgili 
~ru Hiıler ona, bu yıldönümünde hedi
ye olarak t~kenderiye'yi vadecrnişri. 

Filhakika, büyük ümitlerle ~en 
bugün "gelmiş ve ıı;eçmiştir. Hitler'in Mu
solini'ye ııönderdiği hediye şöyle bir 
tel~raia inhisar etmiştir: 

"Size ancak dosduk dııygulanmı tak· 
dim t:dehiliyonım-" 

M . .Mu~lini'y:i teselfi edebilecek tek 
nokta Afı-ika'dan Roma'ya dönerken 
Yunarıistan'ı ziyaret etmiş olmasıdır. 

pağı alacağı yer gene akıl hasta
nesi olacaktı_ Çilnkü akıllı geçi
nen insanların yaptıklan işlere 
bakıp, bunların adlan "azılı"ya 
çılmıış delileri bile yaya bırak· 
tıktarını, eok geçmeden anlıya· 
caktır-

Harpten ve delilikten açılmış
ken, her dki mevzua da dokunan 
bir hLkAye anlatalım.: 

Adıı.mın birisi vaktiyle harbe 
gitmiş. Hararetli hararetli sava
şırken kafasına bir ok saplanmış, 
trendlslnt hastane çadırma götür
mUşler. Hekim adamcağ1Z1n baş 
ucuna gelince, derin derin düşUn
miye haşlamış. 

Adam sormuş: 
- Ne düşünüyorsun doktor? •• 
- Oku çekip c;ııkaracağun ama 

eğer ucu beynine değdiyse sonıu 
fena olur. Aca.ha beY™? değdi mi 
değmedi mi onu düşünüyorum. .. 

Adam gütmüş ve: 
- n[uu düşündüğün şeye bak 

demiş. Be-n.de beyin olsaydı har· 
be gtlder, ıüsteliık de yaralanır mıy
dun? Sen Oku Jıem>en cıkarmana 
bak. .• 

Onun gibi, ılnsanın yeryUzünü 
ı:aran kanlı l:>oğuşrnıya bakıtıkça, 

bu türlil milletlerin, hiklyedeki 
adam gibi, beyinsiz olduklanna 
hükım~dJ geliyor ..• 

SA. - TIR. 

Almanlar 

Kropotki n'i 
ıiddetli bir hücumdan 

sonra 

zaptettiler 
Azak doğusundaki 

Ekaterinovkamn da 
alındığı bildiriliyor 

~erlln, :; a.a. - Alman orduları 
BBi>komulaıılıı.:ııun t.ot>lı;:;ı: 
aLAKucmıı ıun C1ogw.unda alınan 

ve ruıncn k..ı.tu.ıurı ıı:cru;ı o1r c~~c 
ü.ıcı.i.ıı<lc J~ • 'l İ{vn:~a.aya dcmı.r -
yoıu hattına yakla;,nıakta.d.ır. Düş
ıııaıı ancı.ı.K. nıuıucnl no.Kt.aıarda mu
.k.aveınuL cLmL•ktedır. 

h.uoun ü~cn.m.ıe orduya baığlı b.ir 
S.8. tc;;Kılı muııını bır d~nı...ryolu 
ka\u;ıa.J< merkeLı olan Kropotıkın'i 
~dılleUı bır mun.are~den so.ııra c.:eb
rı hucumla ıuµtctınıı;;tlr. Bu suretle 
Kut>an nehrine 100 kilometreden 
fal.la bır .ıenl.~llk uzcrınde vanlııU;> 
bulunmaktadır. Armivara'nw 11ima
lınde Kuban ın bat.ı ı;a.hili üzerinde 
kopriıb~ları teı:;ısine muvaffak olun 
muştur. ~loı..örlü teşkıllerinin seri 
ilerlenıt'leri nellıcesı.nde birı,:ok dıi~
man .kollarının rıcat hatları kt:'Sil· 
mış ve bunlar im.ha edilmiştir. 

Hava kuvvetleri, Kat:kasya'ya doğ
ru rical eden dü;;;ma1J1a devamlı su
rette hücum etnıi.;; ve d~nıiryolu 
hatlarında ti.kanan nakliyatı teslrll 
bir şekilde bomhalamağa devam et • 
mlştir. Blr zırhlı trenle 24 yük treni 
stukalarımırz tarafından tah.ribedil
miştlr. 

Sı.ııi ve Don arasında muharebe 
teşklllerimlz doğuya dogru ilerliy-en 
zırhlı t~k.illerin öncülerıne yol ac
maktadırla.r. 

Bolşevikler dün büyük Don kav
sinde yalnı.ı zayıf kuvvetlerle mu
vaff akıyetıi.iz hücumlarda bulunmuş-
lardır. ' 

Rjev bölgesinde SO'Vyetler büyük 
piyade ve zırhlı kuvvetlerle yaptık
ları hücumları cephenin diğer ke
simlerine de teşmil etnılşlerdlr. Şid
detli muharebeler devam etmekte -
dir. Şehrin şimalinde bütün şaşırt
ma hücumları kıtalacımızın metanet 
ve mukaVl'meti bütün ı-ınıfların mi
sfil te~kll eden lşbırliğl karşısında 
klrılmı...'<tır. 

Volkof üzerinde ve Lenlngrat ö
nünde dUşmanın yaptığı birçok hü
cumlar toPQUnun şiddetli ateş1 kar
şısında a.klm .k.aJmıştır. 

A.zıak denizinde mahsur 
kalan bol§evik filosu 

BerHrı, 5 e..a. - Aslkcrt blir ~na:k.taın 
o .N .B. eJa'llNl'ltl txılııUriılıi)'or. 

Azıı.k dıınlzmde rn.atuouır kalan bir boll~ 

~ filosu eon ırtınıermt ~hr. 
R.osto!'dıı. ba6lıoo. 4st1Wıat naktmim.ın zap
bnrlnn Mll1rnl dcrımten ~"B irora<la.n her 
tUırlU lırtlbMı k.eRümJe bu t:ilo, kurıı:kol. 

1 llU'Dlal, toc><:ck«", hÜ<'\SllbOtu ve yaıntım
[ a eanıllor a-lhl 70 P8>?'Ca kıU<."i»c eanbien 
m~ OOJ.wıo.ıyor-. ROBtot ~tü 
zamon bu 1'lJo batıoya doı\'ru denize a
cılmış famt ıılmon hava kuvvetlerinin 
t.ruıııru:r.ıma u~~-anık mühin kaYJpklir 

veımlı.11..ir. 

Hafif alma:ıı harp gemileri düvna -
nın ıerkeuiği dcoiz bülgcsine ıdrerek 
Don nciıri ağzındaki mayınları topla • 
mışlar ve Rostov limanına prmişlerdic. 
Ro~ıov'wı zaptından bir mild<lec sonra 
alman tal...>-iye kıtalarınt taşıyan nakliye 
gemi leri alman harp gemilerinin hima -
ye-;iode Aza.le deniıini geçmiştir. Mermi 
}-aral.arı ile ddik deşik olmuş sovyet 
hücumbotları ile topÇ'dkcrlerinin ve na'k
liye ı:unileri ile ron1orkörlerin enkaıı 
Karadeniz'deki rus filosU01Jn büyük bir 
kısmının \>üyük kayıplara u~rad.ığun ba
riz bir sw-etıe gihtemıcktcdir. 

Almanlar Ekaterinovka'yı 
aldıklarını bildiriyorlaT 
Berliıı, 5 a.ll. - _\iman orduları 

hAşkıımutanlıj(ından bildirildiidns ı:o
re. Azak denizinin dnji:usıındak bul. 
gede cercyan eden nıuharcbelei'cle al. 
mıın kıtalttn 3 nj(usıos !(ünü şidcletll 
bir mukuveınele raıi:ıııea bol~rvik kııv
vetlerini Ekaterinovka'ya kadur pus
kıı rlmiışler ve bir hücıırııla bu şehri 
zapletruişlerdir. Lei kurfc=zi yakınla. 
rınıla hıılıın:ın bu hedefi ele geçir -
mek için, alııwn piy ıdesi 'c'iireıli bir 
hiicurııla İeyf\ ırnınğını geçmek zo
runda kıı.lmıştır. 

ltalyan tebliğine göre 
Dünkü italynn tebliğinde de deni

yor iti : 
Kmm"da Toodoosya sulannda ha -

rekatta bulunan hücumbotlarımız 
sovyel !l'enıllerine şiddetli bir gece 
hUculllu yllpnuş ve Krasni Kruo ti. 
pinde 6.500 touluk l.ıir kruvazöri.ı ba* 
brrııışl:ırdır. 

Düşman ın şiddetli müdafoasına raf:( 
men hUeumbollarımız kııyıp vernıek • 
sizin üslerine donınü~lerclir. 

Fin tebliği 
Hclsirıki, 5 a.a. - Askeri teblii( : 

Kareli berzahında diişmanıo mü • 
teaddlt devriye kolları pü$kürtülıoüş
tür. Berzahın merkez ve clojlu kıMın
larıoda tanrruıi keşif hareketlerinde 
bulunan di.ı\iman ı.ııüfrezeleri tarde -
dilmiştir. 

Doı(ıı cephesinin cenup kesiminde 
Poventsa eivannd11 harekatta bulu -
nım hücum müfrezeleri de ıı:eri atıl. 
mıştır. Topçu ve piyade kuvvetleri. 
mir.in aı;tıiçı ateş düşman müfreı;esinl 
dağıtmıı;;tır. 

Cenupta alman Üerleyişi her 
noktada devam ediyor 

Berlin, 5 a.a.. - D. N. B. ajıınsı 
.bııgilnkü resmt tebliğ hakkında şu 
mnlı1ınıı.tı almıştır: 

Aşağı Don nehrinin eenubunC!a 
hiç bir noktadıı. Sovyetler fllSılasız 
<lı-vamt"rltn alman ilerleyişini dıırrlur. 
ma;;a muvaffak olamamışlardır. Hal
buki doltudan batıya doitru akan ve 
A.ıalt denizine dokülen bir çok ır-

Don kavsinde 

Ruslar 
çok şiddetli alman 

taarruzlarını 

durdurdu 
Fakat alman 
baskısı gün 

geçtikçe artıyor 
Moskova' 5 a.a. - Sovyet teb1ıit: 
Sovyet kıtaları, Kletskaya, Tsiml

l!anska;ı. a, KuşeVSkaya ve Bletaya 
Gllna bölgelerinde düşmanla çarpıt
ınışlar<lır. llaşkn keslmlerde kayda 
de~er bir şey olmamıştır. 

*** Moskova, S a.a, - Sovyet tebli
ğine ek: 

Kletskaya bölgesinde ve bu böl· 
,lo!'Ctıill (Cnubuu<l.ı birihirini ıakiheden 
alnıJn hücunıl:ırı ancak bi rliklerimı * 
zi hafif surette gcr!leımiye muvat• 
!ak olmu§tur. Bu bökeye milhı?Q
ku" etler ı.1h5idctıniş bulunan al • 
manl:ır, kıtal:ırımırın 11,imli müdafa • 
ası ve karşı hlicumları ile çok bU
yilkkayıplar kaydetmi§lerclir. 

Bielaya Gllna bölgesinde sovyet 
kıtaları, yüksek sayıda düşman ta.nk· 
larıııa ve piyadesine karııı §İddeUi 
mfr.ıfaa muharebeleri vermişlerdir 

Kuşevııkaya bblı;esinde, alınanlar 
durmadan sovyet nıevzilerıne hU • 
cumlar yapmuktadırlar. 

Bazı alman hücuml.an 
püskürtüldü 

Moskova, 5 a.u. - Cenup Donda 
alman taarruıu yavaşlamakta.dır. 

Krasnaya Zvezdn ı:azeteııiııin cep 
he muhabiri diyor ki: 

Dilşm:ın tank, piyııcle ve hava kuv
vetlerinin i!iddetli hücumları, kıtala.
rımız tarafından püskürtülmüştür. 
Bazı meskun mahaller, bir çok defa 
elden ele geçmiştir. Almanlar, he
men hemen arazi kazanmamışlardır. 
Kuonn knzııkları, çok şiddetli muka
vemet göstermekte ve bu ka:ı:ıaklann 
cesaretinden btitün cephede sitayi1-
te bahsedilmektedir. Sel:ık bölı:.resln
de şiılcletli çarpışmalar olmUl}tur. 
Kııalarınıu birihiri arJından indirdik4 
leri darbelerle bazı noktalarda dU,. 
man ileri hnreketinl durdurınağa 
muvıa!fak olmuşlardır. 

Londraya göreaı 
Londra, 5 u.a. - H.usllll'ın Doaı 

kavı:>inde kuvveUencn mukavemeti 
almun hamlooiııl durdurınakıta de .. 
vam ediyor. Fa.kat vazıyet cenupta 
ıaynı değıldir. Ve bura.da a..lmanla.r 
si.ıraUı ileri harekellerıne devam 
et.mektedlrler. Bu llerlemcnlıı. süra
tiııden de anl~ılabileceg.i gıb·, rus-
lar belki de, almanla'.f'ın ıus ordusu • 
nun ardlarına Ielli.ke.tli neticeler 
-verebllooek lılr asker ('Jkarma hare· 
kcti.ndeo korkarak Ros.ıof'un ccou -
'tıundakl mevzileri tutmayı tehlikeli 
'bulmuk:t.adır. Rusların son geri çe
lk.ilme harekeU, Sabık kesiminde ya
pılmı.stır. Almanlar, Voro~lovsk'u 
aldııklarını bildlrnıl~lerdir. Krasn.o· 
dar • Stalingrad d~ntlryolu alma.nla
rın Salzk'a ilerlemt:>sl Jle kesilmiş ise 
de, merkezdeki ordulann K.aikasya
'dakl ordularla irtibatı kesllmlş dene· 
mı-z.. Clinkü Asl.rakan • M.ııhaçkale .. 
·BakQ demiryolu ac;:ık1ır. 

Don kazaklarının 
1f1UVallakiyetl eri 

V ll,'Jington, 5 a.a. - United presi 
Moskovııdao bildiriyor: 

Cctleri rus ınprill.ırın<laıı Polon
yalıları kovmuş ve keııdHeri umumi 
harbe iştinqk etmiş olan yüzlerce 
Don kazağı, yeniden savaşıyor ve 
anııııevi cesaretleri ile düşmana hil
cum ediyor. Don kazakları, klıtleter 
halinde köylerini terkederek düş • 
mana salcllI'makta ve alman askeri
nin en çetin hasmını teşkil eylemek
tedir. Don bölgesini bu Don ka.zıık
lan müılafna etmektedir. Bunlar, 
nehri geçmek isliyecek her düşmanı 
öl<lünniye andıçnıiılerdir. 

Don kazakları, Kuşevska.ya ve 
Salsk bölgelerinde, yüzlerce almıa.nı 
kılınçlan geçirmişler<llr, 

J.\fo5kova, 5 a.a. - Royter aja.ns111111 
hu,usi muhabiri bildiri)"Or: Alman or • 
dula.rı 'i<>n 24 ,:l<lt zarfında Bielayaı:lina 
hi\lı;e.;n<lt? sovyet kuvvetleri üzerine ye
ni ve çı.:tin bir tıızylk yapmışlar ~·e ilcı: -
lcınıi}e rnu\-al fn.k olmuşlardır. 

İ"esıia ~:m.:ıcsine cepheden gelen 
bir tclı;rafıa ~;>J<: deııili>or: 

Almanlar ne pahasına olursa olsiın 

bir }Ol açnıı)a çalı~ıyorlar. Biribinm 
takibcdı..-n hücumlarda 50 şer, (,() şar unk 
kullanılmaktadır. Alman uçakları hatb.· 
rımız.ı şiddetle bomhalamaktadır. Sov • 
><:t kıtaları, mü,tahkcm ~pcrlcrde bu • 
Jundukları için faz.la kayıp vemıemi~ler
dir. Alman l>a~kısı ~ittikçe artmaktadır. 
Fakat ru" nıuk.:l\cmcti de buna muvazi 
olarak şiddNlcnmckıedir. 

ııı•ıklnr alman ileri hnreketlne karşı 
çıkıyordu. 

,\lıııan ih·rle~ işinin bu kııdar ,.,tir
,ılli oluşu cidd, n ka> de değer. Husu. 
sirll· ki bu llcrkylş ııçık bir toprak 
uzl'riııılc ve şiılcletli ~ıt'ıtklar ıı.Jtında 
yapılınııktadır. 

Uu nim ın ilerleyişi esnasınClll geri 
ç.:kilmcl<.tc olan SO\'yetlcr bir çok 
parçalara bblunmıı~ ve bunlardan 
bir kısıııı daha ı,;lıııdlden tecrit ve 
yokedilıoiştir. 

Alnına havn kuvvetleri arasız taar
ruzların bu hıırı:kl'!lcri clc<ıeklt'ınl~ ve 
Sovyetll'rin elimle kıılan ve l3akfı'ye 
giden tck ıh·ıııiry11luı111 da tahrilıet
nıi~tir. Scıvyl·t ııııiılafaıısı için hııyııtt 
C'lıcrıııııiydi olnn bu dcnıiryolu üzerin
de sıkışıp kalmış iki r.ırhlı trenle 2-lı 
nııkl!ye treni pur~·:ı parı;a edilmiş
tir. 

ToTprak knıarıcı neticrsinde l'll
ıııan Jıa\ ı kmvellı•ri çok ilerlC'mlş o
lıın yı•ni hart>kd nnktal:ırı Clüsman 
gerilrrine çok <ilrlerrle taarruz edil* 
mesi lmkıinını venııektrrlir. Alman 
trıyyarelrri ta.arruzlarını Karadeniz 
~ıtlıilindı• Tuapsa ı;euc~ine kadıır gö
Luruyorlar, 



SA HÜKÜMETİ ""kümetin 
M eclisin d ünkü toplantısında 391 reyle beyan • 

mesı 
ye m evcut 

..... 
azanın t am itt i fakıyle t ~ 2 ınct aa,ytıı.da , 

lht.b-ac maddelcr:l etrafında toP1ıınacak
t.ır. • • • 

T LDI Diğer maddeler 
Arkadaşlar, 

(Başı t. foci sayfada) 

1 

tcda\WU ko~la$tıroc:ı.k t.cdl.ı !erle sı-
llp rdc dah ll)'l1l tem J ı;örüyorı.ıı:. kınuYl o~ck ls!J)or. Bu kararların 
O " iç sl).aı;ctımızc ııtt <hlşı.,; ıce vcı 

1

1.Yi ncL!cc \ermesi Joln clb ııı::ı Uc ca· 
ka.ra.r nn aynı ruhtan mülhem oldufıu· lı b ~ olduil;unu mtüeUn tak.dJ' 

Bundan sonı-.ı., UsUlndc cahşUftımız 

İsmail Sabuncu'nun sözler; dlter nuıd.dclcrc l:L'()Jyorum: 
Hasıh Kaplan'ın bru\ o sı·slcri ve 1.ı>ck vo Jı>oldl Hı di~Cf" 1Uks ~-aJann 

alkı,lnrla kar, ılınıın bu beyanatın. tı.ya.U:ı.r..nı ııcrtıest bır-ı:ıkaca(:tz. Hunları 
dan sonra ı>oz ılıııış olan İsmııil Sıı- kim ve oo.sıl ltitcrıic Öl~ alır H! ~tar. 
buncu (Giresun), ıliln) a h rbinln hu. Bwıd n başka ptl.Jlca.r il' bl al cısı tanuı
sulc ctirıligı lkıi adı tesirlerin talııı 1 men Hükumet ola.ıı, ııek('I' ve kvmür i:: bl 
ol r ık ) urdumuzd dn hu ulc ı;ctir. sıı.ucısı tamamen Hükümct okı.n maddc
d_ıı:;i sıkıııt.ı)~ h ~ret ederek llukıııne- !er k:ln alım \C s::ı.um hU$USundn tek 
tııı lktı adı ı lcrı vııtıında lnrı rnlıın - b nı 1 !Mw-~-
kıın ıııertebc az nıutec.,sir edecek bir d Um.'CIT117. bunlara, u ıır a 11 

u;u 

ou ııu ııyoruz. eucreı:: tnruumız \ardır. 

O sb et bu kUr&u n muhte r ı 'J anı lıir itlm:ıt ıle karşıl ulığıınız 
'da izah cd . Yeni ~\ L lhıK ıııı e b arıl •r \C 1 rk mlllc-

-·nnıun."5!ın:f dl'kka.Uc- okusun. 
kanı c1'Uanuı.ntıtı olmıyan, 

hilrlyet '\C :lstlkUU c hür
met eden 'l'ü~e·nm dosUuıtunu ka-

ııJt Jçtn > &An m ;ıCflS!r vas tanın 
Türic m 'ıctlne hilnnct '\c onun hakla· 

lıne ı) ı g nlcr temenni cdcnuı. "Ur ı
' o sesıcrı, lkı r,,. 

Rasih Kaplan'ın sözleri 
}fondan sonra aoz al ııı H ıh Kaı>

laıı ( \ııt'LI~ a) \lı lı Ş f'lıı ~ Uk~ek di
rekııflerl ile t kılıedilen Sı)nsctı si
l•> ı le k ı) dcdcrı K ckn l •tlr ki : 

M ıllı :;; f bugunk dun) a buhranı 
k r ı~ındıı 1urk )urclunu 'e 'l rk 
rıııllellnı korıını ık ııııkılnlarını bııldu
ıı;u bııgürıku i tıkr ırlı bit ıruf vazl) eti 
t< nıın etmekle J urk mi letıııc ve 
1 rk valanıııa en b > k ve en yıık
ck kıırııcu ~e k rtarıcı > ilrılıml ırın

d n •e lııımıctlerıııden blrını duba 
.) a11ıııı oldııl r. 

Hııtııı lıuıırlan sonrıı lluküıııet ııro
gramıı ılu en ba ta yer almış olan in
e VI' 11<' ret 1 teri ü:ı;t•rlndc ılıır~rak 

:;.ukrü :s r c•o iıı 11 k metın n bu 
ıııc• :ı:ııl r tJLerıııde ceı; retle -atmış ol. 
c.uı: k rar rııı i alırtı 'c lıunların 
ıııcııı ekcl ı~ımlc yııplıı;ı lıuyırlı te-
irlcrıııı ı T<'t e) leıııı , lıııan bu 

tı ıllıır 'c kar ırl ırtlnıı > url z ırarınn 
lı>lıt de )oh na gıdc<'<klerin en şld
dctll hır sur< tte takıbedilerek ceza • 
lanclırılac ımıı hatır.atını tır. 

ekllde ay rl ıııayı ve a) nı zamanda ımu!la.r ı:oz ooürulc tutul:ı.ro.k. ahenk l 
memleket nılıdafn sının lstilz.ım et. ve mutedil birer fiYtıt U'SPlt ndcn ib:ırct 
ti ı ı::ırurt tleri rlc goz ınundc tutarak Q Cüktır Dunl:ın tespit ctlcıitL'll iki ta-
1 ılrk v.ımnını bu hllclireılen saıdarıı ra!truı l>lrlnln DL--vlct olduğunu d ı dıılını:ı. 
çıkarma) ı t ıahhlit e,ı. leıııektc hulun- ııoz ooündc bulımdurocat:ız. 
dııgunu SÖ) leııı.ş ve bu tual hii<liln 
> erınc gctirilınl'$inde şuurlu hlr mil
kt ular ık hct>lınlze ıl!ı•cn v ızifclcrl 

ithalat ve ihracat i§leri 
h ıtırlaımı,.tır. lUıı.ı.lül \e ihracat ışlcrıııuzı: !;\.'" 

Hntıp sııııacoğlu hUk'..mıetl tara- ınco: ~'Ok kar ,ık ve coK muLenc\Vi 
fmdan alınan kararların içinde bu- v ıııı bu ~cıııı ı,ı..ı ıı:;ıcmcs. ve uu
lunnn sıkıntılı vıı:r.ıyeti yumuşata-· gı..nKu ıhLı:ı..ı~.nra cevap \erecek b.r 
ca ·ındıın cm n bulunduğunu, karar- nıııc gc .. nesı ıı;ın c.dW tcuuıdcre 
lnrın seıılş bir tııhl llnl yapmış v-e ıı;t..naacdcn t1.'<IO rlerı nıac.:ıı.;ı.ı. Her 
bazı t<-mennllerde bulunarak demış-

1 
, aLl')'cle gorc dil ve haKlı ha: şe· 

tir ki: Kı .. erm.ı tatbLk t;t.mc.k ıcın ıhuyaLlı 
"Turk, TUrkcU, da mn TUrkcli ka· .> uruıncKtc dahu z.ı.> ade mentııat ol-

lııcıı ·ırnıı.ı müjdel.yen muhterem uugu kanaat ndc..ı-iz. 
B 'ck le bu koklu ve v:ı.lu lm.ın - • Arknılaşl, r, 
d.ın dolayı tc5t'kklırU bo~ b t.r \'e 1 Aldti,ıııuz Hk knrıırlnrın halkımız 
ınern c-ket seUuuı;t n.n ba'Ş!ıca mü ey- tnı ııtındıın çok ıyı knrşı tıııdı •ını ııl
:ı. ıdesi olan lktısud lsUklCıl mlzde de cUZımız tel ruflıırdaıı, le ek .ure lıL'" 
bu dü t.uru kay tsız '\ c şartsız tat • .en hc.H·tlcı elen ve ıw: metrn_, arka· 
b k ctt.J.g!nl gornwk isterim." j duş! .ımızın geth'dıklcrı haberlerden 

llntııı erden Nuri GôKt.<DC (Ay- nnlnıllik. 
nnıı riayet o duı::unu bu dcı&tluta k.ıyrncl 
vercn lcrt:n nrtık wmamcn nrunm11 oıma
'lllln ıtn:ımı:ı r. Hı ılı K ıpl::ın su:zkrinı aş ıgıclııki re

t sl)"a· mennılerle lııtlrıııı ır: lli.ı kil:mct l:ıeya.nruım<'S'.n!n d 
dın> onlimUzclt>kı ekim m \'S mi 11.-•• I Kıırıırlnrımızın i:>l kıırşılnnmıısı 
ıı.ınmnsı lfızıın ·elen tedbırler Uzc- I!lvakl bu karnrlann bdıcıııehnl 
r ndc durmuş ve Saracoğ.u IIUKU • matlup n tk:eyl vereceğine d ı.ıtel ize \'C b lh ssa lktıs:ldl mcsc .<' ere 

&alilluk eden ıosunın.nruı;ı ttısviblnlzc 

a.r:ı:cdlılcn düşünce ve Iw.ro.rla.nn d:ıhl 
Jst.ddcrinc uYart k ve rco.1 t<~ 

tn !bak z!hn c• ndcn mülhem oımıe:u 
ıı rülmc!--teı:nr. Hart>!n duıında olm:ımıza 
rafmcn <lti:nynmn bugünkü vazb"CU 
rncmlck~ zdc dahi b1r tııkı:m &lkınU. 

, zorlu!klnr tev 1 ctm!&ttr. Y ız harp 
h !inde bulunan mcml.cltetJ« Ue dcftil 
harp d!$mdıı buluruın ~ da· 

hl kı)'ruı edHdlA1 zaman memlclcotmtz!n 
he' )'C'dcn daha mesut b!r manzara 
ıı tcro {.'1ni kimse :lnkAr cd<.mcz. Buıın 

tınen zor ukl:ınrnız val'd r, ve harp 
devam et ğ1 milddet.;c bu zor

büt.ün bütiln ortadan kalkmıya-
ır. 

Şimdb"C ka.dnr lktısadt ve Uca.r1 vo.zt
llillUı etmek lcln alınnn tcdbtr

lıertn her gün deftişen o.hval ve 1CTRlt 

da 5tcn11cn rıeUCCY1 vemıcdlit!nl 
ııören )'Cl11 Hülcümct ha.klka.tı <>!dutu 
slb1 Gc:ı.bul cderc!k iı'ıUhıınl1 artmı.enk ve 

MISIR'DA 
HAVA HARBİ 

r obruk yeniden 
bombalandı 

Kahire, 5 a.a.. - Resmen b!ldlrll· 
diğinc göre, paz. ırıesi günu cephe· 
n1n mer.kcz kesimlndekJ düşm.nn 
kuvvetlerine karsı hafif bombn ucak 
Jannm yaptığı iki hücum neUccsln
de otomobiller ve kamyonlar arasın
da büyük b r yangın Ctkl1\1$tır. 

P azar eecesl, yeniden Tobruk bom 
rolnn.mıştır. Limanda ve snhllde b!i· 
yük bir yangın cıkanlmıstır. 
Aralarında deniz uçaklnn da bu

lunuı.k Uzcre bombn uçağı teşkilleri, 
Barora'a Sollum llmanlarında mav
n alnn ve•yelkerullere hücum ctmlş
leııdır. Burada bUyük b r yangın 
çıknnlmıştır. 

Kahire tebliği 

Sayııı .&! veldlimızdcn bir tek rl· 
cacla bulun <' ıcıııı. Bulun lstaıılwl'
clan ı;tlen ark ııla !arım, bllha1>sa bu 
sene c:uk lk .ı. et eıtlkkrı bir ıııenu 
uzerııııle şıfak ır bir t dlıir alınul:ırı
nı kerıdılcrınden rıc.ı edecegiııı. 

Ark da lıır, l'urk ıııillctı bıı dev
leti kurnn 'e hu ılc,fetln iiıudafaa 
kulfeıim gerek kan ve ı;erek ııı ıl iti
bnrı) le uı:erlndc ta 1) an bir millettir. 
\·e hu ııılllclın bir ılc ılıli vardır. llıı
:zı unsurlar pek ar ızca hareket ede
rek J urk ıııılll'llnln dilme hllrmct 
eııııİ) orlar. Evlcrınd 1 lellıklerı d 1-
le konıı• ılıl rler. Fakat uınuıııi )er
lerde arkncl ı 1 ı.r, lr 111\ a> da, vapur
d ı, ıııerıdııferde, ''e) a bir gazino 
ve) n kahvede konu an bır kısım 'I urk 
latanıl ı ının konu tukları dil, 'l ılrk. 
çc dr~ıl llr. Ben arkad ı 1 ır, Sııyın 
Baove1<iliıniz.n hepin lr.in he,ı. ccaıı ve 
h 1) etine tere ııııın olarak soy -
lediı.;I &özlerden ilh un alıırak söylil
yorum ki, ey vat nd'LŞ eğer 1'Urk 
vatandaşı isen 'l'tirk diline ı;ayı;ı lf!JS· 

ter. hürmet et ve karımdııkl Türk• 
!eri de rencide etme. 

Hükümetin 
beyannamesi 
•• • 
uzerıne 

mclme muvaffakıyetler dıl ;>erek etrn z; fakat halkın bunları !;>. kar-
sbzlerlnl b Urm şttr. ı;ılnması hL'tlefe \rarmıık ıcııı mev-

Bundan sonra reis, söz alan cluha 
bazı mebuslur bulunduğunu söylıye
rck Ali Rıza Erem cCvruh) uıı aşa • 
gıd.ıkı kifa)cU miızakere taknnni re)c 
ko)mu~tur: 

"Müzakere katlclir. HUkümeıin 
haltı hareket ve siynsl noktııi n:ız:ı • 
nnı gösteren bcyaıın.ımeslnın rcYe 
konulmasını nrz ve teklif eylerim,.. 

Bu teklif kabul ed lelikten sonrn 
.-eye müracaat eclılmiş ve tasnif so -
nuncla 391 reyle ve mevcudun itıi • 
Cakiylc Saracoğlıı Hlıkilmelf:ıc ili· 
'tlat reyi verıldiği görlilmUştür. 

Neticenin bıldirilmesinden sonra )C

nlden kilrsUye gelen Başvekıhmız 
kıs.ı bir ko!luşma yoparak ıcşekkilrllc 
'1ulunmuştur. CSukrü Saracojtlu'nun 
bu konu,m:ısı da :ı)rı suıunlarııııızd:ı • 
c1Jr). 

Meclis, yann saat 15 te ıoplan • 
mak üzere toplantısına son vcrmlıı • 
tir. 

.CEMiYET HAY ATI . 

Çocuklara kukla 

cut m..ı ıtülôtııı muhlln k.ısmının 
ortııd:ın kaıkrna ı dcmekUr. CunkU 
bu;ı.ilk "e milli da\ nlıır yulııı.ı: mıl
letlc bc>r.ıb r olundu •u zıımnndır ki 
koltı)lıkın hallolunabilırlcr. lBravo 
esleri ıılkı lnr). 
Aldı tmız ve nlmnk yolunda ol

du •umuz kararlarla hıılletmlk iste· 
d gımız şkr o çeşit ı;lerdır ki her 
söz, her hı:.dısc ve her haber bu işler 
Uzerınde derhnl t sırını gustc-rir. O
nun için hMıS<.'ll'ri yakından tnkl· 
betmck \C alınmış karıırlardıı sivri 
köşeler kalmış vcyıı hasıl olmuş lSC 
onlnrı t ırpül meK, kezalık bu ted· 
biri r<k> boşluk kalmış ve)'ll hasıl 
olmuş s•• onu doldurmnk ıçın claıma 
u;ı.anık d ırmnt;n çalışacağız. 

Arkndnşlar, 
Bu gUntuk ve geçici sı.kıntılardıın 

sonra biraz cin dalma artan daıma 
kuvvetlenen ve hlc bir vakit değls· 
m yect:>k olan imnnlarımwlan ve 
varlıklarımızdan bahsedeceğim. 

Arkndıışlnr, biz 'l\irküz, 'l'urJccU· 
yüz ve dalnı.tl TürkcU kalacağız. 
<Bravo sesleri ı;lddeUl alkışlar). 
B,zlm n;ln 'l'Uııkçüluk bir kıın mcse· 
tesı oldu •u kadar ve lluıkal o kudnr 
bır VJcdan ve klilt;Ur meselesidir. 
(Bravo .scslerl ıılkışlnr). Biz ııuılnn 
ve azaltan TUrkcU dcğll, çoğalan ve 
eoitalt.an TUrkçUyüz ve her vakit bu 

Yardnr~ Clcrııd)'cU Aıtm= Mcır· Ukıımelle C~lışacağız. (Brnvo ses-
~tczlnıdcn: Jerl nlkışlar). 

Pazar ~mı at 16 da, An3ınm Halk· Dünkü Tüıılc ccn<:ler! müstakil 
evlndo cemiycUm1z rncn!<ın.Une 6il.JlaUcAr ve hur tıır vatana nuılık olmak, ŞU· 
oman nn~ tam.tından cocuklruu kuk- urlu ve mütecanis bir millete men· 

>'ÜrÜmÜş olduğuıu, ve daima müsbct ve la tle ~öız, kukb varyete '\C Gul Ya· sup olmak. memlekeU müspet Ulm
faal kaldığına işaret etmiştir. Harpıe bnnl :ile Delllcr Doktoru nd1ı lkl !kuttı terle ıdııre etmek ve vatanın haynt 
mili hct bir tarafsızlık ('Oliıikası ile, men- ve scr1.·et n\<'mbu!arını memlekeUn 

(Ba~ I. inci s.:ıyfada) 

fi bir ıarafsızlık poliuka•ının farkları P~ wnntılncaktlr. clıncle cömıek istiyorlardı. Bugün 
B Ucr p:ızar ırUn-0 Halkcvindcn tc- bUtUn bu •"ealler birer birer tnhak· ~e neticeleri u•tündc durulmak bile Ju• ""' 

mln olunabUtr. kuk cı.u. Vaktiyle lzmir'ln atlıırla zınmuz olur. Biz kuvvet VC)a 1.if hcsa· 
hının dcsil, kendi milli menfaatimizin Okul mezunu mürebbiyeler cckılen tenekeckın t.ramvıı;ı.·Ian bile 

yııbancı tılr şlrJccl!n imtiyaz mevzuu 
politıka ını ı;üdu}onız. Bi:z. zif 'e kuv· Tüj'kl'Yc Coculk ~eme Kunrınunun sayılmıştı. Bucün vatanın dort bu· 
\et hesabı ile zonıki ııhitler desi!, an • cocuk bıı:kıcı Okulundan mezun mürct>- cağında rnuntıızrunıın lşllrcn tren· 
cak mitil mcnfn:ıt ~uunı He tabii dost • b!:YclU'dcn cocukJ.ıın 1<:1n almak ~- !er, yer yer kurulan fnbrikular sn· 
lukl.ır kurm~uzdur. Onun için müna • lcr dotrudan dol'truYn Cocuk Estrı;:crne dc>ee Türk bilgisi tarafından yara· 
~terimizin temeli, biz.im tarafımızda, Kuıruınu ı:cncl mCliccztne m<tiracant et· tılmıştır. lAUuşlnr). 
şadcce •amimireuir. Topr;ı.k ve hürri)ct mcl!dlrlcr. Bu unkU 'l'i.irk \ikdıı.ııı vntnnm 
hiitünlüğü uğruna hir dhan harbinin 'hü- T E Ş E K K Ü R her slln bırnz daha kuvvctleıu.liğınl, 
tıın mU7~fferlerinc karşı koynn kuvvayı 'l'ürk milletlnln her gun bırnz dnha 

• ürk Y pıığı mtlhim bir ameliyntln an· refaha knvuştuğunu, ve bilhassa 
milli>cciliğin er \C >İf;it kalbı T · gö- nemin hııyatını kurtararak ailemizi Türk köylilsUnUn her ~n b raz dıı· 
ğüderinde durmadıkça, başkı türlü ya· sevindiren Cebeci Askeri doktor hıı yUkseldıl;lnı unlıımıık ve kuyiU 
pabilir mi>iz? Tatbikat Okulu Profesörlerinden B. ıle bılgl ve toprnı::ı birleştiren bir 

fç politikamızda halk ile olduğu ka· Ali Esat Birol ile Başaslstnn B. ideale doğru :ı.ürüdüğümüzü sör· 
dar, dış politikamızda müttefiklcnmizlc, Altıattlıı Orhon'a ve ııslstanları B. Ne- mek istiyor. Hcpımr.ı: bu ıdenlın yol· 
dostlarımıda, komşu ve uzald:ırımı?Jıı dlm Catıer ile B. Fnhri Atabek'c, cularıyu ve mu\atfak olncağınu~a 

ebe Hasna GUzün'a. diğer hemıJire - innnıyoruz. (İn.5111lah sesleri ) 
Kahire, ~ a.a. - Orta-Şark inı;iliz karşılıklı anlaşma halinde bulunmıya en lere sonsuz minnet ve .,Ukranlarımı- · 1 !U: 'd 

•---·- icra' umumı' •-----'-'-ının tcbli,.i: ı.ft. -L- • k · Sarn -ı ,. Son yıllnrın gnyret.ıy e < nyn il· 
""'~' 'NllllI,ı;uı• b '"4ta L"TICmmı)'ct verme ıeyız. rog u, zı arzedcrlrn. kl nrkadaşlnrının salına cıkmış olnn 

3-4 ajhutos gccc<>i devriyelerimiz bü- Hukumct bc)'llTUWile inin dış poJiıik:ı Hartn Yfü:ba151s1 ünlversiteler.lml7., yUlcsek mekteple· 
t ün k~imlcrde faali>ct f:l)sıcnnı~lerdir. kısmında bu nokt:ı>'ı en hi ifadelerle be- İhsan Tiryakl r.lmiz vo bunları dolduran ccn<:leri· 
Dün Jimal ve merkez kC$ın1lednde top- lirımiştir. Hıırfi harfine Türk milletine mız her giln ağırlaşan ıbilgilerl ve 
çu dUellolart olmU}tur. mal edilmesinde tam isabet olan bu söz· ,. "lf 'd "il" d .. .. artan adetleri ile ldeu!e doğru ham· 

Harckaı s:ıha~ı uzcrindc ha\'ll faali· terin. her tarnftıı, değeri olduğu mcsuı ngl ere e mi f Ua gunu IC'icr ynpmağıı hazırlanıyor. Onun 
akisleri bulacağından eminiz. lQin bu gcnçlerdck.i heyccıınlıırı be· 

}'Cti fa7.lala~mışıır. Hafif bomba uç.ık • Londra, 6 a.a. - Bucklnı:ham sara· rııbcr yaşamak ve onlarla daha eok 
l:ınmı:z.la ava bomba uçııklarımız mer • Falih Rıl kı A T A y yındıın bildldlıliğine J;'Örc Kıral hnr· calı~ak ıknrnnndayız. Bugün için 
kez k~imindc duşman araba ıopluluk - bin üçUncU yıldonllmUne tesadUf c- hen1.lz pek gt'nç olmakla beraoor 
!arına karşı hucunılarda bulunmuş av den S eyltil günUnUn mim bir dua köy ensUtillcri köylerimizi ve köy-
ll('llklanmrz da ıaarnızi devri)"C harckcı· 1.SVI.Cre günü olmasını fstemi§tlr. tulerimlzl dııhn Ciimdlıden yUkscltme-
lcrinc devam ctmişlcrdır. iki Mcsscrs • emniyet General w elster'in yeni f:e bnşlnnuşUr. 
dımiu 109 duşurulmuştur. • vazifesi Bu lkl uc a<\'asındnkl yUz binlerce 

Uçakların hima)csinde giden küçük t db• } • 1 TUıık genci bir tek yoldan aynı he-

tona'
.da -"'•man gemilerine Bardia a....t.. e lr en a Iyor Londra, 5 a.a. - Dunkercıue'den defe yürümek lcln hazırlanıyor. 

uu, .,,.ft sonra lnclllz sefer! kuvveti k.ıtalnrı- K "U .. ks topra"ı d 
larında hücum c.-dilmı• \ie uım isabcılcr 0 Y• YU topra ız. .ı: tı 

~ Berne, 5 a.a. - İsviçre hUkftmetl· nın i.ngiliz limanlarına ı:erı clönmcle· kB.ıısUz bırnkmıyacn{:ız <alkışlar> ve 
ka}-dolunmuşıur. nin bildirdiğine göre devletin cmnı- rlnl idare elmiş olnn general Wels- ya\ıış yavaş toprağı, sanatı ve tek· 

Muttdik •sır bomba uçaktan doğu ') etıni tıı.kvıyeyc matuf yeni tedbir· ter, lngilfz ordusu levazım relsllğine ııiği sadt-ce bilgLnin emrllnc cecire-
Akdeniz'de du•manın buyük tonaida üç ler alınmıştır. Bundan boyle askeri tayin edllmlşµr. ccl:lz. <Bravo sesler!). 
ticaret scmisinc hucum etmiştir. Dir tam casuslukla ve devlet aleyhine c;.ah~ lk.tısadl \'e s yas! sahalarda Dev• 
isabette scrnııerin y.lkınlanna birkaç :i- ı makıa suçtu kimseler askeri mahkc- Kat'ı ola" ko ıetçilıılc, fcrt.cılik <alkışlar> ve 
63bet kıırdcdilmhtlr. melere sevkcdileccktlr. Hnlkı en- kooperatlfcllıic bırakılan saha-

.Malta w.erlnde h:ıva faaliyeti az ol· dl.şeye dUşüreb lccek ynJan fl!Ylnları Ulus Basımcvi kıır•ısı J>lcv.nc ıo- tar o kndar geniştir ki bun-
ve lsviçreııin tarafsızlığına dokuna· " lıır arasında bir menfnnt çarpış-mu)rur. 

Alman uçakları 
lskenderiye'yi şiddetle 

bombaladılar 
Roma, S a.a. - iıalyan orduları baş

komutanlığının teblıği: Mmr'd;ı karada 
hildirilmi>e değer bir hareket olmamış· 
tır. Bii)-uk birliklerimizden birinin uçak· 
sa,·u bataryıı.ları bir düşman uçağını dü· 
~ünnü,tür. Alman a'cıları da .ıf uçak 
duşıırmüşlcrdir. 

Havıı ıeş'killcrimiz duşman hatları • 
mn gerilerini bombardıman etmiştir. Al· 
man uçakları lskendcri)c bi>lıtcsindeki 
hedefleri şiddetle bomhalamışlardır. 

Bundan başka mihver U( klan Mnl· 
ta'yıı karşı hareketlerine dc''llm etmiş 
lerdir. 

Rommel kuvvetleri silôh 
elde bekliyorlar 

DcTHn. 5 ıı .a - Mmr ecphcs!ndc bu· 
lunan btr hnrı> mııh:tb1.rl vııztı;ct! ıöyle 

a:nlatmftktadı r: 
l\tarcs:ıl Romrnel'ln motorize kıtala"1 

11'.?Ah <' oo Elıı~'11 mevzilerinde duru· 
)'()!'. Her eeydcn evvel f'lde cdllcm bu 
m<?VZUcri tutmak ırerek&. Rommcl'tn 
bu müd.afıı.ıı d~de düşmanın tlmlt· 

C1 n1&'bct!nde ccs:ı.rcı1n!n artması ı>ek 

b lcc k propagandaları yapmak suç- kak No. l8 de ÖzgUra.n madeni eşyn mnsı nslO. olmıyncnk ve ilerde de 
tarı, suç yabancı memleketi ııde dnhl ve naftalin fabrikası firması altında olmnm11S1 için <k dalma dik.kaili ve 
işlenmiş olu taklbeclilccektir. Ankara DördUncU noter dairesinde hesaplı yürOyeceğiz. Bizde lmtlynz-

Devlet nlcyhlne suç işlemiş olan musaıldnk 8 • mnyıs • 1942 t arihli lar V1C sınıflar nslCı mevcut olmadı. 
yanbnncılar, hudut dışına çıkarılacak ve 1767 No.lı ortaklık mukn,elena - Dcmokrııtlık Tür.k taKhl.nln dcrln
tır. Suç ıştey nler lsvlçre vatandaşı m~slnl 4 - ağustos • l!H2 tarihinde ilkler ndcn yuvarlanıp gelen büyük 
ise, bunl3r suçun bUyüklllğUne ı:öre. lkı tarnfm ruas!yle fe lh edilip ismi b r hak kattir. Biz halkçı Idık, halk-
3 yıl veyahut daha Cazla ı;özallınıı &'cı:en mUesseseılc ortağım B. Nihat çıyız \C daimn da halkçı kalaenğız. 
ııhnacnktır. HUkftmet, glj7.a1Una alın 1 Özer'in hiç ölr nJaknsı olmnclıA'ı ilan <Bravo s!'Slerl) 'l'eok partili bir Dev
mış suclular h:ln, hususi iş kampları olunur. Ahmet Gllrı::-Un let kuıımuş olmıırnız başlıca bu bil· 
'kurmak hakkını muhafaza etmekte· ..ı 11111111111111111111111111111 il I L. yük hak kate dayanıyor. 
dir. : Biz ne sarayın ne seıımayentn ne 

_ Memur alınacak : de sınıcıann saıtanatını 1stı)'(lruz. ıs-
- _ tedilHm z sadece Türle milleUnln 

tııb:.ldl.r. Fakat bun<l.m btı'ka~ gün evvel : : hlıklmlıye-tidır. 
oldu~ ı:tbl tek bir tnıırnızdn blzkn hlc- : T<lıitlyc CU:nhurtvct Mcrttcz _ 1-Il'P beraber bir tf"k yoldan ve bir 
b r kaybımız olmamasına raI:mcıı 130 : Danknsıll<lan: : tek hl'Ck>fe doğru yürU~·crek Türk 
tank laıybcl:mC'S1 vnzb'Ctl btz!m ldıtml.ro _ Yüksek lktısıı.t ve Tlc.ırct : k<h UnU ve Türk kôylü~UnU behcme
((.'Vfnnclcte o!duııunu nnmtmnkta ı:cdk. : 111cktcbl, lstıınbul CnJversttcsı lk- : hal yükseltecC't:\Z. (Alkıı;'.ar>. Böyle 
mlyl'Ct.'kUr. : tıs:ıt Fakültem. Ucarot ı cst mc- : bir ideal 1çin güvendlğlmlz en 

- zımlıınndan memur.in kıınu:nu • - büyük varlık lnım birliği ve foda
ını:nızıcr bu <braeık :rerc ellC'!'lndcld : mm 4 üncü rnacldcslndcld aıırtınn : kArhktır. Daha büyük bir varlık da 

bOtUn tn)")<U'clcrl yıtmışlantır. Fa.kat - b t 1 k b t"" 
haiz butunanlarla rcsmt ooireıc:-- - u şer ronuşulurken. u ... C'r yazı-

bu, olman ve ttalynn avcılarb1e keşlt _ de veya 3659 sıı.vılı ka.nurın tAb1 - lırlcen, bu tşkr yapılırken Atatürk'On 
ve savruı unBUrla.ruım rnsııaınz Eölat-rtn : - daima nramııda yıış:ımnktıı olmRsı -
cmntyot nı korumnQ'n mtmi olannyor. : rn1lcsscııclcrdc cnlısmıa olanlard'1;ll - dır. CS!irekll ve sJ,ddetıı alkışl::ır.) 

Dluim nın ııskcr mevcudu hi~ mun,.- : An'kıırad;ı vn:z.ırc nlmıık lstlycn- : Arkadn-şlar, = rn !ardadır. S:ıyıs.ız kanuonl:ır - lmn ı:crcktı vcslkalnnm ibraz - Tilrkfin bug{ln'kil kudret VI' hl\kl· 
..,_ k -'dl cimek üz~ 15 ntu tos 1942 tn· : "!llvetlni yaratan Büvük M111Pt l\fpc-

tank r, tcıı>lar daracık ...._. toPnı ş..,... : rtıılne !.."adar !(iare meraczı zat : 11.slmlzdl'n ve o Meclisi t~Jl eden 
üzertnnde yığılmnktadır. 16lcrl U2'Vlslne müraoo.aU::ırı tl.'ı.n : siz Mlll"t Veki1'erlnd"'n lt1ımat ve 

Bütün bu müsahcdoler iyice not cdU· = olunur. 1472 : ~·ardım lo:t':!ie""I< ,,m•,..rtme nfhavet 
mekted!r Rom."Tlel müda!aada d:ı. ha.re· _ verlvorum. CBrnvo sesleri. süreklJ 
ket&1z duımwor. '"'111111111111111111111111111111 it,. a1kı$1ıır>. 

Ankara Belediyesi Otobüs 
idaresi Yardım Birliği ana 1 

mlyelln aoaJ:;ıd.ı yıızılı defterlt'rı t u- ı dat to. lır A.ı: 
tulu r. tı odcm ı:; urdur. 

a) .Aza kayıı defteri: Azanın hu- BiTlı1:in ınusahı: . . 
nızamnamesı 

Biclisin adı ve merkezi: 
ı - Ankara Bclcdi)c i Otobüs lda • 

rcsi memur ve miist:ıhdemlerı ara;,ındn, 
bu nizamnamcdı> ı;o~ıcnle;ı m:ık\al \e 
ga>'-' uğrum:a ~alışmak W: 0 rc (Ankara 
lklcd )CSi Otobus idaresi Yard'm Bir· 
ligi) adı İli: ıbir birlik kuıııi.mu~ıur. 

Birliğin merkezi Aııkara'da Otobüs 
..\l üdürliigu bin.ısın<lııdır. Birli sin ~ .ıbe
Jeri )·oktur. 

Uirliğin mevzuu ve f!Ol~csi: 
2 - a) Hırlik iız:mndaıı ölenlerin 

ailclcrindeıı 'eııa mensuplarından ı:ı> in 
i!<k-ceklcri Umsclrrıı VC)ll kanuni mır:ı'i· 
ı;ılaruu oır defay.ı mahsus olmJJ. uzere 
nakdi yardımda bulunmak. 

b) Çöcui:"Wlun doğurııu halinde ve 
anası, malül ise babası, haremi ile çoru
ğunun ,·cfıııında gene bir dda>'ll nıah • 
•us olmak üzere )ardımda bulunnı.1k. 

c) A:z.adan çılı~amı)ııcak dcrCl't'de 
daimi malÜIİ)ete dıi~enlere gene bır clc
fara mahsus olmak üzere >ardımda hu· 
lunnıak. , 

llirlik sirasetle uğraşııııracakıır. 
Birliğin mücssi~cri: 
3 - Birliğin müessis azalarının ad 

•c soradlari)le nzifel<·ri '\e ikameıg'ıh 
adrcsll'l'i aşağıda )azılıdır. 

Hefik Fcıımcn: OıobUs id:ıresi mü • 
dürü. Yukscl cad. :-;'o. 2t/ 6 J\nkara · ) e
nişchir T.C. tahi)eıin<lc 

Husnü Yegincr: Otobüs idaresi mu
ılıir nııın' ini, ı\tııturk lluh arı 7..ııfcr 
ap:ınımanı No. 9 T.C. tabi}eıinde. 

Otobus idaresi muhasebe ~cfi . 
udi Tarıman: Otobus idarcı;i 'czne 

şefi, Ko)ungfüü .-okuk No. t7. Ankara 
• C.. bcci T. C. tabi}ctıncle 

llalit Tangiııen: Oıobtls idal'Clii le.~ 
'\azını $Cfi, Kuılu aparıını;ını No. 11 ı\ıı· 
kara • Ymi~chir T. C. ıııbi)cıindc. 

Birliı;iıı ıdare uzu' ları ve idare•i: 
4 - Dirliğ111 idare uzu• ları · idare 

heı.cıi murakıpl.ır umumi he)etten ib:ı

retıir. 

idare iic> eti: 
S - İdari..' hercıi mildur Ye mudur mu

avini, )'llzı i~leri ~fi ile umumi he>'Ct 
ınrafuıJan 2 sene nı\Kidcılc, memur \C 

mu t.ılıdt.'lııler ara•ında SC\ilccck 2 mun· 
tchap aza olmak üzere 'j ki~iden m~rck· 
kepıir. idare he) eıinin munıchnt> 'ırnla
rının müddetlerinin hiı:ınıında tckrıır SC· 

çilnıcleri rnizd1r. Mumeh:ıp :ıza~ a İ<a -
hında vd.::iılt..'I etmek uıcrc iki de )«.kk 
!'ua seçilir. 

6 - İ dare hC)l'li, birliğe ait hüıi.ın 
i~leri, nizamname hukünılcri dairc.,nde 
ıeı:h-ir, ıeıkik 'e mııktc1i knrarları iıti· 
haz. 'e infaz eı.lcmck ~1.lhi)cıini h iz 
olup umumi hC)cıc karşı mcsuldur 

idare hc.')·eıinın \azİfc ve salahi)et • 
!eri: 

7 - id:ıre heyetine mudür ~c)a mu· 
avini ri)aset C} lcr. l\luhasiplıl: "e kaıip. 
Jik vazifelerini idare hC)eıinin kCn<li 
arasından VC}'il diğer ıi.za arasından M! -

çcccği bir zııı taraf ınd:ın )'llptlır. 
idare hC)-ctinio haları fahri olarak 

Ha}'I \lmfc t.-derlcr. İ<lare he)'cti birliı;i 
temsil ı. e bilcüıtılc muamcl.iunı te<h ir 
c.'(lcr. İdare l1<:yl.'ti lüzum oldukça topla
narak birlik işlerini ohamna.mc hukum· 
lcri Jntı i l in<lc gvmıddc beraber kuyu • 
daı ve hC'lapların munıazam tutulın:ı5ın1 
temin eyler. 

8 - idare: heyetinin kara. la.rı, d<sc
ıriycılc '\~ilir • .Kararlar bir zabıı dcltc
rine gcçinlir. 

9 - Birliği ilzam edecek bilcümle 
evrakın rei, \ C)a vekili .!c ilıadan biri
si tarafından rr.ujtcrekcn imza edilmesi 
lazımdır. 

10 - Dirliğin gelirlerini tahsil ve 
birliğe ııiı paraları numaralandırmak, 

mıdıafaz.1 etmek, ölen azaıun gfüıcrdik
lcri miııendfilcrlııe 'L">'a kanuni nıirns
çılanıı:ı , ·c.rilecck pnnıları \'akıincie öde
mek, bcr tak,im )'tlı zarfında hesap '\a· 
zi)etini ~>&ıerir bir billnço )'apnı.ık ve 
her üç senede bir, ıunumi hc)ere gc~ro 
senelere ait faali)'Ctİ ' 'e h1.~pları hakkın· 
ela. İ7.alı at vererek W.aıtuni heyetine tlLY 

vip •;e ıasdikini almak ve birlisin mcn
faaıl(.!l'iııi koru)arak her türlü muamele
leri y.ıpın:ı.k ve birliğin defıcrlerini ıut· 
nıak idare heyetinin vazifeleri l."111 !~in
dendir. 

J\filraklplcr : 
11 - Birlik işlerinin ınfinkııhc~i. 

beleıliyesl tcfllş veyıı kontrol heye. 
Undcn belediye rclsllğincc la) in edl. 
lecek lılr r.utlıı, umumi heret tara.. 
fınıl:ın lıir ı;cne mlldıleUe seçilecek 
bir uıUrnklp tır.a tıırafındnn ifıı edi
li r. 

12 - Mllrnkipler hlrH~in bilumum 
muaındl\tını, idare llcyctlrıin kar ır. 
larlyle icraatına, Birliğin vazıyeti 
hcsuhi)c ve ın ılyesini, Birlik ıınr ıla. 
rının lstnınııl ş..kll ve neUcelı·rıııı 
tekıik ile ınuazz ıf oluı• bu hu~usta 
tanzim cd< cekleri raporları umumi 
Ilcy'cıc tevdi ederler. 
Murakıplar luzııııı gorduklerl hu. 

su61ıırı raporla idnre hey'etine hlldir
mck ve tcdhlr alınmasını isıeıııck 
hakkına halzılir. • 

13 - Mlırak ııılor birliğe ııit çelış. 
malarındnn clolnyı bir ücret veya tah
sisat nlıııııazlar. 

Umuıni heyet : 
l•' - Umumi lıcyet he r ı;rnenlıı 

mart ayı içinde toıılıınır. Umumi Hey. 
et toplantısı, Uınuıııi llcy'el toplıııı
ıısı , içtima gilnündc:ıı bir hufta e\'Vcl 
Mi.ll'ssese İdare uıerkcitinde iltrn olu
nur. 

16 - Urıııı ıııl hr.yr.t dza8ınııı nlsa. 
bı ekseriyetle toplıınır. Umumi heye. 
le ıııııı·ssese müılürıı riyaseı eclcr. U
mumi l leyctte her dza bir reye sıı.
hlp ol ıı ıı knrarlar reylerin ekaeriye. 
tiyle verillr. 

1 fı - lJıııuırıi llcyct toıılanlıların. 
d ı ckserhet nisnhı olmnılığı tııkd;r. 
ele toıılıın'tı tarihinden lılr hııfın S•>ıı
r' için dı\vct edilecr.k umumi heyet 
ekscrlvrt ıılsııbı olrııa~srı ılıılıi tıııılnnd. 
rnk roımnnıı•ıle vazıh hususlıır hak. 
kında k •rarlur i~tihnı etler. 

17 - l'muınl heyet cemiyetin se. 
nı•llk flı uan ı el ı t vr. hes qılarını teı • 
kik ve tnsrlik, idare Heyetinin ınıııı. 
tchııp Ş7.al ırıııı ve murııkıhı iııtihııp 
ve ruznameye dahli husııslnr hak • 
kında kıırarlnr ittihaz eder. 

18 - Umumi Heyet, mevcut llı:a. 
nın beşte hirlnln ynY-ılı tnlrhl) le veya 
İdare llcycıi karııriyle fevknll\dc o. 
larıık toplanabilir. Bu takılirdc top. 
lnnantı nlsnhı, mevcut lıı::ının !içte ı. 
kisi olup karıırlnr Azanın ekseri) rtly. 
le verilir. 

19 - Uııııııııl Hı-yet kıırarlan, f. 
dnre merkezinde illln edilmek ııııre
tl) le fızaya hilrli r illr L'rnıımi lle' et 
karııriyle ana ni1.arnnanıede ) apıl'l -
<'ıtk dej?i~ikliklf'.r, bir hafta !cinde 
\•llı\yet makamına nnedılir 

('r ııı h·etın dcfıerleri : 1 
20 _:_ İdare Heyeti tarafınd n cc-

viyetleri, cemi) ete glrıne tanhlerı 1 38 - ( emıyet t€:'kaladc u.mwni 
bu deftere ynzılır.. . s rcıin uçtc ki ek,criyCU)le '\Crcc.egı 

b) har ır ıl~fterı: fılıırc llcyetlııın 1 rarla •c.')'a kanuna sebeplerle infı ah c 
kıırarları, tnrıh ve nunı~r~. sırn ı~ le 39 _ <.nıi)ctin infisahı h:ılınde > 
bu deftere ) :ızılır "'.e reı lııcc Ar. la- dım 5-Crnu -c,ınde mcvcuı paral.ırla wı 
nn lııızal uı ılc tastık olunur. . > . . 

c) Gclt>ıı giden evr ık ılcftcrl: ge. n~ he~•t 1-ararı>le umumı menfaate 
len \'e goııderilerı e\ r~k tarih ve ı;ı. dım bır ha»ır mucs escsınc ıcberru c 
rabiylc hu ılcftcrc kn) ıt \'e gdeıı ev- Lir . 
rukııı n ıilıırı ile giden cvrnkın koıı- 40 - B rligin tcsL•ine ait hazırlı 
;ı.al ırı do~lnrında snklamr. rı )'3J~nıak '\C birlığın cccssusundcn 

d) \·ııridııt 'e ı;arfi)al defteri: c.-c- rn !lk adı umumi he)et içtunaına k 
ıııiyet ııanıın • alınan butıın rııp ır • birliğe nit }'llJHlması zıırurı işi i go 
tarın nlınılıklnrı ve sarfolıınan parn. i.;in ~ağıdJ adları >azılı zc,aııan 
lnrın da verilcliklcrl > l'rle~ sıırıh ola- rekkcp olm. k uzerc mu•akkat bir ıd 
rnk bu ılrftcrlerdc g ıslcrıllr. ı . . . 

e) Biltınço ve hesabı kuti ıieflcrl: llE')eU tcşkıl t'.tlılmcsı mucs ulcr t.ır~ 
llirllgc girnıc ve hirlikıcn çıkuı'l: dan karM ıırılnıışur. . 
21 - .\nkııra otolms ıılareı;ı mr. .\lu,,ıkkaı ıdart..' lıeyeu: 

mur ve ıııü~l ıhclenılı·rı lıirli~e gircl•ı. Reis: Husnu \ g ııer f.C. ıabi>etind 
lirler Birlıgc girme im safahatın le- ha: Vcd.lt A}SC\i.!n T.C. ıahi}etınd 
kevvlıniı ıle tckcııınıul eılt"r. Başk ca .u..ı: Sudi Tıınman T.C. tahj><"Und 
lılr llll.'.rasiınc ihtiyaç >oktur. .ız,;ı: Kc.•tnal Terlemez T.C. t~h!)eıind "' 

Mustnlulcııı talılriııc 3659 . numara. iza: Musıafa A)bat T .C. ub.}ctindcn. 
lı k~nuııun. 10 uncu ııı ~ddcsının •u - , Mu•akkat murakıplar: 
ıııulııne ıurcnkrılen ı tıhkaklnrırıın • 
a~ lık ı;;ekilılc alanı ır dahilrlir. I> ılıııt . Aza: • .M~'."cı Ko)uncu T.C. tabı) 
k ulro) ı ılrıhil i~lere tecrııhc \C nam- ıındcn, aza: Iarık llorcn T.C. tabı)C 
zctllk kaHlh it• tl\ in cılilıııls ol ııı 1 tinden. 
ıneııııır ,.~ ı~Ustahd .. ıııkr de biri ı:ıin Birliı;in tcsi•ine aıı olmak üze~ 
ıxıısı, ~ c\ ııııyeli \" ıııuka' C'H'li ııııı • nıuC'Ssi,lcr tarafından >·ıı>ılan masrnflııi' 
t ıhckıııler birllii'e za obınaı.l ır. 1 hirlii(in scrma)csinde idare hC)etın 

Blrlıı:;uı tc t•kk UI ıımh il ~oııra alı • ka.rari)le OllCt..' tidcnir. 
ıı ınlarıl:ın yn lilrt clllcl<'n ;ı. uk:ırı o. Cemİ}etın adı: Ankanı Dclcdı> 
1 ınlnrla ıııeveuı ıııcr~ııır H" ııııı talı • Oıohüs idare i \ardım Birliği. 
ılı•ııılcı ckn ) ı~ı !it; •ı grı;ıdıı oldıııcıı 
hnlcle hizmeti bt·~ gene\ i doldurrna- ı Tcşckkul mak~adı: 
1111" olnnlar d ı hırliJ('e 'gireınedrr 8irligin basından ölenlerin ailele ' 

22 Jlırlik ir. ısından tekıütllık- rindcn '\C.')'3 rncmupLırından ıayin ede ' 
ten ıı:ııyrl ıı .. r h ın,xı lıir sclıcple id • cekleri kım~elcr \C)a 1-:anuni mirası;ıl.ı • 
reden a~ rıl ııılarııı lıırlikı;e alı\kahrı rına bir defa}'il mahsus olmak uzer .... )at' 
kenıl.lli~ıııılen kesilir. dımda bulunmak, doğum '\e malulıyc' 

1 <"k.ı uılııklc ıyrılaıılnr frk luti ın· Jıalındc }ardun ımkanlannı arnm.ık ~" 
c~ns oları son il) lıklnrı uıerinılı•n ni- a k 
ctat vermek snrti,ı. le l\r.alık haklırıııı >• Pı;1!'1 · • 
mııhııfaı.ı edehilirler. unıumı mcrke:z.i '\C}'3 

~:ı llırliktcıı istifn ı ılrnlerin ve- karo. (6308) 
ra alılntıııı ıc~vi)ı' cdcnıeıliJ('inılı n do. 
lnyı fı7. llık h 1kkırıın sukutuna 1dare 
1 leyetirıee kn rar 'erilcnlerln ınr\ cu. 
dntı iarll' eılilınr) lı• llırligc ı::elır kn
lır. 

Birliilin ıtelrlcrl : 
:!4 - lllrllgln ıcrllrleri Şıın'ıırdır: 
n) \7.anııı hrr a) lııtından aşaJ('ıda 

yazılı nı~ı...ııcr ılnlrcsirıılt., 
:--ınıfları: 
Ucrct tutarı 169 liraya kadar 50 

kuruş. 
ı iO • 350 lir,.~n kad ır ıoo 

.. ., 351 clPn yukorı 151) 
İki ahlat blr misli Inzlaslyle tah

sil olunur. , 
b ı B rlık namına )lıpılacak pul VC' 

d l';!'r kl)"metli evrak sntışlnrındnn 
elılr. t•<lilı.'ı•ek:ı 1 he) IH \'e prirıılcr. 

c> İş~nrlardan k<'s len pnra c za
ları ve kısteb cvmll'r 

Alakadarlara 
Askerlik Şubesi Reisliğinden ı 
Meşru mnzcrotlerl yUzündcn t ıh • ~ 

rlr komisyonuna getınlcmiyerck nıu-l 
ayerıelcri y, purılamıyan nakil vası• 
lalarının komisyon tarafından ma • 
hallcrlnclc mu ycneleri icra kılına • 
ca~ndaıı ~nğıılaki tarihlerde nntdl 
vasıııısı sahiplerinin udreslcrlndC 
bulunmaları ılan olunur. 
17-8-1942 Keçiören, 
18-8-1912 Etlik 
19-8-1D4.2 Çıınkaya ve Dikmen 
20·8· 1942 Maltepe, l• ışckhane ve 

Bahçelievler. 
21-8-1942 Ycnışehir, Ulus ve İtfat· ı 

c> Hakiki ve hlikmt 
yapacak hırı lecrübl'•f'r. 

ye Meydanı. 1 
şahısların 22·8·1942 Soğııkkuyu ve lsmetp:ışll 

dl .Me\'<'Ul paraların tenmly ·n
de ıııııtchnssıl ı::dirlrr. 

25 - Azn biri ktckJ mcnfaatlerın 
aham kınlrk Vl'Y~ rch n hakkından 
şimdiden !eraı::at ed rler. 

Blrll • n mali ldarC'SI: 
26 - Birliğin hesap senesi bir 

sonkflnunctan bıı Iıyıırak 31 ilkktı
nundn nihayet bulur. 

27 - llırllf;iıı mail lşlerJnl ve he· 
snplarını muhasebe ııefı. yUrUtür ve 
ı.utar. 

28 - Azıının duhulı.ye ve aylık 
nldatııu UcreUerl ödL~ enler llırafın· 
dıı.n bordrolara dercı'dllmek surl.'Lıy
Je tevkif ve beş giln zarfında birlik 
Jdare heyeU emrine makbuz rnukıı
bllınd._. gonderllir. 

29 - ldııre heyeti emrindeki pa
radan sene znr!ındnkl nıuht( mel h· 
tiyacını ka~lıyacnk miktarda ban
kada acacağı hesabı calide muhafa
za ve mUtebakisınl tenmlye şc.klıni 
gcılecek senclcrın muhtelif tazmlnn
tını önli) cbilmek lmklı.nlnnıu goz 
onüncle tutmak şnrUyle tayin eder. 
Yardım fartlan: 
30 - Auı ölüm halinde birlik ta

rafından yapılacak yardımın ailele
rinden ve:ı;a mensuı.ılarınclan iklmle· 
re yapılacağını tı:r beyanname ıle 
tıUdirecektlr. 

Azanın bu beyannamede ı;östere
ceklcrl ıldmselerl sonradan d ger blr 
beyanname ile def:~1.lr.mek hakları 
vardır. 

Yardım paralan f>cyıınnamcde br<>s 
tcrJleıı ıklmsclcre lbcyo.nnanıc vcrıl
rnem.iş veya beyannnmcde b"Öst•,ı ılen 
şnhıslnr ôlrnüşse lı.zanın .knnunl mı
rascılnrınn ödenir. 

Beyanname snhlplerl tarn!ından 
bir zarf içine konnrak bu mrfiar ' 
.kapatılıp tizerıne sahlıılerl ısmı, soy
adı, slcll rıunıar::ısı, memuriyet un
vnnı ynz.ılnrak imzıılnnclıktıın sonra 
makbuz muknb!lınde ve kaıııılı ola· 
rak mafevk O.mirine teslim olunur. 
;\lafcvk lımlrce bu zarflar üzerinde 
yazılı memuru toplu bır halde ""Yll 
icabına b'fıre ayrı ayrı olnrak idare 
~etine s;önderlllr. İdare, zarfları 
fıza sıra numtırası <1ltında mUnıısip 
ı;örecc~I mnhaldt:', vefat vukuun in 
açılmak ilzere ve müşterek muh.ıfn
za altında bulundurur. 

Yardım şartları: 

31 - Dogum veJ,a ikinci madde· 
nln B. fıkrasıyle yazılı aılcden b rl· 
nın ölümü halinde ;ı.n.ııılacak yar
dım 50 llradnn lbarettır. 

32 - Birlik fız.asına infak ve lase· 
lcrl taralından :ı.apılmakta olan dul 
anıı, karı ve reş t olmLyan cvl{ıtln - 1 

rından b rlnln v<'fatı halinde yapıla
cak yardım şekli ve ı;ıırtlnrırıı blltce 
imktuılan dairesinde ve 50 llm~ 
geomemek şartlyle heyetin her sene 1 
başında tayin cdect'f;l bir karara rap
teder. 

33 - Birlik Aza ının ölümU ha -
llnde beynnnamelcrde gösterilen 
ıklmselere \'C bunların ölmU-~ bulun
ması veya beyanname verilmemiş 1 
olması halinde kanuni mirasçılarına 
yapılncak yardım m.lktnrı şudur: 
üarat tutarı Lira Lira 

,, 169 liraya kadar 750 
.. ,, 170..350 liraya kadar 10()/) 
.. .. 351 den yukarı 1500 
:Memur ve müstahdemlnln vuJfe 

esnasında malfiliyeU veyn uzun 
müddet lstlrnhnte muhtac olup va -
zifcden ayrılması 7.nrıırl bulunduıı:u 
heyeti sıhhiye raporlyle tc..<;thlt Nl I· 
diğl takdirde bir ddnya mahsuq o'
mak Uzerc aynı seklide yardımda 
bulunulur. 

34 - Yardım pnm ölüme ıttıH'ı 
husutUnde riC'rhnl tcsvlyf! olunur. 
Birlik tnrafından ihtiyar edilen tc-ç
hlz ve tekfın masrııflnrı varsa ynr
dım tevkif olunur. 

35 - Az:ının blrllktrkl m nfant
lcrl cari 'kanunlara ·re h ç b r t v-
kilat.-ı tabi olm rl ı k il hıı-
C'IZ ve t 1 d d 1 

36 A n ı1 Ri· 
hl b :r' 'I h 1 
lıdır, v~ r .,, r 
name hUkll 

1 
1 r 

Hncıbayram ve Akköprtl. 
24-8-1942 Uluc ırılar, H m~monU. 

Halkevi Cebeci ve Cez • 
evi 

~5-8-1942 Diğer yerler. 

fevkalade Umumi 
Heyet f oplanfısı 

Tnsfi> e hııllııdc Ankııra Elektr11' 
T. A. Ş. den: 

•rasfıyc hnllndc .Ank:ıra Elcktrilı: 
Türk Ananım Şlrkc;ti hlssedarhn Ti• 
enret Knnununıın 459 uncu m:ıddrsı 
mucibince 28. 8. ıı.ız cıırnıı ~nd 6 ıat 
16 le fcvknltlde .. -ureltc içtımn ede• 
eeklcrinden hıs ednrlann mezk(lr .ı. 
ve saaıte lrket blnnsınch lııızır b•ı-
1 unınıılıuı rica olunur. 

Muza kere rıır.nnıne~i: a: 
l - 9 U hesap yılına ait t~sfiyc: \ 

heyeti r ıporiyle blltınco ve ktır \ e zQ# 
rar he nbınııı tetkik ve tasdikı; 

2 - Bir senelik lllSfıve ııuaı ıe!Atı r 
ve bu nıuaıııelelerln bir ı.ene içinde 
hltlrilcmcınesl sı hepleri hnkkınd?ı tııs• t 
fiyc heyeti raporivlc 30. G. 942 tarh• 
li hllAnçonun tetkik ve tn ıllkı ve yu• 
kıırıdn yazılı dcnclere alt munmelllt 
hakkında tnsfıyc heyetinin ibrası. 
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Kızılay Hastabakıu 

Hem~ireler Okuluna 
yahh talebe alınaca 
TAHSİL MüDDE'I1 1JC SE· 

NEDtR. 
Ye-nıck ve dylm Parasızdır, 

ayrıca harçlık vcrllır. 
Mt'ktcbl bitirdiği vakit der

hal DC'Vlet Hnstanelertndc şe
recıı vazif !erine ta>'in edil r
ler V<' ayrıca HemşJrrler Yur
duna lızn olurlnr, 1 z kaldık
ları V!'ya t kalıt olduklan zıı. 
man Yurtta iaşe ve ib:ıtelcri 
tem n ed lir. 

Kabul şartlarını haiz olan
ların m mleketlcrinden !stan· 
bul'a k:ıdıır yol paralan Cemi
yet tarafından 6dcnır. 

KABUL SARTLAIU: 
Turk tebaası olmak, stlıhnti 

yer ınd olmak, yaşı 18 den a
şagı VE.' 25 ten yukarı olmn
mnk, iffet ehil ve iyi ahltık 
sah tıl olmak. En nz orta ve o· 
na muadil tnhs.a bltırmlş ol
duğunu g5 t rtr \'c lknsı otmnk. 
Evli olmamak. Okulu tcrkett -
lU beş sl'nt:>llk me~burl hizmeti 
ifa etmt-d •i takrurde, okulun 
tahsil mıısraflarını ödiycccğlne 
dair b r kcfnl<'tnnme vCl'l'IK'k . 

!stC'klller !Uzumlu mnlftmıı· 
U ve mürncnat evrakını, An 1 
karcı'da Yeni.şehlr'de KızılaJ • 
Umumi merke ndcn, Istan 
bul'da Aksarny'dn Kızılay H -
tnbakıcı Hernşlr kr M kt b r
dc.n ve clığC'r vlllıyet rd Kızıl-
ay merkez v şub n 1 
b ltTlrr. 11!12 

tc: 
lı 



BU GÜN ve BU GE CE 

ULUS SINEMASINDA 
- - ( İki film birden )--

. . _. 1 he ve curıııı g nlerı saat 16 te Erzin- ı giln komisyonda gö Ulebilir . f stek li- ı 
kara Levazım Aınırlıgıne cıın Sn AL h.o. nııncta yapıl.ı<'uklır. lerin muayyen ciln ve san ııe temiırat 

twnı be' gelen ilanlar 150 ~on kuru fa.sulyc lı!r t.ılılı .. ılın- ve diğer vesıkalarlylo bir likt e ko -
....._ le e ... udıı;ı gılıl d!ışer ve ~ uzcr ton m!syondıı bulunmalıı.rı. 

o:ııral.. nyrı ııyrı U>.lpll'rc llı:ı!!! cdilı.-- (6332) 2370 
bilır. h:u ti tcrnınau Gl22 lira 75 ku- S 
ruştu.. ı)artn ımesl her giln komls - ığıl" ve koyun eti alınacak Et alınacak 

lıuhakö)il Sn. AL Ko. dan: 
l - 50 ton sı ır \ eya koyun eU 
atı zarfla ek.! ltm ye konmustur. 
itmesi 7-8-1)42 cuma günü saat 

te Muhakv)u Sn Al. Ko. da ya-

"rnlla ı:;••rUlelı!llr. (G8u·1) :363 İzmır L v. A. Sn. Al. Ko.dan : 

Ç • }' b 1 k l - Cinsi sığır eti, miktarı 100 
eşıt ı se ze a ınaca hın kilo, fıyntı 85 kuru§. Koyun eti 

Geiıbolu ~a. 1. :Ko. Hıış. dan : lOO bin kilo 125 kuruş. Cınsi v e 
İhııyaç içın GO ton pııUıcan, t>o mıktarlan yuka111da yazılı ihtiyaç 

ton ) ıııdık ııatııks :!O ton toın ıtcs, paznrlıklu satın alınacaktır. Pazar -
20 ton lıilıer; k'ltııılı zarfla eksılıme- lık ve ihalesı 10·8·1942 pııznrtcsi 
ye konulmuştur. lllııhaınmcn bedclı s,~nl.i s:ıaı 16 na İzmir L v. Amirliği 
pntlıe:ınııı ooııo lira, pnt ılt·~ln 2° ıııu Sa. Al. Ko.cla yapılacaktır. Katı t e • 
donıalcsın 2400 lira t ıze lıihcrin liOOO ıninatı ihale bedelinin yl.izde 15 ılir. 
lıra olup klld temin ılı !lıalr<ll'ıı "'111- İhaledeıı önce alınır. Vasıf ve ıartlat 
ra takarnır edecek lıcdd üzerh<lcn 

8 eyaz peri 
Joan Crawford 

fen cakur. lst kJll<'rln teki f zarfla-
a k lhnle saatinden bir sant evvel 

nn vermeleri. Muvakkat teml
so koyun eti ıc n 4988 l!rn, sığır 

t;1 d 

1 
ıcın 3750 llrndır. Snrtnnmcsf her 

ır ı n Ko. da gorülür. t5749> 1793 

Bir milletin istiklôli 

tara! İyecek ve sabun alınacak 
hcsnıı eclılcrck alınaraktır. 'l\·nılırnt ı her gUn Ko.dıı. görilllir. İsteklile rin 

Joel Mc Crea 
Bob Burna 

SUARE: 20.30 da 

Bır Milletin istiklali 
kc Sa. Al. Ko. d.:uı: 

- ~:ııiıda cins ve mldctnrjan :va • 
dört kıı.lcrn ı.~c madıll ıcr :vıe 1tat>un 

2610 lirnnır. gv af vt~ şa rloaııı.·si muayyen gUn ve s:ratte temınatla -
Gclilıolu merkez .Sn, Al Ko. nundn riyle ve di~er vcs!kalnrlyle birli k • 
gorulur. K ııalı zarf uımlil ile ılı •le- le Ko.na mUrncaııtları. 

2358 
- --·ve ---

ck8llt.meyu konmuştur. Eks t."OU>l 

&.942 lalı lrtlnO .s;w t lG dıı Söke Sa 
Ko. oo >-n~ Lı 1.'4ktır. l madd le· 

hl'PSl birden lhııkı cdllcb ı..•cdl 

sı 21. B. 9,ı:.ı eurııa gunü saat 17 ele ____ ..;C_6_o_s_9;..) _, _______ _ 
~a. Al. Ko. da l aııılaea.lı.tJr Istcni
l<'n ınektuularını ı.tcklıler ilılllcclen 
lı:'!' saat e\ vd Konıı~yonıı 'cl'rııt"erı 

D. DEMIRYOLLARI 
BEYAZ PERi 

Telefon: 6294 

her b ı1 ayn ayn uı- (632b) 23ô6 Tahmil ve tahliye işleri c lhnlc cd el> • lstcld n ev. Sığır eti alınacak• D. D. Yollllrı ~a. Al. Ko. dan: ViLAYETLER 
Ve ICl'll. ti Sôkc Sa. Al. Kom )onun-

Gcllbotıı ::ı ı.. ı\ l. Ko. d'.ln : Bir sene zarfında lli!ecık cleposuna 
ÜZl e her wmıuı ıtorob rlcr. Taliplerin Iht!yııç lı;:iu 2l ~on ll)~kı'n F ı itır gelecek olnn t.nhıniııen 10 bin ton ınn

e·ı paıarlıkla ~.•• .n a ına• "ı.. ~ır. S ı- rkn kom urunun şnrtnnrııesi ın ueibiıı<'e 
gırlllr tartılarak yarısı et itibar edi- tahmil talılıyc iş! k ıpah r.arf usulı) le 
lecektir. Muhammen bedeli 2r. .Ol'JO ek~iltmeyc konmuştur. 

Tamir i şleri t k~kı1.Ylc b 1 tc lhnle 6{1nU 
l 15 ten 16 ya kndar Ko n:ı müru
:lan. 

lcdi> ~I sabun tıeyn~ IK'h<"?' ldlosununu 
brocll 70, Muv. Te 7 Ton ıs. 

Ctnsı kuru tıı.sulye, beher k osunun 
'lele • b<!dcll 80. Muv. Te. 1125, ton 50. 
ede • ~ Nohut. bclıct' kil08Unun rnu 

sçıl.ı ·~en bcdcll 30, Muv. Tc. 1125, ton 

e )'llf' 
ülı)oel ~ mısır, ll<'her kUOS"..mım !it. oe • 
ak .,._, 12, Muv. Tc. 4j(), Ton 50 

(5750) 1704 

lirn 'e katı it ıııiıı ılı 3760 liradır Beher ton kum urun t ılım!li için 411 
~vsaf ve şıırtıı ııııe i (ielilıvlıı ve tahli~ esi iı,:in :.!5 kııruıı tahıııln e

ınerkez ::,a. \l. Ko. da ı::örıihlr. ı •a. di!ıııışlir. 
zarlı kin ihıılcsi 10. 8. tı 12 pr.ınrıcsl gkslllıııe 13. 8. 9 ı2 tarihine ıııilsn
gıınu ı;nat ı ıı d ı ml'rke~ SR. Al. J\'.ıı. dif ıı ı ·rçeıı ı lll' gunıı saat J.') tc ıı ıv-
nunıla > ııııılacaktır. (6331) 2ll ıı u d ı rp:ı.şn'da ı. inci işletırır koıııis) ~-

' Sadeyağ alınacak nund .ı )npılıwaktır. llluvakkllt tı'ıııl
nııt 487 lira 50 kuruştur. 

iımılr ncrtenlnrlıgınılan : 
l - İr.mir huküıııet konağı tn.mlrıı

t ı kapalı zarf usuliyle eksiltınr.ye ko
nulınu~tur. 

:.ı - l\eşif ve ıııuhaııım rıı lıc.-clcll 
16 188 lirn .H kuruııtıır. 

::ı - '\l ıı,akkat lrmin ıt nkçesi J3h~ 
l ırn olup ihnleyı nııitcaklT• hetlcli ilııı
lc iiıerıııdcn % 16 kııtl tenılnRt alınll
cnktır. 

Si. li !fa. Al. Ko. U k. don : Rksiltrııeye iŞtirlı.k c<lecekl< rin kft-
3. 8 . 1142 gıınlı ih:alc 1 ).ıpıl ın 45 palı zartlarını cksıltıııc saatıntlerı hlr 

ton sadcyn{;ıııa talip ı;ıkıııa<lıl:ınd ~n s ıat e\•vt'line k ıdar komis) onn verıııiş 
tt-kıar Jl.'.lr.arlıkla ıntın ıkas •.>.ı. konul- olma!nrı lı1:mn<lır. 

1 

An • Çeşitli sebze alınacak ıru~tt.r Ev53 f ve huı, I şut! ırı kı•- Fnzln t ıfsll.'lt \e şartnllme almak 
taİi sıı. Al. Ko. d..-ı.n: 11•·~· ondıı ııorUlur. 45 ton .. ndc) aı;ı istlyt·nlcrln lşletın!) e ıııllr <'a ıtlıırı 
l _ lGl ton 000 kilo )'azlık sctıze '> r ı ıd ... lı)c ıhnh· cdlleec-ı.:ı ıı:!bı "J liı.ınıdır. 

4 - Eksiltme JO. S. 912 tnrıhlnde 
pnzllrtcsi gunıı ı;aat 17 de hıııir <l<'f
terdarlık binası yanındnki lltllli Bııı
lllk ınllı.nyede salonunda ynpıl ıc k • 
tır. 

li - T<"klif ınt•ktııplarının 10 
D~'J tarihlnt' ıuüsndıf paınrtc ! gunu 

znrl usull)'lc cks itmeye konul. tond lı a n •ı olmnmnk şnr tJlc d ına (79!l2-59Mi) 20.:2 
"- u: ııııktnrd ı talı,> <;ıkrlııı:ı t&krt;ıdc 

ı ı • ı k " lzııılr ılcft rd rlı •ı 
M. P.mJak mudurlıığune tcvdı olun • 
ına ı veya gonnerllnıe.ı i ıcnht dı•r. !'us
tadaki ırc<'ikmcler kabul eclilınez 

"'tur. Muhammrn t>c<1 lıl 53145 m · ıhale )apıl ılıılır. lfrlıer kilo n<tuo Çam dilme ahnacnk 
l Tem ll 3907 1.rndır Şnrtna.m('lll t b ı il · ı d ı mu ınnııncn cc c a ı enees ve <'ın ı Devlet lJemlryollan ı:>a. AL Ko.dııııı 

1 da ı::orültlr. 1'::1Utl1Jnı$1 7-8-!>C cu- uşagıda yazılıdır. lhıılesı 12. 8. ııı:.ı Muhammeıı beuelı l33utiOJ lır 1 
tah -~ı;rtlnü snat 18.30 dn Kanı Sa. Al. ı;arşnıııhıı ı:;unu s at 11 de yapıla- olan 300 Jııı.i. çam rlılıııe lU·S·J!t'i.ı! 

6 lslc·klill'r, ke~if hulA a cch elı 
ile hıısu~ı fenni ş.ıırtnıımeyı her ıtün 
ıııes:ıı ll"ltı nahUindc lzıııir, \ııknr 1 

,e İstanbul deftcrdarlıklıırı Milli l'ın
l!lk muıltırllıi!;uncle ıtorehıllrler. 

mu· da yapılne ı..-ıır. lstcklllcrtrı kıınu- cııktır. 'Jaliplerın kati teıııınatlııri) le ç,1q~amba guııu saat l;,ı hı kapalı 
vası· ücüncll mıı<ldcsl muctbtnce h:ızırlı· birlikte komls)on ı llıırbıyc Ye.fol{ ~. ırı usullyle Ankara'da lılarc bıııa
ma • :;ucı:ın tddl.r moktuplarıru ve temi· ::-ıulıay Uku!uııdnkine ııılırat·aallnrı. sıııtla ıoplannn merkez cl(Jkuzuncu 
ınaaJ·i l• akcelcrtylc bl'll1 ı::ün ve saatten blr % 1 asıllı l>ı) arbakır Erıııılş ve ırn- kumısyoııca samı ıılmacaktır. 

L zulııııış 20;, 3 7 asitli l\ars me11,.:-
lnde ıot evvcl Ko ıın vcnnC'lcrt. li eriııı!ş ve sllıallıııuş 210. .Uu ı,şe gıı-mek ıstıyenleı·ıu (:.!475) 

1 - Ehiltıııeye iştirak Nle<'rk o. 
!anlar, 2ıııo s ı)ılı knnunıın 2, :ı tın• ıl 
111 ıncl ı·lerinıle ynr.ıh ı•vı;af ve şer ıiti 
go terir ve~lluılnrr kuınısyoıın ilıraı: (5752> 1711.5 (G:ıaı) 2372 liralık muvakkat tcıııınat ile kn -

nunun royin ettıği vesikaları ve tek-
Odun alınacak Kuru ot alınacak llflerıni nyn ı gU.ıı saat 14 e l<ndnr aılı ct ıııcge nıcclııırclurfn r. ırıa:ı 

!:rzururı1 Sa. AL Ko. dıı.n: Bola.YJ.r sa. AL Ko. Bşk.: geçen komisyon rcısligiııe vcrmelerı 
ve l _ 400 ı.on m :ıc veya cam odunu 200 ı.on, 75 ton, 75 ton ki C\."'m:uı 450 ICı.zııııclır, 

Zeytinyağ ve sabun 
alınacak ıı wrtla mun kos:u-:ı konulmustur. Um kuru ot pazru-ltlcla satm ıı.llf14c:ık· Şarınıımelcr parasız olarak An -

tf::ıl· :ıaknsası 10. 8. 942 cwnn ırünU -enı t.ır • .Mahall!I Wıılim Kesandır. Ayrıcn blir- knra'da malzeme daireslııcleıı , Hny • fstaııbul Jandıırmıı ::l:ıtın lrı ıa 

I 'lQ Erzunım Sa ı\I Ko. d:ı yapı :ıcnk- llklcrc kıl.dar mııkl:!ya;J de mütenhhtt ta d~r~.ışa'da tesellUm vo sevk ııefli • J\'.oıııl.s> onu Bn~knnlıgınclan : 
paşa l\luhnmnıcn rtyntı kilo 4 kuru~ 2!'1 ralınd.ın ra:ylcc eorc tJL'SI>l't 

0 
ım.ıcrık n: ğııu en ıemin olunur. (6189) 2256 Mıktnrı 30 000 kılo, cin.si zeytin ~a-

u Um 1700 Olup tık tnntnn S ' l ) k "ı fıy ıtı 11 ~ kuruş .ı:ı .:->n. t ıhının he-pr · tutan • ~n.t üzcr!ndcn tcmtn olun ıcıııSctır. Kc- aç varı a ınaca " 
Ö U ka deli 3 ~ .329 lira ilk 1 e min tı :fo7• !ıra 

n • 27ı.i liradır Kaz:ınc l>uhrn.n vo Zd.IIC ea.n'd."l tes.Jım şartl;Ylc tahm l.Jcd(>ıl Devlet Demıryolları Sa. Al. Ko.dnıı: 6b kuru~. 

~ü=~·~ ~ mc ~~- ~.ı:.~z.~h~~~-~~ Mı-~~ olıı~~~~~:~'\~ve;~ı1~li (~1~~og:~1b~1:ı~ t ı ~~k~~:u~o.o~~ k~~. c!~h1n~111~111 ~,~iic~: 
namcsl bcr ı;ıUn Ko da ı.: ür J.ıı. gQml saa.t 15 te Bol: )'tr A11. Sa. Al Ko 200 litrelik 2000 ndcl saç varıl lU· lli.!156 lira, ilk teıııın ıl ı l 1!16 lırıı iO 
l ,_ 32 tncı 8·1942 çaf§amba .ı;UnU saat lô.30 ela kurıı ş. erin ..... nunun Bşk. da yapılacnkt.ır. Ş..'\rtnnmc:sl komls· k 

I! hıv.ırlı)ncn.kl:ırı t k f m" :tuplnn- yond;ı ihale ııilnU gorülc!ıWr. npah zarf usulıyle Ankarn'da JCla· J - ~unıııncsi~ le evsafına ve şnrt-
lllüıınkıısa ıwın~ b 114at C'VVel l63ll> re binasıııdn toııl::ıno.n merkez cioku· narrıeslnc uygun fiyatı ve ilk tt"mtnalı 

2365 zuncu komisyoııca s;.ı.tın ıılınacak - )'ıılrnrııla yazı lı otuı1 tun zc~ Lın ) ığı 
na vcnn<-lıeri. 

1821 (5747) 

Buğday kırdırılacak 
trilc Maraş Sa ı\ l. Ko. dlln : 

1 - Kllplllı zarfla 1200 ton huğday 
t,rpc tdırıla<' ıktır. Muhl\mtıı«'n bedeli 
ll• 000 lira ve muv:ıkk t teminatı 

ide; o liradır. ı~ap lı z ırfln lhııle 1 14 
ııa 942 euınn tırıll saat ili dlrr. istc-k
:lc• 4 teklif nıektuı•I rını lh le tına

dl'a bir tıııat cv~ı·l Ko. DR v«'rmcle-
krtname ve e.ıınf her gun Ankara 
llınirllglinde gorülur. (!i751) 16.!.? 

ıye ~oyun kavurması alınacak 
za- ~rzururn Sn.. Al. Ko. daa: 

1 - 100 ton kemiksiz lto) un dl ka
rması kapalı z ırfln ıııUnnkl\Snya 
ıııu~tur. :MUnakas:ı ı 10. 8. lH2 pa-

ttes! günil snat ı 6 da Erzurum Sn. 
Ko. da yapılııc ktır. ){ilosunıı 

ınin l'<lllen fiyııt 200 kuruş tutarı 
fl.ooo liraclır. llk tı~minatı J 1260 H
ır. Şnrtnamcsl her gun Ko. dıı gll

lıır. isteklilerin kanunun 82 d mııd
lne gore hnzırlıyııcaklnrı teklif 

Cktuplıırını ihale saatinden bir snat 
•el Ko. nıı mnkbıız karşılığı ver -
lerl. 
lııevzuatı birlikte temin e<lile«'elt 

1 (6803) 1858 

Taşıma işleri 
t.ı araş Sa.. Al. Ko dnn ı 

- mogluıulan l\lar ış'a ve l\fnr.a.,o;.. 
moğlunn ııooo ton mnhrukııt. tıı

~t. yem birlık cşyn nnk!ly ılı ihalesi 
lı zarfla yapılac:ıktır. Muham -

n beddı 30 000 lira. Ve mu• kknt 
ınnll 2250 liradır. Kapnlı ı ırfln l

e,\ 1 ı 8. !H2 cuıııa ı;ünU ımat 16 
. isteklilerin teklif mektuplllrını l
e saatinden bir snat evr.l Ko. nft 
rnelerl. Şartname ve r.v af hrr giln 
k:ırıı I.v. tı.ınirllg!nde ı;örU!iır. 
'5823) 1871 

•oyun kavurması alınacak 
J.~rzuruın Sn. Al. Ko. dıı.n ı 
l - JOO ton kcınik iz k' tın 
~nıası kap ılı zadl ı nı n 
llnıuştur • .l\luıınka nııı 14 
la gUnU ımat Hi dn Er r ı 

Ko. dıı y llpılncnktır. Kil 
rı cd len fıynt 20 kur ı 
,000 liradır. lık t r n tı l 1 O li

'Clır. Şartn ıme 1 h r gun Ko. d ı:;ö
Ur. lsteklılerin kanunun 3~ ind 
ddt'sl mucibince ha ırlıv cakl rı 

•ı. f mektııpl nnı beli! in \t' sa ıt-
bir s at cvl'vl Ko. nn vermderi. 

~vr.untı lılrlık tarafındı\n tcrııln edi-
cktir • (56511) 16n' 

Et alınacak 
Şişli S ı. Al Ko. dan 
Knpalı ıarf uııuhl lle 239~ toıı 

vt•yn koyun ctı, ve,ahut ayak -
~ canlı ol rnk alınacaktır. gvs:ıf ve 

t artlar ile t• slirıı ııı ılıallcri Ko. 
• rulup ö renilcbıllr. Btierın nevi

: ınu,·ııkkllt tcınlnntıan a nğı<l ı 
ır. Ilı ı. si 2:l. 8 .04:! cuııınrte ı 
ınt Jl de yapılncnktır. 'l'nlıplc

h ıle sn tinden lıır & nt c~' el kıı
ve ık larıyle komi ~<•rııı milrara-

rı Sı •ır eti lcrııınah muvakk;ıt:ıı;ı 
HJ koyun eti teminatı ...ıuvnkka-

6~3. (Gl32) 21H 

Salyalı kuru ot alınacak 
tıtnh) a \s. l'o. 4925 Sa. Al. Ko.: 

1 h alc ı:;u n il talip ı;:ı K ıı el ıli;ından 200 
bnl) alı kuru ot 2ıuo ayılı kıı:ııı

'ıı rn ınr.ı nıaddeıı!ııln M fıkra.sına 
f ıknn yeniden ııaınrlıklıı ek iltıııc
konulınuŞtur. l'ıtulıaıııınen bedel 

Ooo lirıı muvakkat tl·tııınatı 151)0 
dı r, Pn:ımrlıkln t•kı;lltınesi 8 . 8. 942 

llıartesi gilıııı s uıt ı ıl,30 da Ktlta!ı-
As. Sıı. Al. ho. dn yapılacaktır. 

1 plerirı hel!ı glln ve snotıc ınuvak
teıııinatlarh le birlikte ve k!lnnnıın 

rettl,...ı ve aı.ki hnmılen kom: yon-
hıı r bulunmalnrı . 

(ti:.?53) 2286 

Kuru fasulye alınacak 

Kemiksiz koyun etıi tır. ve yirıııi ton salıuıı 17. ö. !H:! pnz ır-
Bu işe girmek istiyeııl erin (8100 ) tl!•İ sıat ıı; tc istanlııı l ' l' ıkı;iııı'tlt• 

kavurması alınacak llralı lt m uvakka t wminnı il e kaıııı - janılnrma ı.illlın alııııı korıılsyııııuıııl ı 
Kanı Sa. Al. Ko. Bşk.: n u n tayın ettiği vesikııları v e t ek - kıqıa!ı zarf cksillmt•slylc alıııucaktır. 
nır kflo5uru:ı t.nhmln ctl im rı:ım.ı 200 lif lerini ayııı el.in saat 14.30 a kıadar :.! - İki kıılenı yi)" reğln lıır nrndıı 

ı,.'U~tmı 200 t.on kcml..k61z kqyun eU ka· aıl 1 geçen komisyon ı·eislığine v er . veyıı ny rı a)rı bleklılcrtı ihalesi c~iz-
vumuısı .ka.pa:lı zart usl111Ylc <'ıksllt.rncye melrl Hizımdır. clı r . 
konuJ:muatur. 1.tk tcmlı1'ltı :;ı:ız;o lllmdır. Şartnameler 2 lira mukabilinde a - Tanlıhüclıın haşlaııın ı ve ifası 
TaıknıTur cdcc<!k !bat ilzcıı1ndcn l<ıı.t.I A nkara v e Hayrlarpll,'1a veznelerin • ı;ıraıuncla ilıti) arı ın<'elıurı olan daııı
tenı:na.t ıılınac:ıkt.rr. Topta.n veyn 50 er den temin olunur . (6176) 2260 ıı:ıı re imleri. vergikr, mııkııvde ve 

.Elbise v~~aıre diktirilecek ~t .. .rnlnat için olan ıııasrııflllrla 11111 ıye. 
~~!ırt = 

0
= :"ton tek~ D. D. Yollan ıo. ıwcu .taıuunc .Mu- ne masrafı tcvırik edilmek ş ırth le ııy. 

~... - · dür~: rıca mlıtcahlıhle tldencc-ektlr. 
tcmJn::ı.t 875 llmdır. Şartnamesi her 4 - :-.abu n çuvalsız alınn«'nk Y<' icıı-

z:ımnn koınlS)vn:kı gurQk_'4ıolltr, Ekslttm..~ l{ım:ı.B6, ıısttuıbk - t,c,n ve ~ bın<ln çuvnll ıırı ayrıca ıııübaya edılc-
2.J.. 8. 942 cumn gUırU ııruıt 17 de Hn.nı- ldarc)"Q. tela. at:ı.m<.>t4 ta.ıılka ma.smıCJ:ın ccktı r. 

t.:ı. m.omisyund:ı yııpı!:ıcnktır. lstckltlcrtn da mütcWıhldo fl:it olm:ı.k üzere 000 ~- IS - Şartname hrr gün kmııi~yonu-
mc7.lttlr Giln ve ııanttcn bl:r ro.a.t evvel kım clb.lsc, 400 adet p:ıltQ ve 000 rulet mıır.dıın parasız alınır. Ntııııunclcr her 
komJıs>onda hazır bu!Umtl(\Jan. kaskeUn ıımru!ycsl ~ zarı usu~a! g!ııı ı;orulur. 

23G8 oksil;t.meyc konutm~t.ur. 6 - İstekl!!erln knpa.lı zarf teklif 
(6330> Eksllıtmc 2l.. 8• 942 cuma gün~ &ıat nıeklupln rını ihıılc vaktinden bir sa-

Pirinç alınacak 15 ı.c ErzW"llllı 10 uoou Jşk'lt.mc rnüdtl.r- at evveline knrlnr mnkbın.: karŞılıihn-
lzm\r Lv. A. Sa. Al. Ko.: ltUtu binasında. ""'>llacaktır. nR adı geı;cn kornisyonıırnuza vı·rıııe -

....... lel'i. (80U.595ö) 2 l ti 1 
Ctnsı: pirine, miktarı: 50.000 ldılo, !!· 

yatı: 85 kUnıs. cı.ns ve mmctııriarı :vazııı 
lhUıı::ı.ç J;>aZiU'lıkln saun a nacaktır. Pa
zarlık ve ihalesi 10. 8. 942 ı;xı.zıırtıcs1 ırU· 
nü ıırurt lG da K~l:ı'da lzmtr Lv. A. Sa. 
Ko. mında :yapılactıktır. Ka.t.1 tcıntnat 

iluı.Jc bcdcllnhı yüzde 15 kllr. lhnlcdm 
oncc ıtlımr. Vruıır ve eartJ::ı.n her ı,:-ün 
kom.1syonda .-:öııülllr. lstckltlrcln mUll.)'· 

:yen ı;:ün ve sıntte tcrniruı.t ve cı ğcr vc
s!knlnriylıc blr~e kom}syonda bu!\m· 
makırı. (6333) 2371 

Şose tamir ettirilecek 
Connn Da ı ı~lcn: 

ı - 80 7. 942 l)C'l'Ş(Sl\bc g'{ln(l lh .... 
edilmek :;ıo gün miklOOUc v len· 
p ı zart uınıllylc !Um<ıYC konul:ın 

220 !:> ıını S4 kurul$~ bcdcl14 C<>nım
C<."11kl1 :yolunun 64+000-69+400 ilm·U 
kllom trok_'!'! nm&l1dn 2400 met.re ııosc 

<'5!151.ı tam tuın alıcı cıJanı ı1ıl':mılan 

ı 11.Y kmd Conırn Daımt ooenrnrn rıt-

odnstnd.'l lh a;t y.wıbnak uzcıre 

lı komıbnuŞtur. 

SartL:ır U us, 11<11am ve ('rn'lım 
!k oluruın 1~ ~nıı1ır. 

(6317) 2:Sr1 

Koyun eti alınacak 
As. Po. 4200 Sn. Al. Ko. dan: 
Kapalı zarfla yapılnn eksiltmesin

de talip çıkmıyan lG ton koyun eti 
10-8-942 pauırtesl cUnu snııt 11 de 
pazarlıkla s:ıtın nhnacnktır. Bir ki
lo koyun eLlne tahmin edilen fiyatı 
145 kuruş olup kııtl temlnall 3480 li
radır. Şartnamesi her cUn kom.Is· 
yondıı öğlecl<'n sonra lstanbu!'dn 
Fındıklı'da As. Posta 4200 Sa. Al. 
Ko. nuııda görlillir. Tnllp olanların 
muayyen vnkltLc kom!syona mUra-
cnatlarL <6310> 2364 

Kemiksiz koyun eti 
kavurması alınacak 

Kars ::ia. Al. Ko. dnn ı 
Bir kilosuna tahmlıı edilen f iyat 

200 kuruştıın !200 ton kemiksiz ko
yun eti ka\ urrnuı kap:ılı zarf uşıı -
11> le eksiltmeye konulmuştur. ilk 
trminatı 21250 lira. Takarrür edecek 
fiyat llzerinılcn knli teminat nlı nır. 
Toptan veya 60 şer tonluk dhrt par
ti için ııy rı ayrı teklif ınektuıılurı 
kubul olunabilir. 60 ton lçiıı ilk te
minat 6760 llrn. Snrtnllmr.si koruls 
yonda gorülebilir. Eksi!tınesl 2~. 8. 
9'2 cuma gilnü saat 111 .:ıo dıı Kars
ta komlsyondıı ynpılacaktır. lstek!i!e
r!n mczkiır giln ve saatte n bir saat 
evvelinde koııılsycma verıııcle rl. 

(fi329) 2367 

Mercimek almacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. B,şk. dan: 
Cins! mercimek miktarı 50.000 kı

lo fiyau 40 kuruş. Cinsi ve mlktıır· 

.Mldı:ırnıncn tıcılcll 19350 liro olup l 
muv ıJdmt taninat mlktı.n 1452 ttrndır. Yol bakımevi yaptıTI acak 

lsldclilclıl!rı nıuvaleka.t tanlnatlaııltYlc 

bcro;bCI' knnu nun tn)'lrı cW(';I vCfill!ld, 

t.ekl:l1 rncict.uplannı belli gün sııa.t 14 o 
kndıar Eı-.ııwrum 10. uncu işletme komts-

Tran,it Yolu gr;-.uruııı Mmtııkı 

M iirlurl uğunılen : 
1'rırn it vohı iızerln ıl e ynpıınln -

c.ak yol ba
0

kım evinin in Ş ıntına talip 
c: ıkınnrlığıııdan inşa.at işi ııo. 7. ıı.ı.2 

)OIW başkan}ııtınn. \ emtcıcıi J.'\zJJTlcllr. tarihinden itibaren hlr ny par.arlık 
Posta ~ k:ıbul cdllnK'Z.. su rcU) lt• eksll ımeye çıknrılmıştı~ Bu 

Şartruımclcr p:ı;nısız ol:ımk Erzunırn 

JO. uncu ıaıcımc mfütürl'ilCil'ndaı nlınn· 
bilir. ( 6236) 6353 

ASKERLiK iŞLERi 

Şubeye davet 
• Ankara Yabancı As. Şubcshıılen: 

339 do •uınlu ve bunlarla muame
l•·ye tıabi erlerin Hk ve son yulda
mnları 13-8-1942 akşamına kadar 
clahıı. u~tı lmı:;,tır. B u lllUcldct :r~ır
fında da mtirncaatla yoklıunn!arını 
ynpt.ırnuyıı.nlar hakkında yoklama 
kn~nğı muamelesi yapılaCll'k tır. 

(6327> 2-182 

Devlet Ziraat işletmeleri 

işe ait şerait Ul us ve Son Postıı g::ı. 
zetel erinln 16, 18, 2 1, 24 tcırırnıız 9l!.? 
gUnlu nilshalarındaklnin il) oıdı r. 

( 6316) 237~ 

Şose ve asf nlt yol inşaatı 
Hatııv x. •.ıı .MUclurl1<8ll1HIL11 : 
ı - · Vı.lyetin ııı~ e.: r rı .ııallc • 

rinde şose, asf.ılt kııplaııı a ve gııı;ar 
ı nŞallsı kapa:ı gc,rf u~u!ıı ılc ck~ılt
ı ııcyc konmuştur. 

:! - Eksillnıc :!2 lli(ııstns Dı.2 t'n 
ınıırtcsi g un u bııat 1 l ele Aııtakya 
na fııı ııı ı ldurlıığu odıı.sınıla ınute~~k
kil kıırııisyonca yapılacakıır. 

8 - İstivtm lc r h ususi şartname i
l e proje vc

0 

evrakı keşfiycyi (! :.!) li
ra ı;~ k ıı r ıı ş bedel ııı ukalıiHrııle 
nafın dni resinden sııl ın alabllirlcr. 

4 - Bu işin kqi f hcdelı (:!li3~3'1) 
lira ( 69) kuruştur. 

6 - !\I ııvakkat tenıiııat (13>i88) li
radır. Deri satışı 6 - Taliplerin ih alc<kn en nz !iç 
gün e vvel hu işe benzer lnşııaıı lııı

Devleı Ziraat İşlebnelerl K uru - vnrclıkl ırına dnir evrakı mlısbitelc -
m u Ticari İ§letmeler Mıiessesesin - ri ile b irlikte viltıyet ınnknnıına mil
den : rn<'aat ederek nlacokları elı!iy~• ve

Ormnn Çift liğinde mevcut 494 a· sikllsını 2•00 sayıl: kanuna uygun 0 • 

det kıvırcık kuzu derisi açık arttır- larıı.k hazı rlıyacus.a rı tek'.lf ıııck'ııp
ma ile satılacnğından istekl ilerin 14 lnrıııı ve bıınhrla lıırllk,t: tcıııinrıt 
ağustos cuma giinü saat 15 t e te - ıoektup vtı)'i\ m.ı. hıı~larını ve cıcarct 
min1tlııriyle birli k te Karaoğlaıı nıer- oıl , .1 vt·ı;ık • ., nı . hale g!inıl •4 , , :ıı• 
k oz Ap. 2 ci katta. müessese nıU - na knıl , r ı.. .. r.ı ~yon r ifa1•1: n e m nk-
dilrlyetine mUracantıarı. 1533 lm z nıı. kıılıiiioı le ver"e<'k le r 1 •• 

ZiRAAT VEKALETi 

Saman alınacak 
Meı'kez Ilakt.crlpoloJl ve ScroloJI 

'.bnsUUlsü DiroktönilC'Unılcn: 

1 - M ücsscsomn llCl'OI11. hc'ıyva oo tı 

lıC'\n t50 1Ut. 60 Wn saman a.cık eJaıUtme
:yo kmıulrnııştur. 

2 - Tahmin edlJcrı bcdcll 31..00 lira
dır. 

8 - Muvıı.!dart tanilın!tı 270 ltra o • 
luı> bnn:k.ıı. mektubu ~ vezne mıık • 
buzu ve hazine t.ııhvtı.1 ve boınQ tanlnat 
ol.arak a.lımr. 

4 - lhalıc 7·8-94:1 OlW'l\8 glliı(l 'll\Rt 
l!i troıT. Şa.rt.n."Ul1C&t m ümsa;o c\ln'!Kt6ı-

1UWndıcll bcdclı;!.: olarıık vı..'l'l:ttr. 2490 
m.Yllı lrn.nımdn )'lllZlh 11lrtlan h u.Jz olnn 
lııtcklilcrin mı.ınyyen g(ln ~ sııatte Zt· 
rn..-ıt VeklllctS mutııısche müdürıtıı:tın<le 
t.opJıınaeı\:lC ola.n sntın Rlıma ~h.')'l•n u -

oo mürncn:ııtlftn. <5681 ) 1764 

Sahhk bakkal dükkam 

l' .>- t ııJa olan ı:edkmclcr ka J ' • tılll-
nıe7.. ( 6276) 2376 

POLiS 

Odun alınacak 
Ankara :ı-::mniyet Mildur!Ut;Ond<.'n: 
ı - Müdıiriyetlmiz için 18.300 k.1-

lo kuru odun ~ eksiltme ile nlı
nacaktır. 

2 - Odun un gÖSterfüm Yerlere 
nnkll mıısrn!ı mtit enhhldl.ne nLt be
her ldlosu için tahmin edilen tiynt 
4,5 bucuk kuruştur. 

3 - Eksllune 7-8-942 cu ma ırünU 
saat 15 t e A nkara Emniyet MUdür
lUğilnde ynpıl ııcaktır. 

4 - İlk teminat 62 liradır. 
IstckU!erln gösterll<'n cnn ve sn

n.tte komisyona gelmeleri. <5731) 
1814 

l<nYıı> dtP1oma - 937-938 llCDl'Glndc 

~ ortn ok:u?ıındıa.n htun St'A 
No.ıu dtı>lomnnn k:wtıctUm Ycrusin1 aln
cal:ımd:uı ~ hülcmU ~-

Adres: Sanıkışla civan 16klt.ıer CAd 
No. 197 Sad..--.t.Un Durak. 1571 

ANKARA VALlLlGl 

T amir işleri 
Ankara Valılığinden : 
Muhammen bedeli 1186 lira 32 ku

ruıı olan hususi idareye niı Atatürk 
Bulvarında 2, 4, 6 numaralı dUkkin
ların tar ısRlarının tecridi •e daıml 
eııcUmen odasıwn yağlı boya ve sa
ir trunirıı.tı açık eksiltmeye çıkarıl -
mıgtır. 

İhalesi 13-8-1942 perşembe gUnU 
saat 15 ıe yapılacağıııdnn isıeklllo -
rl n mezltUr gün ve s.ı ıtte yüzde 7..5 
t eminatlııriyle birl ikte viUl.yet dai • 
mi enctimenine ve §:ı.rınames!nl gör
mek istıyenlerin ele husuhi idare ta
haklrnk milrlUrlUğUne milracııatl'.'ırı ı. 
lfın olunur. (5966) 2027 

Kum parselleri 
Ankarıı V4!1lll!1ndcn: 

POJ'liCI N o. 
ı 

2 

s 
ıı 

12 

Mevkii Muh llc<lcll 
Oubuk CllYl 00) 

500 

500 
~ 

553 
Yuk ruın pan;cl nume.roseytc muhrun· 

men bcd<'ll yazılı Cuıbu.k çnyı m<'<'rnsın
d.'l.kt kwn P3J'ECllertn<k-n kum lhra<'ı ıtıa· 
lesi 13. 8 042 ~be günü saat 13 tc 
yapılmak ilroro acık nrt.ınnl)'tı cıkiınJ· 

mııtır. 

1stokl lcrllı me ltör gün ve s.·ı.nttl' vl· 
tfıyı>t ı:lnlml en lım('(I ne ve şarınmn,.,.tnı 
ı:oml<'k lsUyl"!llcrln hususi idare tahnk· 
ktıık mU<HlrlüAiln<' mürneaaUnrı UAn o-

lunur. <5!Y.J!ll 2097 

Çeşitli ağaç fidanları 
ve malzeme alınacak 

Ankıırn Vlı.lıllğınden ı 
1 - Vilayetımızın Hipodrom tle • 

nur trıb ınlcrıııln llrka ktSmırıdakı o· 
ton obll parkına yapılacak oları bah· 
çe için lüzumlu olnn muhtelıf cıns 
ıı aç !ıdanları ve m lzenıe açık ek
siltme ıle &atın ılrnacaktır. 

2 - Fid:ın ve m"llzemeniıı mu -
lı mmen bcdclı 33 75 lira 50 kuruş • 
tur. 

3 İh'lle 20-8-1942 perşembe gU. 
rıil Raat 15 ıe vılllyet cinimi en.·Ume· 
ıılnıle yapıl c•aktır. 

ı - Bıı 1 e ııl fenni ve idari şart· 
nameler vilayet ziruat mtidllrlU -
ğUnıle gortllebllir. 

5 - İhulcye iştirak içlrı bu işler! 
yapmıyn ehliyeti oldut,ı.ına ılair zl • 
rR.nt mUdllrliığlınclen musnddak bir 
C"hlly<'I vesıkası bulunac!lk. 

6 - Jo~ksllımeye iştirak edecek o
lnn tnliplcr muhammen beclelin \'ÜZ· 
de 7,5 nishetiıırle dıpozito kces i tu
tnrı olan 2 ı3 lirıı 16 kunı :ı alt temi· 
nat mektubu veya husu<ıi muh sebe 
mllıll rlUğiı veznesine ıeıliye eılilmiıı 
makbuz ile blrlikl e ~österilen gllıı 
ve saatte viliy t daimi enr-ıımenlne 
gelmclrri ilin olunur. (6 f')l'I) 2262 

Duvar yaptınlacak 
A nkaro \'alıllğinrlerı : 
J Y r.ıı;rnbt') ııı lı) e ~ııb<'sl hi • 

n:ısının orkıı kısııııııa yapıl t<' ık 
(205/J) lira ke ıf lmlrlli lstiıı ıt du\ ı
rı iıış ıtına ııiı eksıltrııe ıı . 8 •ı ~ :.ı 
lıırıhlnrlcn itilıareıı on ı.;;ın ıııluldctle 
tı mclıt rdılınl{ltlr. 

2 İhale 1 l S. il l2 ınrihin<' ınlı-
s:ıdir cuma ıcurıu ı:ruıt 15 te l>dter
d ırlıkt ı ) apıh<'aktır. 

8 1 lı·klilı•r bu iş~ dair krşlf ev. 
rakıııı fı nni rtnaıne ırıi deftı•rd ır
lık Mil!I l'mltık mfidurlugıınde gı>re
bılir. 

4 l teklilrrin mtıRHrn ,ırıın<lc 
! illi llrn a.ı kuru hık teminat ili ık -
lıur.u, fenni "hlı)et v<'.:ikllRl ile hir
llk te .komi ~ona ııılıraea ıU ırı . 

(6307) 2375 

inhisarlar Umum Md. 

Yapı işleri 
İnhisarlar U111uııı Mııdurl u ğlınciı•n : 
ı - 14.7. !H2 tıırihınne kapalı z ırf-

1 ı ihale eılilrnlyen A nkara llirıı l~alı
rika 111<la yoptır ıla.c: ık &mele yı•ıııck _ 
hııııe, yntaklıaııe ve revir inşaatı işi 
b u kere pazarlı kin eksilt.ııı e) c kon • 
muştur. 

2 - Keşif beclell (122.00 1.04 ) lira 
olup mıı vııkkat teminatı (7850) li r4-
dı r. 

8 - Eksiltme J+. fi. 942 cuma günü 
saat 10 dıı 1stanbul'dıı KabntllŞ'tn le
vazım şubc.qlndeki rıwrkez alım komis
yonunda > apılacaktır. 

4 - Proje, keki! ve Şartname sliıll 
g<'çen şubeden rn lzmir Ankara b §
mUdurluk!erlııdc.-11 (610) kuruş mulm
billııde ıılıııahilir. 

15 - gk iltııırye gireceklerin pııı:ar
h k lc:ln t ıyln olun:ııı gün ve s ıRtte te
minat pnraları " e şartnaın<'nln F. fı k
ra~ı m ı ıı•ihince alacakları ekslllnıeyc 
iştirak \·r.siknlar iyle hlrlikte nı1ı g<'ı;:en 
koııı is~on.ı mtı racaııtları. 

( 8 ıo:ı •. ıi077) 2153 

ÜNiVERSiT E 

Madeni eşya alınacak 
'Üniversite A. E. P. Komisyonun· 

dan : 
Yaptırılacak iş madeni eşya, mu -

lr.'.unmen bedeli 23 43 lira, teminatı 
1789 lira, saati 15 

Yaptınlncak 1ş madeni eşya mu
hnmmen bedeli 15510 lira, teminatı 
1174 lirn, saati 15.5. 

Tıp FakUltesi birinci cerrahi kli
niğine yaptırılacak madeni eşyal:ar 
13·7-11:142 gilnU rektörlUktc kapalı 
zarfla ayrı ayrı eksiltmeye konul -
mu§ttır. Teklif zarfları eksiltme ~1.i
ııll saat 14 le rektörlUğe venlmış ol· 
mıısı laz ımdır. I.,islc ve oartııamcler 
rı;ktörltikte görUIUr, 

(7966-5953) 2052 

Daktilo kursu 
97 ınc1 dcvrcst kn.YıUannn 006-

ladı. ntr ~ <11pıocoo. vermr. 
Talısll ıı..rnmımz. M<Sllur.tar Koo
pcm.üt1 k:l.rlısı No. 3 telclon 8714 

1522 

Satahk ev 
Bahçeli Evlerde B . 3 tipinde bir 

ev devren satılıktır. Müracaat yeri 
telefon 3086/18. 1450 

.Yeni çıktı 
Frıınsı:ı: 

ROMANTİZMİ 
(Etüt - Biyografi - Antoloji) 

Yazan: 

Cevdet PERiN 
rzlncan Sa. Al. Ko. dan 

lıırı yukanda ynzıh ih tiyaç pazar • 
lıkln satırı alınacaktır. Pazarlık ve 
ih·aıesi 10 8-1942 pazartesi gUnli saat 
16 da Kışlada İzmir L v. A. Sa. Al. Necatibey c. Özen bnkknliyesi Kalıp - Şnb i nıUhrilmfi kaybl't- Satış yeri: 

tim. Yc-nlslnl ala<'ağım<lan eski inin Bcrkalp K t:ıbcvl Anknra. n uküm lıalıncle 160 er 
ı ton kuru fn uh e s tın 

l'a arhğı ıs. 14. 8. 94:! 

ton far 
im cnk
pertlcın-

Ko.nunda yapılacaktır. Knt i t eminat No: 17 devren acele satılıktır. 
ihale bedelinin yüzde 15 ldlr. İhale ' iiııııılııiıiiııiıııılııiııııliıiiııilıiill••••••lıi 
den önce alınır. EvlM! ve lilW t.Jarı heı.: 

hlıkmU yoktur. Helcıliye t.mı hl< a- ı iı••••••••••••••ıııi 
Mıcleleriııdcn Derviş TOSUN. lJ;öl 

.. , --------

NAFIA VEKALETİ 

Taş kırma cihazı alınacak 
Nah Vektılctinden : 
JO. 9. !>42 ırünü perŞembe sıınt 15 

te Anknrıı'dıı • 'nfın Veklleti binası i
çimle rnah:eme mtıdürluğu odasında 
top! nan mıılzcme eksiltme komi yo. 
nunct.ıı 4li00 lnı;iliz lırnsı muhammen 
bedelli ve İstnnbııl'cla dl teslim şar -
ti) le 4" takım taş kırına cihazı \e 
tmkturleri ıntltı·nhlılt he~ııhıoa nçık 
eksiltme lle ııatın alına<'llktır. 

l~k iltınc şartn.ıınesi ve tr.ferrOntı 
par i SiZ olnr ık rııaluıııe munrluğun • 
den alın ı bilir. 

Muvakkat Lr.minnt r.ksll t me gUnlın
ıiekı kur uıwl'indrn Turk pnrasınn 
tahvil • <lilıııış olarak :! ı!IO s-ı.,ı: ılı kn 
ııunıın 16 ıncı ıııadıteı.ine goro hesap 
ı dilerek l erile<'<'ktir. 

fsteklılerln ıuu' ak kat teminat ve 
Şnrtnamt'slnekl vrsnik ill' birlikte mıı
llH en ı;lın ve saatte komlsyondl\ lı:ır.ır-
bulunrıı.ıılıılır. (li671) l989 

Taşıma işleri 
Nnrıa V<!ldlletınd<-'11: 

2S9 ıon k •mUMln KomUr Satış ve 
Tevzi ll!UCSSCS<'Sl s: hllSIOO n ahnıp Ve· 
klı kot. n ll'östc.r~r:ı yere kndar n.ııkll)'csl 
lkı lll.hll)'e vl' ısurı ı.ı acık riartltme usu
l!yll' <-k l:Uıw)r. konulmuştur 

~·kı< ilme 13 nr:usıos 942 l><"J'5('mtı<' 

gUn<l saat ı<ı da VekfılM blruı6ında m'l:
:wmc müdUrlUl'lü odaJıındıı ıoplllnnn 

mııl eme o!tB itme koml6:yoııunoo yapıllı· 
cnktır. 

Muhammm 1;1(!('1~11 1156 Um olup mtı· 
vnkknt tC'mlnnt 86 ltıra 70 kuru,stur. 

Şart.nam~ her ll'1ln mnl2cme müdtlr· 
lUi':Unde ııoMllctıt r. 

T 1 rık-rln mWIY)'<'ll glln \'C S.'l&Uc ke>· 

m yondn h zır bu unmalan. 
(('ıOf,.')) 2135 

P T. ve Te lefon Umum Md. 

Sicim alınacak 
l'.T.'J'. Umurııı Muclurlu.,unden: 
l - idare ıhti) ıı-ı için nıııuııı.,.s! 

\ c..· lıılc ~o ton adi ı;ieıııı k'\tııılı r.arı u
ı.ıılıyle eks!lt nı e)e kuııulınıı,lur. 

2 - Mıılı!lcıııııen lıc<lc:I 50.000 ı;rıı. 
olup ıııuvakk ıt teminat (:Ji'50) lıru
•lı r. 

:ı l;kslltme 7. 8 . 91·2 .:"ıııa ı;uıı ıı 
ı; ı ıt JG dn urıııııııl mlıduruılt bina; n
d ı ıııııtl' ekkll komis)nodıı yııpıla~ıık
lır 

4 - T3lıpler muayyen Mattcn bir 
'l ıt eV\ clıne kaclıır kanuni e'aıkl 

h ıız tl'kl!f mektuplarını komi&ronn 
trHlı etmelidirler. 

5 Ş ırlna:ııc, A nknrn'dn PT.T. u-
mumi ıııudurlıık le• ızırıı nıOililrlflıt"n
dcn \e 1 t ınbul'cla vrnl Valde haoın
dn uıııuınf ıl po mııhıısıplifınncn he:. 
delslz olar k alın bilir. 

( 158~) 1765 

Toprak Mahsulleri Ofisi 

Memur alınacak 
'l'opmk Mnlısullerl O!ını Umum 

MUdılrlCicunden: 
TeşlctlfiU.mızın her yerinde 1stlh

da.m edılmck Uzere askerlikle allı.ka
sı olnuyıın ve en nz orta veya bunıı 
mundtl tahs il bulunanlar arasında 
mü abııkıı ılc muhasip alı.nacaktır. 

.MUsabnka lmtlhıınında muvaffak 
olanlar 3W9 sayılı kanuna göre aln
bılect>kleri ücrctl<.'rle mOnhallcrc tn· 
yln cdlleccklerdir. 

M b: kn lmt hıını 18-8-942 pa -
zart.e gQnQ .Ank ıra.'da Umu m Mü
dürlük b nnsında yapılııcaktı.r. 

lst.eklıler!n 16-8-942 cumartesi gU-
11U ö •leden sonra saat 13 e kadar 
aşa •ıdn yazılı ves' kalanıu, personel 
.işleri mUdürlUğünc verm!ş olacak -
!ardır. 

İstenilen vC!fllknlar: l - Nüfus 
tC?.k<'resl, 2 - Askerlik vesBmsı, 
3 - 'J'ahs)l vcstkıısı, 4 - Dot:ru luk 
kiimdı, 5 - Bonservis. 6 - Fotoı:-
rnf. (6245) 2283 

Fevkalôde Umumi 

Heyet toplantısı 
Tasfiye hnlinde A nkara Havaga.zı 

T . A. Ş. den: 
Tas!ıye halinde Ankııra Havagnzı 

T.A.Ş. hl edıırları Ticaret Knnunu· 
nun 459 uncu maddesi mucibınee 28. 
8.1942 cuma gunU saat 15 t e fevka -
ili.de sureııe içtima ecleceklerinden 
hisscrlarlann nıezkür gun ve saatte 
cılrket binasında hazrr bulunmaları 
rıca o lunur. 

Milzakero ruznnmesi : 
1 - 1941 hcsnp yılına ait t asfiye 

heyeti ı.ıporlyle bilanço v e kar ve 
za.rıır hesab111111 tetkik ve tasdiki, 

2 - Bir scncllk tasfiye muııme -
10.ır ve bu muamelelerin bir sene i -
<;inde hitir!lmeınesi scheplc.-ri hnk -
kında tasfiye heyeti raporiyle 30-6-
1942 tarıhl ı biltı.nçonun t etkik ve 
tnsdıki ve yuknrıdll yazılı devrelere 
ait muamellit hnkkındıı tasfiye he
yetinin ibrası. 1587 

iKTiSAT VEKALETi 

Daktilo alrnacak 

-5-

MiLLi MUDAFAA V. 

M .M V. ~ ıtın Al. 1-.o. dan : 
4500 li ra uıuhııııını<•n bed 1 ı 8 

nsf ılı lnk nııllıayaa ı 10. • f.! ı•a ar
tesl gılnii saat J6 r!rı açık l'k ı lrı eve 
konulıııu tur. İı;teklılerın 337 Ilı 5 ı 
kuru~luk ılk tcıulo ıt!:ırı) le M . M \. 
4 :-0 u. Ju Sa. Al Ko. ıı gt'lıı e!crl. 
.::ınrtnoıncsı ıııezkıir komı .> onı a g 
tcrilır. (o>7.!0) J ll:l 

Taze fasulye alınacak 
M. M. V. 1. No S. Al. Koan: 
1 - 200 ton taze f ul) nin k • 

pah zarfla ckalltmc ine tal p çık • 
marlıf,'Inılnn pazarlı n 7-8 194.2 cu • 
ma gllnu saat 15 te Ankara Lv. A. 
binasında M.M.V. l. No. Sa. Al. I<o. 
drı y pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli GOOOO lira 
olu, ilk temınatı 4250 liradır. 

3 - Şannamesı 300 kuruş mu -
kabilinde Ko.d:ın ahnab'lir. İstek -
illerin belli günde ve saaıte Kona 
milraca-ııtlan (6hı6) 2254 

Etüv tamir ettir:ilecek 
lll \1 \ 't k. ::ı. \I. Ko. elan: 
l ç nciet SC') ~ llr et v ııunrhkla ts.

rıılr ettirile<'ekt!r. Kc ıf 'e nrtn r ıe
sl k11ıııı ) c•nda gurıill'lıllir. Pauırlıı.-ı 
8. 8. 11.ı.2 s:ılı ı;ünu s l 15 ıe M M. 
V. /5 Nu hı s ılın alına kon is, onun la 
) ıpılncnktır isteklilrriıı ıııuııvyen ~üa 
,.e saatte koıııı y onda hulunnı lan. 

(6270) 23'3 

Baskül tam ir ettirilecek 
Sa AJ. Ko d.: : 

ronıt u de t.: 
kati tcmlnft ::ı b <' M M. 
No.ıu • .A1. ){{). nn gctın,; m. · 

((',.1()5) 2:\59 

F urun tamir ~ir:ilecek 
'\1. .M V. Satın Al. Ko •la.ıı ı 
29. 7. 94.2 guııu atık ekınltrnrye 

konulan ..!5b2 )ıra ke ıf bedelli Ank ı
ra'clrı fırın tamiri 1 ıne s 1.1 sı çıJ..
ınnılığınclan l 1 8. 912 alı ııunu t 
ıfi da l"kr..ır u~ık ek l • ıeyl' ko ul
ı.·ıı~lur. ılıc :ru ınntı 1:11 hra 1 ı k u
ru tıır. İ61d.t. tı ' ıı ek ıl•ı e ı;ı ıı ve 
aatınde M. ııı. V. 4 'o. kı s Aı. 

ho. nıı gclm ıerl. (Gl'!i) 23ti) 

Düzeltme 
Gazetenıh:in 1, 3, (i agu tos 1<162 

tarihli nuı.hııı;ındıı lnt ar eden M • 
M. \'. 2 · o. lıı sn tın alınn koıııı 'o
n una alt ( 1000 ıdet hen in bıdonu 
alınn<'ak ilfınında) ihale tarihi 7. 8. 
!>42 olııen •ı ;>erde )anlı !ıkla '1. 2. 
9ı~ olarak ) nzılmı ur. A lı 7. S. 9~2 
olarak tashllıt•n lllln olunur. 
~11111111111111111111111111111111&.. 

Park 
. 

pansıyon --- --- -: Bebek'tc lı ır sef reth ıne- _ 
- sinin kıır ısındaki p. rı.tn HR • : 

J iM - NEK \.1IA1' ,.e ıs i IRA- = 
: HA'r. İııtllnlıııl'n tchdilı hava. : 
: ya p;idecc],Jcre tav.st,.c olunur. : 
- 'fdefonı 36 .. lli (1479) -

":9ıııııııı ı ıııııııııııııııı ı ıı ı ıı ı i=' 
Dahiliye mU1ehassısı 

operatör ve eczau ahnacak 
Anadolu'clakl fabrikalarımızda a. 

t ihclam edilmek tizero : 
l) Dahiliye mUtchasmsı 
2) Operatör 
3) İki eczact (diplomııh) alına • 

cakıır. 
Arzu edenlerin veslkalnriyle bir -

ilkte Sümerbank İplik ve Dokuma 
Pabrikaları MUcss sesi MUdUrluğU 
Zat İ§leri Servisine mUracaatl rı. 

Ankara ismet İnönü caddesi No. 
ıs 1530 

Kllyıp - Emet kazası belediyesin
rlen nldığrm 1340 tloğumlu nufus ka
ğrclımr znyl ettim. Yenlsıni alaca -
ğım<lıın t kisinin hllkl"IU y<ıktur. 

lıctlsat Vr.kllleılnMn : Halımc Cal .el 
M ıodln Fınuııı mlirhlrltığünl' ı<O 11- ..rllllllllllllllllllllllll llt lll llt.. 

rn tlcrelle \ ı' musnbnkn ile bir ılak- : 
tilo alınac•nktır. : 

1\1 u abakn imtihanı l I . 8. !H!? tarl- : iş --ar.yor ---hine mılsadif ı;nlı gun ıı sııat on d nr t- -
le ,_ap ı lncnkt ır. -

'l'nliplr.rin lıir rl i ! ekı;r. ile milrııc-nat-
Meşhur Mini: şirketinde u- : 

ları. . ıiaO:.ı) 2~73 

zun zamnn ustnbnsı olarak de- : 
_ l(!rmenlerde ca)Jşmış bir zat de- : 
- ı!lrmen8e u tııb ı ı olarak ca- : 

ı.-llyıp - Ankara B elediY<'Sinclen 
nldıgıııı 3146 numaral ı bl'<lklrt pl5-
k!\nıı kil) heıtim. '\ r.nlsini ahcıığıın -
dan eskisinin lıııkrnü yoktu r. 

lışnınk l!!tlyor. An:u <'den er : 
: t<'kllflerlnl Anknra rıôstn ku- : 
: tusu 3.~0 da Bergant od':'<' n<' : 
_ mura al olarak b ldlrm lerl. _ 
- l'l'll -
"'•111111111111111111111111111111• '"' 1668 H \ KKI K >\ YOi. 

68 ton dört kalem et ahnacok 
Kınıaaı!c Aııatm Fn'brilaı.lıır Grup MüdürHlr:tl S.'\Un Alm.ıı K(IJT\~: 

Miktarı Muh. Bcd. İlk tl'mln t lhnle 
Cinsi Ton kuruş Llrn Kr. gün ve snnti 
Koyun e~ kuyruklu 68 90 4310 00 20-8-942 15 te 

" " k uyru ksuz 68 80 3970 00 ,. 
sığır eU 68 60 3060 00 ,. 
Kecl et1 AA 70 3570 00 

1 - cınıı, mJ!ctnn ille lha.lıC i'Onll. muhnrrıımcn bc(k>.l! ~ m'~va'k"lcnt t~.,. 
kı.n yu'knnda Yft7.tll hl'Znl:ınnda .-:östortlı:."1 ı::Un ve 81Ul.ttc k ~ıı na Kınkkn -
Iıe ırrur m(k){l~Uı:ilndc mü~n s:ı.W1 almn koml&yo xında 4 lkalıcm et 
st :ynpıl::ıeaktlr. Mezk<lr etlerden l\.L M. Vdd\Jct nlın tenstp 
truıosı oınn G8 ton et için 30-ll-!H2 tarnunıc kadıı.r t.a!ib 
m. dl{."OI' ~ kn;k>m1 alııwnıynoaktır. 

2 - Tnl!t>lwfn tdcl r nwkt.uplnrb'J 2400 811.Yllıı 

nunun 2, 3 üncü maddC'l<'rlndold va;flcalal'i>'lc b 
kııtkı.r koım1syon:ı veımelcrl.. 

3 - Ş.'ll'tn::ımelllr An1mm 8lı'loıır1 tabr9atlar ıımum m 
eı m bürosund.'\ l~n'but. ıı.«crt ı b n 
~nıp m~ttl &a.tıın o.ime. 'kom~ ~. 



Talebe alınacak 
Madenn Tet.ıdlc ve Arama En6t:tÜ5Ü Genel Dlrektörliltünden: 

l - Madene A'e a t muhtelit lht!Sasları tahsU etmei< ve Yllksek mü
hendis .vetlitl{ılmek üzere, Zoneuldak maden Lckn!s.Yen mekteblnln hu
sU& sınırına müsabaka lmtlharu ile 25 talebe alınacaktır 

2 - lmUhanda kazananlar ZOneulda.k maden ocaklan dahllmde en 
az dokuz &.Y caJıtUnlacak \e .vevmcye 150 kuruı alaca.khı.rdır. 

3 - Talebe ak$amlan .Yabancı d1l dersi ll'Öl"eCek \C dokuz ayın hita
mında ameli calıımadan mu\·atık not alanlar yabancı Oilden tmt.:hana 
tabi tutularak ehllYet ı;:ösu:-renıer }itksek tahsil ıctn AvrupRJ.a ı:önderi
JecekUr. 

4 - Staj devresinde ta be ka.zancı Ue ll'ec1nerek d111!d!a1 Yerde ikamet 
edebilecek ancak, tevka.lfıdc .lstldatlan ıtörillen ve taldr oldukları anı.a
tılanlara ll}Tlca her ay 10 liraya ıcadar nakdi yardım yapılacaktır. 

5 - StaJda ve lısanda muvattak olamtYanlar arzu ettikleri takdirde 
)eyli ve meccanı o n Zonll'ulda.k maden tcltnls,ven mektebtnfn lklncl sı
n tına imtihansız a;.ınarak llYl1l der& senesı sonunda iki ııınıtın imtihanını 
bırden verip <lördün<:CI sınıra tern edeb lıeoekler, bu sınıfı ikmal lle "Ma
den Teknisyen!" un\ an e mektepten mezun olanlar, dev et bareminde 
<30> ı.ra uıı ınaaııa l6e bulatUnlacaklardır 

6 - Musa.baka bntlhanıllll ztrecek ta etıe a&atıdak1 tart.lan haiz ol-
malıdır: 

a) Til:itbe Cumhuri.>-eU tabaasından ve Türk ııiun<I n bulunmak, 
b> ıs yaı nı b Umıle:, 25 yaııını ll'ecmernl8 olmak. 
c) b1 hal ve ah!Ak sahlbı olmak (1941-942 dOT"ll yılında mektep müd -

vlzl"J o.mıyanlar doıtru uk kl~ıdı braz edeceklerd:r.) 
<I> Bulas cı hasta! tarla maıo, olmamak, sıhhat! ta.m ohnak, bün,ves 

madene A'e ve maden ocaklannda calısmata müsait bulunmak. 
eı Lıse ola'unluk d pJclınasını lbraz etmek yahut bu derecede tahsil 

aördüıtü Maarif Vektıletlnce tasdik e<IUmek. 

f) Ntltus htlvtyet cilzdaru ve dön adet \es'.ka totomtı \ennek. 
7 - Avrupaya ırönderllecek talebe, avdetlerinde tahs ilerinin u.-t misil 

müddet.le lktısat VekAleU emrl:nde hizmet edeceklt'ı1nc veya tahsil maıı
ratl.armı defaten MIJ,ecckleırtne dair muteııelsU ketılU bl:r taahhütname 
vereceklerdir. 

8 - 30. 9 942 ıı.kp.mına kadar l&ttda ve e7!'llkı mu b u:- er.nt Ankarn
da maden tetkik ve arama En&t!tüsü ll'enel <l!rektör!Uıtüne ll'eUren veya 
ırönderen namzeUertn 17. 10. 942 ll'Unünde Ankara da sıhhi mua C'J" en 
ve 19 10 942 de ll'ene Ankara'da 8.$11A'ldak1 <le:ıı r<I n )az.ılı müsabaka 
lmUh&nla.n yapılacaktır: 

al Cebir. 
bl Hendese 
cı Ftzlk 
<IJ Kimya 
eı Ecnebi dil 

t> Nazar1 hesap 
il') Müsellesat 
h) Mlhan 
1) JeoloJI 

(S8S()) 2351 

Çeşitli yiyecek maddesi ahnacak 
Klllae Gu. Mh. I. Tb. Sa Al. K. s.a.kanlıltındanı 

MU\"akkat 
teminatı 
Lira Kr. 

Eksiltmenin tarihi, 
günü, saati \ e clnsl Erzakm 

ansı 
Patates 
Sıtır veya 
koyun eU 
Koyun veya 

Miktarı 
Kilo 
16500 

muhammen 
bedeli 

Lira Kr. 
5775 00 433 12 25-8-942 salı 9 kapalı 

20000 14000 00 1050 00 25-8-942 sah !) kapalı 

&ığır eti 26400 26400 00 1980 00 25-8-942 salı 9 kapalı 
Odun 640000 22400 00 1680 00 27-8-942 rıe~embc 9 kap3lı 
Sadeyağ 9700 20370 00 1527 75 27-8-942 perşembe 9 kapalı 
Saman 126000 6300 00 472 50 27-8-942 perşembe 9 kapalı 
Kuru ot 76000 7600 00 570 00 27~-942 perıcmbe 9 kapalı 
Domates salçası 2080 332S 00 249 60 29'-8-942 cumartı:-s 9 acık 
K. soğan 8800 1760 00 132 00 29-8-942 cumartes 9 a~k 
Böfrlllce 5500 2750 00 206 25 29-8-942 cumartesi 9 acık 
Pır ne 3630 2105 40 157 90 31-8-942 pazartesi 9 acık 
Sabun 2000 1600 00 120 00 31-8-942 pa7.artesl 9 acık 
Nohut 5310 2124 00 159 30 31-8-942 pazartesi ı:ı acık 
Merc mele 7000 1750 00 131 25 31-8-942 pazartesi 9 acık 

A) Tabur UıUyıtcı lçtn Yllkanda )'ll.Z1l1 (14) kalem ekııntmeye konulmualur 
Bı 6artna.mf''Prl komlsyondadu. Görülür ve bedelsiz ıa'mnbll': Uc.•:ıtmeler tabur 

lııararırAhmda yapılaca.kur. 

cı A<:ık eks1ltmele:- k1n muval<kat teınmat mekt.ubmW, belediye ve tıcaret oda111 
ves lannı eet reı-ekle?(J r. 

I>> Kapalı ur!la elartltmeler ieln )"Ulkanda.ld vsllcalanm, tf'kllr mektutıknnı 

!\a~ karalı zartıarın.ı eksUtme 1aaUnden bir saat evvel komlayon tıaıkanlltına 

makbuz mukablltnde ebtkııtE olarak vermts oımaın ve ek9t tme saatında da ko· 
mlaYonda haz r bulunmalan 

E> B umum ver&1lıerle damıra retım!ntn ve taahhüt tfu.mdan mü~v-el t mas 
ra!lann muhammen bedellere t!Ave ed!lmtş olduA'u An o ımur. (6321-6323> 2361 

KUŞ TÜYÜNDEN 
YASTIK, YORGAN, YATAK kullanmak hem ketımtu ve hem de 

=::~": Bir kuş tüyü yastık iki liradır 
Yatak. yorıra.nları da pek ucuzdur. Adres: lstanbul Cakıruı.kcılar, Sandal
:vacı.Jıar ııokak Omer Bal1otlu Kut Ti1YO Fabrlkaın, Telefon: 2302'7 Anka
ra'da ut11 ;yert: Yeni Buhea pazarı Az.lz Çapçı Anatarta.lar caMest. 74 

Çeşitli yiyecek maddesi ahnacak 
N~ GUmrülc Muhafaza Kıtaaı Sa. Al. Komiıl)'onundan: 

Mıktan Tutan lJk teminatı 
Cfmıl Kilo Lira L ra Saat 
Koyun eU 37.000 29.600 2220 Kapalı zarf 24-8-942 10 
Sıtır et.1 26 000 15.600 1170 Kapalı zarf 24-8-942 10 
Saman 200.000 1.400 105 Acık eksiltme 24-8-942 10,30 
Nohut 14 000 4.200 315 " " 24-8-942 10,30 
Kuru ot 93 000 7.440 558 Kapalı zarf 24-8-942 12 
Sadeyatı 7.000 17.500 1313 • ., 24-8-942 12 
Kuru fasulye 16.000 6.000 450 Kapalı zarf 26-8-942 ıo 
Bulaur 20.000 7.000 525 Kapalı zarf 26-8-942 10 
Hayvan llzllmll 8 000 4.000 300 Açık eksUtme 26-8-942 10,30 
İman llzllmü 3.000 1.800 135 Acık eksiltme 26-8-942 10 30 
Zeytlnyatı 6 000 8.400 630 Kapalı zarf 26-8-942 12 
Odun 616 800 18 504 1388 Kapalı zarf 28-8-942 10 
Plrlnç 6.000 4.200 315 Acık eksiltme 28-8-942 12 
Sa.bun 3.000 3.300 248 Acık eksiltme 28-8-942 12 
Merc mek 13.000 5 200 390 Kapa! ızarf 29-8-942 10 

A) Yukarıda )'Ullt on bet kalem meva<I hlzalannda ırıı.tertıen l'liıı ve ııaaUeroe 
N~ln'de &1lmrük muhafaza kıtaaı blNısında mubayaa edll«el<Ur. 
Bı 1st8dfler tal1ı> olduktan kalemin hlza5Ulda ll'öııtertlen temtn&t a.kcftllnl , ·u

la31'btn'de ~ bumemurlutu vezneelne yatınp vezne makbuzu ve fartnamen n 
dördUnc:Q madıSetdnde l8Unl en veetkalarla blrUkte ttlece4(1erdtr. 

C> &artnamelerl ırörmek ı.tWenler her ırQrı eözU ft(en binada ırörebllh'ler. 
D> Kapalı artla alınacak maddelere talip olanlar o kalemin hlzuında ıra.teri.. 

Jllı eu.ttıen bar saat evvel kanunun emret.Ut! eeküde teklif zartıannı komisyona 
wnnle bWuııacaklardır. (8242-6242) 2362 

Ankara' da parasız sıra bekllyen 
İlk Okul öğretmenlerine 

Ankara Vôliliğinden : 
Mııhtellt yıJJ.arda vlllyetlmlz emrine verWıı de Ankara meıic~ bir mün· 

nele t&rlnl«I ,vapık?lak üzere acıkta 11ra bekllyen lJk okul ııtretmenlerllllın ka -
yıtlarm.ın tec<llcllne ve lcametırlh adreslertntn yeniden teebttlne Hlzum ha811 oı· 

nwetur Bu durumda olan ııtretmenleMn 8-S-1942 cumaıu.ı ırtınüne kadar dal· 
NID1R mUracaatla kayıtlannı yenllettırmedlluerJ takdirde Sll'll beklemek hakla· 
nımı lralıdınlacatı llln ve t.ebltlt o unur. 

Mtıraeaau..r blzz&t OtTetmenler tanltında.n Ankara Maarif MUdilrlütUnP 
~caktır (!58701 19ili 

Öğretmen alınacak 
Milli Müdafaa Vekaletinden: 
1 - Aakeri liae, orta okul ve ıedikli hazırlama or

ta okullannda münhal bulunan matematik, fiaik, 
kimya, tabiiye, İngilizce, ve almanca dersleri için 
Öğretmen almacakhr. 

2 - Bu denleri okutnuya ehliyetli olan iateklilere 
3656 sayılı kanuna göre ücret verilecektir. 

DAHiLiYE VEKALETi 

İkametgah projeleri 
hakkında 

Dahlliyc V ckilcıındcn : 
Kaza ve n hıyclerde ) apıırılacak 

kaymattam ve nahıyc mlıdUrlcrl lko • 
mctgahları ıçın tanzım edilen proje· 
!erden 750 metre murabbaı ııazarlıK· 
lu teksır ettırılcccğı hakkında yapı
lan ılin lızcrıne talıp zuhur ctmedı -
ğinden ıhalc 11-8 1942 solı ı;:UnUnc 
bırakılmı§tır. 

Talıplcrın mczkQr ı:tınde snat 11> 
ıe levazım müdUr!Uğtindc hazır bu
lunmaları. (6319) 23i9 

A. C. Müddei UmumiJiğı 

Duvar yıktırılacak 
Vakıflar t:mu:n U ı d n· 
K ltbed 29 

Zınc r 1 cam ark ı 

rının 

ın k p tı ması 

p:ızn ıkla yaptın c ktı r 
Pazarlık 7 S 042 cuma günü saat 

on beşte umum mudürlUk n t m dıtlr· 

lü~tind yapıl raA'ındıın t ki ı Tin yfü;· 
de 7,5 teminat paralarıyJıe mu ).Yen ı;rUn 

\ e saatte mü cnnt ctıli lcrl !tın o u-
nut' {6301 > 2374 

KAZALAR 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

Alwazı A !.eri Kcrc<;tc Fabrikası Mu· 
durluğiindcn: 

Ak)-azı a keri kere tc fabrıkası Kerem· 
ali ormanından fabnka}'a \C fabrikadan 
Adapazarı isıas}onuna )aptıracıığı ıom· 
ruk ve kereste nakli}'atını kapalı zarflJ 
eksiltmeye ko) mu,ıur. 

ı - Ek~iltme 20 ağusıe>5 942 perşem 
be günü ~aaı on dortıe Adapaı.arında 
park karşuında fabrikanın )Ollama daİ· 
resinde a)n a)n )'llpılacakıır. 

2 - Keremali ormanındaki meşe tom· 
ruklannın beher meue mıklhının mu· 
hammen nakil ücreti )'İ;mi beş lira ve 
mmakkat ıeminaıı dokuz )'UZ kırk dokuz 
liradır. 

3 - Fabrikadan Adapazarı isııuyonuna 
nakledilecek her cins kerestenin beher 
metre mik!bının muhammel1 nakil ücreti 
~edi yuz on kuruş \C mu\akkaı teminatı 
iki bin altı )'UZ )Ctmiş uç liradır. 

4 - F..ksiltmC)'C girebilmek için Tica· 
ret odalarında ka)ıtlı bulunmak ve hazİ· 
ran 942 tarihinden sonra alınmı' vesika 
ıbraz ctmt'k şarttır. 

5 - i~ıekliler kapalı zarflarını muay· 
)'en günde 5aat on dorde kadar komisyo
na ve şartnamesini görmek isti}'<'nlerin 
)Otlama daircı1ine müracaatları ilan olu· 
nur. (816~·6204) 2251 

lntaat yaptırılacak 
Burdur Nafıa MilrlUrlUğ'Undcn : 
l - Eksiltmeye konulan i§ ı 
Burdur orta mektep bınasının ça-

tı, tavan sıva l§inc alt (11506.79) li· 
ralık inşa t lgldir. 

2 - Bu işe aıt evrak şunlardır ı 
· A) Eksıltme şartnamesi, B) Na
fıa i§leti genci ııartnamesl, C) Yapı 
işleri fenni şartnamesi, D) Hususi 
eartnamc, E) Keşif hUlisaaı ve (seri
dör ri J, F) Proje. 

İsteklilerin bu evrvakı Burdur 
nafıa mUJUrlUğUnde her glln iöre
bıl!rler. 

3 - Eksiltme 21 8-1942 cuma gU
nU saat 14 te hususi muhasebe bina· 
sının Ust katında nafıa mUdUrlütUn· 
de toplanacak komisyon huzurunda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin (864) lira muvakkat te· 
minaı vermeleri. 

5 - İhale tarihinden ııelciz gün 
evvel mUracaatla Burdur vlliyetin • 
den eksiltmeye glreb!lccklerlne dair 
ve 'ka almak arttır. 

6 '- Teklif mektupları UçUncU 
maddede yazılı saatten bir saat evv • 
veline kadar Nnfıoa dairesine getl • 
rılecek komisyon relsliA'ine m11kbuz 
mukabili verilecektir. P08ıa ile J{Ön· 
derilecek mektupların nihayet 3 cll 
maddede yazılı saate kadar ırelmiş 
olması ve dış zarfın mUhUr mumu 
ile kapatılmış olması !Azımdır. Pos
ta& olan gecikmeler kabul olun • 
maz. 

7 - Her tür!U illnat masra!lan 
m 11teahhide aittir. ( 6316) 23715 

Memur ahnacak 
Tilrkiye İş Bankası Anonim 

Şirketinden : 
Bankamızda çalıııtırılmak tl

zcrc musabaka ılc mt:n.ur ıılı· 
ııacaktır. 

1 - MUsabaka imtihanı or
ta mektep, lise ve ticaret lıse
sı mczunlan arasında yapıla -
c:aktır. Lısan bilenler tercih e
dılır. 

2 - İmtihana girmek için 
askerliğin! ikmal etmİ§ olmak 
ve aşağıda yazılı vesikaları 
ımııhan ,.UnUnden evvel Ban • 
kamız Memurin Müdllrltiktlne 
lcvdı ederek numara almak 
şarıtır. 

a) Nüfus tezkeresi, b) As -
kcrlık vesikası, c) Tahsil ve
sikası, d) Varsa, çah§tığı yer
lere aıt bonservisler. c) Bir a
det vesıka foto~afı. 

3 - imtihanı kaz nanlar 
3659 numaralı kanuna ı::öre a
labılcccklcri ücretlerle mUn -
h llcre !'ayın olunacaklardır 

4 Orta mektep mezunu 
talıplcrın ımt hanı 17 ıığtıstos 
1942 pazartesi gUııU, lise mc -
z.ur laı ının ımtıh nı ela 18 •&U8· 
toıı 1042 salı ı:-Unu vapılacak 
tır. 

v Taliplerin en ı::-r.c H.i B· 
A'ustos 1912 ı::tinUnc kadar ınlı· 
raC".l ııa !,uhırım !arı lflumdır 

Ol:ULLAR 

1575 _,'*,. 

- -·-----
Keı e:;te a.macak 

il.idJ ii· 

MAARIF~KILLIGI 

Öğretmen alınacak 
Maarif , . ekllliginden : 
~luhtelif viliyctlcrdeki ticaret lise

leri) le orta ticaret okullnrının me•lck 
dersleri içın oğretnıenc ihtiyaç 
\ r<lır. Hu ogrctrııcnliklc:rc 'ııkaek ık
ti at \C ticaret okulundan ~ıeıun bu. 
lun nlar ta~ in edilecektir. Hu gilılle
rc :.ıı;.~fi sııyılı kanunun hukıiııılcrine 
göre ıııaaş verilec:ektir. )tenıurin ka. 
nııııunıın 4 üııcil madrlcsindc \'atılı 
nrılıtrı hııiz lıulunanların aşaıhcli nl

zılı lıelgelcrle birlikte :?O Yill. 1iı.ı2 
tnrlhlne katlar vekilliğe müra<.'&11tları 
lbııııdır. 

a - 1'ahsil vesikasının aslı veya 
tasdikli sureti, 

b - ~ılfu hüviyet cüzdanının tas
dikli sureti, 

c - Mnarif müdurlüğündf'n tas
clıkll ve foıogrnfiı fiş, 

d - Ö;;rctrnı>nliğe mani gıhhi blr 
hail olmııclığına rlnir hükumet doklu
rund ın alınmış rapor, 

e :;ıiıııdh e kad~r ba~ka ) erlerde 
c; ılı, ını< ol,ınların çıı.lıştıkları >erler
clt-n alclıkl.trı ,·e•iknla r, 

( iki fhııe :i,ö X .ı,.5 cb1>dınrla 
lnrı• kAj'mla çık ırılrnış foıoğrıtf. 

g l'ıılhçe ta~dikli clohııluk kı\. 
ı.:ıda, 

h \ı;kerlığıni > aıımış olanluırı 
terhis tezkf'rt>si. 

\ rıınılan ş ırtları 1ı.1iı tıulıınanlnrın 
lıelgrlt-rı vr ıhırurıılıırı tetkik crlildi.-
tcn onr ... ı ·~inleri yııpılnbilerrktır. 

(61 ı.ı) 2:!09 

ANKARA BELEDiYESi 

Lastik hortum alınacak 
Ankua BelcdıHsınclcn: 
1 Bl"lcdı> c bahçelcrındı: kullR-

nılııuk U:ıcre nlını ıa~ına IU:ıuııı ı::o~-
• tcrılrrı :!2 pıırc;ad ı (.550 ıııctre IA tik 

1 
hurtuııı on bt-~ ı:nın ınıııldct!C" açık ck
ııtıııcyc konulnıu tur 

r: de ~ p lac3k!ır ŞarLruıme> he ı:un 

okuld.ı r;:urcb lrler. 
(621>JJ • 2357 

MALiYE VEKALETi 

Satılık bina 
Ankara Yegenbt'~ Tahsil Buşme

murlugundan: 
lbrah m Ethem. Remziye, Ayşe, 

lzzet \ e Rızunın hına \ C'rgisl borçla
rından ®la) ı Lebleb el mahallesi 184 

da l parsc ;Iı:- kayıtlı 118 metre mu
rabbaı ve 37-38 hususi numaralı b r 
baraka \C bır harap odayı müııtemll 
b nanın mulK )et 13- -tı42 perşembe 
ır\ınü saat 16 da Uıalc icra ed lmC'k 
uzere 22-7-g.12 larıh ndc artı.ırmı;>n 
cıknrılmıııtır. Talip o anların kanu
nen mut,.ber temınat \'esalklnl ha -
mılen \ ıllıyet idare heyetine mUra
caat eyleme'eri llAn olunur. 

(5674) 171l3 

Vazıf eye davet 
Maliye Vekilctinrlcn : 
13-2-1942 t•arihlndenberl vazit'eııl -

ni ıerketml9 olan ve İ§bu 111\n tar·~ 
ne kadar 'mazcreılol de haber ver . 
miyen Vekil et tahsilit müılUr!UıtU 
memurlarından Gazi Baysan'ın der -
hal vazifesıne avdeti !Uz.umu ve ıı;el· 
medlği takdırde hakkında kanuni 
muamelenin tatbik cdıleceAi i!A.n o
lunur. (6261) 23M 

Kayıp - 1941 - 19-12 tarihli 1066 
numaralı İsparta orıa okulundan al. 
dığım ikinci sınıf tasdiknamesini kay 
bettlm. Eskisinin hükmu yoktur. 

Dinnrın Cami Kehlr ınahnllesinde 
Rıza oğlu lemct Adı) aman • 

1 2 Muhnıııınen hrcl,.li (liS.'iO ı lıra-
llır 

3 
rıı tur 

Teminatı (:! 8) lira (7.5) ku • 

~ Sırt:: ırııe•lr.ı gönıek lsth·en-
lcr ı ht-ı ı;tırı ı-ncliıııen knlt-nıine v~ \ı,. 
tcklilrrın tit. ı.ı .ı. Q42 cıını11 ırunü si
at ıo.:ırı cıa n, ~t:cli~·r clair .. sinıl<" .ııııte
şekkll en• .ıı~nP mlırarnııt.nrı. 

(ıHJ:ıı;) ·~; 11 

Cam alınacak 
Ankara Bele<.11.Ye&lnden: 
l - Otobüsler !cin alınacak bet ne 

vklc (2451 adet cam on bc$ ll'UO mUd· 
d Ue acık t"kslltmeye konulmuetur 

2 - Muhammen bedel 3034 llnı 30 
kuruştur. 

8 - Temlnau (227) lira (57) kuru&
tur 

4 - Şartnamee;lnl ll'Ormek lsUyeııle -
rln her ll'Ün encümen kalemine ve istek
lilerin de 14-8·942 cuma .ırünU &ant 
10 SO da belf!db·e dalrP.Slnde mütet,.kkll 
encümene müracaatlan. {5937 ı 2012 

Su kesilecek 
Relccliyc Reisliğinden : 
Su sarfiyatının artm.ıuına bln•"n 

depolarda su blriktlrllelıilnıl'k üıere 
muvakkat bir zaman iı:n 8. 8. 9.ı.2 t11-
rlhlnden itlharen geceleri saat (:.?3) 
ten sabah (.5) e kadar şehir suyu ke-
ıileccktir. (2221) 

Kiralık 
Çankaya asfaltı üzerinde mektep 

kllrŞısınla elektrik, su, havaguı luks 
banyo havuz ve telefon bulun11n altı 
odalı ve bahçeli 16 Xo. lu yeni köşk 
möbleli ve möblesiz kiralıktır. Tele. 
fon 6167. l/Si7 

Fabrikalar1n nazarı dikkatine 
Fabrikamızda yapmakta olduğumuz 

TRANSMiSYON VE V ANTILA TÖR KAYIŞLARI 
Avrupa mallarmm kuvvetine faiktir. Satıf teminatlı"'r. 

Çift arslan markamıza dikkat 
lıtanbul, Yedikule, Kazlıçefme, Cüderici sokak No. 12-1 

Bekir Urgancı ve Rasim Eskin 
• Kösele-vaketa fabrikaları 

Telgr~f: Organcı - latanbul, Telefon: Fabrika: 20390, 
'\' azıhane: 22574, Mai'!aza: 21825 e müracaat. 

Satıa yeri: Gaitada Tersane caddesi 126 No. 

Türk Celik makine 
. 

evı 

Telefon: 42149 

Satıhk azmanlar 
Devlet Orman hletmesı Karasu Revir Amlrllttnden: 

Bulunduğu Cinsi ve Mıktan Beher M3 Muhammen 

228 535 

yer nevi 
Sakarya CD.şbudak 
kenarında (azmanı 
Sakarya (Karaaf:ac 

M3 D3 Muhammen Fi. bedeli 
Lira Kr. L ra Kr. 

40 - 9141 40 

kPnarında ı azmanı 225 194 40 - 9007 76 676 
1 - Yukanda eın~. nevi ve mlkta.n )'RZılı iki kal<ım azman acık aruımıa 

ıatılacakur. 

2 İhale 14 atustos 1942 cuma llilnü saat 15 t.e revirin Hen<lek'teld 
kezln<1c müteşekkil komls)on huzurunrın )'RPılacaktır. 

8 Satı& eartnameleri Ankarada orman umum mUdilrlUtilnde, 1s 
Kocaeli orman cevıra-e müdUrlUkk'I1ndc, Adapazan 011nan bölll'e aetıltırute 

Hende.k'l.e re\•lr merkezinde ııllrulcb Ur 
4 Ta!lp1Pı1n ihale .ırünü ta~in ı.>dll!'n saatte >"ılknnda 

kat teminat llkcelertyle blrlikl.e revir mcrk.ezmde komisyona 
olunur. 

F1N1KE'DE SATILIK 

Çeltik Fabrikası makineleri 
M.,.hur alman ı.t'THER-!lllAG m ıı1<alı COk 811ll'lam banıro ve ya

taklı saatte 800 - 1000 ktlo Ci.'IUC:I otonıaUk işler makineler 12.000 liraya. 
F kc'dc 1smaU Enııln'c müracaat edilmesi 

Çeşitli erzak ahnacak 
Antalya 5 sayılı J. Er Okul Ala,}, Sa. Al. Komd8)'onurutıın: 

Teminat 
Miktan Tutarı Miktarı İhalenin 

ansı KJJo Lira Lira Kr. Tarihi gllnil 
Koyun eti 45000 54000 00 4050 00 24-8-942 paz.artesJ 
Sığır eti 45000 22500 00 1687 50 
Bulıur 45000 9900 oo 742 50 2s:'s-942 ~lı 

.. 
Kuru fasulye 45000 12600 00 945 00 
Nohut 45000 8550 00 641 25 
Mercimek 45000 9450 00 708 75 :zs.'.s-942 c~rşamba 
Plrinc 108000 41040 00 3078 00 
Sadeyatı 36000 81000 00 6075 00 
BC'YSZ PC;>"lllr 5000 5750 00 341 25 
Yemeklik odun 576000 9792 00 734 40 27.'.'g.942 perşem~ 
Saman 108000 5400 00 405 00 ,, 
Sabun 8640 6998 40 524 88 ,, " ,. ı 

l - Yukande cini ve mlktan >'Rzılı orı tici lallem erzaJan k palı zartla 1hale 
mı oı..ı 22. T. M:l cıarwun.ba ırünü taJılp cılcmadıtındul htzal&nnda Y9Zlh ırün 

saatle:'de kepal1 zart usuın·ıe ılhalcst yen den alay karardhında > ı>tlacaldır. 
2 - Tahmin tutarlan ve mu\'8:kikat teminat mncta~ n Ue ek tmıemn ırQn 

aa.atlel"I lılzalannc1a ıröstcrllmlştır. Sartnuneler her ırtın k<ımlsyonda ııör!llebtlılr. 
3 - lııtet<Mleritı ihale ırün }~ saaıtnden bir saaıt ewenne kadar t.ek'ltt .... a.ttı••ıi..J 

lannt koımlı!ııYona venneltdlg<!er, (6234) ~2 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 1 · 8-942 vaziyeti 
AKTiF 

Altın : ıan kllol'ram 74.616,478 
Banknot 
Ufaklık 

DAHİLDEKi MUHABİRLER 1 
Türk Llruı 

RARICTEKI MUHABiRLER ı 

Ltra 

104 954.043,09 
8.817 082,50 

199.753,-

343452,M 

Altın : un ıdlol'ram 23.948.018 38.848.796,88 
Altına tah\"111 llabU aertıest CIO

vız.ıer 

DIA'er dövizler ve bôrcJu kllrlnır 

bak.yeler! 
HA.ZtNF. rAHVILLERI ı 

Deruhte Edl. evraJcı nakdiye 
kartılıtı 

)C.anunun H ıncı madıteleı1ne 
1 tevfikan ııuıne tar alınılan vuı 

tedl)"at 

SENEOA1 cUZDANI ı 

Tlcart ııenetler 

ESHAM ve TAHViLAT C'UZI>ANJ ı 

A) Deruhte • "•n evrakı nakdi• 
yenin k&l'Jlıhtı aham ve taJı· 
vtıat (ltlbaı1 kıymetle> 

B> SCrt>elt eatıam ve tahvllAt 

A.VANSLAR ı 
AI tın ve dl!vlz 11zertne avam 
Tahvlllt Jzertne avans 
Haztnel'e k1aa ftdeU avana 
Hazıneye ll8llO No. ıu k&DUNI 

aore açılan .Utın kartılılW avam 

HİSSEDARLAR 

MUHT.ELll' 

-.-

51.9SS.813,29 

158.748.l!63,-

24.221.621,-

339 582.161.48 

8.09681 
'1.906. 723,41§ 

-.-

250.000.000,-

Ltra 

lll .470.878,ııe 

34U52,06 

85.607.609,87 

JM.5~.942.-

339.:582.161,'9 

115.388.588.88 

257.908.819,'7'8 

4.l!00.000.-
9.686.246,46 -998.965.698.40 

PASiF 

SERMAYE 
iHTiYAT AKCESI 

11'1 ve tevkallde 
Huıuat 

l'EDA VULDEK1 :JANKNOTLAR ı 

9 .412.185,'73 
8.000.000,-

Deruhte edilen evrakı nakdiye Ulll.748.:163,-
Kanunun S-8 inci maddelerin• 
te\•tlkan ııaz.ıne tarafından vaki 
tedlyat 

Deruhte Edl. evrakı nakdb'e ba
ki.vesi 
Kartıhtı tamamen altın olarak 
!il veten teda vuıe vazedl)en 
Reeskont mukatılll tllveten te
davüle "azedllen 
Haz.lneye yapılan altın karıılıklı 

avana mukatılll 3902 Nn Ju kanun 
mucıııınce lllveten tedavüle vaze
dilen 

MEVO .. AT ı 
Türk Llraın 
Altın . san Klır. 877.422 

88l!O No ıu kanuna ırııre hazineye a<:ılan 
avanıo muk o il tevdl olunan ıtltınlar : 

San Klır 55 541,930 

,.,221.821 

40.000.000,-

288.~.ooo.-

142.500.000,-

~.Yrr.891,08 

1234164.M 

78.124.167 90 ------
oovız TAAHHODATI : 

Altına tahvlll kabil dövizler 

Dıaer dövizler ve alacaklı ldlrlnır 

bakiyeleri 25.810.403.56 

MUHTELİF 

YEKON 

127.612 

LiSELER 

Yazı makinesi tamiri 
Ankara Ticaret Lisesi M.UdUrlU 

ğUnden ı 

1 temmuz 1938 tarihinden ltlba?'HI : l~konto h11ı!dl 9'ı 4 altın üzerıne 

_:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Okulumuzda mevcut (13) adet ya. 
zı makinesinin esaslı tamirine ta -
llp olanların idaremize mUracaatla -
rı. (15275) 235:1 

U L U S - 28. ilncil yıl. - No. 7544 

lmttyaa l&hlbt 
tsKENDER ARTlJN 

Neerl)oat ve MUee1eee MQdQrQ 
NAŞIT ULUO 

ULUS Buımevl ANKARA 

DİKKAT: Guetemlze l'Öllderilen ııeı 
nevi ;razılar neeredlı.tn edllmeftı aıeıı1 

~ Y ~~e:!an ' ~Yv~~K2;~;~· 1 Kav~~hçe 1 ~~~:;~~~:;e 1 Ça~~rof~d- ı BÖ!~~ş~:k!! te = Sineması Buyuk Turk Fılmı S"ın--··ı Türkçe söz!U ve ıarkıh s· Tllrkçe ııözlU Arapça : - ıneması ıarkılı 
: Tel: 2311 Tel: 3017 Tel: 2195 

.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Yeni Sinemada 
Bull'iln 14 30 dan tt ibaren 

14.30 - 18.30 seeMLarmda 

Bahar çiçekleri 
JudY G&11land - Mkby Roonıer 

18.30-21 ~ 

Park Sinemasında 
BuıırOn Bu Gece 

14.80 - 18.80 -.ıanndll 

Kadınkalbi 
Tllltree 8l!dll anpoa arlD1I 

16.30 - 21 --..nndıa 

Hini ıwı alıyı 

Sus Sinemasında 

Hoıtvod'un en rtızeı kıı:ı:la.n, en llll·
lılık seno11k. Anne Sheridan - Helen 

Pa.rriltl tuatından yan.tıı.n 

«naYal krali~esi 

Sümer Sinemasnlda 
Buırün Bu Gece 

~lmdb'e kadar oevrUM teriıı.l tıırn • 

Jeı1n en ırllzell. 4 aaat heyecan 

KARA ÇAYLAK 
2 devre 30 kaırn btrdm 

3 - Dilekçelere bailanaca.k lüzumlu evrakı müa
bite ile Aakeri liMler müfettifliiine müracaat lüzu· 
mu ilan olunur. (6b14) 2114 

1 
vertlmea ve k&ybolueun4an dola71 blc 
t>lr mew!lftt lltabul edtlma. 

• iiii 

SİRAKUZA ge~lerl 
'N:-

8Mmlıar 14 80 • 16JI0-18.30 
aıecıe 21 de 

Tel 31189 

SeaııalM': 12 - 4 - 1 

Tel: ... 


