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Sayfa 
tlaJ9 8Pf'JWde 1 &UIUf 

Mahruka· o.is ~ 
halka da odun v 
kömür verecek 
(1azııı J ncade) 

~aşvekilirnizin nıühirn hükü
et kararların.ı bildiren nutku 

arlık vergisi kanu
llunun ehemmiyeti 

Yazan : AsUK Us 
~imis ve Milli l;f'fı· ı amamf heyetinde mttsakereei 1ra •. 

ln6nllnlln bu seneki ıvlqtmlmııtır. lleeli9 ammnl 
lldla ile Sarac;oihı bilkô· 1 heyeti dün 1119llaJI lriT defa tl'Jat on

YWctili direktifler• dik- ı ifa ve llhden Nara saat lct. to('
• IOD llnleria 'ktnıadl Janarak -.ym Batvekil 8arwol1a. 

kutıaada çok mühim bir f ııan natlnmda .. lhtilU lcnbn,. t•· 
tl!ııı.L~ alıwağı111 tak- 1tiJi ile tanlf ettiAi bu ll11"ha11 
t:::'"'lll.fdi. ._...n ne olac. Mldn __.. ... ittifatn ilfo iti• ... 

11•tleaberi merakla belde- naa tekline ~ .-n-aftü 
il!.. ~ler Dilla1et db Bil-. olmattar. 
~ lleclisinde katf .-lril- RMibt ..... ..... •qatm 
...... •• banlar aruaada en mnaml vui7etf i.Cinde mfltll,ea 

• ~ ..... bİI' de "~ar- · tin ....,... Wanctap ilruaftdi sor· 
kanunu bbal ola•- luklan ....... lein" Mı ook 

~...._ ltDllnef4 a7l•rdan-
...,,a>1 .. Wr tanda ca. 
~ lılAkteri•R
U.Wrlllte~ 

Partieinin .. 1ı gllnldt 
...,_ ietimama ana ..... 

~bnllb. Alqamın tıaat 20 
lllren lııa ietimadan 
~ bU~ ıktıaat, mali
adliye enclbnenlerinclen in

' tGilen bir komisyon toplan. 
.! .. bmisyoaan mtiza"6re
,. ........... t 21 inden aa
'-t d6rdtlne kadar atlı-

idari .. adll teerlbel..r ,apdİnlf, 
maalesef banlann bit biri utltp 
olan aetie.ıl __..,.., O.iti 

lnln'lattı ~ -
geemesiae meebtlriJet ....ı olm8'
tar. itte dh BUyl• MiDet •ft 
liıinin tuvibl'ftden ıt(U ftrhll 
veJ'Iİıli lrananua ebemmiJ~ iNi 
noktadadır 

Kananan ba ~kl1 ve mahiyet:. 
ni teharla etfômekten nu1tsadı· 
mn. tatbilriac memur olanlsn lleT 
an gerek hlYlftm.tia •• pretl 111. 
J1lk lleelisiu murabbeJeri altın-
da balunclaklanna dik1rat1erini 
celbetmekth·. Kanunun tatbikine 
memur olaalann İJ'i hareketleri 
mllklfatlanffınlacalı ~ihi !terhan. 
gi bir saiistimale ula m19'llllııha 
edı"lmebizin cesalMchhlaealına 
herkes emin olabilir. 

DURUM 
sanın işgali ve Fransız Afrıkasının 

teslimi neler doğurabilir? . 

'Zenginlerden variık vergisi alınacak 
1 

'Sabit geUrU vataada,ıara 
1eıasb 1ardlmlar J•pılacak 

Anbre, 11 (Valat) - . Blytlk 
· Millet Mecliai burUn ıaat ıe de 

ilriDCi bir top'antı yapmJI ve nr
lık veJ"lis; kanun llyiha"m mi· 
zakere ve kabul etmitdr. Bu mev
su berinde ll'z alan hatipler ıniln 
mücadelede Anadolada tf!~rla
rm ve 8el'Wt Mhipltrinin nar.1 
bllylk ve tentıi 1-ir imtil:aa ~t-1'· 
dıklerini betitmi1kı' ve ba fe\'ka. 

ilde aJavalden faydalanan Ttlrll 
tllccarlanııın yurdun tehhkede ıo 
rtlldtllU bugilıı!erde de bu tarihi 
ve lft'dli YUife)i yapacaklannı 

b1'1eJlemitl~r. Kanunun lYi 
tatbik edi!m~lini ve nilld:aoıJe 
..,.,+nn lid~e cesalandmlma 
mnrn teminini iatemit'erdir. 

Baadan 90IU'& CSJen me!>v•Jann 
laltlralan tam ve yeni 0-.lıUiye 

Vekili Recep Pekere mu~faki
~tler temenni edilmiıtir. 

Meclis cuma gOnO toplanscak
tır. 

(B&fVeldliriıizin nutkunun tam 
m•tDfni S ve S neı aayf alar:mııda 
vı~ ver,rta;nin tatbikatı halr: 
kındati havadisi llçllncll ayf amI%
da balacıbmız.) 

_$ ·imali Afrikada 
muharebe durdu 

Ami·al Darlanın emrile 

Fransız kuvvetleri 
SHlhlarını bırakblar 

• 

Almanların T unusa tayyaralar~a asker 

..-ı~.au..- ..... 
~ u (A,.A.) - Amhl 
1alJ n ~.A..Jll;l•nvert• ,. .. .., 
.uterl .,.... ~ ,apı!U 1ı1r. 
topl&Dtıdn ...,. Amiral Dutu 
J'u da dalıll olmak blN pal Afrl. 
kada bul1Ul&11 bClttlD kumandalıl&ra 
mullaM'm&tl Jıumek lcbı emir nr • 

mittir· 
'1'9blfl, ı.w- ....... ~ 

r1Dbı ~Jlrdd Tunua doll'U .ar.ı 

ı. ~"C. otdiddılı'lm .,. ec • 

-~ a..eıe •MrlertM sere 11maı u. 
rt'*8Ja f;ıllllm4ne · '1'llllu dallU delU-
dir. Tunuta mlltt.ftlr nneu.en mu 
kir.ftlD•t edl1ecllt l&bm1ll edilmekt9-..... 

O...ral ~onr, Rabat'm Am• 
l'ibbJar elinde bulundulUltu bildir • 
llliftlr. 

Şimal Atrtka mltt.nk umumi ka
rarı&bmm rnmen blldjrdfllne sen. 
mUttetlll lı:UVftU•ri Buırt ltmanmı İl 
pi •tmfll•rdlr. Bu .. bir Koetantla r 
qaletinde ft TuDUI& pct.D 701 tla. l 
rinde bulunmaktadır. ı 

Dail>" J:zpl'Vln Ulc•rt mıibablrln• ı 
SIN tiu aba.la erkenden Londraya ' 
plen bir baberde Tunıut&Jd J'rauu 
umumi vaıtaı amiral ICatna, AID•rl. l 
kan hat)armda buhm&n BeW"e llL 
»iftJr, 

GeMraJ Aysenhonr, 1ıUaıa f'lll)a-

n .o,lemlltır: 
(Devamı t ncfde) 

LlllJ• •• , .... 111 

Mihver kuvvetleri 
Seydi Barraniden 

atlldı 
. Mihftrin kayıpları 98 bin 

kiti:ri buldu 
Dhlre, U CA.A) - Ort&fU'k in. 

ll1is Jarmltlel1 umumi Jı:ararc&'Unm 
qbJdl çarpmba ma,teıü t.bdll: 

DGn 1aJı ,otu boJuDd& tlerl17A la.. 
taJanlDJS dlfl"Ul1 Btdib&r'anlden at
mJll&r ..... - Sol'dekl 4lfmU bt.S 

(DcNlllı J aeld•) 

Çörçil Mısır zaferinin 
ehemmiyetini anlaltl 

ikinci cephe propagandasınm bir 
şaşırtma hareketi olduğunu Hşa etti 
......... u (A.A) - QlıtD 1ıaıtbl 1 BlrlDc1 mDlf lılr IDdlıl ..... "' 

.A.ftm lrlmlrUmd& 1ı1ı .cu ..,.._ &1,Di wnında lllmal AtrUradalll .L 

mllUn ·-Sa.' ... J ., 

Al7langa ve ltalg 
Fransagı ta.w.amile 

işgal ettiler 

Lavaı 
Kont 

Münihte Hitler v 
Çiyano ile görüştQ 

Dla Almaa n lı.aJM llıtalan Pl'll tındau u.mam.lyle ltcı&I edlJea ....._ 

- - ......... (Vlll l'rw barltacla be7u olarak ıaıt ı• lttlf'-) 

<Yan•ı .f nclJde) 

Kutlu 
111111 ...,,..... lıaJDlar, atamrıa 

elmlnlr ...................... bL 
Jlk ..,..... ....... t,eeelll ...... ,.. .................. 
.. ını.-...-lıqbebclar 

_.. ................ Olba ..... 
--. t trı--. ı-•·· ••• JQrcla.. 
.................. Pdnmirte ol-
....... .... ........ Ml7lk 
............. 111111 ....... l'ldL 
... ......... .......... lılr ı-ıanrt ...,. ............... ,.. ... ,. ... 
.... ,.. ...... ft ... ... 

.. ealaıa ..... ,......,. adam 

.......... ua1arm ........ ,.., evlerla. 
UılSr'ldıl .. - palı toprak 

olsun 
b'rma tdDbrllea sıellt;lll .... ft ._ .....,. ......... : ........... ~ 
lerta .., .... ft .._.. ........ ..... 

..... lıblla uaı .waaa- .... .. 
eamtJet. ftet. en.ette ..,. ellıette (t. 
met ID&ıl) lf'1 14r 1911a fllllDe&I ._ 
798lllde ldJeeeer ~-

Oa eelds IDllJ98 '1"lrtEla ......... 
reoe emat)'9tle ......,. .. at? 2* 
•tae eeerlertaı IYlllerelr ........ 
mtls 1ıa klJMet Ye feneet,e ..,.... 

nlr. lıbe blrllanlt bir elrl anhıa 
~ au*'- ..,.. _..... 
--. obmkta devam etemeil' MiL 
Jete bactbl kutlu olma. 
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1a•aribten bir Japrak - - - -
· ~ Kardeş kavgaları 

Şlmall Alrl• 
muharebe lfl 

(Baştara/ı t 11 

-40-
~ t · Şah İsmail, iki kazan kaynattı ve suçluları 

diri diri içine attırarak haşladı 

"- BUyUk ibir ııınJıarebl 
dık diyecek deBUlm. • su 
arkadaılarımız olarak teli~ 
ruz. Şimdi yapılacak ıey, 
tlzama sokmaktır. Oıılar, 
nı korumak için blslmle 

naım oş'ktun lı:ılı~clti. HC'p o e\•' sızın içi melen gelen men rt hareket 
ki, bryot, delik deşik ~üzlerl 1 ı er lerc elıeııuııİJ'el \eri yortlıı. Bu, hr
nn beni dü~üneceği~I, benim r.ı~:ı·I m.cn !terk.esi~ ~örülen tabii hır hat· 
tımı temin cdcceğinı, yalnız bcnım ılı. Kenclılerını mfıbud uğruna ca 
snodetıme ç:ılışacıığını tekr.ırJ.ulı. nnv:ırl:ırın pcnçelm-ine nlnn ch:ı.ıe 
Hırdcnhire ona bütün km·vetiınlc: ins:ınlorı gibi vnp:ıc:ık dcğllılim ya .. 

Fransız kuvvetleri ae 
Nevyork, 11 (A.A) -

Vişi F.rarc:ası ile dö Golcüler iki Yazan Yeniçeriler Seli.mi istiyor, onun Franaız hava kuvvetlerinJıı. 
!:af oldular. Fmruıız kanı ta§ıyan t 1 kahramanlığını dilden düşürmü • tan mUrekkeb olup bUnl 
fertler birbirine dUşmnn .. 'l'ariht: Niyazi Ahmet yorfarclı. nUn hareket Uaa(lnUn Faı't .. 
bunn benzer hadireler pek !;Oktur fş bu ımfhada ikt'n ordu Şeytan. kisinin de Dakarda oldufU 
ve Osman!ı tarihinde de ikinci Ba-

1 
kulunun bulunduğu mevkie gel - mektedir. - Ya sen, sen ne in? Srnin lık Onu bir kartal, kendimi srı,·ercııı, 

:ırzuların .} ok mıı? Sen bir lıic 111 •• onu bir arslan kendimi doit keçi~ı yuıclın oğlu ile arn..<::Joda vukua la tahammül edemedi, GUç halle m;~ti. Asker'er muhtelif kollara Afrikadaki Franaıs fa 
gelen c?Uşm!lnlığı bir misal olarak l:a§mı yastıktan kaJdırnruk §Öyle 1 ayrıldılar. Ali pa.cıa yenic;erilerin mütarekeden aonra yıktlll1 sin? a ıyordum. Hem onun c!lerinde 
gi>Hzrel:i iriz. dedi: 1 en eesurl:ınndan iki binini ayıra- ıar.n son zamanlarda D•)e b:ığıracnklım. bir zavallı kurban gibi çırpının:ık 

Padişah ik!nei Bayazidin oğul. - Kullanın, siz ki bcr.im ek:ne. 
1 

rnk takibe çtirtl, Sarmısakl;t kö • t-dllmi§ olduğu tahmjn eJi J>cnçercnln öııüne gittim: 1 ıl İSIİ;\ordum. He-,m de bundan şıkl
pcrdelerln ötesind~, t:ıbiole bir in :ret eder gör:inüyordum. Jarı, ihtiyar babalı:ı.rı öldüğü vakit ğimi yiyoraunuz, asiler il=erin: yünde düşıao:nma yetişti ve <;ar _ İhtimal Fransıztann eıı..ade 

onun yerine geçmek için birbirle- yilrüyünilz. ı P'Ptılar. Muharebe çok şid:letli ol- mühimmat ve aka.ryalDı re selin dm:ılh fıren ay ışığına d.ıl - Ah, ne fonasın! 1alim can:-· 
rlle rekabet ediyorlardı. Bayazi~ On bin asker birden: du. Her iki tarafın kuvvetleri de Oe:r.a)lrdekf lngtlls 

dım,. ,·arı 
tahtınr oğlu AhJl1Ccie h:.,.al•!"'l":ı... :ı:- - Allahiiekber. diye b::ğırdr ve bir"r semte ka~.a.rkt-n Yc?i .. · .. .,.a.n A Londra, 11 (A.A) -...... 

Ona b:ıbomdnn bnhsetıinı: 
- Ben onun boş bıraktı~ı :H· 

ri cfolctlıı"Dca#ım ve toşacağıırı: 
Dedi. Birdenbire, kendındc:ı 

kendi kudretinden !iÖz açan lm ~c· 
ni erkek öyle hoşuma gitti ki .. n··~ 
nuna sarıldım ve artık onun eı:~ 
rinde bir aşk oyuncağı gibi inciı:. 
mck, kırılm~k, inlemek nasip ola• 
cağını andını. 

Falrnt o, şefkat \e ferağ:U dolu 
bir sesle dedi ki: 

- Haydi, eni nrtık ynlırnyınr 
Ye dinlcn' 

Dinlenmek!.. Denim vücuclünıün 
,.c ruhumun dinJcnmesi icin içiııı· 
rlcki rırıınalnrın, ünıid ve ~iiphcle 
rin dinmesi Jıi:ı:ırudı. l\emol bu h:ı. 
kfknti lınJü göremiyordu. Bımn ran 
men kız.rnadını. 

Deni so:rmuğa ha~ladı: the.rinı• 
de nrtık fazla olıın şeyleri birer bi. 
rer çıkarıp atJıkca rüyd knılnr, av 
ıı;ığı k:ıdar lınfifliyordum. Vücudu. 
rnun bfnız sonra onun rırznl:ırla rı•• 
rılcin,an ~özlerinde :}ıkan:ıca~ını 
duşundükçc derinden derine, haz 
içınrle titriyordum. Rana sordu: 

- Ü!;ü.}or mumn? 
He'kl ti'ı İ;\'oı dum, fak:ıl üşümü. 

Yordum. l'zun z:ıman aç knlan bir 
nd~nı hirclenblre pek kunclli ı-e 
cok Yemek l'erse \'Ücııduncla fen:ı. 
Irk hisseder, lıatııi ölürmOş! Bcu 
ele ~ıınki ö~le olacaktım 

İçim nlcv alev y:ınıy~rdn; Jll'dıı 
hu :ııcş heni ısıtııcaltı yerde üşntü• 
yordu. Ch le Orperi\'Ordıım ki, an 
C'nk kor halindeld hir ateş yı§ını. 
na knrşı kızara, k ıznr:ı kırrn'lan fr.• 
"C<:ık it>ek lnınalJ:ırn öenr.i} ~rdum. 

7.:ı,·allı adam işini bilircmedl .. 
O kadar boklediııiın son dakı1<n 
gel neden C\'Yel öeceliğimi ıırammı 
bir perde glbi tuttu: b:ışını ba~ı.ıı 
tnrar:ı çe,irdi; soyunmamı :-icn rt· 
lı. 

Ondtın utanıyordum. Fnl.::ıt isti .. 
.l"Ordıunki, buna nldır.ır.:ısın. lstc • 
ıue.k~lzin ört~nmoruc bokınaılan be 
nimle hfr oyuncak gibi eğlensin ı 

On:ı \ ncurluıııun ince Ve suıel 
oldıı~ıın:ı şiiphe clmcıli~iın hatları. 
nı, girJnıi ve çrkıntıl:ırını gösı~r· 
m<'k h:ışlı başına bir saadetti. Bun 
dan malınım kııldıın. 

Kızdım. İnkfsanmı:ı nksini y;ı. 
züınde gürdü; ~·:ıplığı yanlışı <lü. 
zclbn"di; dalıa fenasını ~aph: 

- 1 temf.}or :ın soyunma \\ .. 
dide; haydi hunu da b(;ylec: gl.Y'J. 
St-nin istediğin glhi ol un; rnh•ıl· 
sız elmi;•c>im! 
, Dedi. Hırclrl bir Jınrekellc gh·~ 
rlim; .}alııA.ı Girdim; iirliindüm. Al• 
nundan öprn: llJr zif:ıC gecesine ne 
kadar uygun bir öpiiş! 

- Mü ıı:ı<fe erler:scn hen ele ~ovıı 
nayı.nı 1 • 

lliHA bilmeyen hu kaha 1'lC7.nkct 
h:ı\'ası içinde bunalını5ıım. 

Bana yuhnrıvordu. 
Aptal! .. Ilu fH!nm önüne koncın 

bir Hmf!Ri hile hemen Hıncsini 
bılnıi:ror! 

Di~cbnijırırsonı : 
- Ah ne ivi in! Ne kunelli '" 

lollısın !, .. 
Dernekli. 
Bu kadın bilmecesini o hilmi 

)or<lıı ve nıılıııne<.lı. Halbuki, erkek 
kadını yener, k·ıdın hu hezımetıl<· 
nıuzaffrr Ye mesut olur! 

. ..... 
Anımızda kötfi hlr cekişıne o·, 

du. Ona ağlr sözler söyledim, ciin· 
kü cılğın gibiydim. o cin bana söy 
Jedl; foknl en sert sözlerin lıilc yal 
var:ın taraflnrı \'Orclı; asıl buna s!· 
nirlenlyordum: 

- Acınacak bir insan! 
Snnki cıkışıyordu: 

Cl>n1tmı var) 

Mısır cepbeslade 
(Baş tarafı 1 ncide~ 

cılariylo çarpıomalar yapmı~lardır. 

DU1'man esirlerini ve harp mıı.ı:ze • 
mesfnl toplamak gfbl muazzam bir 
1§e devam olunmaktadır, 

10 ıonteortıı gecesi ağır ve orta bU 
yUklUktcki bomba uı;aklarımız SoL 
hım etrafında toplanan d~man taıı~ 
vasıtalarınıı tekrar taarruz: etmişh:r. 
djr. 

Diln av uçaklarım:z doğu Siren&L 
ka Uzerlnde deVtjye faaliyetleri yap. 
m.ıılar ve Tobruk üatUndo geçen bir 
hava çarpışmasında iki dll~man avcı
snıı t&hrib etmt,lerdlr. 

• Ayni ~ce Sardenya arasındakj ha. 
va alanlarına da taat'ruz yapılmrştır. 

Bu hareketler sonunda ucaklarımız 
dan dördU geri dönmemlft,lr. 

Alman Teblifı 

Berljn, 11 (A.A) - Alman ordu. 
lan başkomutanlığının tebliğinden: 

Mısır cephe.sinde Alman kıtaları 

plAn dahilindeki hareketlerlr.e devam 
etmektedir. Burada ı:ı 1'U§lllan tankı 
tahrip olunmuştur. 

İtalyan tebliği 

Roana. 11 (A.A.) - İtalyan or· 
ciulan umumi karargiı.hmm 8!>1} 
numaralı tebliği: 

lıfrSir cephesinde 1talyan ve 
Alman kıtalannm h:ıteket!cri de • 
vanı etmektedir. Kuvvetlerimiz 
için mUsait giden çarpı§m:ılar sı. 
ramnda ou kadıı r dilşman zırhlı 
\'as:ıas1 tahıip ohınmu~tUT. 

Mihver hava kuvVC'tJeTi geni!i 
lir faali.ye-t göstermiş ve dört !n
g.1.liz uçağr dü5ürUlmUştür. 

Alman e5'rler 

T..ondr.ı, 11 (A.A.) - 'R,;şveki! 

tirorılu. Selim İ"c her ne pahası. hü(:um e-tti. li paşa da Şeyta'lkulu da ölüler mUtte!ik umuml ka:&rC 
na olu~a o'sıın padi~ahlığı ele ge- 1511 yı!ı 4 temmuz gün,;, arasında idi. diğlne röre, general An 
ç!ı meğe ıı.::.uıetmiş.ti. Hunun için Se1im, Karabulut adında~; ~ins Ali Pcışa <'enk mcvclanınıla ö- mandamndakl birinci 1nsfdl 
babasından :zin almadft n Kefe ve atının Uzerinde son sılı a tle harp Jc:ı ilk Osmanh vezindir. l":n' vet- Cezayjrde yeniden ha~ 
Çerkezistan ;c;Ierine kR~ar s~ya. sahasından uza.kla<;ıyordu. Eğ~r ı li bir fikir ve sanat wla.'T'ı id

1
• A. mı:trr. 

h:ıtler ynplı. Bayazit oğlunn yaz. ) altında l>'.ı at bulunrunsaycı, nınh- li:"l ve şairleri munta1aman her ay Tunus vazjyetİ 
<lığı bir mektupta kendi eytıletine vo~an ordusu ile kendi&i d~ bahcı- Earayında topY>r nnJarla kn-:ıu~Jr Londra, 11 (A.A.) -
clönme::.ini bildirdi. Selim, bı.: em- ya karşı gelmenin ceza•.ın' P'öre • 1 ve ~iind'! üç yüz kese p=ın da.:ıt- 'l'unu.sa çevrilmiştir .• ı\lJD 
re pacli.sahın hiç bir suretle yn - cekti. Gcnı; ~~hza<.le. bu m~harebe. tığı o'urdu. lstal.bulı'laki Hadı.'"l: Jannın tsyyC"l't'l:r'e TuJld 
n aşmrync:ığr bir istekle kıı.-ş:1 :k de iki bin scçm: .slivari 1:.:-ly ... et- Ali paşa camileri bu vezirin eller· dikleri bildirilmektedir. Si' 
\'Udi. Şehzade Rumelinde bir san. ıni~ti. 1 ler;tlir. rcletln nerelere indikltr~ 
cak istiyordu. Bunun m~na,,ı a- Bayaz!t, oğlunu nıağlüp c. t\iğin- j Ra~sız kalan Şeytankulu ask~r tırdikleri kuvvetlerin n 
çıktı. 8-!lim, h<>.J>:ıst öllir ölmez iUc den dolayı memnımdu. Selim, 1'0- , lcri ~a!:ı İa."D!lilin memleketine l:at:· ret oldu~t tasrih o!unııı• 
fırsatt;ı mernmma nail ol:nnk i;in yük ;>il!alar kurmak ve ll"t.vaffak makt2.n baı:;ka çare hu'arc'ldılu. dır. • 
mfunkü~ olduğt~ !kadar payitahta olmak için. ka~ınp~d~ri ol:-.!l Kırü.'l 1 Yo'da büyiik bir At'~m ker•:an·n., Berlin r2_dy°'.'u, Anıetı t 
yakın bır mevkıde buh.nm:ık ar- hanına nıısafır gıttı. rastlad:m. Çapu'cı..!:ıı b:.: fırqat' bu :!!a.b11htan~ Tunuıt• ,, 
zıısunda idi. Bundan ba~!rn tam Bu vakanrn ecvnmmı k1.s;:.r.ı ~av knı;ırmadılar. Hcır.cn ya~.1av-ı za ge".;tiklerini bilciirmekte 
yirmi altı yı'dır bir kere gürmc- dedclim: . b:ı:-;lad,'ar ve hinden ziyaJe -:ıdam ' tefikk 't i.."C Birle~k n-jJ1ttl 
diği b:ı.bısmrn eJiııi öpmek iç?n Veziri~z::ım Ali pıışa, e:rııfı kaqıp ôJdürdüler. Enbiyanamcvj ya.zan sup lı:;talann Tunu&ı. vıı 
Edirneye S~1meı-ine mUE::ı.:ı.de e- kavuran Şe;vtankulunun l'zerine meşhur İran şairi lbrahim ~ehtls. dı:.ır bir haber vermeme~ 
dilmesini rica e<liyordu. Lüytiık bir ordu ile hareket et~i. A- teri de oğlu ile c.rada idi. E~Kiya- N'evyork radyosu, mUtl 

Baba padişah, oğlunun her iki li pa.ş..'t, aynr zaınanda ııehzarle Ah. lar, oğlunu babasının C\nf"lde öi- Tı.musa pek yakın bir ~·e 
istt-ğini de rcddıetti. Selim, bu. med~ tahta çıkarmağA muv:>ffak o. dürdUkten sonra kendisinin rle lunduklannı söylemekle 1 
nun üz~ri~ )Joi.r ordu ile Edime il· lac~gınr um~yordu. Yold:-ı ~u ha. bcı.ı;nı m;urarak Şah lsmaill" bllviik yor. 
zerine yürücü. Padişah, Runıeli berı aldr: kahram..'tnh:k":ır ynpmış in!lanl~r Müttefikler Cezayirde 
Beylerbeyi Hasan paşayı '>n beıı - Şeytankulu Han şehzadenin gibi iltica ettiler. Ecıkiyalann ba. ask~r ~ıkannağa. devanı 
hin kişilik bir kuvvetle cğluoun Yedi sekiz bin kiı!iden mlirekkep şında biri Sı•ltan. <iiğeri vez!r na- dirler. Halk bunlan al~ 
üzerine gönderdi. Ha:mu paşa o~dusu?a hücum rdcrek dağıttı. mınr almış iki baş vardı. dır. Müttefikler ba~ka bift 
henüz bir .rrerhale yol ahnr~tı ki, Alaşehı.r beylel'beyinin hazinesini Şah İ<1mnil bu adamlan1ı alçak· talara da askl"r ~ıkarıııa) 
Selimin s:ı.n('aklarile kar§ıhtsarak zapt•ttı. Kırk katar deve :ıc çeki- ç;ı vahşilil:J.erine fena halde kız. Tek1ip! 
geri döndü. Bu, genç Behza~; için lip gitti. mıstı. Kah3hatll'l"ini yüzJcr:ne ver Tunn'!I, 11 ( .l.A.) -
büyllk bir muvaffakiyetti. Askt-ri Ali paşa, Şe)'tanlqılu i1e kar~ı • du. Sult., ... -ııa vezir a:rağınn k't)'.a • mihver kuvvetlerinin çt' 
de bu hadiseden cesaretlendi. Se- la~adan §e~acle Ahmet il:- bir. narak yeJvardılar. Faknt §Rh, ka- kmdaki haber ~en 
lim Edirne hpılanna l<:ıd.:.r da • le§tı. Artık fırsat gelmiııti. Genı; rarmı vermişti. İki b:Jyük kazan~ mıştır. 
yandJ. Hasta ve ihtiyar o1:ın ba!ıa. şehzade pat'lişah ilan cnilel ilccrk- sıı dol<lurt:ırak kavnnttı. ~nr.ı her Runeltin m~:tjına 
H orduya. iltihak ederek oğlunıın ti: Ah.met yı:niçerilcre bir çok he- ikir,ini yakala.t.ar~k c('henn(':n gl. ge1medi' 
saffı harp nizamı almı§ Ye harbe dıye'er vere-re-k onların r:f'nfü1til bi kaynıy.:ın Stt1arın ic:inc nttrrdr. Va,ington, 11 (A.A.> -" 
hazır vaziyette bulunan askerleri- almağa çalı9tı. Fakat beylıude. Niyazi Ah"net Ruzvelt Libyadaki mihver 
ni :ığhyar:ı.k seyretmeğe bnşladı. Iecine taamız ic;in >.meri 

Harp obıadr. Runıe1i Beyı.e.<be. arının Tunııstan geçıııe1' 
Y~ Selimin ynnma giqetıek haba M·ııA p• rt ki v tinde buJundıiklan hakk#I 
ogu] ara.smrfak.j Cenge mani o]du. 1 1 ıyango o a ıgı nUS beyine göndermiş b~ 
Rıımelinde istediği sanCflkk\rı ha· ğu ~flaja henüz J::ir cev,... 

basına verdircrflk Nr senet ;m?a· Okuyucul:ım11ız aras,inda tertip ettltımlz Mllll piyango ort,aklıfınuı dığmı SÖ}lemi~tir. ~ 
Tattı ve b!r ı:ok hediyeler de te- iklnel tertibi l>up:iln llOna ermektedir. Gççen t ertibe 2300 f'kurucumuz runos ~hrinde a 
min etti. 1 1 k t 1 1 bl Tunus, n (A.A.) - •t 't ra e m ı ve a man Jetlere Iımbet eden 298 lira t:ıkalm edilerek her ı; ... 

Bu iş bittikten sonra 'Padi~:ıh sonra .saat J5,45 de teb • 
t hisseye IS kıır'" ir.abet t.imlıtf. lkinq rtlp ortaklar ıcın birçok okuyucu- t • staııbula. Selim <le Scmenılrt-"e 1 d 1 ti veri1miş ve alinn sa• . • arımn:ın a arım an Ur;P.>rlne yeni ıckU tatbik edllecekt.1r. Bu tertibe •lire ..wı• gıtti'er. " kaılar devam etmi~tir. 11"' 

R her yüz okuywu muayyen ml!tdarda bllelo ortak ola~k, bu suretle l1&bct • ...u 
ıımelidoe hu vnkalar cereyan c- ğu gibi bugün de ıebsıv-

d k edecek parl\ dah1L az ortak arasınd:ı t&k81m edilerek para mU<dan ç.otaı. 
er en. Anadoluda da ba~ '"fii- nı 1 kt y k hadise olma.mıştrr. •ti" 

1 1 .., ı~ o M'ıı ır. ıuın J s:ıyımızda, okuyuculıırınuıın hangi blltıUere ortak 
c er vardr. Şehzadt- Korkut kar- CebellHtankta faa• oldokbrrnı ı:rın edeıcetı1~ 

<le-tinin :Edirne önüne g~l.liğini Londra, ıı (A.A) - La 

habe:- abncıı Antalyad:ın ç•'ktı. P.n H ., sse kuponu sat 1$1 Vj~lye gelen haberlere ,ıı,..fll 
Yaziclin va.ktile kendi!in e \'~r.ne- yilk olmak üzere 22 aıOtte 
diği Sarohan eyaletini Zllptctti. ~ gemfaj ite 2 petrol ~rıı!liff 
cia babası ö'i.\r ölmez bir an önce b u g Ü n sona eriyor z:ırhlı.smın bjr kruvazörOn 
t_ahta k:ıvuıszntı,k için yakrn :n:r yer muhribin re!akatlnde C# ' 

1.4e buhınnuık BeV'Clıuıında i•:H. Kor- Ortaklık mal.buııla·ı bugün &ı<,aıma l•adar vertıecektlr. Hrnllz hlo;'c gelm!ıı~rdir. Bundan :ıııa&_~l'f 
kut, T~ke e •aletinden A'eecrken nıııkbu.ıtıırını alır.amr, okuyuculanmıun ııocıe elmelerjnl rica 6derı4 ye gemi.si ile Furlouıı t&Y1 ..... 
e"kiyalamı taanı.ızuna uğr<uir. RU. A ve altı muhrip buraya g 
tün eşyası yab>a ~ldi. 'P.ıt eşki- uçlacı terUp kapoaıar kafileye refakat eden H 
Yalnrın başı Kambry1k ııdmcln h;- bomba tayya~i de yere 
rinin og~lu 'd · C!,,,_ t · ı t"~ü"cU t crtlp kupoolarr birka9 a-lin sonra ko,..m•"'a ba•la'"&Ca&..ll, •• 1...d 1 ı. vau s.ınaı t«traf- " - ~ " &' Amerikan işaretıerinl t.Y-1-. 
tn.rlığmı yapanların başına ger - YıllMlşr ke!'ldesl ı~in ht-r okuyucumw.u m':lDlnun edecek ) enı bir terUp gillz: tayyaresi dUn aaıı.b 
m Q k d' . ş hk bulunmu,tur. J~, en ~llle a Ulu acmt VE'r. rıktan hareket etml§tir• ıJ 
~~~~Şti. Fak~t ona "Şaiı'!rt~ı•,, <'le- ============================= 20 sı Akdeniz, ıo u Atıaııt_,.s gı • eytankulu., rliyorlarJı Şey. metinde uZ&kla1ml§tır· :SIJ"Ç"'". 

Ç'örçil, general Aleksanrl:"'n, ö!U, 
yaralı ve esir olarak Alman -
lta.ly~n .kayıphı.nm 5(1.000 Jtişi talı 
rnin etmekte buluı.duğııııu s:Jyle -
pıi§tir. 

İngiliz generaJJerini talt:t 

tankı.ılu '!:>undan sonra E~va.zid:n Askeri daram İl al p f tetik muharebe tayyarel_c_~ııı 
kendisini tedip için gi.ln~crdiği areı e ea dan boğaz UJıerjnde, A.kO--

~nadolu Beylerbeyini .?e C1rdusu (Ba;tlarafı t nciıle) (8aştarafı 1 ncide) larttik iatikametıerlDde 
ıle bero.b~r mahvetti. hududunda bir çarpı§nla olmuş 

Londra, 11 (A.A.) - General 
Ald~.san<lr ite general Mo:ıı.tomeri 
.rUks:-k nişanlarla, kıral tarnfın. 
dan mUkiüatlanclırılmıııJarüır. 

20 bin Alman ~enlldi 

Sel'JU'ndrc yolunda bııll!n:-n S•- da doğurahillr. ı-~alcal harbin gidişi I' .. ._ tur. 
ım bu vakayı duyııncn 7.ağra<lıı ne tesir edecek bir netice Yercce~; Fransız filosu ne olacak! 
durdıı: tahmin edilemez. Frnnsızların mi.I Londra, 11 (A.A.) - Fransız 
-. BakR.1mı JJcti~c nice ı~c:cak ~ tefiklcr cephesine, iltih:ıklnrı ınullc hududundan gönderilen biı tel -
Dıyc Anadolu hiıdiscsin:., sonu fiklcr için heın madclclcıı, hem de grafta Viş:de dolnean fakat teey-

Yanımtt tı7nndı 
Bir Rr:tlık çel\lnc çekine sokvı 

füı: 

- Vediöe! .. 
- Ne vnr Keın:ılriı{im? 
lll! öziiın on•ı ll'kr:ır çocı•k yap. 

n~nJ:irı )<'ttf; hır ""''İli" çır.'ıt?ı :ıtıı; 
:ıgzını lı<'ınrn kıırıadıııı. Hıırı:nıııi.ı<
lı. htNncl,ıılziıı 't! fıırkın ıln rılnı:ık 

* ' Şlır nıuaıki tesirini verebilir 
mı?.. bu .suale şllrl Cidden sevenler 
cevap versinler! Ancak fena şjlr oku_ 
.} anlar musikinin te_,irini bozdukları 
J in merhum Nacı ıu be\•tı söylemi§ 
olacl\k: {$ıu:r hamuş ol da çal, ey 
madrnb mllnllşjken * Sen bırak ben 
tUriınl tab'ımca tertil eylerim.) 

Londra. 11 (A.A) - Blr harp mu. 
hablriHin Sldlbarranl'den telgrafla 
blld!:ildjğine gllre tngj·lz zırhıı koL 
larr dlln sabah Sollum ch·nnna gel. 
mişler, garp l!!tlkametlnde uzun akın 
lıır ynptılttnn sonra Sidibarranl ve 
Halfaya gecltlcri civarında yüzlerce 
İtalyan ve Almanı çember jçlne aımış 
1artlır. Bu hal Romelin elinde kalan 
20 bin kişinin bllyUk b:r kısmını kay 
l'edeceğlnl glS'ltermektec!jr. tngtıjz 
zırhlı alaylarının .Maddalena kaıeııl 

clvnnncı geldikleri temin"' edilmekte • 
dlr. Bu kale Libya hududunda ve tal< 
rlbc'l 160 kilometre cenulJu ~arklsin. 
dedir. 

aJınm:ısını 1::-:kledi, .. •-- b h b ı ;ı 
manen lıüy!ik koznn1;lnr temin j yu

5 
t .. e ... ,&<:yen. azı a er er"'ca .h. ah lanlamı§br. 

Selimin Yeri~ gitmc:ıliJ!!.·.,1• dı•.. d k ... B h b l ''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?f::; edecektir. Evvclıi Fransı~ dononrr.a ~ ı me t.e •.ı ır. u a er ere gnre, r 
Yarı P"fliqah. endjf~endi. 1Jstüs. sı mütıeriklere iltihak edecektir ki, l•ıansız. fıl~su. Tu.iond'lu nvııl:ııııı- sız ticaret filosunun ~~ 
te emirler ya~drrarnk \'akit geçir- •. . _ Ur Ve şıır.dı Korsıka açıklnt'll:CJR - (' · Cebefuv-
meckrı Semendre~·e J!itmesini bil- bu oz clegıldır. Blr:kac gıın enci <lır. Filo müttefiklere iltihak "'t - nı .ezayıre veya bıılJllıı 
dinli. Pacll~ bekl~n.'lliy,.n lıfr Tulonı1an denize ncıldıAı bildiril,.n nıek t~avvurunc'laılır. • meğe ve bur.a imün ..... lJtlll' ,i( 
anda · h takt'.!irde vapurlannı.,u .. d·· ı• pavıto. trn r.nrıted.ib:e.-ıjaden Fransız filosıı iir 7.ırnlı, ıliırl nı-.ır Bu filo Strazburg ve ['"ıtıkcrı, ı d H be '" 
k rk d e u - v~~ etmı~ er ir. ıta Jl 0 

u}'or u. Selim. habn°:'1r ı!iıı- krııv:ıtör, dört harir krıı,·a1iir. yir- modern zırlılılarile Provans isırıin. uiz limanlarında ı:uıunll sırt 
~meden dosnı E<lirneve ı:icl_erek mi yedi mıılırip. yiııııi h<'~ deııizal deki eski urh'ıuan, .t\l;eri. !foıher, lann mihver eline dt1'ııt~ır; 
nni~nel~ri : Çtır<lı. Hul:~m.... t ı · ı · · · · Fo" ve ffı'ı~l .. ks :ıg·ır krııvu_ .. 

1 
.. ı .... 'e~.1·11 d ..:ı·ı rekOb ""1 dik ' • ı, >ir < enı;ı; tuyy:ırc~ıılır kı, mlilte " ' .. l!.:\a e '"'ll memesi g~ 

sıın • Jannı hosaJttr. Kenr?i nam!. fik ccphcsiııılc lıii~iik rol o~ nıya:ıi• den. dört hnfif kruvazCirdcn, 25 rilLıektedir. -"~ 
II:> hakimler tayin ~tti. lir muhrip, 26 denizaltı \'e hir ta!'Ya ıGenernı DögoJıtin FranSl~~r-1 

Jı:ı çığrrrr.dan çılçmışu. Ba.razit re ı?err.isinrlen ibar,.ttı'r L .. ıı (A "') Ge W!; 
O ~ 1_ Jr ~ ,_ • on ... ra, ,..... - ~ıt•ll"' 

,. usuy .... tn raır l'i!Junun ii"eri.,,. Çörçiliıı rle işnrct ellii{i ı:ilıi ıniıl Ne,york, 11 (A.~) ·- Vi§i rac!. gol, radyoda Fransızlara p.o ',ı/I 
yürüdü. Çorl11 yaltrnlanndaki Uğ- tcCiklerin fıııl)a ü:rerinc h:l\n nl.ııı yC1su ~unlan bilrlirmiştir: beyanatı yapmıştır: ,ıUF'J :n: köyünde baba oğuJun kuv·:et. lnrını şidflcllenrlirınelcri lıt•ltlenehi· Saat 1ô da Fransız filosu henU.ı: .. _ Zafer muhakkaktır. ,.. ~ 
<'rı k.a!'fiıJa,tıJar. Bayazit ncJrris - Jir. lııılya bu bombarılıınonlardnn Tulonda bulunmakta idi, olduğu takdirde mUttefikl• ...-:~ 

• ~ '•- >•> ıu.n 
JlllJsma m ... ud ya,ay&eağını umar 
~en ldl gardlyanlımn hakaretini 
gorerek kalan ÖmrUnU Ptı\!.l&'ada ge. 
cırir. , 

BağJotllı Rülai'clen: 

<Jiblnra devlfltl endftfflyle halk 
mfhnfite! 

<.itine fakr.U tenlya sAlık olanlar 
ft'raptto: 

Zemane aksine devr eyler olmuı. 
tar, ne l"•m, olsa? 

DenUe.r •n-11 f'retıe, kemli Nlli 
.mezellette 

ten ı:ıuztaripti. Yatairodnn başı. büYük :ı:nrnrlıır RÖrereklir. Fnkal, tn~iliz amjr:ılliğiniıı bir tPit~ihi' lçln llnUnUzde kalan blr1';!,, ~ • 
Jır 2'lic bldrra.biliyordu. KıııııAn - mih,erin huıı.ı muk:ıbclc ede<'eğinc Lon<lra, 11 (A.A,\ - Amir:ı'- f'ayda!:ı.nınız. Subaylar, • ıe ~ 
dan Ali P!lia, b8s uı:.un:ı SAklaur şüphe lOklur. lik ma.kamınm tebliği: eller, tnyyıırecller, ıeıııi1•' '~ 
ve Selimi.n l\Jt'llrı1t 1t!lkerJeı·ini :ı;a- !skenderi~·edeki Fı ansr:- fj cs11. Jıırla ve sillhlannızl& bU'ıe 
r"'t er1Afl'r1t sunınn s<Jslc<li. tngillz krtıltııın iş:ırel ctıii:i gı!Ji nn İngilizler tarafından e ko:ıui- kuv .... etlerfne lltihakt• acf'ıcrıt 

- eu ha.1 ile a-el~n b:r oiı:ı, tnih\•er bugün ktı\'\'Cllidir \'C Fran· cluğ-.ıııa dair Alman radyo:ı:.ı t'lr.t- allAhlannrzı dU~mana ..,,,a 
baba.sı:nrn elini 5Pnıek Dlİ- l'Oksa sayı işgal il<! kalına~n<'Rk, müilı•fi'.- rn:Jau \'Cl"ilen lıcbcılcr hak~•:ate .\}'aklanma sırası ttell~seııtıJ 
cnıı tahtmdan fodirmek mi ieter? lerin z:ıferlrrine kıırşılık bazı zı uygun c!eğild:r. Muharip Fransızıarnı ..-! 

Bu ~leri dinıtyen diğer vezir. ler}('r elde etmek h!lveı•el\lir. Ynl• Frnnsrz dt>nİ7.<'flerjnc tebliğ gtın Londra radyoaund& Yr sfj 

Yer~ bunıı. benzer ?ılr acyier s~1v- nı;ı; Arrfk:ının mih,·r.r <'lindcn gıt Loııdra, 11 (A.A.) _ fn giliz: IetJne hltab ederek ıne'fl!lll 
]~diler V~J'8l:li~hr harp için emir IDC.~İ Almaıırnnın dıırumunn t'"' V(' Amerikan sC!zcll!eri bug-Jn J f"n yaklanmadan kl\çuıJlOI..,.. 
verme~ ikna etHler. Dııyı:zit fa::. sarsacaktır. , c!ra raôy.:>Sunda Akdeniz~~lri Fran miJtlr

1 



~~~~~··ı~~~~v~er~g~i~sı~:k~a~·-~.~~~~~u~··r~~~~~GD~.i~U~P~.D~~~~U~ .. ~D~~~.~~~~~ 
nununun esasları Fatihte kurulacak verem N 1 k · = i . 1 

. ~!ar~, ~ (Y ;"~ılı/ ~:;İ:~ 1 ~~;~~~e=;:rıe:~:~~~n ~z::!. d is p an serinin temeli atı 1d1 ··orEd.sumn•a.ftaıı8 .. na~~m~~ clılatlan~~onruıı~n·. lca~kmtı~.nO~·al.\.mkrı•tı gii~JU.m~senk<rlı·m'·r:zk>:. 
'~11 1Ayiha5ı 0111\'lll.Jmt ı-IH'U· ~ intihabında mUntehibiı;ani olan .J .. ...."" ..... , • " • 

~llt 11 g~eret< mecljr,, rnznnrue • Jar ara.sından bek.•liye reislerine Veremle mücadele cemiyetinin noral TevCik Sa~lam. 1sıo.nbu1 si!\ .. : nınsından .salandı. Bnsit, ı .. ~a. ~l\· - llele bira7. dur bnknlım, de-
~-!ınınış \•e l·u~iin öğleden ~eı;ileeck dörd~r zııt alınmak "!il• Fatihte Fildişi JOku,uıHla kurma~a hat işleri müdürü ve cemiyet men· rii!lü bir ııdnm olıluğu ic:in wzml't· dim. Seninle konn~acni;ım. Demi:ı 
~ ,,. toplanan medhte mli:wkere reti)'Je komi.yonlarııı ıizası tamııım supl:ırı hazır bulunmuştur. Teme.lal <lon dinlcdiı::ı. BiJ;yorum, J,;j omw memurların devletc;:e konmmasmıı 
~~"l>tl"-'· · · 1 karar verdiği dispanserin temelat· d .... ~t· -~ ıttifak a k'\bul e<lii· lnru:caktır, Komi.:.)onların karar • m:mtıs1. yalnız ken i menfaat sı- l.::ll'a.r veriltlı'ğinden s11:tııoıvnrdun. 

il' 1 h' d . 1 Tna merasimi dün öğleden sonro mn i'şlni vAli ve belediye reı~ı yaµ- 1 1. . 1 n·ı· ai.! j- . an ~e ır ve ka..--abalar n ''a.rıııa.t nır arına ge mce ı~ er. ı ıy.:ın•nı, Ucvlet memurJnra ne ynptı. Yüz. 
t•ı \' 8Yıha es:ı lanııa gf.re, ser- I dııirderiniıı kapıforına \'e t.ıiyler. yapılmıştır Menısimde '·uli vo bele ınılitır. Dispanser üç ay içinde ik • ki kendi ile altın arasına k.'llın ıle on beş mm mı! Sen. maJJarm:ı 
~i ~ lı:ı.zanç s:ıhip1erinin sen·et- <le miinar;ip mah:ıllere li!'ıteler ya- diye reisi Doktor J.!ilfi Kırrlar, Gt•• mal edilecektir. bir perde genniHir. naşk.ı~ının 3 üzcle üç yüz znınmetmedin mi? •• 
·~d 'e IC\kalfıde Aiazaıı!;ları ıız..... pı tınma~ suretiyle ilan ,.e tcblii; der<li, bn.!'kıısmın utırabı onu pek - Riişa etmedim. 

~ ~~ alını:nnk 'e bir defılY.a m:ılı ola nacaktır. M h k t f 1 1 h a 1 k a da ilgiler.dimıez. - Na :) etmedin ynhn • •. nen 'irıe ~ Uzcre 'urlık ,·er~ı'i n:.· Mükellefler ,·er; ilerini ttılik ta. a r u a o 1s1 Oua !'Ordum: senden pirinci lı:ı~ alıvord'Jm ~ 
~ti bır mUliellafiyet te ,;,. eılil. rihinden itibaren 15 gilu i~inde - Kuz.um, ~ elbiseyi be::. hiç Şimdi lcaç:ı veriyarımıı ~· "Z'7' ye 
~,.'· Varlık \'er~i.,i a5ai!ıdrtl;i mnf.,andığma yatınnabr& mecbıız ı;cnin listünde görmtmiştim. Ne .~- yahara ysh-:ıra e\·ime t>:ıd,1r gön· 
~fere dahil o!nn hak1,;i , .e olac.aklardır. 15 günlük miiddetin .

0 
dun ve k o" mu" r verecek zel kuma,! yeni nıi' ycıptrrdm ! flerdiğin Orhan~azil.?r, v;.}"o1n!l· 

_,. Şahıı:;lnrdnn fl1m:ıc:ı!,tır. gcçm~ini ~ldemecll'!n m:-ıhallin - Evet, Y~i! lar imdi yok. Ondnn liliell!"linc 
~t~ - 2SD5 • 27Z8 <;ayılı kr.mtn· en büyiik n.ıaJ memuru lüı!lnı ~tir- - &~iden !"en, böy!e panm; j<oe iki yüz kurns isttyorcnınu7 .. Tn. 
l.h"',elc \"e tadiJieri mut'ihin<'t> miı· dıii;ü mli!reHefleriu menkul ,.e hrük t Vııtandaş diledP'i takdirde bu ~iymezdin yaiıo. Yoksa bob .. tilli- tnlrm ki namu lu bir adamsın. Yti-1 

~ı~lt ,_ İstanbul belediyesi m:ı n o• e w 
0~nlar y:mj ticari menu- ga~·rimenkuJ mnJJariyle alacal;. hak · · · l fl .. in .... alnız bir kısmını Teyn iki u- if.c mi özeniyor.;on? de ~·innidcn fazln ltar.ın,. pe-~i'ndc 

ın fisi, odun ve kömiir tevzı ı,ı c rn• ., ~ O l .:._.ı "' 
ft eıı~ul olanlar, l '·e menfaatlerinin ihtiyt1ten har.ıi. ı t çünii kullanabilecektir. ü ilm~i: ko~m:ızsm. Yine :ıenin <ı.kiivctc 

- Bil fındn veni bazı k:ırarlar n mış ır. y J A d' !t. - • 
() yük tİft\"iler. ne karar verebilrce--.dir. J!l gihl· ~ . Her kısım 250 kilo odun ve 25 - o c canım, •ıe ı; altr ıısi k3t httkkın yok. Sen, yine e<>ki J;lin. 

ı.. - tn. Cu hususla mahrOk:ıt ofisı umum ld .ı:... • "-- al 
"f, h' • ndelerinıle bulunan hinn l lük m. üd.det iç1.n.de yatmlmıya.n d" · ı kı"fo kömüre aittir. o ufil& ıc;:ln dım. nt ahruı.'ktn.sın. • mu·· cJur·· u- General Seyfi, ken ısı e 
• 

15~li icıe hi~~darJnmıın / \·er~ılerın tah<ıJı t>nw.ıl J.;aunnuna. Odun ve kömürün nerelerden - Xom,u olduğumuz idn, g('. - Ne gibj! 
~l'\'n ı·· . f"k ·ı· . görüşen bir mulınrririmize şunları, rü d N' İli. J:ı .... ari İl't\d e < u~n bır yıllık ı:a~ r.i f 0

\ ' ı an tnhsı ıne tevesslll edıle· ,·erilcceği ayrıca fişlerdeki numar-.ı yorum. .Araua SJJ'ada cv•Ien fırr. - .ı. e gı ı o • ca.... .• Ec;J,iden 
~laı 1 rekfınn 2300 lir.ıdaıı ,.c ce:. ,·erı;i militanoa mUrlıl:ıtia (fol söylt>ıniştir: lıırn söre ilAn edilerek tevzi edile· na tep!ıiler gidiyor. Galıba ekme- n~·da "2i,, Jruru~a üç yüz l;ifo pi· 
"--~tın.... 'd k ..J • ·~- b. · • h f )femurl:ıra odun ve kl)mür tev.. ~· • kı ~1 t .n ... d • • • .,t~ .... \'ergı e mu ayyet kıy ru:ıtı;ın<.J.uı ıhuıuen ırmrı a ta ccktir. Fişler, mahalle blrlikleri.ıe ganı:r: t. J'lı ç S!l ıyor ~ ....... e yırmıuE'n ou 

'tl'i 5000 Jirnd:ın ynk.m b•ı&u- İ\"in yüzt1e t, ikinci hafta iı;in yüz zi ettiğimiz gibi, gelirleri sabit 0
' verllıni,tir. Birkaç 8fine kadnr lıl• Hemen ateşlendi: beş lira Jmznnıyordon. Şimdi ihi .. 

~~ ,,.. t bıı miktarların tcnıilir.ıJeıı de 2 zamm olunaC'ektır. Talik ::ıri lan muhtaç aileler<: de kfunür ''e ze goMnderihnesi beklenmektedir.. - Ne ya.parsın a canım? •• Dil- 3iiı:.tlen r.at.ıyorsnn, yilnle yir:nile"' 
"' ltlUt b k. · ı 1 ı 'nd • "b b. f J odnn te,-ıli için gereken hazırlık• ~ik ırra ı....'Lt • • dft"- f 1 H • 1-ı e n ı ırnc \'e kıvml't .e-r- ıı en ıh aren ır ;ıy zar ın ca Gelirgelmcz. tevziata hnşlnnowtır. ,, , o., n snıı,o;uvc-yın ynnm so • rı ü.lJ.ft aı a tutuyor. nyııtm pı· 
la ''ergjyj ,.erebileceği · komi<o • borçlannı ödemiyeıı mill.eJlefler larda bulıınuyonır.. Bu hususta bl'" Bütün kı~ müddetince bir aileye munnn bel itli büküyor. Kl!t,ilklpr ynır;a ile yfikseUp alçalmaktadır, 

" l'ea ltararla unlnnş ohnhır, borç!annı t:ırnamen öcJ,.yi-ccrc tün mahalle birliklerine hu gl!Ji 11 k h;e, canlan sılnldıkt~ "el;mc-1•!,, Fakat memarlar öyle mi ya• nu .. 
" kati 1 k · h b • b 0 halka verilmek üzere odun ve ktı· bu katlar kömür ve oılun ver ece· .ı• •• --"-
·~ - 1989 scn~!'inrlenheri 2J!Jj ar menı e ·etın er an~ı :r deAildir. Bu ilk partidir. İleride UJ'ye tuttar.ıyorlar. Aralla, sırada gun Mınlll. liran ftç kura", amn o 
tttı>: sa.}llı kanuıünr mucihincc yerinde bedeni kabiliyetlerine mür fişleri gönderilmiştir. . 1 d d"J lıomur işi yapma1<tt1n b:ı~b~ ç.nre nntıl:i yine \"e hAlii l 00 1mrtı5tu~ 

,..., .. ... rt h""' t' h • 1 Her nile•·e bıı r:~ıerclcn bir tn• parti parti teY:ııa a evam e ı o "' b 1 -d... n_ 1 t• b ~il. "tıe~ tiıbi bir i. ,-e te~ehbü..,le gore n~,,;.e mn 1.;e ı aat o nııyan ~ "'r u ıun ... uı>:. ·~Ve L"l onu e.ç ırakm~mn~ 
r. gı b ld b k umwııi hizmetlerde ,·eye beledi ne verilecektir. Fişler dört kısm..ı ccktir. - Ununnz var demek~ ~lı!511lasını neden, ne yU7.!e tok 
ı tı..: . a e u snunun nc:ıs· . Memurlara "erilmclC üzere nyrı1 
~ ~··b.ınde 1·..,1·nı· tarlc, ()e,·ı·r ,.e lıızmetl~rinde çalı,tmlac.'lkl.'lrwr. ayrılmıştır. 1•• kö Bu ~ru, ka~da~İlli kdielet· ~öriiyOJ'Sımuz? Bak, elbi'!en. y~ 

'J "" "" ı · · 1000 ı ·ı od 100 k ı Jan odun mikhm 5() bin çe.Aı ve • • - ı ._, sfıye etmı·, bulunanlar, '.'>a ı~ met-borıyetinin ta•hık tar Bu fiş o o un, ı o tj, ôksilrttU: nı, par.ucun 3·eni. Bnnlan hant;.i 
~ hükA h 1 k • ruür miktan da 30 .. •o tandıır. ş '.\ t:i';' Meslekleri tacir, ko'!lbyoıı 71 ıımetç, :ızır anaca bır ti\- k5mürdür. - ey .•• hani Yec;ika ile alını. memur )'3{ttn'a.bilir? Riyn){artığr 

\ 103aı t·eya simc;ar ohlu~n hal. limatn~ ile tayin olunııC'aktır. Ş h . . d J ırer'dDD DlrlmteklD yor :raı .. t~te onfardan... hırnkm tla hakikati örtnıeğe ça. 
-.,,h 9 ~nesi'ndtnberi ,·elc-v bir Varlık vergisi' ile mükellef tufo. e rımız e yapı an i - Ama cıi:r:de ekmek nrtmıı'T, Jı~nym, 
~ tnünha ır ol~a bile tkari lanla.rın ana nikihlarmı, gcrt"k Eminönü halkevi ba§kanı ki.. Demin hamur i~ini t-k<ııe~· Adamcağız ~Usb\itün boı:u1du, 
~~o~let~re tavns ut edt'rek ko. kedilerine Ve gerek kan veya ko- esr·r mu··badelesı· oldu ~estek~ )lt·~df!krdol-.un di:Ve Y•l•ltrdr. ~~u"'rod"ndekit~Jizr ilcr dı:ek11d-:ı çcl>i?e 
, ~\·eyahot tı\\'n'§ ut m•:tıobi· calanna. veya kendileri ile birlik- ı:;rnı !'Joy ıyo un. ucu ua sa ır arma ön i: Ye l't!' 

her ne nam ile olursa ol· le oturan usul ,.e füru~a ile kar Eminönü kazası Parti yeni ida~ ••• ! .J defa mUs~de beklemeden Jmll:tr. 
~llL ll"ara ''eya nyniynt almıs 0 • d 1 • • d .. "k' ğ d Filistinden 300 kadar re h""·eti evvelki akşam toplano.r:ık Bn sörlhn ~v:ıptı;ız knldr. Yii- Allıılıaıs.ma.r12,dık <l~l'keıı, sc i tİt· 
h'«. et- erıne aıt u" an, ma aza. e- Al ld' ~.. 2ilnde bir ralıatsızlık h11nısnm111 ıiyordu. 
illi ııo, anbar, fabrika, ve imalathane man ge 1 aralarında vazife .tak.c;imi yapmış • H r · 

b .. ~~keTiefiyet uhdelerinde 2 lerde \'eya bunlara benzer '·erler- • lardır. Isıı·fa e·•en Halkcvi reisi p.-n göriindil. Eir v~ile anyor bıihi idi. aRkt Süha Gezmtfı 
'' "Clll .J Filistinde bulunan Almanlarla, "' t-> • 
, ....._ .a ziyadesine dnhil olnn- rle bulunan bütiln menkul n:allar. A d b 1 F·ı· t• ı·ı feso-r ... ·avuz Avadanın vcrı·ne e-"ı· ıı vıı r.Uın l.manya a u unnn ı ıs ın ı e - ı ~ J "" 

'ttr relerin her birimle ııy. la tapuda veya ,·~r~[de bunlardan rin müba.de~sj ~mlekctiroiz va. Deden Terbiyesi Umwn Müdürü ve 
~t ... lllükcJlefiyete tilbi t!ıtulıı· herhangi biri ııamına kayrtlı olan ğı r'! 
:"lltt "'t. Komiwon1ar bu mti· ~vy:ri menkul mallnr ha kanan sıtasiyle yaptlaetı n .on ciln kaza idare heyeti yeni aıa.sındıın 

~
1~1 ı.letin rnii1'ell~fiyet derrcele· mucibince alınacak, vergi n 7,am. 3oo k:ı.da.r, erkek, 'kadın ve c;ocuk Feridun Dirimlekin tayin etli!· 

Milli Korunma mahkemesine 
• • 

•ıer Alman, Torcs ckspre&yle ~ehrimi. F ·d o· · t k"n bir a lnilkell~f namına 1911 yı- lımn kanuni teminatı htikmUn(le mişlir. erı un ırım c ı 
~ l\s \·~ ticaretini terk, dev:r ,·c· olup bu mallann ~trlnın~nnda. da zc gelmiştir. kac güne kadar Ankara dan gelerek 
,rit 11Ye etmiş ol-mlar için terk, Tahsili F..m\·al Kanunu bükümleri Almanyadaki Filistinlilerin ge- vazifesine başl:ıyn.caktır. · 
.~ 'eya tadiyeye takaddüm e. tatbik olunacaktır. lişinden sc>nra, :.elırlmize ge'cn l:u 

verilen tüccarların suçlan · 
&~yılda tarherliloıi' ,·eya Verginin tt-minatmı te kil eden Almanlar • mmeleketlerine sidt
t~' . ettirilmiş \'ergi mil;tar- bu mallardan mükellefin kenclM· c.~klcrdir. 
~ !:ıftı:ilM de mükelleflerin ne veya kan k0tasına ait olan ha- Filiıııtin7iler de ayın ~ekilde 
~i '~İY•:tini ,.e ga~·ri menkul ·&'iç ohnak Uzere. diğer malblr Uze. (memleketlerine yollanacakl~rdır. 
t~~nde irad \ 'e nrgi I;ıyme- rine komi"onlart'.a verı;inin tftk· 

1~ tnrJarmı ~ö1ıll'n g«irmekle dir ve tesbiti t:trihinden iti1'nren 
tt .btınlarm muk,.yyed olmak lıir sene :ınrfın<la synrıı hsciı kon 

· "'1ıneceldcri knna1tte göre oıaclığı takdirde bu mallar üzerin 

~~e tesbit edereklerdir. An· deki teminat hükmü sona erecek-
1 ayılı lurnunun 11 inci t" ı.ı .. ~ ~· . ır. 

~be 1 lılil<mil daire<oİn<le kn. Gayrimenkullerin ~uşmda ve 
~°"k l'anııamelcrine bil~r.ı:o rnp buntann varlık vergisi mdkelte
._~Otıi'ttı ınecboriyetinde bulunan fı~·etiyle ilisiii olmadığı alalrab 
~)'~. ' Romnndit. limite!! ve ı.er varidat dairesince tnsdik edilme
\t ~ 1 therinde kn1.anç ve ayni. di'lıçe Maliye daireleri tccıdl rap 
'' · ~PeratiOeri n \·ergil~ri l!JH nuyacak ve yapılan tcscBler de 
~~iıı Yılına ,·eya tieari yılına 'c hüküm.cıüz sayılacaktrr. 
~'il' a.nelerini terk, de,•ir veya Yukanda bildil'dı'ğim mliddet 

,.e ~a.rtlsr idn<le tarhedilmiyen 
\'ergı1er bo müddetler gcr:t.i'ııtN~ 
ı-onra yeniden tnrh Ye tah ıl etlil 
mirecektir. 

nn kanon mucibin<'e tnh:ıkkuk 
eth"rilmiş ohm vergiler 194S mn. 
1i yılından itiba.ren be.' yıl ".on.ra 
ıah~il olnııamryacaktır. Ver~ınırı 
tahsili için Yl"Pılııırek ~r ne,·i ta• 
kip moamele~ri mürur 1nmanı ke· 
&ecel.tir. 

Kanun bn~nden ib1ı:ır!'n tntbil: 
mevkiine girmi' olR<'a!<tır. 

Fakir ha~!<a verilecek 

sıcak yemek 

Fakir ve muhtaç halk& sıcm< y•:
mck verilme~i için, l\u:ılny fııaliyr,,. 

tc geı;mi, buluıunılklatlır Du i~ için 
yarım milyon .lira tahsis edilmiştir. 
İslnnbulun mnhlclif k:ıznl:ırınd:ın 
1G bin fakire sıcak yemek verilecek 
tir. Yemek tevziatı parti, kauı na• 
hiye ocnkhırının kendi semtlerin
de tesbit edect'lkleri fakirlere yapı• 
Iacaktır. 

Her knz:ı kendi muhitine eöre, 
!!000 • 5000 arnsınıJa fııkir ayıracak 
hr. ı 

Belediye teftiş heyeti ihtiktır ra
pan düklı:An ve mağ:ıza uhiplednln 
mUddelumumtıiğe verilcnlerfnfn nn 
den ihtikôr yaptiktannı digcr mcs• 
lekııı,larmn ibir ibret nümunesl ol
mak Ü%ere iliın etmektedir.Bu liste• 
nin ilkini dünkü sayımızda yın:nıı~ 
tık .. Bugün de ikinci kısmını -veri .. 
yoruz. 

YAC iSKELESiNDE 2.2 NUMAR,\· 
AD iZZET VE MAZI/AR BAT.CILA/l 

nu ticarethane, ınoliyeli 103 ku· 
nı5lu 141 kunış arasında olruı yal; · 
lnrı sabit fiyatın kaldırılmasını mi: 
teakip tedricen 185 kuruşa knd .ır 

yükseltmiştir .. Satışlardaki kAr had 
dl muayyen nishetleri geçUğ!nden~ 

'>ı ~ etnıiş o!an!ar da terlt devir 

~~~~:Yni~e~~t. ~a:::a~c.ı"~:e; içlerin:e;7 a::ar!~k~!~dı:u~:;,~ ~[ E ~ L AD& 1 N ~KIZ,I: ~~r:~~~d=~p~:pıl~~~~~7.~k biri 
a.5aı;ı ,.e Anor.ıın sir - Birba.c•ka kagı' • d daı Dik .... _ı..n ~ 0 ... dugunu pek zannctmiyon:m, arn- "' ..., gı.u..u.a 

tw ,_ /o '70 in<len ytıkarı olmı- okudu: 
t'tC"r land:ı zc4.i ıt-akışJı ıbir tek kişi Jok. 
lttn' . _ J{açan olmadı m.? Cordon perşembe günü Ameri. 

~ı:~ııerın miiltc11diyet?eri de _ Ka~k imkfımJz. So'knlc ve M. KARDEŞ _ 27 ka elçiliğinde yemek yiyecek. Ar. 
it, ~ın % 5 in.i' .. eı;~iyecek. Nakleden: . tık işini bitirmeli. Elk evnde mer. 
R... ~ahçe'ere ,eiden geçit auamlnım - Sen·1 sivil memur Gtnten.·n yord~. fakat bll'. ~cvk.al~deli.k dlv9flin dördüncü basama"'ının aı 

•'V\-~t kn t:ırafmdan kc..cı.i.lmiş bulıımyor, ld ı ma.k bUyuk b 6 
~"t~_. .ve. za_n~ saJıiııterinin ~ıd·u·ru"hnesı"ndel·ı Gıakan do!9yısı • 0 u_gun~ ~n a • ıç.1? .. ır tına yeni bir zil tertibaı yapırdı . "' -~,,. bt.illdan ilw}1m Uniformalı m~mur .. v k -ı.a.. Jm ı kt • "i ını tetkık etmek üzere le tevkif ıeıdiyorunı. ze a ~ı 0. 8:ga u~u.m Y? u. Elk yarın saa 4,,15 de Mil'l istic. 
~ bu~~Yet Ve Jm:ı:ıfards malıa.llin al: da g:Uc1i. ı:r8~ .. n dudaklı:ırrnc'l:ı ınüstelızl Heron dan yırmı P?lisin birden. va. etmek üzere Vandsvort'a gide 
"'' .tqk ··ı Bu srr:.v.:fa bir !ivil memur gel- -.. o" ~ • .,, k t obillere atladı tıııii ~l nııı kiye memuronuu re. bir ~bessUmle: ..usan oşup o om • cek 

0.ll~lt trnda en bUyük ma!memu· di: _ Mr Brod'u niçin ted'i'ı: et · ğır.ı &örünce bunu po~~!~ bir- Bunlardan başka Dik'in isimle-

Siı) .. ı. ve tiraretodalar:ı..·ıe bele- - Bahçelt-~en birin el,. bir a- • .1h d" o ·ada den bıre uy.kulan .ge. ldigı ıçın Ytl:. • nnı· · bile kı·,.....,eıere aı·t bı·r fı"cı, Jer 
"' .. r~ 1. 

1
' dam s:ıklenmış, rr:eır.url::ırd:ın biri MiY<•!"SUllU&? timal 0 

•• · 4.-1-1 k ı acele ettik ...,.., !,l 
l-' I ııendi '7,alnn ara<;ından irli. ~arın~ gırme _çın . , • de vardı. Bizzat kendisini alikn 

~'it \'~k İlti~er tı2Rden nıüt:::~elıkil :rakR!adr. K~ndisi ötekiterd-n !ark Elk·. len §ek.tinde tefsır edemazdi_m ·• dar cümleyı· okuyup gu·· ıumsecliı;; 
" ıcab Jr olduğu için ~efleri cı~mnsı ihti- ba Fk t b def daha sorayım O- 0 • 

ıı..:l'otı rııa göre mUteıtddit ko. _onu görllnco .•. 
0

diye !~n~. .~ a ' ır ~. · sırada. BroC. içariye girdi. 

~."11 ı...._ tahıl' kurulacaktır. 'fir:lret o. malini dilşün~clc bur:ıy:ı ııetir - ..x Un•l kuma yazma ogrenmeye ba§layan 
"il dim. Ne emrıeder:siniz ~ Ja<lr. Fakat Ha.~ onun .,.,z - ·· d.. ·· mU? Elk'. > 'nınıyn.n yerlerde bu oda- ktserclt: o çocugu gor unuz • - Buyunın Mr.. ın suratmı 

,tı... ~ lıeğ' llznlar yerine beledi- ElkBernretti:eti. • - Onu mutlaka g~rmek iHi • Am~ilı:alı kenclisile ala~ e+·H,.;.; basmulunış .. ~~nuzaındadaı~r' cnslyazın.nı· mbueradmnua 
ll~~ atiçten Tica~t ,.e Zira- - ur aya g !'Jn. FJk sert bi ta~· ":t" ~· 
~ ' 1 l\ııl • Bir kaç dakika oonra mt-vJıuf, yorsanız pencereden bakır.. . · kanaatinde o~an r vır niyet malumat vermiş olduğunu 

>e ~i~vn.nlar ar~ 1.~aan ı~i · elleri kelew.li, yanla.rınn getiril- Dik pencerenin yanına gıtti, la cevap ver<ll:. . zu anlıyorum. 
t "e Prt • •tır. En buyuk nıUlltı- di. pencereyi açtı ve dışarı baktı· o- - _Hanr, .gonnedım. Brod'da gülümseyerek muk_abe. 
L~ll\tdaliye memurlan \ıU komiı:· muzlarına pardüsüleri.nİ veya bi- ll tti 
r"lı~, a bi.:ıat bulunmakla mü- Ortadan fazla boydll, snn nzıın k ave e · .. . le etti: 
a_, 0Iııe saçlı \'e itina ile taranmış sivri sa- rer atkı atmış kadın erke ma.• - Gelin şefi goreliın. 't:\.. t 
~- k .akJardrr. Ancak birden halleli mevkufların götürülmesi• Brad, •. 7 numarı'" mn kaçarken -: .c.ve :: 
L.:'iıı Otnı ·yon kurulan yerlerde ka:ır biri idi. bi':' ni seyretmek üzere sokağa top: go··t·u·rmeg-e imkan bulamndıgı- kli.· İlave eti. 
'ti ~<lec ki • ı t Dik Gcr~<'n, onu diV.htle d i "kn t k k ı o td a.· e erı mcmnr arı ~,-. lanmıQtı. Dik bunlar uasın a sı• gı-tl" .... tekilde meşgul olan Dik'in - Mr. Elk' ı a c me o ay 
~ ~~--~uı)ecr.kJ A• \' k .1•1 • !.:.&Ç saniye Süzdükten S'lnnı: :t b l cw• -> "'llh eruır. e e:nuı erı lindir şapkalı birinin de u u,n • yanına gı·•• Dik memnun.d.u, ... kur. bir iş degil. 
~ııı illa a .. r "c;t d'I ı · •· · - Karlo, değil mi? r'!e<li. B od n l..J> • •• • d k" a"tl ~0 e ' e ı ' erı .. omıs- Elk atıldı: duğunu gördU. Bu sırada r u bağ:ılarla mücadeleye gıriştiklerı Gözlen mas:ının uzenn e ı 

ı....~or1/· butonalJilcrt'kJcrdir. sesi sokaktan yillmeldi. zamandanberi ilk defa olarak klğıtla.ra ilişince: 
~· 1 Yonta h"" l\k ·rt ·ı • - H~yrr, Karlo ocğiJ, H::ıgen ! M G r t· ıt ı' • rm uy çı çı erı İşler yolunda galiba r. o mu"hım· vesı·kalar ele geçirmiş bu• Bu k~gı-tl.,...,n "kurbagn.w Ta.,.'' il! rın yn - t ı t •- 1 Haydi kı·rooğa suratlı! Yllziinuc - .. ~ ..... , 1 ~tt pa~gı op nn ha.rr a don? Çocuğu gördü.nUzmü r 1 rdı Mil'in ün.de zabıtla• - ' 
~ttrı ..... 0da.:1 yerine 7.ira'lt Oda- \cilerı <:J~a.r da. fltr.inle 7 den baş lunuyor a · b. los tarafındn.n mı bırakıldığını sor • 
:"lıı.:_ 1ıerıdi n7.alnn ara ınrlan \'e lay:ı.rak biraz ra.kzmlardan .ba.~.se· XIV .... w k ve n suretinden başka ır ı1 mla.ı ad~ mak fazla bir tecessüm mü sayı. 
.. , ""Q13 delim! Ellt Amerikalı ile gorugnıe Ja§llmaz rakkam ve yaz ~ ,,,.- lı ,, ,, 
~r· ·nn Yerlerde belecliyelcr- - Hagen mi! izahat almak iizere sokağa çıktı lu olmasına mukabil mUbım ~r r .. Evet "kurbaga-lar"a dair 

~~t ,~nen ve ziraattan anhyan. ı~~n f vkali .f · larak yazılmış btt - • 
."'lllıiJ "tndan seı;i'let'ek iki Aza Dik gözlerine inı\nıı.m~«'r~u. Mr. Brod gece e 11~"'. ~. ~ t kısmı §1 resız 0 lo ile her sual bir tecessüs sayılır vece. 
~~~ona i tirA.k ede<'ektir. K~ M'ayk~j. o kııdar ma~i:ane 'yapı l • de zarifti. LUks ot.o~oo~ın~;~ paket ~ı. Bu n~:~fda.:!ırleri vapsız k~lır .. Faka~ biz~ tamamla. 
'-' it, kararları ekseriyetlP v~rı- rn~tt Y..ı k~rsmclakın1 Hcron ba- lan karanlık sokagı Y yazıl~!ı.di ~e ~de yazılı idi.: yıcı malumat verırsenız mesele 
:ıı lı tey}e.ft1e ır.Uııa,·at holıınılu- rınrn ıidaro mUdUrU olduğunı• ıtn- boğm.~u. . . 1 ı muhevı ı , epsı değişir. 
Ilı ı:11erde reisin huJuııdu6u ta.. Jayam:ımrştı. Fabt muhatab1 ko. Po~~s ~afı~esı: . . . tiniz Reymond Bennet artık ilerle • 7 Numaralı "kurba~a"mn kaç. 

1 ltorn~İlı e<lilecck!ir. r.~ağ:.?. oo§laynıca şlıph~Eıi knl • M~~;~ 1:f sezı.ş ia~~:~mlzi t'lmelidir. mağa muvaffak 01.~ .. {unu söyle. 
,?ı ~ l"Y<>nlnr, mnhtelif vlimrcle- maor: var, '!~· ~ya gc 

1 ı.:. Ona kendisinin TeşkilB.ta da mekde kene":- ;<;in bir tehlike ol. 
L, • ll~eltefiyet dererel~r~'ni tes- -- "'7 numara., ııiıin poliq kor- nasıl ogren~nız ! ~un~ yarım hil oldlığunu söylemelidir. Onu;ı madığımı. ,.~ ··ilm.. . . ? 

~~ t 'tı 15 ~Un iı;inde intnç i'e mü konun\lzdnn coktan :ııynım1911~- sa at cvv~~ .~ı o; bıl.e bılmıyorduk. aleyhinde yapılacak her hareket - Bun: .v.eden bılıyorsun. 
~.,, ola<'aldardır. Ru mil.l•l ct Onım :-·· .... :· .. ft ....... t i;·~! Brod guıı. ... sedı. -· . • . • • te ..... k"ı'ıcrı· ••. ıızı- mensup bu!undu • {Devamı var2: 

~da • . 1 ı:· k b . ,..... .. _.,ya. o-clPCC!!lnlZl bılmı -
ı ınj bit.inneyeu 1.oınis.. ;;:_ .ı:.ı.._!_ ~ .... 1.tı. : - ~-- -ob ~ o -

~--- -----. ----

milll korunma müddeiumwntliğ~c 
scvkadllmişlc.rdlr. 

YAG iSKELESINDB KANTARC(. 
NAZMI SOKM;n\'DA 2~ NUAIARA-

D.4 AIUHTEREM LEl'ENIJ VE • 
BiLAL ERSAN 

Koınis)·onın satmak il.zere kentli• 
lerlnc gönderilen zeytiny~larm U.'J 
Yatını snlılt fiyat kaldınldıktıuı: 
sonra 122,G4 lmru.ştnn tcdrican ıa!i 
kunışa kadar yükse: tmişlerclir. 

Yüksehnelc:ri haklı göstcrnıck 
çin plyo a hareketlerine ayda~ 
nı ileri sürmekte ve bu Ha.dcleritô 
fiyat birliği yııpmak ~urctlle ihlikla 
'evlld ettiklerini itiraf eylemektcdi&; 
Ier. Haklı lbir sebep bulunmadığı hali 
de mOşteıilcrine yaramllk ve blniS 
daha fozln şahsi menfaat temin * 
mck mnks:ıdilc zeytinyn~ fiyaUar~ 
nı .yüksellliklerindeo, hnklarm~ 
lakıbot yopılroııık üzere milli konut 
rna mahkemesine tevdi edilmişler,. 
dir. 
l'AC iSKELESiNDE TÜCCAR l'lt 

KOJIISl'ONCU VASIL 
Ayvalıktan 150 kuruştan aşa~ı 

salıbnak k:ıydile gönderilen yo~lnıı 
mnı snlıibinin :kabul ve emrcıtiai fL• 
n~an ~O ikunış fatlnsile ~attığı tes• 
hıl cdılmişUr. Münhesiron birktıo 
kuruş komisyon almak gaycsilc sc
Lepsiz fiyat yükseltmiş olon bu fıl"ır 
m:ının hare-keti milH konınma kanıı 
nıı hük~lc:mr. muhalif olduğun• 
dan muddeıumumtıi~c verilmiştir •• 

1 25 yıl evvelki Vakit ı ---12. 11 942 
Alman tahtelbahirİeri 
Alman tahlelbahoirleri lngillere 

sahi.linin pclc yakınlarında Jcra:ııi 
foalıyct etmektedirler. 

-
va.ıuı.ııu 

Gftnt-ş 

Otle 
lklııcti 

&qaın 

l'ataJ 

lnısak 

Per§embe 
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Çörçılın nutku Aımanya ve ltalya Fransayı tamamile işgal ettiler DO~D cepll8~ 

Stalingrad 10~ 
CJilndür dayant 

(Ba~larafı t mide) naatini verdik ve Rusya için de 
merikan • 1ngllız müşterek hareke bunun çolt bUyü.k bir ehe:n::nıyeti 
tinin dığcr yarısını teşkil eden Mı.. vardı. 
sır rnuhııro.:bcsi hakkında meclise ta! Ancak yalnız bu çareye ibaı,ı vur
allAt vere eğ'lni bildiren başvekil nuı 1 makl mUmkUn olduğu kadar Alınan 
kuna §(iyle başlaınış.ır: Askerıni Manş, Fransa ve Hollanda 

''- S nci orduyu .Mısır muharebesi sahjllne çektik ve oıada bcklemeğe 

!Çin takvıyc edecek 1ns-tlız tUmenler! mecbur ettik. Bu suretle batıda en 
haziran başl:ıngıcındanb rı İngiltere_ az 33 Alman tümenini tutmağa m:.ı_ 

den ayrflmışlardır. Şımdi yUzlerees!nl vaf'tak olduk. Bundan ba,ka Alman 
kullsndıg mız altı pusluk obUs atan ııv uçaklarının üçte hir1 ve bombcl 
top.ar ve ağır teçhlzatu tanklar da_ uçaklarından mühim bir kısmı batı. 
ha Tobruk dllşmeden önce gönderil- da muattal kalm:§tır. 
mjşlerdl.,, Bu uçaklar bize karşı hllcumlarda 

.M. Çörç!l birleşik devletlerin Mısı. d:ı. kullanılamamıştır. Niçin? ÇUnkU 
ra mcılzeme göndermekteki cömertli- bunlar yapılacak bir c;;ıkarmn hareke 
ğinl sitayj le ö~Uş ve takdire l~yi'< tıne karşı ihtiyat olarak muhafaza 
Shernuı.n tanklarından bahsederek edılmekte ldı. Bundan başka Alman 
§Öyle deml§tır: avcı uç.akları mevcudunun yarısından 
"- Bu tankları M R•ızveıt, Tob. fazlıısını da Malta ve Ortaşarkta 

rukun"'imdat talebi Uzerıne derhal A. işgal ettik. Norveçtekl Alman tU • 
merıkan kıtalannın u::nri:ıde~ alm~ menıerjni de hesaba katmak JAzım_ 
ve Amerikan harp gemileriyle hima. dır. Alman fı!osunun anıı kısmı bir
ye edilen bir kafile ile ortaşarka gon kaç n.yd:ınberi Norveç } fiyorlarında 
derml!Jtlr. Bu, temmuz ayının ilk gU '1 bağlıdır. 

lerinde olmuştlli" ve kafile doğrudan Bundan başka Almanların en iyi 
doğruya. SUveyşe gchniştir. ''Alkış _ uçaklarından 350 sıni Rusyııya gon • 
ıar,. Amerikan cllmhurrclsi Almanla_ derdığtmlz kn!ilelere engel olmak f.L 
nn 88 ıınjllmetrelik toplnrına karııı zere Norveç·n şimal ucunda tutuyor_ 
koymak lçjn c;ok serl atışlı 105 mjU. lar. B.ı §imal yolu da muhafazasını 

metrellk toplar da göndermiştir. bjztm için pahalı bulduğumuz yol. 
Bu kıymetli kafilede bir gemi lardan biridir. Rusyaya bu yolla gon 

bir düşman den;zn.lt1S1 tarafından 'erdiğimiz 19 karnenin her bl.r,sini 
lntırı1~. fc.kat aynı sil ihları yük- oradan gcÇirmek çok yakında bulu -
lll diğet" :tir geminin derP.a1 gön. nan başlıca dUşman filosu yUZUnden 
derilıneGi Amer."kadan istenilm!~- mühim bir deniz hareketi olmuııtur. 
tir. Cümhurreisinin 20 hn2irancn Son defa gönderdiğimız katile için L 
aldığı !lı:arann tama.men ifası için a§-0 gemilerinden maada 77 harp ge. 
her ~ada sarfedilen buyü.k eri- mlsl kullanmamız lft.:qm gelmiştir . ., 
rat ve enerjiye rağmen 4 ay lıi- M. Çörçll, bundan sonra Stalinden 
Z"m gelmiştir. Malzemeyi gerr,ilPr bahsederek, bu dikkate değer ,n.b.sL 
den ~ montajım ya;>mn'k yetin basiret ve hUsnUnjyetlno sa.ğ -
ve kıtnlara tewi bakımmıhn bU- lam bir itimadım olduğuna meclisi 
yUk :rek~aı kmlmıŞtrr. Bu sı ret· temin edebiljrlm, demiş ve şöyle de • 
le yeni bir düs:man hamlıeein; pUs vam etmi§tir: 
!lı:itrtmek ve diısn:ına 'mrşı ır:r•! .. _ Kendısine götürdllşUmUz haber 
bir taarrwm geçmek için <"limiz. hoşa gidecek mahiyette olmam!§ ve 
ek olan bütUn tedbirler fthnmış leaplıı.ra uygun telA.kkl edilmlpo de 
,__..__ --A bu. birer dost gibi ve bizzat Stalin',ı;uuuıcyl.U'Ju.,, 

Rugynya yardun ,.e ikinci l'eiJhe jn sözlerini tekrar ederek "aramızda 
Çörçü şöyle devam etmişti.r · tam bir anlayış 'bulunmak suretiyle., 

"- Rusya !k~ndisini rL·idafa:ı 
etmekle bize emsalsiz bir hiZ':llet
tc bulunmuu ve Almanuyanm ge
çen umum! harp zarfında kaybet
tiğinden fazla milyonlarca as1ı:t"ri 
muharebe dısı 't'tmiştir. Stalinin 
6on nutitunc1 a Rnsyaya yiı1!1enen 
nıu~am yiik hakkındaki snzlerin! 
blltı.in ştinnılü ile an'ıyorı..m. Her
kesin duyması l!ızım gelen ~~i 

"~l1 dfı d~vw. Rusyanın cctla -
rmı,.Yaplaşmak ve. yükUnlin bir 'r.!l'I 
nıını hnfifletınek. Stalinin bu nis
betsjz yUk hak.landa bütün siivJe. 
öikleli doğrudur. Ruslar yüke. ta
hammü.J. ettiler. Ruslıırın şiddeth 
ve azimli beyanatlarını 1:ı!Daınen 
ta!lir ve ha.k:lı tuluyorum. Onlara 
ya:r"!ım etmek, fakat tesirli ve uv
gun bir şekilde yardım etmek Jfı -
zımdrr. 

Man!ıl!I ötesinde vaktinden ev
vel bir hUcum~ ge~ .. ydik ve gün. 
de en az 10 Diyep ve ha~ada ve:va 
hiç olma~-ı iki !haftada bfr DUn
kerk yapsaydık, bu onların yükilnfi 
znyıflatmrş olurdu. (Gtilüşmeler) 
fnk:.ıt bu gı"bi fela'ketler Rusyav~ 
bir Y!minrı te!\kil etmiyecekti M:n 
çın ve şi.:ma1 deni,.inin öte"inne 
favda!ı bir r.ımanda yarııl"enk für 
lı'ücum muazzam bazırlıklııra ço1.. 
mı1cte.rda hususi füraç ı;cmil.::ıi?W.! 
V'e her tümeni mü~te~k deniz ve 
kam. ha~tlerine alı tınlrn~ bü
yük bir Ol"duya ihtivnt Rii&erir 
Bütün ban1nr ya'lılmrıktadır. Fa~ 
kat zam;ın ge~ek. Düşman ma • 
n_~Yatm.m ne zamnn bozulacağı 
bi rom~ olsa böyle itinalı ha:mhJr. 
lara Iilzum lkaJmıyacak ve geniş 
ölçüde bir ~blike göze alıll"nrş o
lncalktır. Fakat ~mdikj halde me
eeıe ~ <1®1dir. 

Drim; cephe f>ir sa5lrtma 
1ıareJ<etj iıli 

ayrılmasına mAni olmamıştır. Ruslar 
hayal inkisarlarma erkekçe ta.ham -
muı gösteriyorlar. Düşmana karşı 

koymuşlardır. 

Israrla lstedikleri ve ttıadd! iml<A.
nı olsaydı memnutı.iyetle yapaca.k oL 
duğıımuz yardımı yapama.mi§ olmak 
lığmın:a rağmen §imdi ıu,, mevsimi
ne muvattakiyetıe erj!Jmi§tlr.,, 

Munrda. zayiat 
lıl. Q31'.'Çil $~~dıın, RW1f"-H ~

rvket ~eden önce cenen.\ Alek • 
sandere gönderd.Jği tallinatm metnt 
nj mecfüıe okumu§tur. 

Çörçi} bu talimatında şunları 

ynzmıştı: 

''İlk ve başltea vazifeniz ilk fır
sat.ta ltalyan ve A'linan ordusunu 
Mısırdaki ve Libyadnki bütfın tesis 
lerl \le teohizlerile birlikte imha et 
meklir .. 

M. {;.örçn buntlnn sonra nutkuna 
devam ederek demiştir ki: 

"- Sanının ki, General Alex · 
nnd<'r <;ok helkl çok )1lkında tali• 
mııt isteyecektir .• , 

Bundan sonnı nğrnnıJnn kayıp " 
lıırdan !bnhscdmı M. Çörçil şu izahtı 
tı •ermiştir: 

"- GenerA! A1t!xll'Tlderden rlün 
trlcşnm' alch#tım r poroa tahmin edil 
diğınc göre 59.000 Alman \'e ltah·nn 
ölmüş, yarnlnnmış '"eya esir edil • 
mi::ıtir .. Bunlardan 34.000 i Alınan 

25,000 i ltalyandır. Çölde bnsı boş 
dolcışan hirçok ltatyan da vnrdır . 
Düşman 500 tank ve her tipte bin 
l-Op kaybetmiştir. Bizim ka~ ıpl:ırı • 
mız ci:ddi ve ağır olmakla bcrabt:r 
isin ehemmiyetine göre yitksek ol· 
mamıştır. Kayıplnrrmız subay, er. 
bnş ve er olanı'k 13.600 ü bulmu;ı • 
tur. Bunun yüzde 58 i imparatorluk 
askeridir. Zırhlı ·uvvet!erin mür~~ 
tebatı fngiJiz olduf!undan knybedi· 
len İngiliz subavlarının ni beti da• 
ha fazl:ıdır. Avusturalynlıhır Yeni 

Londra. 11 (A.A.) - Ahn.nr.J:ı. 
rın kontrdlı altıcda bu ur..:naktn 
olnn Paris ı<ıd,>osu, saat 7 den bir 
kaç dakika sonra Hitkrin Alman 
ordusuna işı:al altında bulunmı

yan Frnns~ dnhı inde ileri ylirıi.. 
reck emrini ver.ı:n"ş olduı".;'1ınu bil. 
dirmi~tir. 

Hitlerin karannı Franstz mille
tine bildirmek için Alman ordu~ 
sunun sözcüsü mikrofon başına 

geitrihr.iştir. / 
Sözeli, Hitlerin mareşal Petcne 

göndermiş c.lduğu mektubıı uh.,ı • 
u:uştur Sözcünün beyanattna gö. 
re, Hit1er, bu mektul.ıunda ş6yle 

cicm~ktc<lir· 
''Bu emri bir maksatla verdim: 

Amerikalıların ve lngı:ızlerin bir 
ihraç harck~tini pU .. kUr~ek. Kı
ta .. ta l<..,rans..ı.n•n nıenfaatleriuc ne 
zaret etmeleri tınriııi verdim. Al
man hükfı.meti. Avnıpa uevletıeri. 
nin nr.ı-zilet'ini himn~·e etme-1ı. ic:iıı 
iınkan dniresinde Frans:? ordusu 
ile mesai birliği yapmnk '.'lrzu~un. 
d:ıdır. Fr:ınsız askeri kadar Al
man askeri de aile ocağm<'a ka
rısı ile ;"3.nyana sessizce çalışma. 
yı tercih ed<'r. 

11 ll:incitesrin, 1 !)i'? 

ADOT.F llİTJ.ER 

/l/TM?RIN REl'ANNA!t!ES/ 
Berlin: 11, <XPD) -Alman Fül\ 

rerı Fransız halkın:ı hilnben nşoğı• 
daki heyannamcvl neşretmiştir: 

"Fransızlar, Fransız ord•ısunun 

subay ve erleri! 
3 Eylül 1939 tarihinde fngi!tere 

hükümeti tarafından Almanyaya ta 
mnmiylc S<!bepsi1 olarak harp ilan 
edilmişti. 

O zaman. me ul harp müseh-bip 
lcri, Frıınsız hiikiımetini İngillere " 
nin bu harp iMnınn iştirak clmel:t:\ 
manlescr ikna etmişlerdi. 

Fransnnın bu harp ilanı Almıır. 
ya için anlaşılmaz bir meydan oku• 
ma mahiyetinde idi. 

Ahınn hükumc\.i Frı,ınsız hüldi 
mctinf!en hiçbir şey istememiş l"e 
tıiç bir talepte bulunmamıştı. Fr.ın 
sa ile k~şulmuş h\ç bir şartı da yok 
tu ki, bunların ihlıili mevzuu bahi-; 
<>lablhin • 

Bu hiicumµ a~kerlerinin kanı:ı.ı 
dökerek karşılamış olan Alman mil• 
Jeti i~e, Frnnsnlanı karşı hiç bir 
nefret hissi duymuyordu. Buııa 

rağmen böyJeee ortaya çıkmış olclı! 

bu muNıı;ı:k.e Jl~ rıµ meı:ııı.ketln 
S&7!$1Z. .ailaleıine fel4Jtet. 'l.e 8ÖZ)"A"l 

getlrfy-0r-O u. 
Fransız ve İngilirlcrin tutmn~ 

olduklnn cephenin yılı::ılmasıa.dan 
sonra, İngilizler Dönkerk limanın • 
dan kaçarak vnr.i)°eti bir felı\ket h.1· 
tine sokmuşlnrdt. Bmnın Ü'zerir.e 
Fransa Almanyadan mütareke ta· 
lep etli. 

Almanya bu mütareke ile Fran• 
sızl:ırın nnmuswıa dokunacak hiç 
birşey ıstcmedi. Bununla beraber, 
h a r p kundıikcısı İngilizlerin 
para ire tuttukl:ın bazı ajanlar va· 
sılasiyle harhi yenirlen meydana cı 
karnınlarınn miisıındtı etmemek bu• 
nun için de tethııılcr almak lazım 
gcliyordu. 

Almnny•anın he.deri, ne Fmn~ız 
halkını tedip etmek, ne de Frans;~ 
farı yoketn1ek veyahut Fransu im· 
pnr:ılorluğunu mahvetmek değild' •• 
Bilükis. Alman:rn ileride yapacat;ı 
mııntiki bir sulh sayesinde Avnıpıı• 
dn knrşılıklı bir nn:laşma yapabil " 
mek için liizım olım durumu httT.u• 
lamnk istiyordu. 

O zrun:ındanberl İngiltere ve 
şimc!i de Ameıikıı. tekrar Fransız 
topr:ı~ına ay·ak basarak " menfaatle 
ri icnbı • harbi haşkn memleketler 
toprııklarında Mame cttirrneğe çok 
ornştılar. Bu denemeler her ver<le 
ezici bir suretle geri püskürHiİünce: 
İnk~liz ve Amerikalılar bu sefer de Bana sonıyor.!ar ki, Rıısıara 

l!icin bo6 ilmifler verı1iniz? Niçin 
1D4-2 de Avro{)ada ilrinci bir cep
he c&;ilacağr hnkkrnrlaki tebliği .A.. 
~ :.e Ru~ ile birlikte neş. 
~ttinız. Qok Sl'mimt olnrnk ~unu 
"5ylemek merim ki, hattft aynı 
zanttmda kendi mi' tinizi <le Yan
aış dümlnceye ~cvlr ederek dllcmanı 
fıl<httınağr--tamaroen <loğnı ve hak
lı buluyorum. (Allrı"1ar), fakat 
Y.a:ımuuruz lfızmı E<"len bir şey var 
drr hl o d müftefiklerinizi ~ldııt
malrtu-. (Şiddeı.Ii alln~Iar-). Hic: lıir 
zaman tntm:ıyacailınız bir vaitte 
bulunınrunwmız. Ümit erliyonım 
1ti bu prJ,:'n~pe d!ı.iıruı riayet etti
ğmıtzi gô!d.ereccğiz. 

7~11indnblar ve Cenup Afrikalılar drr. Bu hal İtalyan milletine harbin 
ön hatta bulunuyorlar." deh§eti hakkında çok ,daha açık biı 

M. Cörç.il şöyle de\•om etmiştir: fikir vcırceektir. 

Ru~"Ya k arm olan hütiin taah
init1er.imiz ya y03.1Jı olaraiı: vevn 
salfıhiyetli mahfillerin toplandı~ı 
ii1r masa b::ışmda yapılmıştır. Ha. 
zjranda Rusya}'R gönd r- iğim ya. 
zıh bir v~kada, l!l42 <le bir çı. 
karnın yapzrağ'a hazır olduğumuzu 
fıı'·at bunu vaadedcmiyeceğjreizi 
ln1dil"dim. Bu ıı:rada şu oldu ki, 
biz krtaya 2~tos. eylUI ve ilk -
teeıi:n a;1arıll'::Jn hücum etmiş o1a
ımı. ~ olmaynlllII dilşmnna öy
le :J.ir h 1"da bulunduğumuz ka-

"- Takip hareketinin nerede Bugün öğrendiğime göre Hit!er mll 
duracağı ,.e hu takibin sonnnda düs tarekeyi bozarak bUtUıı Fra.nsayr iş.. 
mandan ne knhlrolh hakkın•ia kc · S'ale karar vermiıtır. Viş, hUkllıneti 
h:ınettc hulıınmnl!a tcşcllhfü; etmi;\e bu mütarekeye, Fransayı kurtarma
cel!im. Kıtalarımızın ileri hnrckctin ğa S'(!len Amerikan gemilerine ateş 
deki hız devnm edi:ror v~ diişman ettirmek sureWe goınilerı.,ı ve deniz 
şimdiye kadar Mısır muharebe m .·y c1Jcrint fedaya kadar giderek acına _ 
danında görıülmüş ol:ınlnrın ~isi cak ııekilde sadakat gl>stermi!1ti. Hjç 
ni geride bırııJ\ın15trr Mısır şim-li şüphesiz Frans1z admı taıımağa ıa _ 
den dü.57nnndı.ın boşallılmışlır. Sire yik olan bütUn Fransızların birlik ol 
nıılka na ilerliyoruz. iimdS dii5ın:ın mam zamanı gelmiştir. 
külli ku\·vcllcri kırılmış oldu~un • Şu an. blitün Fransızlıınn ~al;. 
darı generallerimizden ve hııvıı kııv si kann~at ve l"f.'kabetlcrioı bir ta
vetlerimiıden hayret veree<."k işler ı cfn brrakarak tıpkı gentral do 
gönnclerini hekliyebiliriz. l\lısır Go! gibi yalnız vatanın kurtıılma. 
muharebesi tarihi bir zafor ı{İbi kar S!nı <lıişilnmeleri gerekpn onı!ır.,. 
şılnnmalıdır. Bu zufcri lcs'ıt için (',rçll si"izlerini şu sureıfo bitir-
15 Sonteşrın Pazar günü hlilün mem ıniııtir: 
lekette ç:ınlar çnlınması için emir "- Gayretlerimizi gevı;:etme -
lcr verilmiştir. m!"k ş::ınile <;eJinmek hakkımız .. 
ttaıya ibtlyııt,sa:lığımn ee'l.llsmı dır ( Allm:lar, bu zaferi gayrc:tle-

çekecek rimizi nrtır:r.ak için bir k;.mı, ola. 
.M:. Çllrçıt §Unlan ilAve etmiştir: rak kullanma<ra ihtiyacımız olacak 
'- İtalya harbtn ve harbe girme1,t trr. İşte bu ruhi& ve meclisin S!!.r. 

te gösterdiği ihtlyatsızhğm netfcele.
1 
sılmaz milzaheretleridir ki vazifc

riRi §imdi hesaba katmak zorunda • ye k~uluYoııuz.'' 

Fransanın şimal ve batı Afrikasın· 
d:ıki mi.ıo;lemlekelerine aldırdılar .. 
Buralrırda harlıelmek, Alıııaı1Jar tıı 

rafrndan işgal edilmiş olan c;ahıltcr 
de harbctmekten, tabii çok da ·,3 

buralarduki Fransız kun·etlerinın 

ohbelen zay·if olması dolayısiytc, 
tabii cok doha kola.} dır. 

24 ~ııaıtenbcri, İngiliz ve Ameı'i
kalıların bu son ba,.kın harekctlerı 

nin ilk hedefinin Korsika ada-;ını 

ıaplelnıck ve sonra da cenup Fran· 
sız sohillerıne hücum etmek olac.ı.· 

ını. Alınnn hükumeti son 24 saat 
zarfı nrla ören mi) hııhınmaklarhr. 

Bunun için, Alman askerlerinin 
işgal altında olmayan Fransad.ın 

gnçerek nıüstevli!erin hedef ittih;ı.ı; 

eıtil:leri yerlere git.meleri için der 
hal emir vermek mecburiyetinde 
kaldım. 

Alman a'ikerleri Fransızların ve 
Fransız a~erlerinin dü\\manı sıla• 

tiyle l(elmiyorlar. Geçtikleri ve ;Ji· 
decekleri yerlerde hüküm sürmek 
ve ıılarcyi ele almnk istemiyorlar .· 
Alman askerlerınin yalnız bir he
defi ,·nrrlır: İngiliz ve Amcrikalıln 
rın buralara cıkaraca1jı her ask1;ri 
tepelemek! 7\fareşal Petain ile hü • 
kümeli tamamiyle serbest olup Vtl 

zife!erine her zamanki gibi deva.n 
edebilırJer. Bu hükümetin , öted-:n 
beri arzu ettiği gibi, Yersnya yerlt• 
şip Fransayı buradan idare el.ne • 
sinde de artık hiç bir mahzur k1l• 
mamıştır. Alman a'5.kerleri Frano;ı:ı:, 

nhafrııine mümkün oldul(u kadar az 
yük olmaya gayret etmek üzere e· 
mir almışlardır. Bununla beraber 
Fransız ahalisi, Fransa hükUnıeti• 
nin 1939 da Almanyayı harbe ~ıı· 

rüklemiş oldu~nu ve bu yüzde:ı 
yüz binlerce ailenin bugün büyük 
acilar çekmekte olduklarını, Fran -
sız ahalisi unutmamalıdır. 

A1man hfiklımeti ve Alınan ao;• 
kerlerinin bugünkü arıuJarı sade.:e 
Fran!iız askerleriyle el ele verip 
Fransız hıırlutlarını mnhafaza et· 
mek .otmayıp, her şeyden evvel, Av-
rupalıların Affikildıdi:i topraıklannı, 
bugün ve istikbal H;in, haydutca }& 

pııan ba~lcınlard3n korumaya yar ~ 
dun et.inekHr. 

Fransız hislere kapılarnk veya• 
but da lngifizlerdeıi para alan aj,rn 
!ar vasıtash le, yollarına devam e 
d~n Alman askerlerine herhangi bir 
mi.ıkavemet gösterilecek ohİrııa. arı· 
eek bu 'ııft>t ~erde fO!}. ~:ı:ü. 
allih'\ar kon~a){ v4! lı:atl--neticeyı 
'Sit§l'ı) rın emlni~ mee"'ttır olac&Jc • 
br. Fransızların da eıkseriı;i h~rbal 
de bu işgalden kurtulmak arzusun 
dadırlar. Lakin bunlar bilmelidir • 
ler ki, Alman askeri de, bur;larda 
dolnşac:ıfına, e\'"inde karısının, ço 
cuklarının veya ebeveyninin yanın 
da ve vatanındaoturup f::ıine gücü• 
ne sulh ye sükQn içinde devam '!t 
mesirii tercih etrnektedi~ Bunun i• 
cin 300 seneden heri Av~ıpada blr 
nMm.leketi öbür memleket aleyhine 
ayaklandırarak kan döktüren ve 
geç.mişte Fransayı bire()!.: defalar 
soymuş olup bu kere de gene soy 
maya yeltenen kuvxet ne kad:ır ca· 
buk yok edilme., ~l altındaıd 
Fransızların ve İMQI eden Alman 
!arın arztrlnn da o kadar çabuk lıa 
kiknt olabilecektir. 

Bu husu<;taki rliger bütün me~ 
eleler il.sili Franı;·z mnknmla rı ıle 
mutnbık kalınarak hııllcdilccektir. 

11. Teşrini ~i 1942 
İmza: Aoott Bitler 

PETEN İŞGAL KARARINI 
PROTE.sro ı::rrt 

Vi§i. 11 (A.A.) - Otı·ajaııaı t.UdJ. 
r1yor: 
Mareşal ePten bııaabab saat Hl.40 

da ordular grubu ba.<Jkomuta.nı mare. 
§al Von Rundstedt'i kaboıl etmiştir. 

Bu görüşmede Fransız devlet reisi 
ePten Alman maref&line ou beyanat_ 
ta bulunmuştur: 

"Bu gece Alman d&vlet re!airıden 
aldı#Jm bir mektupta ~ aske. 
r1 zaruretler ıeabı oıarak bir takım 
tedbirler almak mecburiyetinde kal,. 
dığlnı ve bu tedbirlerin mUt&rekena 
menin eııaslarmı ve i!.k tatbikatın: or 
tadan kaldıracak lll'lhlyette old:ığu. 
nu bana bl!dlrınektedir. 

Mütareke mukavelenamealyle tek. 
lifi kabil olmıyan bu karartan res. 
men protesto ediYorum. 

t,gal batlacb ! 
Ber!in, 11 (A.A) - Alman ordu.. 

ıarı başkomutanlığının tebllği: 

Cenup Fransayı İng1Jll • Amerikan 
mutasavver ihraç t~ebbllalerl kat"ft
sında Fransız arazisini himaye lçin, 
Alınan kıtalan, 11 aonte§rin sabahı 

işgal altında bulunmay:ın Fransa hu.. 
dut hattını geçml§lerdir. Alman kı. 
talarmın hareka.tı, ptAn mutjbince 
devam etmektedir. 

Almanlar VIWde 
Londra, 11 (A.A) - Atman rad

yoeu, Alman kıtalannm Vifiye gel. 
diklerini bı!djrmektedir. Liyon l§gal 
edilmiştir. 

İtalyanlar da Franeaya gtrdller 
Londra, 11 {A.Al - Roma .l'Adlm.... 

au bugünkü yayuııında. İtalyan kuv. 
vet~erinjn Alman kıtalarıyle ayni za 
manda Fransaya girıJiklerlnl bildir · 
aıektEdir. 

Vişl radyosu, İtalyan kıtalarmın 

aaat ı~ de Nfa'e girdiklerini bildir. 
mektedir. 

Marsilya, 11 (A.A) - İtalyanların 

bugün öğleden sonra Lutia'da kara. 
ya çıktıkları resmen bildirilmekte. 
dir. 

Tahkimata ba,ladıJAr 
Stokholm, 11 {A.A) - A1lehanda 

gazetesinin Berlin muhabirinin bildir 
dlğinc göre, Alman ve !talyan kıt::: . 
la.rı şlmdjr'en Fransamn Akden·z sa. 
hillerinl ve Korslka 11ahillnl hararct
?e tahkim etmektedirler. tşı:;alin bu.. 
glln tamamlanacağı zannedilmekte • 
dir. 
Lhal Miln.hte Hitler ,.e Ciy:\r,O 

;ıe ~örü~tü 
Vi,i, 11 (A.A.) - l~esm,.n bil

diriliyor: 
Son günlerde cerevan ed•n b!!

di~lcr Frans:ı ve Almanya !".ükı"
ınetleri arac:m da 1'ir ~ok ~hriizi t•
ati'erine se~P o1mu~tur. H':ıJ;se
leıin vaham~ti c1olaYJSilc Lüval ~' 
eont<::1";n~ı- Vi~iden .wr lar.,k '.fU. 
nihe ~itmi~ ve or.!d:?. Hitle:- ve ı\1. 
manya hat:ciye nazırı Fo:1 Rib
bentroph görüşmfü.1.ür. 

Fra.nsrz hükümeti, şefi, ~imali 
Afrika ha·ekatın:n inkiıınfınr\an 
her saat te'.tfonla n:ıb:-meı:- dil -
mi-, ve Miinihte bulunduğu mii.!
det!;C :m~-eşal Pcten ile Jai::ıi !'l· 

rette tern:ısr muhafaza e-tmi<;tir. 
Hitlerl~ LAvil ar.asınc!a yarı 

lan görüıımelerin birine Fo:ı n;b. 
bentrop ile Kont Ciyano iştirak 
etmiı,l~rdir. 

Sabah saat ~ e doğru ~&rfü•me
le?in bittiği bir zamanda T.ivil. 
Milnihtcn aynl:nağa hımrlan1r .. 
ken kendiııine Hitler tara!mdan 
rnareşal Petene gönderilmı1' olan 
me.ıctubun bir ııureti verilmiştir. 
Gece Hitlere bı1dirilen bazt olav. 
iar AJmaa gen~llrurmaymrn b•ı ~e
kilde bir karar vermesine aır.i! .:>1-

muştıır. Uvtl, sabahleyin Mü. 
ııihten ha.r~ct f'tmiş ve !ua~ l 4 
de tayyare ile Vi~iye gellt'i~t;r. 
~~kil derhal mAre!'alle '1'Örii~e
rek kendisine y.ıkarıda h;ltiirilcn 
mal~att arutmi'!tir. R ınrtan 
sonra na2ırlar meclisi top!';ıntrsrn

da Uv~I. hl!kOmet erkamna v::ı. -
ziyet ha.klrinda izahat vermiştir • 

Ut'il Vitiye döndfl 

D~ğu cephesinde 1'12
0

, 

tiiıLeni çarpıt1Y 
_4ltıl 

Bcrlin: 11, (A. 1U ~ııı 1 
dulnrı Haşkıımandanhğı 1ere 

Batı Kafkawada çe 
1 

ıa• 
minde müte::ddıt So\)e pa 
rı şiddetli carpışnıa'arla 
nıiiştür. ~ıd 

St:ı!ingradrfa hücU!TI bil • 
rasındn şiddetli mute1'9 

olmuştur. en~ 
Don cephesinde Ro!TI pM 

ri duşman taarruzınrıaı r 

ınüşlerılir. titri 
Macar kıtaları So'"'~ 6~ 

ri geçmek teşebbüsleri:ıl ~I ı 
ler ve düşmanı gerj atın• ~ 

.\lerkez ve şimal ı.eJı• 
Alnı:ın kıtaları bnskın )!aft 
yapmışlar ve düşrn:ın 

tardelınişlerd ir. 

SOı'YET TF.BT.fCI 

M o..~kCiva: 11. ( A.A.) ,,,, 

ö~lc teblilU: . de • 
10 Sonteşrin gecesı~dt· • 

mız, Stalingrarl köfgesı e ~ı 
senin şimal rloğu~und:ı ~ \

1
,,n 

in crnup doğu unda dııŞ 
Pl\Ullışl.ır<lır. fd' 

Diger eephclerde ııa 
birreu •·oktur 

I J J • •ı 

STA/./NGRADA 103 (ilr;~ 
1·..ıpı ıAN uocuJI , 

Vaşinl{ton: 11, (A ~.)şt; 
cephesinde, Stalnisrıı~ ıı 
d:ıyanmaktaılır. Bu şeh'~~rıııl 
rünrliir mihver taaarrııı 
mekledir. tılC 

Kafka~larrfa AJınarıt-r dif• 
r•Jşr 

ilerleme kayrlerfemern ., c~~ 

RlJSY,1DA 172 Af,MAlı' f 
l"AR tıı''' 

Berfin: 11, CA.A.) - .4r1'ı,ı' 
yosıı, Rus cephesinde ç~e~ö 
rııan kuvvetlerinin 172 1 dit• 
baret olduğunu söy[enıcklt f 

~1' 
BAL1'1KTA BiR Af.i\IAf'İ 

B.\TIRlf,,DI 
Jt~ 

Lonrlra: 11, (A.A.) - ıt 
zaltıları Baltık denlılnde 
nilMolıık bir dü::ınıar r 
mışlardır. 

-..,.---eo~--"-
~ 1'l (.~.~.1"~ r.ıw:r aaat 

14 de uçalda Vi§iye dör.:nfştiir. 
Lih'il derhal maresal tar:ıfm~!'ln 
k:ıbul ecliatıiş ve kendisi ile yarrnı l ta /ya,, 
&3at 'görllıpnil~tür. Ô~le'len srnra 
Uvll. marefalle yeni bit' glrllıı- d ası 
mc yapmıştır. Nazırlar hewti sa Onanm 
rst 17 de toplantıya c:afın'1nıqer. ı.r dJ 
Uvaı ittifak. ,apmalı ictemedi Barındığı liman ;° 
Londra, 11 (A.A.) - ~öyl"!'n- tiddetle bombard 

diğine gö~. IA\'AI, AlmAnhrl:>. a. edilecek 
çrkc;a bir ittifak a.kde•nıek isteme· .,,, 1J 
rniştir. Bunun Uzerine bugün fet'ir J.ondra: l 1, CA.A.l ııe" 
vakti Alman kitalan Frans~nın ~ıran liritanova Ajansınııc,or~ıl 
işgal altında bulunmayan k!<ı':tıın- bulunnn Amirııl Kent de ,11~ tı' 
da ilerlemeğe be..'lamışlardı!". Al _ rey lıolyan donıınmasını~ ~it 
man kıtalan Liyon ve Lim"~ tfan fııaliycııe huluıııırnıY11~1"'1 
gc~i~leı-.:tir. Mareşal P"!'terı bu geleceğini söyle.'11iŞlİr· cJ;I' 

vaziyet karşıınnde. şiddetle nrote-s- vntun filo unun eski Jl:I g6r' 
to etmiş ve Almanlann bu hare - nıdır. Amiralin kanı.ıntin~ rl 1 
ketinin mütareke şartları='a uy • lefik :ığır Lıomha tnYY11~~:11ısr1 
g-..:n olmadı~ını söylemi~tir ~h • donanmasına kendi Jı 1.,eı~ . "ktıl J .. 
~!lalin bu sözleri ndyod; cl:ı tek taarruz etmekte gccı ·ıı • 
rar edilmiştir. Biraz sonra f>aris Bu limanlar müttefik~'' dl' 
ve Viı:i ra<lyolan arasında bir ne. Afrik:ıda zaplcıtil.Jeri b~~r. 4~ 
vi mücadele ba~ıılm~tır Paris l:ırın:ı yakın mcsnreıcr.d tııl 

0 radyosu Hitlf'rin FranS!l)ı nİ<'İn raf Tanınto deniı üssfinil; ~ 
tamam.He i"8aJ ctmke mechııri\"c- meydanları istlkaınetirı. ııel ~ 
tinde ksl<hğım bildiren sö .. kıini bir çıkıntı teşkil ettiAiP1 

Fransız milletine tekrar ederken tir. __..,, 
Vi~ rs.dyos~ her ~eyrek S!lutte hir o - r. 
PM:enin protest()SUnu ve haJka A ı·hr8Y 
mauı:aJclen avrrlmarr.ak tl\\'!Iİ) e - vrupaya 
ı~rini tekrarlamakta idi t 

Romad:ı neşredilen bir tebJiöe kolaylaş 1 
g'(lr:-, İtalyRn kıtaları •la !'"raıı~~- < 
nnın !rlır.1.!i~·~ kadar işe-al crlilme- ) ""' • ~ 

k Londra: 11, (ı\.A· uııe .ıı Yen mrnrnn ~imıeğe ba!!ln:nışJar. ııı r-· 
. Afrika) a hakim olan ~tı:ıı c t 
~ bUUM 

'
· id .Alman~nyı Avrupanın ı.ıır '•t' ~ki Amerikaldar a~'l"Jlrh ııı ı• 

kısn ında dahili muvıı:ııı . 111rı0 
Vi-;i, 1~ CA.A.) - BirI.,~ik A. d ·ın' sıı> ,o a istifade etmek ı " .ır 1 1 merika büytik elci!iği e::-k!nt ,·ı .. A. d r .., _,,, · ... mnlırum bıraknıısJar 1 • J!V 

merikan gazetecileri hususi trenle Ajaıı~ının münekkidi bil~~,.ııP' 
sa:ıt 16.15 rle Vi<1iden ayrrlmııı. is- • ııı ı> ıe .ı tikten sonra Akdenız ısbel P' 
tasyonda Am~rıka cümhuriyetlerj. bilinin Afrika ~ahiJlne n ıııı•cı; 
rıin diplomatları ile Fransız harj. ha sirlntili ve çıkıntılı oııt.'tr 
c.iye nazırlığının protokol müdilrü sebile şümcndöfcrle ı.:ate~h• ~~ 
tarafrndan uğurlanmış:arctır. dll" • 

Almanyn.nm mtışkttı durumo safclerin daha uzun ve ._,rıı>°' 0ı' 
Londra, 11 (A.A) _ Röyter Rjan duğunu ve bu sebeple . J>Oıs> 

ma tehditlerini önlcınek u ırmm diplomatik munabiri yazıyor: '" 
JJitlerin Fransanın gerf kalan kıs. ınadığını y. zmaktadır. ı1'fll' '(f"_ 

mınt işgal lçin verdiği karar zuhu~ Müttefiklerin karııYa ~ı9ıı ~ 
eden aakert dunınıun kendf~lne ver_ şebbüslcrine pek mu~nilkcrl ~ıı-,/ 
di~i endl'!eyf göıı~rmekterllr. Hit1er, lo bölgesine Almanya as fikler 
ıtmal At'rjkaaında hayatı önemi haiz göııdereck midır? l\lııt_t~il•llıııttl ~ 
ttmanlar mUttetiklertn eline dUştUğil rntl:ın dcrh:ıl Atina. '~ıı t.t~1, 
şu anda Franııanm Akdeniz kıyrlarmı yola çıkabileccklerdır. , 11 ,ııı 

d • \U ._11\ 
gamjzoruıuz bırakmap ceaaret ede. uşman kıtnlnrının "1 v-
memektedir. Fakat bunu yapabjlrnek :re!lşchllmek icin 1tab 9~etr' .~ 
için Hitlerin elinde onbe§ tümenj oL boya kııtctınC'lcrj 11\zırl'I uttefır 
malıdır. Şimdi şu anda Almanlar Fakat o zamana kadnr rıı 1~ "1 
Rus cephesinden pek de kuvvet çe. alıırı çoktan knrıt"lB ('ıl\ı1llııl'' 
kemezler. Ha!bukl .Almanysnrn ltal • tardır. Halbuki duşınıın 11rıı• / 
yada İtalyanları takviye zorunda ka.

1 
yokedilm~ tehlikesine rn tJlıil 

tacakları dakikayı c1ı c1Ulilnruek ııe_ 1 madnn deniz yolunpııa. 1$ 
ıııak tiP_ me.ı ler.. 
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-~ llesm' 1 daıreıere = Resmi ilanların m<?rcii Türk Basın Birliği ve ortaktan reami ilanlar_ ko!lektÜ tirketidir. Bu ~. iıtenea pmete 
terde ve g5ster-ilen günlerde ilanları muntazaman nırettirmektedir. Amesı lataııbul ~ c.add~e Kapb•n 
Türk Basın Birlii?i ve ortnklan resmi ilanlar kollektif ıirketidir. e- • 
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Türk ~~;~~nı Şirketi " \ TUR Ki YE iŞ 
iDARE MECLiSiNDEN ·~ 

. ·.· ·: ~ ~~_q -. .. . -· : . . ·- - . . .- •: . ... .. • - . • . . 

BANKASI 

~~, Diş, Nezle, Grıo, Romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

1 C A 81 N DA G UN D El KAŞE AL J NA 8 11.J R 

Şirketimizin hissedarlar umoml 
hcYrti içtimaı adt surette 30 İkht. 
cit~şrin. 942 tarihine rasthy~ Pa. 
znrlesi günü snat 15 de şirketimhı:ın 
merkezi olan Beyojtlunda Yeşil so
kakta 15 No: lu dairede aktedi1e · 
cektir. lçtimaa iftirAk edecek 
hisı;edarlann m a 1 f k olduklan 
hisse senetlerini içtima tarihinden 
bir hafta evvel BeY<>tlunda Yeşıl 
sokakta 15 No: hı daireye tıeTdi e
derek mukabilinde makbm abnal.ı
n rica olunur • 

Ruzname Müzakeresi: 
.lıi - • ~- • • • .... • • ' • .. • .... - : . . . . . . : ~ . .. .. ,."" ... ,,.., .. .... . -.. , : "" .. 1 - İdare Meclisi ve müraip 

rapQrlarının okunma.sı ve tasdiki. 

~~nema işleri Tramvay durak yerleri 

T .. k A . s· k . azaltılıyor 
ur nonım .. ır etı Son zamanlarda traın vay idare• 

iDARE MECLiSiNDEN : 1 sinin yaptı~ı tetkkilere göre, trarn· 
Sirk.etimizin hissedarlar umunıı 1 vay seferlerinin uzun sürmesinin 

~eti içtimai adt surette 30. lkirı. başlıca sebebi, ihtiyari durak yero 
t:l.teşrin. 1942 tarihine rastlayan Po !erinin çok olmasından ileri gelmek 
ll:artesi günil saat 15.30 da şirketimi. tedir. 
ıin merkezi olan Beyoğlu Yeşil so· Bu yüzden kısa mesafelere giı.Ie 
~ 15 No. lu dairede aktedilccek· oek yolcular da t.ramvaylnra hine • 
lir. rek fazla kıılabalı.k y:ıpmalctadırlar .. 
la f çtimo.a iştirak edecek hisscdar .. 
Tın malik olduktan hisse senetle

tiııi tarihi içtimadan bir hafla ev· 
~ef Beyoıtlunda Yeşil sokakta 15 No 
de dnireye tevdi ederek mukabilin .. 

hlakhm almaları rka olunur 
' . 

Ruzname müzakeresi 

1 - İdare Meclisi ve Miirakip 
t'anorıarmıo okunmnsı ve tasdiki. '°" 2 - ı. Eylül. 19H na 31. A~"· 
l~ 1942 h~p yılma alt bilı'inço 
ita ve zarar hesaplan.om okuınna-

"e tasdiki 

ll; 3 - lcı:ıre McclisJ ve Miirakibin 

~ ---------:.-----1 ı b l •aıt uı aslill• altına Jwl:uk mail" 
~esinden: ' 
8•2 571 

~Üddei: Hamide .. 
>ıııı ~Üddeinle)h: Osman KoJsana-. 
ltıı · llu~a Mccclettin mahallesi Ca 

Sokak No. 14 de terzi. 
ddei Hamide tnrofında-n milıf .. 
~h O man aleyhine ...-. bo

davas1 için müddeialeyhin 
la 1fl. 942 Pnuırtcsi günü saat 10. 
~ ~alıkcmcmizde hazır bulun • 
~ luzumu ili\nen tehli~ edilıne.c:i 
~ 11 1.' mmnaile •hin o gfin gelnu-·. 

"'eva bir vekil göndcnneme-;i_ 
"bnf haldtındn ı;:iyap kararı 

~ı olunmuş ve imlıi kılınan hu 
~ ait ihbarnamenin hlr nfü;lı:ı 

ınahkeme dh"llnhnnesine :ı • 
tJrı Ve key:f'iyctin on beş gün 

lı 9 l'Ue ilı\nı için tnhklkntm 30 
~42 Pa7.nMesi günü saırt 10 no 

1'rnı '> olduğu tebWt yerine geç. 
~e il'n olunur. (41626) 

SAHiBi ASrM US 

'°'''dığı yer· VAKiT MATBAASI 

IJnıumt Ne,riyatı idare eden 

4hmet Sffef'gl) 

'1~-

Tıamvay idaresi yeni bir hare
ket tarifesi hazırlamaktadır Bu ld 

rifeye göre tramvay durakİarı azal 
tılmakda ve merkez yerlerde kurul 
maktadır. 

Bu sureti~ 20 - 30 metrede bir 
durak bulunmayacak, tramvay:ar 
gidecekleri yerlere gitmek için ıa• 

man gaybelmiyccektir. 
Yeni hazırlanan durak yerJe·i 

pek yakında ilün edilecektir, 

Manı sahilindeki ağır toplar 
araamda bir düello oldu 
Duvr, 11 (A,A.) - ~nhildeki 

ağrr İngiliz toplan salı gUnil gc. 
oe yansından evvt-1 ateş a~mıtlar .. 
dır. Az sonra Frar.ınz sahillerin
den muka.!:ııcl~ edilm;3tir. 

Bombardmıan, bir mildde-t ;çin 
çok ~idde,tli olanıotllr. 

Bir. Kafkas 
Romanı 

Birçok uabancı dillere tercüme 
-.Minili Olııift M ..... 1Wiiiiif Alt 

met taral'f'!"" dofrwda.a ,,,,,,_. 
fJO. Garca dflladM t•rcllme edt1 

miştlr. Bt11tan ıona lcadar t11k 
•nncera 'De lcahrarr 1nhlr menkıbe. 
lerl lle dola olan bu neft• eıcr 
TiJr/t matbrıatında ilk nnmunedfr · 

nyat:ı M ımmt ohan ba ...-. bO 
llAm ııe.tp ~re YalDt &J1a .. 
beTlode yer.de GO eeadlAtla IO h
rop ftll1laleldedb, 

'Mevcudu a?.alrmmr) 

SEHtR TIY ATROSU 

mll~
1

ı'11 o~~"~.~ il • 

I &OMZPI l[J8M) 

il Asrileten 8a ba 
Camarteal ve Pazar Sftnlert 

15.SO da Matın~ 

"ı bıl11 Yoktu. Birdenbire bu olddetll rüzgir ne-ttden çıktı T 

\ıııade b.ahat vermcğe ba,ladr: 

'ıt ' llıı sarayın )1lpılı31ncla şlındtye kadar an~dma.ysn 
' '-t' \'ardır. Bu bina öyle bendeıd bir §eli.fide yapılmışta 

tıaa '-1\ rıda, hararet derecesi ne kadar yükM'k oluraa olaıın. 

~ ~111 Salonlarında, odalarmda, her vakıt plltllr pllfllr rUz.. 

.. "'° "*1Yor. Zamıuumızm mimar ,.e mUbendlslerlnl bile b&y~ 
~ll'akao bu so:;uk ha\"a tertibatı, o sarayda vaktiyle 

' Süren Klsra'ların ıcak yaz günlerinde hararetten 
'- İlltlb olmamaları iÇln \'Ücnde getlrjlmlı:rtlr •• Korkuyo...-

te11 donelim. 

tı. ,._&t.~rnune; korkmadığın· gö"ltermı>k için o kemeri geç. 

t~ ı-1tal!lın<1nn bU) Uk annesj takip etti. Bir iki adım •ttıl<
tı,,.1'°11ra B:ırnl ın bliyUk salonunun sağlam kalun kıımma 
L "ll!t f "'t<ll • Jurnsına (Kl!!m fvanı) yahut da (Klım takı) der-

ı... ' Sa"ııy "'lkılm:ıdan l'n·eı bu yerin gentııHP;ı elli metre 
,~b ~ . 
' baı kadar vardı. Ve mUC(l\'berlrrle, 'UJ'm~dan yapıL 

ll:,ı:ıı boyda bir balı ııe döşenmlştL 

-34-

DAYRANLIK 

ltu 
" h'1tnrn orta ında vaktiyle altınd:ın yapı1mı, ft l!D 

\ t4 "-: -.d14e wıarıa stblıeıanalt bir talıt vardı, tl11tU0-

"11te. "muoo,berle bezenmlıı bir kubbe yapı1mı,t1. 
L 1t1,.._ 
""4 • .. işte bu tnbt.a otunırcJu. Devlet adamları da rilt-

go~ sağ \"e solunda yer alırlardı. 

[KAYIPLARI 
2 - l. Eylül. 1941 ilA 31. Aıtu.~ . 

o:-.. 1942 hesap yılına ait billnço 
t:ir ve zarar hesabının okunması 
ve tasdiki. 550950 ve 550\101 sayılı levnzu.ı 

ayniyat mal,."buzları ztıyi edildiğin. 

den hükümsüz oldukları iliın ohı· 

nur. (4Hi25) 

3 - ldare Meclisi ve mıiirakibin 
lbra<>ı. 

Askeri posta i64 emir subayı Tekin 
Bahri Gül/ürk 

4 - İdare meclisi aıilıklannm :ıl 
trya ihlağile resml yeni iki ad in• 
tihabı 

~ ~. .... ........................................... 1 
Miihüriimü zfıyi ettim. Yenisini 

yaptıracağımdan eskisinin hükmli 1 
yoktur. (41574) 

lSTANHUL 

10-11-e&I Jllyatlan 

Londra 1 Ster!Jn S.24 Behiye Uslu 
1(. :ı,. :,. 

Maarif Vekilliği erkek terzilik 
okulundan aldığım 18 Temmuz 19'l~ 
tarih ve 13 _o;ayıh diplomamı zbi 
eltim. Yenisini alacağımdan, eı;kl. 
sinin hükmü olmadığını ililn ede. 
rim, (416~-1) 

Nevyork 100 Dolar ' 129.-
Cenevre 100 t.Vf9re rr. ao.e7 

Macide 

••• 

Kadrld 100 Pdllta • 12.9375 
stok:bolm 100 tneo ID'. 11.lX 

mtPIAM WS TABVllA2 
SıvU _ ıı:nıurum J-f 30.13 

% 7 ıma )ı(ttdataa illUkr&m 19.
ııottebft JDrmil kOIY8rT• hı-

10. 11. 942 Sah gQnO gece sa:tt 
ııenetleri 22.-

9 30 da köpıiide 4171 numaralı '°" 
fÔr ehliyetnıımem ile 2750 nnmat'lt
b bem:in tanıemf Tf' ll''nf numara 
otomobil 1camemi zA3 i dffm • Bo
lap eeüren olul'Sll kendfsi memnun 
edilecelktir. (41 fl28) 1 ~ 

Toplıane: Karabaş ordu sokak ~~ 
30 numarada şorör Rı:a Alkıı. ıt..,* ~ * 

Tahmin bedel& 

620.00 Auara;rda lıl!mar ır...a ~ 
:ııtn Koca Ral'JP mUlmda 780 DCI 

adada 81 metre mura.bbı&ı ahali 

ana. 

300,00 

ııo.oo 

7115,00 
153,63 

AJuıarayda İnebey mah&llNiniD k11.. 
çük LA.nga caddesinde &8 net adad& 
60,00 metre murabbaı ll&halı anı&. 

Akear&yda İMbey maballeainın K11-
çillt L&np c:addeııhlde 68 nCi adada 

l j2,00 metre murabbaı aahalı arn.. 
Akaarayda lnebey mahallesjnin ktı... 

çük 1.Anga caddesinde 68 nci adada 
14S,OO metre murabbaı sahalı ara&. 

1 
rl lle ifk temınat mtktarları yukanda yazıh DÖRT 

Tahtr.'n "Mdcl c tızare ayn ayn açık arttırmaya koııulmunur. Şart_ 
parça arsa satılmak aınelM ınlldUrlUğll ka!eminde gOrUıebfllr. thalelert 
nameleri Zabıt ve Mu 14 de Daiml EncUmende yapılacaktır. Tal[pıer'.n 
27,11.942 Cuma gtı:ı11 saat ktuplarile ihale günO. muayyen saatta Daillll 
i~k teminat mo.kuuz veya ıne (13U) 

Encilrne:ıde :Uulunmalan. 

·-1ıu 

tetltedlıtee blltlbı ba 
Burasını ıonradan t&lA.m ordll!Al yl••mıtlardl. 

aıarroda .ıla ...,.. 
kıyml'tli &eyleri lftlnam ederek ar 

· tnde bU btıyillt blaaya 
Meymune, bül11k bir hayranlık ıC: 

1 
k .Nı.zllne 

rdU Bir ara ı &v 
v~ jçlndekl mermer 11Utunlnra bakıyo · Fakat ka.. 

duvarlarda. bir takım renkli mJnyatlltler ill'tl 
ranlıktan bunlan iyice göremedi. 

n4ttikÇe ('llnl iL. 
Genç luz: bu ıasız ve barap aarayda &• 

kılmağa hn!)lada. 
b eril tnı te<'.8 • 

Bu gibi yerlerde eok bulunan zararlı "' 
k ıııteJI, 

"lizılndcn kendini korumak için oradan ~·ıı& 

bu fllcrlni büyük annesine ac:tı: 

- Bilyilk anne artık dtinelim.. 

Ml'ynıııne, daha bu ııUzlintl bittrmemı,tt ki dı!fllnc1a Mr 

takım ııesler işitti. Kalbi durur gibi oldu. Batırmak !ıtrdl, 
fakat bur.a gUcU ~·etmedi. I>illnln tutuldu~na hlsıtettl. 

Bunun farkına. varan ~e o da kor!•ma~a baflayan bO. 
yük annf'!i, yanına sokularak kulağma tısrldadı: 

- Her halde o kllllıanbeyler, bizim tahıntu ettiğim!• 

• glhl onbr da Behz.ııdı burada arayorlar. Çok ş1llc\lr o da 

bıırııda yotc. Yalnız bizi görürlerse korkanm öldlimer~ kaL 

kışırlar. Onun için şu ııUturlann arkasında sakbaalım. Bu

rada kimse bulmaılarsa ~abuli dönerler. Biz de kurtu. 

lor 117- 1 

Ubad~ titrek bir seıılc bnnıı siivl~lkte"I !Mlnra 1'11'l'111U .. 

•ryl kolunclan tut,nro.k, taşların, dlkenlerlrı arumda oıı• 

-uriik\emeğe ba&tadı. 

lvannı bir katesfnde sağlam duran blr stltunun yanma 

:ACOçük Carı Hesap1ar 
1943 lKRAMIYE PLANl 

l(ESIDELER: 
1 

1 Şubat. 3 Mayu. 2 Afra'M· 
lkincitepin tarihlerinde yapılır 

,,__ 1943 lKRAMlYELERt - - ... 
1 adM 1911 t(nlm - 1111.- Lift 
1 • 911 • - -·- • 
1 • 1188 • - --- • 
1 • Tn • - m.- • 
l • 888 • - ...,_ • 
1 • Sil - - w.- • 
1 "' • - '"-- • • 
t 111 • - ....,_ • • 

1 
- _mo.-. il • - • 

.. • • - 1110.- • 

.. : .. • - t&&O.- • 
111 a • - NOO.- • 
... : 11 • - ıe'7'-- • 

Denia Fabrilıalan Umum Müdürlüğünden: 

.Deafs P'abrik&l&n lıfubaaebealnde iatihdam edilmek Uz.ere d!Srt 11c. 
retll memur aım.ı.caıı:trr. 1atek.!ilertn dUekQe ve icap eden veslkala.rtyle 90 
aeı: 1:5.11.9'2 gttnO &kfamma kadar GöıcUk Deniz Fabrikı:.lan Genel MlL 
dfltltılQDe D"<Oraca&tları " bu tarihten ıonra vaki olacak mUracaaUann 
DUUI l:Jb&ra &bıın.ıyac&IJ. (1221) 

örtülük muşamba enkazı satılacak 
DaJlet Limanları ltletme Umum Müdürlüğünden: 

Tamamen corkimif '" lı.ullanııma.z bir hale gell!&lt ta.luntnea (IOOO) 
kilo mıktarmd& bulunan (200) adet örtülUk mupmb& aat!lacakt;ır, 

Taliplertll leıillt!ertnt nihayet 17.11.9,&2 aah eüntl alrf&UUD& lladar 
Lna.zon lııt:udllrltllllne t;tıvı:t etmeleri. (11M) 

-- -- -.. ------ -.--

*-b' ~· .... <• lllllloltellle. l9d) 011ma .. na ..Mt ( 
baoalııta Jl&7dalplfada OU' bln&a d&hiJlndeld &omiayoll carafmdu 
.,.ıı ._, uavble a tm alm&cak~. 

Bu qo ~tnnek lsteyenJertn (.ftN) dlh't yllz dokan Mrt lira (I)' lnı.. 
rutluk ll'Uvakkat temlnllt, kanunun taytn ettltt najkalarta tellllt'erlnl 
muhtevı zarnanru aynı gttn eaat (H.~0) on.1ört otuza ud&r ıtomlqon 

Reıallğtne ver:oe!<.rj l.Wtndır. 

Bu i" ait ş&rbıameler komiayondan param olarak 1atr~man&t!Tr 
(10112)) 

~, ............................ .... 

1 

Tir kiye Ctimburlyetl 

ZiRAAT BANK ASI 

..., ... Ucarl Der llH1 tıaıılu CDU&DMleJert. 

Pa,. tılrtırur•nleN 2",000 1trı1 tkTamı·ıre ... nyor. 

~t ~JIJUUIDll• llWDtıara.u •• lhtı&nUJ taaarru:ı 
__ ı 

rı u 00 •traaı tıulUD&rılara tıene<Se • cıeta C-kU~eıı 1Lura ıı. ~ 1 
A.11& gOn LJuamlye d&a1Ulacakt.ıı, 

ı adet a..ooo tıra.wa •.ooo ttn ıoo ~"' w Uratııı 15.000 lln 
' • 500 • 1.CJOCı • J :tl "' • f,.i\OC] • 

'• •. LOOG. uıe. n. UöO• 
lr • 111 • 1.000 ~ 

1 
OrKKAT: Bf'la"1&rmd&ld paralar bir MM ~ı'le 'l(I lt1'&ı'la1J ~ 

:Gfm!JenJwt ütraıı.ı,. ;ıllutı t.aluı.ıroe 'Ilı ~ ra&1uııe •eru~kUI. 

KUT"alaı MDHfl • ,,.,. 11 lılart. l1 Rııztra.n.. u ISyt(Q, 

l1 Btrtnctkıuıunoa çektleeekt.U. 

- ıcıru feüıarı " l"1D-" 
...-••k1M> mit.ela....-. 

Dr. KEMAL OZSA1' 
~•det ft baal.alamaı uhalf 
'-flamrtbJ ISeyottu bUJd&• 

ı 'ad. -ıo ~., Rum Pa.u" llatu .. ••••••-retı ınıı. 
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1 lı~-._... 
Şimali Afrik8 harek§-
tı nasıl hazırlandı 1 ·M ari'!,?u!~'!/!;,darasl~~....._. 

Ruzvelt gazeteciler konferansında taarrt') A.rglri• Eftallyotı~•den çeviren: O. T. ENSON 

çoeukluğumdanberi denı.z ge7.l.ntile
rjnl severim. Ekseriya, sandala atla
yıp balık avına giderdim. Bazan da 
avlıı.nmağa arzum olmazdı; yelkenlmı 
rllzgA.ra uydurarak açı!ırdım. BByle_ 
ce, kar~ı sahilde geli§i gtlzel bir nok.. 
taya çıkıp yenlllk arardım. 

Bir gün, poyraz yeli beni Nevroilo=i 
ye attı. Toprağa ayak bn.Dr basmaz, 
Ayanikolaya bir mum yakmnğı arzu 
tadım. Yolda. giderken bir cenazeye 
rastladım. Cenar.c, köyUn !SbUr ucun. 
dan, kUçUk bir evden çıkmıştı; !•lll
seye götUrUyor!o.rdı. "Fenaya alil. _ 
met,. diye söylendim. Ölen, ihtiyar 
bir kadıncağızdı. Tabutun arkasın _ 
dan, sağında ve eatundakl }naanların 
yardımjylc yUrUyebilen ihtiyar bir 
adamla bir kaç kişi daha vardı. 

Onlara karışarak kiliseye glrd,m. 
dll§UnUyordum: 

"İyi bir eğlence; gezmeye çikayıın 
derken, cenaze takip etmek .. Ve eon 
ra da bütUn gece, bu :!ıazln m:ınzarL 
yı göz önUnde tutmak .... 

Köyde, küçük, 'ba!!k, gayet loş v.~ 

belki de yUz senelik olan Ayıınlkola 

kilisesinden ba~ka kilise yaktu. Kili
senin içinde, aUtun; UtA:rlncro kubbe 
namına hiçbir gcy yoktu. Gayet ba. 
eft yapılıştaydı; evlerdeki gibi iki kU 
çUk pcnccresı vardı. Halbuki. mihrL 
bın ııUtuncukları ceviz ağacından olup 
hıce bir l§Çillk arzedtyor; ve dam'il 
kadar yUkseljyordu. Ayanlkoıanın 

lkona&ı Meryem ananmkinden daha 

yısı idi. Hırsızı görünce, bUyük bir 
çığlık kopardı. Kondaras. güle gUle 
aandalınıı. atladı. Gllgorinln feryadı 

Uzer.ino civardaki komuşu1nn ko,uş _ 
tular. Marlnos, tel~aızca, arkadaş _ 
ıarjyle payla§tktan 110nra kalan UzU.. 
ınU sandalında oturnnş yiyordu. Tam 
bu esnada, bağcı lle abbabları sand!l 
la atlamağa yeltendiler. LA.kin, .Ma
rlno3, onlardan evvel kendini kumaa_ 
la attı, bıçağını çekerek bnykırdı: 

- Cclıcnnem kaçkmlar;!. Benim 
Marlno:ı Kondaras o:duğumu bilmL 
yor musunuz?. 

Bu Jsmı loiteııler, oıdukları yerde 
deruı. kaldılar Bağcı Flyeskl, gil!Unr;; 
olmaktan korkarnk jşl hafif tutmak 
istemedi: 

- Bana da Gljgori Fiyeskl derler! 
diye olanca kuvvetiyle hııykırılı. E
ğer benimle boy ötçu,mekten çekjnml 
yor.san .. Bıı;ağını at. kumlukta gUre· 
şellm. 

Marjnos, Gllgorjnln gözlerine bak. 
lı; ve gUlUnıaedl. 

Yeleğini, bıçağını yere atarak ae.n 
ki dansa çıkıyormuş gibi; ltollarını 

kabarta kabarta geniş b;r da.lreyl a.. 
dımlarla :ırşmıadı. GUgori d\! ayni ha 
reketleri tekrar etti. 

- Sırtı yere gelen bu &k§am her. 
kesin lçkt paralarını öder •• 

?.:arinos cevaben: -ı 

- Hem de sabaha kad'lr! diye ses 
lendi. 

- Kemanlarla birlikte? 
bUyUktU. - Evet, kemanlarla birlikte. 
Bunları gözden geçfrdjğlm sıralar- Vah~ na.zarlar!& bakıştılar. Kaşl11 

da, tabut da kilisenin ortasında idi. göz arasında Komand;ıras, Fiyeski.yı 
Klljscdc bUyUk bir sUkOnet vardt. belinden kavrayarak omuzuna k ildır 
Yo.lmz. yanan mumların çıtzrdısı fşr. dı, sonra, adamı, ayııklan ha·ıada, 

tiliyordu. Papas, duaya başlayınca sırt üstU yere fırlattı. 
lhtjyan te~kjk için başımı çevirdim. Sey!rcllerden b!rf: 
Adam, ba§tan tırnağa kadar tltre • - Artık yeter Gllgorf dedi: eırtm 
meler içindeydi; aAtr b}r 'haııtalıl.:t&o yere geldi. 
kalkmış gibi mecalsı.zdi. ve etrafın: Gllgori kalktı. •i!k!ndi; yeleğini 
alan adamların yardımlyle zar zor ıurtcuı. geçfrcrck çalrnan UzUmlere 
ayakla durabiliyordu. g6z yummakla daha iyi b•reket et-
ÇökmUı olmasına rağmen uzun ml§ olacağını c!UşUnd;l. 

boylu idi. aenı, k&.§larI gl:lzlerlDi &"ö: Aksıam. Teohori'nln meyhanesi af
gelendıriyor: Soluk çehresinde dud!lk zına kadar ıçlcllerle dolmuıtu. Dışar_ 
lan tltrcıiYordu, Sa~!arı kAmilen ak. da da bUyUk bir kalabalık toplanmış 
tı, henUz sevimli blr ihtiyar sayılır- tı: Herkes, meşhur Ko1..ı1andaraıs1 gör 

,. ! \.\y.....ch&. tiv.\ü. H&ıbU bl.D 

Yarım saat sonra, kilisenin karşı- bir maceralarla. daim.il bir nevi azgın 
sındakl mezarlığa gidiyorduk ve ya. tık itade eden çehresi glmdi bir me.. 
vaş yavıııı derin çukura toprak del - leği a.ndırı)ordu. Se1vi gibi uzun bo· 
cnıruıınağa ba~lımmı~tı. llıtl)"ar, daha yu; fi<:'an kadar iMe bir vUcud!l v&r
f:ızla tahnmmlll edemedi; otıarm U_ , ·dr. ~zleri iri ve cUzeldl: Kadın göz_ 
zerine yuvarlandL EvvelA, mın!tı ha Jerl gibL. Siyah kaytan bıyıl:larınuı 
Unde mlnaııız: sözler telMfuz etti; burmaları vardı. Herkes iskcml~~ln -
eonra. a~ııtu. Adamın yUzUne su ser. den e~ilerck onu gözetliyordu. Bir ta 
perek ve ayağa kaldırarak aytltma!t raftan da "kro:ı., diye f(lrefjııe içtik. 
istediler. ı-·akat bir tUrlU :ıyılmıyor- !eri Gllgorlnln UzUmlerln)n kadUe de 
du. Bu vazıyet karoısındl\ papazın o. rl!i olduklarını ileri sllr'Jyord:ılıtr. 
dasınıı götUrmek mecbUriyetinde kal Glogorj, altta kalmeııına r:ığmeıı 
dılar. Nihayet, orada gözlerini açar. Komand::ıraeı arkada' tutmaktan gu_ 
gtbı oldu ve Ayanlkolanm lkonaS'.nıl nırlanıyordu. ~fegala~orlnln keman -
gl:lzlerinl çevirdi. Sonra, gen~ kımıl- cılarını çağırttılar. Ve ıarkılann ar<!ı 
danmaz oldu: ôJmUııtU . araııı kesjtnıcdi. Gece yarı.,ından son. 

.Kil!seden ı:ıktım. rıhtımda jskel'! ra ıh serer.ade çıkt;la.·. Gl:gorlni:ı e. 
istıkametlnde yUrUm<?!\'e ba.:l:ldım. Hı vW.ıı istikametinde yollanmıştılar. 
Uyaı• Marinos Kovd:ıras'ın, sevgil}e! Glogorl Fjyeskl, o zamanlar, kayna. 
I.cmonPnin ölUm acıs:.na d3ynnamı. no.sı ve JuzkardC§İ Lemonı ile otu. 
yarak öldUğUnU artık herkes biliyor_ ruyordu. Ve kı:r.kardeşinjn gcllp i<;ki 
du. dağıtmasını nr.zu etmlştL llk uyku -

&!n, dalgın dalgın buJI1an dU~UnUp aundıı.n uya.nan gcnı;; kız, kalkıp tu
dunırken, kaptan Tanasi yanıma yak valet yapmak mecburiyetinde kalmış 
ı~arak hoıı geldin, dedi. Karşı sa. - tı. Knrdeııın:n cmrl, k3nun nyılırdı. 
hne ııık &ık, balık getirmek için onu zntcn Gljgorf, tıJıenkte bulu-ın:ı ad:ım 
gelird.1. ötedenbcrl tnnl§trdık, Bjrşcy ıardan biriyle kı?.kardeşinl evlendir. 
lt;memtzl kcndlsfne teklıf ettim, o dıt meği tasarlıyordu. 

kabul etil. Kadın, yortu elbjeelerinl gi)•ml.ş, e. 
Tu.nul, konu~kıın blr ~damdı. Orta llndo JÇki tcpslıılyle odaya girdi. On 

da nıUhl.m bir mevzu vardı: Adalar sekiz ya§l&rındn kumral ııaı;;lı, !!lyah 
martlsl, ihtiyar llarjnos b.ondoras'm gözlll hnjkulAde gUzelllkte bir kızdı. 
ö.UmU.. Onu gl:lrenlcr, ti.lem! unuttulıı.r. Hele 

Kaptan ~öyle konu~tu: Kondııraıı .. Az kalam aklını oyııata • 
Gcnt;liğlmde kaptan M:ı.noll'nln ı;e- ı:aktı. Kızı görmemezlikten geliyor_ 

mlslııce yamaklık y:ıpıyrrdum. Blr du. Halbuki bakl§lar.yle gllzel kızı 
gUn ıtarin08 Kondarıuıın sandaljyle ntıredeyae yutacaktı. Gllgorl, kızkar
kar§ıl&§tık. Klmbilir gene ne jçl:ı deııine bllyUk emniyeti olduğu !Çin 
kovalanıyordu. ÇUnk11, ihtiyar kurd, etrafı kollam&.k lüzumunu blle hlsset 
bulunduğumuz civara saklanmak içjn miyordu. Böylece gtızcl Lemonl, dur
blr dtilk aramaya gelmişti. Dalma madım girip çıkarak kadeh doldunı. 
vazlyctı mUbhemiyet anee!erdi. E~ 
aeriya, be:r.ı cinayetlerde o;e hırsız -
lıklarda ortaklığı bulunurdu. O gt!n 
11ande Jında beş altı bUvü1< yengeçle 
birkaç midiye ve dc:ıiz k!rp!lc::t var
dı. Tabil bunla.r baJ1l:ç11ık babaneBjy 
le eaııada konmuş şeylerdi. Yola ge. 
!ecek adamlnrd:m değildi; bıçağının 

ağzı dalma kanlıydı. Baz:ın da kan 
kendisine alt olurdu ÇUnkU, sarhoş. 
ıuklıl kcndııılni yıı.raindığı ı!a vakiydi. 
Böylece kahınmanl:k &11sterdlS-:.ni 
uınne.derdi. 

Ah, mtıl'un herif!. Pallkary:ı idi 

yordu. 
Şarkılar ve danslar gene bq göa -

t~rminL LA.kin, Marlnos dclUiklerl.-ıe 
devam edect'k b;r \!unımda değlldı. 
Çok içtiğini hahane ederek bir kö§e
ye cekllmlo bıyıkl:ırrnı buruyordu. 
o kadar da!gındı ki, tnsa?lın, nere. 
deyse şeytanla istişare ettiğine hUk
medecet{ geliyordu. 

GUnUn tşıldarnağa yüz tuttuğu bir 
sırada Fıyeski onu dsnsa. aUrUkle -
ycrek: 

Hem de yakl§ıklı_ ~ 
Sandalı nhtıma yr.na~ır yanaş - ~ 

maz karaya atladı ve do~ruca Gllg<' ~ 
aı Flyeskl'nin bağına gltt!; parmak. ~~ 
lığı aşarak !Sn!UğUnlı Uzümle doldur-1 ~4 
dukto.n sonra sanki, rıi<:b!r şey olm!L 

1 
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mat r.ibl latifin! bozıııadan sallana ~~ 
• ....... gcllver-:11. LAlr;ıı. Gılgorl onul ""4 Olnnyoıu lCM 

g6rmfı:stU. 4 mmı-ıo -u~rt: !.3.1.TPI! 
• .,.",..,..,..,,.. 1'111'11,.. 

Glis-orl, o zamanlar kör,ln kabada. 1 ~ ,.. :,,.; :,,.; """ '"" ~ 

za ne zaman karar verildiğini anlattı 
\'c şü~uı dairesi daha ~aitılu.t l Mister RuzYelt, herhangi b:f 
muhtelü taattuzlann tetkık erlıl.. y:ıpı.!madan evvel baı;lıea rıll· 
mış ve netice olarak h3Zir:ın ~yı fiklerimizin mütalealnrıntı ~~ 
!.Onunda Afrika sahnesini ;ntH.ar. caat edil:miş olduğunu faf'ZL't&: ,c. 

<·tmek hususunda umumi bir itilaf ir.abeı1e-c~ği ce,'3bm<1a buı.:n:ır 

Soldan sağa: 

Amerikan Cümhurreisli{!i sarayı: 
11 (A. A.) - Dünkü matbuat ko.ı
fer:ınsındı.ı Reisicünıhur 1\1. Ruz
velt. bugün mütarckcniıı yıldö:lfi
nıilnün l:ull:ınoc:aRı miJll Arlinston 
mez:ırlığınıı ucrııhercc gilmek için 
yapmış olıluğn teklifi General Per
lingln kabul etmiş olduğunu lıildır-
nıişlir. 

lı.a5IJ ol.mu~ bulunuyordu. H~mc:1 
hemen o t..vihte cirçok kim~cler, 
vilcud-e get\rilm~si esasen mutrı. 
saYver olan ikfoci cephenin tegki 
lini istemc~e başlamı!S:ar!lır . .A. 

tur. . rı'• 
Bu taa!TI!z tarihlnin DıyeP 

sc"csinden evvel mi, yok!a. ı .r 
mt teshit edilmiş olduğu sıırı •• ~ 
de sorulan diğer bir suale c J 

1 - Manzaralar, 2 - Yunan mil. r 
Jeti, çamıışıra ldzım olur. :ı - Bir 
erkek ismi, para 4 - Kemi~in ö· 
ıü, bir hayvanın tersi, 5 - llir cm· 
rin tersi, uydurma hlkftyc, G - Bir 
sıfat edatının !ersi, hamur haline, 
getiri!'cn, 7 - Gramer tabirlerin •. 
den, insanın en nazik telinin ters;, 
8 - An:ıclolucln kullanıl:ın bir dns 
arabanın tersi. yerden çılrnrıl:ın 
m:ırldelero mensup, !l - llaslnnın 

f<'rsi, bir enırirı tersi. 10 - N:ı~ih •ıt, 
boşunn. 11 - llrwıı bo~luğıınun t<>r
si, tokuı1ın sesi, :ıslı Türk olan lıir 

Relc;icümhur Ruzvrlt demiştir !.i: gustos sonunda taerruzun tal'i.hı ·s1• 
veren 11i.ster Ruzvclt Aftı 

1 
... 

millet. r 

l'ukardarı aşağıya: 

1 - Cinin kerimesi, bir emir. 
2 - Sakal kalan. nlfabede bir har• 
fin okunuşu. 3 - Çok iyi, tehlikeli 
bir hasmlığın tersi, • - Deniz mo 
\örünün tersi, kalır:ınıan. 5 - Bir 
renk, 6 - lskombll clco;tcsiııden bir 
kağıt, yükseklik, merhtun, 7 - Fran 
sadaki bir dağın isminin yarısı. n.• 
lub<!Lli. lıir hale getirmek, 8 - Bi:
tokım tek ha,ına kararlur, 9 - Bir 
emrin ter.si, eski alfohede bir hnr• 
fin okunuşu. 10 - Bir emir, koJw .. 
lu bir ot knrı,lırılmı~. 11 - ,~ •·ıı 
yazısının tersi, dipten kesen. 

Diinkü bulınacanıı:ın Jıalli: 

1 - Kepnz:elik, il, 2 - Uz:uncfe, 
Edrn, 3 - Rasim Ilasur, 4 - Un, ui 
nanıit, i - <::, Yeniler, Y. 6 - E· 
b~. Yel, Fa, 7 - Zikir, Ynlnk 10 -
Rakam, Rica, 11 - Scı, kıy:ımeı. 

SPOR _ ... _______ .... _______ _ 
Pazar günü yapılacak 

maçlar 

Şeref stadı: • 
Saat 11 !st.ııpor _ Takıılm. Hakem: 

Muzaffer, Lütfi, Farıt. 

Saat 13 Be~lktao • SUleymanlyc, 
Hakem: Adnan, Sadık, Semih, 

Saat 15 Kasımpaoa • Beykoz. Ha. 
kem: Samih, SeltunL Zeki. 

rener atadı: 
Saat 13 Fcnerbah<;e _ DaVÜtptı§a. 

Hakem: Sami, Muhtar, Münir, 
Saat 15 G. saray - Vefa, Hakem. 

Tank, BUlend, Mustafa. 

Fatih ııtadı: ,.. 
Saat 9 Haliç _ Beyoğ!U'. Hakem: 

Baha, MUeyyet, Hayatı, 
Saat 11 Eytlp • Rami. Hakem: Şa. 

zi. Hayri, Sabahattin, 
Saat 13 tatlklM • HilAI. Hakem: 

Nejat. Rıza, N~t, 
Saat 15 A. Hlııar • Doğu. Hakem: 

Necdet, Halit. Farıık. 

•·ş:mali Afrık:ıdan, ~nzeteler,lt. 

intişar elmiş olan lıııhcrlcrden ıl.ı
ha. taze habreıer a l m a d ı k.,, 
Reisicümhur. cfkıirı wrıumiyeyi 
müteyakkız bıılıınnıağa unvct e!nıi5 

ve harbin ne surelle cvk ve irlarr 
edildiği l:ıldp olunduğu nınun n
,ıığı, yukarı me\'Zııu h:ılısolamıyn

c:ığını söylamişlir. Müşarünileyıı. 

aşağı )ukan fikrinin bilhassa mıl

li işlere bigane olan kim~elcrin kıt· 
falıırında yer alıca~ını ve şu Yeya 
bu hareket karşısında boş yere fu
lura J.:apılmo.k ne derece yanlış iı;~ 

şevke Ye .seYince kapılmanın da o 
derece yanlış olacnğını beyan et· 
mişlir. 

Rcisicüınhur, Afrik:ı'dnki harckq
fın şimdiye kndnr çok iyi gitmiş 
olduğunu, g:ırbf :'>lısır'daki lngili1. 
'harekatının dn i~ i gitıııekte hulun. 
rlu,1;'1lnu, iliı\'e ctrnişlir. 

Gaıetecilcrrlen hiri, Afrika'nm 
şimal b:ılısındıı Aınt'rik:ın taarruzu
nun icrasına esaıı olan pl;inl ırı 
hnlihazırdıı ifşa edip edemiyece~i
ni Ile.isicfımhurdnn sonnuşlur. Rf'

i~lcümhıır, Tcnniş olı'lultıı r.el'nb<l:ı, 
taarruz fikrinin Pearı Harbour mc. 
sele~lnden sonra !\1. f.hurclıill.in ..... 
merika'ya gclınrııi için vaki ol.ın 

daveti k:ıhul elliği 7.nman doğmuş 

olduğunu SÖl lemişllr. 

Rt'i!;icümhur, o tnrihle Birleşik 
Amerika ile tnsillcre'nin miişte
rek plnnlDrının lılr laarnıı ve h'l
hnssa ,:\!anş lrnnalı ~·olilc crphe Jıii
cumlıın 7enı ctm nn'u u 'ıe -:!':':· 

kad~r olduğunu heyıın etmiştir. ·! ' • 

sicünılııır, sözürıe devanı ederek 
cvkedilec<'k nı>!<er nıiktıırı ile t:
~ak, f!emi ,.P. malzeme miktarını• 
ıtözününe 'eliriltlikten sonra :ı kc
ri şeflerin bu Jı:ırckclin krası ka
bil olduğu müt:ıleasındn bulundıık
ları'lı fakat hil:lh:ıre bu a~kcrt ha
reketin 1!H2 senesinde krnsına iır:

kan ulınadıRıııın ı.ınl:ışılnıış olüuğu
nıı iliıve c.nıiştir. 

Mis+e-r Rıavelt, ~öyle cleva'll et 
mi'ltir: 

Bunun üzerine Birlcşıni•ı ~Iill,.t 
!erin 1943 sencı>i ortaı;m:ı kııda.r 
beklemeleri mi 1~.zım geleceği, y.:ılı 
sa mmtefiklerin 19·12 ı;cn·~iııde 
daha. ufeJc m.ikyana ı,.r ta::rrı .. z 
icr:i.f'r.ıa tc~cbbüs ct.ır.c leri ıni ik ~:
za e1ereği mcs:lesi mevzuu 1:.ıılı
eolmuştur. 

Rcisıcüwhur, irrnsı miiMkiin 

- 132- Darnnıırreıld'iıı Opllan 

g?tUrdU. tld&j blrblrine aokularak onun arlrasmda ırblrn

dllcr. 

Ş~di her ikisi oldukları yerele ıılnmı,. Kör.ini korku 

ile biraz uz.akta R'llrünen kemerin medhnllnı• çevrilml'!(I. 

Ulr.l•l .. ile l\feym:ıne b:ı tchlikeU aıM:er,1\ıı atıldıklarıns 

bin kere pl5man olmuıılardı. 
1 

~nç kız, tl<i elfyle bUyUk annesine 113nlnıı,, ,-Ucn1U 

•ntın.,ya tııtulmu:ı glbj tırtlr titriyor, ba tehlikeli ycrd~n 

ı.n.-ulmnl< için anrıya dua ediyordu. 

Ç.ok ı;rçmedcn o dışanJ.lkl ııe~ler kesildi. 

Meymune (R<'aba dön!lüler mı'?) d[ye düşUuUrken bir. 

drnblre o kcmerın önünde llil ki,lnln gayet hafıf bir Sf'!lle 

ı,, nııstu!darını duydu. Bir aralık o fısıltı tekrar kesildi. Fn. 

kKt Lir dnkikn ııonra karanlıkta bir çatcmsll-m çakıldığı dU· 

yuluu. Onu müteakip bir ı~ık parladı, Uzun boyla, yt17U 

ı.lyab bir peçe jle örtillU siyah cUbbelt bir adam elinde le. 

nrrle kemerden geçtlli ıörlHclll. 

O me(bol adamın arlci<ıından, ayni kryufette btrk:ı~ l<l

fj.I dabft. kemerden ıaarayı.n içine ~rdiler. llisblrlıılnd~u acs, 

scd:ı tıkmıyordu. 

BOtOn bunlan korku ve heyecan lçfnd('! ııeyreden :u,.y. 
mune, yere dilıtmemek için Ubadeye daha ııln urılmıııt,ı. 

O; clı fenerli, siyah eiıbbelj adıımın yanlarına ıclecl'k 

di)~ odü kopuyordu. 

B:ı!Jıı:dan çok tebllke7f maceralar ıeçen Ub:ıde bile M. 

~ıı~< kanlılığını knybethıl~, lideta yarı baJgıu blı hıı.ldc ı.ıu. 

fU.) urdu. 

tf!;bit edilmiştir. 

Reisicümhur, ikinci rcplıcyi vU. 
eu<le getirmek i(}!n hazırlık nvla. 
rmm zaruri ol foğunu ve evvelce 
bir plan hazırlamadan he:-hnngi 
lir tur.ruz icrasına da im.itan vnr 
iıJiyse de ycz biıılerc.c inııantn ha.
y:ıtı me,-zuu baJuıoımasınn. bi.m•· 
en m::ı.kül muvaffakı,·et şan5':ır.nı 

ten~in etmek için her ttirtiı g.ıyre. 

-.in sarfı lazım gelmiş bulı..ndc~·:. 
nu i12.ve ~..mi§lir. 

Bundan sonra Mister Ruıve1 t 
ter M. 1folotofun da piar.ı kabul 
edip etmemiş olduğu sonı1m~~ıır. 

VflAyetla telJU§I 

Memur ekmek 
karneleri 

l'ilıiyeffcn tebliğ olı111rnuşlıır: 

1 - Beledi re lk lis.ıl lşl ri ~Ei · 
dürlüğünılen nlclıklnrı ekmek kal'!• 
tarının m:ı.lısuhunu yapm:ıynn knz:ı 

,.e mücsseselor U. 11. 912 akşamı· 
na kadar lıu mahsurılarını yapacıık 

!ardır. 

2 - Tıılimatnamenin sar:ıhatına 

~öre memur sınıfına girmemesi i• 
cabe<len amele ,.e i5çi sınıfına men• 
sup olanların bazı müessc clercc, 
memur sınıfına dohiİ edildikleri 
görülmüştür. 

Talimatnameye göre amele ve 
i~çi sınıfına d:ıhil ol:ııılıır sirmcyr. 
ccl:lir. 

3 - Bilumum k:ııa ve müesses<' 
lere; mahsuplıırını yaptırırken tc,·• 
di edecekleri beyıınrınme ndcdince 
(maaşlı ve i.icretli memur Ye mıis

talıdcınlcre mahsus) karne verile
cektir. 

Bu kıırneler li:ıami 15. ı 1 912 
ak'i:ıınına kadar okunaklı, sili~tislz: 
''C ı::uzcl el yazısiyle yazılmış ve ai
le reisinin folollnıfı yapıştırılmış ol 
<lıığu h:ılde me leıncye mecbur ol· 
cluğu kiın .. t'lcr) yazılı kısmının altı• 

na ıııuhte,·iynlı dnirc müdürleri t:ı• 

rafından kenrli mcsıılircileri tnh· 
tınrl:ı lnslik erlilıniş ve nıiilıürlcn • 
miş olarrık ı;ene helodiye ikli~:ıt mii 
ıliirlii!;iinc tc\'di edilmiş olncnk. 

4 - Helcıliye iklis:ıt i,şleri mii• 
ıliirliığünden nıiiessesclerdcki fşçlJ,. 
re Yerilmek iizere avans o'3rnk hn!k 
sınıfından :ığır işçi ekmek knrh :ıl · 
rnış ol:ınl:ır uıı m·an~larının en·e'• 

• cc oldııiiu ı:rldlde 15. 11. 912 aksı· 

l ir taarruz icrasma niyep ,.•f 
rine ya.prlan sk•ndan evvel l'fl 
vcrilmiı; o!duğcnu söylemt.5tir., 

Cnz-etecilerden biri. HJ1~ ı;c~; 
Jin<le daha bUyll.k mikyr.cıt~ . 
taarruz icrııs1n:ı rnt\t~ank olan e: 
vt-lki plinlann Afriknda y:ırıl'.1· 
tantTUzda!l mütc<ffir nlup o!ıll 
dığını .sorm·Jştur. • 

Mister Ruzvelt. ı\frik:ıya yıtf 
ian sclcrin Birl~iş \fi 'lı-tlenl' 
topy~kün tanrn!Zlarmı ht'rh:?t\$ 
bır sur.etle tahdit cdereiHni f:ıt· 
~etmeğc mahal" olınr.dı;ın. h~yaıı 
etmiştir. 

Fındıktan yemekli 
yağ yapılacak 

Küspesinin ekmeğe karı~tı 
rılması iyi .neticeler verclı 

~( 
Ankara: 11 (A.A.) ~ Dize ili; 

len ınaJiimala göre, ticarcl 'fek ı 
fındıktan yoğ ve kü~he cık~rıl~ 
meyzun üzerindeki tetkikleri 
erdirmiştir. 

~
Giresun fındık ihraC'nt\ıl:ı~,r 111 

lilh umumi katibi ve fındık ııııl • 
salış koopcrnliOeri hirliRi 11.c,r t 
mlidürü lıu mevzu ctrnfınd:ı 1 

t. • 
\•ckilliği ile temas etmek üıetC 
karaya .ı::clınişlerdir. 

·reSo" 
Şimdiden fındık unu r.ıtı 

~ de ııcs 
dn yoğ ıılııunaksrıın ~uz ı; 
on nlsuellnıle ekmeklik unıı)il 
tırılınnktn lıu surellc d· blt 
kalorili ekmek temin oıun; 
dır. Fındıktan j<;lihsrıı edile; ~ 
madeni )'aslar ile Jrnrı~urı .,.,, 

• 1 1 r· ·c neli nııyıc c ya ıulla tas ı~ ot 
ko!rnsu alındıktnn s0nJ11 ~ 
kalori ve fiat hokımınd1111 1 ~ d 

verişli lıir şekilde }'etn~. 1 
yağ Y<'rinc kııllanılııbilCCe~ı 
ını5tır. f 

Bir kilo fındıktıın 600 ~ f ~ 
400 ~ram kihbc çıkmoktPdır.,, , 

- . -1·!'k ııll J! ılık kusbesı de ekıncı- 1 sJf' 
,.e hilhassa pasta im:ılinclC 
leC'cktir. 

ıı' 
~ 

Giresun fındık tarını 61 ıı~ 
per:ıtiflcri hirliği rın<lıklll"ıffl'eı: 
ti ynğ ,.t' kfö;he MiJıc;:il eti • 
%ere tcşehhii~c ~cçc<'ektir ~ 
~~~~~~~~ 

ııı ) 
mına kodar mah'iUPlı:ırı 
olıır:ıklardır. 

Ramnurre:ld'ln Otu'frnn 
"/ - ı 

l 
tJUeıll• O' 1 

Ubade, Meymuneııln bu teklifine itiraz r. Jtıııf 
ber.1bcr, ağır adımlarla önlerindeki t,"§lard~D 'lftı at 
lu•lan ul<rnarak ;yUrllmeğ" tr.t:ılııdıl:lr. t ptf '1' . Ortalığa derin bir sessizlik Mkim oımcı,. ını 
rcll'r yuvalarına dönrnD,, hiçbir tarafta çıt yo1'(II· ;.. 

cııltl .. .JJ-
Ubadl) tlo Meymune blru s:ın.ra S& arşıtt g uııt' r"I 

Tc:ı 82 arıın yUksekliğinde bulunan blr kem"rtıı ıso~ 
Jer. Bu kemer, Klsr& ııa.rayınm sağlam kal.an ~ 
blriııinln mcdhali idi. 1' ~ 

rı J'Jtd·,,1. 
Meymune, kemerin ynnm:ı. yakll'ltığı l'-!lıt'lll ~rP'-

tüzgtnın ~ebreslnf kamçıladığını gördll. o.ı.crcl' 
Dunu gören bllylik anııesl: 

- Kıum ne oldun'! diye M>rdu. 
ıt' 

Meymun!", etrafına Url<ek, ürkek b:ıkm'.fı: ,.<!f rl~ ... ~ ,.o.. IJP' 
- Nclrr 1 itiyorum .. Bu rüzgft.rın tcsl ıııJ, 0,t~ 

60ct• tl 
rln Mjtuk nefC1fl mi' Burııya yııkla:ı:ıı:!ı:!a!J ıoıt ıı 

ı:n ,o 
ın~q)\f bir sDktlnct '''Drdr. ı::ı:ndf ise bir tnt>ı 

lcrln yilıilmli ka~ıladı!rnı hissediyorum. 
(.!bade, hatır~e ökJıUrdll: ,p' 

.... ıııı 
bit:. 

- Kı:ı;ım ! Sen pJiba daha enet bunıY8 

- Hayır gE'lmedim •. lçerlde clııler mi ,arf. 

Ubade mUIAylm bir aeııle: <1' 
tt<'d' r~.j 

- Korkma kuım! dedl Borada. ne in ve~ I" 
dır. Bu •11ttti~n ıtet11er kemerin JlıQdWtuıdlıO 

~ &eMdea b8fka. Wrfe1' ıRitl*. ,, 
.:\fı-ynıune hayretle sordu: Al • bit' rll1f~ 
- Bıruz cV\·eı kemerin yanında banr 



, Başvekilin 
~,..,.. t&llzlm. prtlan yapabil. Pirinç iQill aym ,.yı dU,U.Ul'Uk. 
.,. -., elbn,\se klfi laububa t «~ KeırJeut dahUlnde.ki plriQG!eriD JUZ. 
~lılit ediyorduk, ÇilDkll t.tta.. de US ını tayin ettllimlz tıyatl&, bu_ 

'-a' Ttırkıye hububatnıı 7_8 mf'. bub&tt& olduğu gibi, aatm aJıyo~ 
...__Olarak g6-terlyor ve ~'& de Bıı J>lrlnein bir kısmmı .orduya, mtt. 
~ ~ elimize hiÇ defilae bir him bir kıam.mı da pahalılık kurba11 S lllUyon ton habubet geçi~e. larmı, mal olduğu tlyal& da,trtacağız. ,.::u ediyorduk. Halbuk! ev. Umuyoruz kL keııdllerhıe vereceğuniZ 

• t&rdr çarpya uymadı. ve netı. pirincin mjkt&rıa 'bulgurun rummcll\n 
~ilk ki. çiftçilerin hUkChrete az olmcyacaktır. ..x· -
~ it rakam 600 bin ton.11 zor 5 - Yal meııelesl. ' , 

d Bu iki rakam a.rasmdakf Buailn me.mlı-kette me'f<:ul yajl 
ece iatatiBUk rakamlarının J>uhranı, ıarip olduiu kadar yersiz 

k.r.. 1ı tesbtt edllml.f olmurt\C!an ;.clir; Daha dün, memlekeı.te ehemmi· 
~iYordu. Daha ziyada yJne yelli .bir zeytinyalı ıtoku buluDdc
... tan intihap edilen. sub&~ıları ftunu herkes biliTOrdu. Yakla,aır .. ~s:ıı olarak çlftçlyl korumak yeni sene meıhsillünün de fena ad· 

1 ~~ ileri geliyordu. Benim dedilmemt'lli lhım geldiği söyJeni .. 
.,,,. ~-' ve gördUklertmden edin yordu. Böyle olduğu halde, zeJtfn 

~
~ 'lllte g!!re, bu ~rç:ıandırma yalı fiyatları birdenbire ftrladı. Bo 
~ ahsut 1tlb&rıYle yilZ'i'l 3 fırlayışın günahını da,~bufıday Vf! 

ıg 5 ağır, yUzde 10 veya <Iiiler gıda mncl<lelerine yüklemek 
.,_,,, ırıutedll, üst tarafı da tama istiyorlar. Bu iddia 'dolru olsaydı, 

ıı.ı ı.. .. 0 lara.Jc teııbjt edjlml.§tlr. yağdan sonra birer gıda olan zeytla 
~ ,--ıt. hlmayel} olduğu mu1'.ak,. :raih gibi mühim bir kısmı bari(e 
~~tt hata31 olmaktan ziya cıkanlan üziim ve fıııdıjın., da Y~ 
S 

0
{ nıahaulUn ye,ıl devrl"lde fiyatlıınnı hiç değilse takip etmesi 

r~ hlaıımdan ileri ge!mi~lr. icaöe'i1erdi. Hnlbuki, bu iki malı~ 
ı...: lllaJıauınn bozulmasından do M M • • 

.:ıa ftıahd t rl d k ı. lumüıun fıyatı, dlilerlerıne nnaran 
"""" Y• ~ Y: er e ço a6 ,r 'düşük obn:ıkta devam edi:ror. Onun 
• ra mq ır. için, zeytinyağı rı1·atlıınnın müba-

tl.'CLg BOBÇLı\RTht ":ır lailalı fırlayışının silnahı, sa.dece, 
ÖDtlYOB ~rı bu f~n geniş mikyasta ticaretlni 

11
•1, \;orçJandığı miltU.n biıi 
il a,..:_ edici 1>ir tarzda munta 

l._'"CQlektedir. Köylilntın bol'Ç 
~ ~tann azlığından .do-

yapan• malı.dal insanlara aittir Tl'! 

verdilı:lerl sözlere ralmen bu fenıt• 
lılı ,.yapmışlardır. Bunu, berhald~ 
unullnamaia '"' _çahşacalı~llTO 
seslert. · ~ '.''"• 

YAGBURBA.Nll\~YENMJl!KtÇfN 
V' ALINAN TEDBiRi.ER 

dünkü aıühirn 
u 2 

_fllWWWB!lfLnw 
1.47 s u 

huıku· 
l 

Y9Jilen ~ lcum91l81'1. elcltu '9 iki maq a~ w-nuıl bir me-1 lann vcnliji br&rlm: katı ~• nı.~tref ~ paraları lfaltmk 
lt' geç.rek: dört beı '1i•1i daha mur maqm· kaJ,aıyortıa. yapacı- haldir., ~ • • • •e ımnel*- ihtiyaç1eıı:lllJ%• &ar
pahah ba11ta 86tılıyor. K~uncıo ğmmiyiliıkler ch.~le.ka~I ve e· .., .. -•wnr D~B ~uia•NJN lıhk haarlamaktır. Bu böyle ol
biiytiklüğ'il birçok ..m;.timl!.lıere> min bir yoldan yapUam. Netekim ~,.., suiiii~~~ makla bera~r bu bllmnın tatbi • 
yol açıyor. Aca:h, bofblaMnın daha limdidırD w ütikamttte ta- • 1 kinden, Türk pa.rumın kıymet • 
haksız yeıre kazandllclan bu para 1Jmatl&T lımd•nm11 balunuyor. Bu ftrglııiG tetbfti ve tahsM - -rier tbcrinde t('p. 
lan devlete llazandırmak daha iy! b) Tat})gt kabili.v~t.i arııdlk Eli. itin saımaıı, rmil olarak bırakıl- lanan halk bulzmnın '9.inme1'i, 
olmaz mı! Bu t!!lnleritı~ h~rhangi mi%de o\mIY81l biç bir '~Yi n.a. ~t!l'. (Jlnldl bu işi, paTa kuT· vergileti ödemek i<;inldznnıre la· 
bir hakikati if.ade ettigine §~he cctmedik. Sadece "4"1izne bultı- veriJıe 9UÜ9tfmallerr yol aç:İ!nar.n. tııa ~nlacak maD6m fiyatla • 
yoktur. BugUn deYlet elinıte işH. ran veya biWu~ğma tmiıa olu- dan •e her c"it tezvirattan koru. rmda bir itidal lıusale ~ 
yen milesse~lerin pek çoğu zarar rUtn eeyicri 'V~tilr.. A19klaıbı, malı: y"'1unu tutmayı 1ıay1rh bul- gibi tA.li faydaJarrn tabal8Dl etme 
ta i~l~r bir TUiy~e dilşmü§ttlr, kumq, bağ~.r .. rwtgur, 'Pirint, öuk. Onan i!:in zamanı dar tuttuk, •l de imlin. hariçinde ad4edi~ 
Bu yolda devam, bizi kapsnması ya#, oeker. ~z9e- mevcut Bu sebepterie '\."ttgilerin ıcsbit ve mez. " 
zor açtki&ria bfll kal'Fya b:ra. elan ma~l~rr., . ilinı için 15 gtln koyduk. Bunu Aıbdqlar. 
lcacağı b.dar ikt!Udt mezhebimiz O~un .ıc;ın, btt-·~1arm:~ ytı. tatdJ> ~ ı5 gUn içinde tahsili içinde bulundÜğÜniu lıklaCil 
olan dıevletçiliti de hnpatıyacRtr ~~ne ·"nW.h-.c>ltı"?~ 'ti:: 9'- şart koyduk. Bu müddeti takip e- buhranın bqlJca zorluklanm •e 
iein <'ok tehlikelidir. Buna rağwnen '~ !8"'tacağma ~ı?ız. '\: akıa, den biıiııel bartada yUzde bir fu- bu zıorlulı:lara kal'1I dUtllndqıı.. 
1iiz devlet iıteriDıdıe. bir fiyat :nı:. elımizde olmayıan :hıg bir teı·. vaa- la.sile iltinct hafta.da iıe ylbA- n..i mtlz t-"'=-'~ L! b. bi 
b km · n'n dah b ı d -~~- Fft'-... · w ·y1 • • • wı;; ... ÇWl4&~' -rer ırer ve r a a gıtıne ı , a ma ırcr u .etm~"'· _ııyapacagımız 1 • fazla&le talisılı şart Jcovtuk. Jul ha.liDde arzettim. Yardımlan. 
olduğuna :taniiz.. bklerın, b-:.ına ıniinNlnr kalacağını nız ve tadilleriııizle 

Onuıı için, mUeeıseeelerimizi, sa- ifade etmiyo1ı1&. Bilikil. elimi:~ Para.JQ ve~nlu idn bir b· lr reaaııet ve 
dece zazulıa iş)f'l' bir mldl!D ç.kal" imkinlar geçtjkçe, vereceğimla raftaa taJıaili emval kanUırnnJ ha- ~':'t _azanace:Jt ... ~
mağr, çok mahdut ve mUt"vuı bir mallarm mi'ktarmı. ve ntv'ini ar- n-kete gcçinnekle iber:ıbrr diitcr nız~n bu mllcadeleden mutlalı:a 
kirla iktifa etmeyi, daha dcığrıJ tırmak, çoğaltm.a.k ve bugUn ~in taraftan mflnllefleri am~ teş. gıalip çjtacajına katiyea İJWllyo. 
bir yol 118yiy'Ol'l°.Z. Onun !çiu. ıe tatbik sahasmr ... te,kil etten bir kilitnıa gön~ermeyi hem ~çf te- rtb. (Alk11lar). ÇUnkil vatennJZm 
~eti. daha ziyade taksim v~ tcv ıbu~uk iki mil~n;vk ntandr.ş' mik ciarikini hem de para tahıi1ini ko. ~günkü çocuklan yaleu' bll)'Uk 
si JW!annm islıahında gör:J}'C"nız. tannr' çCW.a)tmalcf~indevia F.'- layl119t1ncı müeyyideler a<töettik bır neslin evlitları degildir, aym 
Netckim, bundan aon"ra k•artarm-ı vtrlr ki. ~yeni ~nJar, 'Y.=· iyi-: CAllaıtlar). ' • 1 ~ • sam~d~ Olç~ dütmaDlan Ye-
ğa iiai.Jltığur.ız 1.600.000 vatanda- llkleTe wı ~ Bu ike.nunla takip etf .... ıt .. llie. :rıeu tıüyilk bir nealiD. ta k'1ldiai-
f1Jl. pansız verilectk mi«tar bari Bu ~Jeriıı hiarfdl*le Jrat:ın '1f/t" 1KıtnııZ dir. (Alkış!.u). 
cıntie, tarafımızdan teıbit edıJ~ • Jerde de fiyattan :ııtıatıbot l>ırak
c~k ku.:n.ış ihtİ.YaClnı resmi liya· mıyae.tız. Az ~~aydı-r.:ııt e'Din 
larla, kendilerine ısaf Jam ve kont lduf ......... "' 
ro:Iil yoldan temine çalıpeağır. c, ıımas ._...aap bir karan 
Geri ka.1anlar !~in, dah& emin bir almakta aaJa ftrecldlt ,...-e~c,;- • 

lcl • ğiz. 
yo :ın arama~ ~vam edeC(ği7,, 9 - V&Z'bk wr.1.iel., 

8 - Köı&ür meselesi. 
Bugün, her tarafta bir k\imllr ~ ~aa.lı&r. ( ~-- 4 

6tkınts hieolungyor. Gc~en S"9 
ne !kıJa. 250 bin tonluk bir stck!a '.AlelQZrmm e'1!L fl1ıtlarrn~ 1>ıJ. 
giT.miştHc. Bu.<Mneki stokı.;muz 50 IDnlril delioe arttımda fiI,'Bld fs .. 
bin t'On bile delildi. Bundan bag- tih-1 azbfınm, ithalAt noksanı-

[ggiUz ııac.tamentosu kelim 
Dir nulkıyle açılDf 

~ 11 /. A.A) - Parllmmto. I Blrlepılf m.l11etlerln Allanflle pali.. 
Dun ~ jçt1ma devrealni A4ı&A kr&l fS premlpJertDe da1&DQ demec1ert 
nut.lwnd& ezcümle töyıe demektedir: be71lelmllel cem)7etfa ~ te. 

lflı..~ .. Yi köylünün borcunu 
~ ödemekte o11nDs: M
~ tte izale etmiştir. Son 
~ay İçinde hariçten de 50 

~ !.\: bh'cm buğday getirttik. 
fi' ~Ububat vaziyetimiz endi S 'k:Jamffl telUi etme'klt" 

~her ~e3it fiynt mıınrvra~ 
t bir ... kilde değildir. '" S • or ki. bu :'.' 0-ıde 2~ ler." 

f kl nın, yaniq tedblıiuln bilhz"1SQ doy 
Biz, )"al l>uhranını yenmek için, ka, ıimendi t"r na iyatmın art- mak bitmeyen bmrn ve ibtikann 

şu.:telhirlerl alıyoruz: '• ma11t, fa~rika1Rnn gece, ,.Un düz 

"- KW.etleJ'im, 'IDUsakereyi dUftlA meli ftt'lll•Jıtedtr. !ut~ o1anJr,, 
mekılzin. tam zaferi elde edlDc879 b JIGkbletlm. sulem ınm..aı.rr Jatlr • 
dar mtıc:adeJeye deY&m. •sm•NhM'. l'f)'9tlerfnt tekra!' Jruanddı:lan samaıa 

.., ~ k.. ... ~~t ır:ıanevra)"I yar 
'-~,...,t bir miktar vermemiş 

~ tt )llzden ve bir de hir az ':, t~ ~ğim, ~~diyekrin ö: 
~ it~ heaa.paız talepleri yüzün 

ltt, ~.:-:v. fiyatlanmış yUrümUc 
-._,.ak~ eimizldeki miktarla 
~ lbUdehaJe ~tmiş olsaydık 

Cel;ici bi'r se.llh yar:ı tn. 
t, · . Fakat biz bunu yapma 
'lınıi7~ki hububatı da!ıa 

)ı '&Çin ilak1nmağa ter~ih 
tda.lcat bu intizar devr r si 
'9' Cr'>ecn İzmir, lıtan°t'~ı!. 

~t~ Zonguld~k ic:in kendile 
tt . ~ tedıuık hus~:sunJ:ı 

1 t.ifuniz tarih yalrfofmn~a 
eec Yeni bir fiyat srtr.:ınsı 
a kendini hisset;nneic 

) Unu Önlemek iç:D f,t}a.' 
"aıı.nıak zanıretpıi duyduk 

~~ı:-Jt:rc lh•m olan b•:ı'.;da
~ ed .. bilet·<-.;-imiz bir fiyat 

~ ~ .k:ıyrt.lnr! :ı. vcrmr~i ve 
~~'l n hasıl oldukfla serbes~ 
~ "ia.nııl~rak bi'r derc~rye kil 
~...... ~gı ımıvafık görılük. 
,~°'ite ~ Vehirltrin \ 'a'kti hali 
~ 0

3 
1 'l insanlarına 300 graır 

~ ~ ~ kuruı:ı faz.r-ı~iy·e 11 
"""-~ edırınete lı~şladık 
~te bıı ıehlrlerde, gere~ d.Aer 
~' ~eabit edilen ve te.'!lbit edil 

ttç Ye yekiblu bir buçuk o 1. 

ıı... .. ,~k olan, dar ve sabit 1rat 
.~ "- 'lara eaki ucuz fiyatla ek 

"t ~•)'a bUfcl&y verme~e ba: la 
>.., Yolda devam etmek kara 

'~ ... .,.uEKSE E"S 'lf.R':' 
~ 'l'EnntnLER 

~ hesaplar, eldeki hub•ı:t 
,, •e bir d• (ittçlden ırı ı!te 

'-a fftır tız:ıız.ın tahall!ne davanı. 
cı.... e Je heaap!ar ucu UC'una 
' '1 Ceuyor.Şayet haricin buğ 

devam caer, köyın makul 
'-.'lı hububatını satarsa, ae-ıcyi 
~~ile geçir mek \'e h e.aba 

'-il lf bQJ d&rlıklan ber\u·af 
lllu.:kıuı olacaktır. Fakat t •!ı. 
ı de il <lt o:ur, bar.cin bu ı llly 
~ı •anı etmez, veya tıaric:ten 

'-._~ ;: il etmemiz mümkün olmaz 
,sııı ıhtiYa<;lar ve nruretıer 

1' kalacak o!ursak, en ıcrt 
ı. be ı vurma~tan aala çr kj:ı_ 

li r halUklrda bir buçuk 
t rtııda gördUğUmUz bu dar 
b Celirıı vatand:ışla.n &JllL .sr. 
rakını) acagız, (Bravo ae.t, 

"'t 

'A}' Dnletln muamele vergisi ola ç:ıbııpnatan ve kömüı- ist:hsal e· geniş hi!!eleri wrdtr. Fakat ~U. 
' A. - 1 1 • '!.! tün bunlann tesiri kadar di~c.'l" 

1'akl alrnakta.,o1dulu yii7.de 12,5 •• lıı- .~n a ete. rın 1.11raz da.ha. yıoran- bj "' kö u ,. r van vardır ki o d~ t~davDJ-
n, bundan sonra a}ınen yal alaca- m~sr, m re olan illtayar1 brr dtki 'l'Urk parasının m1ltemadlyen 
Aız n bunun iç.in kanun layihası gUn artmn:lk~adır. ""Bunlar, gc~en artmaa ve 100 milyona çok :Yale· 
'1Declise '~erildi . .sen~y'! nazaran :zayıf yerlc?imiz JatmJI ole....... Nlabetm ufak 

B), Zcythıya.İı ve pamuk' mal'i6ıı- ir. Kuvvetli Ye!'~rimiz de ıunıar- 4lel'tleN iliç aranlltlen b'IJ lıilvUJt 
Jünün yiizde 15 ini de, tesbit etti. dır: ynrayı ibala: etmek bittabi do~u 
Jimiz. bir fiata )·ani, 80 kunıJa sa- a) Geoen •ene, ~8mDr ocakl~n oJınudı. Bunun için di~er işlerle 
tın almak kararını verdik Ba yor.. J1ıf ay itleyemez bir hale erehnış- bera~r bütün dikkat ve ihtima-
aa eıı·mize 7 8 milYOD kik> J'al se- ti. Ba sene &Ynt halin ta'ıaddüs m;mw b!l ......... H•tUııde tNnla-. 11· ' ' etmemesi ·,.· d h •-d· • ,. • .. - ... u., ·· ı· ... 
çeceflnl Omit edh·oruz. Bununla b En ı,.ı~ • a a .. ~ oır.ıyız. ~'t ve bir ili.ç bulmayı en ~~de ge-
beraber bir tanınan orriumnzun ı'ı ) · milhım komOr 'lCakl:ı:ı. ~n bir vuife aaydrlr. &.ı '' icirı 
tiyacın; karşılarken diger tarafla~ b~r kal] tünelden geçen b:r deke- tek yol 11edav11le -an paranın J:,·

1 
... 

· ' . ' vı 1 hattı ilıe limana ve "ı'men ·ı·f..... ~ ... 
buhrandan en çok ıztırap duyan w • "' "' '· kıdmınJ v"1"1ri ~ .. eri "cmc~-
ı O 

M M lere baglanıyor. Bu ı,, ki'lnnus:ı- --.,. • " 
.6 0.000 ntandaşın yııkuniJ hafff- . . . ~- .ı.: ,,_ ,· 1 ten ibarettir'. Ve bu geri :ı!" ba~-

lifiiiili.~illlifitli. biılz, • ~D.-..-tm ... , Q.&G8".llr'~......,,~-'ı.. Wp )SA J p JY?I ...... 
yağın fi~·ah, maliyet fiyatı olac:ık c) Bu scn~c kadar, klfm le&. UlllDJll olanlardan ,..~alı~r, 
ve her aileye her ay bir kilodan faı mür aımata gıden vapurlar. dal- ve y"1na bir detaya mahana ola
lı zcytiny:ıih yeya turroAl •erile- g~h ha~va~a~. tm:ı~acak yerleri rak alınmalıdır. Mtllf.hızaJam b;. 
l'.ektir. ... o mndt .ı, r ıçın, ışlerını ynrım bıra- nnen bu iş i~in bh- kanun llyiha-

• karak !stanbula dönüyo:lat ve böy sı hWl"Jaına.k zaruretini duyduk. 
ŞEKER NASIL TE\'ZI EDR.FCF.K lece çok ,Juyuıttli, çok zaman .kay. l.izun tetkikle~n 11onra lı ızırla

bediyorlardı. Bu aene, li!reğli li- nan bu ksnun layihası ba.~hca üç 
manını kısme"n tt't11ir.ledl'k.. matrahtan pal'& toplıya~kttr. Bu 

;. G - Şeker meselesi: 
: .Mevcudu taın:ımen hiikömet e-
Unde lmlıınınasına rn8nıen, şektr 
işi. menıl8UUe seri ndıınl:ırla l>ir 
hulırana dolru koşmaktadır. Çiinkii, 
.. A) Ttirkiyede islihla' edilen şe. 
ker miktarı, son senelerde 100 reıl 
;)·on kilo~ ıı 11eç.rnişlir. 

il) Bu sene, köyliimü7.iin elı :le 
bolca para geçliği için, i ı;lih!.81 100 
mih·onu çok nş:tcnğı muhakkaktır .. 

C) Bu sene şeker mııhsuHirnfıııİ'I 
50 milyon kiloyu hıılnbilrnesini ade 
ta ırıemnnniyelle karşılırncaaız. 

D) Hariçten şeker tedariki im· 
kanları ı:ıün geçtikçe :ıalOum.ıkladır. 
Bu ha!t ikatları heıi!es blhli~i lçl'ıı, 
memleketle şeker saı111ını eskisi gı· 
l>i ~me.st bır:ıkacnk ohırsak, birk:ıç 
b:ırta sonra; b:ı~t:ılar ldn bile şeker 
lrnlmak mümkün olmıyoru ktır. işte, 
bu hakikı.ıtları gözönünde tutan hiı 
'kumelimiz, muhakkıık bir buhranı, 
bir dereceye katlar knrşrlam,k için 
şu telhirlerj olmakta mııl:ıhık ka~ 
mışlır: 

A) Buhrandan muzlarip olan 
1.000.000 vatandaşa bugünkü firJt . 
l:ı lıer ny nüfu!I başına 600 gram 
şeker cla~ılm11k, 

B) Gdec-ck st>ne panı:ar mikd.ırı 
nı arttırmak ve pançar çirtçlııiıti 

de memnun "imek için. onların bu 
sene ıcetirdikleri her 100 kilo pan. 
çor için, kendilt'rine hirer kilo ııe. 
ker \'errntıı.: İ'iliyoru7.. ' 

Grri lO m ilyon kilo şeker ktı!ı .. 
yor, Du nılkd:ır memlı•kf'I ihtiyacı 
nın iıçlc bırinl teş'kil elmeklediı-.. 
işin bu diiifünılii noktıı sını bugilnc 
k:ıılnr çiiz.mıedik. 

J{UM.\Ş \'E iPıJK "-'.\SiL 
... 

\ Entı.F.·cu ~ 
7 - Kumaş ve iplik mt-~eleo;I: 

• JJ1111iln , hu iş hnkınıtn nğızdan ıı 
Aı7.ıı, kul.ıktan kulıı#ıı rtoln ~ıın r!inı. 
leler şunlıırdır : El ıezııiihlnrının :ı 
dedi şaşılarak tferel'l'dl' nrtıyor. E. 
•inde dört tezgiıhı olan kim~eler ki) 
Jayhkla 7.f'nıJin ohıynrlnr. 

Hatti iki tı-z~ihı olan kimsı:ler 
kolnyhkla zengin oluyı.:rla!". H~ t 
ti iki tez,!lhı olan hir adı.ım , bı; rı 
ları.. «;ab1tırmak m:ııum\Jn• ı ,~ah 
duymabaım. ke!'Aiaine ~k ueuw, 
veri?en {plikJ~rt •tmak l!Jttt!yl'! 

Böylece fırtmaya tutul"u kli- matrahlar e-ht-mnıiyet aıraadtı ıun
nıür vapurlarına, lbarmac:ık bir li- 1-~l'l":- TUccartar, cmllk ve akar 
man t emin eyledik ve vaki! ıkaybı- •hıpJeri, bUytlJı: ~iftçi'erdir. 
nın önü ne geçmeye ı:.alıı5t~k. Bil- XOMtsYG.NLARıN V...,.. .... ,,.E"w 

tiln bunlarn rağmen, köm::r bulı-~ LER.l v ...... ~·-
ranı bertarn! edilemezse lti! edile- -
miyeceği Rnla§t)maktadır, kömür .. Haııı Ytllarmda en çok parayı 
snrfiyatınm tahdidi için tedbirlerl tuccarlar kazandrfr için bu va 1 le 
h:!Zırladı:k. vergisinin en bii>Wl ~Un;; ~iıt• 

Kömür iı:inde. en mtlllfm bir tabi onlar taşıy~tll'. Esasen 
mtsele de, fiyat mt-selesidir. Zon- ncvilere, smıflara ve zümrelere 
gulda.k madenleri, bir knç ıene- ayn]ımş bulunan ve verdikleri 
dir zararla işley<.'n bir müett::'Cee vergi ve yaptıklan ig maliım olan 
halini almr§tır. Küçükten lıaeıa - bu llUllf mensu!llan hakkında Jı:a· 
yan bu zare.r, bu sene ta'llammül zanchkJar: paraJaıın komisyon<; l 
edilmez bir yekuna vamı1ttrr. Mü. takdir ~dHen bir kılmm: verg i 
caseseyi bundan kurtarmak için, olarak ısteırw:kte tereddüt du\'D1U
fiyatlara :zam yapmak ıanrrctini. yoruz (Aiuelar) ve beş yüz. Jira. 
d~.yuyoruz. ~yevm kömür, devlet dan ~aft bir mllke!lt-fjyet teklif 
mues.ı:1 .:ıeı~nne, tonu 14 liraya, hu- ·e~mem111 :;,dufumua göre fakirle
sus ınuesseselıerc de !l :Cil! ~r jra. rı ,.e za., .... an bu v .. -·d lam 
. il' H .. at -.ı en il · 
~arlv~ ıYOkurtl'. tm mueaseseyi za- mü~n mub • t1utmaıtayız. P.tı vcr..:i 
~ a an armak, hem 1e ufak m n:ı.<se et~y e YllPtıiımJ& tf'tiEik 
l;ir an:ıortisman te~n etmek için, Jerde bürt1k t~ec:arlann v,. baz; 
~.ı fı.ratlan 21 liraya ç·kanrı.ak aUmrc1erın v,.rgıden kaçmaır yo • 
ı_cap etmekte olduğuna Jr..>.,i ol • Junu nasrl bulmut oldukl:?::nı gö
ouk. ~aha ziyade ••ııınak ve mt- ~rek hayret ettik ve iatiklıaldc 
~ak ıı;in kullanılan kokkö:uUrleri- bu gibi ver~ k:ıçakÇ?Ja'!ı:ln:.1M 
r..~n. fi!atınd~ bu seıı.e için bir lfe. me)l'dan vermemek için t ~Jbirler 
ğı~ıklık yapmıyacağız. Yuka11da arastrnyoruz. (Bravo se•Ie;ri) 
~~~rladıfım 1.600.VOO •ıatandap Bu vergi için iltinci n:-atr:ıhı. 
o~ür tedarik etmeleri yobnu :nııa hanlar, hamamlar. apartm-an
m~rnlün olduğn kadar açık tuta- lardır. Bunlsnn sahipleri ~u vrr
cngız. gi ile milblJt-f kılınm:~tTr. Yal

BUHRANIN AGIRJ,JGINI 
ÇEKEN VATANDAŞJ..,.\.R 

nız ald"k!an sencHk Jrira vekjnu 
2.500 lirayı ı~avUz etmezs.e b1ın
lar için bir mükellefiyet Yoktur. 

:Arkad'l~la.r, Bu miktan g~yorea bul!lar ko
Müs<ıade ederseniz daha gıni, Jllieyonlafta ta~in edile:ı l'!lraYt ö

ve umumf mahiy~ti haiı olan var. c"..emeğe mecburdurlar. 
hlr vergisine girmeden e\'\'t'l. bu- Üçü.neti matrah bUyUk çiftçiler
raya kad:ır izalıa çalıştığım. ka- dir. büyük ~·rt~enı.ka&?d 51)(1 Ji. 
rnr ve mUt:ı.lealarmıı:zın ·ruhunu rayı hiç bir. :işine -halel ge~irme _ 
J.jr kAÇ cü.ır.Jc İle hulasa edece.- den Ve!l°CbiJceU çiftçidir. : 'nun}ar 
ğim. Haftalarca süren araPtrmıa mükellefdir· ve ba miik:cllefh·et 
Ve mii:ı:akerele.rimiıdc, il:; büyük hiçbir ~an bir ~tçinin 'Varl;ğı . 
mana. hllkümet•nıize rehtcrlik et- ıım yüzde ~3ini teeavliz ettniye. 
1" İHir : AdalPt, emniyet, tatl-ıik ka. ccktir,. ~ ' '(. ~ .. 
biliYt'tİ. Vcrgintn ~~re·bliktı"" 

a) Ad'!let nr:ı1rk. Onun lc-!u bil- nnı alfllar Jt~Iik komisyonl!lr te.s
tlin dikkat ve ihtim:ımını:zı, bu l:it ecl~ektir.~ koaıisyonl:ıra va
lmhranm en ağrr yUklinU çeken li ve kaymakamtar'rlyaset edecek, 
1 5 - .2 milyon vatanda3 etrafında dctterda~"VeyW~lmlldürleri de 
tcı ledık. ırıaliye!,yi•~ .t&cekler, diğer 

.. rabat rahat 1-etlni)>or, Çnk ucu11 

b) Emn!vet aradık. fttedik ki, dört az&' halk tarafından intihıp 
bu :ı·apa~agın:z b ·fikler, suiisti- eclilmif ~an beJedfye, tiea~t oda. 
mal edilme!ln v~ tmkr mr:•' veri- • ve;. llnat od .. aıaJan meva
lir ~ Vcriltbı, Naıll bir IDlll IWllall:~r.BJl UiPÔA-

İmp&ratorlulua ı.- ~dairi a- ıbanöeterecek aceıe ihtiyaçlar bak 
dik taa.am ~ .ıtWıçe ar. kmda birlepn'• mnı .... ı.....a- h • 
taa bJr ,.ıqıde yapıJaıı barp pne- " "'"""".... llkQmet. 
tJai 1'1kran .,. sururla görtıyorum. lerJyle letipreye cJ.rifm11 WlWUl,JOI'. 

Saa.tı gelince, bu vuifeledn dıa Mrp-
Son günlerde Allah orifularnnızı te te göeterilen ark•d&fllk ıuJauaa ft 

Ametjka!ı mllttefiklerlml.Zln ordula .. u:mJn QD1 bir ruh w. ammı. -..ıı. 
rmı ~akdls ettl. Batı C6lt1Ddekl pil'. laclCm& bD1 balUDQonım.. ~ 
la kzater ve §imal Afrikumdakl naıa Kral bundan .,mw !larlll lf6tle 
.sız topraklarma. karp dO.mM1•rı • davam ~n perll.m9?1t07a 99--.. 
um4&ıl d&ha eYYel d&nu&rak J&pı;: •4-
la!ı obU,JQk Jı&rekAt .on were dopu dahDI ve maU kaıuml&n blldlnukt• 
'k&J'da caetar ı-dbirıerdir. j ~ " nutkunu P•rlAm~ntoııa.:ı l~• 

devresini uzalm&k .,. dilfm&ıuA 111tı111 
KUttetuclerlmln •lllhlr kuvvetterm kt1D. en llddet.U hU~ ~ ..... 

den kudrtll bfr yart!tm gOren Ye harp met eden K&ltayı takdir ve tbimı. 

~ deDls, lrara ... llaV& Jmy_ 
vetıertm llmdl dQflll&ll& k&rp hl2. 
cumd& artan bir kudret ,göstermek. 
tedlr. . . , . . ~ 

~ . 
la bu UIUa Ye ~ llDUkaft

metlyle Ortqark meydan muharebe. 
ainde astı bir rol oynamqıır.. ..._ 

4 

A1111a1ara tir• J Devlet çiftliklerinde 
Bir ingiliz tayyare \ zeriyal 
g8mİSİl8 bir zırhlı Zi~at vekili tetkik ~~yaJia. 

tınden Ankaraya dondü 

Yaralandı Ankara, 11 •• (Vakıt muhabirinden), 
- Konya, Nıtde, Aksaray. Kı~ 
havali.sinde bir tetkllı: ae)'llhaU ~ .. 
r>an ziraat nkUI ~et Ra!}it Ha
lipoğlu şehrimize dönmü,tür. Vetuı. 
de,·Jet çirtıiklcı-inde yapılan zeri • 
yatın lı:ışındn tetkikler yapmıttır. 

De\'lct ziraatına geni$ sahalar ay. 
rılnıış. gelecek sene için bu saha
larda şimdiden çallfıualara batlfa. 

Bcrliu, ıı. (A.A.) - Alman or
duları BaşkoroulanhAının tebli{'ıiıı
den: 

Alman hava kuvvetleri şimali 
Afrika kı) ıları açılında İngiliz ıh 
raç filosuna yeniden taarruz etmi~ 
tir. Bir uçak gemisi ile bnyük hl; 
taşıt keml!)ine isabetler olınuşlıır .• 
Alm:ın n,·cılan üç dlişman uçaJı 
düşürmüşlerdir. 

9 • 10 Son teşrin gece.'ii Alnı ım 

hu:!ı bollan fngiltere ktl11arı aı; ı .. 
ltncta bir ln#iliz deniz kafilesi ne 
1Hrru7. etmişler, 11 bin tonilato t.o 
lnrında dört gemi batırmı,ıardır. 

Simnli Amntikte bir Alman d ' 
nizalısı, Kuvio Eliıa~l sınıfından 
bir lnailiz ıurhlısına torpil iahet 
attirmişür. Şiddetli bir inflik ~ı.ktı 
iı &örülmüştür. • 

Akdenizde lngiliz deniz 

altdarınm f aaHy~ti . 
1..ondra: 11. (A.A.) - Amirallık 

dairesi bildiriyor: 
Akdeniıde harekr.t l"Ar>makla °" 

lan denl7.ll1tılar ımı7.dRn blrf, üç 
knıvazör ile üç muhripten mnre·· 
kep bir clii,mıın ıt"nlz te,kilin" 'knr
şı bnşarılı hir hül'um ~aptığını bil 
dinniştir. , ı ... ~ 

1.onctrn: 11, (A.A.) - fnglllz :\• 
mirııllik dnirclsi, ~O gfin içinde 40 

1 
düşman denizaltısının batırılmı" 
ver:ı tahrip edılmiş oldu~unu bi\. 1 

Ciirmektedir. 

miştir. ~ 

8el411 Allmet lewa. 
glUa lloalerıaaa 

Divan edebiyatı ıairlerine 
ıöre aüzel 

Muharrir Refik Ahmel Sevenıil 
tar1fından bu akşam saat 18 de B.!• 
otlu Halkevinin Tepebqındald m~r 
kez binasında "Divan edebiyah • 
şairlerine {!Öre güzel,, menula b1r 
konfe.roııs verilecektir. Herteı ıe• 
lebilir 

Şehrimizde duyulan a:ızele 
Ene iki gün ) az saati il• H a 

54 dakika 51 saniye ııece merbıt 
üssil lstanbuldan on bin kilometre 
me!afede t&hmln edilen şlıkfetH bir 
yer depremi lcaydedllmlştlr. 

Yeaı Çecü 
BtlllJ•lerl 

K8'ft Defama 91,,._lertw• o. 
laa .... lalkAyelerl !aer ............ 

oocuı-a tant,.e edıPbfllr. ta 
ldk619 ktt• .•• , ..... , 

Amerikan kuvve\leri lla,d• tlln 
9·000.000 kiıiye çıkarılıyor Renlıli r..üıtler, nriiWllllll 

Londra: 11, (A.A .) - Birleşik fltiMıh~ar H -ya1,,,. 
Amerika Reisicümhuru M. Runelt, S lanq 
Amerikan kun-etlerlnin 9.700.000 ('«alattaza bir tane almqa 
kişiye çıkarılması için çalı~ıldılını l ihmal ~ 
bildJrmtktıdlr. ... ... --~~~~~~ .... • 



Başvekilin 
A.nlrara, 11 (A.A.) - BUyUk M.l!let 

Keclbrinfn bugünkü toplantuımda 

bqvekil ŞUkrü Sara.çoğlu &§&ğıdaki 

nutku .ay~mi§tirı 
- Arkada§lar, 
M.Uııaadenlzle hemen işe &1r!Jonrm. 
Sizler Ankarad&n ayrılırken, her 

tarafta ve her malda bir kıpırtı baş. 
ladı. P'lya kıpırtw. 

Bu kıprrt,ı, dar bi: zaman tçınde 
yürilyü§e tnkılAp ettt ve bu yürUyüf 
c;ok ırilratıe bir kOfUy& w bir ko§Ut. 
maya tahavvül etti ve böylece fiyat. 
!ıı.r aldı, yürUdU. öyıealne ytl.rildtı ki, 

• ber obalı yatağından kalk&n her va. 
tar.daı, e§i ile, doatu ile konuoaralc 
va gazetelerde okuyaa,k. yeni ttyat 
artı§larile karfl karşıya kalzyor n 
kendi kendine soruyordu: 

- Nereye gtdlyoruzT 
Difer l>ir kxaım halk da, bUkQme. 

tln hiçbir §eY yapmıodıfmı ve ııeyircl 
kaldıfmı görerek soruyor: 

- HUkQmet nerede! 
Nth&yet bazıları da, bU~metl pı 

ffya bu iktia&t meüu.'bine malede?"ek 
hA.c!l~elerl kendi akime& tzaha c;allfl
yordu. 

Her ,eyden evvel. ba ııon mnta.ıea_ 
ya cevap vereceğim.. 
B~ ne Adam Şmlt'in talebeai ned~ 

Karl M.arlum çıra.ğıyı.z. Biz, .sa.dece, 
lc;tim&!, din! halkc;ılık ve fktıaadl me.ı 
~bl devletc;ilik ollLl' .. alyut bir tır. 
k&nm çocuklarıyız. (alkıflar, bravo 
sealerl) 

Bizi ve ieletjmlzi yakmdan takiP 
edenler, bfzlm, fırka programma. 
ne kadar bağlı olduğumuzu anlamak. 
ta r.orluk çekmezler. Esasen iJe b&J. 
!arken. memleketimizin en büyült 
mahaul11 olan, hububı\t v. pirinç hak. 
knıdakl kararlarıma.la pamuğa ftyat 
tol>l.t eden ve yüne ve yapağıya el 
koyan kararlarımız, bizim hangi yo. 
ıun yolcusu olduğumuzu kA.tj derece_ 
de göeterml§tL 

:J'iyatıarm baş döndürilcü bir .U p 

ratJe artmuı Uzerlne, aonılan, hlL 
kQmet nerede? llU&llDe kı;.l'fl da. hU. 
k0met1n her a.n ı, bqmda olduğunu. 
flmdi vereceğlm tzahat ve almakta 
olduğumuz kararlar göaterecektir. 

Arkadqlar, 
BugQn memleketim.Is, muharip dev 

!etlerle tamamen çevrllmlf bir h&Jde. 
dir. toıerlmlzde ve kararıan:m.rad&, 

ba baldkaU g6Zden ~k. vere_ 
cettmıs btlküm!erde ve alacağı:mız 

tedl>irlerde büyük hatalara dllferlz. 

karartar aldı. l'lyat].a.r)a, muht.ü:tr • 
~rle mUcadeleye ba.fladı. 

Alman mücadele kararlan, yenlle • 
rin1 davet etti. Yeıı.1 kararlar da daha 
mlu, daha ııert kararları aru.r1 kıldı 

ve böylece, kararda.n. karara cÇl• • 
rek memleket dahilinde bir çok ~ • 
lara el konulmafa kadar ileri gidil. 
dl. Bu kararlar, herkutn 'bekleditt 
m&t!Cp neU~Yi vermcdl As bir a& • 

man içinde, memleket dahl:linde, r.:1_ 
nıı fiyatlarla bul mallan Wlmak 
imkA.naız bir hale geldi ,.. memlekıet 
dahilinde, koskoca bir kara pazar 
ytırleıtl Bu levha k&l'flamda., heplmlL 
tYVelA kendi kendi'ı'niu, aoma da bt!'. 

hlrjmlzıe .c>rmata bqladık. .Acaba bu 
JUU'arl&r veya hiç degllae, bunlardan 
llazıla.rı &ltnm&mtf -olaydı dü& i7ı 
•ıhna..ı mıydı! 

Aroı.dan çok c-çmeden htıkUm ver. 
nıefe baıladık. Bu bQkBM sör., bu 
lcarar!&r a.lmm&aydı daba iyi ol&c&k. 
t.ı. 

İfte bu cereyanm ve bu kana.atbı 
l!o~ığı w canlandığı gtınlerde, Sa.. 
raçoğlu hUk1hnett iktidar mevklin• 
reldi ve gelir gelmez de, evwle. a. 
lmmıt otan mkı kararla.rm baz:ılarmı 
tpka ederek, büyük bir k:mmmı orta. 
l\an kaldırdı. D~r bılr luamm.ı de ... 
hıtirdi ve tatbiki daha kolay ve da..· 
ita oçk imkAn dahlllnde gör'Wen ,.eni 
hararlar aldı. 

Pamuk, yün ve yapağı bakkm.da. 

J'-rarlar almakta .-edkmedik. Bu 
ınahaullerln tok alıeıaı hllkCmet oldu,. 
t.u iÇiıı. kararlarımw yUrl.ltece&'lmi. 
ııe emin olduk. K.e.ı&lik, p&ncarm tek 
tılıcıaı ve fekedn ıek aatıcım oldutu. 
>nuz i!iiıı. bunlar hakkında nyat ka.. 
ı arlan almakta ve Olllları tatblke 
r.eçmekte gecikmedik, reısmı ve hu • 
ı uııl f&brlkalan blrlegtl.ren, yünlU ve 
•1amuklu kumqlar aakkındald ka • 
11Ll'lan mub.&faaa etmekle kalmadık, 
bunlarm araam&, dert fabtjkal&nm 
da UA.ve ettik. 

lrk.unızm baflıce. ıtduı olmak 1tf. 
\>e.rlle. memleketımizln en büyük me. 
Pıeksini tetkll eden b11bu?ıe.t baklan. 
!&, yt1ad.e 26 k&raruu aldık ve lıa 

tararı alırken, alacafmııs yttsde ~ 
!erle hem ordumuzun ve büyük tehir 
lerl.mlzin l..&§eaini emniyet altına al • 
ıııak ve hem de tamlm allflan yap_ 
ıe&k hwnularmda lr.&1l derecede kuT. 

'retli ola.catımıs k&naati b.UdmdL 
Kezalik Pirinç bakkmda da, ayld U. 
11aatıe Ye ayni i•tlkamett6 karar aı. 

... '" 
dünkU nıUhi111 nutku 

taluıil etmekteyi&. J:>61er l&halarda 
da, tara.tım.ısdan taytn olunan tlyat. 
l&rda, bir «Uıfitiklllt olm&JDlftır. Bu 
b&yle olmakla beraber, bedetimlSln 
diler oepheainl t911ttt ed•n, memı.. • 
kette normal .,.. mutedil n,..ta lııa • 
wtmak tlmidi tahakkuk •tDMmfJtJ:r. 
Ç'Qnktl, her feY. rafxn•n. baflıca ıt. 
damt1 olan hubublı:t f17atlan aldı Y11. 
rUdU. Hul>ubatla ber&ber, fty& ODU 

takiben dtter &'ld& maddelerf t•vko_ 
t&de pelıalıl&ftı. o bda.r ld. buc11n 
bunların bir çotu, dbldl kara puar 
tlyatlarmı bile &'eride brrakDUf bo • 
lauyor. 

GmA MADDELJ.:Rt Jl'tY.\.TLA
BIND.utt YCıl81::1lLtK 

kil, buıftn etimizde, hiçbir Ta.kıt nan alelhnsua rıda maddeleri Pıt· ı ~~ bu yardımları temin ", 
malık olmadılunız bir hububat ato-'ı halılılına gelince bununla ~er !eJ· ıktı:ad! ~uhranı karşılarn~ 
ku mevctsddur ve bu sayede yakın den evvel mücadele etmenın luzu- üstuııdc, bır karara va~ıl ol 
ve büyük kort;uJ~ zail olmuş bu- . muna kaal olduk. Fakat onua için mevzular şunlardır , 
ltınmıktadır. kuvvetlerimizi herhangi geniş bir NF...LER NASIL VERn.~' 

Arkadış!ır, sabada israf etmekten!'te onlan da-
Baııtı memleketlerde, «!olun ır6- ha ziyade bu pahahlıitın kuı-banla· 1 - EJbiselik kumq ve. 

bek dedesini l8yablleu adamlara a- nnın bulunduitu saba etrafında tah- bı. • 
sil derlermi .. Bizim milletimiz. bü- fit ederek çalışmanın daha faideli 2 - HububaL 
tün tarih boyunca, böyle bir asaııel olacalı ve sert neticeler verece~i 3 - Bulgur. 

kanaatine vasıl olduk. t - Pirinç. tanımıdı. Bizim tanıdılımı:ı IH--
let nıht asalettir ki, 0 da, bize yap· &'8sen, hükumet beyannamesini 5 - Yağ • 
blımn: işlerin iyiJikı.rinin, eksikle· huzurunuzda okurken bu bahse ·~ 6 - Seker. 
rinin, cesaretle, açık ve temiz bir mu etmif ''bizim çekmekte oldu- 7 - Kumaş. 
yürekle ortaya dC.kQlmesini emre- ~muz darlık, bu umumt ve büyük 8 - Kömür. 
der. _ AYı:ışlar • onun için, bag(lnkO ıstırabın küçük bir parçasıdır. Vf'. 9 - Varlık vergisi. 
fiyatlardaki mesullyette, hllkt\m«io bunun çolahnası ihtimali yok de· t - Elbiselik kumaı 

-...1. fildir. Böyle olduğu takdirde. bu bı: Daha si de ıtUGb& bfueq batunduitunu ııöyl~etı duy. 
.-.. gibi .,..dyaamad' A....•-rt t. ::=~m.da" doğum ııırabın yın.ı başında, bu- yftkft mütesniyen çekmek ve çel·· 
·~ •· ...,.. • ..,_ __. d ba -• tinnek için, bütün tedbirleri al-ıtırUl ölÇ'ltaQs &rtJlt ~'--' ....... bir haz hisse ıyor ve .... ı. 
muh~irler ııamııu ~ .. ;:;: leriml, mint •~alet kaidelerlmiu makta ktıaar etmemde çahşacaAıı,, 
fm tMirt 'yoktur ftya )'Ok denecek uygwı ıröreeeııniıti mnft edlyo- des.::·beyannamenin di#er bir ret a)ıınlara hem keodileri,sefJttfl 

Y-4 •u- _. _.... G d dd , ....... d-'-1 h l ı·• yerinde de "ıengin ve paralı adam j arı nrı için ırer kat e 
kadar &&dır. ....._k11, •-t•- --"-r 1 rom .• Bravo ses.leli • • k 1 b. lbi 

ilen, hububat. ı.m&men k6yll1ntın ; . ı ı ma e .... .-.n. ~ pa •. • -eın lar için bir me'lele mevcut deitildir. maş, bundan yukan maaş 
ltnde buıunduğu -'l>l, ... __ .... ,. • ..; istihsali tqvit edıc1 bir 1~1.hll ol- ı d 

1 
k . ,,_,ttl 

•· '"'Ov~ •- d~ıı... d ı t.a dil B ıı Köylü ve çjftçi, bu malların sade"l' a ya nız endileri ıçin uıo bayvan maddelıertnln da köylUnQn t ueu 1 D&•r e emH. 1 yonız -ıb· 
- k' tahdld'- -ltlcat ı-... Dtrlerdl satıcılandır. Amele ve esMf yev- .,. t!'!ehk kumaş vermek _1 llnde iken pahall'l&fm11 o;dutu serU.. l -T - .. •- ""' r JP' 

lUyordU. ve bu buhranı salJam 'ft ka!l ola- mfyelerini ve işlerini yeni şartlara Bundan maa~a yalnız 161JU~ 
-'- '- ı· Uh li rtt '-' daha evvelden intibak ettirmişler- vazene ve mulhak_ b6tç,e1e ...ıı1 Eter, 'ba tanıdaki tlyat yttbelnM • nuı. snca.. ı H a ınnaııua ye- ~. 
-...ı...ıı· · B··- kn ü'--lAA ı n t dlr.,. Diyerek, böylece, Devlet yar- dıkları maaş ve ucret tu~ leri, maltul denecek lılr hld dabillnde mc>U ırıı. ...ıun m ""' ea ı ya • T• 

l k •·"ftmft- • be* dımının, dar ve sabit "clirll saba- liradan u olan memUTla kalDUf olaa.3"d1, tıanu bot c6rmaılc. 'bel ar u;yı ırn t<>pr•ea 51amt' " 
ki de mfhnktın olacakt:I, Çlbıldl, • ve b&ylece köylümilz bu sene her ya ve insanlara tevcih edilmesi IA· b~rer ayakkobı vermek 11 

- 1d d-L- f la ..... -•1 -'-1 ... m,.eldi11ini ınlotmı'."tım Bu defa yıı. Gerek kuma~lar. gerek &) HU~met blt._ ~ ftya.tlan ;yu an llllil az .... r gayr.,. e .,.. m ~· ~ e ·ı i1 
...__,. ı ...1. b ı da haJktın ol~un, m~urdan ol- bılan para"ıı olarak ver ne b&ylıe btr 101 tlltJDUI tııaıun~. • ..... ıyet.,. devam etm-te u un- • B 

1 
.. , 1,~ du. mUflm'. Biz ba faaliyete mahtsç sun, d1r ve "ablt gelirli Aileleri pa- u ~a a.r ~ur aile bazı~ ti' 1 

b) Ba yd!dan, ook dOf9ll o1- lr.6J. töylOlere S(I bin ton tohum vermek hahhtı: )'fllcOnden mümkün oldu#u dw. Tenı ve tak,fm fçın 
Hl hayat aevly-tnla ı:ıwu hımma. saretiJie iftirak ettik. kadar kurtarmak lbımdır, karnr n da yapıJm~tır. ~ 

kanaatine bir ktre daha vardık . Ayakkabı tevziatı ın, yUreklerimlzl ~ ka DEVLET ZEJl.tYATI ytjmz roz b J -'· • • d• 
dar, p&rtimiain ~ n dnıtetcL Hemen, hemen klmilen ~irler4!e aş ı:ra<'-. ve senesi ıçın 
lik preutpbıe de unu- dllfeoektt; Bundan beşka her aene muıa- oturan ba halk tabakuını bu ders edilecektir. Kuma" tevziıtııt• 
ll'ak&t maa.Jeee:t, fiyatlar böyle ma • tazaman artan dmtt 11eriyatı.. bu daha yatından tetkik ettik. Gör- ce: Erkek kwnaşlannın ki 
~ ... '"'r '-·dde durm-..a.. ·nn•we, """ dük ki, Türkiyede, nufu"u on bini nide tevziine ba~lnnııcak ~ -.uı .,. ,_ - --ı - sene, daha ıreniş bir adım atarak r 
döndürtıeU bir .cın.tıe aldı J1lrll6tı ve geçen seneye naAran yüzde y\he tecavfü; eden şehirlerimizde oturan iiç ayda hitam bulacaklı · ,ıi• 
--'-dut .,._,._, __ ....... -do--- ..... - . insanJann "'· ~Onu 2.600.000 kişi- kumaş)annın tevziatına ket ... 
~ •""""'"-~ ... ..... -- ....... nkın nısbette bir teı;ayftt bydedt· b1' 11" 

tedarik ed- mj]ytnJ&rca ,.hlı1t. blr cektir. dlr. Bundan. İzmir, t~tanhul Te nıınu~anide başlanacak ,ıır 
tltu"&P uçurumuna ~ drWdan • '8u mftnasebetle fabrilca ve ma- Ankara'da oturan bir milyon insanı kiz ay içinde hitam bulıc~ 
m-- '-•'adi. dö.-. .. k olursak 1 660 000 kişi kal· tevzlatın her iiçünde tınıır~ ... - .._ denJerimlsde açl~ lşçllerimizın Y"~ • • • h 1 A le h' 

1 
· 9011 

AlelAmum pi& fb'at1armm. ut • 
mumda bafltca &ml1 olan, buld&7 
.,. hububat f'IJ&Uarmm. bo l5lçQatla 
yöbellflndeld meeuliJ9t1. yalım ~
ltl~ yQkletmek, bltt&bl daCru delil. 
dil'. 

maktadlr. Buna. normal anış payı 11 ve n ara şe ır en •' memlekette yarattıltm1s eserlerde k 1 t B · · • h zır1•11 ıf 
bayük hisseleri oldulunu da .ayle- illve edilince, 1 800.000 eder. Es- ı mış ır. o ı, ıçın • rlll' 

ki·-"'ir, Aydın, Manis., Sivas, Sam· nun lAyiha~t da meclise ve meliyim, Adetleri ve ehemmiyetleri ır:-u 2 
90'" Kon•a "ibi ~birlerde otur:ın - Hububat. • af gün geç.tikoe ço#alaa Türtı: l~le- ... " " v- ıv 

nnın thıtfN&lanmn ırttınlmnt, ba ballna. herhnlde üçte ikisinin, tNGtLtz VE A.HER11(~f, 
nhht. ~ ctm.m.ıerının dtbeft- habobat veyı di~et" ziraat ifleriyle BUGDAY VEBDfl,ıı;ll 
Jenmesf h0k6rnethıfzf eot yıkından met«Dl veya baııkaea yardım dı,ı ,..,. " 
ilgttendlreft mehhn bir menudut. oldujtu muhakkakhr. G~en baharın son ve , 
lş kanunu ne " ha79bfta miıdabaJe Su bnlde. 80 küsur şehirde ola- günleri büyük hububat deki 
etmlf otan Ctiırnburiyet hült6.mtıtf ran 1,800.000 kişiden, yalnız cinde geçiyordu. önrıın::r dt 
bu kanunun fcapJannı tamamlam•k 800 bini yardıma muhtaç demektir. hububat sıkıntılarını oi• 

Bil:ııııı.•l\.71S ltl. ~ d6'1"4GDGQ. ~ 

Y&fl1&D harp, ,aşlandıkça fenalıkta. 
mu ölçUliU arttıran muzlr lıtr matı,. 
lütur. 

Jlabub&tm ybde J8 tni. ila,1GdfıD O. 
can f.ÇiJ:l i7i ayılan b}r ftyatl& htı • 
kamet nam.ma tqıla.mata k&rar ver. 
difhnla g11Dlerde, ,.hirıerm.tmı bu • 

lıabet Jh~ sGJıtl l'btm. Vt• 

b&ttA eaatı aaat.lM ~ ~~t&rtJW 
..... ,L......~-.,,,.,-......,..-,..-r:ır-.'"IIJ'"-::;-t:-~~-, atı ,. anı"'lıe:rlümiliai htoblr etok 

le.le ,._ .,an dehe ttlll.bUt "9 d•· On binden - n.ufu,.ıu f41blrlerln kadar önliyebilmek i #• 
hı gayretli olacaktır. zirai . siması daha ileridir. Onun istikametlerde çatışroa ~ 

Buıün için harp dqı olan be'I' 
memleket. baflıca Qç harp tehllkesf 
karpamdadU'. Bunun 'tıfrlnclBinde, 

narbtu. memlekete katfyen girmlya. 
g ne ınanııır ve ona göre h.&urlık. 

<ırz bir halde bulunulm:. :tktncl.sl, mem 
ıeket çocuklan araımıd&ki kuvvetl 
. eoldl eden birlik çllzU.lUr ve bu yoL 
dan haricin ittfbalan kal·:ınr, Oc;nn. 
cOsU ele, barp ~ dlğer varlık!ar g\bı, 
genç lken daha akıllT ve heaap1ı ha.. 
reket ettlğı halde, ya,landıkc;a akıl. 
sus ...e hHapınz işler yapar ve böylece 
clvarmda bulunan harp dı.fJ devlet 
ı<:ln daha tehlikeli olur. 
Bu~n harbin bulunduğu memlebt 

terde. mtıtemadjyen artan fenalık • 
larm bir ln8mı da, hudutlanmm ge. 
çerek memleketlm!Zf! ~ni yeni St • 

kmtıtar getiriyor. Hıı.rp UZl\drkça, 
darltklarmıızm, ırı:kmtılanmızm ço • 
ğalacağını tablt görmek, ona göre 
dalma huırlıklı bulunma'k, tedbirler 
almak lAznndxr. 
Bu~n. memlekettml%ln katlanma_ 

ita mecbur oldufu mahrumjy,tler, 
ba~ka memleketlerlnkfne llAZI\ 

ran vok denecek kad .. r ILZl1rr. GOn 
geçtiJ<çe, yeni yenı tAhd:tıerle v..r~ı 

18.fmak mecburlyetl l>ulun.iu~nu. da. 
ima gözönllı:ıde bulundurmak -nı l>un. 
lara katlanmak için ha.ıırlan-:nak, ht!!r 
vatanperverin bore11'1ur. 

&LlNAN KARARl.A& 
AD1LANED1B 

Arkad&flar, 
Görüyonnınuz lr:i. b11kGmat!nbta, 

İlerhanıt bir karan alırken. btt1nde 
flD çok durduğu, en çok .b&aaufy.tı. 

l.etklk ettiği cihet. &lm&calıt kanda., 
rm, &dil olmuı ve tatbik ka~ 
bai• DUlunmurdır. 

Tekrar ediyorum, bls 1:ılQ ~ 

fj,ya kontrolU kararlan alJrkea OOlr 
mWılm Dir keytiyatL dalma gö8öGD.ıı.
de tuttuk ve bundan aonra da daima 
gözönünde bulunduracatm. O key # 

tiyet de, bu kar&rl&rd&n dolan ytlJdlıı 
mUstehllk ft mUataı::afllerden teftk. 
k1lp edeı:ı vatandaflar arumda idil&. 
ne tak.limidir. BucUne kadar. naaaıe_ 
aet, döviZli, ı:ıövlzaiz, takulı tak•Mn 
me~kete gelen lthalAt m.aDanmn 
tıyatıarı Ur.erinde bA.kJm olamaddt. 
Kesallk blnblr Qefit Jollarla yapdmn 
alıo veriflerde, muhtek;.ner w vur. 
guncular taratmdr&n yarattl&a J6k • 
aek fjyatlarm da ısnıme pqemıedllL 
Böyleoe, fiyat kararl8ırt!Dmlll ,Uktl • 
nü, daha ziyade çtttça. ,okl•lmeJ'ıe 
devam ettik. Bu yolt\& devam el,.-J'
dilt, yalnız haksmlıklıt.n yıtm ballne 
getirmlf olmakla k&UDıya.cak, lltlll. 
aalln ualm&3ı gfbi, büyük btr teıbl:i. 
ke ile de k&rJı karfli'a kalllUI olıa 
caktık. 

Onun için, bundaı:ı at)DT& da, ter'9. 
meden para kua.nan mu.tehliıu.ria 
alınterlnln yarattıjt mahaullere. mU. 
bal~aya kapllmakaı.ıın, değer nyat 

HARBİN RİZDElU '.l'Jo:StnLERt vermeleri imkA.nını daJma Y&f&tm&. 
ya ça1ıpcağız. (bravo ~alerj ) 

Arkadaı;ılar, ötedenberi bir çok yazıcıl&nmı:z, 
Harbln ilk yılmı, az çok rahat t-e. köylünün dertierjni azaltmak l.çtn 

Çirdjk. ÇUnktı memleketimiz ambar- yazılar, oilrler yazarlardı. Gerjpt;lr, 
!armda itbalA.t ve ıbracat malları köylünün bir boydan öbUr boy& )'1lzt1_ 
mevcut olduğu için, .herhangi darlık nUn gUldUğU bu günlerde, kalemler -
ve mahrumiyet, kendini hl.asettirecek den, bu sevince totirak &der Dlr kelime 
bir dereceye varmadı. Bu yılın en bU. dügmf!di. Bilmellyi.z kl, vatand&t aa. 
yUk darbesi, Türk bUtçes!nl.n U:erin. dece ş1ir mevzuu olamaz ve Y&tancbf 
de göründü. ÇUnkü, sulhumuzu koru_ filrcieo ziyade hak arar. 
mıı.k ve kurtarmak ıc;ın, koskoea bir Bundan aonra da, almııcalr karar. 
l'Urk ordusunu derhal sjHUı altma 4 tarda, en c;ok arayacağımız elbet, bu 
mata -nı sUA.b altında tutmıı~a mec. kararlarm tatbik ve yükU takal.m ka. 
bUr olduk. bll;yeti olacaktır. ÇunkU böyle olmı. 

Harbin iki.net ve b!lba~a UçUncO yan kararıarm, aUratle duaya lnkıllp 
yılında. yer yer darlıklar bjsso•un1u, edeceğine ve hattA fenalık. yaratae&-
ÇünkU, harp dolayıs\le mf\I itha'i ğına ~Upbe yoktur. 
c:ok :t:orlaştığı gibi, memleket ı,:ocu.t. Bir bu defa, tatb;k kabiliyeti olan 
tarının s(lAh altında tutulm~r da, ">,r ve yi.ıkU ldjlA.ne tak.<ıim ed'n karar. 
tar&ttan ıs~fhlA.kl çoğaltırken, di~~r lan aldık.Bundan ıonra d.ı. b6yh ya_ 
tır&ftan lıtfhsa!i azaltm:ığa ba.şllldl pacaflZ. ÇUnkU, maksada ancak bu 

t~te ba.'lıca bu sebeblt.rden utrr.ağ'a 1 yoldan varacağımıza ı:anıır.. Neteklm, 
Oa!Jltyan fiyatların ve bu vUzdeıı •- bugUııe itada~· aldığır..ır. Vf muhafau 
"aklentnı fhtll:ı\rla mucaaele etmJ'• ettığ.m ' z knarhrın hiç blrtndtt, tat
,.azifeslni duvan Re!ik SııydAm bUk ). 

1 
bik noktasından bir kuı•ır olmaınıt,. 

m~tı azasının birle~en kanaatlerilt ~ır. Hububat ve plrlnsteki ~eri 

m.1'CQt defildl Bu vuly.tt. ı6s8 . 
nbde dUrurkenı aldıfnms yU.-dıl r.5 
IM'tn amb&rtanmısa girmNlal ı.mııı 
lota. bu 7bde • ı.rtn ede71DdJe 
kadar, ber oetit bubabat al• ~ibd 
yu&k etmekte teredd1lt et1Md11ıt nu 
,...aJı:. .. hlrleN lnıbub&t.m blllMlltne 
,,. t.ıırmıarm bNlenmHfne ID&lll oİ 
ııaakla kalmadı, ~ • ım. bl~ 
tırın.c-~· hububat • ....,.. 
danım, fehlr Qı~ tein, erim~ 
bqladıtmı g9rdGlc. O kadar ki, &ldr. 
l'tmm haberler, bmat bafday ablp_ 
Zerinin tıoe. d&Jtıa ucaa aıldufs ttl-. 
~dan ekmek tedarildDe O&IJlt~. 
rmı bjae tstrettt • 

l'IOKL.UU AZALTMAK 
İSTDlEDİK 

Orduinu.ı -.. kara aünlerimk fçht 
haıırlımakta oldulumın stokluın, 
Yaz on.sında eri.mele beşlmnHt, 

biai &eli.şa diişijrdi. lleaaleJ'( bir 
kere daha teıYLik ettınr. ~ımın 
almadan, l:ıubub.t al .. verifini ser
belt ilin ebnekte J'ioe a.ıblıike ıö"'" 
dük, Stoklarmun mlmeren \le 

tebidere ekmek bulan bir çare an
dık. Bu ca.reye, beledl)t-.t muvak
katen i~ sobnaldı buhıbu.o.timixi 
imit ettik. Belediyelere verdıiimxi 
bu var.itenin başanlabllmeal içia, 
onlara yer )'er' krediler aotırchk ve 
ani 1amanda maanea tarih~ 
den itibaren bndHarine bobubat 
vermiyeeelimisi bildirdik. Blnıdu 
aonra, Y4bJeree be~ye, bu~day 

ırnı»n s.yılan yerlere baeam etti. 
Herkesin karıMnda kendi ,ehri f. 
çin bir yıllık blr stok yapnıattı.n 

başlııa bir kaysı m9'1'CUt delftdi v<ı 
böylece her yerde bir ftyat 1anşı 
boşladı oq hfe bir ftyıtt. &unlen 

L Yanştın vaı ıerlnnedl. Ba J'Oldan, 
hububat fiyatlll'ı ve oauoJe benber 
diler ııcta mat!deleri ftsretlan ıit
tik('e artarak bugft1*6 ml\balAJalı 
raddelere sftratt. eritti. Anlı,ıldı 
ki. ihtilrAr, tftC"(.'ar!arın inhisan al· 

. tındı delildir; Bu, işin bir ceph~· 
sidh-. 

KOmrnı..AB ZA..tL oı.ıwu.-nıa 

İkinci cephesi de., bl~im b.:ı işte 
ticaret kabiliyeti almayaa ve kArli· 
zararla alAknl buluıMD•Y•D beledi 
yelerin, bu lfi beceremieyc.e4'1erinl, 
evv.linden ııörmeı1uş olmamızdır. 

FaJtat, işin, bir üçünci\ cephesi var
dır ki. o da, bu ııahada g6~lea 

ga. yretler ve faaliyetlerin, her ~ 1 
ye ralmen, bizi, btıyilk ve ılriisbet 

bir neticeye Yaklaftırmaaıdır. CüD-

Harp )'JJlannın vatan çocokı.nn· l~ln, buralarda oturanların yardı· ı) İngiliz ve Amerikııl f 
dan bftlediiti ft>d•kArhlı • fyı ma muhtaç olanlarının yekônu 3-4 bubat istedik. ~İ' 
eınlınn memurlanmız olmllfhn'. ~ı bini ıecmez. b) Hariçten tedarik~' 
Bil...-. mı~i--aa..:..... ka•-narıılı: ttw.- .-... ... - bubat ~in nakil ve~ı A ,..., •rnu:n ,....., • ., " 11 BVYva ŞE~E VAPIJ,,~ Jdık• ~ 
~al"8'ft bu ırftde telnde cot l)'i ~ y ABDIM c) % 25 karannı a ,. 
Jışınlr.r oldulu gibi fena çalışan- a) İngiliz ve Amerik~5 f'~' 
lar da nrdır. İyileri mOklfatlan· Ankara, IAanbul, Jımir şehirle · tarafından vadedilen . . rl",, I 
dmnet ve fenaJan eeı:alandırmat rlne gelince, istatistiklere göre, bir tonluk buğdaylar getirilll'.~ f 
fçjn ıfaha dikkatli ve ha9SM oJae• milyondan az olan bu ilç şehri o dildı. Bundan maada ~· JI 
tız .• Pravo aesJeri _ • nufuınına bir artma payı illve edı.. nca 7.800 ton arı>& .- ;,il';.. 

.O.riet ely}e y~an benı;n, Jl~ Jerek, yekQmı 1100.000 olarak ka· nun yarısından fazla'1 ~r· (' 
tflc, çimento, demir temab etrafın- bul ve bunun,M0.000 ini yardımdan teslim edilmiş bir hal d•" • 
da vül oldoh söylenen suiiatimıl· mllstaitnf addettik ve böylece yar- rika, verdi~ 15 bin torı ıtl' 
Jerf bertanf etmet fein alü:ah ve- dun edilme.~i lbımgelen vatanda~ Jarak, 6 bin ton ~uğda~.,~ 
kAletlerta dfkkattert ha menn 0ze. lann J"ek0nunu küçük şehirlerde nununa tevfikan Anıeri' f 
rinde top!enmtfbr. 400.000, ortalarda 600.000, üç bi\- mlıe hazır tutuyor. Bir~ I 

yOlc şehrimiıde hakikatın civarındıı buRÜnlt>rde hu buıtdaYl. i.Jı" / 
GJDA HADDıı:t.DfNDltEI bir rabnı lcabul etmiş old11Aumu1a deeek. Ba istibnıett41ik'~ 

PAJIAl.JLD[ lnındtt. Amerıka yard1mı.nm de 

Arkadaşlar, Simdi, en milblm iş, pahalılıktan itini ümit ediyonn. tJi 
Anetti#im lfbf, bilhasa sıcta en ook muztarlp olan bu bir bu· VAPUR TEDAR11' r,f· 

ftyatlannın hf-e bir ~lc6" stlnıt· eok milyondan fazla olan balhı GVÇLVGC . ..M ~ 
~n bir •ekilde ahp Yfirtbnesf, 14• te~lti kit llknazarda, bize, pek ~ ti' J 
bft ve mahdut bir lratı. ıreeintn :mor ırörilnen bu iş istikameıinde ça- b) Nakil vasıtası ted ~~ 

·ı ~ "·ı_._ea müaohade etti~imı'z baıı tarafa birden baş vurd · z mı y0nlarca vata ı, bir ı9ttrtıp ~ ,,. ..- 11 " 

lı:olaylıldar, bizim cesaretimizi an· limanlarındaki Alman ~ ...., '6' uçurunnı ne lr:a karfl}'a btnJıh iiJ11.... rr. 
Bo manzara ile 'u..,ılafaa hfttt. tırdı. satın aJ.ınağa teşebbÜS ~/., 
nıetimtı, b6t8n dMatitıl, bu. mm- llaklıadunız, büyük, küçük, şehit· lif safhalar geçirdlktetı .,,-~ r 
tarip kOtJe elraflnda top1-naltn lerde oturan dar ye sabit gelirli o- tekiz hükümetinin rrıu' t ~ 
bnr verem, blT eot ietimalff ı1c- Janlanaı bulmak ve tesbit elmektı sal edilmediği için sukllkol' , 
detti. Ve meselenin Mtftll .. n. R~ml ist•tiatikleri tetkik ederken veçten vapur tedariki _t., ~ 
luını, haftalarca sftren bfT tetkt· 86rdftk ki, umumi bütçeden maa\ runıı devam edip gitın -ı 
te tabi tuttu. " ilcret •larak geçinen inc;anların konuşmaların müsbet bir -~.J 

Bisl battal -.. ... _ ... _ ,__ ıdedı, 110.000 dlr. Bunları, kan varacağına emin oı.ro~ .. i r'~ 
• &l'e& .... T ....... oa.......- görünmfr•:or. Amerlkad•t"ıı ~ Ilı mecbur ede:ı mevıu, her ıre;;. ve eoctıklarile beraber 500.000 ol:ı· .r .,. 

lş«al eden ı>ahalıht, bilhaaH ırtdn ralc kabal ettik. Yetim, dul ve mü!t- bandıralı 'Vapurların sa 1

1 ~ 
maddelerindeki pahalılık rnnıau kaillerin yekQnunu da 60.000 bul teşebbüsü de henüz ııa~l'l , f 
olmnştur. duk. Ve bunların çoitu, tek nufu,,,. girmemiştir. Fakat bili jpltrl'.) 

Bu mevru konu,ohı"'"9n, daha tık tan ibaret olduitu için, onl:ın dll mukabilFrama ile mubıır ıı ~ 
adımda, Posta • T•lRnlf, ken ftc· 100.000 olarak kabul ettik. Bundnr. lOmatı altında yapılan b' 'l':J 

h 111 'd ı· vapurlarının tarafırnııd~':,. ;'11 retlerinin, kuma,, iplik vcsaı~ ı!· '°nra, ma a ı arelerin ücret.ı 11 ... 
1 
r. 

bi, devlet m0e..'5eseJeri mamulltının veya maaşlı olaralı: istihdam ettikleri ması miizakert-leri k~ .d,cıı11 l 
l -•· • d k ı 600 000 bir neticc••e vonnak ıstı .. fi ,f ucuzlultnnun, d(#eT yerli ve ithalat memur arın l'·._unu ara ı . . . ,. kS" / ' 

mallannın pahahhlı ite bftyülc btr olarak kabul etıiğimiz, dar ve sabit leııniştif'. hkat heniız dtlj1 ~ J 
tezad teşkft etmekte oldulunu P'· iraUı nüfusua 1.S00.000 inin, ko. bet hlr neticeve varını~ ~ '1ı 
duk ve kendi kendimize sorduk, 8 • layca te..,bit edilmiş olduğunu gör· alcsrf son hııdlscleri.0 b~~ 

G rar ,·ermesı· ihtimalı ç I caba devlet mfiesseseteri m•mulA· dük. eriye. hichir mAa, ve fkrl'I!" 11 ".'fi'~ 
tının ftyatJannı um1m1t flyatlarn a11Mı.ası olmayanlar yl.iz bin kh• muvarfok ohıMak henle 1,.-;,t"'ı 
intibak ettirmek mi icıbeder, )'Ok· kalıyordu. Bunlann, merkeıd'n t~- teki hııiM:ıy ~tokuno ı,es.ııı• ,'j., 
sa bunlan, tevzilerindtkt sulisıı. biU mümkün olmadılı ıçın bir h11acnAız. Hu böyle 01"' 51111 ~ I'( 
mal şayialarına ve cesim fiyat fırtı:- an evvel de tesbit edilmeleri icah yar,tımları n yapıJınaın' ,ııı~~ 
larına ralhnen, ueuı tutmakta de· ettili için kaymakamlardan ve be- ı>ıırlar•n IP•rıln rrtilrne~~PT.-' 

~·.. le · - ı · d ki rııınıie buhındurmak T" ~.Al• vam etmek mf daha iyidir? dıye reıs t>rınden otur u an şe· k ,,., 
Bu suale, bu mü~eleri sararlıı hirleTdeki dar ve ~bit iradlı insan- na göre tanzim et.rrıe ~ 

işler bir halden eıkarmalc ~artiyle lardan. ekmek ve gıda tedarikine tiyatlı ve he.<ıaplı bir ot ../. 
ve bazı zaruri istisnalardan kat'ı kuvvetıeri yetişmiyen vatanda,ıarın HUBUBAT Açf ~ 
uaar acuzlakta devam cevtıbuu adetlerinin tesbit edilerek bildiril· tıab6t 1'.i 
verdik. Tevzidek.I soiistimallerin mesini istedik. Böylece. bir taraftan e) % 2~ !er. BU ,..eıs ,ıll ~ 
de, zamanla çalışmakla asalacatına bunh;n yapar ve dar ve sabit gelirli yllzde 25 kararını a!ı tı- ..-',";J 
inandık. vatandaşlare yardım aaha~ını çiıer· eumıse geçecek hubUııa -- r 
DAR VE SABt'l' GELh.~ULF.llt.. lcen diler taraftan bu vatandnşlat"S yu, hem bQyük ,eıı~~.Jf 

YABDDI nasıl ve ne bllar yardım edebile· !ık mmtakalarını ~ 

&lkın .- t.iiCGarı.a elinde hala- ~imim arattırmıcya ba~dtk, Ge- (Lfitfen sa~ 


