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sinden 5 kuruş ahnır 

1 
Ucrat peşindir • 

Günü oeoen Hyııar- ~; 
10 kuruştur c~ ~ 

~ ıtıetkartı 
v alkrnalımı 
l\alk ' 

, nıamallmı? 
L. Çıftçi 
•ııne Ve nıUstahsil Je-
l CI) iy' 
"ilta 1 Ve en uy··uıı 
. t v 'ld f; 

''llıdi k erı ikt~m sonra 
de Jıh e tnek kartı üzerin

""ernr · flılıtıakt ı ıncelemeler ya-
li adır. 

"'· iikorn • I{ kart e. prensip ola-
~~ıı hu .. usulünün muay
'iııi ~ Yu.k Şehirlere tahsi
tıetin e d•A'er şehirlerd~ ek 
~1 dıı k8erbetıtçe aatılması 
ıııı110u arar altına almış 
~~ Yor 9 . 
llıandeo~ .a~a yakın bir 

llı"rı hUtu rı yurdun he
~tbik t\d· n Şehirlerinde 
'\ıfak t '~eo kart usulünün 

11ııı.t'8n e ~k aksak!ıklar 
~~ d a- .. 

t itin ıyı neticeler 
~ııa1111:;. bu tatbikattan 
-.uıuı:ı d 1~lere göre. bu 
tllıiıı b· "ha.. salim ve d<ıha 
b~ tU ~r Şekle konacağı-
n:~ Yoktur. 

,. onernli ıpeaele . 
•. ltken v· m
~e~· ılayetimiz çev-
~ılıı11u ı Şehirlerde kart 
~ " .tatbikine devam 
"Ilı ~' ~dılmiyect-ğini he
\ aın olarak bilmiyo-

tııh ~'"Yın h • 
~ .. ı6-t ususı duru-

tt il& .~nUne alınırsa, 
"111" Ulunun bizd · ı. 
~ ıetind . e ıp"'a· 
. et " he, ısabetli bir ha 
1t oı e atta zarurt b. 
~ 'r..k ır 

dtr. Ç kabul etrnek ica-
llı~k 

88 
U;ı1ıu kartla ek-

~t'k h~~ı sistemi ksldırı
~t b ubııbat fiatlarının 
tın aıa~':'kıldığı gün fiat

~iııe 1!11~iğine yüksele
ı.~~ böy1:P ~ Yoktur. Bu-
~lı .. :ı 0 8Cil"'ına d · rıı..:ll er . 6 aır 

.~e ba l ŞlllldiJen görün 
~uıı ~ ş arnıQtır U be 
~ unca K y • n ş 
.'ıı 3Q «rapazarda ki-
l~ kuruş k 
Ui •atılan a adar giz-
ıı.._ ~s . so lıuğda)·uı şinı 
~ \'e "' kuruş üzerin-
~~l~ıc\ altındım alınıp 

ı&ını iııı't• 
L liub 'liı ıyoruz. 
~'-kıL Ubat satışı serbest 
~' '«lrak 
tt- ~rııaıı ~ıtza~lar açıldı 
~~e sin '. Şı'lldı birer kö 
'- lıbtek· lllış,fırMBt bekliyen ' 
"tı ltlere .. 
, ... '• fiatı gun doğaca· 
L'l'Cac\ arın bir ka• daha ~ 
~,, gtna . . ~ 

,~ (lell 30' tırndı kartla 1 
~~in 

0 
kuru1a Batılan 

ta~ ~Uru ıanıan40ve hat· 
~ lıııe 'la klidar yüksele ı 
~ı~Qıllkhlubakkak gözile 
~ .... rerektir. Bundan 1 
~i &ıkaldr halkın çe- 1 

Ilı Jok~lıyı anlatmaya 1 
Ur. ı 
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Fikri 1 uzerin ce . Çörçil ile Rusyada durum 

naze töreni 
D:.ın Milli Şefimiz İnönünün 
iştirakile Ankarada yapıldı 
An kura 17 A.A. - Ani ölümii her tarafta derin bir 

t~essür uyandıran Hahiliye Vekili Doktor Fikri Tuze· 
rıu cenazesi bugün saat 16,30 da törenle kal Jırılmıştır. 
Rah~etlinin nemazıHacılhyram Veli camiiude ve kaial>a 
lık l>ır kütlenin iştirakiltı kı'ınmış ve tııbutu'l ürk bay
~ağına sarılarak bir top arabasına konmuştur. Milli 
Şef İnönü tarafından yollanan başta olmak üzere 100 
e yakın çe'enk Könderilmiştir. iCenaze merasimine Milli 
Şef lnönü, Büyük Millet Meclisi }{eisi Başvekil, Vekil· 
ler, Mebuslar, Vekftletl~r erkanı ve rahmetlinin dostla 
rı ıştirak tlmekte idiler. Cenaz~ yollarda halk tara· 
fmdan ı:ıelft.ınlanmış ve asri mezarlıktaki ebedi istirahat 
gahına gömülmüştür. 

Dahiliye Vekilliğine 
Recep Pekerin fayini yüksek 

tasdika iktiran etti 
Ankara 17 ı\.A.- Dahiliye Vekili Erzurum Mebu 

su Fikri Tuıerin ölümile açık kdlan DahiliyeVekilliği 
na Kütahya Mebusu Recep)Pek'3rin tayini yüksek tas 
dika iktiran eylemiştir. 

Tuz sıku hsı yi
ne başladı 

Bir kaç günden beri 
bakkallarda tuz bulunamaz 
olınu~tur. Şehirde yeni bir 
t~z .&ıkmtısımn başladığı 
görülmekteJir. Bu mese· 
le hakkında lnhiatirlar 1• 

daresine ba,vurduk. Bize 
~erilen cevaptn idarenin 
pıyasaya normal ihtiyaç
tan :azlasile luz verdiğini 
öğrendik Bu böyle olunca 
tuz buhranının yine muh 
tekirler ve bakkallar tara 
~~dan nıf:lydana v,etirildi. 
~·. ve fazla fi atla 'satılmak 
ıçın saklandığı ıınlaşılmak 
tadır. Halkm zaruri ihliya 
cından birini teşkil eden 
l~z. ~atışının düzenlenme• 
8! ıçın ilgili makamların 
dlkkut n:szarını çekeriz. 

Knıaca hüUlsa ettiğimiz 
bu mahzurlar göz önüne 
alınırsa, lıilhassa fakır bul 
k~n hayatı maddesini teş 
kıl ed~n ve ana gıdası olan 
ek~eğııı vilAyetimizdeki 
şehırJerde kiirtla SdhŞına 
d.evanı edilmeRinin çok Y€· 
rınde ve isabetli bir iş o
lacağuu kabul etmek za
ruridir. 

S. Çelenk 

M 
:m 

enemenci-
oğlu 

İngiliz Alman ve A 

merikarı Harıciye 

Nazırlarından teb-
rik telleri aldı 

Ankara 18A A.- in 
wliz Hariciye azırı Eden 
Hariciye VekıUdiae tayin 
ed Ben Numan Mensmen
c;oğhına samimi bir tel
graf çelcruiş ve bu lele 
Menemencioğlu turafıııdan 
samimi teşekkürle kaışılık 
verilmiştir . 

Yine Meneınencioğlu-
nun Anricive Vekfi'etine 
tayini münasebetile Alman 
Hariciye Nazırı Fon Hib
wntrop ile Hmerika Hari
ciye Ndzm Hali '.lar.ıfrn· 
dan gönderileıı samimt teb 
rik ve haşLrı telgruflttrma 
teşı>kkürle kurşılık veril
miştir. 

Ticaret Vekilimiz 
İstanbulda 

İstanbul 18 A.A.-Tica 
ret Vekili Doktor Sehçet 
Uz bugün l\lıntaka Tica· 
ret MildürlüğUnde alAkalı 
tacirlerle görüşmüş, somu 
ithalatçı ve ihracatçı bir· 
liklerini kabul ~dere~ bun 

Stalingö 
rüştüler 

Moskovada 
yapılan bu gö
rüşmede veri

len karar: 
Sonuna kadar Al ıııan 

yaya karşı sava~a 

devam edilecek 
~loskova 17 A.A. -

Res~en bildirildiğine göre 
İngiliz başvekili Çörçil ile 
Stalin ı\loskovada görüş
müşierdir. Bu görüşmeler 
çurşambe sabahından cu· 
martesi akşamına kadar 
devam etmiştir. Müzakere
lerde Çörçilden başka Ge
neral Veyvil, lngiltererıi11 
Moskovu büyük elçisi, İn
giliz g~nel kurmay başkanı 
ve hariciye müsteşarı ha· 
zır bulunuyorlardı Husya 
nuınına da Stalinden b1şka 
Molotof ve mareşal Voro
şilof müzakere ere iştirH k 
eylemiştir. 

Bu görüşmelerde Al-
maayaya karşı s~vaşa de
vam huslisunda çok önem 
lı kararlur alınmıştır Çör· 
çil i e Stalin ilk defa gö· 
rüşrniişlerdir. Müzakereler· 
de Amerika ıumma Hl'!ri· 
maıı hazır bulunmuşlardır. 

.i'le"york 17 A.A.
İyi haber alan nıahufile 
gör, Moskova görüş:nele
rinde uman kuramlar hak 
kında sarih bir biıgi yol:· 
tur. 

Loııdra 18 A. A. 
.Moskova ~örüş melet ine da 
it· neşredilen resmi tebl.· 
ğin metininde deııiliyoı lfi: 

•'St::ılin ile çörçil arasın 
du y..ıpıhm müzakerelere 
Amerıka adımt Hariman 
da i.ştirak eylemiştir. l u 
görüşmelerde Hıllerci Av· 
rupadaki iş ortuklorına knrşı 
savaşıt de\anı lrnrariveri~
ıfliŞlir. Bu müzııkerelcr 

çok s ı•ui.ni bir dostluk 
h ,\'~oı içinde cereyan etmiş 
tir. 

!arın idare heyetlerinin müş 
terek bir toplıınlısına reis 
lik yapmış, direktifler 

. t' , 
vermış ır. 

Gecen yazdan da
ha vahim 

Moskova 18 A.A .
Hus Komiinist Paı tiı:-i Şt-

fi Altıksandrof Hadyoda 
söylediği bir nutukta de· 
miştir ki: 

''-· Alınanlar, bizim 
için hayali önemi lwiz o· 
lan nıerkezl~rimize. kadar 
sokulmuş bulunuyorlar. Dıi 
rum geçen yazdan daha 
vuhirndir. Buğday ve ham 
madde kaym.klarımız l~h
likededir. Ordumuz hu yaz 
sonunda Hçüncü defa ola· 
rak karşı hücuma geçmeli 
ve almanları yenmelidir. 
Düşman kuvvetlidir.Geçen 
büyük s·waşta iki cephede 
<;arpışan Almanya dört 
yıl savaşı d ıy rn nıştır. 

Şimdi en acele :vazife
miz daşmanı durdurmak· 
tır. Panik yarataıı biitün 
parıikçiler vatdna ihanet 
eden adamlardır. 

RusyJda uçak yaptm 

Moskova 17A.A.- Sa 
ııayi Komiseri hava en
düstrisi llnkkmdtı verdiği 

bir demeçte, şimdi }{us
yada bir günde yapılan 

uçakların geçen yıla nis· 
belle daha çok olduğunu 
Alman istilasına giren 
yerlerdeki uçak fabrikala
rnun duba önce emin yer 
lel'e nakledilmiş buhll'du
ğunu söyiemiştir. 

SON DAKİKA 

Yeni Dahili ye 
Vekilimiz 

Dahıliye teşkilatın t 

Bir tamim gönderdi 

Ankımı 18 \.A.- Dahi 
liv,.. Vekili R c~p Peker va 
zifesine b 9\arken VekilJiye 
bağlı biitün teşkilata bir 
tamim göndermiştir. Hecep 
Peker bu tamimde diyor ki: 

"Dahiliye Vek'Ji olarak 
bugün işe b<1şladırn. Dahi 
Ji fişlerimizin başında her 
şeyden öncl1 c::wniyet me
selesi gelir. Mahalli iş1E-r 
günün şartlan i~~inde si:· 
ratle görülecektir. Bütün 
mesuliyet arkadaşlarımdaq 
ilk ricamdır. 
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Dumlupınarda ı 
30 Ağustos Zafer Bayramı mü 1 

nasebetile yapılacak tören' 
" 

programı 

Başkumandanlık mey· 
dun 'lluharebesinin 20 inci 
yıldönüınü colayısile 30 
Ağustos [u'lllup nuda Me.;. 
hula8ker Ab:desinde yapı· 
Jacak merasim progrnmı. 

1-- Merasim Dumlupı· 
narda 30. Ağustos günü 
saat 11 3'.)-da yapılacak· 
tır. Merasim amiri Afyon
da üskerlik mıntaka ko
tamuır. 

2- O gün~ merasim 
büşlamazdnn evvel, .Meçhü
laskor Abidesine, Büyük 
.Mıllet Meclisi, HaşvekAlet, 
v~kaletler, Ordu ve Cüm 
huriyet Halk'Partisi, Beden 
Terbiyesi Genel Direktör
lüğü, Kızılay, Türk Hava 
Kurumu, Çoçuk ~Esirgeme 
Kurumu, Ordu harp ma
lüllf.ri, 'şehitlikleri İmar ce 
miyeti ve Türk Basın lıirli
ği adlarına birer çelenk 
konacaktır. 

Her makam çelengini, 
kendisini temsilen gönde

. receği bh· memur ile iAbi
df'ye koydur<! caktır. 

3- 28 vilayeti me 
ı·asimde biri Parti ve Halk 
evi diğeri vilayet umumi 
m~clisleri adına i i zat tem 
sil edec-;.ktir. 

Bu mümessil ... heyetler 
ler de vilayetlt>ri adma
birer çelenk INyac1klardı r 
Çelenk tedariki zorluğun 
dü kalan vilAyet ~heyetleri 
Çam dalından vaya başak 
tun birer Çe'enk yapıp, 
üzerine rozetlerini lıağhya
rak koyabilirler. 

- Merasime i~tirfik 
edecek kıtalar: 

a) Askeri kıtalar: 
(Milıt Müdafaunın tayin 
edeceği miktarda) 

h) Afyon, Konya, lzmir 
izci'eriy1e, lstanbul ve Anka 
ra yiiksek o~ullarını tem
s ı l eı.Fcek bir ka~m tale· 
,br. 

( \ıli kt:ırları .Maarif Ve
kaletine 1 te3

1lit ve tertip 
edilecektir.) 

c) Bed ·n Terbiyesi genç 
lik klüpleri adına bir mü 
kellef kıtası. 

ç) Kütahya ve Afyon 
vilayetleri köy ve kasaba 
ları balkının istiklA.l harhi 
ne iştirAk elmit mücahit
lerinden teşkil edilecek 
ha 1 k kıtaları. (Bunları Af
yon ve Kütahya vilayeti 
Parti &Reisi müştereken 
t~rtip ve teşkil edecekler
dir.) 

5 - Bu kıtalnrın hep· 
si merasim yel'indo, mera
sim amirinin em 
rine g:recek, bunların ge· 
rek mernsim yerindeki du
ruşlarını, gerek geçit :res
mindeki sıra ve tertipleri· 
ni Komutanlık tanzim ede 
cektir. 

6- Ayui günde yerle 
rine dönebilecAk kadar ya 
km köy Vd kasıJbaltuın 

merasime büyük ölçüde 
iştiraki temin edilecektir. 

7- Merasime 30 ağus 
tos günü saat 11/30 da 
top endahtı ile başlanacak, 
sırası ıle, Ordu, Cümhııri
yet Halk Partisi, Halk<:v
leri, lstanbul -ve Aukara 
yüksek okulları ve Beden 
terl>iyusi umum Müdürlü 
ğü Gençlik klüpleri adımı 
olmak üıere birer nutuk 
söylenecektir. 

8- 30 Ağustos igünü 
akşamı rndydda Partice 
bir konferans verilecektir. 

9--0 gece bütün Halk 
evlerinde ve Halk oda'a
rındo toplantılnr yJpıla· 
c1k, istiklal harbinde mil 
1etçe gösterdiğimız kahra
man lk ve fedakAı·lık ve 
30 Ağustos mejdan muha
rebesinin ehemmiy~t ve 
kıymU hakkında kotıuşma 
lar ve konferans' ar tertip 
edfüc~ klir. 

10 - Bu büyük ve mil 
lii hadise hakkınd ıki me
rasitne mutlıuatırmz 3J ve 
31 ağustos günleri yapr.
cak arı kıymet1 i nPŞriyatla 
i,t\ ak pt•tıij olac<:•klrdır. 

11- Halkımızın bu 
merdsime kolay ve ucuz 
iştiraklurım tr~min için 30 
Ağustos günü :Afyon ve 
lzmirden merasim ye i is· 
tisyonu olan Silkisaraya 
ucuz tarifeli gidiş ve dö 
nüş trenınri tertip edilecl~k 
tir. 

12 - Sirkisaray istas 
yonu i'e merasim yeri ara 
s111d>tki mün·'lkJJat vd me 
raism yerindeki tertibat 
ve hazırlıklar komutanlık
ça temin edi'ecektir. 

B) Gerek: bu münakı-.:-
18.t ve gerek merasimin br· 
yeti umumiyesinde Kütah
ya ve Afyon vililyı tıe,; 
Parti teşkilatı mıntaka ko 
mutanlığına her tiir:ü yaı 
dımııı azami8iııi yapc caklaı 

dır. 
13- 30 Ağustos günii 

Almanya Vilayette 
Yeni nakil ve tayinler 

1 

1 - Su işleri 14 üıı-

Gelecek kış bir uzlaşma 
yolu teklıf:eyliyecekmiş 

di şulıı ı lıesup memuru 
Emır. Lt-ki Er:ı.incuıı su iş 
Jtıri lıEE:mp memurluğuna 

nakledi ' miş yerine Sam-

f Lon<lrn 17 A.A. - Po-
lonyalı askerler loplun ı ı
sında bir nutuk söyliyon 
Polony:.ı Utışvekıli Skors
ki dvmişt:r ki: sun su işleri heı·mp me-

muru Cemal Bayrakdar 
tayin olunmuştur. 

2- Jıındarma subay 
okulunu bitirenlerden tev-..., 
men ~lelımet Kıvuı":t Aq
takya merkez kazı Jan· 
d:.ırma takım Komutanlı
ğına, lbruhim Arman Kırık 
han Jandarma takım ko 
mutı:ınlığıııu, Fevzi Akat 
dörty) l Jandarma takım 
koınutanlığımı, Enver Gök 
çen Yayladeğııv, Haydar 
Çağlaym!er lskend~runa, 
Zekeıriya Fırat Hassaya 
ve Mevlud Kurugül Vilayet 
merkez komııtaı Jıklarına 

tu~ in edilmişlerdir. 
3-- Erzincan polis me· 

marlarında Rıza SönmPZ ' 
Bıılıkesirden Şat:iıı Seç~r, 

Vandan Llt~mzi Şahin Vi• 
layelimiz Emniyet Müdiir
lüğü ernriı e naklf!a tayin 
edilmişlerdir. Vilayetim iz 
pol!s:rut murlarındanMustafa 
Özkan t:skişehire nakle
dilmişlerdir. 

Cümhuriyet Müd
deı Umumısi 

Şehrimize Cürnhuriyet 
Müdde• Urnumiliğine tayin 
edilen Etlirne Cümhuriyet 
Müddei Umumisi Aşir ev
ve· ki !gün :şehrimize gel-

:rniş ve dün vazifesine 
la~ş•amıştır. Basın aleminin 
eski bir emektarı o)an ye

ini Cümhuriyr t Müddei lJnıu 
miyemiZt! hoş geldi'er, der 
kenı.lis~ne başarılar dileriz. 

lngiliz subaylarina 
verıl~n salahiyet 

"Almanyanm savaşm 

dörtlüucü kışındun önce 
bir uzlaşma barışı teklif 
etmesi muhtemeldir. Bit
ler şimdi bülün lümitlini 
buna hağ'l tnıı~tır. Fakat 
bu teklifler ıniittefık'er 
lsrafından kesin olııralc ka 
bul edilmiyecaktir Almau 
ya kati surette. yeniinıedik 
çe bir barış yHpnrn!nıza 

imkan yoktur. 

Gandi 
Dünyanın durumu

nu anlamamış 
Londra 17 A.A.- ln

gili1. işçi partisi lleisi şimal 
Amerika ha'kına hitaben 
radyo ile bir nutuk söyle
miş ve demiştir ki: 

·•-Gandi dünya duru 
munun vahimliğini anla
mamışa banziyor. logilte
renin bu günkü şartle. r a·
tmda Hindistandaki ::nesu 
iyeli büyüktür. ,Hindista 
nın istiklali ve kendi ken \ 
dini idare etmesi ancak sa 
vaştan sonra<lüşünülebilir.,, ı 

Çor çil 
Londraya döndü 

ilan 

Yenidelhi 17A.A.- Son 
k:argaşa\ıkltır dolayısi'e 
Hindistanda yüz'Jaşı rütbe 
sine kadar olan lngiliz su 
baylarma mallarını müda· 
faa için adanı öldürmek 
sa lahiy~ti verilmi~tir. 

lTALYA lSTlLA r.DlLlR3E. 
Vaşington 17 A.A.--Es 

ki ltalyan başvekillerinden 
Naziz\m aleyhdarhğı ile 
tanınmış Kont Sonurc·a Fa 
şist alayhdarı ltalyar.la 
rm kongresinde bir nutuk 
söylemıştir. Kont Sonuıc.ı 
bu nutkunda ltalyanm i -
tilAsmınFiişizmin sukutun 
çapuklaştmıc:ığına işar 

eylemi~tir. 

akşırnıı Afyon vilAyeti C. 
H. P. Reisi , Or - u . mera· 
sime iştirak eden ht,yetler 
ve halk mümessilleri şere 

fine Afyonda bir yemek zi-
yafeti verilecektir. 


