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Kütahya ===Mebusu Recep .--Do-kto--r F-ik-ri -Tbzsmsas- l~~i~i-
... -- ::" ··- ' - ... 'Qo 

.~~er Dahiliye Vek~li oldu e~=~~~:_li;_a:_~~-~~-~:_::_t:'v~t:::::i Sovye-t k~vvetlert 
KOY DAV ASI 1 Nafia ve Müdafaa Vekilliklerinde bulunan M![LŞ~~!u~ maQlüp edildi 

rı . Muhtcrı,,m B<ıc...·cl.!•. . ~ --, Y8An0 İkavra8, kı1I= filmA.AİZ .• in_hniozkm- 8<lfılıe8rf,ien İk:"nfidı.8sınkı. ıecadııi1ynn0rkUut~1 ~t:~:~~:.~~~t !;·~J;';h;~J~ 1 i!H~;~;'.:~~;:::~:;:~ı\r~ K::~:~:ı~d:e~~=~~j:~:ı 
ı~, .. t v'- ımımı· T · ki J , " , Vekili Erzurum ).lebus~ rn~- 1 rı~ Saracowglu ıle maıy?tı e: ~ k "' O'/rmlc görn1<.:mclı· · ~· ıtr yr c toı,raksız ki>yl ii t·r. lı:üy- tor F;kri Tuzer'in ölümüyle a- larız. metli Doktor Fikri Tu~crın kanı oldugu halde g,PldıJer 'e 

ı "J~t~i-bir ttlo<1u1 ola~;~1~r~uhundft tluGv<lıı{jıı i~tiyuh"1 nıwı .. ~ıf- çılan Dahiliye Vekaletine, Kü- Yeni Yekilin Hiznwtlerl , cenazesi bugün saat 17 de 'j cenazeyi Ankara belediye d, • 
lüyc k~ıul başka· hamleler de bak

11f. et 
1
·B 

0
r:t'Wym· ki, bıı Jwm- tabya Mebusu Rece.> l'eker'hı Yeni Dahilive Vek:li Recep merasimle kaldırılarak Asri ircsi önüne kadar takip bu- Sovyetlere göre 

ı to~·raı· t . e ıyor. ııgimc nfabctlt; Jıer köy n-• ..,.ker, m1·111· ın· u'"cadel~;ıckı" hı"z- ~ d·ı . . d 1 "l>Ud· ""k b ,. ' rnıtıı etmek t h • bi t w ~ tayinj yüksek tasdike 'ktiı~n r... ':;\& Mezarlıga defne ı mıştır. yur u ar. 1 

')"' lıYuk bır t k1 'c ı.ç r oıırugı ooş 7nrakmcı- etmi.~tir. mctleriyle, mebuslukta, vekil- Namar.ı saat 16.30 da lm· Ciimhurreısimizin sağ ta· Don nehri batısmda !.~mı fol.ai.i.,,k <tti-ıcrıı k1 ~ ~dt~ıı tcşldl edeı-. Fakat btt. prog- Q. a· k d b ı d ~ lı"kte ''e Partı· ı·şıe .. indeki faali- ]abalık '-=r lıalk ku"'tlesı"nı·n ve rafl"rınd" Bı··,~,.;ı·k '"ı'll<'t M"" I\({~ n<la. d 1ıtıl d ·: ;. bfaırıı ırm. son gaye olamıyacaldır. At'· ....,ım ıye a ar u ~ın ugu va- '4 ut ., ... - • "" -..... Al f • t x. d 
·'' nı uır homl" lm..şlıyaoaldır. zif'e ve memuriyetlerde biiyük yctleriyle tanınmıştır. Recep merasimde hazır bulunanla- lisi Reisi Abdiilhalik Rendıı, 

1 
man ar zayıa a Usra 

-------- _J başarılar göstermiş olan yeni Peker, 1889 da lstnnbuli:ı doğ- nn iştirakiyle kılındıktan sol tarnflannda ela Ba vekil Peı lin, 17 (A.A ) - .l\lnuın Yazan.. Vekile büyük muvaffokıyetler (Sonı.ı sıı. 3 su 2 dı:ı) ı sonra Rahmetlinin, Tiirk bay Şükrü Saı·acoğlu bulunuyC'r tebliği: 
HÜSEYiN CAHiD YALÇIN rağma sarılmış olan tabutu w onlnrı, şehrimiz<lPki bü- Kıtalarımız wağı Kııb3İl ce-

RESMEN BiLDiRiLiYOR top arabasına konulmuş ve yük ve orta elçileıle bu eki- nubunda. Ye Kafka. Salınt };1· 

Do ligiltnenın tanı . : cenaze alayı ~ant 17 de Hacı- Jiklerin erkanı, Vekiller He- nin şimal batı lu$fl'lında b:ı.şan 
nınJGrından bırinn1!8 .6!· her köyliıye kafi toprak temi,1 bayramdan hareket eylemiş- yeti, Prıti Genel Sekreteri, il yaptıkları taarııızlm- ı:ıun-

k ta(iyosunda 1 · it .ngıh~ etmek ve hiç bir toprn~ı boş ç•• •ı M k d ir. mcbushr. Genelkurmay Bmı sında ileri har(·k~tlerln ,l~\.-ııı 
e oy dururn1mun 1~1fil~

1 

eı ede~ bır~~rnamak çoJr büyiik bir te- orçı os ova a Alayın en önünde bir sii- kanı, 'ckalctleı erka~ı ıl~ etmjşlerclir. b~ınd çok dıkkate ınes~ıes~ rakKl adımı teşkil t•d,•r. F'aV.at vari miifrezesi gidiyor. Ye o- merhumun dostlun takıp edı Karndeniz kıyı anndn h" n 
f1 • kontıŞnır, vapu s· d .. ge.r]~ bu programı tahakkuk ettir- nu piyade jandaımo. kıtala- yordu. akınlnrı esnasındn. ıfl~ mruıa 
u .~ler, bizde \İi.ıyUk ib"oyıe:ııgı ınıek bizim için son gayı> ohmu- riyle matem marşı çalan as- Yollarda halk tarafından mt>n. up liç kıyı gt>mı~i bnhuJ. 
Jknıtdır. bför uyand ır nlaka Ya<'aktır. Jnni/iz Baflıvekllinin Sin/inle yaptığı keri bando takip ediyordu. selamlanan cenaze alayı Adli ıruştır. Düşman Don bılyiik dır-zı. 1 et.ın.iş o t~z. ınnazsa Ya- Arkasından derhal ymi bir u v Başta Milli Şef İnönü ta- ye Sarayı önünde durdu v seği şimal doğu doncnu:l·•acle 

},at~U zatın konuşnıa,-,1n<] 1;. hamle ba.şl~yacaktır,; Çfü.ki.'i gÖTÜŞRle/erde mühim karar/ar rafından gö.1derilen çelenli tabut top .~.rabasından .cena- tmnamiylc rnağs.lıp cdilmı:; 'Hı 
d t~n ~nlıyoruz kı ı a~1· ıza- t.?Prak sahıbı yapaeag 1mız köy- r · bulunduğu halde yüze yakın ze otomobilıne nakledılerek kıtnlruımız her tarafta mhır 
./ sımdıden kurulrn' ngı ter~- luler, bugünkti köylülPt• O'ibi ve a/ındtğl haber Ver//igor <;elenk tabutu taşıyan top a- Asri Mezarlığa götur\ıldü. kıyılarına ul.ışmı .. tıı. EH!> uli, 
t, f!C'<.miş b,'r kom~ş.''e !~alı- bır köye baö-JıyacaD-ıını;. t~ı>rnk- ' d Al (S~~u "'a s Sil 4 te) len topraklaı'lla d<>gını1• hal0t 

~~~~=lei~~ ;~~~~~:~~e~~ H•ıtlerı'zm mahvolmadıkcasavaşhı'fm'ıyecek_'~ra=b~a·s~ın~ı~t=a~k·ı=·p~·e=d~i·y~o~r~·u_·~~-n~-~~~~~~~~-~-·~·~o~~~~~·~~~~-'~~~~~-{S_o_nu __ ~~~~-:_u._fde ~ılo.I'r'akl ille ın .. Planlar 1 Şlp duracağ'IZ Ye köyliimüzUn il 
~~~ıden in :ı. !.iı.blı~ ~!~~ır. Bu haline de,_ köyleıim;zi!! haline vvvv-vv-VV'VV'o/Vlo/Vlol'V'\./V'~.l'\AAAAA""""~~""'""'.......,~'V"VVVWVVV 

1 
ek Ek e 

hidımanJur ndan ha k l::om. d~ yanncagız. Şu halde ılk InPr- Kudüı:;, 17 (Radyo _ Sı~t Bu görüşm1.; cıcie pcl: miihim p •t a ve onomı 
f:a rleı 'E' binaJan rap 

0.lmuş j h.al~y~ erıştikt<'n som~, köyle- 22.15) _ tngiltere Başvekili kararlar alınmıstır. Her iki hü- O 1 1 
ln rr zrınnet.rııl"mc:lid' tamu den r.ınızı Y«şatnbilcc>ek bir şekle Bay Çorçilin Moskm·ada, St.J. ıa kOrnet, Hitleriiİrii ,·c buna ben 
d g~ızler Çok d ha ı~. ~ıınu sokmak ,.e .köyliilere rl<' her in- ile görüşmelerde bulunduğu ı t'$ zer zuliimleri bertaraf etmeJık 
lea. u)},u~\orlar. ~C'.n•~.!na~a- sanın hakkı olım yaşama. ı ahat- men bildirilmektedir. çe saYaşa nihayet Yermiyecek-
Y:~n ı la 1

• nıesek>di ~n u k~y- lıkları.ndan, yaşama keyiıl131 in- lcrdir. YapıJaıı bu görüşmelt•r-

1 
Politikada yumuşaklık ve uysallık ;österen. halk ~ile ekono~ide inatlaşır, 1 
aksileşir ve sertleşir. Bununla beraber mılletlerm ekonomık _şar_tlan~ın 
donduğu ve iktısadi duq.Jmlarının kalıplaştığı ~e h~: ~ılletı~ bır 
çıkmaza girdiği samlmamahdrr. Her devlet kendı kabılıyetıne goJe ı 

ekonomide de çıkar yolu aramakt~. hatta bulmaktadu. 

ara~n me .. ~uı olncaı:'l m l~~f\ıs- den bır pay ayırmak ~nyc.~i uğ- . Bay Çör~i.Iin refakntinde Hiıı de İngiltere, Rusya ve AmerH:'l 
rnıs nu SOkuirnuı:ıtur h ~ l" eker nında 1;c1lışmıya b.ış!ıyacağız dıstan fngıhz ordulan kumarı- arasında tam bir fikir birliği ol 
h kYonun bu b J>tak .. a a. o- 1 <l~ınek olu\.·or. danı, Orta şark İngiliz hn\"a ku- d - b. d h 

1 1 
t n ){ ... ..l ı tetl~ k t k ugu ır a a an aşı mış ır. • .. ,,'r1,.,_1,,un ~ınıat b r 1 apo •. 1 :a

0 
Fakat bu iki gan'' i hiı biri:ı- mandanı, Mısırdaki Ameri a B Çö. 1 h . 'f . 

• ·ıı ı ı .. d .ı "'' ay rçı , ı tıram vazı caı· 
türd .

1 
t'.<!Ek knd. 1 ı~t.-r· .1 n~.( ~ı~ ayırmıya, ynnı zamanca kuvvetleri kumandanı İngiltere ni gören Sovy<.'t kılasım teftif; 

llı:,u anla Jlmnktad 
1 1 crı go- bırıni diğerine takdim etmeğe Hariciye nezaret umumi katibi etmiş ,.e selamlamıştır. BanJo 

l fBu nıtm, Rl°bHlt: 1 ıı ·. .. IY!Uilakıı. lüzum Vat' mı? 11dsiııi ve İngilterenin Mnsko\·a E'Afiıi 1ı:ıgili7 Amerikr-tt "'<' Enter.nc;-
l ekhır dıyor kı 11

@ 1z mu- I bırden kucaklıyacak kactar cö- bulunmaktadn. yonal marşla:ın çalmıştır. 
lngilt<'re:.nın k mc:>rt, ateşli ve imanlı cia.vrana- roı:. •• 1 d St ı· d b~q Gece, Ba"' ( ... ·t,r•"il r.ıel'efine ve· lcrd1.:'tı y, n oylt:>tı Ve' köy- maz mıyıı? ÇünkU blt"'tsıı·aftan uvruşme er e a ın e " - , .. " 

dcnbq ...j •. ~.n rt nı1 l'.nelc:r- k.o.-ylü'·.e t.oprak ve ıopra:fa kö'-·- ka Sovyet hariciye komiseri rilen bir ziya··~ttf.' Stnlin de Jııı.-
~ «'Jj n:uh " .. .ı Molotofla Mareııal Voroşi111f zır bulunmu11 Ye mtiteaddh. 

tJyeuE'. b-ıılunn akt t .... ç b.r va- lu temmıne (<alışırken diğer ta- hazır bulunmıış ve Hariman ~1'.l l defalar, Mütt·~fiklerin zaferi F.e-

YAZAN: Ş0KR0 KAYA 
" it ık Churcı'·ıı ndır. Roose- ı::ıftnn da köyl..rin ı~rnhı çare- Bay Ruz\·eln t~r.ı ... il etmiştir. refine kadehhi kaldırmıştır. z:ılannn AtJnnt1!. na ında im- !erini araştırmak ve 1~i komis- _.....:_ ________ ,.:__ _____________ _ 

1.ster tlemokra.tçn, ister isti}>· l 
datla idare olunsun, İ3t('r gönül 1 
nzası ile, ister zorla lmı11lmuş 
olsun, her politik rejim hı.ısmsi 
kar~kterlerinden, fikir ve ahlak 
kuvyetlerinden sarfınazar, mad 

=I HARP DURUMU 

Japonyamn yeneceOi güçlükler 
d nıokrru:.ıle/ l' bey~n~nmC:si 1 Y~nların dipsiz kuyu<.;una dUşü
Vf tnr;f etti B ı~icallerını tayin rup elden ka<;mnadnn fm~li biı· 
:Va<la na ı tat~ 1 je, ll .1' Bı itan- çnre bularak icraata geCl}lek, 
Ş~Yet uunyanı ~ hdıkccktir7 memlekette harikalat• yaratmış 
d~ hal~n(' n a :t ıyi . bır ol~n Cümhuı i?'et rejimi ir.in ya
~ıııtanyan,0 .d g1t-tıulm~nde dn gaııac-ak bır zahmet değil-
once Britany a. ı:o lı vlac. k i&e. diı. • 
ha ı:ın,n kı>dis.i · .1 B c 

l ı b:ı nıem} k nın ua- u, tam umhuriyctin Fan ve 
zırn g lnıeı. nı ~ c et alır.ası liı- şerefine, yUksek himınetıne ve 

Bunlı:ıı 1 0~ yılmaz azmine layık bir hcdc.f-
dı~kcıtıınızde u~ En ıncv~uun ı tir. Çii.1kü yeni Türkiye, ifti
l'ilt?.d l.::ıhli b ·<:'arak ?.ihni- har edemi\ eceği bugünkü köy
~erın Yer .ıim 1

• ~•.kım faal.iyet- ' lüleriyle kalamaz. Köy· namına 
guna h'. ctn?"~ ,·· ıhmış oldu- ı ortaya çılrnı abilccek ve ui);;.sü· 
lı°'ilh~kıi\• ln <'İt K k, b 1 rnıdir? miizü gerıe gere göstcrı bil~ek 
ıhtı~ uıımız ~ ~! e InC'\•.zuunun örneklerimiz kac tanedi .. ·; 
~rk, .l>lılnn gcc~;~ı~~e -.01o.rak 1 ._İngiliz mUtcfekkirinitı buglin
nıÜzu~ ~o~·crı01 •2i clil~~ü~~~-;:e l k.~ lnfPliz .ki?yleıi h,\klmı~a şu 
Yi ·U gorth uı~oı u 1un. ugu- suyledıklerını de dinkrsek vere-
] ı><.th~ nrette .z. ngılte~c ! <:eğimiz hiikUm tam olur: 

oh :ınıar ti.Jn lr: ·ıZll•~ aret "bniş ı "Herkes tscllnı edi\Jor ki e-
1lkk ,_ .g "-re k'" ·l · - .ı ' .,el ında az «::ok bi . 0 :Y en ger bu h.1rp neticesiııd.~ dünva 

e ılllrni ] 1 dir. l ~ıf ıkw peyda 1 daha iyi şeylerı> ka.vu1-1an11yacak 
:Y~d hatta <laha ~gı ,w er:!11n d~- olursa yapılan blitiin fedakar
ın e bulunan baş~~1 ır .sevı- 1 l~~_lar . b~şa . ~itmiş olacaktır. 
ke rnlokctıer.r,in k~ 1 .;'\Vrt!J~n. hoşlcrımız bızım kuvnt kay
fi{1ndı huclutıanmız ~ eı.~ı ~ız nagımızdır. Köylercl~ c turanlar 
lı"aK no k .. dar m , 1~ _ın 1 

e g51r- memleketimi?.d'~ ne ka ;ıar liizım
lerf nt Avrup.., ıı.IU~tk !l ba~~· sa onların istedi~lcri topraklar 
ha~ ıncrnnun ola:rnıy n 1 u ·a~· dn. o kadar, hntta dalı~ fazle. e
<-ur ı:vı mı i&tıyorı 1 v or ar. a- hemmiyeti haizdir. J<"aknt 1n-

"1~rirıı dt.! s·md! e Y'·Pm;'.k giltcrc başka yerlerde oldufru 
Yorlaı• :B1 ...ı: ... ' den nra~tırı- gibi hem ltöuU henı k"" ı·· ·· b0 " hud t · •.!1,(n asırlarca • .1 , '>Y uyu ır 
!'ak u l~ı ıtnız çindc um ton{a h~yl~ i~mal .etmiııtir. Bu ihmal, 
Yod erı~ılliyeeq~ımiz ~rn ° ~- ltoyIUnun köyleri bırakıp F,elıir-
~ b"n on ... r memnun 1 u sevı- l~re akın etmesivle neticelen-
M ·~ne ~aPnıalıyız o b~nr- ~~fJtir. Bunun yegune \!aresi 

ki· Ulıt ""cm B1ıwcı«ı ~c~ .... ·.. koyv hayatını <laha hoş kılmak, 
ıu;~de tl'\pr.~ksız ltöy~~nı~, ~r- n~agı. yuk~rı ~ehir ?nyntı se
l'Uhuz toprak g<lrmcm ~? 1°~- vıycsınc yUkseltmckUr. Sonra 
" Ur.d •• ctuyclu 1u . : e.. .çın köylerde otur&.nlnrda ''Bizim 
()~f!ıı.kıy-e.Ui bir gslo>ıi!~aıı:ıl nn~ için ilerleme imkfuıı y~ktur. 1n-
1ı~ Ya. .a;f'· Görulil ~ ko ara san ıı.ncnk bilyük ı:;&hirlcrde te
u "~ley. c:ıh11 başk: rh 1

' 1 1
bu rakki 'Cdobilir" zihni dop·mama-

IJ kl\or Bu . :ı:::neer lıdır. 
.....___~- güne nlı!betıe Hüseyin OaJıitl YALCIN 

lıliiltereye gidecek 
n ~an gazeteciler 
a~nn~ha.rri • • 
Çının reisu;:::: Hi.aeyin Cahid Yal· 

g··nü 1teh • • ~ki l.ıeyet Perıembe 
l r ~:un oıct ~ rı ız en hareket ediyor 

trr1. htıı, u · u V•.ıçhi tngil. li 1Jl 
t• .:ı ı t. nın l'l\.1lr.J Cla.ve': ~~... :- ~yet perfJemhe günü 
'l u. k .. ncu ~~ gld60(;:k Gl~ ırer !J~Ur .Anl$'.a.raya hare-

• 11 ~n ınür~l!- 800 • Cumartesi ak-
,( tona 8&. 8 SU, ı de) 

Hindistanda vaziyet 
de ve gerçek olarak nilıryet bir 
kadroya. dayanır. Onun için de• 

Vişiye göre, Müslümanlar lideri: 
"ingilizler Hint menfaatlerini 

gözetmedikçe iıbirliği yapmamız 
imkansızdır,, demiş! 

i,rilsc bUe onunla . yafjaı: .. lç~n 
gelsin, dıştan gelsı~ ı~olıbk her 
deYrin mevcut rcJunın d:ıyan
dığı .k~droyu deYireı ek i~U~a.n 
ele geçirmiye çalı~ır. ~ ol.ı~ık 
kadroyu ihmal eden her 'ht1la.l, 
nt! kadar haklı ve kütılenin mcn
faa.tına ne kadar uygun olursa 
olsun, kendi eı:yle kend! .alev
hinde bir 31 Mart t~pkısı ha

Asya, bir hayat kavnağıdtr. Gözleri kamaştıran 
ihtişam ve azameti asırlarca yaşatmıştır. Büyük 

güneş devletinin asıl hedefi ise, buraya 
beyazlara kapamaktan ibarettir. 

iki taraf ta hadiseleri tefsir ~diyor zırlamış olur. 
Kolay da olsa, zorla da olsa, 

hatta kendi zararına da ols'1, 
halk kütl<'lcri - hiç de~ilse bile 
4lk zamanlarda - poiitik olgu
ları ve devr:mle~ ~azı:ı yadı~
gamszlar, oldu bıttılcM ekserı
ya olduğu gibi kabul eder, Ye 
hoş görürler. Her \'akıt ve .. her 

Yazan: Emekli General Kemal Koçer 
. Ankara, li (Rad •o Gazete- , 
si) - Hindistan mc<-Plcsi bu
gün de, dikkati ve ilgilikleri : 
toplıyan biı- mesele olmakta de
vam ediyor. 

''Bir taraftan An~lo - Sak
sonlar, vaziyetin normal bir ~e
kil aldığını söylüyorlar, bir ta
raftan Mthver de ak1'ini iddia 
ediyor. 

··~ıagpur'dn. sokaklnröa...lı;i b:::.
rikatların kaldırıldığı, dül•kan
ların açıldığı lbildirilm"kle be
ra.ber, yeniden bazı lrnrıı,ıklık
lar olduğu söyleniyor. Dekkan
da da yeniden 30 kişinin tevkif 
olunduğu haber verıliyor .. 

''Gandi'nin katibin!n lıapısha
nede kalb sektt:sinden ölrlüi~ü 
bildirilmişti. Berlinrl~n gelen 

(Sonu S;ı. 3 Sü. 4 tc) 

Almanlar 
c 

infilak maddelerinin 
Fransada 

imalini istediler 
---Oı---

Laval müşkül durumda 
Ankara, 17 (Radyo Gazete

si) - Laval, Alman hükumeti
nin yeni talepleri kaı §ısında 
bulunmaktadır. Almanlar, ken
dilerine lazım olan Jnfilak ntad
delerinin Fransada imalini is
temişlerdir. 

Lava\, htc olmazsa tu mad
delerin Jmali için ha.kiki Japirto
nun verilmesini istemiş. Alman
ya da Fransız ~arapları zararı 
pahas;na olsa bile ispirtonun 
Fransızlar taı·afında.~ temi)l &o 
Ciilme:si ıu~n~nda ıerar et· 
misUr. 

On dokuz 
gemi daha! 

---C---
Amerika kıyılarında yerde politika işleri halk kutle-
Alman denizaltıları lcrinin iistündeki ta.b:ı.lrnlarda 

ae<;miştir ve geçer. Her y~rde 
faaliyetlerini artırdılar de halk <lcvletin 1'1ekli~n.e~ zıya-
Berlin, 17 (A.A.) - Bugün de-. jandarması ile! polısı. ıl~,-~h 

neşredilen hususi tcblığ, Alman sildarı ile, müba~'ri .1.?, !.ı~~ı.dı:: 
denizaltılarının, Buz Okyanu- R jimin iyiliğim, koLtılniP1nu 
sunda, Amerika kıyıları açığın- onların tavriylc '"~ kendıs~e 
da Afrika batısında, W! Atlan- yapılan muamele}e.rı!1 t.~z.~ ıle 
tikte topyekfın 105. 772 toııilfıto ölcer. Halk kendısının ustunde-

Zeki . .sinsi ve bü\ l\k teıı~b
biisleri başaı ına kuclre

tini haiz Nipon. harekete geç
mek zamanını seçın"ktt> de ô· 
tcdenbcri mahirdir. Ancak, bR:;; 
lamak başaı mak def;iidir. 

Japonya, cihana ıılz.&m wı 
mek için savaşan A\-rup· n•n 
çok lmncıdığıı}a inandığı bı 
de.mde haı ekete geçti ve şaı lrtn 
yarınki neslinin huzuı ve r"'fa. 
hını kafil bir iılemiıı ı.emininı 
kurmak istedi. 1 

Uzak Şarkın çok verimli il
leri, cihanşümul devletlerin de 
hayak kaynaklarıdır. Japonya 

(Sonu Sa. S Sii. 1 dt) 
(s S 3 S . 2 d ) • (Sonu sa. 3 SU. 6 te) 

onu a. u. ~'~~~~~-~~~~--~---------~~~~------~ 

Ticaret Vekili dün.birlikler 
merkezinde tetkikat yaptı 

Afrika-' da 
---0--

ingilizlar, ~1ihver 
mevzilerine karşı 

hücumda bulundular ---o, ___ _ 
Uçaklar, Tobruk, Sollum 

ve Marsa Matruha 
taarruz ettiler 

J{,1lım.~. 17 (A.A.) - lJıgıliz 
tebliı:i: 

15/16 Ağustos gect;aı biitib 
, cephede devriye kollanruız faa

liyette bulunmuşlardır. Şimnl 
v~ m~rh!z kesimlerindo düşmnn 
Dn(\Vzilcriyle i§Çi ekiplerine tn
arnırJ.ar yapılmış n> hırpalan
mışlardır. 

• . • • Durgunluk Dcv:uncla ı 

Behcet U .. , formalı•teler yü~ünden haftalarca ış tak1bı Lond"a, 11 (.A.A.) - Bntı 
c. ·' • b I d kJ çolıln~ dı:rgunluk devam et-

mecburiyetinde kalan iş sahipleri!un maruı: u un uı arıJ· nıeı:tQdil'. Hava fa.nliyeti oımue 
ll Id imasını istedi tur. Tobruk, Sollum, :Marsa· 

kırtasi güçlüklerin Ka . ~-1"~,w .. _ (Sonu e.. ! ao. ıı d~l 
. m~u·ctı'ı·. Ayl!C& müd:.ır.ı:gun. t Birkaç gUndenberi §ehrimız· ~ .. v k ı 

de bulunan Ticaret Vekili Dol~· bütUıı scrvtsl~rini gcz&n e .ı. M n ·ı fa t u r a 
tor B~lıçet Uz diin sabah vilfı· mcmurls.rda~1 gördUklerl i6ler a 
yette Vali ve Belediye reisi Do~ etrafında igalıı;,.t aJmı~tır. ithalatçıları 
tor Lutfi Kırdardan iaşe işlerı Bilahare Vekll .lEJ?ir manifa 
etrafında izahat nlmı~ ve bu a- turacılnrının şehrmuzde nçtı~~ 
rada ti.iccarı tUccarla kontrol- ıarı satış §ubcsinin Mılm~ ~?= 
Çlan alınacak neticeler üzeı·incle reninde buiunmuııtur. Vckıl, og 
ileride kendisine bir rapor gön- ledep. sonra itlıaifıtçı ~e ihra
derilmesini istemiştir. eat~ı birlikleri mcrlcezıne g~l: 

Behçet Uz bilahare mıntakııı miş, bu teşkllatlll sar~·ııJl~rını 
['icar(tt müdUrlUğüne giderek ayrı, ayrı gezer<'k ya;:n. ın ı lc-
tnuht~lif tlcaret §Ub }erinde n- So'HI Cı. 2 Sil 6 da) 
,.hknhları kabul ederek l?'orUs-

--~----------D----------

lzmi r merkezi, diiıı merasimle ıehri~ 
mizde yeni bS~ s~tıŞ n:~ğ•zası açtı 
b.mir r.'\.'Ulifaturn ıt.h ~ı tc-ıln

rı, şehrimn:de b "r . .ıtı:J ı' <ııı 
nçm:ıO-u, karar ve.m "l1ı. Di111 
Ticer~t Yl>kıu B .ı .:l ı · ,,, t· ... 

fı\.dan Ye;. li Mali. r Pazm '.an 
ruı1. • r>a,: :Z..LrlGr.ı }fam t Jfo. 
r_\, r. hır mu.' . ı Zıja n 

IS<. •" E; ~ Sü 1> d •} 



ya Abdullah! 
:ı , ••• ·e A bchıl-

- Yalan .söyliyen ben ce;;>ilim 
sensln ! Çünkil efendim Ebu 
Al Sma ibu şohre ancak birkaç 
seııe evvel .gelmiş ve hakm.z y& 
r.e ·dama mahlWm edilmiştir. 

Tam öldürüleceği sırada endi
&:ni hı.vuza atnra.k hayat.mı 
ku 'tnrm.ış; lfr da.ha da bu şeh
re n ra.k ıbasmamı tır. 

Emir A ullalı : 

- Yal&n ! .. Y lan! diy. hay
kırdı. Beni, hortlak ~ek!ıne gi
ren karo şi Ebillharımı elinden 
.Ebu Ali SUıa ıkurtamu tır. Ben 
<le bu ıiyfüğ'ne karşılık onu ııe
hirden .kovdum. 

G c ve güzel kız, sürekli bir 
ık a savurou: 

- Efen Ebu AH Suıa. se-
nin g:bi aptalları iste böyle al
dntıır ! S:ı.na üc .gün ti~ gece ö

m teri döktii n o lıo ğın 
Eblılhars obuıı,y~p bir s:vri si
nek ; o hartlağı evvela z=w.ırsız 
bir kole , sonra da bir çivi 

· e sokan deniş.i::ı F...bu Ali 
S na olmayıp alelfı.de bir i öpek 
ol::i !UTIU art.ık öğrenı.ı .. .lisin ! 
Bu kadar kafi... Şimdi s'.lna bu
t' dan -de hat gitı;qeıu ve b;r da.
ha k.a ına çıkmamam e.m-ecli
y.orum ! 

Tcbc.asına da.i111a enıir ve ta
l kilm ctı:xıeğe .alıslk olan E
ınlr ~ullah, bu sözleri duyun
ca c"leden ~ıktı. G ç vo güzel 
.kızın üzerine atıldı. Kız da üze.. 
ı ıııdc-k.i yorganı fırlat.ara~ Emir 
Atıdullaba karşı kcn:iisini mü
<!...ıfaa vaziyeti ,aklı . .lk""i ara-
ı ıda muthi.s bir ~u Ir~ bıış

lndı. 
Bıri fevkalade güzel, diğeri 

i ıno..duıa çirkin olan ik.i vü
cut bi~ anda yere )'U\'arlandı. 
Kfıh 1-.ız alta gidiyor, fuir Ab· 
dull h üste C'kıyor; kiilı Emir 
Abdullah alta. gidiyor, kız üs
te çıkıyordu. Bu vaziyette bel
ki yarım sant boğuşt.uıaı·. Ni
ihnyet .mıntı· Abdulla.lı, v:icudu
nun her tara!1nı sun sıkı sanl
mış ve kemiklerinin <;ıtırdama
ğn başlam.cı olduğunu 1' ı ede
rek yarı 'l> ygın halde yere 
yuvarlandı; hayabnrl u i'~di: 
-ni kesip ırözlerini kap dt. Şimdi 
kızın ku•,rvetli kollan a.•·;u11mda 
inim inim inliyor; ıar sıra da: 

- hndat!.. İmdat! .. 
Diye haykırarak ctro.ft.an 

yardım istiyordu. 
• (A:rlroBı \"ar) 

Bununla bernber bu kafile 
Haydnrabada vardı. 

Şohrin l:n.pısında kayal k, snz 
hk, baUı.kh;t bir dereyi zcırıf 
bir tas köprü üstünden g ct:ler. 
Bu nehrin sulannda filler Sei'· 
be ce yüz.mektedirlcr. Bunla:-ı 
göriincc Ferhat bir kaç gün c;:
velki acı kayıbını hntırladı: 
De e, zavallı Ded<"Jini unuttu
lar mı idi? O sadık, o r:cki hay
van ne olmu~tu acaba? Oç gün 
denb ri Dcd ) i f;lk sık :-üyası'l· 
da Ot irk~ qir de • fol ,·ayı 
kaybetmek Ded.:!uid hütırasmı 
siler gibi olmuştu. Bunur.ln be· 
rab r içinden kuvvelli bir his 
bir ciin Dedenin !mrşılarma çı
ka )nı ona tem n ediyor 1u. 
Hele Ramador R"'calığı tahtı
na oturduktan sonra bütUn H.uı 
distanı bu iki mah!Uku bulmak 
tiırı e !':ef(>rbe!' edeıı1ez mi ;ai ? 

Uü.F · hir bir l ~ ruse, l ç bir 
f e-1 1' t bu <' o 1• '\'Umtılı .Iı 
gencin keynni k:ıc ırmaım ikc:ı 
1>n bil Ü • a d"t" ynkl tığnı
d n c-nıin <:>!dıı~u bıı 1.111 '::uda 
,.. .v ıun c-n bı.h i' l 1yınJ rııu 
onliy ceğine şUplıe mı edcı·di ? •• 

Diinsrnın bir cok R hhJm in
de tam b"r serseri ve ı:ıcrazad 
hn~ tı ?"ı. rmiı:; olan, fakn bu 

n ·ırl ıJ·r r k eyler e;jnnÜR ,·e1 
b ,r • ol k y ti en genc1nJ 
!lır Hint ı ·:ı.vmda, lnikümclıır 

Rumanyadan yeniden 
500 bandaj daha 

g tirtile k 
Elektrik, ['ram.vay ve Tünel 

işi tın si um ürlüğü Ro
ma y druı üOO banaaj daha ge
tirtm k için üslere gı~ 
miştir. 

Getirilecek bandajlara 
manya hilkfuneti dan ih 
raç müsaadesi verilir v~ 
s· re teki umıım mUdürliik 
miimessili bu bandnjlann 
rimize se kine ga.lışn®kbr. 

&.nd:ıjların. kıs en ge-
tirilmesine -ve darlık görfilen 
lhatlara y ni arabalar tahsisine 
oehcm.nıiyet verilmektedir. 

1 

Heyet mUhim miktarda hömür getir_! 
tilmesini ve nalı.lı· e işlerinin düze e 

o -ıulma ını te in edecek 
B o.. B ristana 3 k.§.ihk 

bir heyet gidecektir. Heyete ha· 
ric! ticaret o isi umum müdür 
m ;\ · · Muz ffer riyaset ede
cektir, 

He. et a dan M.alnı.ıkat 
ofisi hesap i~leri mttdUrü Raştt 
Sekendiz Bulgarist:anrla kömür 
tacirleri ile temas edecek ve 

· bol iktarda Bulgar 

kömürü getır:· esıııı 
çalışacaktır. Heyet Bulgaris·'ı 
tanda. naı. ·yat "_terini görüşe
cektir. 

Nakil vasıtalarının mu ta
zam surette gidip gelmesi işi 

dUzenlendikten sonra kömür 
nakliyatı sekteye tl,ğ:ramada:ı 
de am edecektir. 

Demiryolları ıçin ho.zırlan:uı 
100 ton bındajdan 40 tonunun 
tramvay idaresine satılması i- ı:l:E31--------

~~:~lediye teşebbU lere gi- ·But ·n Jıazır.lıklar sona erdi, Per embe 
Tmmva.y idaresi son.~ r- güı ii en/ence/ere bafiJfa ıyor 

de bandaJ sıkıntısı çektıgı J;:~ ... . u ' . v 
dar diğer malzeDlc sıkıntısı da !zmir, Cienı Sabah) - 201 ile aç.ılacak kültürpark eğlence-
.çekmektedir. Bunlunn tcJfi.fiRi .Ağustos Perşembe gecesi Kül- lerı hazırlıkları son saflındadır. 1 

iQ.in Nafia Vekfiletine b~cwunıl tlirpark da~ilincleki büyük ga.: I~ülttlrparkta mevcut bütün 
muştur. .zınoda vcrılccck gardenparti gazıııolnr yeniden tanzim e:l.il-
------~ ıc miş ve scn•is hususunda itina. 

Üsküdar Kadlko··y gösterilmiş, noksa.ı:ılan tama.m-
Festival e"" encel ri 
şehrimizde alaka ile 

takip ediliyor 

• lanmıştır. Viyana döner dolabı.! 
tramvaylara atlı karınca, ucan ördek. perili 

ev, kahkaha evi, mağarolar, alp 
teı>esi bu sene de yeni i :veler· 
le zengin} ştirilmiştlr. 

Kültfirpar.k eğlencelerinin de
ıvıunı mtiddQt.ince her gece saat 
ikiye kadar olduğu gı.öi tenv.iJ

r u 
Galata mahalleleri 

temizlik 

1 
1 

Festi\•a.l Qğlenceler1 büyük bir 
~~e ta.kip edilmektedir. 
Dün saat 17 d n sonra havanın 

Ü üdar - Kadıköy halk tram 
va~ mın roiyeye devri için 
bir knnun mevcut olmadığından 
Dahiliye v ekalcti bir layiha ha 
zırJanınoı'Ya bn,?la.mışbr. ed.ilecek, paraşüt kulesinden .at- ..oıı-•r:ı"'"""'.._,_..,,....,...,;,.,.,__.......-

nisbeten müsaadesizPj'ine rıığ

men Büyükada Yürüknli plajın
da. yaptlan eğlentiye binlerce 
halk i§tirik etmiş ve hoş bir va 
kit geçirilmiştir. 

Bu alq;ıı m da saat 21 de P.ıırk 
.Otel "nlonlnrında Festival balo 
EiU verilecektir. 

Belediye tramvay idaı·esi de· 
vir mua.m lesine ait ve devl'~ 
dilecek hak l'e salilhiyetleri sı
ralayan bır }'8.Zl hazırlamakta-

dır. Layiha esaslarına göre ha
zır. nan p oje bugünlerde ve
xalcte gönd rileoek ve eclis 
çalı~a başlayınca lnyiha 
ruznameye alınncaktJr. 

• lamalar yapılacaktır. Halk İz
mir pavyonunu, Sümoriınnk, 
vakıflar pavyonu, sağlık müze
si, ziraat müzesi ve kUltUr mü- Fnbnkadan çaldığı kuma-
zesini de zi~et edebilecektir. şı sata ken yakalandı 

Bazı fotoğraf~ar da Killtllr· Bakırlro}· 0 
p:ı.rkta. pavyon kıral8.D.UŞlardtr. si Fırın .ırKası r.m a 7 u-
Kızılay Afyon maden suyu pav- . 
yonu da açılacaktır nı ı::ı<l otuı n "'.e aynı ~u-

Mı ır buğdayının pOS 
1 ri ve koçanları çok 
faydahdır" atmay nıt' 

arışın bir kızın nltm 
çemlerine b "yen ~ 

sır Buğü yı) nın (pi kül) '"..J 
çok faydalıdır, e k t11' 
tun ız. Kapalı I rda 
} ımz. Her. ese fuım.lı b 
tir. Ara sıra ç y , 
mz. Ş er ili.ve · 
içiniz, Bob erın ı 
İdrarı sökUirür. 

Bir çocuk arkad sım 
' 

Kül
. .. :k ~ • • da Sümer- B nk oe.z f.a.brık sm 

Ş h• d • t türpar eglencelerı, 26 da alı. n K ~ a dün fabrika-
ır e na ya Ağustos, 30 ~ve lzmirin d:uı 65 .m r~ btz 1lınıs ve bu- \ 

Yo a konul yo kwtul~ 'b!lyr_alll! A.müno.sebzti• nun m tı e.,,ıni b r lira n sa• 
le İzmire. cıvar ~ayet v_e kaza- tarken uc · tü yakalall! ı tır. j tekme ile öldürdü 

Dün Belediy~ re.is muavini !ardan bır çok kimselenn gele- . 
Lutfi Aksoyun J'iyasetinde top cekleri haber alınI!ll§br. 190 hrasım fcapf ırnusf 
lauan seyrisefer komısy· onu .-b Suni göle tenteli ve tentesiz u d d 3 • 

!>"" sandallar \"e bir motör il~v ~ nıura 'Y~ ıanm a num:ıı ı-
"'rim ·~deki nakil vasıtalannın dilmiştir. da elbı~~ıı. c \ pan Yasef is-
bir henk içinde çalı.5Jllaları, ha ------------ mındc bıı-t un meçhul bır yıın
riden gelen yolcuları köprüden rarlar alımru§tır. kesıcıye 190 liı parasını çarp-
getirecek vapurlardan çıkacak Taksilerin 0 sa.at.ıerde .rıhtım tırnust ır 
!kimseıcre ıcoıayııkla taksi ve a- cıa bekıeme1erı ooının ooueook- Kurşun hırsız• 3 aya 
raba bulamaları için yeni ka- tir. 

mahktim o!du 

uz 
Beykoz Halle odası önümüz-

d eki Pazartesi günü Beykoz ça o 
yınnda .yapılmak üzere bir t- ~~...,.,=-ııııı:ıc--• 

letizm bayramı tertip etmiştir. 
Zengin bir programı :ihtiva e
den Bayrama lstan.bulnn tanın
mış bir çok atletleri davet edil
miştir. 

ang· 
a c sın·z . 

Muht lıf uı:ıl: aJlcl'deu kut il 

çal.ma:trtan uçlu Adıuı.n isınincle 
biri U.ün 3 ün ü lıyc ceza m.• h 
kcnıc31 arafıulan 3 ay 20 güı:ı 

e ruah ·fulı djlmiı:;tir. 

Spor hamisi Beykoz kayma
kamı Bay Nailin yard,uniyle bu 
atletizm gününün muntamm ve 
parlak bir şekilde başarılacağı
na muhakko.k nozariyle baka
biliriz. 

1 i e oinci yakalandı 
Şehremini Çukurbostan Şair 

Mehmet Emin sokağında 16/1 
numarada oturan eroin müpte
lası Kemalettinin yanında mi
safir bulunan sabıkaltlardan 
Tnhsin Dişli ile Hüseyinin erotn 
sattıklan haber alınarak emni
yet kaçakçılık bürosu memur
ları tarafından tertip edilen cür 
mümcşhut neticesinde 10 gram 
eroini satarken yakalanmışhu'
dır. 

olaı k bulunuşu ne kadar cazıp 
ve manidar olacaktı? 

Heyetin iki tecrübeli idarec.i
si, Oemşitle .Mis Birbck Hay
darabada varı'lca takip edecek 
leri plfını hazırladılar. llk iş ·'·a 
m vkiin en büyü!: İngiliz me
murunu .ziyaret: dm k, yahut 
Nizamı ziyaret etmek olacıı.kt.ı. 
Hangisi kol:ıy olursa onu göre. 
cck ve Ferhatm sergilzeştini 
anlatacak, onun hilviyetini Han 
edecek ve bunu göffisiıudeki i.,a· 
retle tevsik edecekleı'di. Eöy1e
cc mcseHi. Maksvcl \ y hut o
nun emirlerine itaat ettiği Ta
bun Racnsı Fcrhada ka~ı her 
h::ıngi bir hnrekette b ı R<'ak 
olursa ouu önley~k. D nnari 
S"nk'in oğlu oldugunu Sh 'l 
Mabedinin .Bnşrahibi de' ılctiy
le isbat ederek biran evvel b;i
yük babasını gö~ ıesini te.min 
edeceklerdi. 

Girdikleri Ha.ydarabat şehri 
bütün tozu ve dür.ya halkı ile 
hE>p inin dü~ce~ini ü~i_nc 
çelcti. Şimdi bi'tün dikkatleri' 
bn anti~n ve t\>zlu şehrin geniıı 
düz soknklnrı, kara çalı evleri 

Yetıi ders sene&i yo.Jc1aşıyor, Jıiitüu tr:ilcbe 'Velilerini muhtelif 
okuıllır•uı girvıe Fflm'tndan ~r etmek üzere her glln bu 
sütunlarda okııyuculanmım bir. okulun kaytt oo kabvl §emitint 
bildirecegi:::. Herhangi Oir o'k4/un kayıt ~ kal>td §(Jrllaro..nı 
gazetede ncR-ri11den dalıa evv~l 'Gğremnek istiymıler, bi.u "'Ohı.d 
Se;rvisi,, wmmıa 11ı.6kf.upla mürlC<UJ.t eder'lcr ve 8,5 kuru.şlu!< 
'P(>3ta pulu 4a gönderirl nn:almıı tılır'lt:ır. 

Harp ()kulu 
Aşağıda ya.zıh şartları )ı iz 

olanlar Haı·p Okuluna alına
caklardır. 

A - Ankarnda bulunanlar 
doğrudan doğruya Harp Oku
luna, Ankara haricinde bulu
nnnlar bulundukları yerin as-
kerlik şubelerine müracaat e
deceklerdir. · 

B - Knvıt ve kabul muame
lesi Ağustos sonuna kadar 
temdıt edilmiştir. Bu tarihten 
sonro.ki müracaatlar kabul e
dih .. ıivecPktır. 

etrafında Hjnt faı.tezisiyle A
rap sntaniııin yerleştiği bhıa
lnrd:ı, renkli heykeltraside top
lanmıştı. 

H lk onların kafilesine yol 
vermek için kenara çekiliyor
du. Ne gaı ip halktı bu! ... Bin
lerce iusan teı>eden tırnağa ka
dar beyaz örtüler icinde idi. Er 
kekl"'r geniş sanklar sarnıı~tı. 
Kadınlar gözleı inden gayri, .oü 
t'in y1izlerini bile örten beya~ 
mu.ı ı lere sarılı idi. 

Ferhtıdın ve ı:ı.rkadaşlarımnj 
arabaları ara.baları .şehrin orta 
sındn. başka bir şehir mahiye
tinde olan Nizamın saıııyına 
doğTu yürüyordu. Evet, şehrin 
ort, sınd.a başka bir §elıir. • 
Çw1ku bu saray son derece yük 
s :t duvo.rt r ortasında kaybol .. 
muş gıbı ıdı. Tam bir küçüle şe
hir, yuhut muthiş bir kale ha .. 
linde . Bu • ayda yaşıyan 
ıuuhafız v ı ıua.rın sayı ı on 
binden a ,sı jıldi. İlk araba 
bu goklere uz.anan duvarların 
or~a mdJ.ki hır -01 ta. qağ kapısı
nın omiııe ,...eldiği wmruı, k9.fi· 
leuin otıüuJ ~ gid n :ve el t\cfo a.14 

Giriş Şartları: 
A - Türk ırkından olmak, 
B - Lise bitirme ve olgun-

luk imtihanım vermie -bulun
mak, 

C - Tam teşekküllü heyeti 
sıhh.iyesi olan askeri hastaha
neden (Harp okuluna girer) 
kararlı raporu almak, 

D - 18 ila 23 yaşında ol
mnk (24 yaşına• girmiş olanlar 
alınmaz.) 

E - Diğer şartlar Mkerlik 
şubelerinden ve harp okulu~ 
dan öğrenilebilir. 

Bırlıkl,..r.dt- umumi tetkil· !er
de buluıınn B'heet Uz i,; sninp
leı inın me\ ut tormalitelcr yi.ı
zfuıden hafta nu·n işlerini takip 
etmek meclll r ıwf nde k ldık1n 
nnı gormu. ·e bıı form lite ile 
kırta.si) E."<'ılwin ortadan kaldı
rılmnsı bususıın 1 alakadarl.ı
ra emır verrui tir. 

Vd ıl Ş~refi Bi1 'l.ii11afct 
Bırhkler t are heyeti 'l'ı nret 

Vekilı Doktor Behçet Uz scre
fine bugün P rkotelde biı· ör,-Je 
yemeJi ziyaf ti tertip etnti ?ler-ı 
dir. 

nın kendıleriı e t L.1'..sis olundt;: I 
ğunu hab~r -.ı.:r lı. GurC' Pu o-ı 
hita'mn talim ~tına i.;tinat ed .... 
rek M1s Birb •k Çolidar i!c Ni· 
zam H rctll't i'lc kabul olı ıı-

tın topuzlu uzun bir baston bu- ması haberıni gönderdi. Ri a 
lunan .adam ilerledi. Onu gören ve tazimler e .,öncterilen bu !ı .t· 
saray muhafızları ve silfibh as- bere Ni.(Jl.m: 
kerler selA.ma durdulnr: Ara-
badakilerin pek kibar ve asil - I<>ııdi' . • bu akşanı ka-
1nsanlar olduğu anlaşılmıştı. bul ed~miytx: ·~ n için miite · . 

Kafileye refakat eden çap:ra- sirim. Yo.rın k am hem İtlgl-
sı.tlerde bır' 1• · ·a ti ·· · ı· ..... ~· ·ı ! . l nm: iyle l n ini sı ' ul r n wn .ı111are uz.e1·me ız ,,,ı~ı ı e ıem yanıodakı A•- d" ı.:ı- 1 ... 'I-:ı " ı.. , 1 .. 
bir Ç<>lidar (muhafız alayı ku- aJ l l .• l" • . 1 fi •<l 1., . ~C ı.; D n 
mandam) ileı 1edi. ç!lprasti, a- rup 1 nı a goı ışecegım. b<-bi hcı üz bPlli d,,, -il lir. 
raba<la bulunanların Pren.;.es Diye e \'ap göpdcrnıişti. Bu 
Mcl~kan~n misafirleri olduğunu haber, Hint 6. letlerin1 ve ahvar r 
ve ıçlcrınde .Mis Birbek'in bu- lini pek i; i tanıyan Mis Bir. 
iund <funu h ber verdi. Ço1ida.t bek'in c wnı ~kb. Hintli hü
İngiliz Mısinin sarayca beklen- ktlnıdar bu kadar mühim b"r ı----ı 
mekte olduğunu bildirdi. Sonrn 1361 
arabacılara kendisini takip et- ziyareti yirmi d5rt saat geri bl· 
melerfoi i'1aret etti. raknbilroek iı.ın muUaka çok 

'!Jç aroba duvarın geniş ve mühim sebepleıe i tinat ediyor 
derin kapısından -tı_pkı bir olacakt1r. 
tünele giriyor gij:)i- g ~erek Hele Tjza.mın Avrupalılara 
uçsuz bu~ksız bir koruya dal- karşı büyük bir zaafı vardı. 
dı. Sık agacla.r ve kumlu y llar ı~·., Birbck'in yanında bazı Av
arasında dru,"k larca yürüd~-·~' ı 'ı •r ve Türkler oldu·uau 
l~~ _ h~de ne s.ıray, ı_ıe ~~ bina u t , uş olacaktı. ~la 1 

Şab 0 Ağustos 
_ 5 g 2 

SAL 1 
Q Nle l1dı:ı. 
10.\)6 ı;.12 . 9.00 ~ 
6.12 13.18 17 .07 V&fllil gorunuyor lu. Kendilerını yol- d •rh 1 örmek isteyeceğine §Üp 

lauda bekli~en nöbctçi1er hür- he edı ı • <eıı un ıl oluyor da Y 
metı~. sel&nılı ı'~r. . b:.ı nıül:lk tı yirmi döı t saat 12.00 1,42 8.09 ,pi 

. Ço .ıdar ar~IJ.~ıa:!• be..'1'10 nt y:ı tehir ed biliyordu? 20. 21.48 4.18 \f~d 
bit· bınaya g ı 1

" lu ve b11 { t'lcnsı \'nr) ıw..--=~==-=::;ı::::llO;C!l::;;s:::~,,,_. 
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RUSYA'DA 
Ankara, 17 (A.A.) - İngil

tere- Hariciye Nazırı 'Mi ter 
EtJ n .ı. Tuman Menemene· oglu
ya Haı icılye V ckructine tayini 

- Baş tortıfı 1 incide -
Mat.ı;ıh taan uz:ı uğrn:mı ,tır. 

Şın~~ı AfrJka kıyıRı ar•kla
nnda ıkı m .. vna b:ı.tıı ılırn1'ıtr. 
te~~~a, 17 (A.A.) - itn:lyaıı 

nl. 

·rDUn Mısır. ceph s. n ı ?lci le
şı f:ıatıyctıerı bır gun l'•'Yelki
~ nu.-betıe dalın k f oln ustur. 

vrıve çarpışuıal:ır ı ~ nasmda 

a ifatu a 
i halatçıları 

muh r b ı ri 
19 . logHiı: uçakları Manş 

ge l a f Ozerind uçtular.Düşman 
- aııi tarafı 1 ınc de _ taşıt !arına, demiryolla· 

:nı~ ~tı~i Jlc ki .t . ıt ı rma taarruz ettiler 
m,,,,.._.... dıklarıru bildir-
~ır. 

&ıt~aıı ~~ diğer uç gani 
hı~-~--rp <: ngır hıısat:a uiYra
~ da şıddetıi dü.mıaıı ınü
nıcs~ı.:ıın hemen haı-ekctc geç
b3Jın YUZtinden •. ~nlıırın batıp 

adıkln.rı goriilmemtc;tir. 

Da Gaulle Samda! 
Kııd" ' 

lfi} ~ 17 <~o· Saat 22, 
rinde ? 1 Dö Gaulle, berabe
halde ~~erat ~nt;u olduğu 

General S ~Ştir. 
zırı ve ka.b· urıy~ hariciye na
k~ erkanı ln:rafur"!ln 

COŞkun ~zahÜrat.~ali 

• ge eç.ır 

Lonclrn, 1.7 (A.A.) -· İngiliz 
hava kuV\ etlerine mensnp u
ça:kl r dün Şimı\li Fram:n üze.. 
rinde uçmu~nrdır. D~mn.n ta
şıtlarına, demiryollanmı taar
ruz edrlmiştir. Kanaldıı. gemi· 
!ere hücum cöilmiş ve ta.m mv 
b'etler elde edilmif;,tir • .Aıınerilra
lı pilotlar bu u~am -gitgide 
a.rtmı bir nisbette iıftirnk et
mektedirler. 
Lo~a, 17 (A.A.) - Cumar

tesi - pazar ,gecesi ilk saatlerde 
Maltada. hava te'lılikcsi işareti 

l\'işi, 17 (A.A.) - I\' iküta
da cıkan kaı gnsalıklaı e>ctı.asm
da asker, halka ateş nçımstır. 
Aha1i arasında o cru ı ul~ 
tur. 
----~ı ıc----

Dr. Fikri 
- Sa§ .tarafı 1 ine. d -

Cenazeyi tomob erle ta
kip edenler, ar da n hür
met vazifesini de n ettıler. 

80Fl" D4. 

Sofya, 17 (lia l' - t 
21) - Tiirkfye Cümhurı eti 
Dahiliye V ı ı D kri 
Tüzerin vefatını tiıl}Uk bir 
teessürle hnber Idık. Rom
şumuz Tüıkiy"yc. böyle bii-
yük bir şahsive ın k y b n
dan dolayı rey t'errmizi 
sunarız . 

.Alnı.cm Matb w 
Beıfun, 17 (Rad) o t 

20.4.5) - Alman .Matbuatı. dost 
Türkiye DalıiliJ. \" (ll Doktor 
Fıkri 'lliiz,,,.~ ' ndan bü-
yük bir teessürle ktP--
rlir. 

~·eıilınişse 
olmamıştır. 

ıw 

iMalta 19 ş.ub itııll l' de-
fa olıırak. sakin hır gee~ 'e bir 
~~-

Londra, 17 (A.A.) - alta 
a ası .tize · a !.IIl h:'!.va aali
yeti cim r. 19 . attnnbe
ri adan.uı -geçirdiği ilk sakin sa
atler imnlar olmuştur. 

Londra, 17 {A.A.) - ~~ 
yarısından evvel az 'l!likta.rd:ı 
l(lüşman tayyaresi İngilterenin 
doğu sahili üzerinden .a~r. 
Bunlardan lbir k ~ · .'.Mid· 
landlar üzeriode uçmu~tıır. Ba
zı noktalara serp•l]tihlen bom
balar az hasar ynp:rnıştır. Hiç 
ib"r .lı hiibcri ~,~4• 



YAZAN: M.S. Ktn'tlgel 

YÖRÜK ALİ 
Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur ,: ... ~~ 

- Büyük söylemeyim ama!. I nadoluda böyle yenerler pehli-
Bize yapamaz bunları.. Hacı, vanı !.. 
güreşi hem biliyor, hem bilml- Hacıda. ses yoktu. Olduğu 
~r.. Bir şakı söküp çık&lnadı. yerden fırladı. Hasmıru:ı ne eli
tJ<)yle yan dönilp, kolaltı döne- ni sıktı, ve ne de musafaha yap· 
rek ve içten köstekliyerek pek tı. Meydan yerinden kaçer gibi 
ili kurtula.bilirdi. Herif ace- çekilip gitti Anadolulu, kabar
mi, yağ oyununun inceliklerini mıştı. ZebellA gibi vücudunu iki 
tilmediği iç.in pekila kurtula· tarafa sallıyarak bir manda gi-

~ENi SABAH 

Ege havzasında Biga Solh Hukuk J~----~--------_. 
ıtıahkeınestnde TORKiY:E CÜMHURIYETI 

942/10 
Blğada Helvncı miltev ef!a Yu ufa 

ait bir adet ufnk mazotla mi.ıtebar-
S on yağan yağmurlardan bazı bağlar rik moıar ile tererruaıı ve tahlln 

büyu .. k l go••rdu.. imali i~in tuş ve bunn dail' teterrua-z arar ar tı açık artt.rmn ile satılacaktır. 1ha-
İzmir, (Yeni Sabah) - Res- miş, çilentinin ehemmiyetli bir le 29/8/942 Cunıı:rtesı gülhl snnt 

mt makamlara gelen malUmata zaran olmamıştır. Takriben 10,30 da dükkanda yapılacaktır. 
göre son günlerde yağan yağ- 600,000 kilo üzüm ıslamnışsa da Talip olanl:ırın o g{inU ihale yerin
murların zararı korkulduğu nL; bu Uzümlere kaybolmu§ nazariy de hazır bulunm.ılorı ve fazla izahat 
bette olmamıştır. Zarar, umum le bakmak yanlışbr. istiyenlc.rin Biğa tereke htıkimliğinc 
üzüm rekoltesi üzerinde anrak Menemen: Yağan yağmur mür:ıeııat etmeleri füm olunur. 

yüzde 2 nisbetindc bir fark hu- esnasında mahsulün ya11sma 1 1 
sule getirmiştir. yakını sergilerde bulunuyordu. Aekerlik itleri 

Manisa merkezi: Yağan yağ- Müstahsil, ikaz edilmiş bulun- ,._ ___________ _._ 
mur süreklice, fakat hafif geç- masına rağmen y~ğışın g')Çike- Fatih A•. ş . Riyaıctinden: 

ZİRAAT BANKAS 
Kurulus tarihi: 1888 - Sennayesi: 100.000.000 

~ube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve icari her türlü banka muameleleri 
Pan biriktirenlere 28..800 lira. ikramiye ffri1I#. 

~ 

l>lirdi. bi meydandan yuvarlarur gibi 
- İyi ama.. Hacıda bu ka.- geçip gitti. Bu, gUreş de böyle 

6l kaldanı ki?.. neticelenmiş oldu. Bu işte en ~-
Denizde bir ceset 

bulundu 

ceğini sanıyordu. Bu itiharla · Bu sene ikincite.,o;ıinin birinci gu· 
dır ki, sergileı·<leki mahsulün nünde Aokarndn Harp Akademisi Ziraat Blmkasında kumbaralı •e kumbarasız tasarruf 
hemerı tamam· 1slanmıştn·. z.a 

- Zaten Ha.cıda kafa yok.. ye.de sevinen Mustafa id1. Ço-
enll'inde açılacak olan hesap memu· en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çıekflece)r kur'a fit 

rar yüzde 25-30 arasındadır. ru okuluna lise veya muadil mek· plana aö.re ~e d21itJlacaktn. 
- Götürüyor herif!.. ban herif, Hacıyı da meydaır 
Diyordu. Hakikaten çoban dan çılwmı§tı. 

kıyafetli adam, Hacının ayakla· Çoban kıyafetli adam, oaşnl · 
nnı yeı:Clen kesmişti. Vaziyet, tına kalmıştı. Hem de Yak:ıcık
kötü idi. Nihayet Hacı, bu tch- lıya. Yakacıklı yorgan dPğildi. 
likcyi de atlattı. Fakat bir Dipdiriydi Fa.kat giireş bir 
türlü şakı kurtaranıı}")rdu. Zur- gün sonra yapılacaktı. Çobaıı 
nacı çingeneler, davulcular öy- kıyafetli adam da yiı·mi dört 
lesine hava \'uruyorlarclı ki, saat dinlenecek demekti. Yaka
Hacıya sanki şaktan nn.:ıl kııı· cıklıyı düşündüren hiç bir ej
tulabileceğini süfle ediyorlardı. bet yoktu. Çünkkü Yak:ıcıklı 
Çingene zurnaya yapışmış ağzı- Kel Hasan, ne Mustafoyn ve ne 
nı Hacıya çe\·irrniş acı acı üf- de Hacıya bcnzemezdı. O, büs· 
lüyor ve, şöyle demek i~Jyor- bütün başka bir pehlivandı. ~8:: 
du: kat bu, çoban da anasının gozu 

Dün sabah Samatyada Davut 
paşa camii önlerinde deni2.de 
bir ceset görülmüş ve kaı aya 
çıkarılmıştır. Ceset suda fazla 
kaldıbrı için hli\iyeti teslıit edi
lememiştir. Bir cinayet ihlima
line binaen morga kaldırılm1ş
br. 

Salihli: Yağış şiddetli geç· teplerden mezun olan yedek sub9y- ~ 
miş, sergilerdeki lSO çuval ü- !arla 3333 sayılı kanun neşri tarihi 4 .._ ,.- Llnkls ~ Un 100 .,.. • Ullııllll 
zümden ancak 26 çuvalı ıslan- olan 14/12/940 tarihinden evvel ye· : : = : = : : : : : t ~ 
mış, diğerleri içerlcrc alınmış- dek subaylığa lntis:ıp edilmiş olnn • • t• • 4.IOO • / , ~" 
tırBayınclır: Yağmurun znran yedek sı.ıbnylar imtihanın almaenk- D iKKAT: Hesaplanndakl pa alar bir sene içinde 50 ~ 
tcsbit edilme.miştir. tır Taliplerde Aranan Şartlar: di\~lymlerc ikramiye çıktıiı tn). 1ırde % 20 !azlariyle v 

Edremit: Yağmurun zeytin- A: Halen uhdelerinde. devlet ınt.'- Km'alar -•dört defa 11llaıt, 11 U......, l1 

Sokakta bir ceset 
bulundu 

lerde faydası göriilmüştür. Mah muriyeti baki olanlar mensup olduk IW ve ll Birinclkiaua ~Dllerillde oe"'knktir· 
sul olgunlaşmaktadır ve bir ay ıar1 \'eklılctlerden alacakları muvn-ll•••••••••••••ım••••••••·~~ 
sonra piyasa.ya ~ıkacaktJr. fakalname ile. 

Akhisar: Yağmur şiddetli ol B: Okula girmeğe muvafftık ohn-
!zmır, 1 Yeni Sabah) - Öde- gm~ e ko··yıu·· tedbirli 

~ masına ra n ıar harcır. h istemiyeceklerine rl:ıir misin Adagı'de nahivd;ln·ın Kil- da ra dıg~ından ancak 100 çu-
• J V n taahhüt senedini istidalnrına b:ığh-

- Kör müsün? Dön, içten idi. Herifin yenilir tarafı yok
kap, gir körtekle, kolla doğru- tu. Her tarafı me~c gibiydi. 
luver... Sonra katiyen kesılmiyordu. 

Çingeneler, ayni zamanda Şahinzade: · 
manyatiwıe yapıyorlan:lı. Ni- - Hasan, bu herifle i§in var 
hayet Hacının aklı t.ıagma gel- yarın! .. 
di. Ve derhal ha~k~te geçti. - Evet... Acemi, beli bir he-
Ustalıkla yaptığı oyunla has- rif! .. Uğraştıracak '!'"ıP.ni ! .. 
mının elinden kurtukl.!ı. Kolla - Evet, çok uğraştır::cak! .. 
beraber ayağa kalktı. Herkes - Ben bilirim ona n:ıc;ıl gü-
de derin bir nefes almıştı. Yö- reş atacağımı? 
rtik Ali, gülerek: 

- Hey gidi Hacı hey!.. Ne
den sonra değil mi? 
Arnavutoğlu da: 
- Vay kalpazan vay!.. Bır 

alay burnu yere si.ırüUükten 

• • • 
Ç-Oban Kıyafetti Ad:ımla, 

1' aka~klı Kel Hasanm 
• Gü~eri 

eoma aklı ba§Jaa geldi. Böyle- Küçük güreşlerden $O:rıra Ya
leı ine pehlivan denir mi? Peh- kacıklı Hasanla, çoban kıyafet
livan dedığin kafasiyle gi1reşır. li a<lam kazan dibine çıktılar. 
Bizim Mustafadan ne farkı var. Basaltınm başını ktP"taracak
Yoriık Ali, yahut Şahinz.ıde ol- Iard. Çoban kıyafetli adam san
sa idı ~di yUz kere bu oyunu ki diin hiç güreş yapma:.r!ş gı
tatbik etmiş olurlardı, ~edi. bi dipdiriydi. Yakacı~~ı .Hasa~ 
Güreş tekrar ayakta h.ışladı. ise zaten yorgun d.::.."lldı. Ellı. 

Bacı, diri idi. Çoban kıyafetli ayaklı olan çoban kıyafeth a
adam, ha.cınıını Plinden k<'c;ırdı- dam, yanyan Hamın~ t-akıy~r
ğından dolayı mütcessirJ!. Ne du. Onu da haklıyaca~ınıı ~mın
çc-tin güre~ler oluyordu. Çoban di. Hatta arkadaşlarının yanın
kyafetlı adam, büsbütün hırs- dan ayrılırken şöyle konuş
landığı için hasmının iizerin~ muştu: 
y.ım}am gibi saldırıyordu. Da- - O, lstangolluyu cta gi~tiiru
ha nefeslenmemişti bile. Demır rüm. Nihayet mahallcbiridır oı · 
gibi, güreşe ilk girdiğ"i ı;ibiydi. lar be! .. 
Fakat birin'n ustalığı, öb!.irünün Fakat, çoban kıyafetli ada
kuvveti birbirine denk di.ı. tiığü mın bilmediği tek bir şey \•ar
için bir tüı lü birbirlerini m<ığlfır· dı. O da: Pehlivanın en ustası 
edemyorlardı. Giireş uza :hkça lstanbuldan çlkardı. YAkae:rnli 
u1.adı. Art.ık berabere n•·Jrmak 

1 

Kel Hasan da tam usta bir peh
zamanı geldi. Fakat bu,~ d ftle- Hvandı. Yağlanmalar o1uyordu. 
ri berabere ayırmak olmıyncak- Yakacıklmın çok itiııeh '.'I:', ~1-
t.ı. Başalu güreşi, gi.ıre<>u1ederı 1 ca yağlandığı göriilüyorau. Yo
Yaka<;ıklıya kalacaktı. \ E', be- rük Ali, en ziyade y:-ıkncıklıyı 
rnbe.rlikle başaltı bit.mi!;' ola - seyredecekti. Güreş a •ıl onda 
caktı. Cazgır, olduğu yerden idi. Çoban kıyafetli a~.an~ı na-. 
kalktı. Hakem heye•inı: geldi. sıl olsa harcarlardı. Hıc Şah n
Soytanğa sordu: 1 zadeler gibi pehlivanl-1r o;ıa huş 

-Usta! .. Ne ola"ak güreş? 1 altını verirler miydi? 1 ·nzgır, 
Baksana uzayıp duruyor. Sonra pehli\'anları kıbleye <'evird}, 
denkleşti bunların giireı-;:... dualarını yaptı. Soma ,p~hlı-

- 1'.";vet... Denkleş+-ı. Kolay vanlan takdim etti. ~on o30Z o
kolny yenemiyccekler b;rbirle- larak da: 
rini... Fakat nasıl olur da bera- - Güreşe kimse mi'ıdahal 
her bırııknbiln iz. Ba.şa!tı netice- etmesin .. Güreş kıran kırana
si çok fena olur. Yakacıklı hic dır. :MaP.'lCıbiyet çivi yuknndır. 
giireşmeden b.ışaltmı alınış o- Dedikten sonra çobaTl kıya-
lacak .. ' fetli adama dönerek: 

- Ne yapalım ya? .. Böyle u- - Bak! Sonradan i•ir-lz ede-
z:u durursa ba.., gürese meydan yim deme! .. Hasmını i..ınceden 
knlmı) or... kazan dibine ve, göz mlmc:;ğı 

Bence, biıaz daJ1a l•zarsa yollama! Sonra itiraz f.ı.Jerseu 
baR güreşi meydana .·ıkarmalı.. kabul etmez ... 
Bu,!ilar da yenişinceye kadar Diyerek ihtarda bu!undu. Gü-
bo;.,'1.1.c:up duru~lar... reş basladı. Yörük Ali. gözleri 

- Evet, böyle yapm.ıktaıı ni dört. açmış bakıyo .. du. Yaka
oa.'}ka çare yokt';1ı·. Ys.rım saate cıklı fevkalade kıvrak Ye, çe,ik 
k~dm-. d~a ycruşemozle• se ba.~ bir ııe~rcv çıkardı. ·r:ıtu~ r.alnr 
gure~ı çagı.ıahm.. başladı. Yakacıklının hıtuşları 

- Ha:. hay!.. pehlivanca idi. Mehm"t, döı1. 
DemegE> knlm.tdı. Ç®an kı- beş dakika denemelerden fonra 

yafeUı adam, Hacıyı dolgunca hasmına sıkı bir ~praz rirdi. 
bir ~~praza s~ka~·ak zclıir gi?~ Ve, dolu dizgin sürdü. Fakat 
surdu. Dolu d.zgm wı r....fessız Mehmet, hasmını ancak beş al
gid yoı du Hncı ... Cazgır, .. oyta- tı adım kadar sürebildi. Yaka
nk derhal Hifı kEstiler. f;oyta- cıklı da.ha ilk elde 1ıstalığını 
rık, ~ki ve u~~. bir pchliva!ı gösterdi. Mehmede çok mahira
oldugundan gıdışı Ngcnmedı. ne bir yan 'baş oyunu nth. Meh
Ht>men Cazgu a ştınları söyledi: met, yan baş oyununu yeyince 

re köyünde Mendegümeye gi- ıval kadar üzüm ıslanmıştır. 
den yol Ü7.erinde bir kadın ce- Nazilli: Yağmurun incir ha
seti bulunmuştur. 50-60 yaş- riç olmak üzere diğer rnahsul
larında bir kadına ait olan bu lere büyük faydası olmuştur. 
cesedin hüviyeti henüz anlaşı- 1ncir1C'rin takriben yüzde on za
lamamıstır. Vücudunda yura rar görmüştür. 
yoktur. 

0

Hüviyeti ve ölüm sebc- VZVM PiY ASASI: 
bi araştınlı:naktndır. Bazı üzüm tiiccarlan üziim 
iki sabıkah yakalandı piyasasının Ey!Ul ayının onun

dan e\·vel açılmamasmı arala-
Meşhur sabıkalılardan Zckıı rında kararlastırmışlnrdır. B.1 

ve Nazım dUn gece saat 24,401 hususta tesebbüsler yapılacak 
raddelerinde Bcyoğhında.n Sir-

1 

ve piyasaya. 'lüzumu kadar malı 
keciyc gelen tram\·ay arabasıcı- sul gelince \'e Eyl lün onundan 
da !zrnirde komisyonculuk ya- sonra piyas.ının açılması istene 
~n yolculardan :Musta.fanın' cektir. 
cebinde bulunan clizdanı cal.ır ___________ _........_ 
ken suç üstü yakalanmıştır. 

DOKTOR--1 

HAFIZ CEMAL 

Lokman Hekim 
Dahlliye ll"dtebuaw 

Dlvuyola 

TAHSiLi EMVAL KANUNU 

Vergi, re i•n 'li e harç.lıırn ait tahsilat 
hiıkumlerı ve t: ıbıltau 

Yazan: Tevfik Koral 

M.ıliJıe Vekfıleti T .. bsilat U, Mliduı u 
Mali, ticari ve sınai müe::.-se

iielerle hl'r türlü vergi, rcsun 
,.e ha.ı ı;larla alitkadar devlet 
dairelerinde isleı·i bulunan her
kes için lüzumlu bir rehberdir. 

Milli Saraylar Müdürlüğünden: 
ı - Milli Sarn) lann Dolmcı .. b~ sarayının arka cephe duvarl;ırrnda 

ynpt.ırılac:ak sıva, b. d .. na ve kısrncn yaglı boy;ı t.°'mirnu açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 -- Yapılacak tamıratın tRhmml 'bedelleri (4553) lirn (50) kuruştur. 
3 -- Bu Wmırata mütenll k ~ıf cetveli ılc şartnanıclerin birer suret

ler Dolmabnbçcde ~1ılli Sıuııylar Mudurlugu kaleminden alm.ıbJliı'. 
4 - Eksiltme Agu ıosun yır m'i altıncı Çaı·şamba gunil 6'lat on ~ç 

Mılli Saraylar mudı.irlugı. bır.a<m&la yapılacnktU'. 

5 - Muvakkat tPmın&t (841 fün (52) km·uştur. 
Bu paranın mr:.1 rarıdıgın. yatırılarak makbuzunun eksi'kn.lenin yapıla. 

cagı s:ı:ıt on be:;e knda eksıltmr he) etine veritm:ş bulunması lAZlrlldır. 
6 - E.loıiltnıc") e gırecd. c;lmılaı TıNlret Odıısınn lwyıtlı bulunneaklıu· 

ve şimdıye kadar ):ı .. şk .. yerlerde yilptıkları tfımirnt ve inşaat işlerine d;ılr 
elde ettikleri vesikalar! bıı ııesıh.;ı.l.-rı gö lcıınek suı etiyle Mılli Saroyl:ır 
mimarından cksıltmc gunımder t:\ ~rl cyrıca elacaklorı fenni iktidar şaha
detnamesıni. ve teınınat par.. m:ıkbuz.unu muayyen saate kadar ekBiltme 
heyetine tevdi edeceklerdır ,(8554) 

1 inhisarlar U.Müdürlüğünden 1 
- Ağn, gidişi beğenmiynrum. hasmının yanından u~nrak önü-

Hacı, yolcu g!ıliba !.. ne ve kucağına. doğru hızlandı. ı - Keıeif ve iz; hnames.ı muclbıncc 1daremlzm Kab .. taşıa Levazım Şu-
- Ben de öyle görtıyorum. Yakacıklı Hasan, derhal .~asn~~- besinde yaptıracaı:ı harici b(.'Y" "t; b::dana Jşi açık cksıltmc ı.urctnc ihale 

Arna,ut.oğlu da Murat ağaya nı tek paça kaptı. Ve, one su- edilet<e
3 
~irK••if bedeli c837s,23) liıd• muvakk:ıt teminatı (628) llr;:ıdır 

""' le demişti: rerek kolaylıkla bashrdı. Ço- -.. 
V'' af -..1 d h l şah 3 _ Eksiltme 25/8/942 Salı günu saat 9.30 <la Kaba.taşta Levnzıın fiU-- Ha('! efendi, bu sef<'r kur- ban kıy eili.au~, er a - d 1 ktır 
tlllamc"'"•··· landı,, dolu. dizgin alttan kalk- befıHldeki Merkez Alım komısyonun a yapınca • 

"·'' F k y-1 klı H 4 - Keşif ve izahmınıe (42) kurus muk:ıbıllndc soni g~ &ubcden Çoba.n kıyafetli ad.un, gırt- mak ~s~ı. a at cw:acı n 
al~ın::ı. kadar .girmişti has:r.ıının. san, ın hasmını h;mcn ~ltta.n alın~b~. tsteklilcnn EkFıltme içın tayın olun:ın gun ve s~attc % 7,5 gil· 
Hacıyı kazan d;binc doğru sil- ve aya.klanndan kösteklc:dı. Dız venme parası ve şnrtmıMesinln F. 1ıkrası mucibince Umum Mı.idürlıik 
riıyordıı. Çalık, Yöıük Ali, aya.- leyerek yere vurdu. Mehmet fnsaat ~besinden alacuklcın ekııiltmeye iştirak vcsik;ısile birlikte adı gc-
ğa kalktılar. SeyircJcriıı bir dur:nadı, tekrar havalanıp kalt-k Ui 1 (8613) 
kı mı da ayağa kalktı. Oldu 0 _ m~~ k?~U. Ve, bu har~e. j .;ç;.;e;;n~~k;om~isy~on~n;;...n.1u•r•a•c:•:ıa•tl•a•r•1-1_n_o•u•n•ur•. __________ _ 
luyor heyecanı içindeydil~r. Caz lerın~ ü.stüste yap~. Likın 
g11 da vaziyeti yakladan gör- oıc1ugu y~den kıpı._dıyamadı. Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden 
mek, sonradan bir münazaa.ya Üstiindeki hasmı, hiç sıkıntı Şubemiz.de ktıyıtlı Mnlôl Subaylarln Emekli Subayların şubemize 
meydan vermemek iç!n kazan Çekmeden hasmnı altta zapte- mürecaaUan. 't (8777) 

dl'bine doğru koştu. Çol:.an kı- debiliyordu. ~ ~t: ha.ml~e~ t--==---------------------
yafetli adam, hasmını, nihayet sonra Mehmedin iflahı ikesıldi. 

GOz Tabibi 
DR. NAZMİ ~ SELCEN 

Haseki Ba@talıanesl f.&5 lılüW s-

yacnklal'dtr. Talip olıınlarm mezun 
oldukları mektcoµlcıden almı§ oluuk
lan vesaik ile birlikte bir istida ile 
şubeıııi:>.c ınılrnca::ıtlan Hiııı olunur 

Karar Hülflsasıdır 
c. 42/1641 
Mılli Korunma Knnununa muhn

lefettcn İstanbul Çııkmakı;ılarda 
Jı'incaneılarda 54 numarada ınnni1a· 
turn ticaretiyle meşgul Filomen og
lu Vahram Bcrberyan hakkında Js
tan.bul Asliye ikinci Ceza malıkc"lle· 
sinde cereyan eden muhakem<?si ne· 
ticcsindc suçlunun filli sabit olrlu
ğundnn Milli Korunma Kanununun 
32-59 nrn mnddekri mucibin•·e 
beş yüz lira para cezası ödcmesmc 
ve iki sene ıntıddctlc Tokada sürg\tıı 
cdılmeğe \'e hüküm kııtilesliğınde 

fü.Teti suçluya ait olmnk üzere ku
rar hula~sımn Yeni Sabah cazete
sinde neşredılmesinc 15/12/941 ta-
rihinde karar \'erildi. (8830) 

Karar Hülasasıdır 
c. 42/1278 
:Mılli Korunma Kanununa muh:ı

lefettcn Kumkapıda komürcli kutu
su sokaf.ındn 9 numarada otunu· \'e 
aynı yerde kömiircühlk ticaretiyle 
me~gtıl Ahmet oğlu Osmnn Rıw 
hakkında istanbul Asliye !? inci Ce
za mahkemesinde cereyan eden mu· 
hnkeınesi neticesinde suçlunun 1'iı 1 ı 
sabıt oldugundan Mılll Korunm'l 
Kanununun 31-59 T. C. K. 76 1ııı:ı 

nıa.deleri ınudcıbince otuz beı1 lir:ı 
p.ir,n ceznsı ödemesine Ye kırk do· 
kuz gün mtiddctlc de dükkiıııın•n 
kapatılmıısııı:ı ve hulrnm katilcşU
ğimlc ücreti sucluya ait olmak uz~
re .karar hül.ı :;ısımn Yeni S'1b<1h 

'gazetesinde neşredilmesine 28/2/942 
tarihinde karar ,·erildi. ( 8865) 

Karar Hülisasıdır 
1 htilclr: 42/210 
Milli Korunma knnununn muh:ı· 

Jeft ttcn Çarşıknpırla 1/3 num:ırıııl:ı 
Tuhııfiyecı ticııretiyle meşgul Ya!ia
vn oglu S:ıbatay hakkında 1stan!Ju1 
1kincı Milli Korunma mahl{eme<; n
dc cereyan eden muhakemesi neti
cesinde suçlunun fiili sabit oldugun
dan Mılli Korunma 'Kmıunu•ıun 
32-59-63 ve C. K. 55 jnel madd .. -
leri mucibince Uç lira 30 kuruş pa· 1 
ra cezası ödemesine 'c yecli sün 

1 müddetle dilltkfınının kap:ıtılm:ısına! 
ve hukum kati1eştiğinde ucreti ı;uç
Iuyn ;ııt olm:ık üzen· karar hiıEı,;:ı
sının Yeni Sabah gazetesinde ncş
ı·edilmec;iııe 21/5/942 tarihinde ka-
rar verildı. (8876) 

Karar Hüliısasıdır 
c. 42/1444--1396 
Milli Korunma Kunununa muha

lefetten tst&nbul 'Mnhmutpaşadn 63, 1 

65 numarada manifaturacılık Ueıı-1 
retiylc ml.'fgul Hneı Rıfat o~lu tbra-

1 him Znınıın ve Şakir oğlu Snlıh De
nemen hokfarındn t tanbul Aslıyc 
2 inci Ceza mahkeme::ı'ndc c:ercy ı:ı 
ed~ muhakemesi neticesinde uç· 
lunun fiili snbit oldugundan Ml'?i 
Km"unma Kanununun 3ı-59 uııı..u 

maddeleri mucibince beşer lira p.ı

r:ı cezası ödemelerine ve yedi ;;un 
milddetlc de dükkanının kap;ılı~·ı 
masınn \ e hüküm katileştığindc uc
rt•ti suçluya alt olmak üzere k:ı .. ar 
hiıUlsasının Yeni Sabah gnzetesimle 
nıı~cdllmesinc ı6.2.942 tarihind" 
karar vcrı.ldi, (8848) 

• Karar Hüliı.sasıdır 
c. 942/2079 
Mılll Korunma K:ınumına mııha

leföttcn Kumkapıda ÇakınuktJ.-ı ı.o

kak 15 numarada kömurdiluk tlc ı
retiyle meşgµl Abbııs · oğlu Bc1'ret 
hakkındn 1 tanbul Asliye 2 incı ce
za mahkemes"nde cereyan eden mu
hakemesi neticesinde suçlunun filll 
sabitn olduğundan Milli Koru11m'1 
Kanununun 31-59 uncu maddeleri 
mucibince hapsine ve elll lirn para 
cezn•ı ödemesine ve beş glın müd
detle de dükldlnının kapatılmnsınrı 

ve hüküm kntileştiğlnde ücreti suç
luya ait olmak üzere karar hülfı :ı
sının Yeni Sabah gazetesir.de neş
redilmesine 18/12/941 tarihinde kn· 
rar verildi. (8844) 

dik rek çengeli yeti~tir~ti. Kolay kolay ~hıa.smının altından 
Hacı köste<Yi yeyinc" sı::-tüstü lmlkarnıyacagını anladı. Yakn
boyl~boyun~a uzandı~ Tam, ci: cıklı. kemaneye ge<;ti. ~.:"Y~
vi yukarı, Pomakvari mağlfı.p nı dizleycrek dur~u. Yoruk~ Ali, 
olmuştu. Çaban kıyafodi :ıdam, Yakacıklının peblıvan old~gunu 
!lıasm nı yendikten sonra ayağa takdir etmi~i. O da Şa~e 
kalktı Galibiyet temeıınasını gibi usta. idi. Babasına doner~: 
~akuktan sonra: - Baba, usta değil mi? 

- Olen! Hinci oldu iste!.. 'A- • tA:rknsı,, \W\ 

Her gün sa.at 14 den 1-8 e kadar Beyazıtta Çarşılı:apıda ! Sah ibi: A. Cemaleddln Sııraço~lu 
t$ımva.y durağı ~ada 99 numaralı muayenehanesinde 1Nefrl1at. MUdUrU: M. Samı Karııy<.I 

hastalanın kabul eder.· •••••••••••••.. Easıldı~ı yer: ('H. Bekir Gürsoylar ve 
'A. Cemaieddln Seraçofjlu Matbııas•) 

Beyoğlu kazası Tapu Sicil 
Muhaf ızlığınt# 

Mıhri~ Valide- Sulta" "ııkfmdıın Hnı;köydc Hurnbarııhıute 
mrunlarına nlefJ-Uta olaıı lln~köyde Sütlüce Mahmut Aga mnh 
raağaç c:ıddeı:ıinde eski 20,22 No.lı, ıki aayri menkulun yan 
pı No.lı muvrık:knUıane ::ırsnsının vnkıf namına tescili Bcyefgla 
dürlligunce talep edilen bu arsanın tapuda ka~ıdı olm::ıdıgındaPi 
yılı kanun ve niz:ıınnaınesi ve 501 sayılı k:ırar hükümlcr111e 
4 Eylül 942 tıırihiqe miısadif CUtlla günU ınnhallınde !.mıt on 1'il' 

ehlivukuf marifciilc tahkıknt YC.!Hl:ıcoguıd:ın bu gayri menkul 
nl ve dığ<.-r bir hak tnlep edenler vorsa resmi vesll·ııl:ıril bırlı 
yen gun \'e s;ıatte mtıha'llınde bulunacak memurumuza v<"yalnJt 
knddem Sultanahmcttc tııpu <lair('smde Bey11glu tapu ~icıl rJ'I 
müı·acaaU rı ltizumu iliın olunur. (8 

Van Cümhuriyet Müddeiunıll 
ğinden: 

Yeniden ılıdos C!<lılcn 20 şer lir ırı.ıa~!ı T.ı~kale ozrılp • ıu 
ti,.şebap \'e Yilksek O\ n Sulh Mahke nderi Başk;ıtıp Mu.\ 1 

lil'a maaşlı JJnkki'ırı 'e ı 5 Jil'a mn...,51ı Be,>1u eb:ıp m.ıhkenıE'lt 
llklerin Memurın kmıuıııylc 3656 ~nyJlı kıınunun hukumle 
Lise ve Orta uklll nwı.unlarmdan 1ııııp olan ar mP.llmı ın kc rıu 

cu m.,ddcsin<.leki vasıfl:ırı gosteı ir ~ r. kı mu-.bilclerilc bırhkte 
bir ay iı;inde Y:ın Adi ye Eııci.iml:'run<" mıirn n; ti ı ı Hin ohl ,ur 

Nafia VekaJetinden: 
EKSiL TM EYE KONULAN IS: 

l - Su ışlerJ cıltıııı.:ı şul.>c ı ıu ıurl ıgu bölg~i ı<;inct! 6e"1' 
sulama ve deş.,rj !iCbckc>,;ile ~ınaı ını:ıH\tı 'l' ı'iletme binnl:ırı ıo 
mn ait hnı itn işleri. 

Tahmin c.oeli1en )u..,ıf bedelı f•)' •t v. hıd• et<C•ta uıı.eı ındf'?l 

li ra (00) kurııı,tur. 

2 • l':ksı'tme 2ı/9/942 t..ırıhin<' ra Uayan Prt;ı:nrtesi gunı 
Ankarada Su ı~Jer1 ı·dslıc:ı binnsı i~ •ıdc toplon:m su cksıtııııto 
od:ısıncln k:ıp:ıh zı ı t usulıyle y •• pıl, ,·,1ktır. 

3 - j teklılt r L"ksıltme şartnmn<.-sı, muit,\ de proll' ., b.ı.ı 
gC'ncl ı::ırtnanwsı, ıınıumı \'c ı;u işlcl'i :fenni , rtname•ı ılt hU~ 

:;:ıı tıı:ımelcri \e ı-ı•ljdert (50) lira IOO) kunı, lrnn-ılıgınd 
liginden cılnblhrlı·r. 

4 - Ek ıllmeyc gırt-bılınek iı,;m ıı.tcklılerın (253.750) lıı • 
luk muvnkkııt tPınııı.ıt \ nınesi ve eksıltmenln yapılnl:' ... eı 1(1. .,dt' 
gun C\'Vel bır dilekı•c ıle l'\:ıria Ve tiıletıne murac ... t eden·}( bıl 
olmak üzere v«>:.ık:ı nlnıaları \C u.ı \csıka:'.lı t;osteımelcri :i• t 

det içlndl' ve ıka •' tC'gınclr bulunn ı-yrınlar ck~ıltml'yl'! gH efil 
5 - hteJ,lıltcrın tckl.l mektupl rını ıkinci m..ıddc-dc 'Y• 1 

s.ıııt öııc~ınc kadar u ışlrı·i 1 re; Jı~ıne m:ıtbuL knrşılıgıııd.ı 
zımdır. Post:ıd. oJ.ıı ge<.·ıkmeltr k.ılul edilmez. (ti651) 

Muk .. ddPn • Bçyııı.ıt nı.ıh<11l(I 

ahyet ruh .ıtıı.ıMc ... aıı halı tenızı 

Benb:ısnt'a: 

F.ıbrılrnı ızın ıınııl~tın.1 nı f, rl•lı ek Utcı • g,iınrtık ı t fll 

gcçırılıp Cnbnk·ınız ı.u. fından ışle'1ıııi)c•rck n.u:ıfi~ !!tını 1 k:ıldl 
932 tnrıhhıı de\ rt:tlılen 1509 kılo hııı. ılt 1834 kılu lrnlc;:c alil 
tahakkuk edecek \ergı \e 1·1_~ipılcr1ı1 t:ılı~ıli U.tı. t VekcıleU 

T. lŞ HAN'KA~I 
K. TASARRUF 

HESAPLARI 
'2 İkincit~srin 

Kt•şidıeslM a~·nJa u 
ikra.mh·ek>r: 

1 ade-tloOO Lıralık 
J " 500 " 
2 " 250 •• 

11 ,, 100 ,, 
10 ,, 50 " 
10 ,, 25 " 
oO 10 


