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GÜNDELİK SW ASI BALK GAZETESi 
Her Yerde 5 Kura 

Milli el Ankaraya-avdel ellil 
Konyada halkla hasbıhalde bulunan İnönü hububat sahşında 
Konyahların temin ettikleri iyi neticeden dolayı teşekkürlerini bildirdi 

• 

Reisicümhurumuz, Aksarayda da harman ve hasatla meşgul bulunan köylülerin içten ve candan 
tezahürlerile karşılandılar ve çiftçilerle yaptıkları görüşmelerden çok memnun olarak ayrıldılar 

l<1ırtya ?., 

l<<mya llaıh.;;iı~~·A ) • fü·;"'cumhto . İ"1lıet . İn<:ınu, 
' 11 koyıerırwıe h lk V(' -~gı"ll<lıı,'1. Knnya Vllayetinın h:ı:T.a 
''.~"' tarfındıı h'a .. 1 kalıul ettiıkJı,,., zamıuı, ge<;en bıı 
konyn1ııarırı ~t,ün vılay•·1t.e hıN.•ubat sa,hn almırk.en 
Konyn h:ıtkıı,a uıı ettikleri en iyi n!'tiu:·leroen oolayı 
ı"l;•ll<Jtu,. .-ı ve J«,nya Valı"i Ni>.amf'd<.lın Atıı.ker'c 
Rorı~a.ıu 1 IJUıJJt>rclır· Rt'!Alcümtııır bıı mtin· .. ··'·et'" k . ı., rn11ha. 4 IV;>Ol) ,,_._ 

· 1 "
1 ı lı<.,.lcırı,.kı '.t "' zmnanlarında unluyu vo ıru:"111·~ 

a.ta.:alrkır:ı v;;b on ~. geldiğim biihin yuıdn hatır. 
z ucle lıu!unmu:;Jardır ÖnüımbıtlAlı.i rene 

-- --

zarfında da Konya vılayetı halkından ve idare memur· 
larnıdan, Ciimlıuriyet Hiıkiımeti'nın ayru gayreti bcl.:le
diğinı ııöy~er ve lıilelı yollara fll4JUla.k temayülle
rinl1ı yer bulmamasına diık>kat edilm,'tlini tavııiyc 
etıni.'jlerdir, 

ı.,n<lu1mt;leıtlir. Milli Ş<·i, yol üzerinde harman işleriyle 
m Rgul köykilerle konıuım~Iar ve köyllilerln içten gelen 
samııııi tee.ahürlenyle Jaırııılıuın:w;lardlr. .AksarayWar. 
\'Oktaıi>cr·i hasretini çektikleri Yüce Şeflerinı aralarında 
goıme'.ktA.>n duyduJda.n sonsuz sevin<; ve derin şükran 
biMl.,rini <;cıl!kun bir şellilde güE,1.ermişlerdir. 

ayrılı.şJanı:ıda da hararetli tezahürlerle uğurlanınışl&rclır 
.Ankara, 23 (A.A.) - Afilli Şef, Cü.ı:ııhurreloıi bm,.t 

1nönU bu aJajam saat 18,415 de Knnyadan otomobılle .A"· 
karııya avdet buyurmuşlardır. 

Cümlıurrci.•i Dılmıende Büvü.k Millet Meclisi Jtt,w 
Alıdiilıh:ılİk Ren~la, Başvekil ve Hariciye Vekaleti \",_ 
kili Şilkril Saracoğ'lu, GeneHrurmay B.'Ujlm.ııı Ma"" 
Fevzi Çakmak. Vekiller, C'.H. P. Ge.nel &kreterl, Va lı, 
generaller ve askeri \'e miilkl e~An tar.ıfındıuı k~..,a
laumışla.rdır. 

REİSİC0MmıRlTMUZUN AKSA.RAYDAKİ 
TETKİKLER! 

Milli Şef, Akııarayllıı köylü ve lmsabalı halka birçok 
.;uallf'r ,.-mnuşlar ve aldıklan cevaplardan çclk memnıın 
ka.btııt;lardır. Milli Şcl aaat 13 de Koçhisar yolu ile An
Juıraya baı·eket buyurmuşlar ve teşriflerinde olduğu giıhi 

Alı:ııaray, 23 IA.A.) - Aziz Milli ŞeUmiz 11RL'>"\· 
cilml:ıur :tanet İnönü dün "Bor" yolu ile şclimnizi ."ı"eref· 

Telelisa geri alındı 

Motörlü ve 
zırhlı birlikler 

arasında 

Şiddetli bir meydar. 
muharebesi başladı 

.Ank:uıı, 2.'l (Radyo Gazete
si) - M11;ırda il<i taıııfm da 
~ t.aanıızlannın ruldaımıa-
8Ulın, toıı.;11 mıılınl'ffielC'rinin 
ari.masırun Mısıı· mf'ydan 1'1U· 
ha.rei:>ffilııin yahl~n.kta oldu· 
ğunu gü;terdiji;ııi s<;ylenı.iştilr, 
Bugünkü Kaılııre W:ılığJ. El A
leıneyıı-Oe bi~ Uıı ceph" ilıoyuncn. 
İngiliz taarruzıırun baııladıf,ı•ıı, 
Cwul>i Afrika birliği kuvvetle
rinin 30 millik bir meeafode i• 
lerledığini, İngılizlerin şimnlde 
Teleliııa ista..•yonunu gı>rı ı. Idık 
lannı bililiriyor. Tooliğ, aynra 
iMiliver zırhlı birlıklcrınin )J; r 
meydan mılha,.ebff;ine g>rışt.' ıi:i
ni bildirmekte fakat Jıuh ma
lümat vermrm~.ktedir. 

Bütılin bu haberleri, Mısır 
meydan mııl..,JOO.,,,inin lxujladı· 

Tarihi Lozan günü [EQsYA'DA 

Alman kuvvetleri 
Rostof önlerinde! Bügün Oniversitede ve bütün halkevlerinde 

büyük törenlerle tes'it edilecek 1 Şehrin sukutu bek lenıyo, 
1 

Bugün Lcr.ı.aıı barıııırun yıldO. I zere ~e de Eminö"ü 
nümü müııa.<ıetıetile yurdınnu:;. Halk~e T6J'Ik Zafer Tuna
da bilyük me.-aRimlCT yapıJ;ı. ya bır Konferans veı:eeeK, bur.· 
eaktır. Bu t.-ümleden olın$lı: ü- dan sonra Hallı:evi. temıııl kolu 

tarafından da ."Ate.ş:~ piye .. i Müatalikem köpri 
t.emı,;,ı edilecolt'tir. Dıger H~J- ı 
kevleri de biıx-r kutla.m.a. prog- baııo:ı mevzileri 

(Sonu Sa. 3 Sil. 1 ed) 'll 

HinT 
Beyannamesi 

yarıldı 

MiHVER ' 
1 G. ün~n _mevzuu . Propagandası leir Rus Tümen komutan i . , maktul düştü 

"Milli komite, Hintlilerin. Müt
ıtefiklede ayni dava uğ:ımd-ı 
tşb!rliği yaprnalannın faytWı 

olacağına kanidir" 

Gandinin mücadelesi 

Askeri gayretlerı 
baltalama diye 

vasıflandırılıyormuş! 
Ankara, 23 f Radyo Garete· 

si) - Hindi!,1.a.rulaki Jk'omüni.,t 
partltıinin faaliyetine nihaye>t 
veren karar bu defa iptal edil· 
m.iştir. V .:lif.tik zararlı fwıli.yet· 
11.rinden dolayı kapautan Hlnt 
komünist partisiyle gıızet.eleı-i· 

(Sonu aa. t Su e •al 

2 ncl• cephe .Alınan ve 1taıyan radyoları 
1 

.Arap illeminc ve Mısın> kar~ı 

Ar.kara, 23 (Radyo Gazı:-< c 
si) - Alman haberlt>l'f' l:orf, 
fiusyada cenupta hart-!< H ı:.,. . 
linı!e bulunnn Alı,ıaıılar, f!t o1 . 

ı . Mih verciler, 
böyle bir şeyin 
yapılacağına 

• 
ınanmaz 

görünüyorlar 
-

Alman radyosuna göre . 
Çlirçil, Lord Biverbruk'a 

yeni vazife vermiş! 
. 

Nevyorkta büyük 
miting! 

evvelce verdikleri tcmirıP.tı 
tekrar etmiye başl:tclılar 

Mısırda tedbirler 

Hükümet ihtiyat 
efradı terhis 

etmiyor 
Ankara, 23 ( Rasyo G.:ızet~

si) - Mısır muharebesi tekrı\r 
alevlenince Mı~ır halkınn ve .1ı. .. 
rap 8.lem.in<' karşı yaı·ilan pr.ı
paganda da artmıfjtır. Milıw: 
jXıvleticri tarafından Mısıra v&
rilen temınat tekrara başlarımı~ 
1lr. Bu radyolara göre, MISlr 1.a 

(Sonu Sa. 3 Sü 2 de) 

onündt·ki müslalıkenı kopr. '"' 
ı 1;tnı yarmı'~lar, .Şt"'hrin }lt·;: ';:.. 
kınlarına gclmişlerrlir. A1nı~ı 

tebliğinde b'.Itlirilt>n bu lıa lx·lt·ı 

ı 
Lonclra tarafından da lral ıı: ,.ı.ı 
mektl- ve vaziyetin ~ok c;ııtl .. j . 
duğı.ma i~aret olunn1;. ı ,)•ıt"'" 
Yarınki habel'ier ara!'tl'•hı Jl,.,. 
tıofıın sul;utuuu dınnr.ak. •l>t 
mal ki. kabil olacaktİı·. l•ı·~ .;,.ıı 
rinı aşan Almanlar, körıriı r.:.s
lannı sağlamlamakla n1t ;:•ıı 

dürler. Almanlanıı bur. J.ır "' 
ııuba dogru ileri harckc·J< ~·~. 
meleri, mühimce kunt m 
cenuba geçirilmesiyle ka tıı' ,·a
caktır. Bıınun zamanını ~ıııı· '• 
den ke8tirmck bitlııbi miimk'"L 
dt:ğildir. {Sonu Sa. 3 Sli ~ et 

Ticaret Vekilimiz 
Anlıara, 28 (Radyo 0.-. 

lır.Y) - İ1dııci cephe meııe
Bi, Avnıpııda ha.ranıUe mli
~ ıedilmiye Jıa.9eııım,_ 
br. Ba mevzu, güniln ıen mil-

MES'UT HATAY 
Doktor Behcet Uz, yarın mahsul 

vaziyetini tetkik etmek üzere tayyare 
ile Ege mıntakasına gldigor 

Ankara, 23 (A.A.) - Ticnrpt 
Vekili Doktor BehçH Uz, bera- , 
berlerinde Teşkilitlııııdırnıa U
mum müdürü, Alım şubesı ve 
Hususi kalem müdürü olduğu 
halde, 25 Temmuz Cumarte"l 
sabahı saat 8 de tayyare ile 
Ankaradan Balıkeı.ire harekrt 

bfm JD6Yl:Ula.n - gir>
llllşdr. 

İldnııi cıep.lıe hakkmıla g9-
riişler birblrlerini tu~ 
DllJılfadır. Hlhver ileml, 
l1dnd <ııeıpbmhı ~ 
frMI.._ gönlnınekloe bera· 
ber, meııekı Ue yakından 11-
gBeııındd'ıeıdir. 

Ana yurda kavuşan bu vatan parrası 
dlin mutlu gününü büyük 

tezahüratla kutladı 

lngiliz Hariciye Nazırı 

Mr. Eden dün 
Nottinoham'da 

beyanatta bulundu 
"Zalim mihver devletleri,. 

'' Fenalık yapamıyacak 
hale gelinceye kadar 

dövüşeceğiz ıı 
Nottinghaıa, 23 (A.A.) - Ru 

s;Un burada beyanatt<ı bulıınan 
Hariciye Nıı.z;n Eder demiştir 
kt. 

"Bııgiiıı, bu anda ıau.:.adele 
en kızgın devresine g:irmişt!ı, 
Rusya ovalıı.rındc ve Mısırda 
Müttefikleriınizle İngiliz impa
ratorlıık k11vvetleri devamlı lıir 
cermede r.i>ğüs göğtioc yapılan 
bir m\icndeleyc girışm1~tirıı:r. 
Diit:nı:ı.rılanmı?Jr, :t.ibrııııde hi~ 
bir ~ıiphenıı:. yer bulmaması Hi.· 
J<l.Uldlr Miıcadelc u:.run veya Jn. 

ff,..-,"'' 3 f." 3 Oı) 

Alrrıaıılara göro, Uncl 
«ıphe ~ Londrada d.-
görilı}ilJüyor. 
Çön;il, bunun için Lord R\· 

C8"nu h. J Sil. 6 ••) 

Londra bildiriyor 

edec(:k, Balıkesir 'tle civannda '- , 
mahsul ve alım vaziyetini tet· ----------"-

ltalyanlar Yugoslavya 
da bir çok köyleri ha 
va akınlarile yaktılar kik ederek ayni gün Jzınire ıloğ 

ru yollanna de\'amla İzmir, 1'fa 
niııa, Aydın, Denizli, lııparb ve 
Burdur havalisinde ~:s!';errıe 
bulunduktan sonra raya 
döneceklerdir. 

iaşe teşkilAtı 
iaşe işleri etrafınd yeni l!a· 

rarlar alındığını ve bu ciırııl<'
den olarak lıu;c Müsteşarlığ1 
ve bu müııteşarlığa bağlı umura 
müdürlüklerin lağve<İilH·eğ<nı 
w fiyat mürakabe heıı~tıerinm 
belediye tı>~kilatına baglnnr.ta· 
ğını ya:'JDış, ayn(a yeı.ı t~e~
kül eden tedarik ve dağıtma bir 
liklcriı:.in de ka.ldınlncağır,ı il, · 
ve etml.ştik. 
· Dün bazı gau-~lcı PetJol Jı
fislnin de 19.ğvedllı>.:eğıni yav 
mıı,lardır. Bı.ı hllllwrta yaptıgt· 
mız taJ,l<ikal.a m.zı.u= peti·ol 
oiisi maıılcketeıniZP, b1r · .;ok 
faydah hizınelleı'de · bulumhi· 
ğuııılan bn ofi'Jn J3ğvı Jtll"\'ıuıı· 
ba111~ ılr.ıi;Jdir 

Avrupaya ihraç 
Novyork Times yeni 
bir teklifte bulunuyor -
Nevyork, 23 (A.A.) - N-OV· 

yorlı: Times gazetesi ~yor: 
Amerikalılar ve lngılızler Av

Sırp vatanseverleri 

Hersekte ve ş. Bosnada 
iki şehri geri 

aldılar 
rupada karaya asker çıkarmak Londra, 23 (A.A.) - Ramg 
ı~in ananevi usullerine başvu- radyosunun neşriyatına göre, 
racak olurlarsa tayyareler·len Macar gambotlarile İtalyan kı· 
miiı'ı>l<kep bir ~msiye albn:ta taları Tuna civarında Sırp çete· 
karaya asker çılrnracak olsa· !eriyle çarp~IllJ!'lardır. Karlo· 
lar dahi pek çok miktarda v ı· vaç ile Susak arasında ltalyan
pur ve inııan kaybedeceklerdir. lar tayyare bombalarile bir ;;ok 
Naziler fevkalade ve tama.mile köyJ,11i yakmışlardır. General 
yeni usuller· kullanarak Giı'idı Mihailoçiv'in bir tebliğinde kay· 
ele geçirmişlerdir. Oııları nok· dedfülığinc göre Yugoslav kıt<ı
taaı noktasına tal<lit etmek za. • lan Hersekte Liyubuı;ki şclırini 
ruN·tl yoktur. Fal{at Müttefik· ve şimali Bosnada Pirejcdor ~eh 
Jerin de beklenmedik usuller rini zaptetınişlel'dir. 1200 subay 
bulmnlan '8J'Uır. vt> er e.slr edilmfatiır. '• 

Hatay, 23 (Hususi) - [>• ıt 
yıl evvel güzel Hat.1y 14 M..,..,. 
11 ay ve 26 günlü'k bir a)rıl!k· 
tan sonra Türk ordu»untı h~
rar kucnğuıa almış ve Türk ~-
yaooti zaferinin yeni bir hanı.a
sı olarak aııavatana iltiha:lı et· 
mişti. Bu müna.scl:ıe<tle bııı,-ii:n 
burada bu mutlu gün tE-Za h.u • 
!ere vesile obnıış ve büyü!· }-,J 

programla tesit edilmiı;ıtir. 
• Gündüz ve gece Halkevk-ırn
de hep bu mevzu etrafında 1;,,, · 
feraııslar ve müsamereler 't-· 
rilmiş, gece fener alaylıın k•· 
tip olunmuştur. Mutlu gün miı
naselıetiyle başta Milli Şefin"];; 
olma3ı: üzere büyüklenın.ize ı.. .. 
zim tıeıgraf}an çekilmiııtir. 

FIKRA: 

SubaşılıQa, 
Subaşıcıltğa 

hucum ediyorum ! -
Ye••n ı AKA GÜNDÜi. 

Bugün ikinci 
sahifede 



IBirI llABAll 

20 senelik mütareke ve sonras 
""""""""'....,...,.,...,."""""'~"""'""'"""'"""'"""W>hW. ........... 

.,,.._._.... 1818 denberi lngniz Pofitikası _, f ...... _Ş~. _E_H_i_R __ H __ B_E_R_~_· ~R_i_) FIKRA 

ubaşılloa, 
SubaşıCJü ya 

~: Q P&TR.tıil Bt. - 82 - Çevirtn: H. Cahid YALÇIN Yeni bira istihsal Atı v-mı, her ııarti'9~- lı:I .,.klinde ve lng:ı1iz • Fnmsıs 
ııç bir çok adamlar onun ~ ib1Afının teJaıı:o diri.bneslni tar 
ati altmda çah,ımşiardır. Nas- zammun edeceğlni farzetmek 
J"Wl•H= kralcılar, için elde hf~ bir sebep yoktur. 

;~~~i;!~~ ~=~::r!ı~ Ağu t s ~eri inde bir mi li rtt rılac 

r Okuyucu 
Diyor ki: 

Güzel bir teklif 

hfm ErUnlli yazıyor: 

h' u edi or m ! 
AKA G0ND{)J. 

SoııgiinleriDde Alman ya. Fraıısannı 4hmo vesa;pel:i:ı:ı.i a· • 

~~~-;ıci:;"ı: ~===~.:::Yerli kapsüller müsbet netice verdig" inden bundan 
edilmlştl. DOCoulede'in yerini cık bir ihtimal biliı mevcut d&- ' 

• A&lr uÇi kanıa.oi almak tiZ~re 

kaza bilroOlı fdllğine münı· 

bn!wıdum. Bu meyaıUa 
d;Jı:b.t n:ı.unmı cclbedaı yeriml<' 
ve zawanında al bir tedbir1e 

Orta.Ya bir aca.yi şey çılc-
tı: ! 

=~:m~~~~ ~ !!~':eri B::t;nk:;/:,12 e~~ sonra bira şişelerinde bu nevi kapsüller kullanılacakl 
:~~ 1ca1!.~':~ b.lıııacak ~-ıır:.n;:eı_ ve Görilleııı. Mm.. im:rina lir mild- le Bomooti .fabriWmda. şimdi- tilısal edilxııebeydi Bu mikıtQ-1 
~ sonra. liderl.ik Ch&rt mukadderatmımn buhmamda detıtenberi iniıisarlıı:r idaresi bi- den luııı:ı..rhlda. Te liisnmlu ted- 1 rm mnumiyetı.e yünle 75 i yu 

1 
Kıırne wren lafto memur, talip ... 

ten ,.- ..,,_,,. lı:aıaııç vercis{'li 
verip Yermediğlni BOnlJW' ve kon 
trol cdiyo(. V et"glsini vermekten 
imtina etmll olan lal'. da bi iU.bi •· 
ğJr i•~L karnesi alamıyorlar. Yal· 

Subaşının ne idüğünü kimse 
bilnıiyar galıba. 

Subaşı; clihiyıı ne hır ı.... ,._ 
değildir. vu......, 

Sctıaııı; ciJwıı fay ava ve 
ana. boğa.n M&rkoni"nin yeni 
bir icadı da değildir. 

:Jılallft'U'a geçti. İhtimal ki bu· ke:ıdimi-Q yine Avnıpada bir ra isHhsaliitını tahdit etm;şti. birlerin alınmasına ıwı.ıı•nmı~ f aylarmda., yii:zrle 25 i de 1ı:q ay-ı 
etin i'rasamn en tıeynk ~ ınıtttefiksiz görme}t i811ımeuek Bu defa yeni arpa ı:uiısnlilııiln tır. lannda ııadedilmekteıllr. 
• odnr; r;enç ncııil herlııı!e ger talep OOilinemif nıudh•t çen;i- h>l ada:raık: dol&yııııiyle D~ tarafıta.n öğrendiğimize Son tafıdi<latta Bomonti flllı· 
çekten deriiı tesir yapmı.ıı olan· llği etmekten n şüpheli dava-~ ." . i .a,;,,Yıı.Wıs ayı i· f:!ire in:hiBariar idvesi bim tah- rikasınm 6 milyon Iitrctik istih
ardan biridir. Pierre Gaxotte lan beniın.seınektmı. mUctenıp çcrmındc lı>tiJlgJatı a:tOrmıya dldatın<lan evvel Ankara ve 1.;. salıitı 3 milyona inJirilmişti. Ö· 

gibi adamlar kendilerini onun davranmalıyız. Yarınki Fraırnıı., :k.aııır vermiştir. Bum masebet- tanbul fııbnl<alannda. .ı;enOOe nilmimdeki aydan itibuen .te'k-

t t~ ın kı!zlerine- ir-- l i -

Sıı:baş; Con Ahmet ~ in 
meşlııı.r d vridaim çıknP.. lıic 
d • ·~ldir. ,.,. 

p.kirdi ilan l'l:ınekle iftihar d~ ıı bir ~ şekil alırım :al -- rar altı milyon litreye çıkanl:.-

:yarlar. • em, muhakkak Kİ Bitylik Bri- Evu·· p cı· AYETi. cağı tabmin edilmeıktedir. 
Fransada demokruiye k:ı.rvı t&nyımın iaJd.: bir akrabası gi· Diğer ta.raftan ~"Ellerde kul-

IKatolik ak.sülfunel biraz daha. ııamele gomıeyı ıınrıetnu; lanılan mantar yokluğu k&ZŞ1· 
erken başladı. Hakikatte bu ycccktir. l!lllda mukavva ile sellefandan 
bareket Montaleıilbert"e kad:ır Bundan ba.ı;ka. yeni Franııa-ı · yapılan bira şişesi kapsülleri 
çılı:an.labiltr. Maamafih lıalı.ikt ~Jn liderlerini .. her h.ııngi bır Karısının dostunu öldüren ve f<arısını da bıçakla m.ütemdit d~alar ~ tec-
ıtealri ook dalı& yeo:i aamaıılu- Muhacırler • .J?ı~ ı~den,bım

1 
ağır yaralıyan katil vak'ayı nasıl anlatıyor? ~!erde milii>et netice verdi • 

da vukua gelmiştir. Bnınelietre: lar ne kadar ıyı n.ıyetli olurhr· ğiDdEll bundan SOill'a ~ 
ba.\IJ.amıe gibi görünüyor. On llB olsunlar, ııeçmek istememes!- Bundmı bir müddet eovvel E- j Bı • ümerine kendimi kay- bu nll'ri ılrapsiiller iıtim•I olu-

dan aoııra P.aul Bourgel ile Paul ne de hiç ihUmıU vermemeli1ir. yfrpte ka.r..sı Gülizan bıçakla lıettım. Üaerlerine yürüdüm. naoa.kbr. 
C1aııde! tarafından tak.ip edi.idi. .Memleketin ı:nWıtalobel hükUmet yaralıyım ve Mehmet i.sıninda Sowad n anladım ki karımı va· 
!Parlmant.er Cilmhuriyetin Nu- .ııcfleri Ma~ Pctain'.in etrıtfı-1 ibirini de öldüren Cemil'iıı diÇ> nılamış. )fehmedi de vurm.ıı
yonalistler ve Katolikler tara· nı almış yaşlı politikacılar ve i ıkinci ağır ceo:ı.da aorgusu. yıı.- şum ... 
ından tenkitlerini birbirinden ı;en raller aramıda olmıyahifü- -p:ılmış ve Cem.il deın!..<.tlr ki: Cemilin ka.nsı Giil:iar da hA-
y:ıı:m&k çok .ker.e zordur. Çün· ler. Fakat Londrada ~~ u_ Bir .iş içhı clı.-;an gitmit- diııeyi E!Öyle ulatb.: 

kil ikisi de otorite JUzumunu i· rekilmiş olanlardan %İyade ;ş-l · . kt•obula gnldiğİnıdC tlıbii "- .Mffı'Ntle Cemil evve'· 
leıiye sürdüler . .Mcseliı. General gal altında bulunan yahut lın·· do~c evime gel lim.. Fakat doo. talllşır.ludı. O akşam doı. 
de Caslcnau'nun liderliği r.ltın- knmıyan Fransada olmaları içeri giıdiğiın zsmım 11ı:ıınmı. bir bei honıe r&la ietiler. K<w.m 
daki Ligııe des Patriotes'in Ka-1 çok daiıa muhtemeldir. Birinci yabancı ile rakı iQCr'ken ya.ka.Ja,. Meilımetten birara borç para i.o· 
lolik rol yoksa Nasyonaliat mi ımpa torluk dii.ı;tilğü vakıt, dmı. Kendisilıe bunun 'kim ol· tedi.. O da ı;onra venıceğini bil 
~rensiplerden daha ziy71ı:le mlil· memlcl:eti ıtelırar bina ede'l a· dıığmw. ııonhığımı zamıın ]<p, dinli. :Bunun itıerine araların· 
hem pldıığunu tayin edebilmek oıı.nılıı.r O>bleat&'de Con<le"r.iıı nm .Jııana: (Sen .ne kÜışıyoe· da ·r ka'p çıktı. llrimizi de 
mrdur. Bii3' olmakla benb~r. etrafında toplan mı.. d~ldiler. sun. l dı>di. Bunun üzerine erk'· bıçakla ;ııral:ı.dı. MEimıct biraz 
h&reketi vücuda getiren muhte- !llemll'kette vatandaşlıı.nnın nııı ğe döndüm, evimde ne ara.dıfr.ı· 8lllıt"& öldü." · 
lif gruplar arailllldaki ısnthl ..<adderatlanna iştirak etmi'! nı söyledim. O da bana: (Ara·· Durw;ııua. şaJıitlerin celbi ve 
faıi<iar gayelerin benzerliği hak l: imııelerdi. Tarihia tekerrilr et· yıı<1ğımı şimdi sam. göstır.- ı1aıra.nn verilınelli. için lımıka b'-r 
kında ""hiUer·n göı.ler.ini kör: rnem i<;ift lıiç bir ı;ebep t.as'.l.,·· rim.) dedi. giine bırakıl:iruştır. 
etmeğe kabiliyetli idi. Meseli,,. \'Ur edilemez. Almanya ma'.;l.fıp 
'6.ct.ion F'nlu~ise'in '\'atiean ta· edildiği zaman, Fra1ı~nuı Jl~ r 
,...tından takbih ve .ml!'~küm ('-1 münasip bir tevazu ile mukad· Çoctıgvunuzu hangı 
O:ilmeııi gerek bu şkılatıu ge- derutıııı Londra<la ikame~icri 
rek Ruhban mahfillerinden km• ı.:ave.;inde Britanya ana vurı.·ı 
vetli surette miizaheret g ·ren &uun i.şleme~i ha kmila yalan- Ok ı ı 1 

Llgne des Patrio!es'in F.ı:aıısız d n fikir edinm~ kinıeıele!'t' te'\'·1 u a verecn s nlZ 
ana yasasını büyük nisb('tte ta· dl edeceğini düşünmek şUpheı ,..---- Ü 1 

Temyiz baş MDddeiumu- l 
miliği muavinliöi 

Beyoğtu SuBı. o- Jı&lrjmli

ğinden terfian Kırklareli asliye 
ceza l!ıMdmliğine giden değetli 
8dliyecil.erdeıı. Emin Ultay bu 
defa Aııka.ra temyiz ma,1ı1rem ... 

·si 1ıq miiddeiıımumiliği mua
vinliğine tayin edilmp. Genç 
adliyeci.um& muva.ffelayeüer 
dileriz. 

Yeşllay Gençlik şubesi 
umumi kitipliğind?O: 
Cemiyellmlzlıı, TiirkQ&-Edebi.yat. Fi· 

z.ik, ~ Ri,aıbe, TJhilye. tnı;ı

llzce; t~ca derslerinden EylW 

devrem; -~ ı:lreoeit lri<a· 
daşlar için (Rıwclama Kıusları) aç-

maktadır. Cemiyet merkezine. """' 

sar edl"n lıu ~lbır IIalk d~ ğıtı'ı .• 
t ühll(r...nd.~ de ntınmış okı daha. 
ınunasıp o.un.az nu" 

Btt dd lı tcdbırln lhükılmet 

met.:ıruzııı ın bir gelir met\lı:.ıı 

~lan maliye i uıe büyük tır 
yardınn olacaI.'tna hiç f:!Üphe t:dı

lerncz. Ac:ıhıı. k"rııe tevzic.ıh esna
sınd bu fttlP.teri tahkik ve kon
trol eri.en '1DUrlara Milli mUda~ 

a bakırnmd..ı.n da bir vazif~ vc
rihnil olsa re niilu! cu an lanNıft 
ast.erlik kısmı tetlnl< edıleftk 

her •alısın ,sı.erlikJe a1"kası olup 
olmJ.dığı kontrol edil.ı:;e iyi atmıru'? 
.,erg, tedbırirıt> lll bir brdtJJ 

Bir muhtekir 

::;ubaşı; basit bir, eski Rmn· 
eli tabiridir: 

Hu· ıtiyan köyün muhtarıruı 
Koeıı.lıaşı d<.-tierdi. 

MiUüma,.-ı köyün muhtarına 
ya mtdıtar, ya auba,."1 deni!irtli. 

Büyük çiftliğin bey"ı.ndcn son· 
ra .ıahya gcli.rıl.ı, kahyadan 
sonra sub:ı.şı. 

SubıL<.ının efmduu c.-ınıi ;;. . ' 
yarını m>:ı.i olan anlamı mıı.h· 
tıırdı.r. Bundan ötesi llf~ı!. 
. Sulıa.o;ı· Tfu1dye Ciim!ı mye· 

ti kanunlarına aykındır. 
Stıb-..şı tAıskilatı esasiy'" lta.

nunu dıışı.ı.ı<ladır. 
Soba:;.ı vilıiyctler idaresi kv 

nnnun.a uvnı::ı.z. 

s köy ka.-:ıanuna zntır 
Ki>,'<le l>ir ihtiyar ı. .. !.<' i ..., r· 

dır. h.anunc:ı ·uı bir h ,. t· 
tir. 1:,;ııılc:ıı dolayı devlet 3Ur<l· 

YQz yirmi kuruşa pirinç sı~ .. ~nderilir. • · 
. f l Köyun bıı· kruıuw mulı•.:ırı 

sattığından bır ha ta \"ardır. :\!uht.arla beraber idare 
dükkanı kapatıldı ~yeti " kadar ~nia.tı.iH•l.J•J·r 

Hazı. balı:kAlJarnı n.rk fiv~- ' l:t elli fa. }"l kadar c~~ bı!e ve-
tınrlAıı. çok yüksek fiyaU{ j rır. lhttyar . heyet"'.- kanun 
niruı<; sa.t.tı.klan haber aruımıs- ı :kıaza hakkı bı!e \"ernustir 
tır. Bunun üurine sıkı koııtroİ- :ı.ruht."r· kazaya· ihti)::ı" lı··· 
ıere başlıy:ııı fiyat ınurokal:c yctı vılay~te ı.:_e d.,_·ıct r.urasm ı 
bürosu memıtrlnrı Hiliıeyin iz. kıı.1"'."ı ıı;es ıılı:l.ur. . .. 
minde bir b:lklrnlı kilosu lW ~ımdı bu:ıların lmıınE' .ır 
ikuru.,"1:.ın pufa~ sa.t.uken yak•,. baı:rı k~~unuz. Ba.kmız. ~ , ı· 
laınt'\lar ve ınwluvu 2 numara- nwr.ı çıgnem"k g. flet= bı lu· 
lı Milli K•)rt1nına "nıalıkeı:ıcsin' nU~"Or.·umız. 

diller yapmak ıroretiyle değiş- ;ok ki tngilız gururunu pc"k o'<·j 
tirmeyi i~emekteki ittifakları şar. Fakat Franııanın as:isiııdcl 
.keyfiyetini örtmeğc sebep ol· bôy~ bir in doğrului;u
lmHJtU. Hakiltatte Nas)'(>na\izm ııu tfomin ctlebılecek hiç bir ını· 
muhtelif fOl<iller labilE!C"..k bir ;;ıı."k- teaadiif olim.am= 

l' eııi eler~ ııe>ıeai yakl4.,<ııy<n. 1Jiitii n /fllebınıelilerini muhtelif 
-0k-u.71.anrı girme .'fK'rflarnıdan 1ııl>er·.lar etmek ~ .lıer gilfı tJU 
eiitıuılurd·~ o/..-ııyı•cu&.:nm•zıs b;r okıılıııı k<lyft 1ıe lcab1ll fmUifini 
"41.Ureceffe:. Herl141V}i bir oı·..ı.ın khyıt ve kaQıd .,arl!an11t 
17«.:etcde ..eşri•ıtl= dalwı etro'"l öğ~ ia~, biae "Ol:uJ 
Servisi. ıummıa m~ktııpla -llıü11oaaı cdcr/f!r oo 8,5 ~2lu1< 
ııo·'*rl ,,Wu da giinderirlı:nıe rora&ı1't .ılırı.ır. 

"6rnlişleroir. Dün sorgusu y • . S~b «ı •kanuıı.ı.ı.. ku_r .. iı ""' 
~tlan Hüsı:yın Milli KorıııınM hır ılıl,'yar htzyı.>üniy'. üstunc!a 
m:ıic.kemır.ı k:ırarhle bir lıaft<ı ohcak. .ı\stıgı a:;tl«. k ;ı;tı,.:ı 
tie&<ctıte:ı mene<iil;~ ve ııyı• k "tık: &•re!!<et. y.,~n. 'k " r 

ıs-ıs anı.sınd.a (ilet- gün) müracaat ca 5 lira da -xıra c~ıı.a carı• sııbR.<u .. bulıııtduı;u koy. 'i' .._ • 
edllebUJr. tınlınıstır yor. &wle han):!ı suba ı 'aı d.r 
------------------------- ki f\tı k:lı,'ıt ayhk içiu ;;c~:·,•r iman idi. Harpten ra lngnteı"t'r.•U 

San ıwna.nL\r Fransız tarihi lırırıci siyııııetini şımdiden tah· 
lı~kınd& açılan bu istitr, t son nıine kalkm nın favılasız olılu-
1114-0 bahannıla Fran.sanın "'1• ğn a:ıikiirdı-r. Fakat hır ıki miı· 
• utn vakasınıı. arkada ~ınin lfıham ı;imdiden ortaya cıkmF.· Kız Enstitü! ri 
tc:ıkil edea durumu anlatmak tır. Dır mülfilıaza.ya ı;örc, Fran· Kız Enstıtülor!nıle orta okul !+bre e<iiö" baer asô!T• a,Jlsm;nr. 
~inde:> ileri gMruL,tir. Eri· rnnın kiisııfa ı~ıjTanıası IngUi?. ınufrellat progr.ıınlarfyie 'lterabe.: Bu alOI; nuıc. ı--if illerin• 
t:uıy.ı. halkmın ekseriyeti Fr.ı.n· cievl!'t adamlarım o tşlerıni o:ı · ev •·c mcslok kadmlarllll hayattı mutehJ.ms. muaUıınlerin n=retı 
.!ilZ ordusu parç:\landığı zaman lann rne\·cudiyeUenni hiss!t.· en. fazla alikadar edc<:cl< ml!Yıuhr, altınd" ~.ı&e wo!mdan me.lekl 
ı:ejimin de düşıııüş olmasın& tirdikleri zaman niıdı"'1:erı daha daha etraflı 'e do.ha ameh olara!< deı-s ıırırcm Jatma unu- bor tüı:
ş:şn.ış gibi ı;örllnUyor. Fa~t ;riiçleştireoektir. Şimdi Avrupa· gösterfll<. l'ah ., müddet! 5 yıldır, liı !> yr.)Jllıl-. Saot l>.,,U.• 10 kuruş 
parlm.a.nter ciimhuriyet bıç bı da hiç bir tarafta emin bir zc· talebeye umumi, ıe.:yi.ui, m .. J,kl hd"' tırre »·ilir. UcreUer talel>o 
raman büY':ik Ilır gevk Ve heye· ınin bıılıınmıyac9.ktır. resim göstc:-nır. Tııblatten Stifü• naınıııa · milli b.onkıaya yatarıur. 
ca.n uyandırmamıştı. Son ~e- Birkaç ay ene! birçok lcişinın nehıı1at ve ha;rvanrrt reııimJeri; mo· Tahsllıni bi en .talebe mekteplon 
1'!rtle de fa.al düşmanlannnı sa· yaptığı gibi, her yi Naziler;n lifler!, krokilcrl. e!b±ı;e, .,.p1tıı, el· ayrılırken ketıdC ı--.. M
yuıı pek çok artnııŞt1. 'Bu haller iktidar mevl<iine gelmelerinden divCA; çanı"; e0arp, kemer, yullk, sıJ o · rr -~ - et
vı:: şartlar l~inde, nı.emleketi t-v.elki hale tekrar ııok•cak b;r çama,.r; perde, t...ı.-.me 'la1ondan gı. m olı.ır 
müdafaadan idz bulıındu~ FU!h anlaşma.ııı ~la:n111 dİ1iÜ·'ı bi kadın ve >lon t.zyinat ..,,,a.ı. O uı. • rtlan şıınlardtr: 
meV'dana çıkınca, Y"~ atılın '"l n.ekte biç bit- fav tt ~-okaır. Bir ~:~ T ıır, ~ı ı - T•hsı• ~esııra;ı, ı - Ruvı· 
"" "muhallfleıinin iktld: r mfl\'· talum lrovvetler. b asa D.J- ı tarihi ııösterillr ~ crı.znaru, 3 - "'nl:hk vt ç;~ıc 
kıine gelmeleri n~ t21bıl ad· AYrDpada başıboş r rl !.ar. thtls.'lS ı;tibelffi !ardır: """'' raporu. - 4,6~ ebadın~• 
ılcluntı.bılir. 191 senesınde de B1l r muhakka k ı; yet di ·• Kız ENtııuı.· de talebe, uçuncü 6 !ol.oğraf s - Ka.vıt beyannamesi. 
Alma.oya tıpkı t-ôyle olmuştu. katlı bir n<!utrete uyııc g(i;. sıruf'.an ıllbarcıı istidat detıeeelerl· Dui~<i sınıfa ıU! okulu bit\ren-
{ çiioct1 cfünhıniyetın ~efinin 1.l'receklerdlr. Hiç cim- r ne gore: 1...- l .,,,., Ort.. ol<ullardan nal<!.,, 

Bakırköyde 
On dört yaşında kızı 

evlendiren memur 
mahkemeye verildi 
Bakırı.öy M'lemne memuru 

Adi}. F&tm.a adında bir.~ 
nılrj!Jını y.apat.ken~ Jıpp:n.rlıaının 

H y~ olduğunu tetıkilt e'c· 
.menaif ve nik.&bını kıymıştır. 
Evienıne mem.urıı vazif+wini ih· 
ıaııl iddiııai.yle 7 1lci aı;liyc oeıo. 
mal*emeaine verilın.it;tir. 

Mahrukat ofisi 
Odun ve kömür sto~ nr 

yiıni ikinci inıparatnıiugu llııı· nocı.1 rutidde-tince sürecek hir A _Biçki.-• .ıııı:i~.- gclc:Oer. meslek dersıer;oo,,,. ımtı-
~ma 1870 <le gelen de bundan ulh k.ın.in etmek içın 1fu:ım ~- 'B _ MD:1a. hana labi tutı.ılttrlar . Kazanırlarsl arttırıyor 
h~şlta bir ~y değildi. Hal 

1
i talar landa kıM ~:ö· ~ rinde !ht.isaa ya• m""d•I nıfa k.blll edilirler. Orta 1stanbuJ. mshru1mt ofta~-

Se<lan'dıtıı ancat dört .ay ev\·e, rüflü Clavranmama.k iktiza. eder. par. ok ldliı"enler \-e. llseden ııolen· rin ı;aı.clik ihtiyacının yarısıııı 
Oçtincü polöoıı.'ıın cıı dilefü B11 h p ııelefi tarafından baş-, A - nıtk.i. ,,., <L1df fl.I...._ ay· !er .i 4 cii -.da kabui teıınia için (250) bin o-
düşmıuıı, yfıni bizzat Gıım.bctL-ı ıanmış olan siyasi ve sosyal in· nı..n talebe; t'OC'lk e1!11eelniııdf,ıı edilirler. Yolnız meslek derslerio· dunla (10) ton :ıruıng&l k.öm&ii 
imparatorluğu her zamankın~J kılabı tamamlamaktadır. İc.abe- baflı>".vak =ntOlanı ·..ıar b tilll den h'.J.Su>i b.r program takip <der- getirt:ınekıtedir. 
ltnvvctli ır:mıned.iyord Buı;ii•ı- de:ıı milli 'Ve ;ynclınilel terti"P kadın elbL<clcri üzerinde iblluı lcr, W 7 1 Enstitü diı:~ 1 o· Ofis ııon aına.nlarda K:lbıılk-
lero:le, harbin krallar iı;in son de-1 v~ tan:ı:ımlerin asnn ınüte.b:ılı:i ~rlar. lırl>r lqam Kız Sanat Okulları- ÇQ v& Sinekliden yeniden 15 v:ı. 
lildrn b" d.:ılıa fazla. bir er.ekri ine ııerpiştiril•ni'I Tıaeıı.. ııero:mıı b" yardana ı ... mu A • · lıltlren oria ok-il gon odun ve &öaıilı- ~· 
oldui!:u zamanlarda, pek &Z ~e· hır ım ihtil&fl:ı.r silsilesi ha· t1yaç ı.Jsı;ctmııd<m kendi l>apm ıı mezunı.m. M""lek derslerinden im ı tir. Odunların büyük bir kısr.u 
jim ;eker! bir 'lı~imetteıı eon föro bir netice vermcmcsin~ ece1ı: der-.. ,,.,ı · olıl· tiJuuı eJilıM rtıyle - """'• şimendiferle nıııklodilihıfuıden 
•ya.l<ta kal · ir. Oıı uzunc!l fl!Vkalide ibtimam tdilmelidjr. nık olı:ul.4aa dijıloına alır. almaWlirla-. şbndiye Jcadar ı:t'lmi'l olanhr 
Louı , o müthiş it rliıoroııg'ı Mahal.it :t-ahııt clhM>zi';mul bir Mit avi\ aenna.re ııffil7elert "Buiru:ı ...ı:ı;ı e!ı: ıçin Yenika.pı ietasyoıwı:ıa boşaltıl-

rbesine rağmıın tahtını mu· federa.<ıyon şekli ideal bir hal Kız Enst;rnıcrill4e ve ıliAır ....,. lz:-ı& a DlııWc limnder n.. mı,,OC. Bu kısmıda. k3:fi denıce 
lıafam -ed@bddl Faka hır ,.sır çaresi olabılir. f'nk:at kestirme at o!rullarmda tal.ten n fazla mü· ter itDI!lara cirm•k ;çtn 7111 nLt- stdJı: elde edlldiğinden yeıi ff.,. 
ı;"°ra d• ım değ . · bııl nu· ve .k&ti bir hilktim ~ek içu mMeee .,aııabi' 'ıl. ıııa:,atma beti yukan<likl hadler dalııilinde len okun ve iköıutirler Y"""l ~·e 

u. •apolion Bii}iik Frede- benilz \'akit ge!aıemitt" . Banun !ıazır!.anlı.bi!mcsi, ok 4l<en milş· v-e hrl:ı ~it t.shit o- Ba'lnrköy indi iterek...,. dm,o 
b:ıhscd'.?r.ken iltc bu mümkün Olduğuna inananla~ teri · temaA gelebD...,,i ve ,..... Iunur. edilmesine karar vcrL:ıılştir. 

etmi.7 olu)'O!'du: Mr. Brltr&nd P..uneU'in ili söe- ıı1=•iı m11JlriJ!itı ycnel>ilmosl Bas I': ·wı.ırın po~ <iti Diğer tarik.le r,etirile.ıı m !ı-
"O r d e rebe kayl>e- lem tnhathır OOer'lc t'!* ı \Çin tamamen ticari mabiyeıte ol· nrcirr. bTa uaetle bıılel>r ali· nıkat bunlara ıf&ıll değildir 
debii.ir ft yine .Pnısya Kralı O- münasip hareket etDliş olurlar: mn1ı: üzere m!itedov!l seımaye üa nır. "'imdiye kad9.r ofisin kir:ıl ı.· 
J.ara.k k . Beu banan yan 1 • • zim r . nerinm &llcll dı~ depoünı top a:ıı 
im e Fn. taht.ııu e ~a ile imivaı; e ..,uy;el...--........ ~ .... -=,,;,,,,,,,,,,.~.---....,=.,......,,,,.......-==~r:==I m.ictan 70 bin çelu i goı;mı.;-
lim<"I tııtıımam... ·· cü C"ılaı bır semere verebilirler, dünya· yeni ~ar derhal zuhur md::k.ttlr.lıir ~=~~d;:!!un~ tir. Bununla. bora.lıer i.<:+.h, 'İ 
hurıyet"n · bir kanım can ayrılırlarsa kıııır kalırlar.,. eder. Britanya kendiSlni Avru- ,.,~ ırcrlcezlerindeo gônderilip le 

ıne t"inniş lf un kllıı -Olup ol· ra kıtasındall &yrı tıllamaz. B~ mesi ~il Dcniz:ı.şın imparator· i1ıeOOz verleşt.irilmemııı ı O 
eJ>;lla 1ı:&irn madığı eıı• ııne dun.ımıın fiili o- nıı:ıı. gibi, Avrupa kıtasına kuv· luğa gözlerini P<~k lıakh olarak Ç<vJ kadar odun vardır. 

ııe-bep yoktu, laylan cevap verecekti?. ,·etle de ııakim o~ Çiiıı.kii çevirebilir. En ıu:gm eınperya-
• , istilc ı ~ u~ mı.tı, Bllyllk Britıı:ny.aım. Dm:ninyoolar böyle bir projeye lisUer b.ıle ihtiyaç pmamuda. 

Ols . Btı'""~ Brit&ııyayı 1 devlet adamla.nna büyu .. k bir müzaheret etmeııler. Bu da uz.. merkeze mUtevoccih kuvvetlt-
ya ·ı .dan :ıfütı=ııraWtır. mesıı.IJ:yet. tevea:Alı. edecektir. la§Dlanm mukadderatları hak- rin ı;iındi gödlldilğü ~ kt•v· 

ı meml ket, ııo kadar iste· Utreclıt'de VİJ'all8.da, yahut kında karar verdikleri meııtle- vetli olabilece,.~ ihtimal veı-
• r yine birbirlerine kayıtsıs \' ersayda yi!lı:lenmlş oldukları ketleri tanıyan klıruıelel" tara· memiştir. Bu harpte eıı be.ria 
r -amazl . Dund1.ıı dolaytdır m !yet.ten '°k .daha bliyük fından yapı.ıma.suıın ehemmiye- bir sima teşkil eden imparat<ız. 
k.ı Brl & eflı:&n iyesi· bir ııey. Çünkll ınllzakcrelerine t! gayet bliyük olduğunu if'..ı:l.ı lnk tcsaııildüırliıı sulhte de rolü-
niu koı.n:ı k ı · ind~ bs..ş· ~ardUnd& bulıın.acak pek az ar· eder. ''Kapalı dilkldn., poıl.itib- nü ifa etmemesi içi.o. hiç bir sc-
Jr ı ı ar hakkm<b. bır ta icada·'"~ olacaktır. ın.- .,..,....3 51 bn harpten ev"f'el ve bu haı.p ı-- olamaz. lııgili.z lmp&rator-
k , Iı. -ı - kalkmı· =k ki".'"• •-:!'lltcrede A~~:ı emasmda kiti dereeede Pl"&r ~ diploaıatik sa11nede bütü.D. 

,_ J- .u.ı.; •-r onf •Öotr''~"I ı.-n- h'-'"-·· )~ l,ğı U"1it ~Jmelidir. Fl"Jlıı.· mukadderatına terltet:nek ve o- vapmıştır. Sulh k eraınııııOlda.I _. -~ .._..,. .......,....,..,.... 
t. a rgeç e ııyağa kalka u o sında lııgjlis m.ihltelıip;eri da hAkim oluıa. ueticenlıı. ııiJa. miştir. Buna imk.Aıı. YereCek Cır 

, ~uhaklrak tellklti ohııa nezdinde ına.ımuı .,....,......._ bir ııiyah zuhur od&eeğiDde hiç "'9- atlar llllhur etmek lhuedir. 
bilır ·~ · tekrar dirl"me Alman· ~ v. _,,.ı ~t°"'ahmtl be yoktur. Ômit edeli.ııı. ki Baitaııya devlet 

'!ırh'":ı '11lnn onıuzlarm- etmek lıılı.iııde blrlalam ıı6ale.r NBı&}'llt, gimdllrl mlim:ı-~ •damları içinde, ~ya. 
=·.=o~ı;ı· bodüıJ yiikııeleeektlr. BllUln nasihati«' Avrup&nı.n Pliy1 mııbto hut deni ıler .aııın lillııderde, bıı.-

k.< a:l!UID!l} olnı&k ınüm dezı bir ?ebe. -..ı , _____ ,_ .. ,_, rebeleri mııhl~ ıJmem 1ılg Dil kiti d8I-» vuıııılı .ile U... 
di • • ya pari Yo ~ ıatııa"'"b:T..ı ıde imlrinııız dtğlldir. ~er böJ- =v biri vımiır. 
b . vetın yılı ıt • l!ll1lll!ıll ıe im, Britmvıı. o '11111. 

-----">UK----

Beykoz y 
söud"' " 

Dün yalnıs oıazeteıııiz tar . 
fıııdan haber verilen &y1roz "" 
Pa pln1ıçe eııtl:ınnd.a Çlk'.UJ 
yangın dört kola ayrıl!lr~ l; 
T• • .,,artepe, Hacı Ali çiftli;1ı ı:c 
Gümilşsuyu tne\"kiiııe ilerleın ~ 
ise de dl1n ııaa.t 17 ,30 da itfaiye
nin l:ıOvmı -avreti ıı&yesintl~ 
illi~. 

Hildiııeye sebeı> olan Mısır 
tarlam bekçi•! Mahmııt ile h
Cl8l yekeJanm!fFır. Yapllan ta"'-~ 
miıılere giSre yaııa.ıı fundalı r: 
.3000 dOnftmden fazla.dır. 

ırsız misafirler 
:Ziyaretine gittikleri 
dostlarının ekmek 
amesini çalmışlar ! 

Kemal i.smınde bırinin vanın 
da hizmetçılılt yıı.ı.ı:ı.n Bahtı v. r 
adında. e::ı!n1<alı bir ka.dı...ı koT· 
ııu.!J.rırJla..-:ı birine nıi&ıfir g; . 
mış, orn::lı.ıı 9, diğtr b]r koın...1ll· 
sımd n !! eknı<-k karnesi ~rJ : 
ntlı:. lJımhrı dı.'jarda sat~ıitrn 
yıı.lc\Jannuş V<:! kendisi adliv~-
ye v-erilmiştir. . 

Bıı ıı1a Ba..ka.~ı 
.fıfl.IB cıt1 ı.:ıninde bir c· .-uk 

dün Su!tan.1:m 1 tc tanı.dı.i<ı a •·. 
kad.ışiarında!l birinin evine n; 
denf<. orada bir :ıEüddcL otu' 
dmı:tan Bı:' ~ 111 l::adaşıodr..n sı.ı 
i..tem ve od.ula vD.l.= kalınca 
otrafı !<an;;tmu-;ı.k yatak ı.ltı ı· 
da bııl.unaıı 6 adet ekroek k:ıı· 
nesnti alın bmıları dışarıda 7,0 
~ · tnıı.ştır. Bil.Ahare v.,. 
kıil >nan au~lu. borcu olduğu •. 
ı;.in bu ~ı \ııptı,..~ı söylemişt• ··. 

hry"ti ve köy hslkı outınd hu· 
büd ·:ısiıı • 

Suba-.ıl·ı;rın bı ı;ri.iıı!Jk nl :ı• •ı 
nu bil ı hir kiivlü l:afasını V<' 

, f'Tr k;·vünü güCenılirm0 •• ~ ... , r 
g,dıp kumun kalo.cnğını - b ı
kahrı farkotnwıcler lııl... -
bilir 

Kanıııı karşısınd~ \"OTif li ,·~ 
m 'ul bir h<."yet durııp ııur .r· 
km kii! ün hayati nıc.~d· ı ,. 
1 ekinini on kii!ıtlık bir su· 
bıc<ıva teslim etmek - d~;; 1 lı· ı 
aw'ı.Ya•h. ahrette bile - i ·:,~rıı 
oun;u. 

ll. u bir subs .... t rap<ıt tı gnı ~ 
dOOı. d vleıt.i bon;;lu r;ık.ırıy r' 
Komik derneğe dilim \"~ım:_. ır 
anıma, garip demekten .1 h ı• 
kinmeım:: ., 

Bu köyllı ıı evi i:ıeR kışılıl 
tir-. .aın b~na bir y.JlıJ, ~. 
yeccği u ed.iyor. A ~roık '
kadıı.r ~ h yvanı \"aı-. Onlar
da '"ll!ık yiyeceklcfru 1Jy1r !tl< 
Fnknt bu ailenin mahsulü ,.,,• 
kadardır. Elde ettikleri •nalı 
mı ı gı.ıl:r hakla.ıına yetnııynr 
[leçlct bu iri yfl dni1n şu kn ur 
k!.le.hubub:ı.t vermelidir: 

Su kaldırnıai<; kanun 
• • \"e fnzilt.~t clovri olan Cün1hurl· 

Ga a a k •prtisU iki gün yet ve Milli şer oo-riru:le t uşl • 
Çıfmıvacak gelen lı! tıorçLur. • 

, ".-'.. Arkadaşlar; bize lıcniiz l:lh" 
G:ı.ıta k >nı.su dukfan.ııın ı!"Ofes&. Her doktıır. ı~ıteıt, 

hoyaııın:ım m?lı:sııdiyfo i.ki haf •. ~\ i y,~..-elmıez. Bize şln.ılı 
Lııd&ah..."rı ım:ıaıııkı..tıı • Be-. 1 Jik memleketi ,tanımak ı;er,kiı 
>=ıı a:nıcti;ymıne bu lınfta. d ı 
devam cdiloceğ;nden cıııımrtesi o b" 1 ı- 1 rlt.ı 
ve ıı= gWı.leri köprü aı;unu [;oş ır san a "u un . 
yac:ı.ı-tır Dlin Ortalııöyde Yalrlnyt'=ıi 1 

f" t ütakabe d ız. k~ boş hır ~nıı :lı 
bulı.ı.ı 'e k:ıra.ya. çıkarılın*" 

Umum üd!irD j tır. S.ındalda yapılan =mn. •. .ı 
, kıı.ı.= •. b'.r eckwt. bir p:ı.nta1on \'C bır 

a = umum nıu- lcas:ret buhınmıu:sa. dıı. bun. ·n 
• ı »"Üa • dün <;.~b- !ı .kime ait olduğu anlaşılamam • 
i n . h• '"' gelmı"tir. I tıı-. Blr k:r....a vukuu olup oh,'11· 

r, !l". . kad~r c'.ığı hıtkklunda ~ ldkat· ır~ 
ı,t:ıu ·~•a...'" , ı se ve •t· 1 t • :'11 , 

ı • e tcı.kiklerd~ ...::::..::.::::;:;::.!...--------

'- . r ı şerır:- T A K v M 
Ü j 1lızır O GtiN :ıtır. A. Y 7 

~ı T" ret Vı:ti . -- 2 
vcı.. üzerine An· ; 1301 

" .t. _ To ..... \ ... ll .. ılısul 1 R "' 
·.Lı llıill •• wC'-'!" Dl\U<· ' ec p Temmuz femmu~ 

v'. , ı . T<ır lı bu or.b:ılı .-:ı- : 1 
nm ı clı:tır. 11 

-.1,111:---- ı •-----' 

!l~nın~~~,~~ !~~"!~. l G C 4 M8~ 
· T 9.15 4.= .41 -..ı 
ncıa .amus mıı.lıallcsinde 11 1 5 ,.. 1., ,,,., 17• 17 V•-ll 

nwn.u l.Q.J. oturan Eyüp Ars!Jı.- . • •• ., <>•<-V -

mn '" s:ı.ttığı lWıer alınarak 1 ~ Ya1a ı..aı 
Topha.nede iki paket, 10 gı :ını 12.00 1.'13 7 .07 •anı 

'mıe f 'lca.Ja.ıımı.s, hıW<kınd.ı :.u.:ı:ı 22.28 3.il v-u 
t-1 p • !. bı3lJlDmı f 11' 
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zenolnlikl ri ~"Ioiru4erliv~n l_~QN :E-1:.A...1:'1.:sSJt:;:_!~ 1
1 

(HER SABAH]' 1 
1 

Alman kuvvetleri !jehrin hu.iu- = ·= _ , _ 

-l~! ~~!!Jası ==~~:!~~~ lngiliz hariciye nazın AFRIKADA Günün mevzuu 1 Hint beyannamesi Ziyanın nerestndeıt 
dönOIH kArdır 

"""'"na ~ ı.. dllş!mıııe";. t6prft lıa3ı. kurmuu olmaları çok - B"§ wrafı 1 incide - (Ba.,tara/ı ı '"'' ı;ahi/cdeJ lagü~ adaiarımıı. ınllhtemeldir. Alm&nlann hu - &ış tamfı 1 '"çille - ğına bariz delil olarak kabul et- erbruk' . bir 7-W - Ba§ tarufl 1 i11dde -
..... .,,~, __ kimseye hlııae lıi5prtt başmda bir mukavem<'le sa olsun, bjz ve MüUefiklerimiz mek iktiza eder. Tcşcbbü.«ü.n v a, yeıu va e ver- nin tekrar faaliyetine mlls3 ado 

'.tıııİ Y"W<U orada ll1lltaoa,.. raatlıımalan mümkündür. Vo- muzaffera.ne bir neticeye vann- İngilizler elinde ol!QU, bu CCi>' Ill.İ.:jtir. Çörçil bu suretle ilci:ııci edilmeııind.e n& mana olalilir7 
~lr Jniiliz klit.!$i Y3eı1malıi nınej'de Ruslar karaı taarru .. ıa caya kadar muharebcre d vam hede üstilnlüğü de elde ettllde- oophe. mesele.Jııde de deruhte İngilizler, bumı Mfıttef'!klerln 
b.kı.ı" omlnYonJar ~ ınUJ;': nııa devuı etıne~irler. Fu edeceğiz. Hi<: bir muvaffakiyet- rini göstermektedir. Zırhlı ve ettiği mesuliyoti yükliyecelt lj. 1q g&lirl"""'-- bfr dbl.ll .. _,., __ 
i!a a:i~~ .___ tir, Orta. mulıarebelerin misli görülm~ si7.li1!' veya m.uvakkat inkisa~, motörlil kuvvetleri iyi kullana- risin.i bulmuştur. "'6....., ...,._ lııeı ıkal "'= ~ miş şiddetle her an arttığı bil- hatta kaybedilen mulıarebell'r caık olurs:ı. İngili.z ordusunun Rusymnn Vaııington büylllı: ki etmektedirler. Londra rad· 
~ ~1taluıt bıml:ırı pay- dlr!llyar, Alınan lruvo\>'ctlerinin bile diktatörlük JcvlcUerlna Mısın tehdit eden tclıllkeyi her- elçisi Litvinofun Ruzvelti m.a.- yoounun söw!lsü !Jlmlıın aöyie-
henoı..;. . . iıaldn alaHıır ld burada.ki durumu ted&filtdir. karşı mücadr.lcye dcıvam etmcl: taraf cdec~ kuvvetle tıüur.ln -, m.lştir: .--- lizcrinruı li »- Iıususundak " azmim· · değif'tire olunabilir. ı-et.i, ayni m&vzu çerçevesi için- "- -uu-~•-'--, "·- •n--
ler YllŞ!yor .E" ~,' kıı.viın- ._-ıın, 23 (A.A.) - Alm:ın .· ı ıı.ı :ıa;: . ln..;>ı.."'"'- •H"-A". ""=.--- de mütalea edilerek elçinin be- ... ......_.,..,,.. _,, ---
!Jıir eey k · P.'er a.wuet diye tebliği: Almnıı ve Slovak kıtr.· mez. Bu devleUer netic 111~ ,.,~- .......,.... ...... - y:ı.nat vennemesinden ı:n3r.a , m dünyasiyl& Rwıyamn tam bir 
~ &bul edillyonıa .nıı. lan Rostot öırli:nde milstahkcm Ialısız kalıncaya kadar ve yenı- Kahire, 23 IAA.) _ SeJd.. .J'lınl . ~ milletleri va u,. kllprtl Jıaııı nıevziiııl yarmı,lar den it:ıeanlığa f~na~k yapnmıY'." zinci Ol'Ciu salı g ·esi mif b•r çlkanlmak isteniyor. Mihver ortak olarak :iştiralıini iıstiyor
ttıı ,erı. ııahlbi ve mal sa.hl- Ve~ den.m ederek cak bır hale gelıncıye kadar mıl topçu ateşini müte:\kı.p Düt.ln kaynak!~ bu ~enin. 8C'1- lar. Bitlerin MUttefikler araaı 
Jeri~rak 'Onl~ m~ ııehir yakınlarına ula.şmıslar· cadele devam edecekt~r . Zalı· kesimlerde hücum& ı:eç:ııı.i.şlcr· lamıyacaı;ı lkanaa.tini ~kin ~ tam bir •nl•pa ga.yretiıı:I. bal.
lll:ı.k 1~ m ta.kil bırak,. dır. Rosto( lstılımetinde ~eri· ~a.n~ hareketler tetlhış .sıyıse- dir. Piyade ağır mukav..ml't.e den ııebeı>elrden en müh.inrml, talamıHc için mımıer;, ılmnııbz-. 
~ b:ı.kınuı r . Hakikatte !.lih- den yolu kesilen bir dü•man ıını ıstıyc:.e~ kabul el.mı~ ola~ rağmen, Tdelisi'dıı lı= mevı:i· Mütb!fiklerin gooıl ihtiyacıdır. llWD aııa ru,:bir fayda tanin 
lıir i.ılaıot ıd:ın mesele, llı!ç de grupu yok edilmiştir. Don n•-lııi Alm":n hnkumclı~ı•1 sıyaselrnı !eri ele geçirmişlc,nlir. lkı tm .. ıf . Filhakika gemi meselesi, Müt- edemiyecektir." 
dır, SJ.deıc ve hak davası ıl•ğil- ağzı cenubuııdakı denıiryolu te· temsıl t:yleıuektedır. Bu _bJr?,ırl arasında bwılıyruı şiddetli lıır 1 tefiklc'"! yakından nı~ıl e~· Röyter muha<biri Hiııdi~tan
'9e hSkun ~',1,_UD:ıct konmak sisleriyle dilşınan taşıt hareket ca hareketler h~defl~rın>' vupıl taui< mll;'1arc'ocsiııin neüce-ıi lıc~ mcktedır. D~Y! Moyl .gazeles., da harp ga}'Totleri gildeıı r-

U ~~Ok hırsıdır. !eri dün günduz ve gece dl"vam olmamı~lır. nuz mal:m1 d.;~ıld•r Merk >z k..-· • h"r cephede ışın genııye da· tilera hareket serbestisi J>!'.1• 
-:;:--::::=:=:~~C'.:·alıiıl~~l:~-A~I~.~"~CIJ eden Alm:ın hava faalıyetinin Bu hareketler B!rleç•k m\llel sıminde Yeni z,.ıamla pıy1d<>le- ·• 'ndıihnı, Müttefiklerin ı:r=i~·c mesini istemekte, :tııg;~6;u. 'T 'h b:ı.şlıca hedeflerini teHkil etmı"'" len bırleııttren bagları kuvvet- r• <.le hücuma geç..~ıısh'rdir R u- k ihti)::ıcı olcju~ıınu ve battii ;.U:ınetinin de bcnu ~ni an i Lozan g" Ü tir. . lendirmekte \e b•l milletlerdı>ki ter muhabirine n.u.ı.ran Ettage b•ınıın gundmı gune a.rtacaP,ını tebarüz ettirmektedir. Hint Ml· un Voronej ~ııııal batısında :ı;ış. mukavemet zihr>iyetinı zayıfla· üzerindeki Alnıau ııı.cvı:ıJ~rı ~fi yazmakta.dır. ıkümeti bir beyanname n.,,not-

-- ll"~ tarafı 
1 

• . manın toplu .ılde·yaplıi'ı t.:ı· ta.cağına çelikleı;timıektedır tedilmiştir. Dün öğledı;n scııı:·a NevyorklUDun Arzusu tni.~. bunda demiştir ki: 
ıtıcidc Aramızdaki tcs:ınüt keıfar ea:ıt 1~ de b·nn· • ı • ll"

4
nu · - arnızlar matlı "arpı~malar •'>- ' ı ~1 ve ve ncı Ne,·yoıtı:, 23 (A.A.) - tk\n- 'Milli komite, ffınt!Uenn 

et:ntiıılerd: • ~ sağlamdır kı bır şnhııa karııı l::r zıı<hlı tiimenl ri hilcwııa. ""C· Müt•-r.a.ı--'~ · -'- • tıuı t ...._.~ r. nunda pilskürt'\lmüştiir. Rıc mü !enen cinayet hepımize ka•.l;l ~ôo!~rdir. R<>nım41 hatı·-nda ci bir OO!'h~ kurulma.sı lı.-hinde """'"" =.., a}'nt =va u~ - I • .ı... "~ c -· vapıl:uı bir- miting --~ da işbirliği yapmalarının fay-

l 
Eho..~ ola.mk '(_t • 'r:""" na.sebetle bir ıoiyade tlimeııi'.ııizl islemniı; bist.inı \"ermektdn. şiddetli çarpışmalar ııpılın k· esna.su ... ,a dalı olacağına kanidir." 

trtla.rna. pr.,,..,.._~versttooe b;r 39 Sovyet zırhlı tankı tahrin et-- Zafer i~in olduğu gibi za[erJen tadır. söz alan M. Curran Amerikanın ' tır. Bu 
11

..,.._
0 
.. ~•u hazırla~ ıniştir Düşman ölülen racın- sonraki olay!.ır için .ı.- bırl•lıte' Ronımel'in (hı.vmUN1 Finbndiyaya harp ilan etmMi· Şimdi takip edilecek siyas<'t· ı iıııl --..rllllla nazarn - çalışacağız. ' ni Vt! dii,'1!ll.all dcni2.a.!Wanru yi- te halk uyıı.n<lınlııcak, ve t~ 

ll>ı:ı.t 17 d Ü n ml'- da 18 ıncı Sovyet suvarı tüme-• Kahire, 23 ı A.A ı - Cı:<pt:c k:ilatlandınlacaktır. İngilizler lı~'.·~~ b:ııa.sınıı: t.•ıı~venrtte ni komutanı Gener:ı.t 1vano\' da Bütün diirıya uynrıın:ştır. ~r;ıl den !"elen haht.'rleı~ ı:;..n ..... ,.ı ~~eııvV~~~t ~;.:d~~ de eski kararlarını ibtal e-trniı:· 
=törii <'e 

1 
ıuv 'rıı1tc !etler ırk, renk v~ irn:m farkı 

1 
Auchi11ltdk'in yeni t4ılrl'U~ • n·la J lerdir. ~ı.tnın·la L~~ ~!l~l·l "lıünya bu!~nmakt.qıhr. gözetmeksizin yürUmektt>dirl~r 

1 

dövüı;erek daima ıı.-r!Mıo' te GııoJeloupe a<lala.rının İ.'jg:ı.Jôni Gandi'ıılıı !Miic-.aı:ldeNi 1 
Pferıı 1 a ~ mevzuıu bır osko,·a. 23 (A.A.J - <.:ov- Endilı;tri öyle bir rnclMye g~I- olduihıııu g-östc>nn~ktedir. ·.;,.. istemi~tir. Stokh 1 23 Lbıınr rııaliy~ 

0

_,. ve nıüt.ea. yet teblığı: miştir ki, dünyada kim ol•ırsa vıuı üç kesimde de şııMMle de· İlıinei Ot>ph~ Lt-lılııde Mi1inır 0 
m, (A.A.) - D. 

~:~ "J.ktL.ın;ı~yl.. pro- VoroneJ çevn:smde sid-lctli olsun hiç kim~enin vı.vecet.~iz vam ediy.1r. Rommı>\ kavlıo-'t\· Ncvyorc<, 23 (A.A.) _ En- N. B. ; 

D ağltma, tJııdarilı: VO 

pfjsleri eti yurita 
~ V8 fiyat ,.ıJbe!m.eler 
kaıwı bmır ııed olaralı: 
ptiıtlm, flllbt tatbnıt sah&< 
BUl& k< • YYl':a faydadan zi 
gtlçlülder dlıtJımın te§eldt\ille.ı 
r::iıı .kaldınlaoa,ğın Ankara mıı< 
habirimis mlljdel.edi. 

Bu ldlşe,,, iltifat eden aziıl. 
o1ı:uyucula.nm, bundan bir ay 
kadar evvel. yine bu siltwula 
ofislarie w blıiikler bolluğu 
belı!Jı:ındalrf JVIZlDll bCDd hatır• 
!arlar. Her gün sayısı w kati• 
rosu artan, fakat ticaret haya.
tııu iç.inden gik; çılalır bir .-ıuru-. 
ma S(l'I' k ist«laJllll gösteren bu 
ofis ve birlik bereketine bir son 
verilmesınin is.:ı.betli bir tedbir 
olac:ığı artı!< anla.ştlınış dPJltek· 
tir. Dlga· ta.l'a.ftan zıyanın n(>o 

rcsindeu dönülse kar olacıu~uı:ı 
göre, bu karan yeru Tıcare.t Ver 
kili Beb~et U.ı'un b:ı ışUı altın
dan kalkacağına d.•ir h!lnrlı 
bir nlamet sayabi linz. · 

Gerçcikten son zamanl.ı."<ia 
bir ofi.> ve birlik salgını bJ17 
g~. Hergüıı. bır veııı
sinin kurulduğunu veya ktırul· 
ma.k fuı<ro l>ulunduğtuıu i.şitır 
olmuştuk. Frenkler: 

- !ıı.tiy.atta ifrat ihtiyııtsız.. 
lrktır_ derler: bu lxıynğı ata. 
!ar sörunün doğro!ugu hu ofü 
iı;.iııde de a.ıılaşlıı1ış olda ve lıil
künıet pek y«rin<.lt· ve ;sıı;bet!ı 
bir karar aıa.r..,'t ' Bal'o U . "'"" e U... aavaş devam dmıştır. Kıtalan· kalması veya daha iyı bir hay·ı- ffi toprakları tc•kr!U' E;!e 'l'N;lC· dil.stri teşkilatları kongresh:in Londradan gelen Sön ha.ber-•ıet f.kl.,n•-A. ;_ısı Mekki Hik- d~.. ta kavw;manın ~ım;!erini bula- mek için karşı hücumlar y3pı- ll'rlip etti"".·· bir mitin<>te 60 bia !ere göre, İsyan eııeri ~er 

J,n.a.ın" """" Av. ... _. . mıs ...,nıanı ürmüş ve mevzi- m:ı.ması ı'mka'nı yoktur. U-'•~lf', ,,. _,,, ~-'· Hintlile~ k•""' Hin~'-t ı V<' li k • ..,..... g mı·ı~ 1 l . k v~ "ür. En son gden yeni tıtJtl<la Nevyoı-klı>nun önünde söz SÖV· '"" • ~ - ,,... ..... uı.n. z· .. 1 :1 
l lıUka ;,._'1 uk lalobesın<!ı-; en uvvetl.!ndırmıştır tam ıstihsali ve munsifa.ııe tev-, dıı. dahil oldufu hakle yı' •'er"e 'i •en ha.tit•l·'r, dn•h-' Avnı"·;a. kral ıııtlbi tara.fu:ıda.n ·""dP1le - ıyanın nere.<;uı.,en < ;;ııül-

'

'tl( '/WTil!Ul rı B: ka b k " -'.'-' ~ • ' ~ ... • ""' 6C kıirdıı·' <liyc bu oflıs mrı"~ "1 • 
'' "Cıeııçlik g • Wiaiııettin :ı.ş r esımde ltıtaları- zi ve taksimi tı:akilatla.'ldtnııe.k İngiliz tankı muharebeye ı<tı· 1 da i:lnııci bit cephenin a.ı;ılına· harekt:ılc geçilmesı İn\'Cb ıriyc- ııa bir son \"i!rmt.'k yolumı t~t-
•ıe-vzuıu h.r~ kO',Jyle Lo2:aıı'' mız kuvveth bır top<;u hazıı la· tır. Scılhu kazanmak, hubi ka· rak etmiştir. s.mı "''~'°'erdir. . ti hasıl okluğu takdirde Loııdra <"klerd· ~ onfera.ru; ' k k da . 

1 
, t ~......,.. tu. M.,ş!nır Kavuk hllcıiyesı gı-

\ eki . ır k i:nde v~. masından sonra tltbnıanıu mu- zanma a r guç o aca" ır. - • hükiı.metiniıı kral ııailıiııe ica!.e- bı ofisler l>ızım b~ınuza bır 
t.uı~ Ha.cıan Ali YUceı•~ 

1 

kavemetıni kırarak Almanlarıl Bunun için biı.ım aynı mıııı bir-1 /ktisal Fakültesi Dekanlıgvındall de!_! tam mfuabarette_ bulu~"" ıı.ı;mM< ı.ıJaı.lını "Ö&U>rrl<»n 
' 'c~ a. Ümit edilınei ın <le nehre ~da_r sürmü~lerdır 17:;(1 !iğe ihtiyn.cımız vardır Düny"'· cagı vabancı basına soylemr.ı~- yeni Tic.u-et \'elollıııız ":ılarnı 

t''jjQi<Ja.r Qıılk • Kte.J.ır Alman oldunllmuştıir. I nın istikbalı harp sonrası i ·ını 941-942 deıs yılı · '"tok k>ınPl'l<I (.-rak edecek tklcs:ıt Fol,ülteoi tir. Gandinin tas:ırl:ıdığı mü ".· başına İl; :ıçmış oldu, birer bi 
•t l"\.ın.de lii..zım olan siyasetleri derpio:; ve ta1ebe.ı,;inin aoı::ke-rlik elbı.:eh•r ını ul·ıı;tk uı.cre 24 Cuın::ı günü saat 9-12 ara-

1 
del TT' ı:~ .. - k • t.- .. ,__ k • fi&U ı M'h ı . c uın< ........ nm a.• en g•vrı• l't'r vuçıılwınııı ort.v.<l:uı aiti:~ 

~~(>~~i Çıı;~;~:~-i~.. 1 ver propagandası l~a~~~l~İ:kb=~j7'~l:,;~:~l. ma·ı •ında Pendık iswsvunu Y•nmdoıkt \ah"I l:arargiıhma müracaa:ları. (7901) !~~~a~C: t~~.!';i: mı?~rı~~ harırlı \>aş;\r&U 
tarı ~hı Nuri 11, · Le.. f Tarihte ılk defa olarak İn· !andınlıyor. dılerinı. 
t :ıa..l•W.=in .. 'n, -Btı'J tarofı 1 llıdde - giliz • Amerikan ılostlu,.Vıınnn 1 D 1 D • JJ J J ı·---~------------------------•~ı:~~laıki h.atır=ere\:· lbir Sovyet askeri beyestı huhr.ı· istikbali ııimdi İngiliz mılktintnl ev et emıryo an i an arı ' o·· A 
i?a.h ed .u ·ılnşıtan mliş• ·~ .- ına'ktadıı- ve lhgilizlo;r Mısırı elinde bulunmaktadır. Bir k_ıı'aı' gr"' etmen ranıyor 
Uktıı en hır kon~ itU "ıi ~e?eıierse )nları Sovvetl '! eseri olan hu harpten ~ulh ıÇı'l 

• va.m,. ~~f <o>•iCC<'.'k, İn;;ıltere rU- devamlı bir fayda çıkmıt.ınl tf· ;,fuhaıruııen he.Mı ~:::;a (•Ilı bıcı ıkl yuz elL) liıa olan 250 (iki ,rı1ı Askeri Fabrikalar Unı11m 

H 
~m~;:;,.~ıı~y.,ye ııa.klnlunaca'.- lll<:flni ediyorum.,. elli) adet Yangı~ Su~rl~ me $w•ı ıo Ağu,to.o 1942) Paz:ırtesı cünu •••t JU'iid- ı•• v •• d 

a'Va. har k A .......... bu tall'IP lded.itmı,. Lorı!Jar Kama•,, .. tıll<f•ı (15,30) on b buçl1.1iita &:ırt """ l l Gaı lıınail dahilındelu komisyon ta- ,,.,,,, ur ugun en: 
UJll•lra, .,., e atı tırt~ Londra, 23 (A_A.) _ LorJ!or rafından kapalı : .. r! u ulile s;ı\ın . 1 mu~tur 1 - Unıum Müdürlilğümü%iin muhl.elit 0<la o~ulımd• ı HO liraya koo.•' 

!lava azı 'l:.._(A.~\. ı - İngil .uı:;iliz rtı•iyolan .ıı<e, .Mtlıvr·r ır b.lh t Du i>e g,ı-melt ıst'1 nl•un <G~ (dort yüı altmıx sel<ız) !ıra 7~ (yetm'ı üc-retli (.Mat..rn•tlt - Geerı>etri) (Frırnatta) (Alnı;ınca1 <T&.rih - Cograf.r» 

tngl
. ız r'-'ti•nın t blı'g"·ı · ız neşnyatı aı--• a.k "· ~amarası ı assa eıı emasyo· ı da nı Y n.ıuıyar .,,,,sır· nal mahiyett»kı harp "°nram l"'ô) kuruşluk ınuvokkat teı""'~'"" k n•rnuıı tayin ett!li """ . alarla teklif- (Tabliye) (Fizik - Kimya) ağrebnenlikleri açıktu· 

~'llUı.lfnde 11~reJ.,ri Fra~sıııııı :ııonnal havatm bozulmadı.~:- meseleleıfoi g<irü.<uııiişttir. JEi·! ıenni ;nuhıevl zartı:ırul\ ,v•ll .,3 ,ıı (H,30! on dQrt 0ıuza k.ariar komla· 2 - Orta o!ruf öiıtt(mcnltıU .. UılıiJ'et 1 n•lı islel<Ulenn: 
;e meydanları ollandada taYY'\'. nı. Lıkoo.deny\'<le b: lıyan ;t küm<!t n!\mma söz suyliven ı yon reisligme vennder ı.ız.mJ• A - Nufıı3 Jlllvi;:ret cilıd•nı. 
,Ardır na ln.arruz etnt yanşla.nnın hunı1n bir dPlill rl· ı 'lt lt • Bu i!Je ai.t ~rl.J13m(l~l k-uoı.s.yoıvlcln pat·aqz olaı·ak dalıllınaktadır. B - kerlik ter1Us esik.ası. 

Ö ,'_ '••n .,. duğunu. silvlemektedırla-: Lord Sım?n n.~ı erenm ft ın ! c - "'-"-· v~ onookı.ıl cl••e. '™""l"i cıhliyetn•••".-t. .. ~..,,, son 1n Kıııhi esasına donmesı hu~u.ıımJa h!~ 1 ' m (7ll63) ~-- ~- - "' - --· 
. UVW>tıeri h ra. gilız lıava f re. ?3 (A.A.) - Milıia· bir teklife muttalı ıılmadı/hrt D - Olurd>ığu )'el' nbıta.<ınsian nhMıoş iY• hnt kaeı11, .-e öğTeı~ .. dit.• 
ııe Can.ı şclı '!' kııııya fnhrikııın ı:8' nazırh>."l ay b.i.;ıııd..4 htiv• kaydettıkten sonra ent~masyo- Yeniee Sulh Uaklnallğindeo: e<ııei ı"ühkümiyeti bulunmadıiını d:ıir nıilddauınuır.ıuı.. \C<~""'· 
trahnı taıı.rr;'-~~1 elt•ktı ik saıı d geçmesi ieaıbf>(l('t) Mınır t>r· nal harp bordan mes~ı.,3ine te· 9~2/S'i E - iyi hizmet. kaitlı.U veya h5ten l>ir h01meUe bıılunu.r.rsa "'"'""ld""' 
dır. >.....,. bulıının 11 Jor. USU birliklorinın yenı bır eı.~- ' sicil blü!san . .,, • re kadar ~ roavül ederek demiştır kı • Y('nicenin .1Calktn1 n:..ıh {'S\ 111erl>~z~nden tb_rahiın oSlu llarıazan Kar3· 

J .. • aJ.+ •• mda. blnuıla- ıiBüyük Britanva hülcfun~t.i Oz tarafındt.ı.n karu:ı Ber,-..ı.nıJ.ı 1.Q J(ıJr tunlu ınaballesindcn M:clıınet kızıl F - En son çıka11lm11 bir bl~Y !u4•-&-rafı ''" dill'k~elerile Temmut ıso· 

1 
• nna u.rar ve~ir. namına beyan ederim ki hiikÜ·I Kadriye Karaöz aleyh•ue tıııi ıı.tcor da,·asınd" du.rupa ııünü olan 14/7/ nuna kadaı· Kırıkkale iw>ual muhtelit orta okul •midürlutüne gondennclen 

Şçl ALINACAK 
n~et ge-çen lıarpten eonr3. ya!>ı~ 942 gı.iııUnde mahkeın 1t.> ha .. r bu unn1a.sı veya bir vekil aöudermesi, aksi.· \·e f-.ızla. izaba.i kin umuın müdürlütümitt zat \,lltti ın\Jdi..ı.rlülfine veya ok l 
lan feci h:ı.talann tekerrllr et· takd<rde gıyabmda m •hk•nı" l<V" ' " oluoac:ığı hakkında 29 r.ı .>"IS IK2 gün.I müdılrhij!üı:ıe b:li V\11'l1\alarıı (7GOO) 

B 
mem~ine katiyen azmevl~mi.~.. lü Yeni Sabah i!!Zetesılt- •lln eJıl.lı •. ht:ıJ:de gelınediginden ll, u. 14 .. Kanu· I -n 

O. 
y o· K D E R E tir.,. nunun 402 !ncı m•dt-sl mucılmı .. Jan ta .. lıınden beş gtin içinde itlrnl:'l'· vnioeni/(J RektörlüğiiRden 

Lord Sımol'l'un bu ~yanatın.· bildireceğini. lıildü·~Il~ t.. • 1~ · _gıyo:,b devam edere~i ,.e nahkeme gü-

ıl 
lkwei d.e~'l'e k.mpına 1-tirlk "'l<wl< ialebelcr u 217 9f2 P-..ızart.esi 

rlan sonra miı?.8. ceNler n ıayet nü 15/9/9!2 s~h e:ufluıv? ur::ıklkiı·•ı ıTi;at> kararı mak~mına kaiı:n olm<'F •t ni.i saat 7,30 da k'1IDP Lıllnuıhnd:ıkl yaf«.-t ve zatı eua ile saçları kesıl i J 
olarak ve bü.viyel VQT"Jknlarile bır ~ Unıverıit,.,. bahçesınde h..ızır bu1tJ -rl Fa b r. a Si 

bulmn&tur. uzere illın olu:ıur. 

• 

1 T ES ~ 
L-54-I 

malan. c;~.16, 

lstanbul P. T. T. Miidiirlüğii11den 
ida:ı e.nıhe Mt S l sayıb Ft1. U'\ kamyonu ·ka erı t,,ı. irJ:tı k~ıfJ. 

l"f'IC6t dahili~ aÇık cb!ltnıq-e lı.\.ıtJlı!ınU):hıır. 

Eksiltne 12/8/94~ Carf.3.mbe gL.nu saat 15,30 ela Buyuk Poebh~ 1 

binası birinci katta idari muaviuli'~ odasında topl:lnacak ?\~udt.ırlUk Al -

saton komlı<yon- yapılacaktır 

k &. Müddei U umJliğlndcn: 
IJJlm: Saye 9o\2Vllıl. 
lı4.il1ı: KDl"Wlllla K unu:ca ım...ha 1 ~r h.Lrcl:.etten mauı.un Frd gu-ı. t~t-
maballı:sinden Rız, o!:)u e· doğumlu K&.dir Arıcı ,le a~ 1 .ııllc.--

den SObt- otlu. 32& cloausnlu Sabri Co&lar llaltkında Jc:rdck Asli.ye C'en 
lllahkemes!Dde ,.ııtclan duru:ına s ' ınd M~tercken scyyaı ı-· sa• • 
cı ı yapan suçlula: Kı<lir Arıcı ,.., Ssbrı Ç~n filleri ablt oldutun
dmı 1ı lıırdaa Kııdiı- Arıcınıu MiJi Konı<'nu k.anununı...ı 3 /!, 5~/3 ve 
(yqmın ~k:l!liil e T, R. nır S5/1) 6<. 6" ..ııoı m:ıd<\elerlne g.>-
re ıs Ura 29 kuruş ceu.s1i.e ıflahktlıni,yeL.."W. c;;..ıer .ıru~la S:ıbn 
Çağların !.Ultt Koru= Kaıwnw:.ıın 31/3, 59/3, G4, ırı ıııci uadde!o.rıne 
te'Vflkaa 2c. lir:ı abr l>'.lrıt cezasllc ıııahk!DıtiJ'etine 2a er ııun tk:ıret~n mem
nuiycl.ter'ne, karum ka: -1.ndcıı ao a. h · Orrı t.utrts.ıu.nın masarif 
mallldlmlar tarufmd:m ödcnrnok tJa:(re g!l.ıcte ile neşrine daır ver .. len 
24/:t/ll4l tarih ve 38122: ılı kara< k:ı.tiyet k b~ttij:indcn illn olunur. 

Sıaai nı!il's t nlC'IV, Banka, Banker \"Q S'..gortıı 
ltwı.ıat Tacir!Eriıı 

Muamele Ve:rqlsl Ve Tat 
ile 

• Şerit Ve Iznhları 

Y.117.AN: 
NIDAT ALI ü(ID c() 

Şlrlwtlerine, 

k tı 

500 Sayfa., 14 nümunc, fiy tı 6 liradır. lstanbwda CNıan, Oni
vetııite, ln1ıı!Ap klta.bevleriy!c diğer kitap;ılaıd.a. .A.ııb.rach 

A1':ba Kitı:dıcvindo sa.tılmıdttııdır. 



' 
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Y6R0KALI 
Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur 

lhıun HMan, Hacı bir arada ı da ııüklibn pölrfüm meydlmc'an 
idiler. Onlar da R'Ül'e3İ t&ld'll e- gekildi. Meroo, me~ .Alllın
dlyorlardı. Uzun Hasan, ad•.r:ı ca Yöriik Aliyi yenec61ıti. lley-
9dıııı Yörüıfün ~eşini <ıö~'.ü- danda Vııetafa ile Kel lleıniş 
yordtL Omıa ı;olt usta olduğunu lmlmıştı 
9C, haklı olarıı;k yenildiğ;iııi an- Yörilık Ali, başaltına l1'k gll-
la.dı. Hacıya döııerelı:: ireştiğı için heyecan içinde idi. 

- Hacı, bu çocuk çok usta! Laf~ Uzun Basanı, Mcmo· 
- Evet!.. Tam bir başaltı Yll meydandan çıkarmıştı. Üt'-

nolıliv3ııı.. tada, k\Diıı6 .!nılmamıştı, Kel ll~ 
- Bak lleaıoy&. neler :r.ır.t· ~ ile Deli Mustafa lııe Yörllk 

JW ! Ali :için denenmiş ve elden ge(;-
- Herıfiıı leşini c;ık-11. Sim- lllzj basmılıardı. Yörlllr. Ali, Kel 

iıli de ~ürtlf; yamvor Çok tsxı.- lleınişin de, Deli Mustafamn d.ı 
liı:ıli bı.I' pehlivan. ne Pimtta Jriılivan olduğuna. 

- Biz bu ~ me:,ıodandan eld6n "'ec;irdiih için biliyordu 
çli;aram;ı.yız. Roepalılar, kativen ba.'lR!U gü 

Va!Ja.lı lıaııa da öy'kı g<>..!•· resini .kazandıklarına. kani ıdi
mı, .. lx..•Jam. Tırtuşları çok na- !er, Fakat Uzun Ha9tl11 ile H'.l 
hırane-! ... cı bu llranaat.te değillerd:ı. Uzun 

D .. m .. ~e kalmadı. Memo, d<;.. Hıuıan, Yörük Ali MeınovL 
n•·rek ol-ıwa zol'llyl.ıı. wrl'.lnd! mağlup ettikten sonra Hacıy;ı. 
ve, 'k<ınanı•yi btıda.yarai< ayai':• şunları llÖ"lemişb: 
kal~t.. },frmoııun bu kalk1şı !J.ılı - Ham, Yörilk Alide hayn 
es..·rdl. Yöıük Ali, ora1anla de jrabmıdı. 
ğildi. Gülüy"rdu. Mroıo, ayl.ğa - Zruınederim .. Seııin gilr<>
lı:allmr kallmıaz .;ırpındı ve ti.- şinden eoııra Menıonun Piire~i 
Ji, rn ı;:l\,lhlU eıxli onu. 

HayJa be!.. - Bundan sonra oıııı. bwj;J.. 
Y i rlık AL de tı yoktur .. Kemikleri kurudu 
- Hayda • f<.'fflv! - Ya, Kel veyahutta Muı;t-ı.-
Dıy•· ınukabe e ettı Fa1'at fa yeıer onu ... 

MPmonıın ııa.f"PJ<ı bo~a gı1ıti Rir - E • .• Bu kadar ezıldikt'.l'n 
t..-u; 11, kikn ,;,.ııra ortı.lik bir sonra tutacak yeri kalına.dl 
k·m~u Y•,riil' h~smım t.op&r - 1kisinden bin yenooe.k onu 
Jauwı ,;i~,, çoJ,>razla stir<lü. Me- Veo>Sclfım! Ahde yer kalin.adı 
mo kurtulmak ıı:ln çırpındı. 1''a arıbk .. 
knt "''""11unın hı;ı,ıru bir tü·H Uzun Hasanla, Ha.rı; Yörü~. 
dıınlurıunadı. İki hasım do'r.- Alinin katiyen halsiz kalm ezi\. 
ı1,,.g; ~xlıwr.ıu. AdE't:ı uç u- diğine kani idiler. Halbuki h. 
Jar (~ rıc. · ~dur· sıinnedi bu ~rfuı yanilljtı. 
uo ııı~ :Nılır.ye\ fooıo, baı;ıııı- ROOJ)alılar da b~ Hacı ıl<ı 
nıı:. .. nı;dın..• ıl-i&ü. Bu çengel Uzun HaAall gJbi d~yorl:ı. • 
Mı mo\ u ı.1.1.!"\.Ü gütürüyorJu. dı. Yalnız bu i<>to Caztnr istis 
Fa~o.t Afrroo, tetik davrandı. na te<;kil ediyordu. Ro.-;palılaı· , 
P<men k yıızıc,tiı y<'r': d\h;tu. Yörük Aliye: 
Vı· ~,, ııır'1J ay, larını aıtına ala- __ Ali ycnııldun mu? 
r- k h.u,iıtdlı. Yilrilk ba,-.~un~~ _ Y~ ... 
u:u nı::e <>ıtllannra;, k€fllan<·IK•ı 
Gu \ -ni•kı alta ınlıkal et
mı~ r,kİu J,Wun Memo, ba".lıll
rnı nyun venniyonlu. Te.,~:h 
bi "'eı"' gµ,; fopl:ınma;rt ı. &yır
" ı1< lx · .:r ı ·ııy er 1 aıı:li' 

- H.ıyı.lı Yorük 1 .. 

Kfuı.tdt Yöruk 1• 

Y•>ruk, hi tPmkınını vr sü
kiınet.n! 001Jrıtıvordu. Aoele ~t
''' :; "du. l''ıN:ut • .vlluyol'dtı .. 
Ha· n ~na on kt1?Joa.nnı o;"TI·ıd1-
.tln~- k~•nt:v'L Bıı ıkı ZOTlanıanı 
dalı;ı k0t·nıııotı belin .. Yöıiılr, 
1;, n" n•"l<'n 61UŞtiriyor, has
rı ıııı .ı• mıya ı;a.vaşıyordu. Fa
k t J\tf>t'ıı,, kazık gib: <iUTU)'f)T

ıil, ı.ı01n«rıu ~=yeu BE-yiru-. 
~'"" Jlkkıı.Jılı V<'rdi Bağ11r,t,
]hl 

- ~ok ezıldin ır-.iliba.' 
- Hayır be? •• Ne-~ı .. 
- Yarın ne olacak ? lru;ailoo 

E.el Meınuşle, Deli M~t.a.fa btı 
rabere lıalırlar. 

- Y oo.. t'ltenıt-.ın.. Buularla. 
da kozumu pıı.yetmek mtknm. 
Hıorifler benim i~ın ti b•l118.Y-' 
kadar gelınişltt .• 

- Bak hele Deliye L :Nene 
18.:am ııenın, bıral< be.rııl>E-re ika!· 
&ınlıır. 

- Olmaz. Güı-e.ı;i tam ~ ıTlllı 
lonın;ı ka:ıaıınıak istenm 

- Ben, b:ı.banı da ditılt'1ll,. 
yorswı.. Bildiğine gidiyorsııtı 

Cazgır, dinliyordu. Yi>riık A-
li. Olzgıra döne1-ek: 

-· Usta' .. BaY n •lıv<>th'• 
!•!t•Ul ı.. .'<:lfı<~nm:ı' biziın R.naalar ... Benae R.iaba ~-
(; lf-ı; "ı Memo!. ı:Inlık var nu ?,. 

A-!,·-n > ba.'!ıı,a ~elı.'('eğ-ı •·7th _ ).(\k canını be' .. Ne ~m-
~ ı; katıvo•r. .Lcılınıyor<ln O- li" · 
' 'l ~ ... 
P- ' ~ıı n; ym".Coo Jiiz yenı.r - l~ ne ..Ciy!Uyorl<•.r' 
Lu!n•c hın\di Bmıv-nıtl••yh, Onlar wmi ufak tdfo\ g<;-
M"""' ~ıı ~rtl'v·Tl vcrmn;t.i · r\ı)oriar.. Kar:ım.ürscı ııepetı 

'Jyuıı wrm.-mck, gün:~; zaruıroiyorlar. Hi( bır ııeyın 
ı.. "" .- J < k ' 0cı-:ılıerc b•rak- yok ... Bir peiılivanın E:Zilmesi 
mn k iein hasmının güreşi -0na taşıt 

'" ı'< Al. kmıııne.l: bıı-;ok ma.qı lilzmıdır. Halbuki, gıirer;ı 
u;.. r,L.: ~'l e111 son:'"' dur,ıu .. ~!c- sen. h.a .. ;;ı.ınla.rına. ta.&ıtıyorsıın. 
nır '• ı c ı ekrl;;ıı. belrnyor-m. Bilal<is ezilenler oıılar oluyo•. 
Yu-.ıı. •crr. n<-)1 yamlan sıyıı- Yanlııı görıiyorlar OO!llL 
.ı • ""r :ın yaıı<bn k',çı- -- Usta! DeJii:in d<>ğrudtı• 
nıı .'tıııu.. ~ııd yurnl: <;~"1'- ı Ben. ortadayım .. Kendmti yok 
Y•' •·. ı lı .:ı Hı Urf'tl• aya~~ luyor,~m. Ez!bru~ hır ta.-afı,...ı 
ıJ..;'1 ı b ıd,,ı; " ,;u_Jayır. ~."· görmuyonını. llı>Ua yanna d>
Df « '- Mt nı'J vaz.:ı) t·i ın ko"li ğil, bttaün bile üçünclı r.•ire.J .. 
"ldıı.~·l1nu •• na~ tııı:~ a.ı;1Hıı1yi\ ve va.prru~rR h.'l~nm. 

111,,ne\I ,ıııı K'"11.Ulntı)a baş .-.... "' 11 y· '-""YDK'e "'''""' ı ar. ı.ı . ] .. uı~tar u~t_11•ı.rlfJ ed 1•n o-- • ~ tJ h 1 
rt•l 11-.·rlıa' ~ ....... c.• lıa.•nıın· <>- i)" ...,.;;....!,fu r.C a 
ttıl'ı ; ıı :c,.;ıt" taktı. M "'<••O, ıy~:,?~ İle~~· ..... 
,,, ' ki'nı ... ~ıntlc·n kurtulayıı 1 h. - . ~-·· o;~: °!:.':.iu 
dıy ~ı.·p.n!\oıdu. Hattii. akl:ıı ı salıdl c . . en ilan"";" Öı;ı"'~a· 

l IJ.- • ··oııoo. bır Je say nıı. venrını va ... arın 
e;. 'u '' • _ . . hi\ bıri Yörüğll vı,nenıezler Vt· 
,, ... 1 , 0 • -. ycıt,P,Ddı. F.ıl11t ez! On4.r od nıam ' 
lıı1ru ,ı,ıuı r,• bu oyun1 ve ı:e e'U'in. eı:··· y~ ka..,'-0 
d. z,·ı.:.ır .. u: l'~r.ı <'tmf'<li. YI'- lllidi' gııreşvaıl ... ooı:;--
ruı\. turak tfiıntH-;ını !\Pwali nı yorm an gureşını a 
bru,rı •>tlı ·•>;•ıclı. l{ooa Mew~- tat:lıor .. 
fl\•JJ g't·uuı: ı~l.St~.ıvl.;ıı. t<Jl1J k~l1Dl · 
k. b• '"",,il' ~·1. Ke-1 ~~· Deli Muııte.tıı. 

\ , rıik Ali, a} aj;'a fıri.adı, ga- daıha hıl.la meyıda.ıı yerinde br,. 
f.bı.•t•\. :. "c..nı'"'~ıiı ç.ı.kt.ı. Fa- 1 ğwılıyorlardı. Biritlrlerinl y! • 
im• hu J.,ıtrtı ıııkat wrhı la- •·orlardı. Kel ı.t:eımış. o dere<:c 
sım 'oırü)':-ii ' ~yte ui;=-~·ır- i inatçı bir adam idi .. lti. ölür de 
mı~tı . L zııı Hasar. tr.ıc: btl .. l;~- . baıımına .~ etnw.~u. ~Jı Mm;. 
d.ı.ı 1.ğr~.'ftU nıamı~ı Çilnku 1_'.- tafa butün !Mhareti_ru ııarfedı 
run Ha.s:ı.L u"Ul :•.li. Güı ""'°' gı- yor', Kel Meın:ışı bıçımıne gi>tı 
ri} orJıı. . rere.k yemniye ~alll'}lyorodu. 

Yôruı; ıic .,,ı g-...ııbıyPI ı Jı.öylu- Hatta Mustafa, bırk:ı-c. defa 
lenr.ı l<(ovin<;.ten çıldırttı. H•p ha.emıııı altına aldı. Lakın Me-
birJt~ J:raı.,"nşıyorlardı · miş, halat lwpanr gibi bir hane-

- y a.ııa YörU'l< ! lede sökerek ayağa kalktı. Kel 
- Varol Yöriık'. Memiş bu .•• Domıızuna giu·~i 

" - Aferin Yörülı. 1 .~ o ... Fak.at Dıelı Mustafa wı. on-
(~2."ll' 1o~ kı'! eüllıvord•ı. dan aşağı kalır adam dtğildı. G 

Ve· "' ' • da babasının tam oğlu idi L"ı· 
· __ Gomumi:ı ınıı nı- yı.ptı kin gllrelj böyle devam ederi<e 
Yörük• cuk uzuıı süreceğe lıe~2İyordu 

Yoriik; ır.<-ywua bıraktı, h~m İkı taraf da mağl\m düşmem• ' 
11=hnlermin -r..ı:ıına geldi :MeJ'lO i<;in ~ırnınıyordu. Deli gii:ıı bır· 

birlerine salıyorlardı. Öylecine 
Jı\i(>mnlar oluyordu ki, hıç b r 

-.elılıvan bövle wra t:ıh:ı.mıni,1 
edemezdi. El enEeler, boyund ı 
ruhlar, tırpanlar gırla gıdıyo•~ 
du. 

, ' Satılık kelepir 
TEKNE 

»nj halde, )"l'ikeıae, küreğe 
ve ınot.öre emırtşl Avrup&
kiri ııuıdal ııaDhkbr. ~
Medı Knfomıı:ı bıkeleııiııde 
Marııııg<YL 1'Anl Ustıa)11 

milra.caatlıu'ı. 

Yörük Ali, otunr.11. ha.nm
Jannı.n gilrt,şıni seyredlynı u!.l 
Her iki tıı.rafnı oroavııya kuv 
vet ııarfettiklet"inl giır'!zy<>r \(. 
gillüymxlu. Bir :ıralı:J: Cazgır 
Aliye + lıı.>n · 

(Ar"'•• V"tf 

15.ıt.Da.ll 

SÜMER BANK-----.. 
24 fiiJliii~ 

Pazarlık ilam 
YERLi (MALLAR PAZARLARI 

M0ESSESESINDENı 

PAMUKLU TEVZi KUPONU 
Almamış Olanlara: 

'kfanhul BelMi;tı& hudutlan da.Jıflnde Jlaımet edip de heniilı blrlııd ıJevre pımuJıfn ~ Jm
ponu aluwnııı olan sayın İstanbul haJlmmı aşıtıda gösforilen ınahnllenlfJld eldplıertmbe nilfııs 
lcıiiulıınlan ve dmWı kanıeleriylıı .Sl/7 ,1942 günü akşıımuıa kadar nıllnMlaat ederek tevzi lmpoım 
... hn; bu fQrlh"91 80llJ'O kupon 1-ziiDe memur eldplcrln "'1dfeleri ~ b11lacağıodan 
vayııı lıııBaQ bo müddet ır:artuıda bMooıdıal Pillractıatlan ILin olwnır. 

Pıımddu bpoıw tevzilıııe memur ıtıdilmlfl olan eldplıerimnlıı~ ,..ıwJ!er: 
l - Ueyaattıaı V~lercle Uta1'et ~ OOnthuriyet llalk Partiııi:ıı:<l6 
2-~AdDTıpUli ıesi yamnct..ııt Selü binasında 
S - ,Vnkapvm köprö..«i.i ba_-" edd KUçiikpepar polis me' til Nı •• 

4 - Dey-OğlUMl)Q Galatasarayda &ıtnazltıl wıbğınilıa 
5 - Beyoğlnndıı ~l'al~slm Rum kili-4 blııalarmda. · 
~ -~ Kaymalwnlık bina.suıdıa1d dıı.inıl maJısusıı.dıı. 
7 - t)ı,tı:üıJıızda UncoL'>r sokağında. 
8 - :Kadıköyünde K:ı.dıkiiy •Yerli Mallar Pıımrlarındıa.. -
9 ~ Büyükadada Adalar Ha;)-makamlığı bimısmda İaş3 Şelliğhıde. 

lstanbul levazım Amirlicinden Verilen Askerl Kıtaat ilAnları 
' 

Joşa~1da y8"1lı mevadın elulllmeleri lıiı.alaruida yazılı gun. saat ve şekillerde Sa=unda Askerl Satn
almd K<ırni..~onunda yapılacaktır. Kapalı ~r lçın ihale .saatinden bir saat evvel kanunt vesıkalarla teklif mtkA 
tuplru tnır konüEyona ~ilmesi, Paı.aı.lıklar ı~ın belli vakitlerde komisy">Da müra~n.at edilmesi. • 

ClNSI Miktarı Tutarı Teminatı lhale GUn, Saat ve Şekli 

Koyun ..ıı 

Odun 
Çelte~ Maden ldloıartı 

Patlıcan 

Kilo LI,.• Lira 
120,00•) 132,000 9900 
eoo,ooıı 18. •oo • 1380 
a9o,oo? 1,oao 531 

80,009 22,200 lU65 
30,000 6000 45& ) 
so,ooo 4600l1 337,50) 
S0,000 tiOOO 450 ) 
a,ooıı &<ıo &7,50) 
8,0Cl !5-00 37,50) 

17,llOO 1342,50 

28/7/942 
28/7/942 
29/7/942 
29/7/942 

10 Pazarlık 

17 Pazarlık 

10 P:ı.zarlıll: 

l 7 Pıızarlık 

80/7/942. 10 lt•palı 18rl 
(424 - 7391) 

Afııtıd~ y&ZJ!ı. mevadm kapalı zarfla ehsiltm•lcri hizalarında J'&Zl:l sün, ııaaı ve malı..U•rdeki Askeri Sq" 
toıalfııa Koın.ıt1Y0Dlannda yapılace.ı:t>r Talipl.,.in kanuni vealkalarile tdrJ• mektuplarını ihale saaUerindt~ 
bir aaat t:vvei ai1. oldU&U komisyo;ı,'l \ermeleri. 

G IN8 I llikta•ı Tu.t.llrı 

l\.u.ru ot 
:koyun .-ti 
Odun. 

Kilo lira 
78l!,000 

10.000 21,000 
50,000 . 

:T6mlnatı 

Lira 
4032 
4050 
3750 

lbale Gün, 8ııat ve Mahall. 

'rl/7/942 
3/8/942 
6/1/942 

11 Diyarbakır 

16 Merzi!on 
15 Halkalı, 

.(40 - 7433) 

~ :yeırıı1.ı ~ kapııpalı zarfJeı ebi1tınelErl hlzalann la yazılı gün, saat ve mııiıaDer
del; . '1>8kai satın nlmıııı lromisyonlarmda yapUıı.ciı4rtır. Taliplerin tamın! vesika:bıriyliı teklif mek· 

Akyazı As. Kereste Fabrikaaı 
Müdürlüğünden 

l - Ak7a.ı AMer1 Kereste li'ılbrikeııı Jlıti;r8cı için (8G) mctre ~ 
budak kalası ve otuz ı..,. bin adet Dİfb\ldak araıı. ııumeıl> Jl"'•'"h~ · 
aumıcaldı.r. ti 

ı - O Al\JS\ac fil Çarvamba ııtlnü - an dörtle Adapo.~ ~ 
brfısınd& Fııbrlkamn 70llııma dait •sınde a)'rı ll)'rl pazal'ı.ğı Y">''~ 

3 - ı.tekll1a-lıı moanen ııönde saat oo dlllıde kadaı ~, 
m!tracaatları. . (~ 

Yapı işleri ilanı 
Nafia Vekaletinden: 

1 - Ek.iltmeye konulan iş: • · 
Jandarma Genel kooıutanlı&ı il'in Sub9y oUılu c>Ta<>Lo •• y .• , .. ı....., 

lnÇi~. 

Jte&i1 bedeli: (lff80) lira (71) lwı"Ullur. • 
2 - Ekslltm<ı 3/8/942 Pazarlesl gOnü ııaat 15 de Nafi<l v ... ~ırl!"' 

ve lmar l:ıleri eblltme kmniE70nu oı:a.uıda laıpa1ı 2arf ueuhlr y•"" 
ın-. 

3 - Elrailtme ıartnamesı ve buna mliteferrl ewalı: fee) do~ .. • 
k.oruş bedel mukabilinde Yapı ve lmar Werı reiolii!nden olm&bıl<r 

t - Eksiltmeye gircbi1mek iç;n i',t.klllerin usulü dtllıesir.cl• (l~ 
bin dört yliz altmı~ yedi lira altı kuı~luk muvakkat te.ı.OJfl:lt "' 

v~ Natia Vek3letinden bu jş itin alınrrıı.:; rhliyet vesikası ibraz f"iııl; 
vındn·. • ~ 

tibu veı;iltayı almak için istek.\iieıır. eksiltme tarihindff: (tat11 t" 
~ariç) tiç gün evvel bir istida tle Na ia VekAletine mürac.aot t·*""'~ 
dılckçelerine en az bir kalemde bu lfe benzer (15000) !iralıK b~ 1'1 fJ 
larına dair işi yaptıran idarelerden aLnmış vesika rapt etmc~rı '11~ 

6 - İsteklilerin tekllt ınektııplar;roJ ihale günü olan 3/8/94~ 1";1 
r.ünü saat 14 de kadar eksiltme komL~yonu reisliğine ma).. bıu nıt~8 

vu'TDeleri 187.lmdır. 
Postada o)at'ak gecikm!'1er kabul fi!ilmez. 

HOLANTSE BANK -UNI N. v 
tSTANBUL ŞUBESi 

GALATA: KARAKÖY PALAS 

AJANSI : MEYDANCIK, ALALEMCI HAf'J -• 
BOTUN BANKA MUAMELELERi 

KASA ICARI -MERKezı. KUAASAO 

tuı>Jıı.rıru ihale -.tıeıriııdeı:ı bil- ııa ~t evvel ait olduğu kı:mıisyona vermeleri. ( 541-'1700) · f\IBILERI ı ~STERDAM - AOTTEllOAM - BUEHOS aıPff 
~- MARACAIBO - HA!FA - WILL.EMSTAO - 0R41'ı1JEST•I 

1110 DE J.&NEIRO • löAlllOS - SAO l'AULO 
MUdan 1'o1an 1'emhıatı 

Omıiı Kilo Ura Lira 
Koyun etı. W.000 4988) 

&gu &i, 50.000 3750) 7/8/942 15 H.köyMııhtı.köy '=:::::============== ~ Kcırıilısı2 lwyı:m eti kavunun. 100.000 ~.000 ll.250 1 ., ., 16 Erzurum. - ~ 

11.mıfüsiz koyım eti kavurma.. 100.000 200.000 11.200 14 .. .. 16 Erzurum. ABDULLAH ALPANSÜ, ı 
B~ğday öğiit:liJınftll. 800.000 2664 7 ,. ,. 17 Kars. 
BııgdA.y öğütiitnesı. l.750.000 5962 7 ., ,. 16 Kars. 
Kurnilnıiz koyun eti kavtmna. 100.000 200.000 11.250 10 ,. ,. 16 Ernııııım. Türrari vekftlc( kobul eder resmi ve Jlusu.ı daire ,-c Moi"' .-•' 
REnli.k.s.iz koyun eti kavıırına 100.000 200.000 11.250 12 ,. ,. 16 Erzurum, her hususa ait iş lal<İp ve inlncını deruhte ry\<r 

ldf*4t.' (rluıw.J. ı·.500.000 45..000 4218,715 7 n ,, 15 1{.onya, Ankara Anafartatar Caddesi Caferznd~ Aparl:ımanı kota. AnkP ~ f 

ı:::::::::::::::. .... ~K~u:t:u•:u~N;o.~9~1~T~e~l:~N~o~.~3~6:94~ .... ~~====~ AJııı,b'lda yı.zı.Lı mıevadın 'plllıaJ'lıkla hiuılarında yazılı gün ve sa .ilerde GeliOOlııda askeri satın !!! 

alıııa l<-Ol'.DISyontm.dıı- yapılacaktır. taliplerin belli va.lı.itlenle komisyona gcl.meleri. ., satın alma komisyonunda yapı- , n~aktır. He~ partmı( 1 
Hlktnrı l'ntan !l'emiııatJ lacaktır. İlk teminatı 2938 lira bedeli 4875 lira ı'Jk l('foııı 

<imi KUo Lira Ura 1haJe .. ve ııaaii l'ı?':ıı'ı\ 
20

_
000 

ıı.670 5181~ 16 
63 kunıı;tur. Taliplerin kanuni lira 62 kuruştul' 1' · 1 

:MuhtcW nıak.tı"'"" • •. lülllli\ .. OOO 79.000 81171 ,, 16 vesikalariyle teklif mektuplarını 30/71942 Perı;embe gıı 1 ıJI 
,,.~. ' vvv ihale saatinden bir saat evvel 15 de Hadımköy dvı J'1P 

ı-:ıkır eb. 45.ÖOO 4'5.000 Cl750 6/8/ " 16 komisyona vermeleri. lingir köyündeki as et' 
1-llıiuan. 100.000 5.000 750 29/7/ " 15,30 ' (437-7426) alına komisyonun< gt.•"'c 
Odun 4-00 000 8.000 1200 3/8/ ,. 16 * • 

' (ll&-1868) 13.202 lira keşif bed~ll\ Polat- İBpartakule \'\'lg'Ur. t,.,11" 
lıda su tesisatı ve monte clilc- ton meşe odunu aııııs 
cck dizel pompa gnıpu işi pa- T-alımin bedeli 4~75 Jırr. 1 

z.ı.rWtla eksiitıneye konmuştur. minatı 365 lira o2 ~· 

.....,.~ula clnııl, rıı.ı.ktarı Ve mulıamen bedellerile kail lenlinatlıırı 1•%ılı lcnru ooC'aıılnr 27/7/H'J Poza.rı..t 
~w • ., b1"oloT'U'lda ~n aa•U•r<le paı:ırlıl<la oalın alınacaklardır. Şarıaamdcrl her eün llomis7cında ll!ril
ll'l>ılır Lrt.klı!<'rirı belli atin V• saatlerde Fmd.ıltlıda S&lm alma komisYOw.ııa ıeJıneJeri. 

tfN61 Mlkta•. Tahmin ıı.dell Kati T•. ihale Zamanı 
Kilo Ll"a Kwut Lll"lı K_.ru, 8aat Dakika ı .. 

Kuru 80PD 
h Unt &Ofalı 

MOOO 103'15 1567 ın ts 
1600U 1487~ 2232 11 30 

(619 - Tl50) 

~ yazılı Dl0"6dın k1ı1)ttlı zaı-fl& eksiltmeleri blv.alannda ya2llı gün, saat ve mahalle!• 
df,Jd .AJt;,;;;{ Satınalma komıııyonlannda yapılacaktır. Taliplerin kanuııi veaikalııriyle teklif mek
tuplarını Jlıale saatlerinden bir snat evvel· alt olduğu komisyona Termeleri, 
<JINM l!lkta•ı Tutnn T811ıinatt ihale Gilıt, Saat t'6 mu1lali. 

Kil-O Lira L4ro 
Paıau,a 

Korun etı 
Sıi:Jr eti. 
Koyun etl 
,Sığıı eti. 
Kuru ol 
Saman. 
Kuru ot. 
Saman 

160,000 M,000 4-050 
66,000 72,600 M45) 

12/8/9ol2 lCI hm.it Postane kaıJıııı. 

66,000 52,800 3960) 
24,000 26400 1980 ) 
24,000 19.200 H40 ). 

12/8/942 

12/81942 

11 Devrek. 

11 Devrek. 
eoo,ooo 66,000 4000) 
650,000 58.500 4388), 
166.000 18,040 1353) 
166,000 9,810 736) 21/8/942 15 Jıluğla. 

Koyun etı hvı:ırması, 
Sığır eti kavurmaıı:ı. 
Koyun eti kavılrma81. 
&tır f'ti kavurmaaı 

. 

200,000 ~.ooo '250 > 
2()0 000 300,000 5000 ) 

li0,000 100.000 1625 
100.000 )!}() 000 ll,21SO 

14/8/'K2 
11/8/942 
ll/8/<Jt2 

16 
lli 
16 

Sankamış. 
Sankamıl}. 
Sankamıt. 

(580 - '1915) 

AııağJda yazılı ıoovııdın paznrhkla eksiltmeler! JıhaJannda yazılı gün, eaat ve mahallerde
ki Askeri Satmalma ltomlııyonlannda yapıla.eaktır. Talipleriıı belli vakitlerde ait olduğu koınis 
yonluda bulunmalan. (lSSO - :r.975) 
011'181 Jfiktan Tutun Teminat\ l1ıale G!lıt. 8aat tı0 Jlahııli. 

Kilo Lira Lira 
TeJıe1ı 
Çinko. 
Pat.at.es 

1,000, 000 25,000 1875 
89,-000 120,130 

100,000 32,500 
800,000 70, 120 
800,000 87,300 
800,000 91,520 

3/8/942 1'11 
31/7/942 16 
Zl/7/9!2 16 

D. Bayesit. 
İzmir Lv. Amırllği. 
bınir Lv, :Amirliği. 

Kuru ot. Yığm 
Kuru ot. İp balyalı. 
Kuru ot. Tel balylLlı. 

4786) 
5Cl18) 
5826) 4/8/942 10 Trabr.on. 

Patlıcar. 1'(1;d(' fustilya Domatuı Bi\,'ri BUlıeT Kal>M 
1'0!'1 Ton Ton Ton TOK 
~ ~ 2 2 3 
Y ul>ar ıu .. yw.ılı 5 haleıı. s.-b:ı.cl.er pıwırlıkla satın alınacaktır. 

~tı.a1"esı Konıiı<yondcı görulcbilir. Ekailtmefil 28/7 /942 Salı 
güıı ııaı.t 1~ ık Yıııııuv-11 ıw l<öyünde yapılacaktır. İsteklilerin 
muayyen giııı v .. "at1e Jıomı .. yonumuza gelmeleri. (58&-7983) 

• • • 
3()( tor: Jtu. ruJ:Ja "koyurı t'tı ve 

10~ ton Jgli: ıey_o .ıı:·t~uı rtı p<.ıZf<!'

Jik1~ tır::; o.ı1ın:ı.ı·fJ~111 fh:'.tl~l 31/7/ 
· 9.f:- r,ıı'lü c· r.t 15 i.l<' .Aıılr. ıada L\;. 
Aınt. liğJ bı ~ı :ıı ~ M ?4 V Dir 
I c; lı •· Jtln.illm • kf•ttııs:vonu:"lı1<.ı ya.,r.ı

Jı ı ıo:t Ktırrı.ı\..lı M.oı-ı.n. Ptinicı inb 

mın tt.-delı 34.S,ooo Ura ilk Un1in1tı 
17.550 liıa sıi:1r etinin tahmin bedeli 
84,000 lira ilk teminatı 5460 lir•. 
105 ton hytın etmin t;.hnıin t><;ı!cli 

120.'7SO tir a ilk Uı-min:ıh 7237 lira 50 
kuru~tur T;:ıliı-J.crin bC'lli vakitte 
)-r m.svcrıa gı~lm(ller;. ( 443 - 17fatl') 

Beher kilosu 20 karughm 
80.000 kilo eoda kapalr zartla 
eksilinıiye konmuştur. İba.le!sl 
7 /8/942 cuma giıDi1 saat 15 de 
Ankarad>ıı, M.M.V. 5 No. Ju &atın 
alnın koonisyonunda yapılacak
tır. 1Jıır teminau 450 liradır. Tar 
tiplerin belli vakitten bir saat 
evvel komisyona vumeleri. 

(523-1754) 
••• 

39.181 lira 80 kuruş kCJP! be
delli iiç anbar İll.'jaSI kapalı =·f
b ek~iltmeye konmuştur. İha
lesi 28 i 9 ı 2 salı günil saat 11 
dıı Anksrsd:ı M. tV. 4 No. hı 

İhalesi 27/7/942 pazartesi günü Taliplerin 30 •7 IHZ f"• 
saat 15 de Ankarada. M.M.V.,4 günü saat 15 de Hadııı1~!1 
No. lu satın alma komısyonunda varında Çilingir lıc>yW" 
yapılacal<tır. Kat'! teminatı 1980 ' keri Satınalma hm"'"~ 
lira 30. kuıwıtur. Taliplerin bel- gelmeleri. ı 577 -
li vakitte komisyona gebuelP.ri. Boş tüpler as\t:ri ! ' ıı '. 

( 441-7430) dan verilmek şartile l> 
• • • zarfında 2496--3001 111 

110 adet etlik sığır ayaktan 1 
pazarlıkla satın alınacaktır. 1-
halesi 31/7 /942 Cuına gi' ııü 
saat 15 de Çanakkalede Askeı i 
Sat.malına Komisyonunda ya-

. pılacaktır. Tahmin bedeli 19,8fı0 
lira, kati teminatı 2970 liradır. 
Taliplerin belli vakitte komis
yona gelmeleri. (576 - 7971) 

• • • 

jen gazı haftada 4b tı ı 
edilmek üzere pazarlı ~JJ 
942 Pazartesi g!inil "".!'..; 
satın alınacakbr. 'pv 
Ankarada M. M. V Z ]il• 
tın alma komisyonuna 
!eri. Ayn ayrı talıpJerr , 
pan;a da ihale edilt·i>il,r 
rada teslim fiyau 7!lÜ 
kat! teminatı 3240 ı~,;:, 

Yarıııılrorgaz vagon teslimi bulda teslim fiyatı ij.>" 1 beş parti 150 tondan 750 ton kati teminatı 1440 ]iı 1''~ 
meşe odunu pazarlıkla satın alı- (562 - 71!61 

~ağıda yazılı mevadın rıazarlıkla eksiltıneleri 1/8~ 
marteai günü saat 9 da Ezin,•de Askeri Satınalma )<efil~ 
da yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte kamisy !;Z"ıroı'JJ 

CiNS! ı'lfiktarı Tutan T~ 

Bulgur. 
Kuru faııulya. 
Pirinç. 
Nohut. 

Kilo Lira J~ 
22,000 6050 Bil 
16,000 4640 41. 
17,000 9520 )'il 
13,000 3250 

(581 - 7!•761 
• • • ....ı 

Aşağıda yazılı mevadın pıı..arlıkla eksiltmeleri 4./ tli-:• 
giinll. hizalannda yazılı saatle,.,ı,, Çanakkalede Askeri ~ 
komisyonunda yapılacaktır. T&liplerin belli vakitte ıc J 
gelmeleri. (578 - 71(1:! fi. 
OINBI Mikt.arı Tutarı Temimt f. 

Kilo Lira • Lim j 
Kuru ot. 500,000 35,000 5250 ı 
Sığır eti. 30,000 30.000 4500 ,ı 
Sığır eti, 26,000 26,000 3900 jl 
Taze faııulye. 58,000 15,370 2306 j 
Sığır eti. 40,000 4-0,000 6000 ı 
Sığır eti. 27,000 27,000 3050 . . . . " 

Beherine 12.0 Ura :!lyat tahmin edlleıı 800 çift kosum taı<ırı" -~ 
Carı;anıba günü &ııal 10,SO da pazarlıkla satın alınacaktır, J,!'u~ 

deli 96000 lira olup kail teminatı 12100 lıradır. Şartname '• ff 
her gün komisyonda görülebilir. lslekWerln belli gün ve saati• ıl 
Satınalma komisyonuna gelmel~i, (~70) ~ 

a..htbl: A. Cemoleddln Soroçotlu Nqrlyııt MUdOl'll: M. &;jiıl 
.. .ıld.&ı yer. (H. Bekir GUrsovtar ve ... A. Cemaleddln laracoF.ı' 11 
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