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SAYISI 2 KURUŞTUR 

·ııet .Babası nöııü 
~u~illetle Başbaşa 

lı Sef i .. .. K 
nonu ayseri ve Niğde bölgelerin-

\ur de yapflğı geziyi bitirdi 
~ "'1i di;e~:i~~~ halk .ve çiftçi ile konuşan, dileklerini dinliyenMill7 Şel 
il verd~ ve çok memnun olarak dün sabah Ankaraya 

ı.~~tıt 9 i\ avdet buyurdular 
~~illi k ·A.- 7 Ağustos ! 
t Viı: huıa Kayaeri, Niğde, ·' 

.:!kik Y«"llerinio bazı kazıda
l.~rrıh leyahHtine çıkan Millt 
• t111llari Ut. lscnet inö~ ü 8 a

bete11 Kes.ı sa~hı s.ıat 8,30 
~, Or .. ays~ri Vilayetine bağ 
~'=~Şe~~p ve ~iğdt· Vfülyetine 
"lae h.: Arapsun ve Kırşehir 
1111 VijKlı A 
~ ~Urı , vanos kazalaı ım 

kııZrıl:~~ıutdır. Cüınhurreisi 
, leııte b· 8 

Ve yol uğrağuıda 
~ Crw.ı. 1nlerce hal kın pek can 
'ıa '"'l<lUQ • • 

'
ltJı11c. d sevgı tez ıhiırleri!e 

r lr n .. '. 
~•L, · eısu.ünıhur adı 

rın ve ö . 
lb ' Y crın hep~in-

\j e~ıup butundııklırrı V. 
t, ~ •• 0 duğu halde k 
'"""erı a ynıı.-

' Ve ~lül "ı &.ı 1t... rııe•ııu -
t ':'d· 'ı;rctnıenler 

~ 1Ye li • P u ı -
t~ ~ &lkevleri ve odula-

)~t1rı~•(!ı~halii leŞekkül er ve 
ı~1 ~n t' erkek Üütün halk 
t ttin eın11s ederek kasaba 
il 4 lb ıtrcıat, iktisat kUiı·· 
~ıı.. ..... ı a ur , 

onnn geçen eayuar 
10 kuru1;tur 

Dördüncü Türk 
Dil Kurultaya 

Bugün işine başladı 
Güzel dilimizi benliğine kavuşturmak için Ebedi 

Şef Ata türkün kurduğu ve Milli Şef lnönüıı yiık
sek alaknsile yıışattığı Türk Dil Kurumu dördiincli 
Kuı ultayı bugün toplanarak isine haşhyacnktır. 

Bu münasebetle Kurultay adu a bir heyet huglin 
ebedi Şef Atatürküu muvakkat kabrini ziyaret ederek 
bir ~·elenk koyacak ve yüce kurucusunun huzumndu 
tazimle t•ğilecektir. 

I Alman 1 Hindistanda 

ilerileyişi Karzşık-
1\afkasyacla /ıklar 
hızla devem çzkf l 

ediyor Müslümanlaı 
Krasnova ve May 

kop ta düştü 

Berlin 9 A. ~~ ·- Alman 
hususi tebliği: Huv a lr uv· 
v ·tın:mizin lesiı li işbir:i
ğj ile h~re~rnt eden pijade 

• tümenleıirniz tahaınınül 

· edilemi1ecek d .. r< cede çok 
ı sıcalclur nltmda fevkalade 

yürüyüşlerden ve çetin sa· 
vuşlarduıı sonra Kob:.H11rı 
şimalindeki kuvvttli düş-

bitaraf kalıyor 
Tevkif edilenler 149 u 

buldu 
BvmbJy Hı A.A. 

~titıe r ' Uzerin tin ç k . . • ı 
~t r va b 

0 sevgılı ve he za- emir ve dird~tifleri verdik 
1 İnj ~enlerin ş ~z~ ~~mao gö:-ınek istiyeceği ten soıırtt saat 20 de husu 
1 

man mevzilerini ynrarak 
Krasnova, Kolıan bölgesi 
nin merkezidir ve ._Ruslar 
için endüstrı bakımından 

çok önemlidir. Maykop 

J)ün akşatıııı k ıduı· tevkif 
edilen Hintii liderlerin sa
yısı 149 u bulmuştur. Beş 
~ Prde karışılıklar çıkmış, 
hulk polis karukollnrıııu 
hucum etmiştir. luılkın 
üzerine uteş ıu;ılmr~, ağln
tıcı gazlar kullanılmıştır. 
ölü ve yaralı vardır. Uü
künıete ait iki zahire mı
baı·ı yağma edilmiştir. Oto 
büsler taşa tutul 1luştı.~r. h.- dinlerna· l a sı ır yerolacağıı ı beyan l u 

"' bt!ti t er al- ı yurmuş 8i lrenlerile hareket ve 9 i 
"dır. l> ~en rnenı lardır. ağustos pazar giinü saat 
l'ıAI '\"lSı c·· h M" 111 "" 9 d A k m vasal0 t ıı..~•e Yenı . ~ın u- ı ~fimiz yollarına a o araya u .. 
~İYes· ~nı Neov dıwarnla Arapsun ve Ava buyurmuşhırdır. Milli ~e-
~hfet~nın ~ertip , n~sa uğrıy.arak tekrar i\r- fimh Ankdrn garında liilyü 

petrol merkezi de elimize 
geçmiştir. 

~ltılld İb Ycdıkten gube gelmışler ve bir müd Millet Meclisi Reisi Abdül 
-;ııeainı tah~rnPaşu 1 det halk \"e teşekküllerle lıalik Henda, Başvekil Şük 1 

~tiııı tetkık ede· 1 temaı:ıta bulunarak Ürgilp rü Saracoğlu, Marl'.ŞBl Fev 

Berlin 9 A.A.-Alman, 
tebliği: Alman Homen 
ve Slovuk kıtdları Kafkas 
duğlarının şimı:ıl eteklerine 
4...,0 kılometrelik bir cep
h~ ü-ı• rinde varmışlardır. 
Krasnovanm ş"malinde ht> 
niiz düşman elinde bulu
nan Kob:m köp·ü b ışı 
etrafında savaşlar dPvarn 
ediyor. Ordumuzun sürJt
li teş .. kküllPri ve hücııın 
kltalan Lava şehrini geç
miş ve batıya d·>gru May
kob istik.:ı.ınefnde t-ıaı ruza 
başlurnıştır. A lnıuıı nava 
kll\ vdllori H usların ,yollar 
üzerindeki rCcat ve lah~inı 

.•t 'le ~clkik bu- le sanat, zıraat, kiiltür ,sa- zi Çakmak, >arti Genel 
'. hı>sı Undan son ı halarında gördükleri çahş- Sekreteri ve İdare heyeti 
1
1li ıeı!11lkta olan kanlıktan ve gösterdikleri üyeleri, .Mebuslar, Ankara 
~hlı" ... tek ayr 1 _ l bağlılıktan doıayı memnun Valisi, Garnizon komuta· 
CtllQ1r1ııerin gö:t ır _ 1 l~klarını beyan eylemişler- nı, l!:rımiyet Müdürü aske 
t llrı il... er d R . . - ··1kA k"' k ~-tl ~vgi ve t 1 ır. eısıcümhurumuz ıu- rı ve mu ı er ttll ve a· 

l.~b"-~k ıııe nnu: 
1 

cesuya dönerek orada da lobahk bir halk kütlesi ta 
~'~İrlil ~lduklarını ı halkın dileklerini dinlemiş- f rafından karşılanmışlar-

'\ıı.... erı Qesı..ıı· 1 ler ve alAkalılara icab d dır. ... 
~ay Y'J , ça e en 

~ oı,"'' Sever birer S .. k .. :.3 

'Nev;h .. uu1duk-
0 mensuer ve Menemencioğlu 

" fik· ırı ınemlc O.. 't 'f k 
~" 1·1 ''de v .. ç 1 A k un ı tı a la mebus seçildiler tr· g a ış- n ·ara 9 A A 
~ 1 

bir muh' . rı T' · ·- Açık olan Erzincan mebuslukhı-
\ ~Gtcr~k ''ok •tı SÜ~~ il ıc~·~t r ~k4'eti iaşe Müsteşarı Şökrü Sökmen-
~'ltehrin "'.1 .s~v ErJ e l aşııa ır merkez okulu Bsşökretmeni Safı 
~(lı· erı daha~ ~rıaı- KAt~~,, N slanbul nıeuusluğzna Hariciye Veka:eti Umumi 

~«lııt~ b ıyı ola 1 u~an Menft=ııencioğle ve Samsun nıehusluğu 
°"hbtiaı eltledikle- S~b~h 68~_ııB~likesir mebusu Erenköy kız lisesi Müdürü 

rneı:nteke· tiha 
1 t: ~ök~Ul 9 a~~stos 941 pazar günü yapılan in· 
P arta namzedı olarak ittıfakla seç lmişlerdir. 

harek .. tl·rine taarruz et-
• ın iştir. Stalingradm cenup 

batısıııda düşmanın büyük 
kuvvetlerle ynplığı karşı 
taarruzlar püskürtülmüş 
tür. 

j karışıklık çıkan yerlerde 

1 
örfi idara ilaıı ol~amuş 

! 
silah taşımak yasak edil· 
mi&tir. 

Pombay 10 A.A. -
l\1üslümnnlarını ı şefi Cin
n.ı nıüslümarı halkına hi
tau"n bir nutuk söylemiş 
ve 16 Ağ'ostoshı toplaııa
c k ola11 müslümaıı kong 
resinin kararın:.ı 4inti1.aren 
hiç bir şeye knıış nayarak 
sakin durmaiorım istemiş
tir. CınnJ, müslü11anlara 
km ışrnarualarım da Hind
lilere ihtar eyiemitir. 

SON OAKıKA 

Kongrenin karan 
Londra 1 O /l. .A. - Hint 

kongre partisinin kararı 
hakkında buradaki Hus 0 L>il 
yük elçiliğine hiç bir : tel 
graf gelmemiştir. Dün Hin· 
distund,ın gelen haberlerde 
kongre kara rmın Ruzvet
le Crm Kııy Ş"'ke ve Mıı
lisktye bildirdiği habar ve 
rilnıktedir. .4 



Matbuat U
mum Müdür

lüğü 
Hariciyeye bağlanacak 

Ankaradan verilen ha 
berlere göre şirn'.:iiy~ ka
dar Haşvekfüete bağlı bu 
lunan matbuat Umum Mü 
dürlüğü, vs7ife ve icapları 
yeni esaslara uygun bir 
ş~kilde değiştirilerek Ha
riciye Vekaletine bağlana
caktır. 

Sayfa-'l--

Fevkalade ka-. . 
zanç vergısı 
Yeni hkuümet bu 

projadan ıaz geçiyor 
Ankaradan verilen l.ıir 

habere göre, hü'tG.rnet fev 
kalaade kazanç verglSl 
hakkındaki kunu~ projPsiıı 

den vaz geçmiştir. Başve· 
kil Saracoğlu parti grupu 
nun yarırki top1 antısmda 

bu karardaa niçin vı:ız ge
çildığini mucip s0b~plerile 

Grup1 Umu ni Heyetin~ bi\-

YENtr.nN 

1 Hindis .. 
tanda 
durum 

Sarpa sardı 
Hint kongresinin İn
gilizler için verdiği 
son karar şudur: 

Hindistandan 
Hariciyede nakil ve 

tayinler 
. direcektir. çıkıp gidiniz 

Ankara - Hariciye 
Vekftletine tayini mukar- 1 

rer ohıı.ı i~uman ~ lenenıen 1 

cioğ.l~ndan açık. ~a.la~~~ ı 
Harıcıye umumi kalıplıgı-

ne Sofya O'"taElçimiz Şevket 
Berkmen Büyük elçi payesil 1 
tııyin edilecektir.Umumi ka 
tjp\ik birinci muavinliğine 
de birinci daire Umum 
müdi .rü Feridun Cemal 
Ergin tayin t'diJmiştir, 

isken deruna 
300 otomobı 1 ve 

Kamyon lastiği geldi 
lskeııderun Toprak U

fi~i Müdürlüğüne 1\lı~ırd&n 
300 otomobil ve kamyon 
lastiği gelııiştir. Su lasti>( 1 
lerin ofise ait hububatı 

r.akledecek olan Kamyon 
ve otobüslere tevzi edile
ceği haber verilmE:ktcdir. 

Toprak mahsul 
leri ofisi lağve 
dilecek mi? 
Ankara- - Haber verit· 

diğine göre bazı ofislerin 
kc;ldırılması i~in yapıian 
incelemeler kesin safh:ıya 
girmiştir. Hu arada Top· 
rak mahsulleri ofisinin de 
lağvi muhtemeldir. 

OfiijİD kaidmiması ger 
çckh~ştiği takdirde ş:mdi 
ye kadar ofisin yaptığı 
afyo.ı satmalma işi İnhi 
sarlar id~resine, Buğday 
işi de Znaat Hankasına 

devredilecektir. 

memurlar için 
Verilecek eşyalar 

hazırlanıyor 
Ank.ua - Memurlara 

v~r ilmesi kararlaştırılan 

~yakkabı vo elbiselik ku
maş için hnzırlıkl.ıra baş· 

lanmı1:tır. Bu hususta ince 
temelerde L>ulunrnmn içiıı 

Sümerbank Umum Müdür
lüğüne emir verilmiştir. 

Tııhmiı! edildiğin göre 
biitiin mf'rour v~ ameleie 
rin lıirer kostümlük kl'
ınaş ihtiyacını !{arşılamak 

Gandi ile ar·· 
kadaşlan tev 
kif edildiler 

Bornbay 9 A. A. 
G:ındi. ~rhro ile kongre 
icra komitesi azasnıın hep 
si hu Siib:ıh t·ıvkif P(.lilP· 

re1' llindistanda hir şehre 
gönderilmişlerdir. 'l't vkif 
edilen şeflerin sayısı 20 d r 

P.ornbay 10 A.A.-l3a· 
yar. Gandinin d~ tevkif 
edildiği haber verilmekte
dir. Gandiain tevk•fı hfi-
aisesiz geçrriş ve Gandi., 
kendisini tevkife gelen po 
lislere h i tıı berı "nihcıy t işte 
gelebi diler,, demiştir. 

Ayrı barış nıe 

selesi 
Böyle bir şeyin şim
dilik var id oimadığı 

söyleniyor 
Berıı 18 A.A. l~viçre 

g>ızetel,..ri Rus~anın Al· 
mans a ile ayn barış yapa 
cağı hakkındaki şayıııları 
mevsimsiz bulmaktadır. 

Bu g:ıv't':!lerin t3erlinden 
aldıklun haberlere göre, 
Almaı ya böyle bir teklif 
kal ul etmeyecektir. Al
manya için llusyanm ktıytt-
sız şartsız lfülinı olması= 
Hlzımdır. Bu teklif 
ciddi sayılrnamakt ıdır. 
Alman mahfilleıirıe göre, 
Rusyanın duNmu ciddidir. 
Fakat Rus ordusll henüz 
yıkılacak bir duru rnLia de· 
ğildir. Alman zaferleri ne 

Sivil it~atsizlik dün
den itıbaren başladı 

Bombay 9 A.A.-Höy
tn ai ınsı bildiriyor: Hint 
kongresinde Gandi iki ı:ıa
at sürnıı nutkunda Hin( 
milletine şu paro\uyı ver
miştir: "ı ngi lizl ı-r Hi ndis
tandun çıkıp gitmelidirler,, 
Gandi demiştir ki: 

".Hindistamn istiklali 
İ\'.İn har2kete geçrneye ve
yeı ölmeye RÖZ veriyorum. 
ilk olırak sivil itaatsizliğe 
başlayaciJğız. Üğ,.etmenler
den 'e talebelerden işten 
vaz geçmelerini istiyorum.,, 

Bombay 9 A. A. 
Höyter ajırnsına gfüe, Hin
distanda siv;l itaatllizlik 
uoşlarnıştır. ilk iş olarak 
Gandi 4 g-tzeten·ıı ueşri
yalını durdurmalarını . iste 
rniş ve bu gazeteler kapan 
miştır. G:ızetler Hindistan 
hüriyet':! kavuşurıcaya 
kadar çıkmayacaklaı dır. 

Bomba] 9A.A.- Koa 
grenin "Hindistandan gid -
Diz,, karar sureti hakkın
da Nehru demiştirki: 

"Bu kararın lngiltere
ye karşı hiç bir düşmanlı 
ğı yoktur. Kongre Hint 
müslümanlarile bir birlık 

kurmağa çalışmış, fakat 
muvaffak o'amamıştır. 
Eğer müslürnanlar bir ıın 
taşmaya varmak isterlerse 
ben 24 saata kadar.kong
reyi loplayabilir;m:,, 

ilan 
kadar büyiik olursa olsun Hata.y Vakıflar '.\1Udürlü-
son z1f ::ri anc.ık düş-

ğündeıı: 
man kuvayi killlil'0Sİnin im- Kınkhanın Kurtulş ma 
hası tem in edecektir. 
-=,,.......,,,--~===,......,,..,=-- hallesinde 117 parsel nu 
içiu 30J bin metre -kumu rnarada na tamam binamn 
şa ve birer çift ay ak kab: üç senelik icarı açık arttır 
için de 3 yüz bin kilo d,~ mıya çıka~ıhnıştır. ihalesi 
riye ihtiyaç olacaktır. 20,8, 942 gününe raslayan 

Iler dair~ ken li mt.· p9rşembe ~ünü saat 15 de 
memurlarmın ihtiyacıı ı Kırıkhan belediye dııiresin 
tespit t>lmektedir. Ayni u- / de icra olunacağından is
sul müessesö ve L>ankahır / teklilerin müracaatları ilan 
daki memurlar için de tut olunur. 
bik edilecektir. 1 10,13,17 

lak Satılık metruk enı 
kl\I~ 

f-{jsBll ~~il' 
ıııikt,~~ 

J,I' 1.rl>-

Kırıkhan Malmüdürlüğünden:. 
Par!:iel Tahril' Tapıı M~lıalle Movkii Cinsı 
~o. No No. ve kiiy 

60 21~ 
249 40 113 kurtuluş kanatlı diikk:iıı l"111 ~20 f6o0 
249 41-1115 ,, ,, haue ı680 \s~ 
249 41-2 117 ,, ,, ,, . " 240 z1L 

449 25 " " ev buhç:esı,, .36U ~ oJ 
49& 15 ,, ,, haııe sınıf 60~ ı 67 ~ 
5 J7 23 ,, 4 No. sok. ,, tanı 1900 67 ~ 
308 25 ,. ,, ,, ,, oOO 9'! il" 
309 21 ,, ,, ,, ,, 1200 21 sJ 
310 29 " " " " .360 16 ıJD 
311 31 " ,. " " 225 l4 1' 

249 42 2 ,, ,, arsJ " .3.3) 
1 76 83 8 karJtuş Karain- tarla ,, zt 

cir gediği' 290 zO ~ 
ıos· 97 1-1 ,, karunıezar tarıa " z70 ı3 ~ 
109 98 2 ,, ,, meyvelik,, ı75 6~ 
110 99 3 " ., ,, " 85 '~ 
111 100 4 ,, ,, ,, " f 45 JO" 
217 39 11 Torun Çllalltpe turla nısı 140 ıı 1' 

48 40 12 ,, " " " 165 1#. 
47 109 81 ,, ,, ,, ". evsııfı e~~~ 

Yukarıda mevkii, kırmet ve saır 
1 

yri 111 ,•ı• 
h mütegayıp eşlıastan metriik 19 pa~~a b:ıe ıJJZ e
lür. mülkiyetlerinin satışı 20 gJn ıuuddtı s-9~ ıtl 
miizayed,..ye konulrnuşlur. Taliplerin ı.~- r.ııudil[ıeri' 
zurtesi günü saat 10 da Kırıkhan M.a 1eıılı~ r.~ 
o~asınde müllışakkil k.omisyoıı.~ g,ı}'.rı :k:~ ııJil'' 
hıza lan rıda y azil depoıı lo a k<;usı le uır ı. ıo,ı' 
etmeleri Uaıı olunur. ~.1. 

Not: Bilümuın \masraflar alıcıya vittir. ol İf1Ş 
Şosa inşası Asfalt .~ıı f)l~d~~ 

Hatay Naf.a MüdürHl
ğüaden: 

1-lsk ndt~rnn - Payas 
yolunun (6 750-21 ,526) ki
larnetreleri arasmda nok
san kalan kısmın şos1 in 
şası kapı.ılı zarf usulile ı 
münakasayu konulmuştur. 

2- Eksiltme 25 -
ağust•>~- 942 salı günü 
saat 11 de Antakya Nafia 
Müdürlüğü odasında müte 
iekkil komisyonda yapı· 
lacaktır. 

3- lstt:ıyenler hususi 
şartname ile prcj~ ve ev
rakı keşfiyeyi ~afia Mü
dJrl üğ ind ~ görebilirler. 

4- Bu işin keşif h11· 
deli 74223 lira 69 kuruş-
tur. 

Jlahy Nufı 
<leıı- . ıtJıl' 

~ v· ıayct•fl o 
1 - ı tJS1 • . d~ ş 1 

mahal!erın ; l{öie"' 8~i1 
kap1arna ve ulilB 

. f us r kapalı z,ıı ştı.J 

meye konulrrı~ 22 ! 5' 
2- t:ksiltnl. gUtl" fl1 ; 

942 cumartes~ I-.Jıı~'oıt~ q~ı 
11 Je Ant"k~ dil ıtl ı '-t 
dlirlüğü odaı:oı; y'~ ·' 'f, 
kil korn~syon .art: ~ ~ 

ı.Jfı.JI"'/ tır. ıertı pflı.1 
3- isteyen. ~8 ıııJ .. 
. . role (rl~:I 

name ıl~ P tir11 bi"'.'I 
keşfiyeyı (12) J11"1'',P
ruş bedel. defl 9 
Nafıa dairesıJl .

1 
labilirler · . ı<Bıi1 ~ 

4- Bu ~şıı:ı (69) 
(~53439) ııra. tefi' 
tur. ((1'.ıt 

- Muva d r ·J>ll 
(13888) li~a 1 io 'ı ~~ 

6- TıılıP~.er e"\leJı 
.. • C1U [} dJll"';: 

5- Muvnkkat teminat en az uç Z' tr'V:Jı• . şa·1tı iJl'·,,.,1 
4964 lirüdır. benzer ııı ' ıcı rtJ ıv· 

na dair·evr9 ·u11el ~ 
ile birlikte "'~t ~~ 6 - Taliplerin ihaleden 

en az 3 giin evvel bu işe 
benZP.r inş:ıatı başardıkları 
na dair evrakı müsbitele
ri birlikte VilAyet Ma· 
karnına müracaat ederek 
alacakları ehliyet vesikası 
nın 2490 sayılı kanuna uy 
guıı olarak hazırlıyacakla
rı teklif mektoplarını ve 
bunlarla birlikte teminat 

· mektup veya makbuz!arını 
ve Ticaret odası vesikı:ısı 
nı ihale günü s;ıat 10 a 

1 '<adar komisyon riytıseti 
ne makbuz mukabilinde 
vereceklerdir. Posta da olan 
gecikmeler kabul eJilmez. 

5,10,15,2) 

.. r·ı ctJ "", nıına nıu •. et 1 cakları ehlıYı;ııoLI" ~~ 
2490 sayılı ,flac' 

l aıırlttı '6 
olarak 1 

1 rı1'• t 
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