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·Saracoğlu ükiimetinin Beyannamesi Her 
Tarafta Büyük· B.ir Mem·nuniyet Uyaiıdırdı 

1 

Yeni Hükumetin 
PROG:RAMI 

Şimdi her· vatandaşa düşen elJ. 
büyük vazife, .. hükumete 

Tek hüküm şu olabilir: 
1 

yardımını arttırmaktır ---··-
Şükrü Saracoğlu memleketi bihakkın sulh 1 

cenneti halinde tutabi lmek için ı 

.ı'rnk,.ra. 6 (Son Telgraf :Mııha
birindCfl) - Büyük l\lillet l\Iecli
ı.i Saracoğlu Hükfunctine dün• 
381 reyte \'e ittifakla itimat be-

Nutkun. 
hiç bir tedbir ve imkanı ihmal etmemiştir .• ) an etmiş, yeni k abine şimdi 

nırnıJeıket i~le rine tam salfıbi) etle · 
elkoymu ş bu lunrnaktadll', 

Londrada 
Akisleri ETEM iZZET BENiCE H ü~ômdin dün Mecliste oku-

')ii'krü Sar~coğlu, Jıiikiunet ·be
l'a.tuıamesini 'fürk>ye l;ı ıiyük lllil· 
iet Meclisinde okudu ve ittifakla 
beğ ... ildi. Programı dört 5'1flıal a 
~ trabilir~ı: 

l - Harici siyasetimiz 
2 - Dahili siyaset.iıniz 
a - l'İcııri ve ikt.ıoadi politi

lıalll!Z 
<l - Kalkııı.ına hamlemiz '"' u· 

IDtuı.ı t;idiş )·olumuz. 
ı enı hükumet, harici politikada 

dei(işmi~·en mill1 si) ascte, ana si· 
)"sete bal:hdır. )3u siy.a>etin pa• 
roıa,,.; biitün dünya milletleri 
ile nizasız y~ dı.>'-.t ~ a~amak; dosta 
dostluğun eu. yüksek mukabelesi
ni, dü~naııa da yıkılına;ı; bir mu
l..a\etnetrn en iistününü göster
aı.elı.tir. 

!jükrii Saracoğlu bu nsı{ ile 
Çer~e' elediği beyannamesinde 
ınilU siya,ctimüiıı bu ana yoldan 
içiwle bulunduğu durumu, Yii.k
sek lllilli :;er Inönü etrafındaki 
ı.:. <,lmaL millet bütünlüğünü, ta· 
Uf'1uığınıııın hnMı>iyetini, mu· 
barip deYletlerlo ayrı ayrı olan 
do. tlukla~ıınıqı tebarüz ettirmiş
tir. 

İç politikamıı.a ııeliıı.ce, yeni 
hükiırud bunda da CumhW'iyet 
llalk Partl.Jnin ana yo!UJ1a ve ana 
hedefin sadıktır. Ve saym Baş
\ekİI bu hW>usta da bcyalWlaınc· 
•İud~ mufa...sal izahat vermiştir. 
Şükrü Saraco&lu kabines.inin 

ticari ve iktısadi politikasına ge
liıı.:e, bu politika hakkında en 
lı.e,,tirme tariıfi şu biikümle yapa
biliriz: 

!}ükrii Saraco1;'1n, si)·asi ;yük.ek 
clıırum.uınu.za mıı:vazi olarak menı· 
_,keti bihakk1n sulh cenneti ha
linde tutabiJn1ek için hiçbir tedbir, 
ihtimal ve imkıinı. ihmal etmwıiş· 
tir. 

Daha kabinenin ilk gün~ al
dığı kararlar, .millelle elele ve 
lla.r1ılı.klı. anlayışa dayanarak iş
birliğine gidi'Jİ memleketin her 
tara.fında ye her iş salıası üzerin· 
de müıtcbariz bir sevinç ve fcrab
ltk u)·andıruu~tır. 

Program, hükılınetin bu tutum• 
da merhale merhale daha i) iye, 
tlaba olguna gideceğinin sadık bir 
İfadesi olduğu kadar yine hiikiı
nıetin bilhas.•a iaşe ve hayat pa· 
halılığı. politikasındaki tutwnu
nli'll da en aydın ve mufassal iza
hını yapmı~ bulunmaktadll'. 

İstihsali te~vik, normal ticaret 
llsul!Cl'ini iade, umumi ve geniş 
ih tiyaçlarunız.ı bizzat. temiıı, çiU
Çİ) i ,.e köylüyü tatmin, buğday 
le hububat ithalini kolaylaştırma, 
iktısa.di fora.hl.ğ1 da\ et, harbin do
j;urduğu ıztırapları hafifletmek 
lıu.;wrundaki hükümet aziım .-e 
karaıu dış politikam.rıa m u vazi bir 
kararı dı~ rolitikllnıı.a ve du· 
rumumına muva..d bir iktı
.adi bayat yarat.ıuak 'e mem· 
lekeli h"kikatcn sulh cenııeli ha· 
liode tutmak bakanından çok müs· 
h<.-t, çok realbttir. 
Bükiımet bilhassa cks<>riya şah

r.a·n da hah ve müdafaasını hu sü
tunlarda )'aptığunı:ı: aylıkçı sınıf 
iiıcrindrki hayat pahlılığı la:zy;.. 
kini de rniimkün olduğu kadar a· 
ıallıuak volunda tedbir almayı 
ha m,a hedef saym·ş ve •şimdilik• 
ka\ dı ile ın<'rnurlar:ı bir bo l,an~ 
nlarnk ilk ) apılacak \ ardınu pro
:;:t":ı1DJ ile ilan ctmi~tir. Hükiımct 

duğu beyanname memleketin 
ıneınur nıaaşJarın a za111 .} a pma .. 
mak, bilakis a) niyat yardımı yan- i~inde ve dı~nda bü) ük bir mem· 
ıııak knrannı almakla en hakiki nuniyetle karşılamruşbr. 

Başvekilimiz Şükrii Sa.racoğlu 
ve müsbet l:olda yürümüşiiir. dün alkışlll'l'la sık sı1ı: kesilen J>e. 
Şimdilik memurhmnızın kendi- ; b' · d"·t .. 

l·anatını ıtır uı. en solll'a, soz a
lerine ve eşlerine birer kostümlük 

lan b~ok hatipler büıkWnetin 
ı kumaş ve birer çift kun dura \'et'· 

takip ed•,ce~ini biklird.iii iç ve d.ş 
'=====(D="e\=·=a=m=.ı=S=a=:=3=. =S=ü:=

6
=da=)=i politikayı baıaretle tasvip etmiş-

1. Jşga/ altındaki ·le~:·meyanda Müstakil Grup 
Reisi Ali Rana Tarhan da bükft-

/ • k • • nıetin programını takdirle kaeylı· y e T e T ı ı n C f yarak bilhassa demiştir ki: •Hü-

h l 
kfı nıetin dış politika bahsinde dur· l cep enin Q Ç l - »Hl• liizum yo-ktur. Baş\·ekfümi-

1 

1 :ı.in yıllardanl>cri ;,,Jeyiciııi bulun-

masznz beki iyor ~~;~ı;,.,~uir. ~~:~~\~~,~:~;~!.;; 
meselesi olan maişet işine tahsis 
edilmesi de çok yeriud.-dir. !lfa}.-

(lJe<·amı Sa· 3, S~: 3 de) 

Mec!İbm ve milletin tam itirnadile 
d evlet idaresim elinde bulımdur· 

makta olan saym Başveklinü. 
Şükrü sar .... oğlu 

• 
"Daha iyi silahlan· 
mış Türkiye barı
ıın idame s i n d e 
önemli b i r ro l 

oynıyacaktır,, 
Loodra, 6 (AA.) - B. B. C:> 

Türkıiye Ba~•ekili B Şl.Ntı."' sara
ooğb'nun dilnk'.l Boyl.ldt :,ı<ı:eı 
?ı.It>clisinde!u 36ylt•vinı BrJtanya 
balkı Jreskin blr ıl&i '1 ı• olcumt13-
tur. Nui~ un Tütici)"e - Brit.lin
ya ittlfakın1.t işaret rden kısmı 

ıam.Jın:ıi hos::rutlukla an,ılan:ııı~ 

~ Türi(.y\"1ln bor ıa kalma~ 
aımU \~ ht:.hangw oır t"ceııvtiz.e 

m11.rır.ı. kalırsa ıicttıal oi~a. mo
k~bı'li etmek n>ycti de de";n 
m.ma~ '"' anı....,a ..ıya!lllır
n ıT. (D ""l • : ~. sn: 5 dl'l 

Vişi radyosu Fransı z 
halkına propaganda
lara aldanmamalarını 

tavsiye et ti 
Londra, 6 (A.A,) - B.B.C:> Al

man .şgııli1Kk'ki bir çok n1oml ~f't.. 
ler ha.11kı:-ıın iki.nıci bir C(\ıtıe <iÇıl:n.a .. 
sın bc:klı'n1clı•rirııde:ı Ab1 .1n ;~ga! rr:a
kanı.lş.rı endişe e11rnektt·d.irll'r, 

( 
o eni Hükume in 

PROGRAMI 
Dün akşamki Vi•i radyo·u bu hu

ısu_.1.aki İngillı; ve Anı•'rikan propa
gaTl~a~nı naı:ırı c!;}l.!:~atfl aJıınaın.ala

ruıı t.e\·siyr t"b11 ~tiı·- Vişı hü.cü!TV't'
rı.o Pa.ı:~ ınur.ahb. l dr.. bu h~ıa. 

[Baş' ekil Şiikrü Saracoğlu 

dün Bii) iik Millet .Meclisinde • 
lıiikiımetin iç \'e dış programım 
a~a.~'ldaki heranaılarile izah et· 
mi~leı:dir:] 

F"'3nsız hal.!-~ın3. ihi: ·la uuhınrnu:tur • k d ' r _ı.1· ·a aşın , 
b;GİLİZJ,ER NOR\'EC.'E CIKARSA 1 A.z.z hat ""''üründe. saygı ile 

Looora, 6 (A,A.J - B B.C· B r 1 · 1 · · D R , ' S d 
Norv..,ç ı..:aı p.>l's od•nin ;ıa.,,. t•tt'- cg' d:iğ ıniz r. CÜ.it ay amın 
g'ır:ıt• göre BritaJVa istil:ı. ı:u bns:-ct. ~~aıift' başında ö'ıme~i üze.rine 
lP bcltlcd:ğinl Wy]iyen bı: N"Jı"V('('...i teŞkiline nıemur buyurulduğum 
yakalanarak hap>olunanu~-tl<I'. Hül<ümcti Büyük Meclisin yük· 

Yeni hükiıanM'niz de evvelki· 
kr !!i'l:>i Cüninuriyet Halk Paı-

" tisi progran11nı hassasiyetle ve 
dikıkatle t.ıtb!ke cal~acaktll'. 

BMITIYAR 'I'ÜRKİYE VE 
MİLLİ BİRLİK 

Arkadaşla~, 
DünYanın her giln daha fe

na!~ \"E! ufuklarında b>r ümit 
:ışığ; ·belirmeyen kar6rLk man
za;ası ic ndc Tfük inille<ti bü\ün 

ıztıraplarına rhğmrn en baht:
yar bir mevcııdıy{!t olarak göze 
çarpıyor. Bu SOO<le1i'l sırrı bü

yük bir Şefin etrafında yaratı
lan hirlikt:'r. Görmek.e olduğu-
muz dilnya faciaları içinde m '-
ıe.;uin yıkılmalar"~~ tebep o
lan ıefrikalar, >hU!aflar Tür;c 

millt'tinin hiitiln 
nefs.nde toplayan 

fazıle1lerin .. 
İ<ımet İnö-

~fabbus, İngiliıllı•r gy1in.ce No?""vı1ç sek huzuruna getiriyorum. 

milletini.n ayal:.:.anacaJiın~ da b<.ya..'t \. ---'-'.-:.....""---"==~------""'"~---------'"'-=--------------""":" Ptmiştir. J - --

Alman polis ;t·fi bu kabil aua:nıa- B b 
1 

B ı RUS CEPHE S 1 
nn Almanbr tarafından zanııi dı()ı,. er er er ayramı 
kunamıyaca.k bir hale geıiıilt'CC'gini 1 ı •k• 
nav. •lro'it;r· · _ A man ta zyı ı 

İra ·n Şehinşahı 1 Her sene· hafta tatili kabu- Stalingrad'a 
radyoda bir hi- /ününgıldönümünde Taksimde doğru gelişiyor 
tabede bulundu büyük merasim yapılacak 1 Koteniko: şehri de 

Meşraflyetla 36 ıncı 
Jı!dinflm8 mınaıe
betne bir reıml ka-

bul yapıldı 
L01ıdra, 6 (A.A.) - lran<la me~ 

ı utıyctln ila11ın1!1 36 cı :yıl.dön mü 
nıüaoebetile İran şah.ı radyoda 
bı~ hitabede bulunmu.~lur. 
Şah h'tabesin<le vur&io.şlarl!l· 

d.n müı;lümanlık namına müste· 
rek menfaa.Jlte kendil.erini v~kf
CtmC>ierini istemiştir. 

Yıldönümü mı.inasebeti!e Tah
rancto. yapr.!an rarlak bir kabul 
törcnin.d.e bütün diplomatık ha
yctler hazır bulunmuştur. 

Refik Saydam merkez 
Hıfzıssıhha enstitüsü 
~ ... a. 8 (Telrfonla) - ;Türkf

yıe Cumhuriyeti !\1.crl\.rz Hıtı.!ss1h.'ia 
F..ııstitüsü> adının cTilrllciye C~hu
~etı Refjk Saydam Af ~t>z .... ıırfzıs
•ılıha Enslıtüsfi> şcklind<! ~ şı; ,j •• 
~i için verilen tıık if kJııımu Sıhhi
ye Enıcwr.enincc mı.:'Z c~e vo kabul 
ec..-~ti.r. L.\.Vha k 1u1iyrt ke l.>Ct
ıl"\oCk: \lz.c:-e bu.gün ı de C'':tlı;,1.l Hpy·
t.,...C sıc•,4AE~ · J. l cek ... 

Berberler me1ı.tebım11 yeniden açılmasına 
mGıaade edilerek laazırlığa netiıdl 

Hafta tat.li kanununun tabbik 
1.ar•hi olan 22 Tc~inisani 1936 
yılının yıidonümünü takip eden 
ilk pazar" tününür. her sene cBer 
herler hayran'!!• olsrak kabul, ve 
tes'id~ şr·1rim.z bl:rb 'lıf t cemiy~
tince kararlaştırılmış ve T'carct 
nıüdürlüıüncc tasvip olunınus· 
tur. Bu münasebetle bu yıl 29 
Teşrinisani pazar gününü ber
berler bayram okraA: :.mtLayacak 
laı'<hr. Ccrn;yet tarafından .,azız-

(0. vamı Sa: 3, S'1: 1 de) 

A KD ENİZ'DE 

AMERiKALI LAR 

Bir gemi batı· 
rıldı, ik isi 

tutuşturuldu 
M ı sır cephesinde 

Vatıngtoada Millet· hareketsizlik 
ıer arası d e v a m e d i y o r 

düşmek üzere 
Londra. 6 (A.A.) - Sovyet 

~·utrsek kuruar.:.ciani1~'111 1 !"\ ger;e 
'°' '· tc-bliğiııd• Sov .. et kuvv.t
kr:ııııı yeııı mevz.lerc çekild kle· 
rin, Kuçl"Vıskaya ve Kotenikovo 
cr.nu.Lun<Li kan.1 1rll.Lİ'arlb 1cr oi
duğu, diğer kesimlerde deği
sı<L.< olmad;ğı bıld rilmekte<t:. 
· Kotoln!k'>\'O Sı!ls,ı - Slaün
grad dernıryolu üzerinde TsimH· 
yanı.kayanın 100 k lcııner:ec şarkın 
da ufak bir şehirdir. Buradan 
ş':ı1<liye kııtlor •ebııg.erde hi~ 
bc.h>eıii'ınev1·-~t; Bu vaz;yd .'\1-
ınnr .. '&rın ıb "il<! daha ilerled'1r)2-
r:~J ve Staiingrada h.t miktar ~r.~ 
ha lyakla~ı.Jt•arın gös!er!T,ekte-

1 
'Jlt ·~ .. . -.. taıe e k on ~ r, a D Si Q l;mdra, 8 ("':-1\.) - ,B.B.C:> ıJ.,_ -

Lorrdr.ı, 6 (A.A.l "- •fl.B.C:> Ey- 1 ~] cephe..00 hava ıaa J ~ dUn,"ç<ık 

Rusf arın yeni t ip 
~ .uçakları -

1~ Br'tartY.a v1> R U>jdıel~ d~ .~'llış' '. Agıc· Anıtı·_<• ı tan-are.eri 
~il. olduJu- ba'dc ."!' ~a bir d<> ş "ld Ak.<! nlzd• !>,'. vapı... hf .. e-
11-I .!ei.~Pl'Jl.rtııı Tö1lcbe Kongrcsı ak- f;.ı' r . 1.ıc :n t'de . .,k .. !; k a, a 61 bep 
Mı J.Üac !k.ıt7 ıı ı ~ K tJtti,.""". t""- u).;. =rlı. Hır ı:""' ı b t rılım ş ve 
1cbc-1er sa\ k .ıkta \"e & 1u h.r d ı ~ 
kıo~ n ... t o'rı • · . ı rol.. M rı: 

. h 9 ıtl.'f.''- .. .ı \C r t. a edC'cd\.ıe... < ) ı ,., • ). 
c..r. )' l ~ ' ,a ın -a. " 1 

L'. 

' .Lordn, 6 (A.\) <.Iln,c1' Wn 
So·')"I H. Ala Rw: !1bi'k'· 
lar~· !D. g çcn ay ku ~ J'l. ~ı'' b r n itc-tar
d ılc- ıy tpbiır~YY«t'-

'" . ..,, .._~ 

· n d 
ı . r • _ 

• n 1 
\O 

ESKi DOST DÜŞMAN OLDU 

Bir adam metresini 
sokakta dövdü 

Ve 350 lira parasını da a 1 d ı 

Haraç rakı içe-
Evvel.ki geet· Koska cacJ>Jesiııde 

b'r soygunculuk o~mış. bır aoam 
metrtsini Jüyd~~ten &Jnra üze! 
rideki 350 Lra parayı 14~~tm ş
tir. 

V~fadıı Zcs ı·e'- cıultlesinde 32 
numaralı evde o!uran "<" bir fab
rikada amele.ı:ik y oıpa Hıu.ibe a
tlında bir kadı:ı cvveı.'<' P,'-'Ce Ko;
ka caddesinden geçerken. önihe 

C!J.-\ ' Sa: ~. Sü: 6 de) 

Salı gecesi Rur 
havzasına 

yapılan akın 
l..mıdra, 6 (A.A.) - ·! .B.c· Salı 

gec~ı Rurd..ık: heu ı1~rı:: ııkı.n eden 
<ii»;t motörlfl ingıliz •ay'j·"'lT"fllerl bı·-

• 
meyınce s<;>paya 
sarıldılar 

Saınatya<la Sili.' rik• pı cadde
sinde oturan Sa1ni diin ak"anı a)· 
ni semih> Halilin mey-lı ane..inde 
rakı i~erken sabıl.:alı lardan Arap 
Saıui ile arkad a)ı :\Justafa masa
S'·na gı-lmişler •bİr.t' rakı ı<:mar
Ja. demişlerdir. 

Sami bu teklife ~ana. ayı~a 
Arap Sami il<' arkada~ı ~u«taia 
zavallı a.damcağızı bir temiz deh· 
müşler ve bn arada sopa ile ağır 
surette başından yaralanu~lardır. 

Saıııi, Cerrahpa~ ha. tan~ine 
kaldınlmış, her iki suçlu tutul· 

luLlnr, yagrnı."lar. ctonıl<ı al"3stnda 
saatJcrc:e uçn,ue1a··ciL. mu~tur. --- ~ 

:U.Iüı.ettcba~ ct.on.o.a-: K. •ll.aşm.ıs ,~ 

ık3,.·larla. buLJ.·'"dan i..mnı.·• yaz, olnı lŞ K o·· pek 1 e r ı·çı·n 
eldi,-enler:~ <iöı""1i~lt'rdi~. Ba:zan 
7000 !Y'J\l'rc y-Uk!sekliktek bul ı 'Brm hh •• d 
a~·as!ndan "'."" t.e.yyare1er hcdctı~"- Si at CUZ anı 

R:;;;; s~:u:'e j tutulacak ? 
hususi bir 

mesaj gönderdi 
Lo.md-.. 6 ( '. A.) - <B. B. C:> Tünı 

g..-;ıcral Bredlay ~,\r-!"~a Rei~ı. .. 
il.uru M. Ruz\·e ttn St.iııı"l gönde.r
digi şabst bır rr.<:saJr..ı:ı hı;.; "lılen dün 
M.D..i~>va.y-a. mU\"'8$aloıt l:n;'°ttr. M. 
Bı·· dJay ~Qı{ı,ct·~~u ~~t ·ıeı•tı Rus
lara milT.!<fi~ ft·:>n h~r Şfyl y2pmalt 
;çin Aınıcr!k.:ıda b.Jyi..ıGc: bir hazır 1 1k 
!l>C\'cı.;l oluduğımo .ı~v etıır.lşlir 

Ev ve Av köpekleri• 
nin yavruları doğun
ca Beled iy ede a~ı-

lanacaklar l 
Be cı;y~ Tıımlz..~ k er ı,r;,ı,r:c 

ili Sılı.lıal Mud.irlJg >ıe .. •ı-s.tı r.cs.ı 
dcrtk ev ve aç kopt. · .. ıo sınlr 

tasmalı, nla.,,,;a• kÖth.~1(> "in be:- ıl 

ayda bir sıhhi mu•l""Y llıbi t t;l· 
malarını ıoara~1'.ştorn ır. B... kn o. 

(D~\'a Sa 3, s;.: 5 ~ ) 

ıc 
..... r-- R c 

Türk bombasına hedef! 

G azeteye yamm getirmek 
üzere sabahlan Boğazi.çin

den Köprü)·e doğru gelirken, sa
bahın mahmur bavsında süzülen 
bazı tayyarel<'r gürii~ orum. Gö
züm kıllı hu t&)l·arclere, kan Bo
I:az.ııı iJJ yanındaki ze\ks.İz'lik abi
delerine, sefalet urlnrına, ahenk· 
sizlik molodı;rına takıldıkça, bir 
gün ııa~ıls:ı haJaliıni ok~anuş bir 
fikir, bir hulu} daima karşıma 
çıkıyor Y<' doğrului;ıunı bir kere 
daha gc.rçekle~tirnıc.k i>tiyor. 

Fikirden fazla ba~·al, fak:ıt ha· 
ynl<leıı çok fazla fikir olan buluı: 
Eğer tayyare; '18nlı Türk işaret

lerini taşıyan \'C dcğerL Türk 
gencinin kudretini temsil eden 
tayyare, (kiitü) ve (çirkin)in tah
ripçi&i demek. e, ancak bir Türk 
eliıı<len çıkmak şartile bombaları· 
Dl, herşe) den ene! Boğa:ziçinin 

zevksizlik abidelerine, se.f.alct ur
larma, ahenksizlik ınolozlanna 
salı~ermclidir! 

işin sad~ce hayal kıs!Dl üzerin
de biraz derinleşelim: 

Değerleri sahiplerine teker te
l.er ödenmek ve eh armdaki kıy
meti""" zarar getirmemek şartile, 
miinıkün ohaydı, Türk harp tay· 
ya.relerine, yalnız Türk harp tay· 

y~relcriıne en güz.el hl'd.ef, dahna 
vatani ve bedii biır he)'ecanla, ca
run1 Doğu.içinin kötülük \'C ç·r· 

kinli şahc'!;erlerİ) di! 
EHeliı Üskilılarda, deniz kılı

sında, uhi (Sinau)ın imza ı ka
dar kliçıik faluıt mernırrin ser.-

' 

NEciP FAZU.. KISAKOREE 

fonya raksı derect>,iııdt' harikııla· 
de inşaya bit iıik; koskııcam.,,. 

bir gübre daj;'l kadar ko<anıaıı. 
cılk .kırınızı tiitiin biıı'1nı ele alı· 
)'Ortım! 

Hey Allahrm! 
En deriu, en ince, L·ıı zarif deha· 

nın y:ınrna hö~ le bir haın•Ü<at. ga• 
bavet, gılzet oluraiı'ı na>ıl ho,altı · 
lır? • 

'\Te artık henK'n t"~k1idaı-<1tn 

başlıyarak Anadoluka' a~· na, '' 
RunıeJikavağıntlan CJahıta~ a k.ıt· 
dar bütün b~nı~n, kö°lıar, tütün 
depoları arsız ar'.">.LZ g.ızliınün .;... 
nünden geçi)·or; fabrika Je,lni \ e 
s-onradan görnıe küiJjk,1 nu

4

ılozlarl 
l·iizsüz yüz..,itz kar ... ı tltıa gfibc~ 
atıyor. 

Bunlardan h .. rıbirin!n, bir ha)nl 
\:C nıasal tertibı itinde, yaıııba~1n· 
daki bir ağetca bile ınrar 'cTİlnıe 
den ve parası .ahibine üdt>nnıi
olarak, Tü:rk bedi hiikmüuü can 
landuacak Türk t.an arelcri (ara 
fından nasıl hava>·a tt"uruldnğu 
nu g·örür gibi oluyor \. e: 

- Oh, oh! Çok~iikiir! 
Di.}-·erek gözlcriıni vakıalar OiİL• 

)·asına açıyoruın. 

Bir de bakıyorum ki, 'Iü k harp 
ta;yyarelcri, sahalı nıahm\. ~ lüğun
da Boğaziçindcn uzaklo, • , uhx
ta birer nokta hn1ine gelı.1i~; ,.e 
biitıin bn '~''tsizlik iıhıdelcri, 'C• 

falct urları \C ahcnbizlık ı.ıoloz
ları bir kat daha Cazhı lı, haki. 
nıi)-ctlc teme Herine ~u1sı.kı \apı • 
n11ş, rıtnı:ıl.f::ı... • ;:. 
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HALK FİLOZOFU 

HER ŞEYE RAGMEN 

Sa)ın Vali ve Belediye~ 
siıua Lut.fi Kırday, lstanbulda 
~· b;ı§layıp, emri altınclalıi ilk 
tedkikleri yaptıktan sonra, zelil• 

nediyorum ki, şu kanaate ,·ar 
ııuştı; . 

İstanbı>I B<>lediyesi teşkiLilJ 
gellişlir. Fakat bu te~kiliıt, muh· 
telif iş menulanna göre tam 

bir a~· ar sahibi dtildir. İşi ha· 
fil, fak .. t, teşkilat çok ~niş 
• hatta hazan lirıumsuz - 1-ı 
daireley vardır. Bıına mukabil, 
) ükü ~ır, fakat, imkanları kıt 
daireler var. Yapılacak teY, 
muhakkak kıi İstanbııl Beledi· 
y i t~ıatııtı modenı bir ş•· 
kildi! ı lab etmek, bir siskme 
bağlamak, otomatik i~leır bir 
hale getirmektir. 

lfop bildiginiz gibi, araya 
fo\'kalıidc sebepler girdi. Dün· 
~ n buhranı gen iş ölçüde lıesİr· 
!erini gibtermİ) c başladı. İs
tanbul Belediyesi d:n a ı da, 

UABBİN 

SONU 
liarbin 194.2 sonunda bitip bit

miyeceğini tedkik eden bir .maka· 
le muJıarriri, ya'Z16mın . oounda 

şliyle diyordu: .Ö.ııiiınüzdeki za
man ve hfıdisclor, harp sonunun. 

)'llkın veya uzak olduğunu göste

recekti.r.• 

Sanki, bW1tl tıi.lrniyecek ne vaz?. 

Hrrk~, loöyle ıl.üşünüyor. 

NE VAKIT 

UCl!ZLAR 

Geçenle-rde, bir gazete, yarlık 

~ebze 'e ıneyvaltvtn ya.Landa da
ha çok ucın:lamaısıwn müınkiin 

oldı.,:'llau •öylü~·ordu. Bıma inan· 

mak lazım. Doğrudur. İki ay son· 
ra, yazlık o;e'lrze Vi! ıneyvalar ni
ha~ ete ereceği için tnrşnluk pat

lıunlın", ezmeli& çüriik domates· 

k.t elbctie ucırtlar. 

SAKIZ 

KABA<'il 

Meğer, bildiğimi~ sakız kabağı, 

senede üç defa dikilir, üç defa 
mahsul alı~. İlk turfanda, 
yazlık, ııon twılanda .. kabağıo bi.r 

nimet oldoğu muhakkaklJr. 

Bu nimetin üç d<>fa insanlara 
lıituf .ı;·ü.t1:rd:ğiıı.i lıoiüyor muydu· 

nu7.? 

GWd 

ı ıu:mı 

Denizlerdeki gemi kayıbı ~ok 
ciddi bir · fha anediyor. llen, 

g..çcn gün şöyle düşündüm: Ga
liba gelecek bi.r umımıi Iıat,>te 

denizlerde hiçbir gemi kayboknı· 
ylW'al<, daha şayanı dikkat tedbir· 
!er alacakla.r.. gemil()ri lağvedip 

bütün ııulJiyatı tayyarelerle ya

pacaklar .. o zamana kadar da tay. 

y &t'ecilik kiıabilir ne kadar inki

~af e.ı.ocek! 

AHMET RAUF 

REŞAT FEYZi 

birçttk rlıııvalanınız gibi, geri 
kaldı. 

B~ün. üaerine birçok mü· 
hlm işler almış bulwıoan Beledi· 
yc:Q>İz, bütün gay~tile ~alışır· 
ken, bu fikir, gayrillıtiyaori Ü· 
fı:ı.alanla canlanıyor. Kimbil.ir, 
Belediyemmn b&şaad.a buhuwııı 
salilhiyetli ıevat, şu günlerde 
ne kadar inüırtü çekiyor ve 
birtakmı imkinsal.ılda.r kııqı.• 
slllAla nasıl lıCl dayuyorla.rdLr. 

Türk.iy<>ıle, ba tanbaşa bir 
teşkilat ve sioieın mesel-esi var· 
dır. Bu, mah1ııı. İstaıııbul gibi 
büyük bir şehir belediyesinin. 
kendisini böyle şümullü bir da
vad"8 hariç tut~ağı elheUe 
akla uyg1111 düşme-<. 

Fakat, bugün ~in. bn davayı 
h<ılle bll!jlamak mevs·inısizdi.r. 

Ne y·apmalı?, Enerjik zekiılar, 
onlara clıenıir ki, bugünü.ıı şart· 
181'1 altır>da dahj, rnzi[e ve biz· 
melleri, her.şeye rağmen, hüs
nü ifa edcbil.ınelidir. 

' Beykoz Hayvan ser
gisi yarın açılıyor 

Vil'ryet 'baytar müdiirlıiğü ve 
Beykoz kaymakamlığı ta;raf,ndan 
be ryıl tertip ed'ihnekte olan 
hayvan sergisiırıin bu yıla ait ola-
nı yarınki cuma günü sa:ı.t 15 de 
m<>ra.simle açı.lacakıtır. 

Serigye iştirak eden h~')"Vanlar 
dan ıiyi yctişti!'ilmiş ve derece a· 
,J>anla.ra para. mü.kl<i.fat.ı jje ısaat 

ve :air ~a eşya verileeek.ti.r. 

Kızılay Üsküdar şube 
sinin sünnet düğünü 
Kızı~ Üeküdar ş;ptıednden: 
Şuıbemiz hu eene de S/8/942 

<'umartesi gii:nü Kı.zkulesl pa.r
kında 'bu.rük bir sünnet düğünü 
tertip etnı.işt.ir. Düğün caz, ıOOk· 
kaıbazı tiyatro, .&zari sazi, milli 
oyun w sarkılar föi rengin prağ-
112ımla s;ı<baha kadaı devam ede
ce'k.Ur. 
Kadıköy ve Kısıklıya gece saat 

ikide tramvay temin edi-lrrıişttr. 

Kahvecilere ve lokantacılara 
bardak, tabak ve örtü 
tevziatına başlamldı 

Şeh-rimiz kahvecaer ve lok<.n· 
tac.ı.ar CX'flliyeti tnıe't16ı>phrının 
ihti'yaçları için yeniden Pru,aıbah
çe cam ve Şİıie fabrikası.na ver
d-..!ı:leri sioor~er geldiğinden 
dür.elen it"baren cemiyet merkt"Z 
biruısm<la esnafa su, çay bardağı 
rakı k~ ve kompastohık ta
bağı> tevzi olunmasıne. başlanıl

m "1tır. 
Gazino ve Jokanfacrlara ayrıca 

ib'ıat-:ıt birliğrnd'C'ıı. alınan m·asa 
ôrt'il'eri de tem ol.u11maktadrr. 

eydana çıkıyor 
Bazı .-,a.dc.eler J· ind<!a el laıyrna 

1car~rının x.aldırıl!IUI.!:~, piyeSadn m ·h
s6s bir genl~'lc vücude ııe'lıirdi. Bu a. 
rada dıkka L g0?.un.c çarpan rn nr'.ihiırn 

bôdise flldU"; Evvelce, bor çw:l< ma<ide· 
)& için yak, d.W,.Ordu Y<J!< olan .ou 
ro<kld"1er yavaw yav;ış· meydana çıkı
,.,.., Dem<tc ıııı, yo1ı; t<W:ısı. ewelce 
111hmUı edJdif' ıı'1ıi do!ru a., ğıJmş ve 
eı -. mıddı:-lerin müiUm bir kısıtı
na da m•aleoet haldkal<ın ~. 
Çilnlı:ü el kımıi.blmiş olGş'dJ, bugün, 
gWi ciı>pc.lardan bir takım m:ıdde:er 
poyuaya çııkaırr.ıl'Jdı. 

BURHAN CEVAT 

EDEBi ROMAN: 5;j " ... 
AŞ~".~~L~~~):AŞI 1 

\.. B.İRiNCf KISIM - J 

Bu •damı.ıı ıtertll clduğu bClliyd.i. 0-ı 
nun bu lı:ı.l.i mt'L.."'fılSını:.n c.a.nın • .s.k.eyor
du Kadın can ve g1,uulckn sevılmedi-
ii~· a.n .yo Güt.!t :..e, besledi 
nru<1 vbt>te, yapt.gı cilVf'.1t-rc r.eğrr.en. 

tıor U.rlü dostunun gönliln&en ç4tal'· 
mıya muvaf!ııi< olamadıjp esnıreng;z, 

r.u .J <•l<ıuğu muı.t. akil. 
ı: l , ... ,,. bıDlfl hatrası, hem de acı ha

tıra ı cos.~unwı 'k:ai.aine haıkked1lm~. 
Ilı r turlu relt.aona oıı.ğ!nen, ç<ıni<:ii. 

ça::.et•ier bae gocnç bµ:ıı:zyoldan boh-
9Clm'l!lt . di. Ooun h>:l"kl tıaviyel.i mey 
can;,. çlkır.am~. Sanl<ıs cıe Miranclo'
nun, K"'mı Dattlt olduİl\lllu ırwn.e "'
.rcnrr:eaı şU. 

K •nan Dağlı y lnız çılg:ınca p<ı ra 
eo.rf ı.ıne&yle değil, aı-D :o:ımanda gii· 
ıı:e!!..g ile de ,tihret buLm•~U. Uzun 
y~ ''" güneş aı.ı.mkı, ıfııt baş!arın.d& 
ça1ışrr...aL tına 'Lam bir eıtrek.. güz.eli~ 
ve.mı ~ti Vucudü. (.l1l'buzl ~. adale
l it ı\'Vl t Ul..ıll~ Gece gUndilz. oy
ru:>O .• ıçıyor, ı;<zıyor, dolaşıyor, dan. 

sechyor, yorulmak nedir bilnı.,.onıu. 

Onun. Kenan DJ&..ı. olduğ-.ınu Su.z.a.n 
da Oilm•yordu. Kııdu1 geDıÇ i"1)a::ıyoI·1n 
m]'&tı ım blç bir (P.Y ö~emeınittl 
a.n\l1'11t, Ke.o.a.n Dağ!, beraber yaşa:mı
ya bo.şla.ruş old<tğu kaduıın kim oldu
ğunu bli ;yordu. 
Suuın d'Orgo:ındi bir lııere ı.erıgin 

&a<>dıb bir •<lolmla evleıırn'Ş, ad.amı 
kahrından öldümıüş, adam da ar\ca.;ın. 
da b<lrvet yerine bir yıgın bol'ç bırak.
nuş~ı. 

Ondan sonra Süzan bir iti zwg<nle 
yaş:ı nuı, on.l;ı rı da lflilısa sür üld"""fi, 
matellkslz bınlctıldan ııoora a.YTıl

mı$ı . 
Amma Keııan D•i!!ı biltün btmJanı 
6h~t V'()l'ıni,ror, kuJJı.k: asmıyor

du. 
Kenan Dağlı bu macera kadınını 

ıoeVemiyeocğinoi aolamışlı, Bu yaptıkla
rı. kendi derdial u,nutmok ;çın geçici 
bir çılgıniQ<tan başka b<r JP.Y değik!i. 

Ka~bi henClı dnluYılu, h<uU,, Sevg;.ı"1. 

. . 

9~~~ ·ı Hare Vaziyet~ MAHKEMELERDE: 
1 

Asılsam da kenl 
DIŞ POLİTiKA 

oazetelerJa yurda 
tewzll 

Anaod<Jlu ve Trakyarun bir~ ka. 
sabalan vardır ki. bural&ra, potta her 
&'Üll 911 l,,,..ez. Hattanın llUllô'!Yen günle· 
rl.ı>de ( mes.. l ii. dört def.a) poı;t.;> gelir. 
Bu and"' ~ ea:ııetelerl de bu 
dört ııwıde eelir w bu yurt ~rin
de otul'3.11 vatand~hu:, ancak clıör< &ün 
~'<.re la:rvururlar. Gelm eaz<>teler 
en az ik.i güıılillııtür. 

}li;er-, bir eüa eTV'f>lki gazıeıte-:yi ba
yi:A l;Q.y;B.t•3anız, pooi'.a günü, onu aa o
kıunıa-lısanı:z.. 

i. taıibui ~. g.zele, b'r ç<* vo
tand:ıflar tarafından bu.md:Uı daha 
fiiZla ra •bete mazhar kılm.an şeydir,· 
Bw>dan bir ;ki yıl evvtl IA>ple.n&n Neı;· 
ti;ra.t Koıı,gresinde, b,r \10lı: me-ele~r 
arası:ıda, gazct\( ve kltap1arın tevzıil, 

yurdun her tarnüna yetifli rilıne-ıö, 
muııtaıam bir t~"t v:uıtas.iyle bu 
iW;ı i;öıilhnesi me~ u da göriilülm-üş, 
tt'mennitcr yapWmı~. Aara.rlar veril
mi,ı, pro.ıeler üzerinde dııruımı.ıştu. 

;;öy •ye llixulıı dahı yoktur lD, o 
ı: .• :ıdcn bı.;.günc ka.1;.r dt'gişcn bir ~ 
yoktur. T\lrtiyede s.uete ııe kitap 
ıevz; işl~"i llJ'l>İ iptid•i tar.oda cereyan 
oder. Bu 1>1'.ln aası.nı. i11'...ooulda olu· 

n vaiJ.nd:aşla.r taJt:ci.ir ~·~er. Di-
11".l' ır.<ım'el<et, fC!ıir kos:ııtdo"1nda e>tu. 
ııan ve g22)(.'te1 kitap ticy · · o 1 .ın vo-
tı:ında :arda::ı dlı l'l11Z - upfarda, 
bu ha ıı ne hüzlın ve •d bir hidôee 
ola.ı ı y ra yak anlatılma.: dır 

Ne ;o;:pın: < Uzr:ur: ~. Gaıcıeı.,.,:ı, 
ber munlazama. t, yurdu" t.or ta
rafına 1JOS1] gi>Ddermelldir'I Bu, belb, 

IIlWlZZo-"m bir ttj!kiJAt "' m:ısrııı kapı
sı meaele$chr. Faka b'r takım şler 
'\'1U'Öu- ki, pralibc bazı td>irlf'rle pek 
aJ.ıl hllllediJcı>!lr. 

Bu tedbirleri alıno!t lclır.e düşer? ... 
Ga:ı:elesiııi ... ı.r.ııJt ;,ı;yen ~le mü· 
--!erine mi, posta. idaresine mi, Mııı• 
arif VekAJe~ne mi, kaza v-e ı:ıahiyeler
de Haikevlerine mi'!. . Be-fiti, ya.lruz 
olarak bu iı;i !ılç bi:i Y•Pmaz V"er.ı ya. 
ısnaz. O halıdP, heplinin ın(jjt;ereok an
:a,..ııuı, az çok fedi>klıırl'lit ile bu iş 
pek Ala mfurJrurıdilr, şanı;yoruz. 

Gaz.Ne. ınüesfl'stlr:ri. bu meıvzuda iş 
b<ı:iilPne, az QGlı: maddi ftdakiırlıga ha· 
"""1ır]ar, çünkil, muntaımn hir tevzi· 
a.tıa, ısoıctek·rilJl dah& çok sa.la!>le
ceti.e-r ve parasın.. dıatıa sağlam ve 
ınuntaza.m tahsil edebiı..celıJi<>rdir. 

R. SABiT 

Her şişe hıra için meze 
mecburiyeti koyan 
birahaneciler ceza· 

Jandırılacak 1 
l>'wültada.. !Beyoğlu ve Boğaz

!içinedki bazı içkiü 'bağ'çe, plaj ve 
ga'Zinolıardar her ş:ŞC bira başına 
müşterilerin bi; ta.bak mez.e al
malarının nıecbllli ~utulduğu be
lediyeye şikıayeıt edilmiştir. 

Bu şekilde meseta !beher ş.şesi 
60 kuruştan ahı ~ bira içen bir 
veya >ki kişi altı tabak da meze 

getirterek ayrıca "™!ze için :ıtıO 

kuru.~ para vermeğe medbur bı
rakılmakta ve biralarla birlikte 
n şi-şe icin 720 kuruş ôdeme kte
dir. Halbuki meze mcdlıuriyetl 
yE'lnız ilı< şrşe bira için olduğun
dan :bu şek.ide hareket eden mü
essese sahipleri lhakkın<la ceza 
kesilmesi kaymakamlıklara. teb
li~ olunmıı.ştu:-. 

r• TA • 
!f~ın·J lJ58 

TEMMUZ 

24 

HlZiıt 

93 
h.ı,,; 1 1~-eı 
aECl':P 

23 

Yıl 94! Ay 8 ~.a~ 7 
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s r· Vakıt S D 

6 Ol Gürı~J 9 4C 

6 
13 2•) Ölle 4 59 
17 13 İkin et· 8 53 
20 2~ Akş•ır. 1200 

Perşem~e 22 07 Yab: 1 46 
4 f)2 tı.,otA\{ 7 41 

*' ölm<'m'f't; uınııwn yaram orta
sında amın 11$ı kanıyordu; bu şel<ildt 
ba ... bir kadına aoık olması imk.an
sJ.2Xilr. 

Süzan d'Or~ ise Kenan Dağlıyı 
se'\-iyor ve Kenan da, .}'Qni. SarM:ıB de 
Mlrand.i de kenıdisi-nı at>v.iıyor sanı,yor, 
onu kendine tan1anı:yle baf:;lı.yabtlmek 
İÇ!o cl-ın.<it;n gt.•leni )· .. pıycr ve s:it sık 

soruyordu: 
- Beni öm.riln oldukıça se'w·ec& mi

sın?. 

Du su~.ut' Kenan Dağlı kaçamak• " 
et ;vap ve ''"'yordu: 

R t\.~ 1 ·.trnSe yann hak-
kında hüküm vel'Oln~! ••• 

- Bt"lı. \.l'lt IH. 

- 1',~asıl vC1'Cbiı .sı.u? 

- Ben bllg'Ü.n se!l• re kıı<lar srvi-
yors:ıım yarın da. o kadar çok •vecc
ir•m; bı.mn err.mlm ... 

Kcr>an D>ğlı omuz ıolb)vrdu. Onuıı 
bu Jıali kadını fl'nll krı<lıı:reyurdu: 

- Seni sevip sevrr.~ u:nurunda 
!>le dqil! ... Sana k..ııp berober ya~
m:ya başlaına.m benim iQl1 felfıi<.et ol• 
du. 

Krrı<m haıyret e&yordu: 
- FeWke\ mi? ... M"S'ut değil misin?. 
İB~cdi.fl~lz hıf'r f('Yı yapJŞ"Orımı; hiç bir 
d«Jibnl ilci ctm;yorum. H~ at=n :Y'C· 
rine getirihyor. 

(Deıvaı:ıu Varı 

Şimali Kafkasya'da Alman 
ordusunun muvaffakıyeti 
Yazan: J. S. Eski Bükreş Ate~emiliteri) 

di kendime / Bemmlllemmeıoıa· 
cak, bım çok .. 

basılsam da.~~ 
Dkv&cı, uzun boylu. ellerini kollarını 
~ müballı.jjııılı h•r'*etlerle im· 
n\lıd&ll bir ati&m<iı. 

Tobru•k mağlubiyet:nden aJın,. 

mış cinsler İngilız matbuatuıı, 
İ!ıgiliz askeri muh:.rriılerini me§ 
gul etmekte de,·am· ediyor. fo. 
g:Ll.zler ibu seııeni.n basındanberi 
sayılı ııc~ ha!bcrlErle karşıkşukla
ıı. gibi Tobrllık mağrubiyl>ti de 
İngilterede Hk duyuldı.;ğu gü.n 
az tesir etmemiştir. Ondan sonra 
vı.oziyetin şimali Afrlkada <lilize!
miş olması ilk teessürleri haiif· 
letımiş ola'bilir, Lakin alınan 

deı:sler üzerinde daha çok durula 
cağa benzi\)'01'. Al.manlarm tank 
ve sa~ gibi vesaiti yeni, daha 
müessir olduğu için mi İngil'.z se
kixtnci oodu o mağll»ıiyete uğra
dı·?. Bu mağl't'.ııbiyeti İngiliz ordu· 
sunun teçhizatı istendiği dercede 
mükemmel o!madığ,na yükleten 

İngilızler vaı'<iu·. Bunl.ııra kruış• 
yine sa•ıaıhiyetıtar İnıgilizlerin ver
diği cevap yalınız TQbruk vak'a· 

sıııı değil, b İltıarbL ingibtlerıe ta· 
alliıık eden d ğer ha:zırlı.h mesele
lerini de aıydınla.tacak ma\ıiyet

tedir. O ce~ın huli\sas1 da ef>y-. 
.ledir: 

Doğu oeplııe&iııde: 
Vol'Onej'ıiea SIMingrad'a bdu 

Don nehriniın bütün doğu Jı,ıyılllln 
Ruslaı:m elindedir. Haıtta v aro
Di!j'in hemen cenubunda.ki kıesiın· 
de Rasi81' nclırin d<>iusuna geç· 
miye ve tutnmnıya da muvüfak 
ohnuşlardrr. Almım ordulaııı Don 
dirseğinde ve 8fağl KıılkAsyada<ki 
hare.katı Volgaya ve Kuybişef'e 
geni~)etmek ve ilerlıetmek üzer., 
şimdlye kadar büyük bir teşeb· 
büste bulımamaımşlanlır. Rm
lar Voronej . Staliograd ıırasında 
Don nehrini iyi müdafaa etmekte· 
dirler. 

Den d.irseğio0e Alman ordusu 
Stalıngrad istikametinde nehri a· 
şanıadığı gibi orada bulunan ileri 
Rııs koı.t'alar.ım da henüz mağlüp 
edeınemiştir. Anladığımııa göre 
Ruslar Kletzk.aya bölgesind-e kar
şılık taarnTLl.a n öle ilerl m.,k, şir 

dirmişlerdir. Göriillüşe göre, Rus
larm Kuban nehri boyunda UZU1l 

müddet mukavemet etmeleri ve 
petrol ha vzasım vemıııemeloeri artılı: 
zay:ıf bir ihtimaldir. Bilhaısa 

Sabık'daın ilerliyen Almun zırhlı 
kolunun Voroşfiı>fsk, Amıavir'e 
kaıkr ih!rlelDA!si, Rus sol cenahını 
büyük bir teblikıeye düşürmüşlÜJ'. 
Bu tehlike, Kuban nebrı boyun
daki müdafaa mevzilerinin doğu
dan lruşamlması ihtimalidir. AJ. 
maniu Rostof • Krasoodar • Ba
kU demi.ryolunn esas taarruz isti 
kameti olarak seçmişler ve bn is· 
tika~tte büyük 7.ırblı birlikler 
~vketm~lerdir. Fakat Ruslar icap 
ederse büyük Kafkas dağlanna 
kadar çeki\ehilirler. Zaten tercih 
ettikloeri ric'at ile Kafka~yada 
.ayn bir cephe kurmayı göze al· 
dıkları anlaşılmaktadır. 

- Bunları temınam, di,oe 8iEe b"ii
ladı. R"raber oturup k-unuŞmuşlutıı
mllll, .,.u.:;ıı.ğ!mfa °' yd<tur, Beode· 
o.iz, on yedi oened.,nbcri h~ akşam 

içerim... M<şıırneı,yım, ~. ber 
zaman ba~ka bir.isiyle btriu.şu.p koı.u.

sur, att:rap olltt' iruan! ... 
Dün gece de meyhanı:<ll' bunlara 

rastl:ıdını. Su...~an bu:-adıarı kDnuomı~ 

ya başladık. lilvveı~ onlar bana bir 
rak& u.narladılar. Ayıptır, diye, ben 
Qe onlara ısmarladım ~r tane .•. On
lar bana tekrar bir ıomarladar. Be.n 
de l(:!a'a r onlara birer ııımarladım. 
Onlar bana, ben o'1J:ıca... Amma, bu 
lşbe karlı çıkan bun<ar. Beıı bir içiyo
rlllll ... İk1 l3Inarhyorum. 

DeI"ken, blınlara fa-zla geldi. cı~ 
mıya, sul ·lJ."a baıladılar. iılcisi biI'-
clt•n t;.ıtturdular: 
esen seni bil, sen ıcni bil sen sen4> 
esen lieni bi:ın-ez ıst'ıı paUatuırn. en-

SCDl>İ! 
Diye. 

mali Kafkasyada ilerliyc:n Alınan•l-------------

- Beylt·r, ayıpt.ır, bw·ası meyıba

ne.dir. Dost \·ar, d~~an vaır. Uslu us
lu oturun! Dcdırıı. G tloı;e ~rlar. 
Bari, ded- m, meyhaneden çıkarayım 
da, c:ok.ık'll.'.l ayrılır, bf>n tekrar &ire
l'ı.m I.Q,cylıaJw:>yc!. 

oodusımtın gerilerine müessir ol
mak istiyorlar. Bu filoir ~l ol
makla beraber, daha biiyük kuv
·ve&de daha geDİŞ cephede ya
pılmasıı JUmı. A.lmankır Voronej
de olduğu gibi burada da Rus ta
arruz!~ muırnni~mukave
met etmeklıedider. Rusfarın ~m· 
dildi baıde bütün bzaoeı, Stalin· 
gm<i'ın tıebli&ıeden uzalı: ıutulmu~ · 
olmaııdu. 

Çinlianslı:aya'nm oennp çevre· 
sinde, ~!ar Sal ve Don ne. 
hnleri a....,..ndan doğu ll!tikaııne· 
tinde aştı Volgaya ıloğTu ilerle· 
diklermi "" hava kuvvetlerinin 
:tırlılt biriikli!Jle yol açtığını söyle
mişlen;e de, Rusloıır bu ileri hare-

keli öolıeınİŞ"ler - kuvvetli cephe 
tutmuş!anbr. Zaten hu Alman ta 
arrıızu da inkiııaf ~rse l'afka~ya 
Rusyadan ayıulacak, Ruslar sol 
cenaıhlaıı.ım. aşağı Volga ağuna 
geri almalı. ve Kaflı:asyada da Ku
ban • Kuma eelıİJ'leri boyunda 
ayn bir cephe tutmak 'Zonında 
kaJ.acawdu. 

Az.ak deni:ııi doğuslllHlaki bölı:.,. 
de Alman sağ cenahı Kuban neh· 
rine w Mai.kop petrol lıanasna 
doğru oodeıneklıedir. Almanlant 

göre, Ruslar hğımk bir şekilde 
Kafkasya dı.ğla.rınm şimal ikolla· 
nna doğru çek:ilmiye de"aın ed'i· 
yorlar. Ekate.rinovsk, Kı·opotkin 

ve Vol'Oşilolsk öşgal edilıri~ ""Ka
ban nehrine birkaç nrlotada varıl 
mış, hatta Armavir şi.malindclı.i 
kesimde Kuban nehriı>in garp rn
hiLinde kör•rilbaşıla.r tesis cdilm:ş. 
tir. 

Bnslar bu mevkilerden daha ~i
ma!de muharebeler olduı;unu bil-

Yolca tayyareleri Afyonlı.ara· 
hi•arına da işliyecek 

De-Wcl Hll'Va;yQflrurr İd:ııresi A(
j'QI>k<ırah~ar tayyare tney'dan.m 
da n~dern hin- jstas)'t>n binas~ 

Wşa etti.rmeyô kaırat<)aştııırnıştır. 
Bu istasyon binası.na yemıiş 

beş bin 1iora sarildlımaos.iktıır. Bi.
nanrn tamaan1a·nımasmı müt.,.aikip 
İstanıbulı, Ankara; hırnir ve Ada· 
ooı Ue Eliız>ktan Afymı.ka<ahlsa
rtna da ta.yyare iıle yoku. nakl.o
ltımıcak:tıır. 

Kilosu 120 kuruşa 
satılan pirinçler 

ve ihtikar! 
Fiat mikakalıe lromlSl)"Onunun 

rağvmdan bior müddet evvel kilo
suna li6 kuruş natlh lronul:muş o
lan piı'ınçlerln şimdi hemen ek
ser bakkallarda kilosu 2 misli · 
üızla üc~ yani 115 • 120 kuru· 
şa alenen ısatılıdığı görülmekte

W.-. !Bu hususta 'bazı şika.y etler 
yapJıiarak l:ıı>lediye dalıı:ri encü
men~ b.ildirilmiııCr. 

~ 120 kuruşa pirinç sattı
ğından ookıyı evvelıce ceufandı
rılmış bakkallar varsa da halen 

ıııirincin me\'CUt olm&dığından 
bir kilo ıpiriaıcin 115 • 120 kuruşa 
sa.tı:Jıntısmm fölt.i~ olUJl o)ma 

tlığı daimi encümenin vaziyet> 
tetltikit>den oonra belli olacaloıır. 

Açık muhabere 
Adıyam'3n Kasabası ha•ı namına 

tPıgrat gönderen ir.wt Yıldırıma: 
Tt'igrafıııız, derhal yü:lc3 alal<•-

dar maKama gön<i"'riJfl.liı1lir. 

N•ysc efen<lim. Bunları çıkardım 
meylıa.nc<lcn. l'!'nh.1 lir ~ S3i>1Jk. 
Bı.nlar yıne, 

.e:Sen seni bil, aea. seni bil, sen seni> 
esen seoı bilmez isl'n,. patia.tınm en-

,.;. tullurdula.r, Den, ) we, 
- Beyler, dedim. Siz fazla oldunuz. 

Evin.lz ne taratta?. Sizi· evln.izı: götü.re
pm ... 

Önce İsmail, 
- Ulan, dedi, sen bi..oe ne ldıı<'Ş~r

sun?. İster evimize gidBnz, ister köyü
mn.. ... 

0-wian so11ra da. Saban, 
- Ulan şu keralayı bir lıepcliyellm 

de aklı başına gelEin! 
D>di. Gie~kr ef C'n<iöın ;kisi l>irdeıı.. 

Dövwye başlodılar. Bereket devri,re 
yak.ncia imiş. Patırd·:;ı dUJ'IIIluş, Ge
lip bunları yakaladı. 

Mu.nunla.rda.n İ.Bmaıl, 
- Eft'noclitn, dedi, clün eece faz!a 

B.'.iı'hcştum. Ne ,-.ptıllnru bi)mjyıırum. 

Dö...-d{lfJ.:!ır.ü de halı.rid1nıyonım. Ka ... 
rakoida ayıldım. 

Şaban da ayni şeyleri teıorarlııdı. 

DevrUye Nuri ile Sait Eatit ol&.rak. 
din.c·nildiler. İsmail!• Şabanın dıaw.cı 
t'eh~n.iyi dövdüklerini söJ.~ltdiler. 

.Ma.l1keme, i'k<,.;nin rte y;cm; b- li-
ra ~ C(>Zası ödemel~r:ne karar 
verdi. 

llt.ı.l:ıkemcden çıkl:l&r. iaın<ıi!, Feh· 

- Ne oldu sıı!Jki, de<ı;, fU ,;ımi 00, 
liraya mabküm e-;tlrdin de bi~?. Bu 
elli :ra:yla, üçümü1, beş ~ !it.il 
olurdııl<, Değil mi Ş<ban?. 

Da·vacı, 

·- N<!? Df'<I>. s:ziıtle raln IQmek?. 
Bu:ıda.n sooıra sizfn!e dejil bnv;eyle 
raıkı. içen;:r.m, yuf ol ·un banal... Asııl

sam da kendi krı ti1rno. B<ı~ ... ılsam 
da! . 

HÜSEYiN HEHÇET 

c 1 ı ) ==Avrupa Harbinin Yeni Mese e eri 
~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~---'/ 

Dilny harbinin ot<taya çıkandı

ğı rrı€seklerden, büyük dcrı.ler
den biri de il:ıarbc girm•ş, g rme
ımiş, fakat onun tesir'criı:u 'luyan 
il:ıer memlekeotte ihtik.'ira ve muh 
tekire karşı ne yapılacağıdı.r. De
rece derece ihtiyaç görülen her 
madd~)i saklamtık sonra kola}ı· 
nı bulup çok bir karla snımak, 

zeng.n ohnak hırSı her fevkalade 
zamanlarda her yer<le görülege\.. 
miştir. Liık.ni herkesin ar<:y4) da 
lbularnadığı bir malı g;zlcmek 
lber vak.t te iahiş kazanç temini 
maksadile olmadığı g6rülmü;;tür. 
Böyle bir mala s:lh:p o!man.n, o
nu daima eLc!e bu.lundumıanın 

verdiği bir cgurur. vardır. Böyle 
bir gurura kendinı kaptırar pek 
çok muMaç insanın üstünde ken
dine s!m;: bir zt·vk t "ır.ın l'trnek 
dı.fmdan kurtulamıyan çeş;ı Çt .\ 

adamı •. ra rasg,...linm..iştir. Pt.L-a 

bidotirerek g.ılice oturu.p say
manır zevkı gibi. F~ka.t dünya 
tıarbinir. meseklcrı sırası.nıcb sa
yılan bu dert yq!nız lıasta!ıık ne
vir.ıden her memlekette emsali 
görülen böyle bırkaç adamm hu· 
lunımas ndan ibaret değ ı..ı r Asıl 
muhtel<:·: ba-şkalarınııı mahrumi
yetinden i!ltifade eltnıl>ği düşu

™'n· .pek çoklarının göz yaşın· 
dan kendine inci yapmak suikas
dinde bulunan> ma!hlüktur. Kara 
ıborsa, iht.kfır ve mu..'ıtekir ve da
llı~ buna benzer taıbirlErle !ı~m 

o maiıtük. tıem yaptığı iş ve o fe
na ı~-l yüwttüğü pazar ani-atılmak 

Y:ı;zan: 

Ali Kemal SUNMAN 

; ·ıeniyor. Harbin türlu sıkmhları 
çekilen mcmlel<etlerde ~ıaikın 
dil.i muhtelif far'kJa.-J.a, türlü ta
bırler bulmakta gecikmez, sanki 
bütün ıoztırap o bulunan tabirleri 
kullanımakla hafületilmek iste· 
nir. 

Harbin başlangıeındanberi İn
gılerecle iaşe k'<lntm ve ni.zamıarı• 
na muhali[ hareketten olup müd
deiumumilikçe giriı.·Jen tak:.tıat 

Yak'alan 40 'bin g'.bl büyük bir 
rakam gösterdiği öğreniLnce bu

nun karşmnda az çok durakla
vanlar olm~tur . .Müda<.'iuıınumı
;ı.in önunc diz.ilen bu kırk b:n 
vak'anın suç!ulan eger hep ih
tJcıir cürmü ile g<Jm,; onaznun
lar ise İngilizleri hakika;cn dÜ· 
ç.ünd-ürecet< adli ve i~-t mai ·bir 
me>c'e d'm<.'k. Tab:(dir ki, böy· 
le bir keyfiyet er>bahınca tetfı<ik 
'd Lnekıten geri kaknıyaca1! ka
cıar hemmiyetliıdir, 

T~;ıııttan anlaşılıyor ki harp 
b:J!iladrğL 939 Eylıilünden bu 91ene
n n Mart ayına kadar gelip geçen 
?".aman zarfında görülmüş suçlu· 
lac veya maıznunları, kalba!ha tli 
ile kaıbahıotsiaıi ait oldu·ğu mahke
lll<.' ler ıeyırd etmiştir. 

4-0 biın v3k'a.mn % 00 ü için ta
kiot:ıtın dıGv:...-nma imkiın görül
nıernıışt:ir. Geriye kalanların çoğu 

a 
ia~t kanun ve niza.mJarını iyi bil-
1m<1mektcr, çıkımış, pek de fona bi;r 
kaısi.t görüim<miş bazı i!ıımailer 
teşkil etnıeklc-d:ir. Faraza bir ada
m.n fazla tavuğu var da heı:ıkıesin 
bulamaıd•ğı kadar yu11mırta elde 
edebiliyor. Bu caiz değildir. Öyle 
·bir manıunun müdafaası kaıbul e 
<lilmekle beraber artık fazla yıu

anıurtıa tcdı<ri!k eıddıô.lmesin.e de 
imkfın bı.mkıhnro:n.aıktadır. E.ğer 
yumurtaları satarak kıendin.:: fııtla 
bir ldir teıııöni hrrsına kaıp•lıımş iıse 
gör«ıeği moomele tabii -bu kadarla 
kalmıyor. S&zün kısası !n.gilirzlcr 1 
bu sefevki harpte geçen seferkine 
göre birçok dersler öğrenditkleri
ni iş!.!'rin daha yoluna konlıdu~unu 
söylüyor laır. 

914 • 18 ha~bin:l'n geçirdiği se
neler zarf nda LoııdJ'aıda kapalı 
dük:kfu-.lar önünde l>iriıkımiş l<.ala
=balık görülürdü. Bu sefur kasallıın 
veya el<nnE!kı;illin önünde buaıa rast 
gelinrnfyvl~u:ı. Herkes ne ırLaca
ğını biliyor, ~ kadar ve neı:.ıdaı. 
alaeı?ım bİlİ)"Çr. 

Milli Plyanıo yarın 
çekiliyor 

Mtıll p;yangonun 7 ~ çek. işi 

1)"1rınki Cumartesi ı:ün!l s.aal 15 le 
~ra Str»c-v~ binasında. yapllacak:
t..-. Tt'icnlk b<ızı -ı·pl<>r doJayısiyle 
M'lll piyanııooun bu Qe!<ilişi dıe ra4-
:yo IJe nokledilemcy« IC!lıir. 

iık.ramiYe .kaZa.nan nıımaralar ak
şam sa.at 19.30 da Ajan& h.a.l>erierini 
mutıe-aki.p nPşt'Cdilecekt.i.r. 

- Haro vesaitini, maiz.emesi
aıi yapmak, hazırlamak ve ç&

ğal'tmak için durmOO.an çalışılı
yor, Diğer taraftan bu wsaiti 
.kulJan.acak olanların yetiştiril
mesine de aynca uğraşılıyor. 
Çünkü yalnız vese-it kendı keno
dine muharelbe etmez. Onu kul
lanacak olan da yetişmiş insan· 
dır. 

Vesait az olduğu zaman bunl&
rın evsah mükemmel olması ile
ri sürülürdü. Sonra imalatın arl 
ıınası zaruri görülünce hem ev• 
safı mükennnel ih<>m de sayısı 

çok vesaite ihtiyaç duyular~'k 
ıça~ışıhnıışıır. Say~ itibarile ç<>k. 
daha çok vesait. İŞ:e bu gayey• 
varmak için uğraşılıyor. Lakin· 
e'ksiklikleri g~meğe liJzum yok. 
Eğer daha mükemmel evsafta 
vasrtalar isteniyorsa o vakit te 
§imdiki imal!iiıtın ancak dô..t.te 
biri temln €dilebilmiş ol.:ıcaktır. 
Sora unu tuJıımı..)'Qt' ki, rrı ıili a rı:be 
•;asııtaılarını kullanacak olanları 

da yetiştirmek elzemdir. Bu da 
:zaman istiy1C>r .Afri·ka bugün İn
giltere için tank yapıp gönder
mekle meşguldür. İngiltere de 
tankl81'a karşı kullanıhmk üzere 
sil:ath. ihazırlmnaktadır. Sekizinciı 
ordunun kulJadığı tankların çöJ 
iıarek.tıtıtida· liıyıkı ile kullanıla
mamış olması da Tabruk mağlıi
lbiyetinin sebepleri arasır.da sa
y1Lmaktadır. Bu mağlüb;yeti kü· 
çük görmlyeeek .kı;:ıdar c'd:di se
'bepler vardır. Bununla beraber 
mübalegaya da lüzuın olma.sa ge· 
rek. Mareşal Rommel'in e!ind ki 
fankl.ıın iyi kulk:ndoğı ve ist;fade 
etliği Tobnıklta görüldü. Fakat 
lbu tanlklardan bir k smı da dalın 
dah li 1' · ·rp sıralarırda İspam ayr> 
ogöndcrilmi Alman tank~ "'nt 
hatırlatacak kad;ı:: uzcrindeıı yıl· 
!ar geçmiş bir tarıxl dır. Sekizin
ci ordu!lun •fın<liı<i ku andam 
Tflbruk mağ!t'.ıb;yet.n ' hab.:!r al
dığı zaman hayret etm~; buna 
cfcnnj, bak,md n da sebep göl'
mÜy'Ormuş Onun bu hayreti da.
ha yapılacak pek çok şey ı.ımd.u
ğunu göstPren bir alamet sayıl
mışur. İl;;_tisi için tyi bir alfunet. 

• • 

Gönen'de tütün re
koltesi bu yıl 0/0 90 

fazla oldu l 
Gönen (1Iususi)- Banaı.mıa

yc 44 kikım~tre b'r mesafece bu
lunan kazamı.:o günden gl'ne ka 
laibalıklaşmakta ve z'ra.at t'caret 
ve sanayi ilerlemektedir 

Bu yıl' tütün mahsulü , ,en 
yıla naza.an yüzde 9 fazla c. muş 

tur. Çi,Ctçil<"r b:.ğday mahsoı!ünü 
şevkle kaldırm~ 1 ar ve Z o~~ 

ilıankasma olan barçlarıııı ıes

v'ye et.rn;şlerdir. 
-<>----

Soba fiatları şimdider 
ateş pahasına! 

Kışa daha uzc n mü~det o du
ğu halde ştmoıden odu~ ve kö
mür gihL !JO!ıa ve manga' ted rik 
edenler de çoğalm ştır. Fakut hu 
y•I bıl'hassa kilmü~ robal~r· \'Ok 
paha rd;r. :&skiden 8-ü lir~y~ ,·~n 

!küçük font kömür soba.Jaı.1 şım· 
di ~60 lıradır . .Müstam<'l \'fl lı.• 
r~z küçük olan :>0b:ı'ara ise ıo.:; 

lü-a '-s<c~kt<"iir. Boru fi.:ıtları 

da çok yüksektir 



-

(Bı.ı: yazın::n mt•tinlerl Anadolu A-. 
Jalllt BUltenlerinden alınm~ltr.) 

Te!Jı.is cdea lllıı.amnıer ALATUR 

A•.ınan t~Liğ'ne göre, miitte
Jik kun'1i'ler Auık denizinin şar
kında Jeist - Tigoresk demiryolu
na yaklaıpwıktadırlar, 

Kuban nehri üzerinde, mühim 
lbir demiryolu kavşak nookatsı o
!an Kuropotkin hücumla u.pte
dilımiştir Bu suretle 10 kibmet
recJ.en fazla bir cephede nehre va
aıı ':ınışt.ı r. 

Anıravir'in şimalinde köprü.
ba~ları kuruhnuştur. 

Geri cekilen düşman nakliye
lenne hücum eden StuJı:a tayya• 
re:erir.:..z iki zır!ılı trenle ,24 nak
liye trenini tahrip etmişlerdir. 

h.aradenizde seıi İtalya" !bot
ları 5500 tıonluk bir Sovy~t kru
vazörünü batımıı ·!ardır. 

Büyük Doo havz2sınd2 Bo~e
vik!er zayıf k• w«lerlc muvaf
fly esiz .aarruz!arda bulunmuş
laroır. 

Sovyet ebliğlerine göre Kelıs

k va vrcııinde Alman taanuıı:
ları obır'iklerim'zi hnfifça ger.:et
mc c mu"affak o •• rtur. Kar§' 
tô."'r,.uz' n. ı la A r'"l .. muaz
ea kayıp! ra uğramakUdır . 

Kuçevskva çevrL"sınde Alman
lar durmadan Sav.yet mvezileri
nc taarruz etmektedirler. 

SLmi' an-.ı.'loaya lbölgesinin bır 

kı"~ııxb Ruslar yeni mevzilerine 
çek.'on.ışle rd.ir. 

Eıda ve Kuçevskaya böLgele
rii:.Zle Almanlar 3000 ölü bırak
mışlardır 

Stok'i :dan verilen b.r )1a-
berde ıse Almanlar ArmaYir'e 
.t-akriıben 20 lruı:mıetre yak'.aştık

lar !bildirilmektedir. 
11 ÜTTEFİKLER. İÇİN VAKİT 

DARA.Ll.llŞ 
• ·e, rkla çıkan c ·e,·york 

P.ıst. gazetes>nin Mosk<>va mu-

Ahnanlar Kuban eepb~ 
Araınv;r Şl"h~ine ~-aklaştı· 

lar - İkinci ccj/lıe bu se;..,. 

nin nihayetinden evvel açı

laca~ - Amerikalılar iu
gilterede 150 tayyare mey-

dam yaptılar - Hind kon
~si yann toplanıy~. Stalingrad şimdi MİHVER, Harpten Bir Rus filosu 

hahir=i b=:r=yaz=,=sın=da::i:J=·yıe=s=ey=[e-:/ yandan _da GALİ p ÇIKARSA 1 Azak denizinde 
m:=~~a ve 1ngUteren<n haı'bi tehdit e d i 1 i yor! Arap memle- mahsur kalmış! 
kazanmal·an için anca,k da;ha kıtlk Vi.,<i, & (AA) _ Krzılordwıun k l • b• f !Berln, 6 (A.A.) - D. N. B. a-
gün vakitleri vardır. Amerika ve <!nrıımu son 48 saat zarfında çok et en Jr e• !ansının askeri birkaynaktan ha-
Jngiltere Sov)'et!.erirı yardımına güçleşmiştir. Bizzat l\loskovadan lİ ber aldığına gö:re A'Uk denizinde 
k~akta acelıe etmezlenıe, lııın- gelen haberler bunu gösteriyoır. derasyon ha • mahsur kalan bir Rus filosu son 
dan böyle Ruslar t;;ra!ından deş- Jtusyanın ceııubuııda 2 cephede günlerini yaşamakta.dır. Bu filo 
tekJenmek iıdkliasında bulunamı>- mulıarebe oluyorsa da, bu, haki- ne getirilecek karadan ve denizden hiçb r yer-
yacak!ardır. Gelecek kırk gün katıe bir manevrada.n ibarettir. le irt>'batı y'Oıktur. Karakol gemisi 
içinıi<ı Alımanya ve jaoponyaya stalinı:rad'a karşı Don kavisin- \opçeki'r, yardımcı gemısi olmak 
karşı harbi Jı!a~tmenın yü7.ide de Alınanlar cepheden hücum e- Bir kısmına Alman• 1'zere 70 parçadan mürekkep <>-
dıocksan ihtimdi vardır. Bununla dert.en bir kol Don ile Sal nehri I k İ I lan bu filo R<>sf..of düşti11ce batıya 
beraıber henüz vakit geçın.iş de- arasındaki steplerden ilerleıni~ ar' bir ıs mı na ta - <ioğru çekilmiş, fakat hava kuv-

···mıı!! ve şinıdiStalingrad'a 100 kilomet- yanlar hakim olacak vetlerimio:in hücumile !lüyük ka-
re mesafeye gelmiştir. Bu suretle ytplara uğramıştır. 

cŞikago Dcyli Nryoz. <la şöyle Stalingrad ~andan tehdtt edili- Londza, 6 (A.A'.) - Brıbnwır: :Müttefik ha•!if gemileri Don 
yazrym: yor. Alman kıt'al.arı tölde şidüetli Alman ve İtalyan şeflıeri B<>rlinde nehri 1<ğzmclaki mayıniarı topla-

cİkin.ci ceplhe açmanın ınümkü:ı sıcağa ra~men ilerlemişlerdir. bu~arak 1'al'p mi!.'>verin za!erile mış, Rostof limanı ele ı,"<>Çirilmiş-
o!duğuna' ş ,ındi kanaat hasıl et- nelıeelendiği tal<rliııde bı.r arap ıtir 
m,ş bu'unuyoruız. Bu cephe .:ıte- lk • • h :meınlcke:leri federasyonu Iı:urul- L m~n Rus hilcum.'Y,tlan ve 
d"jım'z )Crde, bu ser.eni'! r."!ha- 1 ıncı cep eye. ması için pl':inlar haz.ır!,:ımışlarCır. 1n{rt e;,kazile <foludur. 
eyi d n evvel açdaeaktır • Bu planlara göre arap meınle- • 

Londradan wrilen 'ı;r ha'beroe. 15 milgon asker ketlerinin büyük bir kısmı Alman 
A.meır· t n ku.vv•ct'eriTıin ş "):lİ hakimiyctı ve b.rkaçı <la İtallyan 
Lor.cirada 150 hava meydanları g fiT •ı eC k h5.kim:yeti altına girecı'ktir. Söy 
vardır. Buralaııda 400,000 kişi ça- e l e ie.nıd lfne gıöre f<•dcrasyona g:r1'-
lrşmaktadır. İngiltereye mü~ema- Vichy, 6 (A.A.) - M~koovadaiı. co;,k o'.an devlıetler Fibt•n, İran, 
diyen Arner'..kalı pilotlar geliyor. bildırildiğine göre İng:l:ere, Aroe- Suriye, Irak Suudi Arftbisbn ve 
IHİND KONGRESİ )!ARIN rika ve Rusya bu sene .çınde ikin Mısırdı·'· Bu mcmk!kc!krin ş;n:ır 

TOPLANIYOR ci bir cephe açacaklardır Bu cep- dilu hükumetleri denilecelotir. 

Hind icra kıomitesinin İngiliz- hede 15 milyo ask€r, 100 b.n top, IFecieraııyonım şefliğin~ !Frank 
leri Hindistanıian siyasi ıdarele- B~ bin tayyMe kullan:lacaktır. Friil'oenius getirile«>ktir. B\l 1.at 

r:.ni kaldınnağa davet eden ka• Almanya bu haber; ciddi telı:ikki müslüman olduğu iddiasında bu-
ran koongre lllilUmi heyetinde etmem~kted:r. Çunkil. Rı.:sya kuv luruıa yakın ve ortaşark ıne;el.e-
yarm görüşülecektir . vetinin üçte ikisini iler sürmür • ierinde ıhtıs~s sahibi bir Alman-

•,u'" r. Amerika ve İngilttrenin 3-4 dır z~-esı·nı·n Sıırı"yelı oldug-unu ·=,.,. İRAN KABİNESİ · c ·~ x ""'" rıilyun askeri malzem<>sile nak- ısöyl:ernektedir. Evvelce Alman 
K!URULDU .et.ınes. lazımdır. Bunu:ı :çm 80- yahudJeri Fröbenius'e mali yar-

Kı-vamü.sısuhana yenı İran ka- PO milyon hacminde gemi tazım- dımda bulun.makta idiler. 
binesini kurmuştur. Yeni l<;abine d:r. Hali:ıuki bu devletlerin kafi 
iyi k..'"'r§üanrınş ve müzakeıreler 
dün öğleye kaadr sürmüştıir. vapurian yoktur. Kıskanç bir aşık 

Simitçiler An
karaya bir he
yet yolladılar 
:b-tanbu! Simitçi ve Börekıçilıer 

ceıniye<i reisi B. Kadri Altınışık 
ile cemiyet Jııatibi umumisi Akif 
Özer<iem s:mitç' ve börekçi fırın-
1.:ı.rma verilecek ı.n hakkmda iza
hat almak için bt>giln Ai!lraraya 
gitmişlerdir. Diğer ıts.raCtan simit, 
börek ve cörek ernaslı ır.ıı.ddeler 
:nnahitııım seI'bcoıt bırı.kıiacağ 
haberi üzerine f{'hrı.mi::dC'Ki dk>k
~an a 1 tı simitçi ftrını sa'l;:;:ılerinin 
rle birçoğu un tem'n etm, k :çin 
ndamlar göndernıi~lerdir, ___,,___ 
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Benzin karneleri sevgilisini vurdu. 
Yarın ıoıırıere tev- B.eadlal de cinayet 

zllne ba'1aaıyor mahallinde can verdl1 

Esk8 dost düşman 
oldu 

<l lnti Sahifeden Devam)· 
eski dostu Şükrü çıkmıştır. A!'KABADA.Nve ı 

M&mEKErrEN: * ı:ıurc.uncu TUı1ı: Dil Kuıv.. t.yı 
o-.ı ~ rli.~ar'~e&ı gı.u;;ü ,Amta1-aAA 

topı naca:.tı:. * Mi il Mı.-ôafaa isk.'trazı ~ 
vllleri borhıci ttrtıbinin ı;ogunun % 7 
ve b ıuınımn da. Era.~eli 3 5 
:l.ı z.l.i olaraıı. yuıu11da 1<1tışo. çıltarıl
n.a,c.rı .t.ararl~tırılmıştır, * Ar&radaiU suiuıat da va.; ında 
&ırltıle.ı..ı:ı.n Ab<lürrııtımanm ,..ıı:alcti
nı deruhte e1ımiş olıın avııkat B. Şa
lk.r Zf.)oo.tn.. mü-tkk:Lhni ınüdafaa e
dt:ı!kcn u:.alık :nıe ftdz-Oına uynu,yo.cak 
&u.:""r &artctlğind.cn 00.:a.yı bir ai>ıp
l. ceıı:k y;e lıec-.::.ycol Ard<anı Mil<l
d<' unu.: nı~ ~ tarafından Barodan ta
kp ouım~ 
TiCARET ve SA.~AYİ: * D'..n bir a, .ın otuz lira SEben 
t: k ı • " .c bir gram külçe altı.ıı. 
4Ul k • " m a. ıelc go!l!nuşur. * Ote cilcr C<miYi lzalarln'1 patie
lkn tev-. etmıye bugün!crd bııflıya-
c •. * :;::. hr m.iulCtkt mucavva kutu A

Uer bir ı-'""'lı ~eldcill d!cudc ge
ı· m c<ıı: =e cıun arala:-ında b'r top
~ ""tı ya.pm ı.ş ı aıüır. 
!llÜTEF.ERRlK: j * n ı d"yroc bi-i iaşe iııloeriyle dl
ğı ~ mll<'f<rrik iller'• me,ı:ııl olmak 
U: ere r .i6 muavı..nlıli ibd.a8 olu-

rı.1cağ1 ~lennetciJed'r. * Fırı.ı.ıcıle.r Bel"°'Y••ye tı-.kı·ar 
müracaat ederek m ra!ları.n Ç'Ok.!uiu 
yüzünden za.nır ettiklcrinı ick:i.~a et
mişler ve ckmcık nartuna yül'nl para 
z.ammo!uıımasııu istrımişi ·d:r. Bu id.. 
ruela.rı te>i<>k oluıını .. kladır. 

+ SıUvride Fcne.r kıö'yıünde atu.ran 
Ali mrı~i Emineyi gt·c.-e- Hasan is.. 
m1'MCle b:riyle- evhıdl1' y"'ti.lkta yakala.
rr~ ve llafa.nı dört ıkurşunla ö?dür
mü.ştür. E.rnine kaça"r'tk canını kur
taı"fl'lıştır, Firar eden Alt arannıakıf.a-
dır. . 
+ Belediye bfrl<;esindct.., acıg,n ü.ç 

buçuk ınilyon lira.ya baliığ olacağı 
tabıniıı olunmal..--tadır. Bu maksaUa 
m ıbaha rt"Smi arthrılaca.k ve trarn.
vııy b"et üoretlrrine 1 - 2 kuruş bir 
za.-n yaptlacaktır, * Bu sabah.ki zteleıdı:ıon b:ri~ 
n:ırgl,c ıı;M\İ('II'ln R7.ald1t.n1 'e bu se
beple İntıtsarlar İdaresinin tömbeki 
in12J::\tın durduracağını yamı• da 
yaı:ıt$mız tahkikata ı:<ır İnhisarlar 
İdare->it'.c.ı bı: hu.u!lta v.,.,.;lır4 tıöç 
bir k::L a ~ me\·cut dpğı)d.i.r, 

+ EJyükadada sevgilisi b>r nr
tislerln1 ;:ın Fa1ım:ı;'l öldür~n s. ·\ dı.n 
mı.ı1l'~~. rncsirıe ctrr.,_ ~v:ırrı olll'n!muş 

'\rC dıa.Wi şa!üt cP!bfnf' kalmıtf,ır. l\!Iu
hakt'.m-e fS11J\Blldakt bi.iyük fzdı:Mm
dan, dlnleyicilf•r ar~1nda bı.Junan 

bfr ka(\Ln bayı1-rn$:T.I dıt ayıltı1.rnvıtır 

Ağustııs ayı benzi kameleriniIL 
motörlü kara nakliyeci'.eri cemt
yetinden şoförlere tevzı oluıuna
sına yaTinda itibaren bcşlanıla
rak öbürgün ben~i.n ver.l:ecekıtir. 
Kamycn ve ·kamyunellei" için ben 
zin karnesi. abrıırken ış ;nükel.
lefiyetin.i yaptığına daır vesika 
ibraz) mecburi tutubııu~ıur. 

Kam:yon ve kamyonetler de ce
miyet merkezine geıiril~rekitir. 

Saracoğlu hükume
tinin beyannamesi 

( 1 inci S:ııhlfeden D ,·am) 
dut ve muayyen gelirli vatandaş
lara oyniyatla yardım etmek esa
sına çok memnun olduk. 

En küçük mü>tchüki düşünen 
hükiımet, en büyük nıüst.eıhliki 
de, elbette g(YLijniiude tutar. Cuın
huriyotin nıaliyc iş!crini de tcd\.ir 
elmiş olan Ba~\·eiııihııı;zin Türk 
parasıuıJl '·ıymttiııin ve mn1i ınu
vazt:ncsinin en esaslı koruyueusu 
olmasmı beklemek hakkımızdır.• 

Ali Uana 'farlıan bun<lan son
ra hü.kfııııete ınu,·affaki.vetler di
leyerek s;;zünü bitirmişlİr. 

Dtin Suadiye l!e Kozyalağı ara.1<:
da ~!ık y~ bir fac>a ol
ımuş, bir l<om<st>l'le, lll'BI; K· kadın 
tabanca k~uniyle ölm~erdir, Fa
cia #;>Oy le o 1 muıotu r: 

Erenköy kıootiserlerir.dPn İomail 
Ha'kkı Ku11bay, Uç ayd::ı.nbt ri Suadiye
de oturan ,Tevfrka. adında genç ·ve 
gfuıel bir kadınla do9tl1* pty<la et
rni~ buhmma<tadı~. Komiser g('<1Ç 

kadını çok sevm-ekle ve kıskamrı.ak ... 
ta.dır. 

Ekseıi ıril.nler Suadiyıc clV'lrınia 

bak.şan Tevf.lka He L'lln••l Jl:ıJdp. 
clün de Ererlloi\)'ilnde birloeırnlper ve 
bero.br n:c K.ozyatağına doğru ge=ıi

YC ç>loın17lardı.r. Km;)'"alal!ı ç-:yırı ö
nill>:I(> İsmail Hak'k~ bazı ha.r.c nq.
Ttp harelu't!crioden dolayı genç ka

dına ~~ı n~ buluınuı'ken, bi :rlcn 

tlf>e\·..-üı'i! kapılarak t.a.baııc:ı..mı çı

Karnto:Ş., g 'nç kadının ıuer.ne ctç el 
a1'eş e\ın ıtir. Kurşunlıır Tuviil<ıının 

Elrıtına vL' boı.ca.klarıoa isa.bot; Nierck. 
ağ:..T" surct)e yarJ.lanma.sına s2blp ol· 
mll~tur. 

Şükrü bi.00.cnbire Hasibenin ü
zeı iııe çullamnış. kadını at aşağı 
ederek birh<.'Yli d<övdük.ten sora 
üzerinc.e bulur.ı ;ı 35•1 lırayı zı:ırla 
alarak kaçmı~ır. 

Vak'aya el kıayan zabıta bir 
müıddet sorao Şükrüyü yakalamış 
tır. --Köpekler için 

(1 inci f:1J~i!edf\o\ Dt>vam) 
ca göre her ~ için bi.r csJi'\i mu
ayene ciizdıaoı, tutul:ıcaık ve muayene 
ııe-~celet'i muntazaman burnya yazıla
ea:t.ır. Diğer t.arıatıan kdpeklt•r 00-
ğu~la-rı zaman sahipleri hemen 
yavı-tJ.a.rını BeledfY<' T<ımiz.lik Dairr
Ierir..de kurulaccl .. olan 6ar&lik ista.s
yoonlMır.a götilrerek kuduız muıı!iy<'t 
:ı.$LSI yap~ımuya m cbur l.ı.tulm.UO'-' 
Jaıdır. 

Nutkun Londrada 
akisleri 

(1 ınci SC.lllferlen Devam} 

Brltn.ı>yadaki ı:•n<>I hl.ı3iyat şiın
di daha iyi: çilAhlannnş V" l•nır ... 
lann 1.$ olan r}u~ıy ı.ntn bal"\Şm 
idameslndc lbe'lnli bır ':1J <·>1J.l-
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i Yeni Hükumetin 
1 Program·' 

(Başnak1tlı drrı Di"vaml 
ınesi \'e bırnu hediye etınesi n1u· 
hakkak ki, çok ferahlatıcı, çok ha
yırlı ve sevindirici bir )ardım sil· 
silesiniu başlangıcıdır ve istikbal
de alınacak tcdb;rıerin ilk müjde
cisidir. Eğer, memur kesn.!eti ile 
yüklii ~ehirlerimlıde hükiımet 
devle! eli ile binnisbe ucuza ınale
dilınfş ayniyat v"rmc imkanını da 
kısa bir atide temin edebilirse 
tahmin edi)oruz ki, memleketle 
hakikaten hayat paha!rl.ğıllilll taz• 
yiki hemen hemen tesirsiz kalacak 
ve bütün vatandaş zümreleri pa- • 
balılık karşısında gıda.i "" htl')'ati 
maddeleri tedarik bakımından 
hemen hemen ayni iilçiilerc tabi 
olacaktır. 

Şükrü Sara<:oğlu'nun şahsındaki 
enerjiyi \ e dinamik mesaı kıııdre· 
tini her safhası ite canlauJıra.n 
hiikümet prograıru muhakkak ·ki, 
her bakıındau en olgwuıu, e.n ;y;_ 
n.in, en müs.betin ifad~idir ve 
meı. eketin ilcri..i için büyü.k ve 
hayırlı işler lıll§arılacağının kesin 
bir ve>ikasıdn. 

İaşe işlerinin ve !ialların nor
mal şartlara en yakır \C uyg-.m 
bj;r ha itle cere> anını İslrAaınetlen· 
ılireıı, İngiltere ve Aın<orikadan 
hububat, buğday itlıalıni de le
min eden Şükrü Saraco-ğlu, wnu
mi bayatın u ıncselele~in iç teza
hürlerine de zamanla ve iş i~inde 
nıktıf ve intıbak Qeyda ettikçe 
hiç şüphe ~-ok ki tic.ri ve iktısadi 

geHşişinıiz daha çok si> teınleııe
cek , . ., bütün açıklık noktalan 
doldurulacaktır. Bu arada Buııve
kiliınixin yeni bir bez fabrikası 
kurulabileceğini ve şiliıha nrm
crya kaüar her türlü sınai ihti}a
cunızı menıleket içinde ~apnı.ak 
kararında bııhınduğunu ınüjd~le

mesi hülnioıetin dinamik tuluınu
ntın ikhsadi \·e sınai merhaleler 
bakımından nerelere vasıl olalıi-

Fenni Siinnetçi 

Nuri Eşsiz ., 
Buyük: yaştak.'erio 

dr Sünneı:eri Ea
~d<• !roleylıkla 
y•pılır K;ooe: .>J<aaray 
kcz:ı karşı ~not'. T .. l 
isteyinlz. 

Poı .. t.t""-
20937 den 

Fevkalade 
Arazi Satışı 

lıx:eğinin de daha ilk günden to
barin ed"° bir ıni"'11idir. 
Kalkıuıua han1leın1'z ve un1umi 

gidiş yolumuz Ü<eriudt- de içti
mai yarduıı ledbirlerindc.n baş

lıyarak çok tatminkar, idealist ve 
realist olan hüküıueı progrn•nın•n 
mütebariz bir noktaı.ı da •Toprak
sız köy, köy;üz ıo11rak bırakmı

yaeağız. diyerek ·köylü ile bilı:i 
ve toprağı brrleştiren bir gayre~ 
çerçevesi i~;nde çal~ılacuğını ifa· 
de etmesi \'C >ine en açık bir söy• 
leyiş dili ile: 

- Biz Tüı kiiz, Türkçiı~ iiz, dai
~ Tiiri<çü lı.alaeağız .• 
Vaslmı Cumhur~-et Balk Parti

sinin ve Türk inkıliıbmuı ôz idc
oloji ine ve orillirilik uındc..iııa 
tanı tetabuk halinde ifade etme
sidir 

HM bakımdan ve her sabadı 
kan, kültüı \'t \;edan un!<ııurlar•nı 
göziinünde tuta ak millıri ve 
Türkçü olan Türk iııküib.uın yeni 
llü.kUmet Jtc nin uıdaki '" 
dilindeki bu te) idi içinde bulun 
duğıımuz dün) a artları \'C milli 
lıayat devl"bSi bakırııında.n hiç şüp. 
he yol;; ki, ~yncıı hususı bir kıy
met ve mana ta~ı) <>r. Uu teyid 
iktısadi ..abada derlenm ye muh
taç olduklaııııı nıi>alle.rı ile'" ve
sikalan ile vtrmiş bulunan ban 
hafızaları dikkat ve teyakkuza 1 
tahrik edec<·k )·erinde bı-r işaret< 
olduğu kadar ferdi .-e cem'i her ' 
hareketimize bakim ruıi ve reh· 
beri.iğin bu vesile ile btr kere daha 
tazeknnıe.si, i•tikametlennıesjdiı., 

Herhalde her bakımdan Şükrü 
Saracoğlu kabinesi Türle milk-ti
nin t.arşısına en ferahiatı<:ı, en 
iimitli, ri)·azi, hakiki, halkçı ve 
nıu,·allak biı> hü.kümet programı 
il" j!kmış bulunuyor. 

Kendisine ve kabinesine mm·af· 
fakiyet dileklerimizi tazeleriz. 

ETEM iZZET BENl<:ı~ 

~otörlü Kara Nakliyecile

ri Cemiyetinden : 
1 L ı\ N 

1 - AtıııRos ayı bt'ltllin kaaıeJ~· 
Din 1 \'e 8 Ağusloa 942 gUnıeri ve
ril.fceğı, 

2 - K3Ju\Y'Jn ve ka~ttle· l"'1 
benzin kame..: alımeın <. mula!ll efiye
.,._. ,,aptığtoa dair V(\S&İılt fbı:'azl mec
burl olduğu. 

3 - Berw'n ıke.mes< a'maya ıeli~ 
l<ıen lloo.m,yon '" IW<rO"Jlleot &alılplert 
.kamson ve :kamyoın-cller\nt OEm.iyct 
~tf' ıık e ı.ine gc t.i ı ın.ole-ri Ehemmi y • ·tlf 
ı11ın olwıur. (25.\9) 

Samıatoryom, otel wsair rnebımi ı--------------
inşa"1na w mt'•Ü'e nıııhalli itti
hazına eh·eıüşli \'e Kısıklı istas
yomına pek yakın Kıs.klıda Se
raskıcr Rıza Pa~ korusu ııarnile 
maruf ve Boğazlarla Haliç, Mar
mare, Adalar ,.e Yaka.cığa kadar 
ır>hrin her tarafına fevkalade ne
zareti bulunan ~inde çok nıiktar· 
da ağ.açl~l't ve kuyuları hulwı.ıın 
koru Kürük Çam)JCa tcp<>~i <le da
hil oldu~u h·aldc U) uun iı.alesi 

suretilc Üskiidar Sulh M•lıkeme
si Başk:itiı>~iğince parça parça 4 
Eylüld>e salıl:ıcaktu. llaı•ita,;1., di· 
ğer evrakı göımek ve fazla maili· 

mat almak isti~·en!crin M hk~me 
Başkatibine mü.racaatt.ın iliin o-

Kartal Tapu Si· 
~il Memurluğun· 
dan: 

Kartalın Soğanlık karyesinde 
Kızıl IJ.'9Il1ll:tıl!r mcvfkiinde taraflara 
)'Ql MUS:aıfa '"' lrorucıu Sule)ımaoıı 
ve Hiiseyiın ile mahdut ~ donü:ın 
m!Jctarında bır <k>ıt'a tarla Şıfb.a.t 
12!>3 yoklama v<. 7 s· r<a No. le H,. 
c, V bin Ali mına 1-i:y tlı o.lan 

ı bu tarlamın ne um: ilt.') ı, n , 'a!Ale 
3 evlaaı Ömer \e hına.! ve Emi
neye teı1ı:. ve mııır İ.<'}t mu;e
add.it tarihlerde \l\"fatldrilc biy 
ilıtiyaır hey 'etulden verilen .r- u
saddaık i.lımil:lıcl>crdc tw:tlım ~-=il 

Berberler bayramı 

* Sab·' vnr'd tlı m~murlo.r: gıda 
m ddelt·ri ve giyeıcık iht:yaç]a-rını 

w:un temin rtm.-.lcrl irin kurulrnıı.sı 
kararla~ nımış o!:ın tİstanbul l\1e
mur!.ar Kf)(lperatifi> nin nizamnamesi 
hazrrlan:ırak Wtkik ve tasd"k lçin An
karıy:ı g6'ndf'riln1iştir. 

Hatiıılerden Rasih Ka:>lan •An
talya• Başvckilclcn bir ~icada bu
lunmak jslediğiai söyliyeıoeJk, İs
tanbul.da ba:ı.ı vatandaşların uıııu• 
m1 yerlerde lürkçc kon.;şınama
Jarından §ikayot etmiştir. 

5evgilis\nı bu sunt!Ue yPre IJC'l'fJı.. is
m.-1 Halı:<l bu defa daha bfl,yüt bir 
~"" t~ düşmUş, hlı<ii&c YC• 
ricden uzaklaşrna!t için k<ışat1oen e
ı;ı.ıl>ki >tal>aocası patlamış, kendi de 

bcynind,>n akiılı bir Y ... a ue heınan 

ölmüştür. 

lunur. 

SÜTUNU) 
1 11,.-------•! 

Okur Yazar 

llııtkıkıı inti:kal ruh~ m,-ır' a, :ıa 
int.i!kalen tıcscilin.den !\tlnra sat şı 
tal~ edilen ıbu tar.anın muııisleri ( ı oncl S"lb:!edRn De\"am) 

.anan progra .• c. go;e o gün sa
:J.ı:<.'ıkyin tekmil bertı~rler cemi
yet merkez.inde iopld:nacaldar ve 
lıep birlikte Takl!im Cuınlhur_yet 
abrdesine giderek roe»asim yap:p 
abideye bir çelenk koyacaklardır. 

m:.RBEI1. LER IH,.:.,OS U 
29 Teşrinisani pazar gecesi 

T kı;·m Bekd_ye !.a-ı:inosu.nda 
bt. bcrfor ceımıyetı t'<a.fından 
b· \ ük b:r cUn'at baloou• verile
cektir. 
Bakıda arzu eden beı:b.!rler 

c1'. n ve erk•İ': saçı ~esme. si 
'c "'"":__ mc.• 'llti3abahalanna iş
t " edecckkr;l.ir. 

ı..l herler bayramı gUnü şehri
m ıı: 1-alkevl'!Tind~ berberli
[ n t ri' ve tcbimüiü hakkında 

f ranslar 'er 'ct'c.ı';:tir. 
rrEHBE. '~F:R CE..\Ü"ETİNİN 

D!LEGI OLDU! 
H-..n .n~d:!..,tl ·n~~,: ·<;;palı 'bu

luran ve l yılkı !rogrelerde 
'1'.ı l. ı:: nakıı: .ra srhp olan 
.!l'r l erler nıck: b" " n yeni
t:. • tçı•.,,.. as cı .... yet id~Te he
ye ı rafırlla kararlaştırılarak 
r. ı: j rakl!Jl' ,. t.raf ndın ted
r t~ müsaad <nJ.nliiJŞt ır 

Cem;yet ıdare heyPl mektep 
ıçın lstaııibuJ c hetindc münas'p 
b•r t•!la ara .l' t.dır. MeJ;tev 
C·emrn açıla-. ,tır. 

Zehirlı rakının esrarı 
henüz aydınlanmadı 

Kartal Maltepesinde iki ay ev
vel Tevbk ve Muharren. adların
da iki kişinin ölümile :ıcticelenen 
rak.dm zehirlenıne hidısesi et
rr.fındaki tahkıkaıa Üsküdar 
müddE.iumumh rnua .... ı.1erinden 
J fıtfi devam etmektectır. 

Haber gazcte>ı bu Z(hirlenme 
hi>disc:..nin mirasa konmak için 
Tevfiği karu;,Je çocukları tara
fından tertip edıldiğini yazmışsa 
d3 bu haberi mü.ddeiunıumilik ve 
zabıta y~lalanıa~:"d"· 

Ala'.<ö.darlar:n temin ellikler:• 
lıe göre, vak'a henüz aynlanır.ış 
değil<Lr ve bu h~dise le ıan al
tına alınanlar 45 kişiy: bulmuş

tur. 
Fail'.<>ri kim olduğu ancak tah

kikat n imkişafından s 0,nra anla
şılaca \:tır. 

Tramvay beklerken 
Aleksandır admda bir komis

yoncu dün Taksinıde trnıavay 

beklerken bir yankesici için de 248 
lira bulunan cüzdanını çalmışt.ır. 

Zabıta buım"çhul yanke»ciyi 
aramaktadır. 

Bunu mütesk:p ver::eıı lakrı.r 

üzerine reye geçıimiş ve ı-.yler:n 

tasnifı sonuııda ;JBl rey ve mev

cudun ittifakı ıle hiıkü.ıne<te >ti

mat beyan edi;c!.ği nis tarafını· 

dan bildir;lıniştir. 

Başvekil Saracoğlu tekrar kür

süye gelerek, şu samimi sözleri 

söyle:nıştır: 

c- Ark2tlaşıar şu anda kaJbim 

de cınlanan b:r maıuyı 

vurn.o.k suret:1e teşeki;.ür borcu~ 

mu ödemek istiyorum. Kalbirooc 
' canlanan bu mii •a şucu.r· O n-ı.i-

na d:yor kı, Sarzccğ:u, lıu mel.et 
scnı tesledi, büyuttil oku:ıtu ye· 

tişti.rdi ve blrçoK ilşer nrcrei:: 
tecl"'İ.4belı bir atinm ha·'ne getir .. 

oi. cBravo se !erı a:kı~lr.r• şimdi 
bu borçları ödc'Ilek s.r~sı sen!u

<iir. !;>.md: bcı de huzurunuzda 
söz veriyorum. Arkodaşı.arımm 

Y~""-· .:T.ı ile bı: o; ,uz; muuia bıri
ken o •rçları 1' ~.iıu m<vcudiye 
t n1!c r.<lemeyr: t.ıı.ş~cağı•n• cBra 
\r;o sesıe:rı ~ ;dl;:':. a!kış•Jr,• 

!kadın, az sonn. ö!rr.ü$ür. 
Bu faciada, hıır iki 'tam{ ta öldtlk

le.riDclen jgmne davaaı duımuıı. bu 
huısusW<i taUı:Jlk:.t geri bırakJ.lmı;tır. 

Tramvay karneleri 
Tramvr.yk'.•1-da ufak para az)ığı 

ve para ı:ro.:durma mii§küt.atın• 
bertaraf etmek üzere bilet ş0k-
1in.de satılan kamclcr rağbet gör
mü;ılir tdare bı:aa ikinci mevki 
tranl'\' <yl ra tla ~·ıl ederek a.
Tabalarda karne satan mcmurlan 
çoğl'tncuktır. 

ASKt.'RLIK İŞLERİ: 

Şubeye Javet 
r~ ıaş ""· ş~be dC<l: 
!33U d<ı,:u.. ılu W bu dogooılularla 

;1nu.J1U1 lt'S'C tabı. er1etin ı,k ve sun 
yu · ... ır.; .. .ı.rına Ağl..;~ 942 sonı .n. ka
ci.;; - de;;; .. m odileccğı ev'\."C.CC .ııclın e
d :ni•t.. Bu defa gö,ill•n l "'·" bi-

20 Atu::LJs 94ı cU::lı yo!mm<ı

b:r tı ta"ll. b ·ac:ı~ınd.an rnUkcllr r!P
l'11 s .• PC.rŞl'!mbt\ '\e Cu gua, t ıti 

.et 9 <fu 1 12 Y<' k ıı.ar mü: caa.t ot.. 
, ıe- .yerı r t- 'l< a kJ.nun! 
yapıl c."Jjt nd.rı Şb_ k.yıtlı 

n ct"Z.3 ~rme-r. ri l(in he-
r hal 20 ... e42 ı:u- J < dar 

~l.a 1::. ı y:ıp"" ma' • m.i-
1 Yot~c i lı.n o!unur: 

Çok iyi öğretici· Heybeliada
dan gönderilmş bir mekrubunuz 
vaordı.r. Acele eldumanız mereu
dur. 

ACIK KONUSMA 

Bayan li.eşidıe: I.ş arama ilanınırı 
için hangi rumuza veya ikamet

€~ ad're~ininze mi müracaat e
dileceğinin t.ı;r'han Halk Sütunu 
memurlı.>ğıımu.za bildmlıııesi 

mercudur. 
Bayan Necibe: Çocuk Esirgeme 

kurumı;nun çoeuk bakımı mek
tebi leyli ve meccani olup Anka

~adadır. Kabul şartları İlkmek
tep mezunu olmak ve 18 yaşıu 

teca\·üz etm€mlŞ lı>ulunmakt!1'. 

Kayıt'.;ra il:ıaşl-~ıı1 mıştı:r. 

GENÇ B(R BAYAN İŞ 
ARIYOR 

Ort..ı mektep yedine-. sınıfa ka

dar okudı.m. Yazı ve hesap işle

rinde c~l.f.:ı.b..lirim Hwusi tıca

retıharelerde ve yazuıarelerde !ş 

arıyorum. 

Arzu eden iş sıı.h:pıer nm llııt

fen Ha Sütununda F S. rumu

zun.a muracaall.ann. rıca !!deı.m. 

Bayan Aranıyor 
Bir tiıcoaırıc. )"'.a~arına baka

cak ve · ·i IJ:i:pl« aile yanında 

kıalabile"'*, taıs.bt, içuı. 10 dan 
5 r kadar. Te:t>fon: 20605. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BEBATI 

cDenUr ve ,.ahut telikt-en mamul. 
eşya üz.erinde kroma beuııer t>r oa>hı 

ft"\icanl tem.nııı.e da.ir u:ıul• bakkın

dal<.i ötlra için İlct&t Vllk~kli~n a

lıoını$ olan 12 Troıınuz 1!138 tarih ve 
2603 No. lu i:hönı Bera'ının ihtO.,._ 

t"111iji h!Jkuk bu kerro ba.';lrtısına de
vir vey•hut icadı Tuıiciyede mevkii 
f; e lroymak ~io oal-Mıi:yet oohi ven
lebil•ct"b'i Mtlit edi '::"ıekte olımakla bu 
hU>usa fao'3 ma!funA! edinmt'lt isti
yen!erin Gala-tada, Asla.n Han 5 inci 

kat l - 3 No. !ara mı>ı-aco.at t>Yleme- ( 

len lWıumu illôn ol<ın"r. 

namına kaydı ııtik"le rr~~ .... t 
bulunması itibarile 1515 No.lıu kııı

numuı şümuhlfıe gi.ron nı .. 'beyin 

sen<rli. ye SllVeri s&re ile ı;atıionı'IŞ 
yer J.eıden olup olma.dıgı rn ailen 
ta.ıııkik ve tıev .. ık ettirilmek ürzıere 
gazetenin ilan tarfüindi'n 10 gun 
sonra mahallen ta.ıkii<a.t y:rpıJcca
ğından bu suretle ıcldıNlyı tasaırrırf 
eri-enler mevc t old..r.ğu t~rrie 

taiı.ki ·a1 gıir.[mıkn C\ • ! Kal'lal 
Tapu S1<:1l Muh; z T na ve talı-
k.iıkat günü ına4rn: ıne gıctecek me
mura y<.<l erinıdo"1 "~ llıe bil"" 
likte ırmı!'008atları Han otunuır. 

\ 4315) 

RAŞID RIZA TIYA'lROSU 
il.tide rı~lmı ı,erab r 

Bu Gı ce 
ASiLZADELER 

Ke>medıi - 3 - P\;~e 

FATİH SAYIN HALKINA: 
Geçen sene ilzdcn bir çok para alın~rak cnuka.bı NıJe Kro:'Tl.J. -li"-

tı!.1.m("d g w ba SlU'<'tİ.P b .. çok k1rY lr"rin par ı z Y rr 
Unu..; Jr. B:tyi .bulunduğ' u mUdd c b ı g.bı c rltın hal r.-e nı S dD.n 
v rmem.l'K. ·çln k ... ;n .:.r a,r:ıad n ı. rn 're n .z.i ve lı~-:ıhangtı ~r su-
retle na.-nıma kimseye p3ra V( i ,. t k :bı.. ('1,n v, ~ 
ğiml derin sayg·larınıla -ze < • 

.. wli.r ha) "i: Dani~ Poroy rJ 



İkramile 
M.ildarı 

Lira 

1 %1.000 20.000 

2 10.000 20.000 

4 5.000 20.000 

20 ı.ooo 40.000 
40 ı.ooo 40.000 

80 MO 40.000 
400 100 40.000 
400 50 20.000 

2,()()0 20 40.000 
4.000 10 40.000 

80.000 2 160.000 
~ 

86,000 YEK.ÜN 

Tam bilet 2 , yarım bilet 1 Liradır. 

Gayrimenkul Satış ilanı 
Üsküdar icra Memurluğundan:' 
EııW:ıe Vildenın (Emliık ve Ey tam iBanıkaısma o.lııın ipotekli bor

c\Blun faelıısın.a şamil olmak iirlere) Virjin w Pım;eh ve Kirloor Kan
tarcııoğlıuna olıan 1100 lira borcundan dı>~ mahctıız ohı.p Ererıköy 
Göz.tepe mahal~ Bağdat caddesinin ittisalinde Göztıepe ve Erenköy 
arasmıdıa plAj ;ıolu tramvay durağı yakınında kiıin eskıi 3 yeni 3/6 kBpı 
w 25'2 taj nıınıaralı sağı 24 ha.rita numaralı müfrez mahal, solu Mis
ter Kl:ııo arsası al1kıası 8 hariia num ar~lı m'İifr<'Z mahal, önü Bağdat 
c:addesile mahdut ve 22 parsel aleyhine •·e işbu parsel lehine mü
l'll!:daaı t:ıaret ~ak hııılııkı olan ve Kadıköy tapusunun cili 284 sahife 
97 sııra n ada 401 par.sel 60 m.ııma rası.ııda mu.kan et btılunup zeımdn 
lı.at.nda bir salon oc-ş oda alafranga bir mutfak ve kıcmıple bir banyo 
ve bi,r helası ve boduırwn katında biri büıyi.ik dördü küıçük oıda \'e 

ıbir muı1:ı'ak ve bir bel1ı ve bir kömürlüğü olan w tı.mamına yirmi 
dört bin yedi yüz bra kııymet takdir edilmiş olail ~ğıda mfuııtem.İ
ıatı y>aız.:ılı su ve elakıtriği haıvi bahçeli yerıiı kargir eyin açık arttırma 
lle par~·a çı:ni.lmesiorıe karar veril mJ'!tir. 

Milçt .. emüatı: Ev: BahÇeden ye d.i basamaklı ır.erdkenll '~ :ııcmiııi . 
çini ..,.., C'lrafı kargir Jror:..l!uklu sahanlıktıaıı. tek kanatlı carm:ıkdnlı 
a..':~p kapıdan zemin ka!a girili~. Zwnin kat.ında bir salon üzerinde 
oepbrde içiçe ve icabında iba.,.-tan başa bir salım vaziyetinde olan iıki 
bli~'iilk ooa ıOda:n:.n birinde balıkcn vardır) arka tar:ı:ftn üç oda w ze
ıniıı.i çir.li ufak bir taşUk üzeriru:le kıon<ple bir banyo ve bir beJ.a ve 
ala!raıııg bir muı1.!ak varoır. Bahçenin arka tara.fın.d'aroel'<ilvenl.e mut
! ·•a \'C ayni z::manda zemin kafa açılan diğer bir .kapıısı mevı;uttur. 
fuııi."l katı beton üzerinde tahta di)ş'elidir. Boyaları bey aız ve yeni
dir. 

BX4urum kr.t: Bahçeye karşılLildı iki Jtap:ısı olan bir l&ı;ihk üııednde 
zümh:i çiımento cephede bir l:fil·yü.k ve yanda içiçe jJııj kilı;ük. oda ile 
aırka!a tekrar hlci od:< bir muifak bir hela ve bir kömürlük mevcuttur. 

Bahçe: Halen ç>plaık olup cep hesi luirgi,r duvar üzerinde ahşap 
parm@k],,;w diğer huıJutkm a:llijap ka,z.ıkla delikli tel ile malıduıt ve 
içinde Dk kuyııı:.-ıı Jnevcuttur. 

StlıaıH: Tr.ın.ann 1150,5 metre murabbaı olup bundırn 166,5 metre 
m..racbın bina n::ıilıte~i ballıçedir. 

1 - İ.,<lbu gayniıınerııkulün arttıı ma şartnamesi 10/8/1!>4.2 tariliin
d(r, r..Jban,n MZ/196 No. ile Üsküdar İcra daire:;lnin muayyen numa
m.>ııd~ herkesin .görebi1ınesi için açııktır. 1ıanda yazılı ol.ınlardan 
faız.a ma!Uınat ahnak istiyenler, iışbu şartnameye ve 942/196 dosya 
nu:nara.>ile memuııiyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttw.ınatYa ;ştirnk !ıçin yu karııda yazılı kıymetin yüzde 7 ,5 
ı;i;ıbetinde pey veya millt bir bankanın temJna.t melctuıbu tevdi edile
celt1.;r (:1'11')(fde 124) 

3 - lpot~k salı.bi alacaklılar la di~ sl.lka<laırlann. ve irtiıfa'k 
hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hl1$usile faiz 
ve ma&rafa dair olan iddialarını i}bu ilan tari!h!r.den it!,baren 15 gün 
içinde evrtiil<ı mii.'lbitelerile birlikte memuri::;e-1.imi;:e bildirmeleri icap 
ed&. Aksi halde haıklan tapu sicili ile saıbit olmadlkça S<i!tış bedelinin 
paylaşmeaından ~ariç kalırlar. 

4 - Gösterilıen günde arttırmaya iştiradı: edenler arttırma şartna
rr.<'Sini ofiıırnuş ve lüzumlu m .. lı'.mıat almış ve bunları taımam<m kabul 
~ ad ve lti.baır olunurlar. 

5 - Gıryrianenlru( 28/8/1942 tarihinde cuma günü saaıt 14 den 16 
ya lı.a.dar Üsküdar İcra mmıurluğu ııda üç defa bağırıldıktan sonra en 
ço.k; arttırana ihf.le ed\Lir. Ancaik arttırma bedeli muhammen kı>ym.eıtin 
y!izdie 75 im bu'lmaız veya sat!'Ş jsteyen·n alac:ığına ııiiçhanı olan diğer 
alacaklılar bulun'UIP da bedel btınlann oo ga.yrh.cıııkul ile temin edH
mi§ alaıcail<larmm m«<mtwndan faz laya çıloınazsa en çok arttııranın 
taah.'ıiidü baki llı:ahnak üzere arttırma 10 gün da:ı.a temdit edilerclk 
7/9/1942 ta.riılıind.e pa:zartesi günü saat 14 den 16 ya kadar Üsküdar 
icra meıntırulğu odas.nıx!a aııt.tırma bedeli satış i>stiyenin alacağına 
rüç'ıD.nı olan diğer alacaklıların' bu gayI"inl('nkul ile temin edilımiş 
alacaütları ımreın·uımdan fazlaya çık mt:k şartilc en çok arttırana ihale 
c-<lıJ!r. Böyle bir bedel elde edilmeı.se ihale yapılmaz. Ve sa~ış ta1bi 
Ü~ , 

6 - Gayrlmenkul kıendisiıru? iılıale olunan lômse derhal veya ""1".İlien 
miıhlet içinde parayı verrr.ez.se ihale kararı !~olunarak ıken<lisİlıden 
evvel en yüksek teklifte bulurum hfunııe ar?.letındŞ olduğu bedelle al
mcya rruııı olursa ona, razı olmaz veya bulm:ııınwısa hrunen 7 gün 
müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok aırttı.rana ihale edilir. ilci ihale 
arasınd.ık.i faı'k \~ geçen günler için yi.iızrle 5 OOrı b.e:;ııp olunac<ıık 
fuiz •·c diğer zararlar ayrıca hüıkrne hacet kaJ.maksrzın meınuriyeti
mi.ııce alıc>dan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma !>€deli haricinıfu olar:ll<: yr.lnııı: tapu ferağ har
cını yirmı senelik vak1f tıwiz bede lin.i ve ihale karar pullarını ver
mıl e mcdburdur. 

Müter:Ukim vergiler, tenvirat ve taoıız:ıfat ve telliiliye resminden 
rr.u• l' • 1 .ye rüsuıınu ve mü ;erakfan va!kıf i;cım:ısi alıcıya ait 
olmı>' 'il .ı.a bedelinden tcnz'.I olunuır' !~bu gayriımeııkul yuka-
riL -" tariıhte Üsküdar icra memurluğu ooasında işbu ilin 
vı: • •• en ü.rttıııma ~namesi dairesinde satılacoğı ilan olımur. 
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SalLp n Unşmuharriri Et.em İz.zet BENİCE - N"riyat Direktörü 

Ce>·det KARABİLGIN 

MATBAA.$1·. SON TELGRAF ... ... 

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

~ --· 1 • 

3 ~ ·=-- -J-· -4 . •• --. --! 1- .-
7 -- -·- '•.. • 

a -=•L·~·· -~ =-
' 1 • 

SOLDAN SAC.A: 

1 - Alinin a.bbab~ Fıısılfı, 2 - İ
şaret, o-:;lik, 3 - Yaslı, 4 - Şart 
edatı, A1 sineği, 5 - Bey112, dünyn
nm döı.1Ut~ üçi\ 1 6 - Bedava, İle, 
7 - J);ııc mUteallik, No!a, 8 - Kıı.
mcr, A.ı:apça t'bemı 9 - Ba.§1 •~uz:, 

Bizyük !at. 

YUKARIDAN AŞA(;IYA: 

l - nbay, Neıfr, 2 - A?zanımlaıı 
Dıı.ki'l:anırı alt.ınlf\a biri, 3 - Yeri ol
m.,yan, 4 - Göz ve 5<7z ifareti, İri 
hayvan, 5 - Ne ka.ı, ne ıreır~. Na.. 
ta, 6 - Arabanın yuvarlak a)aamın.. 
dan 7 - Farsça -~. ~ doguran, 
8 - '11eıııi blııler, Çağırış 114"-'l. 9 -
Birden bire namaza d .. vet (i;ti• ı.e
lme). 

6 Aiustos 19.t:Z 
11.00 Pr<Jeram ve WemllUI ~ 

~&rı. 
18.113 Müzil<: ~ilkr. 
18.15 MüzJt: Fasıl Hey'&ti. 
19.00 Konu::na \Dı;;" FoJltika İ<"l!·a-

1'). 
19.15 M'1>ik: Dans ll!ır,..tl (Pl.) 
it ıo Meml~ Saat AJ'"fl T9 Aj-

Haberl~ri. 
19.-15 MüıS:C: Yurbt:ı.n Sesler, 
20.t5 !Udyo Gab'tesl. 
20.45 Milzlk: Saz Eserleri. 
21.00 Zir:ıat Tn.kvimi. 
21.10 Müzik: Şa1''1 ve tüı-ırukr. 
21.30 Konu~ıa tKahı·arnanla:r Se-

ıı.tJ). 
21.45 Müzik: ~ik Program (Pl.) 
12.30 J.ı:tmlekel Saat Ayan ve A.i&N 

Ha-berltti ve Borsa lM". 
22.45/22.50 Yarınki Progı.am ,ce Ka

panış. 

iLAN 
Yavuz Kemal nahiy('S"inin Ml'ri\.ezi 

olan Kul.&<ıkaya mevkime ç.ayır ü
zp.ı•Me '6ti:t rdilani-, Kızıla.ya alt 73-3 
m<>lrı· 1utarında 17085 nd··t. J[,,djn ke
rt"Ste 29/7/942 tar;hind" mu.z.ayed~ye 

l<0'1ul!r.llŞtur, 17 /8J'H2 Peıı;tnıbe gJ
nü Vi'.<lyet rnilkoınında halesi ;cm 
edolecı•~r. B~Mr me~,·eye ıaıım;n 

ed:l~Q'ı 40 lira be,iPl Uzer:..nden mı:.

xa:~<ikat temmat 2199 )i:'a<iır. Taliplc
tin Vtl fazla izahat a}n;.aık. ~enlerin 
GirPBl.;n VHflyet. mkan1.nda mı1te~~

k1.l lcomİ-9"Y0na mOracaafıarı il.im olu
nur. 

lstanbul Dördün
cü icra Memurlu
ğundan: 

941/ı30l 

An~"''°" tna,fttı Harlıiye Un:"m 
Mü.:iürlüğü .İ.;Jetım~ piyade kısmında 
birinci n.ülB.ı.iın ik,•r. halen ikamet
pıı rneçhul bulunan Ma;.ı.nut İsrrı.efe: 

GJla.tada Hav•yar bıı.nında 81/5 nu
marada N• 1\'l·es tıı.ı a!l.'"'1an rrfilga 
6 ıncı icra DairP&n'11 930/9.287 saytlı 

yenı~t:rne d'll'SYasında.n alacağı aciz vtl
ei'kas.ı..,11 mil.s"!enı :k·n üç bin dokuz 
yüz elli bir J>ranm bac>z yolu ııe tah
sili ha~~i ta!ep üz.eriDı1J namın:

za tıkarılan ödeme ere.ri ilt.an:etcci
bınızın m~hul bul~ı it:bariyle 
t1?bl•ğ ediln\€'11"..i$, bunuın üıJerinıe icra 
Hitk.imliğince bu lebi iğ'11 bir buçuk 
uy 2!'. ~tle i!Anen icra5ma karar 
verilmlşlir. 

Bu müddet fç;n~c borcu cden:cnlz 
ve borcun tamarruna veya bir kısmına 
itirazw~z va1-sa yiue bu müddet içln
de iifahrn veya lsM~ ile beyan •lıme
nıiz ve İcra İilAs Kanununun 74 üncü 
maddesi mucibince mal beye.nında 

bulunmanız lazım.dır. Bol\."tı öd.f'mez 
vcıya it.1raz etmez ve ır.al bfyanında 
bulur.ın=anı.z cebri i<:ra yolu ;Je pa
ranm tahsi~ine Y..ıyaın ulunacağ'ı g;bi 
mal beyanında. bu!unmamıanızOan 
dol1yı alacak.lını.n taiı"b:yle hapsen 
taııy • w ':ıl!Mı hal< kal beyanda bc
Jun\>....anız h pL!e cezalar.dır lac ğı. 
nız ııı.ll\.m o.r:ı:ık üı:frc üWl olun ... r. 
<ı:ım-> 

• 

Saracoğlu Kabinesinin Prograriu 
., •• (1 mel 5:hllcd"n Devaın>_ su; bın tonlu.< lr.giliz hububat • l - Hububat fiatlarını vüzde Bz ıur\;az, turk.ı.yu;; \e <l ıııJ 

nu nun yaırattıgı karşılıklı gu- yardmıına rağmen gayet sert \'e 2J !ere, tahditlere ve thaioita, tüı1i<cil k:alaoatız (Bı'llvo sesle" 
ven ;ıayesinde <Alkışlar. bu sıkı tahdidi teclbirler aldık ve 2 _Bakliyat fiatlarını bu se- ,Cddetli al ıolar) Bizim oçln ·G kı:-~· 
memJekette yer bullınaml§lır İn- Tü~k ırk1Jlın başlıca gıdasr olan ne mahsulünün bereketine ve !Ük b1r nn m-ır,: o;duğ-. ka~a.r 
ô11ü '.tür.k milletine, Türk mil- elomeiH ,,...k ktı""•u"Jttu"ı<'. Bu"tu··n .... c. l!ıokal,o.ka.dar b·C vocdzn \'(' J<J ,, r- , ihraç memnuiyetine, ı. 
l~ti de lnönü'ye çok yaraşıyor. bı.nlaıra r;,g· rncr. el<mek darJıiiını f tur. mcs .. ıe•'d.il', (ll.-avo :r..ıl' ~· '. B 1 . B .. k d . • " 3 - Yağ iatlarını zeytinyağı- kış,ar) B.ı •zalan ve ,.z: .. ıan tür!<<" 
• ra:"' ~s.en• ugune . a _ar ve sıkıntıısını hahl bertaraf ede- nın ihraç mekanitmıasına Q.eiiil, çoğalan ve çcıg.ı!tan tUrkcC• 
oldugu gıbı yarın da aynı bır- mcdnk. Bu hesaplar da göster - 4 _ Kuınaılann fia1ını artıtı- yüz ve her v3'kıt bu . t'k•m••tte ç•· 
lik ve beraberlik içinde sıkıntı- mektedir ki yalnız buğdayda raceğımı·z ekiplere ve bir elclen lışacağız. (B.-avo ,.,.., •• ,. al :ışJar) 
!arda ve sevinçlerde binbirimize 250 biın tonJuık bir aç•ğımız \•ar- idarenin vereceği faydalara ve Diiı>kii t>iirk ıer.ı·J,.,., mü3'twii ,~ 
d.2yanaratt emniyetle yürüyece- dır. t Z'!!iılhl hür bir vat<ına roahk o•:nak şı.uı· ~ 
gı··z ALINA1N ÜÇ İ e b ara, ve müte<..-anis bı mıl: te n1e:: up ! .. 

. TEDB R 5 - Et fiatlarını da memle"e-d la "' ına!-;:, me-rn.2.eıkcti mütt>t.l il :ure.- e 
A!>ka aş r Bu açık ancak şu üç şekilde timizdeki mevcuda ve dıevam ;o.re et.mc.k ve , •• ıan:n 1><>,.at ,t 
Topca.k\armuzı harbin dışın<la tut. ~apatılabilir: ett·r .. . . ibr . servet menl>alannı -~·:n1~•-1,- e .ı:• 

m:>k için biltün diki<at ve g:ıyrcUrnizi 1 - Çiftçi"1 memnun ederek ı eceg:mlZ aç memnuıye - ·~" "~r ,. 
sa .. ·retmeık1eyiız. Bu gi.lzd f6erı so- . . 'J tine, d't g-ömır.k: Jstiyorlal"'dı. Bu. gluı bil 

rıuna ka<lar gö>iirmelc ioin ümidimiz ıstihsali artt~r~ıık, Güvenerek nutedil ve ahenk- idallec "'""" biftr 1"ha.10k•.>k e ·· 
ar.ılmJf değljdir. Fa.kat bizim bü1'in 2 - İs1ıihliıki wzaltmak, li bir sevi-yede tutabileceg"imizi Bu gü:nkü tü·i "ctlrun .atan:~ 
=~-t ı··~ •-- 3 Ha ı"çte bui'ı:A.. _.. her gün biraz dah.:ı. k\.l\'"\·e-tlf'ndi .. 1i, """"'' vr ~a,..,mrzıı. rağmen b;r - r r. s-Y g.,,11' - funit e<Uyoruz. r .. : ... :1..1~.. · ıo k türk nUllet.i.nin he .. gün b:raz d11h• 
gun ~- •I'"'-"' veya praklarımıı: me · HAYAT PAHALILIGININ ~avl12ıe maruz k~l~cak olursa. bil- Biz bu üç tedbirin üçünü bir- TESİRLERİ refaha kıııvıı$ujf.ınu, Vı' bi!hls<$ 
tun var!ığmıı.z, bütün mevcudıyetı- den aldık Çift.çiyi memnun ııt- tüıi< köylüsüniin hı·r elin b;roz dl'• 
~;z bir tıek !draım. emrin~ verilecek-- melk i . fia;ları arttırdık, •sti1Jı- Zengin ve para.ı adamlar için ha yültseld;ğin. ;.nlaıı •• '.< ve kcyll ·, I 
Ur. (Bravo seslen) Bu ideal de son • . çın . . 1 bir mesele meveut değildir köylü bilci ve t.oprağı birle>tôron b!r ide

3
• 

!erdJmlze kadar çarpışmak olacak· la.ki amlıtmak ıçın cıniu ve resmi ve çiftçi hu mal.l.arın sat1Cı!arı- k doğru yürüdü~on,füll gör'mı ;, i>· 
tır. (Bravo sesleri, al'lt><lar), teşok!k:üllerle kontrolü bir dere- tiyor. Hep;mlz in: idealin yolcular> ~ dır, amelıe ve esnaf yevmiyele- 11 ı Baııda.n d<>Jayı ar.ıu..,,uzu hrr an ceye kadar mümkiin cııJan bil- :ı-ız ve mu,-J ak o ac .. •anııa inan'.• 

l'ini ve işlerini yeni şartlara da- -ruz (İ ali · ·' ı 
>;in kuVVE'tli ve haz1r tulu~ ve yük şeihirlerdc kiır.muş olan '' · n.ı an •e~e!' 
'.":'u her t!lr!U ôbtiınamın. her türlü tahdidatı muhafaza ettiık, ha _ ha evvelden imibak ettiımıişler- Son yılların ı:ayı-r1iyle düoyad .. ~ 
ıt;nenın o:zıeı~nde temcıtctız ettiği bü- riçten buğday tedariki i,,;n bil- d,;r. Görül:üyor ki bu hayat pa- aı~laruıın sıaJ:na çılcınış -0.an c• 
yük bir varlık olaraJı: yaşatmakta ıı.e haıisa Aımeriılı:a .. ~ halılığı bütün ağırlığıru bilbassa nivers'teli!erimôz, yükS<>k m,'1<'eple· 
'1lrn edecetız. Ordumuzu hPr gün ·. ·. ~ _mur~caat :~- muayyen bir miktardan azına- rlıruz ve bunları ı:ıolauran gN1~:, ri• 
biraz daha kuvvt"lll gömıetlı: hepime ~· Amerika h~eti, cl5 gun il§ veya ücret alan rıııemurla.,ra ; miz h1'!' an ağıı·l~ b>lg.1er! ve ar• 
için bir ca-, hUlr1lnıetı,,;z !""' de ıçınde on beş bı.n ton bu~yı tan adedlerl ;ıe id.•a!,, doğru ha'1"· 

,- ~ çektirmektedir. l 1 ı ı 
bir proğr:ım olınalıita d"""'11 eılı!cek- kendi vasıtasilıe getirip teslim Yükünü biraz hafifletmek iste cer yapmaya ha:.ııı· 11J1Qor. On\lJl 
tir. (~ar, b: .. vo sesleri). etmeyi sür'atle vadettiğl gibi, na- ; için bu cençlcrd;•ki h•·Yt'<:•nlan b•• 

HARICI POLITlKA: kiil vasııtası tarafımızdan ıleda- diğimiz bu a ilelerin reislıerine 1 raber yaşamalı: ve onlarla daha çat 
Oüınht1rVetinıWn Lo:ııan'da başla- rik edilımek rtile isted" . şimdilik ve bir başlangıç olmak çıal~mıalı: kora.rınıfay.z Bagun lçill 

,...n faal "" milibet hııricl siyaseti . şa · . ığımiz iiızere birer çüt a~'i(lkaıbı keza- hııriüz pek gt'nç olmai<la be,,.1ı<r 
: ;: :::: ':~-~. B~ • :~ ~di vermeyi ka:bul lik bu a~lerin reisler!ne ve eş- .1 1 ~:~=tf:~:i ;~~~7;:.:~ı:~~t,;~: 

.,... lerine birer elbiselik kumaşı 00 ı t 
durum, bu giln e<t iyi iııtikTar kPli- Arpa ve yulaf aç,ğımızı !ı:snen YP Ş 8ml!j ır. 
meolyle tawôf edilebifü. h2riı;!en tedarik etm~kl~ takat bil- meecanen vemM>k istiyoruz. Bu llti üç arası,,dokı yiiz binlere' 

Üç sen:edenlberıi düıııyayı ya • ·haSEQ bl..ı.. Ç<llc bol olan ve o-> bir ·Bundan sonra üstünde çalış- türii: genci bir tıek yoldan ayn! J>ed~· 
Jı:an w yrkan ha>le önünde Tür- gıda olduğu anlaşılan pıı.ncar ve pa tığımıa: d;,ğer maUkleiere geçiyo- fe v·;ırıı.,..,.ıc iı>n bmrlamyo•·. 
kiye moofi bir bitaraflık ile va- mUik ce!Dıdegi kü<beleri.oin mühim yorum: Köylüyü topraksız, t.oprağı da 
:ııi:yetici '"'-n•.alllNl<ldı ve yarın bmmı oıdunıın h:ıyvanl""'1a tah- :fııek ve ipekli ve diğer !Ü!k!S köyliisüz bırakmııyaC'ağız .Al • 

~·"' 8İs etmek suretiyle ka~ya çalı- k•.,laır top " da kıınıymnaz. Tüıııkiye });taraf- eşya~arın fiat!annı serbest bll'a- .., • ve Y""a~ yavaş ragı, 
hğı umumi bir pol:itlk sistemin• ı;aca~~YAT ÜZERİNDEKİ kacağız. !Bunları kim ve nasıl san'atı w tekr.iği sadece bilg~· 
işlemniş bir şeklidir ve pollti _ KARARLAR iBterse öyle al.ır ve satar. Bun- • ııin emrine g~iTecC'ğiz. cBra\>0 
kamızın ldm9eyi endişeye dü _ Fasulye, Nohud, mercimek, pirinç dan başka parııcar gibi alıcısı ta IJESlerl> 
sürmeyecek bir ben-aklığı ve sa- ıı;bi gıılll maddeJeo-in<lelti takyidatı mamen hükfımcl olan şekıer ye HALKÇI !DİK, HALK.ÇI 
mim"'_.. vardır. bütün bütün kaldıı'<lbk. Çünkü: kömür gfüi satocısı tam;ımen hü KALACACIZ 

'J ~w l - Bu mahsullerin her biri ko-
hıııPltere ile o}aın ittifak mua- l•yl>kla dlğer'.ıbn yerln.ı· kaim ola. kıioJ,et olan madldeler için ahm 

hooeıniz her Jk:i tıaTa!ın nef'ine ıı;ıır. ve satım hususunda tek dii~ün-
ol;ıraık vazife görmekte devam 2 - Buğday poJ;tikaımz muvaffak cc.miz bunlara, bunlarla ali>ka-

Demokratlık Tiill'k tarihir.in ae 
ri.nliıklerinden yuvarlanıp gelen 
ibiiyük bir hakikattır. Biz halk· 
cı idik, halkcryıız ve daima da 
halkcı kalacağıo:. cBravo ses -
!eri. tek partili bir devlet ku·· 
muş olmaıınız başl~a bu IY.i~-ıl& 
haltikaıta dayanıyor. 

edecEil<ıtir. Tüttkiyıe - İngiltere olunsa bü'.l"i>k ımk"'1rda bir bulgur dar sınıflar gözönünde mtu!,a-
İ.tıifakı N"alitenin ifadesi ve mevcudu bu ma<ldçlerin pahaJı:aş- rak, ahenkli ve mutedil birer fi· 
biraz E!Vl"el arzettiğim polfük nmına koJaylı.kla mon; olt>r at tcsbitinden ibaret olacaktır. 

. 3 - Öte.den.bt·r~ tılıyük ı;1iktttrdo Ald:ğırn"" ve almak yolunda ol
duğumuz kararlarla hal'.etmdc lste
diğ!'TIİZ işler o çeşlt jşJpnlir ki .h•~r 
BÖ'L, her badisr VP, her mtber bu i~
ltt üzerindı~ dı•rhr.tl tesirini. göste
rir. Onun \.;in hadise.lrri yakmd.an 
takip. etmek ve alınmış ka1'1ilrlarda 
t:Wvr\ kb§ı•lt•ri k.abnış ~· haall ol

mu~ 4e ()Il!arı töı-pil!Mıei<, k~lik 
ba terlbir:erde b<lşlU!c italıruf wya 
hasıl olmuş i<e orıu do]dıırm<ik için 
da!roa W"lnık dunnaya çalışac<ığrz. 

sıstemin esa-slı bitt- rüknüdür. fa•ulye mrac eden bir meıdekt>fu:. 
Yine o politikaıııın bariz ve 4 - HPr yrrcten gd<;ı hab"rler, bu 

samimi bir tezaıhiirünü de Tür- ı cin~ ıruıh...ctı.ı.11.erln;iz~n :-.1 s~v- çd~ 
kiye ile Almanya arasındaki bl'r<lkrt!i o!acoğ'nı r.f.,,t .. ,<yor 
lrarşıhklı anlaıyı.ş ve dostluğu YAGLAR HAKKJNDAKİ 
yenide!> tevsik eden Türk - Al- K.'\RARLAR 
man anJ.aşmiolim® göı-Vyoru;z, Yağ1.ar hak!kında da ayni ka-

Ha.rbin bu iki esaslı blll'Cu.JQ rarı verdik. Çür..kü m~mlckc~i-
karşı olan vaziyetimfaıi ve o mfade ihtiyacı kat]ılıyan baş-
de\'letlerle olan bağlar .. mızı lıca yağkır şunlardır: Tereyağı 
müsbet siyaıseti.ınizin barl:ı: ·bi - kuyruk yağı, pamuk yağı, Zey-
rer mfaali olarak arzettim. tinyağıdır. Ve aradaki fiat far-

Muılıar1p kil:ınelerin her ilci _ kı Ç()ğaldığı zaman btı madde • 
sir.de kendilcrile ahdi veya fili leroen biri diğerinin yerine ka-
rabıtal.a'l'lıınız ve dostltıklarımız im• olmaktadır. 
olan devletler yer almıştır ki Zeytinyağı ve diğer yaglar mu-
bun.l.aıra karşı da dost \'e dürüst !edil sayılacak bir raddede du· 
o!Jınak;ta devam edeceğiz, <Al- rursa ihracına müsaade edece-
kışlm-. ğiz. Dııımn82Sa zeytinyağı ihra-

Doıstluğuna karşı sonısuz bir cını bi.r tarı.Han tahdit ve hat-
hürnü niyetle me;:l:r.ı dostluık. ta mer.edeceğiımiz gibi diğer ta-
Dii'ŞIDla.nhğa karşı yıkılmaz bir raftan da de\let istilıliıkini zey-
11zi.m ye metan.etle muka:bele, tinyağına tevcih edeceği hulAsa, 
•.AJıkaışlar. işte hükUm.etinizin zeytin,pğı ihracı mekan.izınıası 
takip edect>ği harici siyasetir. ile bütün yağları mutedil bir fi-
tam ifadesi .• Bva.vo sesleri. atta tutalbileceğiınizi ümit edi-

DAHİLI POLİTiKAYA yorı.ı,z. 
GELİNCE PAMUKLU VE YÜNLÜ 

AI1kadaşlar, KUM.o\ŞLAR 
Dahili po!itikıamızın en mü.- Fabrikalar vünlii kuma• ih-

hi.ın c~pheffi ik.bsadi cephedir ve tiyacl!llll?Jl.n ,.u.;ıe 80 iru, ııa:ınuk-
bu Jlolısadi cephenıin en hararet- lu kuıınaş fütiyac:ı..'l!ızın da yüz-
li köşesi de ~e mesclesidir. de 6-0 ır.ı tatmin et.mektedir. Is-

Bugünkü stkmtılar bilhassa tihsal edi1e'l bu ilki cins kumaş-
iaşe etrafında tıcıplanınıştır ve da da devlet fabri·kalarınm lıis-
hepsi muvakkat ve geçici ve seleri yüzde 50 den biraz fazla-
harp!e beraber nihayet bulacak dır. ~ açığımız olan bu yüzde 
ar;zalardır. • 20 ve bu yüz.de 40 hük"ilmetin 
İlk işe, en mühi.ın gördü(:ümüz yardımını bozmakta ve kara pa-

huıbubattan başladık. Gördüls: ki zarı yaralnna!ktadır. " 
bu memleJ<et, sulh zamanında Bu mi:lrlarları i!ltihsal içir.. f~b-
bile kendisjne ancak kifayet e· rikalann bir kısmı üç, diğer kıs-

mı iki, geri kalanlar da bir e!U.p· 
deb:ten hububatı yetişb ·Mnış ve le çalışm~ktaıdı.r. Kumaş bulıra-
pek müstesna senelerde pek az nmın önıüne geçmenin en makul 
füracat yapmıştır. Fakat harple yolu ;.o;tilıs"IIW"imizi ihliyaçları-
beraber koskoca bir ·Türk ordu- mızır. derecesine mümkün ol • 
su buğday sarfiyatın~ yüz bin- du/!u kadar yakla'}lırmaktll'. 
lerce ton arttır<lığı giıbi Tü'rk or- Bunıd~n evvel çok yerinde a-
dusunun Jıayvanl.arı ela arpa ve lır.mış bir kararla hu.;~i pa -
yulaf sarfiyatını yüz binlerce muıklu fıibrikaları münhasıran 

IDl'.l uttrrmı.şiır, ve münftıasıran devlet fabrikaları hesabına ça _ 
bu yüıxle müva<ıenede koskoca !ışır bir hale getirilmiştir. Biz 
bir açık peyda ollnuştur. bu gfuıcl kararı hususi yünlü 
HARP BAŞINDAKİ Bt:GDAY fabrikal3ra da tıeşmil niyetin -

STOKUMUZ VE İNGİLİZ deyiz. 
YARDBU PAMUK MAHSULÜ ÇOK İYi 

Di~r bir hes<fua göre harp Pamuğa g1?lince: Her şeyder. 
başladı.ğı wman devlet e • evvel haber vereyim ki, btı sene 
!inde 250 bin ton bir buğday pamuk içjn he.r yorden gelen ha-
stoku vardı. Halkın ve tüccarın berJ.e[- ça.lı: iyidir. Bazı sebeplere 
elindeki miktar her halde bu binaen azalan ihraç ~'1iiırni.zi 
miktardan az değildi. Demek bu maıdde ile kımrıen telafi ede-
harp yıllar.na 300 bin tor.. bir ceğiın!zi üıınit ediyoruz. 
buğd&y stdku ile girmıiştiık. Bu Buray~ kadar, hayatım1zın baş-
&tok biızi y~Jna lki sene rahat Jıca zaruri ilit:yaç maddeleri Ü· 

yaşnıtı. Üçüncü seneye pek sı- zerinde a:d ğımı-ı ve alımak ni-
kışı:k olarak girdik. Bu sıık~ıık yctirde oldı..' muz kararlardan 
y;lda, hu::~·tınuıxla •Ü na la y.;d be ısettim Bu karar ve dü~ün-
et.mcyi \a:.ık bllclig "il )UZ kJ.- ' edere gön;. 

Arkadaşlar, 
Bu günlü!< bu geçici •ılcınttlardan 

sonra. biraz da daima artan, da.tına. 
kU'\"Vetl enen ,.p hlçlıôr valôt cll!ğiş

m:yecek olan i:-ıuınl.'1rmızrla.n vP \.'9.r
lıktarırnızdan bahsedıecfl:ğim, 

Biz ne sarayııi ne sermaye • 
nin en de sınıflaı-ın saltanatını 
lsti~'OTI1ı. lst.ediği·miz sadece 
Türk mil1elinin hiikiırn:~·ettdi~. 

Arkadaşlar, 

Tü~kün bugünkü kudret ,., 
hak'.mi~;ni yaratan Büyiik 
Millet Mecllsiınlzden ve o Mcc· 
!isi teşkil eden siz Milkt Ye
kil1erinrlen itimad ve yardım :s
ttyerek sözlerime nihayet ver.· 
yorum . .Bra'"O .sesleri sücck:1 
alkışlar •. · 

Ba)anlarınıu.ın Gi7.li Tuvalellerinde Kullanacağı Gayet Sıhhi, 
Ufak, Yumnşalı: Adet Bezleridir. 

Her eczane ve ıtriyat ıınağaa:alann.cla 

FEMiL ve BAGLARINI Arayınız 

Münakalat Vekaleti Devlet 
letme Umum Müdürlüğünden: 

Limanları İş· 

İdareye mavunacı c:ı 'naoağırı.dan ~ağıda.ki sera11i haiz olr.ın!ann Ga!atac:J:, 
İdıare }.'le:kezinde tllf>.Pfk.törlü!e n1üracaatları. 

l - Muv=at a-rlijjni. ve 942 ;ı<Jk!amas.nı yapmlş olr:ak, 
2 _ Zabıtaca musaddak bilsnü bal va.raksı \'e liman cUz1;.!l1nı bdrn.ıl }re;'" 

lUJJO"l•k. <8352• 

İSTANBUL İKİNCi İCRA 
:MEJ\IURLUGUNDAN: 

941/2455 
Biı• bJ>!'Çlan dolayı U/2'1S5 No. lu 

dıo<ıya ile ıha<ıiz edilen muhtelit c:ns 
ve şekildt\ ve Qıalen parçalanmış bir 
bald 5 adt"I ba!lkıül w ayar dir'ıcmi 
13/8/942 tarihine müsacl.ıt Perşembe 
günü saat 12 den 13/3-0 a kadar Ga
Jatada Mımj)ıanl' caddc'6i<ıde Kara Ali 
:Kaptan sokağında 17 No. dükkan ö
nünde satı 1 a c:ı'lctı r. 

O gün mızhıemmt'n ln~ "76 
ini bulmaosa ikinci arfü"!Wl& 18/8/942 
tarihine mi\3ad't Sah gUnll aynı ma
hal ve •eal!ıe yapıJa.·ak en c;ok art\ı
rana ihale C'd. ecük:!.lr. T Jplc ..ıi.n seı

t~ ,..manılarında m!>ha1linde buluna- j 
cak :nen~runa tr . .;ı ~·cJ..ıt,J.rı ılan o- ( 
huı •r. (43!0) , 

Traş Bıçakları 

Cildi tahr:.., etmez, 
cildi yumu;atır. 

Her yerde P O K E R traş 

bıçaklarını arayınız. 

Satılık Çiftiik 
Aritiye i:st& ... yonı•na yirnı: daki. 

ka mesafede Sak.arıya Nehri kt·
naı·ında 8 odalı büyü1: b'r f'\ 1 

baı;:kdca mütt"'add!t çiftç1 od .. laı • 
ahır vıe samanL.k \e anha • ,..,, r 
değ:mneni ile aoo kusur dö:lll~ 
.razlsi olan AdapazJ.rı:ıa bir sant 
m.eat"<!e Şül<llrkr Koyu na. ·Y 
anılan QOk milnbit ve- m da. 
Rf'l.ı·vl asg:ırt 10 b...,, ı•a g -
""°~., kilr.rık I'": r ç. 1 k sat :e 
D3ha taz'a ·L.!;.-..ı t ı • ı tiy 1· 

şı.; adn. e n c e~Pbıl 

!er. 
ı< z: '" pı1t B~ • t d 

1..7 


