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'Köy enstitüleri ve 150 milyon liral.k istikraz 
ıayihaları müzakere ve kabul olundu 

Meclis, 3 Ağustosta toplanacak 1 

İDARE YERİ 

NurnQSIQMiye: No. l'7 

Telgraf : Yeni Sabah ~ 
Tcle.f on : 2.e7M 

Her Yerde 5 Kunlf 

MİLl.İ ŞEFİMİZ 
~-~~-~~·~~~~~~~-

Dün de Yilksek Ziraat EnlstltDailall 
şere/lendlrerek muhtelif 
imtihanlarda IJıılundalar 

Ankara, 19 (Yeni Sabah Muhabirinden) - ~~ 
hıır Mill1 Şef İsmet 1nönU, bugün (dUn) aaa.t 11 de teUar 
Yüksek Ziraat Enstitfüriinü Qt'reflendirmi~lerdir. 

Profesörler ve birtakım talebe tarafından karşılanan Rcl-Y&dan bombehlunftlamta na
..ı karjl -~'l JDndh. 
tanın ba6fan 8J.):'ğı ~ 
_,a.rşiden, fj'ltrist Vt' kdNdeD 
no ilo kul'tWalillrlerf öyle 1b 
ll:OO dUşerb' ki asa~ ~ 
cıek bir dUşm8A lstilAsı bir 

Maisky diyor ki : Ankara, 19 (Yeni Sabah Mu- ohınmuştur. Bundan sonr:ı .Ya
hahirin<len) - Bi.iyi.ik Mill.:t liye teşkilatında yapılacak ta-

mahkum edilen AYni Özkalyun- sicümhurumuz, saat 13 e kadar Enstitüde kalnrnJlar, ve muh-
cu, Cihat Sarpkaya, Sua\ i Ö~ot telif derslerin imtihanlarını takip buyurmuşlardır. 

Kıztlordu, Hitler kuvvet... Meclisi bugün (dün) saat 14 de dilat layihası da müzakere ve 
toplanmış, köy okul ve en~titil- lrn.bul edilmiştir. 

ve Rıfat Coker ile öğretmen \,i;;;;;;;:::;;;;;;;;==---~---="""~===;;;;;;;:;======-.::-::~==_;;ı;/"=P Mevhibe Öz Kalyunru, Cemile ____________ 1 ___________ _ 

lerini 1942 de yere lerini teşkilaUandııma layiha..,.ı- Mütca:kıben Safranbolu mah-
sermek İçin haztrlamyOf nln i:kinci müzakere~ini yapaı·ll~C kemosinco altışar ay hapse 

ninıot sayılır. I 
L-
HOSEYIN CAHiD YALÇIN 

[A.A. telg.raflar'tflJ.,uı iı:wul etmiştir. Llyihaııın 25 in-ı,; =--ı 
ci maddesinin, nıü.za.:keresi esna.- , t . _, 1 

hüliiS(t f.dUmiş'ffr.] sında l.z:zettin Ç.ılışlar bu mad- o • 
S ir Stafiord Cripps'in Hint

lilerle bir anlaşma temi
ni t~bbüsü boşa çıkak

tan $onra geçen zaman Hint li-

Sovyet yüksek şürası dl.in de ile okul i~-aatı:ıda köylü 'ka- M r. ç R ç l l 
toplanmış ve Londra muahede- dmlann çalıştınlm:ık istenme--
namooini tasdik etmiştir. Hari- sine itiraz etmiş ve hunun men'i 
ciye Komiseri M. Molotof aun-
lan söylcmi~tir: için bir takrir vern:iştir. A M E ffı ı' K ADA 

- Bu anlaşma Hitle.r için aşıl- :.\Jaarif Vekili söz alarak, bu _ ~ 
maz bir mania yaratacaktır kanunun kültür hayatımr~a oy-

d••rlerinin meseleyi da.ha soğuk
'lrn nla dlişünebi1mel.:?rini tomin 
-.;demerok} gi:bi görünüyor, Hint
lilf'rin nmkul bir karar vererek 
Hindistan meselesini ortadan 
kaliliramo.maları ise Japonların 
limitlerini kuvvetlcı.dinnekte-
dir. Japonlar Hindistanı kaza.n
rnak emeli ile faaliyetlerini 

Birçok ınal.zeme.nıi7 batınlnuş ruyacağ! mua.,.zam rolden bahis 
ise de Amerikn ve 1ngiltcreden ile Meclise tc.~kl::ilr etmişt:iı-. 
gelen ba.~kn. malzemenin mikta- Mfüen1nbcn lfrO mil:vonhılc 
rı aı1m.1§t..ır. Rw.;yanm beync-1- Milli Müdafaa .tsükrn.zı İayil:ıa
nıilcl durumu çok kuvvetlenmiş- sının, mtizakerooinc başlamnı.ş; 
tir. Amerikanın Rusya ile ilk kürsiiye gelen Maliye Ve'klli 
anlaşması biı' milyıı.r dolarlık- Fuad Ağralı, ta.~ruf bonolaıı.-

(&onu sa. 3 Sil 7 de) na k:ırşı halkın goote.rdiği ge-

nrt.uıy-0rlar. Son günlcrd~ Bang- r " 
kok'da. bir müstakil Hindistan N h 9 •o 1 
kongresinin toplanmatıı tahrik- e ru ya gore 
Jeıin gittikçe ilerlediğini ve e-
hemmiydini artt!rdığını :isbat 
ccliyor. Irındista.nda çalışan Hint 1 gll''zle 0n .Qcileıi şimdiye kadar İngiliz iş- n ı rı 
gruine 1rorşı hep _pasif mwra· Hindlstandaıı 
vemet sistemi tatbik ettfkleri 
halde Tdkyo gnzeteleri, Bang- Ç I k m 8 l 8 r 1 
kdk ko~i .ınünascbetiyle n~ l' .ı: / 
rettiklcrı makalelt>..rde Hint mil- azımmış 
fotleı intn derhal istiklale ka.vuş- ~ 
nıaıarı iç.in bu amihsız isyanın v· · 0 H' t Şefi 
k.ı'dfi uelrrıiyeceğıni ~ıXa.c;a söyle- ışıye g re, m 
miye 

0

başl::ı.dılur. Onlar, Hindis- asabi l<onuşuyor 
tanı derhal istiklale .ka.vuştur-
ıms.:k i~in §imdi sfüH1lı teışkil~t Vişi, 19 . ~A.A: ) --:- ~andit 
yapıımk lüzumunu müdafaa. edı- Nclıru, İngılizlcrın Hındıstan
yoı Iar. J{cndi bakımlarından dan çıkmaları lazım geldiğini 
~Japonl.ırın haklı oldıfklan aşi- ı söylemiş ve Hindistan siy~
kürdır. Çünkü Hindistandn si- seti ile uğ-ra§Jllak ancak bır 
tihlı bir 1syan çıkması Japon- Hintlinin vazifesi olabilir, 
Jar iı•in bir pişdar zaferi ıicmdk- demistir. 

nia alakaya te§ek.kür ederek bu 
i.stikrazın sobe.plerini anlatmış 

ve :ı.ayihanın rn.üstar.elen müza
keresini teklif etmiştir. 'l'eklif 
kabul edilerek layihanın madce
ler.!no g~iJmiş ve aynen kubul 

C RUS~ A HARBi) 

Sivastopolda 

Son müdafaa 
hatlan qa yanldı 

v 

A1man piyadel()ri 
Severnaja körfezinde 

Harbin sevk ve idaresi 
ve zaferin elde 
edilmesi için 

İngiliz Baıvekili 
Ruzveltle 

görüınıelere 
başladı 

Londra, 19 (A.A.) - Baş 
vekil Çörçil'i!l. Amcrikaya 
vardığı Londı-a ve Vaşing
tonda ilan edilmiştir. 

Kendisine İngiliz kurmay 
ba~~kanı refakat etmekteydi. 

M. Eraly'c göre, harbin 
kazanılmaı:ıı için müzakere
lere derhal başlanacaktır. 
Bu, M. Ç'örçilin, hnrp başın 
d::ı.nberi M. Ruzvclt ile yap
tığı üçüncü mülakattır, 

Çörçil .A.1neri1"1.da 
Londra, 19 (A.A.) - M. 

ve Fahriye T()ka.t;'ın cc1.alamıın 
büiiln hukuki nctkelcriyJe affı 

hakkındaki Adhve Endimeni 
mazb::ı.tası uzun miizakerelerden . 
sonra kabul oluuınu~tur. 

Burulan sonra l'iy'lSC'tin tekli
fi üzerine 3 Ağııstoste toplanıl
mak üzere içtims.a nihay' l vcıil
mi.stir. 

i'\faliye \'tı.ldJirtin Sözl~ri 
Maliye Veldli Fuad Ağralı. 

150 milyon liralık dahiU istik
raz hakkında Mecliste beyanat
ta bulunurken tasarruf bonola
rının 3 üncü t.ertitı!nin fe,·kali
de rağbetle ı.-aı~landığını, ta
sarruf fikrinin ~ eı lcştiğini, va
ta n<laşlann müdafaa i~lerioo 
yüksek bir alaka gösterdiklerini 
söyliyerck ha.Ikınuza teşcl{ktir 
ctnu~tir. Vekil, buooan sonra bu 
tertibe ait muamelelerin gecik
memesi ve zamanında ihraç ohı
nabilm~i için lılyihanın müsta
celen müzakere.sini rica etmi3-
tir. 

(AfRJKA HARBi l 
T obruk kalesi 

Mihver kuvveUeri 
tarafından cevrildi 

1 

Şimale giden sahil yolu 
kesilmiş bulunuyor 

Büyük vatan şairi 
Namık Kemalin 
bıraktığı eserler 

Şairin ailesi tarafından Türk Tarih 
Kurumu Genel Sekreterliğine 

teberru ve teslim edildi 
Ankara, 18 (Husııai) - Türk 

Tarih Kurmnu btlv:i.ik vatan şai
ri Na.mık Kema.l'in ıkülliyntını 
bastmnağa ve şairin hayatı ve 
eserleri ha.'klnnda. bir monoğra
fi hazırlamıya karar vermı§ ve 
geçen yıldan beri bu konuda ça
lışmalara başlamıştır. Ktırumun 
bu t~ilsünde.r. ha'be:I'\1ar o
lan Nanilk Kemal'in aile efradı 
büyük eairln ellerinde bulunan 

müsvedde haful<l.e veya kendisi 
tnrnf mdan ta.s"ffih edilıniş eser
i riyle meb.-tuplarmı, bunlar ib 
zerinde haiz oidul{lan telif hak
lan ile birlikte Tilı'k Taıih Ku. 
romuna t.cl:>crrii etmişlerdir. 

E\.Tak Tür.k Tarih .Kurumti 
adJna Km"lllllun Genel Sekrcta
ri Konya M~oUnu Muz:ıffcr Gö
kerlc Başsekreter Uluğ' İğdcnık 
ta.rafından tesellüm ediln~tir. 

=f._H_A_R_P_D_UR_U_M_u_.I=-
• 

Bir dönüm noktas1t: 1 y 
tjr. Böyle ilir hareket :u!k:ıdan '- . • __ J 
geıeceı. Japon oous kuvveııcline _ Bı'r Macar fu"ıneninde 
yol ha.ı,ıriaroı~ olarakhr. kilmesini beklememek iktiza e U 

Çörçil'in Birle~ik Amcrika
ya vardığı rcE.men biJdiril
mektedir. Başvekilin ynmn
da lngiltere Genelkurmay 
Barjkanı Sir Allan Broock 
ile İngiliz Genf:lkul'lnay §ef
leri komitesi kô.tibi Tümge
neral İsmay bulunmakta- Halfaya oecidi 

E,rer, g'apm donanması )"'filldıı?;ı rıQak gem:Ieri.nd<'n mahrum 
laıldıyaa, her !mide linrn ücleıind n Jrun-.-,t nl:mak 1~1ırannda 
bu1nnaçık ı'\'e 63ldın5l:ırdan '1l2gc~~ lmr. ılnıeri.kalıl:.r <la, :ız 1 

1 
v;ımai\lif::ı ldonamna S(>znalıannı omniyo&~ lwmyabı1ooek bir du
l'Ulllll ~ 19<>k daJm gcııi~ mciilü t~bbfüslere ~bile-

- oeldcrd"ır • 
Hint §ofieri bu Japon faali- deccğini tt'l<:ıldütsi.izcc eöyle- dıt', 

1 

y1.;;tinclcki m!ınayı hile anlıya.mı- mi~lh'. Zntcn Hint liderleri dı- •• Ük bl i Re/<1.1.x,t Edetıler 
ynco.k kadar dar ditşünccli dav- şında. lıiç bir kimsenin böyle bir Buy r sgan Amsterdam, 19 (A.A) - Bu mühim mevki 
ranıyorlnr. Sözlerine b·ıkılırsa harı-ıl:•'te ihtiınaı ''"rmiycceği ta- 11ıklıg""ı Jıaber Röyter Ajansının bildirdiği- Jngı·ıı·zıe .. ,·n 
ı.Japonyndan ve Mihverden bir biidir. lı' ne göre Çör~ilc seyahatinde ı , 
~ın.yır beıklcmı;;mek lfı.zımuır. Ec- Hint lid·~rıerinin istedikleri gi- veriliyor refakat eden zevat §unlar- ,. d d. 
rıGbi biı· istila heıhangi taraftan bi İngilizler Hindistandan ~- dır: e ın e lT 
gelirse gcJsin, HinWlerce re<lrlo- lip gib:ıelcr, acabA Hintliler bir IA.A. telgra~rmdalı General Sir Allan Broock, [A.A. telgrafların.dan 
Jwuna.k icnıboder, diyorlar. Fa- J apon istilasına kaç giin daya- 1ıilla,~1 edilmt.rt'ir.] General Sir Hasting tsnıay, hülasa edilmiştir.] 
ıkat bu sözlerin mantıki n~tice- ncibilirlcr? Hint ~ir ve liman- Ahnruı troliği fll<lur: General Stewart, Sir Char- Londradan bilı.liril<liğine göre, 
•lerini çıkarnuya ehemmiyet ver- l:mnın denb,dcn ve bava.dan "Sivnstopol'a karşı yapılan les Wilson, katip Jolın Mar- Libyada, '!'Obruk blı- muhasara 
«ı1"mPleri pdk gariptir. Bugünkü bombalıınma:larma nasıl ~ taaıTVZ<la dün kat'.i nnıvaffakı- tin ve deniz Yarbayı Tom- karşısındadır. .Mihvcrciler ka-
tuttukla.rı yol, İngiliz işgaline koya:bilirlcr? Hiıulistanın batr yetler elde e<lilmfatir. l.liliıta.h- ~. lenin cenup ve gaıt.ımda bulun-
tıihayet vermiyc çalışırken, ol- tan aşağı diişcceği anarşiden, kem bölgenin t}ıi:mal kesiminde (Son.ı Soı. s, &ü. 4 d") maktadır. 'fubruk - Mısır sahil 
6a olsa., çok dalla müthiş bir şurist ve knalden ne ile kurtu- (Sonu &a. ı, au. e ela) ,.,.li•••••llZl•mılli..,.••' \~onu sa. a, Sü. 2 de) 

Japon istilasına zemin hazırla- labilirler? Öyle bit· lıale düşer-------------------------------------
ı1aktan füart:ttir. ler ~d asnyiş gctırccek bir diiç.-

mcli Ş~~~~da:Uşi~~~~~~\!: m~1~~ı~~f~t~l~l~~f ~~~~·ara 1ımanyaya './g· olatnderı·ı~cek malların 
.biliyetini haiz görUnen Pandı't itinM.t boolcselerdi ve onların H lj 
Ncıhnı da galiıba son günleı'de liinJit~tnna hUrriyet ve istiklal 

~ı~~~ı:~t~r~ ra:i~ı~~r8~ t:~~~~~;J:~~~l!?~~d~~~:: f ı·yaıı·arı ı·hrac· at tacı·rıerı·ne bı.ldı·rı·ıdı· içinde bulunduğunu ilan ediyor. haya.lscvcrlik olurdu; faıka 
Eğer bu ideal satloce Hindh;ta- mantıki olurdu. Ancak, bir ta 
ı mfürtakil gömu~kten ibaretse, raftn.n Japonların mutaarrw.an 

Tüccar, ba /igatların geni mahsule ait bulunduğunu, 
eski mahsule alt f igatların da tesbitini dilemehtedir 

hu, zaten mevcuttu. Arada bir emellerini tn'ktllr etnliş görün
.yenilik vUcutla. gelmesi Nehnı- mek, diğer taraftan Japon or
nun ingiltere ne el birliği yap- dnlal'l Hindistan kapılannday
:mak politikasından vazg~ertlk kl!n tngilizlcrin çekilip gitroeie
(;ru.xlinin tanüm.iylc lıay3Ji ve rini istemek ve o-ııaaıı soru'a 
nazari iddialannı tervice ba.'?1a- miid::ı.faa için ittifak yapmayı------------ 'I'iearet Vekareti, Almanya ile ------------
masında. kendisini göstere.bilir. teklif ebnek sağlam bir tefek.kil- Lo n d ra yapılacak ticaıi mübadelelel'de Be 1 ç ı· ka 

Nehru ahiren Bombayda ya:rr re delalet etmez. esas olacak ihraç fiyatlarım tes-
t.ığı beyanatı.::. İngilizlerin her Harbin durumu fogilizfor i<;in bit ederek kapaı.ı ve mühürlü 
şeyden evvel Hindistanı ter- büyük bir tecrübe yapmıya mU- H 1 k • d zr .. I'f içinde İstaili,ul İthalat ve h j ı · 
kederck oekilmclerini istemiş- sait olsaydı, onlar için en iyi ha.- a e V 1 n e İhracat Birlikleıi Umumi Ka- sa 1 
tfr. tşte Gandi ile idea! birliği rdcct gerçekten Hindistanı ken- tipliğlne gönderilmiştir. Zarf, 
tıakfüa.tte bu noktactıı. vukua gel- di haline bırakıp bir müddot u- - dün, öğleden sonra 'l'icarct Oda- ------
miş oluyor. İngiltere, ancak za;kta.n seyirci knlrııaJüı. Fakat kurslar sı salonlarında yapılan bir top- açıkların da 
Hin.elli.tanı ter1kettikten sonra- devletler için bu türlü tccı·übeler lant.ıda a.çılinUJ ve ilmıcat tacir-
clır ld Hinilller vatanlaruun mü- yapmıya imkan yoktur. Bundan leri fiyatlardan resmen haber-
<lafaası için 1.agiltere ile ittifak dolayı İngilizler Hindistanda m'IJr·'-1te de••le·ı· dar eclilınilJtir. 
oooocl<lermiş. Ga.ndinin, insanı, kalacaklar ve Hiııdistandaki .4 4 Mv •o '-' İhracatçı tacirlE'r, Vekaletin 
istcmiye istemiye BÜliimsemiye mevkilerini, mümkün olan biitün ragu bet gÖrd.Ü güzel bir tedbir olara'k. kapalı 
eev-keden bir s<>zü daha var ki, çarelere b~ınnak surotiyl~ zarf i~inUe gön<lerdiğl f1yatlar-
ö dr-. müstakil Hin.<listan namına kuvvetlendirnıiya r,al.ışa~-dar- Londra, 19 (A.A.) - Londra dr..ıı memnun kalmışlardır. Bu 
Çine yardım vMetmesidir. San- dı:r. H.alkt:."Vinde haftada iki defa bir- fiyatlara riayet edilmediği gö-
ki llindista.n, Japon istilası teh- Atlantik misrua, Londra mu- çok İngiliz tüı kç~ ders alr.1akta- rüldüğü takdirde Jıııtı.şında res
likesinden kendisjni kur1aıımş, ahedcnamesi ve bunu takip eden dırlar. Kurslar, Türltiyc Büyiik mi fiyata riayet f.dilmiyen mal
yahut ynlıuz başına kurtarahi- Vaşington ooyanmı.mt.>si, Hh•dis- Elçiliği Ticaret Ata5esi Suphi 1a.ra hi.lkfunet el koyabilecektir. 
Jirıniş gibi, bir de Çini Japonya- tan liderlerini tatmin etmek ve Ziya:. Özbelrlran'ın Jnzı Gü- Tacirler, tetılbit edilen fiyatl:ı.ıı.n 
dan .kurtarnurktaıı bahf\Xiiyor. onları harp sonrası hakkında i.i- zin Oı.bck~ran tarafından kural- yeni mahsule ait olduğunu, eski 
Koca bir milletin lidcrli~'i mcv- mitli olmıya sevkcyleme!-! lwm- muştur. De~Ieri veren J,ondra mah.-..-ulden de satl.ı..«ın arzedileeek 
!kiinde bulunan şahsiyetlerin bu ~clirdi. Fakrı~t asırlarca bekle- Üniversitesi Şark Etü<lleri ol..:u- mallara fiyat koymasının muva-

- lladar hayal içinde yaşamafan. miş olan Hindisten, şimdi garip Jund1 Tiirkço proff>~örliiğii ya- fık olacağını söylem.işlerdir. 
gorçektcn bir. derttir, Hindistan bir sa'bırsızlığn tutulmuştur. pruı Ali Rlza'dır. (fü.zin. ÖZbck- ~VVVv"'~ 

• recliteyi hiç göremiyor, . hem Bekleyemiyor, hei" şeyden evvel kan, Britanova ajansına §U de- Heı;simin Ell güzel röportaj: 
.kendini, hem haşkal~rını ltizum- mtidafansını tGmin çaresini dii- meçte bulunma;Ştıır: 1 

BUZ zorlıtklar ir.indc iizi.i)Or. 5ünmiiyor, sadeee !ngiJizlerin .. "K~113~.w, ibUyük ~iı: rağbet sunoer Avcıları 
Realiteyi Sir Staffod Crip- çekilip gitrncli;rini istiyor. Bu gormuştür. Talebelerımız ara-

psin 8;-;~cri Jiintlılcre halırbt- ya11:1~ ht-3lP ve hareketin Hin- s.ında birQok genç kızlaı· vardır. Arkadnf.\lllll.Z Naci Sadullah'm 
m.:ıkttıdır. Lı:mdraclıı vukubulan distan h,in zararlı netice verme- Bunlar, haı·p bittikten sonra b k ..,,.;\ .. "' .. -"ft •1 son beyanatında !nailtcrenin şu nıı>~ini tcmeruıi edcr~z. Türki~ i ~jvı;ı.r~t nrzusıınd"dır· .. ~ c? .. !5~ l'OPQ• ı.uJ arının on 

1. • U"UDcunuıu yarın olru:vacak4-m1z . • ;ırrıcl llindista.n:ı. t"l}<'liD C'P \J '. "'it' ( f.iıl. ı.."'r ,;!"""'"''""'""~'".,..,,..,.,.,.ı:.,.,..,..,...,...,.,,..,., 

. 
Bügüh bir hava 

muharebesi oldıı 
Londı·a, 19 (A.A.) - Lon- ! 

orada resmen haber verildiğine • ı 
göre, Belçika sahili açığında 3 1 

: 

mayin tarama gemh>inc yapılan : 
hücum neticesinde 4 lı'okkcwul- ' 
fes tayyaresi tahrip edilmiş ve ' 
~a baJ)ka tayyareler ha&1r3 I 
ugramıştır. Bu hareketleri ya- 1 
pan Spitfire av uçaklarının pi
lotları mayin tarıı.ma g1.:milcriıı 
den birinin ağır ha.sara uğrayr.
rak karaya vurduğunu görmüş
lerdir. ~ üzerinde alçaktan 
bir ;ok savaşlar olmuş, Fock
wules tayyareleıindcn iJtifSi Nor 
Yeç filosu tanı.iından tahrip e
diJmi<ıtir. Ayı\\ filo daho. ba.c:ıka 
ta~ o.releri de ta '1rıp etmi.'.'til'. 
fi1>itfire'ler ·· ·· " 

Yazan : Emekli Genera' t<emal Koçer 

Japonya, Pearl Htwbour 
b~ sonra, deniz

leri beriiıııSlyen hir emniyetle, 
Bliytik Okya.nu.-;a ve Hint Ok
yan~a. taşrnıya ve yarınki 

gen.iş sınırlarını sağlanuya ko
yulmuştu. M.alkassar ve Mercan 
~alan Japon istila seli
ne sed çekem.emcyti. J apon filo
ları Sercndıö'e, hatta Madagas
kara kadar uzanınışbırdı. Ni.iıa-

yet, Avustralya hede.fi t<'!:]kil e
diyordu. Fakat, ilk dönii.~, A
vustralya. dolaylarında başln
j ınea, teşdmüsün bir deneme 
mahiyetini ha~z olduğu ı:.un1ldı. 
Yeni ve önemli hamlclcrın t-ıkip 
edE:ı'bileeeği hooabn. alındı. 
-~erika donanması, bır yan

dan açılan 'boşlu:klan kı:ıpanuyn 
uğraşwl~en, öte yandan istila 
çemiberinin ge~etilmemesi i . 

(Sonu Ba. 2 Sü. 1 de J 

Yakacak meselesi , 
akıflar idaresi, fakir halk için 340 

bin kilo mangal kömürü temin 
ve tedarik etti 

Pirinç satısı serbest bırakılmıynr 
"Yeni Sabah,, m Ankara muhabir•nden:I 

* İCanbulda yakacak tcX.:ırikinde müşkülat çeken fa
kir halk için kömür tevzi olu ıacaktır. Bu işe memur Vakıf 
tar İdaresi hazırlıklarını bitirmie ve şimdiden 340 bin kilo 
manga? k&nUrü temin etmiştir. Dört imaret ile hastahane 
ve V~ıf mtlesscseleri için 27200 kih> odun dR. tedarik olun
mll§tur. 

LOks eşyanın ithal meselesi * Lilks eşyanın memlekete gil'mesinin menedılip ecıilnıc 
eliğini tetkik ettim. Memlekete giren lüks eşya miktarı t:'ııdi
se verecek vaziyette değildir. İthalat miktarında tedbir alın 
masını icap ettirecek bir vaziyet göıillürsc lüzumlu ve kati 
karar verilecektir. 

Almanyaya gidecekler * Almanya<la.n 100 milyon marklık kredi ile alınacak 
harp malzemesinin fiyatlarını tesbit etmek üzere Bcrline gi
den heyetimize iki müdür daha iştirak edecektir. Yann (bu
gün) tnyyare ile Berli!1e ~d.:c~k olan bu zevat, Hariciye 
Vekfi.letı Tlcaret şubesı Muduru Şakir Eminle Merkez Ban
kası İzinlr şubesi mildüı·üdür. 

Pirinç satışları * Pirinç ve bununla. beraber diğer havayici zaruriycye 
bir fiyat tesbit edilmiycrck satı~ların serbest bırakılacağı 
hakkındaki ha.berin doğru teliil:ki edilerek etrafında bazı mti
talenların da yiirütüluiığü görülMektedir. 

Keyfiyeti sorduğum İa5e Müstesa.rı Şükrü SökmeıısUcr 
!!U cevabı vermiştir: 

•• - Bu haberleri ben de okudum. Doğru olmadığım y ı
zabillrsinlz.,, 

.. 



mf~voau oıkUmU~!'l 

.iDıJ~:er.ı"'} meydlln oırunın~ 
'lllıffil.K li:e_y:fi ~ "ı · n • 

ıın ve bıı çok lınanfann zın
ıniııde. hftkimdi. Btmu p eden 
~ sım ırttr vekuy.il, DU' ıteyfiy.et 
g6zôı:rt1.ııde tufulınıyaca.ı<: oıur
ea, hakiki maımır.aiarlyıe gt>-

.. mii olam • Aw:ıup kd:asın• 
' hic l~im et.ti tedbi:r!cr. ta.t
l>ik~ni İrrgilterenin tamamen e~ 

y. r Jt sebeplerden baska: Dır 
~r dolayı ıyle tttv iye 

mıüdnfaa etmi olduğunu itfan
mo.d1. İı•t,"i iz de\ let adamturı: 
ıun yalnız rtlletler Cemiyeü 
misa.lcı l U Unden har k"te ~· 
tikleri lıal·kmdnki beyanatını 
erke~ İngilız riyakarlığının 

~e·ıç hir niımun i ~iye telak· 
-:ki edıyorclu. Bunun ıçın, zecri 
'\cdbirler .akim lmldığı zaman, 
mnumi fikri Biiyiik Britanya-

n prectijlnin ciddi bir da~e 
yediği ve iEıtikffl.lde onun tahdıt 
vcy ıınsihatlerine fü\ylik bir 
chcmm•vct atf"cıilincmek lu.zım 

m· .le Ji. 

Dün kazalara 
verildi, tevzinta 

lıaşlanıgor 
'funumız ve Ağustos aylanna 

ait ol elan kartıel #, dtlıi, 

kazalara vGrilmiştir. Yakında 
tev-Lia.ta başTu.nacnkfu'. K . ._ .. _.., 
pem'be renldedir. 

Mümtaz Rek gidi 
Bir milddetf.en«JP.ri fStanbnı 

Bölge 1 ,. Müdürfüitinil muvaf
fakıyetle iCa eden M-Umtaz Relc. 
Ticaret Vekfileti ı~ Müsfuşar
Iığına bağlı Fiyat Mura1ratie ve 
Mfümdele Umum Mil.dilrlüğüne 
tayin edilmi tir. Yerine Hamit 
Koray veya Mu113lıı Naimden 
birinin getirilecegi söylenmek· 
tedir. 

Ticaret Moduru geldi 

Yeni tram~ üırifooine g&
nnoo mJna.'k • Güzetyalı arasnı
cb; vergi ve reshnler de-Oalill ol
duğu halde birinci mevki (11) 
~ asker ve talebe bileti 
~) Jm.mşfur~ Ronak .. Ka-
nmtine arasmda fiyatı.nr birin
ci mın:ki (8}.. asker ve talebe 
(4.) ~. nönci mevki fi. 
yatları ise Rmr.ık_ - Gfize}y.ah a
nmtıda ('i).., er ve talebe (3) 
lmru.ş; Kıo~ - Kilr.Rntine ara
sında da sivil (5), asker ve ta.
lflbe yüz paradır~ 

Bu surette tr.amvay ücretleri 
de yirmi para.. ve bfr kuruş art
ırruş tlullınmaı'ktadır. 

• 

lStaıtbul Mmtaka Ticar.et Mü- ana 
dürü I\l-Ocmettin Mete Ankara. 
dan şehrimize golmiot.ir. Müdür, 
Ti:caı:et Vekfiletine ait.. işler üze- __ _.... ___ ------·---. 
rinde alakadarlara izahat ver- /"' 
miştir. 

Zav Ilı kadın boğulm 
d .ın: çıkarıldı amma 
hastahanede öldO 220 Otomobil lastiği 

fstaıı!l:ml Bö~e la~ MUı:iürlU
ğü emrine 220 Wne ofom.~l\il 
Irıstiği verltinlştir. Yakında WV· 
iiııta.- ba:..,lana:c:agLtır. 

Dideler ruşen ! 
fzmJrd.en ya?.ll.ıyor-: 

Bey Ev.velki gün Oğleıye'tioğnı Eş.o 
~ Çiıkur~ mev'k.iiııen- ela olm ta&ll de Hatay caddOOinde 347 nci S()-i 

l'; ı: 7 numııra1t pvde bir focia: uv ..:anııyor. otmuş; Hasan adında bir.f, ihtı. 
B~ 'l'cr'kos ~ anasını avludaki su kuyusu-

' 

d patlotıma$1. ve su luıeineıerinin :oo a.tara!ki Öli.İmüne sebabiyet yavruca < pencere en bo~;ıması üw'IM 'bir~ gün vermiştir .. rras.an henüz gcn
9 düşerek başandan dmıberi .şc1ı.ri.n. ~ 80111.t'lmi- ~\lır ve iki a,yôanbari sinir 

yaratandı 'He Terlros suyu, oonlmetn~mr. j lı~1ğı çe'kmektOOir. 
Fmdıkiıda dün akşam feci bir Su i~cri mıüW,r. · ~ tam~ D1in sini.r buhranı fazlalaş-

kaza. olmuş, Dereiçinde ·r~c.r- mt M~ a:Jr.şrım. uonuzı et'"t?~ ~. ihtiyar anası R.a?Jye, onun 
dhran sokağında Burıhanctti- tir. Buglin..rf.cn. ~ 8Ulor bir şey yapmaması için dıtima 
nin 8 YR§Indaki çoouğu pencere- mmıta.zıam suret:t,e tJJal yiW.lhtla: bulunmıya nieobur ol-
den dllşerok ba~mdan yarttıan- bltş!ıyaoolct~. muştur. Basanın tütün ınağaza-
mıştır. Bu müoosif hfı.dise ile \t . _ sınds ~şa.n bir kızka:rdeşi vat'· 
y.afkındaıı afaka.dar, otan J.i'Jlidı'b...... dır. Ailenin ti~ fôrdi yokfur. 
lı emniyet komiser muavini, can D'ft ... ın me'lSUb 1 ın 55 yaşında: olan Raziye, deli oğ-
kurtaran otomobili getirterek ~ ı lıınu idare etıniye çalışırken 
yMTuyu Şişli Çocu'k hast:afüu:ıe- faydalı brr ~ı·zmnt .Hasnıı, birdeııfbire liendüıini ıru-
sine seVkdttirmi~tir. t u lll'O cflidn.mış, oown dış8.rt 9lkarıp 

Halka hizmetinde örnek ohm an mrıt~ 18t1Ad!iol~ avludaki kuyun.un ba~ göfür.. 
vazif~inas ve yarou.nsevor lr<>- Mmta.knsıımelH!iğhu'len.: müştiir. 

·kur, keıı- G'azete ve moo..-nua fŞl rinde K'&dın feryada. başlaml§, fa.-
disine karşı duyulan minnet ve çatı.~ak istiyelilorle gazete va kat deli evlat a:nasmı lkuyuyn 
mttha:bbetin yanında .küçük l:a.- mecmualarında Qa~ arl&-- atmış . Memim mi.inaseılletiy-
lıı'. Sağ olsun! daş. arıyanlan blr'~irler.lne tamı- le kuyunun suyu aım~. ihtiyar 

ilk tahsil çocuklarmm :ıa:e~~~~;:~~~ ~Jru~~fu~~11:: 
sayımına ait \reni karar M.amızcıan açııtta oohma111a- ka.; defa çarptığı için yaraıan .. 

J rın v-eya mum.a.-rn lüZrnet an- Jnı§ ve o halde soğuk mcywı i~-
İlk tahsil çağındal.i çoOUkla- yanların adlariyle şartlarJm ve n~~. BU11Ul1\8: beralber: 

rın her sene kanunuevvel ayında yine çalL'.jtırılncnk arkadaş. an- · _ KOmşula.r, yetişin~ Oğlum 
yapılma.kt:a olan sayımı, bundan yanların da çal· a şartlarınt lnııi kuyuya. attı! 
oonra be.~ yılda bir kere yapıw Mmwlca lfüti1Ji11e bildirerek hu Diye feryatta devam ~ 
ca.kUr. Buna ait' lmrar vilayetle- deftere ka:ydet1iı'llleledni ve ye- 'tir. Bunu duyan k~n, .der-
re tebliğ edilmiştir. ni 'bir a:r1ka.duş alınE&ta»: nıilra- hPJ polise hMleıo vermişlerdir. 
Teml"zlı"lc amelesı·oin caa.tlanna açlk tutulaeak olan Hnsa.n, kuyunun b.-u uu:h bulun-

bu defter kayıtlarından ~ llı kadı da ku cJ 
ayakkabıları · 1 . ...,.ı "" muş ve za.va n yu an 

etmelerin mm wCnZ.. çıkar.:ılmıfl> Menııeket hastaııa-
Belediye temizlik amelesine ~ neruıre kald.ıt1lınıştır. F~at ih-

''erilmek fu;ere Belediye yeııi bir Mayıs erzakı al tiyar ana; imde veıuneden öl-
tip ayakkabı yaptnma'ktadır. lilJtiir •. 
Bu aya.kk ların altlan tahta;; !stan'bul Vila~reti·ıüıenc ffildise tahkikatına mil eiu-
dw ve üstü de deridir. Beher! olunmustur: mumi muaViı>.i B. Kemal Be?'· 
iki btıçuk liroya mal olm.akfa.. Ma.'.\'18 ayı i eı1s1nde tevzi klm:la ~el konmuştul'. 
dır. ıunan· erzak maddelerin hm-- Tllt:Ularak kolları bağlanan Ha-

B b A b•d 1 ha.ngi bir, sebeple ahn.anuş olan:- san, kara'kbla. götür-ül.m~ da 
8T :ros a ! es lar ellerindeki demek lromelen albuk sabuk sözler söylediği i
Bm:baros alBidesi i~a muk&- ile Ketenciler c>.addesi AJunot SG- ~ ifadesi nlınannı.mıştır. 

vel.esi bugiinle.tde İtn7Alnnada:k· ~i .A:Y)llldız bak!kali~tesine mü- Hasan ~a lranUtien de
bi'. Abide 300 bin lıraya cık~ racaat ettikleri takdirde k ı•ne- za rertiblne imkan gôrülemew 
caktır. İrtşaat Cihn1ıurlyc.1: bay- nin :M'avıs köşesini kestirnıek melktedir' . .Ancak bir timnthaile
ramına kadar ikmru ediloce'k- surctivl~ istilılmldarını al~bile: ye gönderilrn!S ir.r1n tedbir nlı-
tir.. oekleri tebliğ olu ~ .. 

IW8u1U Ekrem ıçın kc.r\ran 
yeni yolunda taikip ebnek imka... 
nı ortadan kalkmış dEirildı. Ne 
gare ıki bu tel irde de k'lro 
ordusu ile l>ir yerde ansızın Jmr
sılamuuk tehllk i \r.a.roı. 
"' Hazreti Peyganı'beri diişüntlü
rcn en mühim noı©lardan biri· t111•i!i!n~:t!1~~2:~~ 
si de şuyclu: O" •"ÜZ 00.J kir;tlli'k 

kuvvetin va1nız altimş dbrdli Junu}roruz. Oz 1mi.ze btl~t k hH! diklerim:ize değil, samı .inanıyor, 
ordu rılmıfülığıru d biliyomu- sana bel !bağlıyoruz! 
nuz. Şimdi size aoru~·-0mm~ Ke.r Resı.ım FArrem, hetırea üzerin-
vam t.ıtı ta'ki" ed lim, tu owı.u da i.}i tıcibir bıra'kan bu sözleri 
mu kaı mlıyıtlmı, duyunca cidden sevindi. Fakat 

Salıs..'beler-<Ln ba~an: onlıın meşverete davet etmek-
._._ Ya. ReslıliUI" , d il . Biz ten yine geri durmndı: 

il<ervanı ele ·~ ırıno ruy 'yle - Yüksel{ sadn.lmtinı daıma 
yola çıktık. Böyle b. • b' ô:r- takdir ôCl.erlmt Ya Ebu Bekiı ! 
du ile harp t:Clecegihilıi bi' - 1i'..ı:kin yalıüz senin :te'hılııatııiln 
dik h.cr halde d:ı a riklı 61- iş b ez. Bu hususta. jyioe ko· 
mıya çalı§lrilik . mışup ruıla.şma'k lfızımdı . 

Hru:reti P yga:mber, bn cevap. Bu ıder de HaZreti Ömer üz 
tan çok mtıtce lı' oldü. Kırgın e.Jdı: 
lba!nşlarını e~~ırrp i.i7.ctinde ge2:"' ....... Ya :Resulillifıh! K-0nu:- ıp 
dlroi. Ebu Bekir, Resulü Ek:rerm n.nlnŞirllya ne hac1:.t'! Sen em·t 1 
t:eselli etmek ltir;JJUUnu lı ~ Vill"cccl.sin, ibiz icra edcc ~iz. 
rclt: CB.nım.ız sana fedıı olınf11 ! Biı'i • 

- Ya ResulüllWı., dtJi. Ü.zf>. miz hav.a.füı kaimiı.yıııcaya ln .. -
rillıiıe gc1cn1er y~ cı değildir; dnr kıliç sullıyalım; din düşnı •ı
hemen hepsi a'krn'bamıcln\ 1çI&- ıa....ı:ını en ya.kın canı muz. dnlıi 
rinde öz iba:'bilaı nnız, &z amca- olBa yerlere serelim. 
hırımız, öz of,ullanmız, ö.z l::.ar· R.c::= u.lü Ekr-0:n, Ii'.azl ti Omea 
de.,"-Oerimiz var. l3öyto olduğu re oturmasını !fi ıet etti: 
halde nasıl dilersm öyle hare- ·- Sen otur, Y o. Ömer! De-
acet edeceğiz. En sevili:klerHnizi ni.-:ı 'ze .enıniyotlın v.ır! 
oldiirmekten, en sevdfükrimiz ' ibrıi ı .u ., B ., eti P<'y-
ıta.rafından öldlirtilmekten çe- ı ~ ıh cV d c. . <>· 
mıımiyeccğiz. çr ru bil., d · · 1 1 
man saflarında. gör~ ZfW· 

Dokuz seııe 
ay lıapse 

malıllum -·--· 
san~ ZeKeriy.n. kb'ytln'de 

oturan ömer AkınCJB adında 
bir dclikSllli, blr gün kırda ya
nında 'Miıstnfa adında: bir ~ 

Ka.raköyde, 35 numaralı fınn
da çıra'klık yapan Ragıp, dlin 
!',;arşıcüı tanesi 30 lı'nruştan dk
mek sata:rkcu ~·akalannnştH.·. 
Ragıp ekmekelri fırından , al
dığını söylem.i.s, Aa1ıyeye vetil
miştir. 

antar hirsızı 
Kızıltoprakta oturan '!'arık a

dında birisi, diin Moda vapuriy
le I öpııuye golirJren, va.ı>m'daki 
cankurtaı .ın yelcklerındcn b0.j 
mantiar gamuş, çıkarken yakn
lnnmıştır. Bundun sonra kara
~ola gôntlcrllen ttıı'PJZ, blırada. 
da cebinde bulmınn 2 grEım es
rarı, el geçmem si için yııt
muştur. 

* .dundan başk<J. Heybeliadada 
otumır Atalay ve Belızat adın
da. iki deli kanlı da başka bir \:a • 
1hirdan nıantiır ÇRlbtken yn.lca
lanmışlal'dır. Üç manfar hırsızı 
da Adliyeye mslim cdllınid!cr
dir. 

nusiki Sanatkar a ı • n 
imtiham 

Profesyonel olaı'tl.k ~lı.qım'k 
istiyen musiki sanat.'kfırlarmın 
inıtihan lan diin Esnaf Cemiye
tinde Konservatuar İcra Heyeti 
tarafından yapıtmıştır. lmtıha- r 
na radyo sa.natkarlaımdan Nmr
za.d Aimy da girm~r. 

Zava h gen kız ! 
Be'bekte oturan doktor I adri 

'Reşit (Paşa) nın oğlu Hayri 
Raşfdln 18 yaşındaki ktzı Aza 
da, evvelki giin, kbRkle>rlnde ba.,. 
•öa mın bir ta:'baıır>ası il~ oynarr- ·~---
keıt, silah ate.ş alnn~ ve çıktın 
kursun ~nç kızın kamına ı-·ap
Ianrı11ımr. 
Ağır yaralı olırıık Bcyoğ'h1 l 

hastahanesine J,::ılôn ı1::ı.n Aznd~ I 
dUn sn1ıa1ı ölmü."!ti.ir. Vakayn 
müddeiumumilüt el lroymuş, A
za.denin cesedini mı ayene enen 
adliye do1ttoru Em er Kaı-..an 
cıefuine rt.thSat: \C1'mi. tır. 

Glin 
8.ı..t 
G.28 

A 
12.00 
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TEfR/KA 

~.ott91: Naldl ve iktibas hakkı mahfuzdur ' 

!Dedi Ve fikrinde ISraT etfü Dedi. Ve., Deli Mustafa da fs.. 
!Bir bakıma da ÇahJ:,"rın. sözleri tnırrlınldan bir yellicD.l.ıye binerek 
~ğru idi. Yamaya çılo:nıştı. Yani. Deli 

Fakat aksi tesadüf ve, Allah- Mustafa da Karna.bata gelmişti. 
tan olacak, Çalık hastalandı. Yalnız Deli Mu.stafa des·il, l{el 
beraber, Karnabat güreşine~ iMemiş de Yörük Aliden hınç al
di. Yöııiğün .köylüleri ile beraber mak için Karna.'bata gelmiş bu
gitmesi ıazmı geldi. Yöritlt Ali. lunuyordu. Yörük Ali, l{erna
babasuun hastalığına üzülmekle lbata geldiği zam.an Deli Musta
~eı aber, Karna;ba.t. güreşine bit- fayı da, Kel Memişi de orada 
miyeceğinden dolayı memnundu. görmüştü. Yörük Ali ile Deli 
O, baş altına. çıkımıya karar ver- Mustafa arasında f}()yle bir k<>
nrlşti. Her ne pahasına olursa aıuşma olmuştu: 
olsun, çıkacaktı. Yörük Ali, ıköy- - Yörük, ıbu sefer kozumuzu 
lüleriyle Kn.rnabata giderken payiaşacağız., • 
Çalık, oğluna §U nasihatlerini - Peküla Mustafa.. Ben, ha,. 
tekrarlıyordu: zırım! Ne va'kit istersen.. 

- Yörük ot;rJ.unı, sa'kın ola., - Bu güreşte karşına çıkaca-
bns altına güreşme!.. ğım ..• 

- Baıba, b::ı.ş altına sayılı pe!h- _ Fa'kat ben, baş altına gü-
livanlar gelmezse yine güreş- - · reşcoegnn ... 
miye'l•im m1? N .. · ·· 

J - ereye gureşırsen gureş, 
- O vakit güreş.. Fakat be- k da ı 

.. d l ı · 1 arşın ynn ... nim bu, musaa eme um o ursa p ~.:..1~ alk - e:n.w.a ... 
olsun güreşmiye k arsan ya- · Kel Memi"le de aynı· mükfüe-
rm ah~tte on ~ıarmağım yakan- '-' 

me cereyan etmişti. Mıemiş de: 
da rf ı!::ti. Nihayet güle, oynıya - Yörük, kozumuzu paylnşa-
Karııabata gelindi. O Yakitler cağız.. 
candan bir Türk diyarı olan Kar Dediği zaman, Yörük: 
nabat şenlik içinde idi. Balkan - Ben, baş altına güreşece-
çocuklarının yüzü gülüyordu. ğim .. 
Ecdatlarından müverres olduk- Dedi. Kel Memiş, gülerek: 
laı ı bu, topraklarda rahat ya- - O, mn.call8.lı ! Aıi.ık büyük 
§ı) orlardı. Yörüğün aklı fıkri ortaya tenezziil etmiyor musun? 
baş ~ltı güreşinde idi. Baş altına Demişti. Yörük de: 
kim gelirse gelsin meydana çı- - Mesele tenezzül meselesi 
lmcaktı. Yörüğün köylülerı de o- değil... Baş altına güı (,-seceğlın .. 
nun ba.5 allına güreşmesine ta- Çılrol'Sın meydana, !kozumuzu 
raf tarlardı. paylnşırrn .. 

• e • 

Arnavut.oğlunun Deli Musta
fa, Yörtiğii adım adım ta:k.ip e
diyordu. Yörüğiin I<:arnab::ıt gü
reşine gideceğini kestirmişti. 
Bir gün Arnavuıtoğluna şu yolda 
konuştu: 

- B ba! ben, Kama:bat güre-
i!ine gideceğim. 

- Git! .. Fakat. .. 
- Fakat nedir baba? .. 
- Yörük Aliyi mi takip c.-di-

yorsun? 
- Evet! .. 
- Fakat, o zannt>tmem Jd, 

büyük ortaya güreşsin! 
-Neden? 
- O, Kırkpınnrdan sonra baş 

cltına "Üre ecektir. Bu sebeple 
J{arna;bata boşuna gitmL5 olu
yorsun? .. 

- Olsun .. O, lba~ altına gi.irc
tı't-:,C ben de baş altına güıcşi-
r·m .... 

- Sen, aklını oynntmı;,..;ın ? .• 
- Neye baba? .. 
- Oğlum! Sen. Yöri.i!!ü yen&-

mPzsiı1 ! Vazgeç bu sevd.ıdan .. 
- GidPceğim ve, yeneceğim .. 

tnıkün yok bırakmam onda bu 
a.cıvı ! .. 

_:_Eh! .. Ba.-; altına güreSIIU?}i 
gö7..c aldıysan git!.. B~1c orada 
ne teneşir patlatan Delıormanlı-

Diye mukabele etti. Yörük, 
mB.'kul cevaplar vermişti. l?ukat 
her iki 'hasım da Yörükten inti-
kamlarını almak için ba.§ allına 
fi)lle çıkmıya karar vernı.işlerdi. 
Bu. hitdise Kamabatla şayi ol
du. Ağalar nrru:;ında konuşmalar 
ba.ııladı. Ağalnr meclisi söyle bir 
konuşmıya sahne teşkil etti: 

(Arkası tıar) 

Ylltamrken ... 
Üsküdardn, Üçpır.ar so'luığm

da 10 numarada o .. uran 18 ya
şında Emine Olcay, komşusu 

Sa.idenin evinde vıkanırkcn, o
dada bulunan ınangnlın inzima
miyle ele tahamroiilsüz sıcaktan 
irzcrine fennlık gelfrek yere dii~ 
müs, ba!jı mangalın !dne ~irmiş
tir. Genç klzın s!ıclnrı ve yUzü 
tehlikeli surclle yanmış, Nüınu
ne hast3 ha no.sine ka ldırılmıf5tır. 
Bundan lıas'ka, Bc};iktaşta otu
ran 15 yaşında Necdet adınd~ 
bir çocuk <la Bo'Dek trarıı\ ctym-
da sıcaktan bayıln,ış, yere diı
şcre'k başından ynrıılanınıştır. 

lnr görürsi' n.. j ~El!:.mcr!§~i:iiim~~~2i:~ 
- Ne olursa olsun ... Yörüğil 

1 

tu~ ı.cagım .. 
-- Sen, bilirsin .. 

o 
Prao suikasti 
eydr • che'i 

kat·nıe~ • öll'fi 
o ara!t utu du 
Lonira, 19 (A.A.) - Dün ak

şam Prag radyruu, Heydriche'c 
sui'kast yapanların yakalandık
larını bildirmiştir. Bwılar sak
landıkları 'kilisede, teslim ol.uak 
istememiqler ve ,-ukua gelen 
ça.rpışmada lıepsi öldürühnüş
tür. Bunlar Çek talıiyctindemli. 
Son üç haftada Prngda idam e
dilcmlerin suyHn 300 Ü bulmuş
tur. 

Afrika harbi 

A! anlar 
hombak 

uzme 
~a ıya 

banlamış ar 2 
Nevyork, 19 (A.A.) - Akdc

nizdeki büyük hava ve denız 
çarpışmasma iştirak eden Mfö
ver uçaklarının yeni tipte bır 
"HuzmP.-Bomba,, kullaııdıkhırı 
ve bunun teknisiyenler tarafın
dan milmatisli mnyındanbcri 

en önfsnli keşif say,Idığı bildi
rilmekkdir. . 

Bazıları, bu yeni sU:ıhın müt 
hiş sap'ıııırn kudretı ve sıhhatli 
isabetı bakımından , pıke b 1111-

1 4.2 2 işci ! 
1 

esm" iır te liğ 
göre AJmanyaya 

gö d ri di 
Parı.s, i9 (A.A.) - AJınanya

ya doğru yola çıkan lıl-nnsız iır 
çileriııın çoğu Paris bôlgcsin
den gitmişlerdnı· 

Gerço!rte, son rffiınl tebliğ-de 

Alnıanyaya gittikleri bildırilen 
154242 Fransız ışçL,.inden 99501 
kışısi Parısliclir. 

ı 

Rusya harbi 

So müdafaa 
ha lan da yarıldı 

- Ba§ ta.ra.j. 1 incide -
fnaliyette bulunan Alman piya
de tümenleri topçu ve hava kuv
vetleri tarafından bombardıman 
edilen düşmanın son müdafaa 
hatlarını yararak gf'niş bir ~ 
lıede Sivast:opol ~hrinin karşı
sında bulunan Severnaja körf&
zine \ramuşiardır. 

So 'yet şurası 
- Baş tara" 1 Vida.. 

tır. Şimdiki anlafPJ'S ile lm 

tar üç milyara ~~ft 
Bu izahattan sonra 

yüksek şfirası hükftınetbı ~ 
yasetini trurvip ctmi~. 

So\>yet BUyilk E!çlsl ~ 
Alman • Rus harbbıhı bir s 
li:k bilA.nçosunu yaparak f}l}yıl 
domi~: 

Mu.hasamab.n birinci yıl ~ 
nümü arifosinilo Kızılordu hm'

1 

zamandan ziynde kuvvetli bulu.1 
nuyor. Kızılordtı mtıerin M..J 
m:anyasmı 1942 de yere sermc!t 
için hazırlanıyol'. Bir seneli~ 
Rus seferinde Hıtlerln uğradığı 
hezimetlerden da.ha ehemmiyet• 
li birşey vardır ki o da yine bu: 
bir yıl zarfında diinya kuvvetJ6' 
rinde görülen değiı:;ıldi:klerdir. 

Vilayette dünkü içtima 

B l f 1 . cid lıarclım:rnından daha ıl i netice-
- cış ara ' ın ~ - v • • ~ 

1 .. · d h ıf f 1 ler el ie etmcge rnuf:aıt ve agır 

İz ire kinın 
dağlt ldı 

12 gün sUrcn şiddetli çarp~ 
malaroan sonra nnistahkem 
mev·kiin şimal lrısmı, cenubu 
garbi kesiminde küçük bir sa
hil kalesi müstesna olmak üze
re, kamilen elimize geçmiştir. 
D~cmı.anın bu so.1 lK;sü de pek 
ya.kında işgal eclılercktir. 7 den 
17 hazirana kadar 7 585 esir, 20 
tank, 68 top Ye bır zırhlı batar
ya alınnııştır." 

1':osliO\ a Radyosuna Göre 

İn~ bcyaunruncl "rinİn topla~ 
ması ve bu beyannameler hak
kında yapılacak nıuamclonin 
tesbiti işi etra.f ında görlişmclS 
üzere dün Vilayette Vaunıo ba~ 
karılığında bir toplantı yapıl· 
mı~br. 

yoldu vuze~~l c ' kıl ~d~rpısAmkaı'a>r çaıJta 1,11· obüs mermisine mua-
o Ub'U soy enme "' ır. < - - • v • • , 

madan biç bir ha:her alınmamış- ! dıl oldu:,u ıddıasınaadırlar. 
lstanbtda da bir miktar Moskava radyo-,una göre, son 

24 saat zarfın<l.ı Almanlar pi
yade ve tank hücurrıları yaparak 
Sovyet haUannı şinıal ve cenup
tan yarnuya te:je'bhüs etmişler-

Kurar hü.l8sasıdır 
1htiitfır 42/1 L9 

tır. 

Vnziyetin Hülfısa.-:ı 

Zırhlı Alman kuvvetleri Lib
ya hududuna doğ• u çekilen ln
gilizlcri takip etınelüe iseler de 
dün akşama kadar bir müddet 
eV\'cl ha:tırlanrnL'.;1 0l:ın hudutta
ki mevzilere ula.c:ıarnanu~lardır. 
Tobruk bölgesinin miidafileri 
şimdi çem"uer içine alınmıl)l~r
dır. Şimale gi<len ı'!'.1hil yolu ke
silmiştir ve Gambııt <lıl~manm 
elinde bulunına:klP.dır. Stratejik 
ehommiyeti hüyUlc olan Halfa
ya geçidi tııgiliziPruı elindedir. 

Alnıaıı '.l'elıliği 

Alman tebliğinde> deniyor 'ki: 
"Şimali Afıikada d~man şar
ka doğ·ru daha çoı~ itilmiştir. 
Alman ve İtalyan l:ıtal:ırı To'b
ruk müstahkem mC'vküm çem
ber içine almışlardır. Birçok 
mukavemet mcrJ;;:ezlerinin yoke
dilmesi esnasında 1000 İngiliz e
sir cdilnıi'$tir." 

Muglada zelzele 
Muğla. 19 (A.A.) - Bu sa

ba.lı saat ikiye on kala burada 1 

şiddetli bir yersarsıntısı olmuş-1 
tur. Hasar yoktur. 

MEVLÜD 
Merhum Geııcral Suphi z.eve<'s l, 

Kunn'ıy Yurbay ?fami vnldesi, Mti
henclis H. )Ti Kuyadclen'in kayın 

v.dtlcsi Ruhiye Besim oğlu ve J<'a
hamct Kayndel<'n vnldclerl ruhuna 
ithaf olunmnl{ iızc-re 22 Haziran Pa-. 
zartcsi giınü ikindi naınazını müte
akip Çmnlıca'da Kıı;ıklı caıniiııde 

l\1IevlCıdu Şerif okunncıığından akra-ı 
ba, dost va arzu edenlerin teşrifleri 
ricn olurıııı·. 1 

SÜMIE BA K 

LA 

Mr. Çörçii 
Amerikada 

verilmesini istiyoruz 
!?mirden lbıldirılJığinc göre 

Sı:Jı'hat Vekiı.letı, İzmir vilayeti 
ihtiyacını karşıln.mnk üzere ye
niden (110) kilo kinin gönder-

- Ba§ tamf1. ı in.<·idc _ miştır. D ün İzr..ıire getirilen bu 

1 
. 'k:ininler bir losmı ka.znlara, bir 

Zaf cr çın 1 kısmı d:ı. İzmir şehri ihtiyacına 
Va~ington,, 19 (A.A.~ - ~ ~a: ı ' truhsis edilecek ve iki parti de 

zctecıleıe rcıs Ruzvcltın kalıbı, ecz.ın.'Ulelere verilecektir. 
M. Early şöyle demiştir: ! Yeni Sabah _ Son günlerde 

se de muvaffak olamamışlar, 
500 den fazla ulü vernu~Ic:rdir. 
Gece yarısı ne.ş:reöilen Sovyet 
te'bliği düşmanın çolr n,f;"lr kayıp
lara uğradığını bildirınektodir. 

Bir :nıacar ~l'ümenhıde İ-;y:ım 
Kı?.ıl YıMız gazetPsi, Briansk 

1 ceplıesi civarında çetecilerle çar
pısmıya gonderılen 16 ncı Ma
car tümeninin bır t:ıburundıı is
yan çıktığını haber veriyor. Ga
zetenin dediğine göre, .A lman- 1 
Iar, bir todfü kuvveti gönder- 1 
mişlerdir. 

Milli Korunm .. kanununa muhtı16'. 
fettC'n Beyoglunda 1stıldlH caduesııl'"I 
de ııo No. da bcrbcıllk tırarebM 

mc gul Ahilya l:ız Eleru h •kltında 
1stanl.m! ikinci Millı Korunma Mab-' 
kc-mcsindc ccrQ an eden muhake-o 
ır~i neticesinde suçl wrnn fıili sahil 
oldu ·undan Milli Koı unm:ı Kan~ 

n unun 59 uncu madd!.'Si muc bı.nce 
5 Iırn parlı cez.tSı ödeme .:ne ve y 
sun miıc!cielle dilkk{mının k ıp;. tıH 

ma!ltna \ c hüküm 1 tileştii,'inde uc-
rctı ıa .. (.luya ait oln al. üzere k r 
hul sa .. •ıun Yeni Sabah gazetesıu 
neşredilme ine 2/ 4/ 942 tirth tk 
lmrür verildi. (6"100ı 

"Bac:\·ekil Çörçil ve Reis Ruz ı İstanbul eozalıa.nelerinde de ki
vclt harbiıı sevk ve idaresi vcj nin hemen hemen hiç bulunma
zufcrin eide edilmesi için gerck-ı makta., kinini ihtiva edon ı·eçe
li meseleler hakkında müzakc- teler yapılamanıakt.adır. Bu iti- ' 
tder "UJlaC' ıklardıı•.,, ------------- u~~r }ı:~1!:.cnD•dU' 

J barla Sıhhat Vekaletinin lstan- 'tI h"ıı: .. -- dır ı ~1.1 ~.....,.. İkinci bir cephe kurulması i- .n..ara.r u~~ı lhtıkk 42/l 15 
.. k ,1 • 1. 1.1 . bul h:ükmın ihtiyacı için de şch- tht ik!.ır: 42/51 Milli Korumnıı kım.•-ıuııa m uh ... 

şinin nnıza ere Cuı ıp C( 1 mıye- 'd k' · Milll h.orunma Kanununa muhn-
ceği sorusuna M. Early şu ce- rimize bir miktar yem en mın lefotten İstanbul Nuruosmaniye cad- lefotten Ak,,aray Nalıncı sokıı 5 ll(oı 
vahı ycrnliştir: tahsisıni dileyeceğiz. d a kömlir<.'illuk ticnrctıle met: ~uı 

desi 42 No. da oturur seyyar satı- Salih oğlu " li Gal ı1 hnkkıııda t~ 
"M. Çöıçilin bu maksatla bu· cılıkla mı• .. gul Hüs,....in o"l ·• I1•-'-met i r.. h 1 ki f ' . ., .. ~ u:ıı taı.bııl kınci Mılli Korunma Mah-

ra.ya gelmiş olduı1unıı sanmn- ~"'af 0~ U a yapml~. hnkkınd" 1staııbul ı''-'ncı' Mılli Ko-~ d' "" )' T " ı:u ke f'Sınde ccr<'ynn eden muhnl.e-
nın doı:;-ru olacağını tahmin c ı- HaRan adında Rabıkalı bir runma muhkemesinde cereyan eden me netı<'cnnde suçl ınun fiil sabil 
yorunı.,, hırsız <.'\'Velid gün Şel!r·emin~n: 1· mulıal.cıncsi ne.ticcsindc suçlunun oldutiundı:ın Milli Korunmn kanunu-

lif ühim !tfüzolccrcl.c,· de bir kadının balıçcsmdcn ıki fıili ı:abit olduğundan Milli Korw1- nun 59~3 üncü ınaddelerı m:.ıd
çuval c;alıp kaçarken göıiılmiıfi, ma kanununun 31-59 uncu mnddc- bıncC> 5 lırn par-ı c:ezası odeıncsme 

Londra, 19 (A.A.) - Çörçi- fakat bıcak çekerek Turgut a- leri mucJbıncc bes lira p:ıra cc1 ... ısı ve ;yeaı glin mOddeUc de dilkkf:m
lin Amerikayı ziyarotinclen ba.h dında bırisini elinden yaralamış ödemesine ve huküm Jmtilcşlıginde nın kıı~cıtılma.c;.na ve huımn katı
seden 'l'imes gazetesinin askeri tır. Bıı suretle c:tmfa verdiği ilcrelı sucluya ait olmnk üzere kn- lcş«"ındc ücreti suçıuy1 aı t olmak 
münekkidi FıÖylc yazmaktadır: dehşettf!n bılislffade kaçmağa rnr lıulil~· sının Yeni Scıbah sıı1.ete- üzere karnr hullısnsının Yeru Sabah. 

Bu lıufl.alar içinde stratejı ve b:ışlıyan Hasan; bu sefer önü- sinde ne~ıedılmesine 17/4/942 tari- ga.ı:clesınd<> neşredilmesine 28/"4/94ı 
askeri plfmlnr hakkında Lon- ne çıkan bir bekçi tarafından hinde karar verildi. (6701) tarıhmde kara r verıldt. 6699) 

dra ile Vaşington ara:dında pek yakalanmıştır. p•~·~•••••mmmJm:ıım•.:ım~ımliZ;rıomm• 
mühim mii.zakcreler ceıcyr..n et- Adliyeye verilerek tevkif e- ,.. b J B " 
melctedtr. dilen llr..san, bu işi sarhoşlukla. ---- stan u eled!yesi ilanları 

ırinc O Yarı Rcsrn.i! yapuı"fını, şimdi pişman olduğu-
Malıf ilkre Giirc nu, hc.pishaneye girmektense 

Berlin, 1fJ (A.A.) - Yar1 res- tramvay altınc.ia kalmağı tercih 
mi bir lcaynaktan bildiriliyor: ı etiğini söylemiştir. 

Bu seyahat, Müttefiklerin i- ,,...r,mliiıifaı:t3ı~a3!l'!!!E:ZC•::111 
çinde bulundukları fevkalade VJEF AT 

Cihangtrde Finız.nğa mahallc:sinin Turkgücü sokağında 13 üncfı adadı 
165 Harita NoJı ve 176,50 metre murnbbuı sahalı arsı< satılmak ü:ı.ere 1~ 
arttırmn} a koııulrn~,.tur. 

Talunin bedeli 2647 lira 50 kurus \e ılk teminatı 198 lira 57 kuruştu. 
Şaı tn:ıme Z:ıbıt \'e Muamlliit Mudurlugu l alemındc görülcbılir. 

sıkınbmn endişeli bir ifadesi 
gibi telakki olunmak geıektir. 

İhale 6/7 /042 Pa1.artesi Sltnti sn:ıt 14 tc Daımı Encümende y ap1lacoktu 
Profes1ir Dokkır Knclrf Ra,.it An- Taliplerin ilk temlnnt Vt> makbuz ve ·a mcktuplariyle ihale günü m-. 

dny'ın torunu ve Sabr i Ractt An- nyyen sa:ıtU! Encumendc bulu11mnları . (6752) 

clay'ın kızı \·e Fıkri Rn~it Anday'ın, =-==========================:= 
ydlcni Iloğazıçl lisesi son sınıf ta-

1 ~R-~~-••L:DE:le~iliiEllEl~DIB~:ı::Eiiill:El:!ZEBICJllSllU!! 
lebesindcn: 

AZADE AN AY evlet Denizyol!an 1. U. • ilanıan vefat etmiştir. Cenaze.~! 20 Hnzfr:ın ,.~ ,. [{ ·;. 
.a :'.115? :.1 

iüven Sigorta ~o :;yete si l\'Iüesse esi Miidürl .. ğünd n : 1042 cumartC'sl günü Bebek Cnmtin- İliillEl~DE:IZ::z&Ei!Elm:=ımmeammiimıamm3fE!rııı::ıı•mmml 
de ikmdi namazını miitealtip nama
zı edn edildikten sMrn Rumclihlsarı 

tstaı.bul eeblr hatı:ın \'ııpurlannda paras.z seyahat hakkı verilen pe
tıCtlarla bütün haUarn mahusus serbcstseyahat knrtıanrun dcfiştirilmesint 
baG}anrnıştır. 1/7/942 tarlhinden itibırren eldeki pasolar hükümsüz addolu
rıacağından altikodarlıınn bu tarihten C'VVcl fşlrtmcmlz. Yolcu, Yük sen 

lstanbul Acentatarı İstanbul Belediyesi hududu dahilincle memurlarımız tarafınd:ın evlere dağıtılan panıwtlu 
mensucat kuponlarını herhangi bir sebeple alamamış olanlara a.cıağıda bildirilen nahiye mer
kezleri mıntakasındaki bürolarımrada kupon verilmekte olduğundaıı mülki makamlarca her semt 
için tnyin edilen sıraya göre s'lyın halkımızın mezkur bürolara müracaa.tlanıu rica. eyler, bu ma
lıallerdoki tw.oiatın ikmalinden ronra diğer mıııtakala.rda da başla.nacak olan tevziatın aynca 
ilan edileceğini bildiririz. 

• 
Ş-.--... -1 TE VA.I?AN JTAKA.LA.R 

Kabristanına defnedilecektir. 

c:!':m:E~m!!CClmll-

AKBA Kitabevi 
ne iltıscr fotoğrn(hı rnilracaat edip pasolnrııu dc-ğişt.irmeleri ilim olunur. 

(6685) 

Uanluılar Cachlosi 
ANKAUA • 

Talu in Gok \'C Ortaklnr Limited 
Şırl .. etı \'asıtn iylc ıı1 orta c.t rdıgim 
Şriluk motorunun 23/5/19-12 taı ihin
df' Knrndcnızdc bat ı üzerine! 
motörümun igort. bedeli olan 
(887SO) sek en sekiz bın yedi yilz. 
elli Tuı k Lira. ının mczk\ır sigorta 1 
şırkctı t, rafınd:ın t:ım.ırr en tazmi-1 FATİH Merkez Nahiyesinden ŞİŞLİ Nahiyesinden 
ninden dolayı GüVEN Sıgorta Sos- ŞElHREM1Nİ ,, ORTAlCÜY ,, 

Adalar MerJıez Nahiyesinden 
KU~1KAPI 
BAKIRKÖY ,, 

Her dilden kJtap, mecınua, gn. 
zetc ve kırtasiye satıs yeri. Her 
ilsanda kltaı> siparl~ ve abone 
kabul edilir. Şubesi yor.tur. 

azanc ve 
ik 

i ük 1 'erin'n 
yetcslne nkncn te ekkür etmcğl blr KASIMPAŞA 11 SAiaYmR Merkez ,, 

EYÜP 
" ,, 

Telefon: 3377 vadfe addederim. GALATA ,, BEYJ{OZ ,, ,, ,, ,. 
Şafak M otl!rfınU n Sah lb 1: FA 1 K k°!b::::::.:li'!i1iii':t1:.E~~E~~iZ~:ıB-liiCl~:al~!::l~!Al&;aWi!E:!Z1~&::C:::a:!llii:l:"l:&ı:3i!IW:G~P!:El:ıı::l:m::~ E!!f!llEiD5iltZliZ!!l~E::n1Kil!'&~;;:;:ıı~ 

"Nizam İngilizler lehine is
yana müdahale etti \ e işte İn
giltereııin minnettarlığı bu mü
dahale fü:erıne kendini gfü,ter
di. İngiltere kendisine edilen i
yiliğe mukabele etmek zaı uteri
le karşıla~tı. Hindistanın orta 
yerindeki bu koca ülkc;yi çok sı
kı bağfarln kendine bağlaınak
ln beraber dahili işlerinde ser
best bıraktı. Bununla beraber, 
Nizam hül:umetinin payitahtı 
:ı.apılarında Segonderabad'da 
mükemmel bir karargah vüou
da getirdi ve buraya elinde iyi 
tnlim ve terbiye görmü8 asker
leri ycrlc.Htircli. Haydarabauda, 
yfuıi Nizam Devletinin pnyitah 
tında, Nizamın gözü önünde, o
nun sarayını ve siyasetini gö
zetliyen bir üs kurulmuştur. 
Vakıa "Dominions Nisrun,. hür
c1iir, serbesttir, müst.a.kildir a
ına ·- amması vardır.- -

"Niza.mm uslu oturması, ne 
dıc:oandaki yabancı hükfımetler
d'"'n biriyle, ne el"' içendeki yerli 
prenslerle dosuu: u pek ileri gö
türmemesi ırtzımdır. Çünkil bu 
Yerli prenslerin de bazıları müs 
tnkil olmak hcvesiııdedirler .. -
t te böylece Nizam, İngiltcrcnin 
f dık bir müttefikidir. İn&'1lte
r in nı . ,ll hll.ifına hiç bir 

l at ile 
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Hindistnnı ne kadar yakından 
tanıdığını gösteriyordu. Pckan 
ve havalisi hakkındaki malfımat 
Ferhadı lıoyecnna tliişlirmUştü. 
Vakıa Cem~it Nizam Mülkünü 
tanıyordu, hatta Haydarabad
da ilmmet etmişti. Ama bu ika
metinde ne Ramadora, ne de 
Tabun diyarına kadar gireme
miş, oralarını görmemişti. Yal
nız Haydarabadda iken öte ta
raflnn hakkında bir çok ma.lfı
nıat edinmiş, bir çok kitaplar 
okumtL~tu. Ramadordan lıahse
derken de büyük bir vukuf gö!>
teriyordu: 

- Ramador, dedi. Ha.ydnra 
badın şimalinde B:ılngat dağla
rında bir prensliktir ve aşağı 
yukarı Patikanın yansı kadar
bir yerdir. Ramador Racasının 
idarc:.rlnde iki milyondan fazla 
nüfus vardır. Bu memleket 
enfes ve zengin bir toprağa sa
hiptir. Kıymetli madenleri bol, 
elmasları meşhurdur. Niza.mm 
tabii olan prensler ve racalar 
içinde Ramador Racası en bü· 
yUk vergiyi vcrmcı-tedir. 

"Ramadorun yanı başındaki 
Tabun Prensliğine gelince bu
rası nksinc~ fakir bir memleket
tir. Yüksekte ve münferit bir 
vaıdyette bulunan Hayri - Senk 
Racasıııın mülkli Brchmcnlcrin 
dinine sadık kalmış, falmt Ta
bun lıükfııncti, bütün Nizam 
Mülkii tcbeası gibi Miisllimaıı
dırlar. Bumda Arap unsuru hfı.
Jtimdir. Ferhat gcno heyecan 
içinde merakla sordu: 

- Benim Brahma dinini ka
bul etmem icap eder mi? 

- Siz Brahma dininin men
subu olarak doğdunuz. Bu dine 
btından sonra da sizce muvafık 
olan bir tarzda intisap edebilir· 
siniz. Eğer hafızam heni aldat
mıyorsa. babanız bedbaht Bin
nari - Senk de bugünl•il bir çok 
diğer Hint Prensleri gibi Breh
menlcrin dinini, ancak ym liler
ce pek mergup olan zahiri kai
delerine riayet ederek tatbik e
derdi. Bütün hu lıUkümdarlar 
içlerinden ya Hilfıle, ya Salibe 
iman etmişlerdir. Hakikatte 
Brahmanlık bir anane ve bin-

-- ~ ~ 
lerce senelik bir yadigardır, ki 
bunu asıi icapl:ıl', kanaatler 
ciddi olarak kabul edemez; fa
lmt siyaset icapları prens!eri vo 
racalan çaresiz Brahma mensu
bu gibi göstermektedir. Makul 
olan memleketin adetleıine, an
anelerine umumi akidesine uy
gun olarak görünmektir. Büyük 
babanız Hayri - Senk Hazretle
rin in de memleketinde Bralıma
ya kar~ı pek hürınetlrfır görün
düğünü, din adamlarına karşı 
biivük lıir müsamaha ife lıarc
ket ettiklerini duyarım. Hattil. 
bu dinin ı:ıairane erkan ve ada
bını beğendiklerini, benimsedik
lerini ve sevdiklerini de işitmiş 
tim. Siz de Prensim, tahta. çık
b!;'lnız zaman Brc..'m1enliğin ul
vi, temiz, alnyişsiz erkanını, a
dabını beğeneceksiniz. Şimdi si
?Jn için mühim olan tebcanızın 
mukaddes bildiği ııeylere karjJı 
eon derece hassas bulnnmakbr. 
Basiretldir ve ihtiyatlı harcımt 
etnıeli. İngiliz tnr"hini, Hint a
detlerini okuyup ö.VTeruniz. Son
ra daha çok J?Cn(' inia; b'ı- k <; 

dil öğrenmek sizin için işten de
ğildir. Tabul ve Hindistan dil
lerini öf:'Tenınelisiniz. !ngili7.cc
yi iyi bildiğinizi söyliiyorlnr. 
Fa.kat bir Raca ir.in bu Jcfıfi de· 
ğildir. Tebcanızla İngilizce ve
ya Fransızca konuşamazsınız. 
Onlara kendi dillcı iyle hitap et
mek zorunda kalacaksınız. Bir 
gün hükiimdarı olacağınız mcm 
leketin dilini öğı en melisiniz. 

- Öğreneceğim talıii. 
• fi ~ 

Bu uzun yoJculuk esnasında 
lıir giin Cemşitlc Ferhat erken 
kalkmışlar ve Lion'un p;cniş gü
vertesinde bir ba tan öbür basa 
dola.~arnk göı Uşmeğe dalmış
lardı. Maamnfih bu ilk defa 
boyle olnııyordu. Hemen her f;a
bah en erl en kalkan Ferhat, 
güverteye çıkıyor, dolaşıyor, id 
man yapıyor; sonra kendisine 
Ccm_şit de refakat etmeğe geli
yordu. 

Bu gezintiden sonra Ft>rha
dın mülum işlerinden biri "D&
de,, yi husus1 dairesinde ziyaret 
etmek onun sıhhat, istirahat 'e 
iaşe durumunu tetkik etmekti. 
Bu durumlar lıakk"1Ilda. alına
cak tedbirleri bir gün evvelin
den seyisi Samiye haber \'erm·~ 
olduğu için tatbikatı haldı:ında 
ondan izahat istiyordu. 

t nazarına 
lstanbul Defterdarlığından: 

1 - 1942 mali yılı kaza.ne vcrgilerınin blrincl taksit &lc7ne mud 
bu ny sonunda bitecektir, Ilu müddet içinde taks1Ucr1nl vermlyen mükel
lefler, bu ta~itlerin!, bllfılıorn, % 10 zııml:ı &it:mek zorunda kab~klP.rdu'. 
. 2 - Lılumum karneli mukellcflcrin de Haziran ayı içinde (1Jonidca 
ışc ba~lıyıınlar 15 giln içinde), r;ubclenne müracaaUa, karnclcrlni ahn.
ları ltızımdır. Aksi takdirde ı;cyynrlann vergileri % 10 zamla, irath ınfi
kc-lleflcr ~anında çalışanların vcrgılc:rl de bunları ccılıştıranl:ırdan, nç 
fnzlasile, taltiı olunncııktır. 

Ceza vermek istenıiyen miıl.clkflf'rin StJ/6/Hl42 Salı günQ a)Q;,ım19aa 
kadnr vcrgi tal:sitlcrini &icmekri, k mclerinl almalan tavsiye ro.uıuz.. 
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Velıaletlnden 
ı 

1 - Eksiltmeye konufon iş: Anl:nra Gençlik Parkındıı ppılaceJ:: b 
yıldıane linrısı duş, ve hela t~i atı ile roos .. ptik i~lcrıdk, 

Kcs:ıt bedeli: (20589) lırn (70) kurıı.,.tur. 
2 - Eksiltme 6/7/042 PuuırtC'C:i ı:tınil at 15 tc Nuf'ia Vel.-filctl ~qr 

ve imı:r işleri eksiltme komi yonu oda ında lrnpalı zarf usullyle ~~ 
cnktır. 

8 - Eksiltme liartname 1 \'C buna müte!'crrl evrak (l03) T~ ım.. 
ruş bedel mukabilinde yapı ve imar işleri rcısllğind:!n clınnb lir. 

4 -:- Eksilt~eye. 1J re~ilmck. için i tcklilerın usulü dairesinde (1544" 
blnbeşym: kırkdört lıra ynmi üç ku nı Iuk ınuvakl,nt teminat verme! 
ve Nnfln Vcı·:.ıctlndcn bu ış içln alınmıı; ehliyet ve ikası ibraz dmi ed 
15zırrıdır. 

. 1~bu ve i'·ayı nlrn~..,k i in istekli lcrın dt iltme tarihind n (tatll r.m,.. 
lcrı hariç) en az. üç gı.uı ev\ el bir istida ile Nr•ıa Vekfil tine mn~lt'aıııli 
etmeleri rrul t:ız dir. 

5 - İ•t 1-1 l r tc'.liC M 'lupl ı nı timle ['i!n'ı ol n 6/ll/ 42 Pr:D.rt:o• 
günü 14 de 1 el r J ltm(' r:o n y u ' ine m kbu m 
de ' • J ... , .. ~ .. c...,. 




