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Mıs1r çölünde lngiliz taarruzu Hükôm~tin kararlan 
lngilizler, Mısırda .cephe Başvekil, Mecliste 

boyunca ilerliyorlar programını okuyacak 
Mihverciler, binlerce esir bırakarak Fuka 
ile Marsa-Matruh arasmda ric'at ediyorlar 

J \ 

-j,-1~ 
~:~ 

.......,.. ~--·.-.. ,.." 
~-

Londra, 6 (A.A.) - Mıııır cephe-
11ınden alınan en son haberler, Seki· 
zmci Ingillz ordusunun bozgun mlh· 
ver kuv\'eUerlni aman vermeden ta
kip ettıklerini bildirmt>ktedır. 

Tank ve insa.n sürUlen batıya doğ· 
ru çekilmektedır. 

Hava filoları durmadan faaltyet 
ı;östı>rmekte ve çekilen bu kuvvetleri 
muntazam bır suretle bombardıman 
etmektedırler. 

Harp muhabirlerinin gönderdikleri 
haberler, nUfuz edilmemiş mihver mtl 
dafaa.sı kalmadığını, her istikamette 
ileri hareketin devam ettiğınl bildir· 
mektedir. 

Almanlar ~erı çeklllrken bDtlln mU 
himmat depolarını tahrip etmektedir
ler. Tanklar da bu rlcate iştirak et· 
tnektedır. 

la~ilh: ~bliğl 

Kahıre, 6 (A.A. ) - Ortaşark In· 
~liz kuvvetler! umumi karar&'Ahının 
bugUnkü tebliği: 

Saracoğlu, Çarşamba günü, 
alınacak tedbir ve kararlar hak

kmda mühim beyanatta bulunacak 
A nkara, 6 (\'atan) - B üyük :\tllltt .'.\l~li'li pa· mahfillere göre ~alı günkü grup i9t imaından 80Dra 

ı:ane.t gunü toplanarak enritmenlerde çıJı,a(•ak ıu.a· Çıtr'!amba günu Ba,nkllln, hi.ıktıımetın ~aımıaır 111-

nm ıntihabını yapacaktır. ~alı günü ötleden ııonra tedlği ı,ıer ,.e a lmak ta'l&V\·urunda bulundui;u k arar· 
grup içtimaı olal'ak ,.e ('ar,amba g ünü de

0 

~lttlls mu- Jar hakkında ~·eni bir program • utku okuma.'lı çok 
t ad toplantısına deva m ederektır. Buradaki bazı kuV\'etle muhtemeldir. 

Sekızlncı ordu dün bUtUn g{ln dU~

manı firara mecbur etmiştir. Zırhlı • 
_ Jtuvntlerimız Dehanın batısının çok 1 ----z---,-R--A--A ___ T ____ D __ A_A. __ V __ A ___ M ___ l_Z _______ . 1 ~e~sı~=~n:~~~:ı~~nm:~:~~;~a~~~d~~ 

MısırharbiRuscephesinden Karşılıklı 
15 Mihver tümenini eksiltti l savaşlar 

--ı 1\.loskova, 6 (A.A.) - Sovyet l ) 
inkılabının 25 '.ncı yıldönümü mi.i· devam ediyor> 

. nasebetile Stalın bu akşam Mos· 
· kova Sovyet divanının toplantısın. 

en azı 4 bin esır dah'il almmıştrr. 

Muharebe meydanının cenup keslmin-
~...-.............. ~~0..-. de motörlU Alman te,killeri tarafın-

dan çölde bırakılmış oklu~ zanne· 

,. U •• r k ko·· y 1 u .. su·· n u·· n :~mbı:d~~e!~e!iı;.nın toplanmasına ' 
Trento fırkası kumandanı ile er· 

j.Jclnı .Nır-b!ye .nlsi e uirler arasın· 
da bulunmaktadır. 

a k 11 n e re d e ? Al:: e;.n8:ı s:;~:::ı·:1~~;.kı ile 20 

4/5 tkın<:ıteşrln gecesi bomba ile 
• yapılan hücumlar !!ahi! boyunca rı-

,........___ • cat hahnde bulunan düşmanı mUes-
"'\ ' air ııurette hırpalamıştır. 

A J •• 1•• •• •• ki h t • • b•ı J J · DUn ba.ı,lıca. hava hücumlarımız l"\Qado 0 koy USUOUD 8 JDa Jtap e meSJDJ 1 en eft Fuka ve Baguş'daki hedeflere tev-

0 • • d d •• • d b clh f'dllmiştir. Av uçaklarımız mU· llu, ışın e ve yaşayışın a, gosterış yapma an' aş temadiyen ka.ra kuvvetlerinin üzer~ 
~\ol d k f} d • t •ı • • ı· v de dola.ı,ma.ktadır. ~a-rıtma an ve zor u anma an ıs enı Cll ıyı ıge Stukaların faaliyeti görtilmemi• · 

•ı •ı• v •• •• b•ı• J tir. 5 Messerschmidt 109 ve bir kU-l VC ı Cfl Jge goture J Jr er. çUk münakale uçağı gUndüzün dil· 
"-....._ ştlrülmUştttr. 
-------------------------~--------------- M~~üzttln~kih~af~~~~ 

~ 1tnanlı İmparatorluğu za.,-

Yazan Dr. Ş. Raşit Hatipoğlu tak mikyasta olmuştur. 
Bu hareket neticesinde dört uçak 

kaybettik. Fakat ?ıiç olmaz.,,a pllot
(Soao Sa: s, Sü: a 41e) «=• r. nıanındıı. idi, ziraat işleri l 

-qtr· 1 ~ 1ııe Uk düaUnceler ortaya a· 
ı., 

t . 
~~et, evet yanılmıyoruz, ziraatı. 
~ ı e ilk leCckkür devresi Osman· 
~ı ltırıaratorlugu zamanında başla-

\>e b 
~rC)~ u devrede bazı ziraat ışlerı 

-"' . ~J ., Madagaskarda 
harekat 

sona erdi ı !?\atık b•r mahiyet aldılar ... 

l'ıt ~t•atinılzin deha bu ilk ve kör
' ~Ckkür çağında en ziyade 

~liıı it.de durulan mesele köylümü· Fransızlar b:r mütareke 
{) \> C<ıhıııığı ve mutaassıplığa idi. 

~r1ı:a1tıucr tıpkı bir parola gibi imzalad ılar 
tı ~es köylümüziln mutaassıp, ge. Londra, 6 (Radyo. 24,4S) - Mı-
~~ ıı. Cahil olduğundan bahseder· dagukarda Fransızlarla bir mütare-
\ b raatımızın IJerletlhnesl davası • 
b il · ke imzalanmıştır. lır iddiaya diiCümlenerek bıra. .. • _ • Londra, 6 (A.A.) - Sal!hiyettar 
>oı\t Ve Y•hut da ona Göre blr hal mahfillerde beyan edildl 5 lne göre, Ma 

",,aran. lt'dı, fng-lllzlertn aldıft esfr lratllelerlnden bir rrup t 6 ün 
cı., dagaakarda muhasema , d saat U 

lı:ı cıı Zamanda Türk köylUsünün ca te ıona ermi~tir. 
~-- d~u. hem de bizzat kendi 

1 L k 1 d k Madagaskardaki Vlşi hUkOmetlne 
ter~~ında bilgisiz bulunduğu bir o anta ar a aç ııadık Fransızlar, mQtareke talebinde 

~~: ;: y~l:~~~:ci:· z~:~::tlb~I:~~:; _bul_u_nm_u_,_ıa_r_d_ır_. - -::--:--:-----

~:~ ~~~:s\ç~nes~~s~ı!e~~;:k:~; çeşı·t yemek olacak? 1 1 d ~,h ~6)1ij l~hl yarattığı hareket Türk • ta ya aı s llU 1 h 1 
h ltı~ :lüne, zanaatına aıt birçok 
ttu. et Vermek yönünde inkişaf 

~~:1c,~:;;e~~~~~~;;0~1r::i~,~~ Belediye lokantalardaki yemek- J leh·ınde b·ı r 
~Q~ilt\l'tna1ı; IAzımdır, çUnkü köylü· 

tııı:ıı;ı aktı kulağındadır.• buyur- ler·ın çec.·ıt ve fiyatlarını fesbif eft•ı " 
~~ l'dı. Bu buyruk hemen her· y cereyan mı ~ ~ ~lltafından benimsendi. Bun. Lokanta.tarda tabldot usulünUn tat· ı sın~fa. ayrı.lmış~r. Bunlar da ltiks, I 
~!ı-~ ~~tü, o zamanlar, kendi ken· bile! hakkındaki karar, Daimi EncU· birıncı ve ıklncı Eınıtlardır. 
ı.~l .. ~nemlyen1 zanaalını bizzat menden çıkmış bulunmaktadır. Ka· LUks sınıflarda tabldot 275 lru· 
-cııı g01

üremlycn ou köylünün ku. rar bugUnl&rde derhal alAkadarlara ru~tur. Danslı ve cazlı tUks lokanta· 
~lı11~ do1<furmak, kula&ından onun tebliğ edilerek tatb iki cihetine gidi· olursa 25 kuruş ilave edilecektir. Yal· 
~ltirı ilrnıck ön işlerden !!ayıldı: tecekUr. nız cu bu zammı yııptıremıyacaktır. 
~.ıı s 

0
kur yazar zlraatçiler bu iş Hazırlanan projeye göre tabldot u- Ayni zamanda da.nsı:ı da bulunması 

~ııt~ 1~etbcr "<i1ldlter. Böylece de ıulU l\'11 euretıe tatlılk edilecektir: şarttır. 
lırıı1 e tlraatındc bir -zlraat mu· Çorba.. pllAv ve kompostolar bir Birinci sınıfı.er 175 kuruştur. Caz 
"'' ' \' 1 t"'ıı, t1-. 1Pl belirdi, •Ziraat muaJ. JcııSım, etU yemekltt lkin:I, sebzeler ve dar~"lılar 200 kuru~ olacaktır. Ikin-
11lıı 'Pt ışt.c bu ilk tefekkür dev· ek Oçiln<.11 k~m! t~ı..ıı etmektedir. ci sınıflar da yine ayni şeokUde ve 
·~ıhrattığı enmUzectır. Bu kı.111mlar.ır. hPr b;rlslnae dört 1~ kuruştur. Danslı cazlılar da 25 

~!ltn1~aat nıuallimla. 0 devrin dü. ~t yemek bulunacaktır. Herkes Uç kuruş zam alacaklardır. 
oıdlırarıe göre, köylünün kulağını kap yemeği bu fi~ kısım araıı"ldaıı UçU..,cU sınır lllkantalard& bu ka· 

Cak insandır Dikkat "<ilnlz a eceklerd:r. rar şlmdılik tatbik edılmiyecektır. 
(~ııu: sa. ' !; SiL 1 de) ' Lokantalar da fıyat itıb.,.•' • flc (IJe,·amı: Sa. a, sa. 1> d.a) c. 

• 

1 
Mareşal Badoglio 
ile Prens Hunberfo 
bir grup teşkil etmiş 

Nevyork, 6 (A.A.) - Ortada do
la.şan ve Romada doğmuş ola.n bir .şa· 
ylaya göre. Mareşal Badogllo ile 
Prens Hunberto bir grup teşkil et· 
mişlerdir. Bu grupun ııulh lehinde ça . 
lışacak bir fırkanın nUvasi olacar;ı 

aoylcnmektedir. 

da beyanatta bulunmuş ve Avru. İSı 1. t .. d f'I . 
pada ~kinci c~phc hakkında şun· ı O angro mu O 1 erı 
!arı soylcmlştır: St I' b' . 

E . b h 1• k 30 a ıne ı r meSOJ •- ger u cep e açı ara 
, Alman tüıneni ile 20 Alman müt. ç_ örı derdiler 

lefikl tümeninin gtri alınmasına 

imkan verılmiş olsaydı. HıUercıle· 

rln sonu gelmeğe başlamı~ olacak· 

ı o.ıo 
Slalin sözlerine şöyle devam et. 

mıştır : 

•- Mısırdaki İngiliz seferi Rus-

Moskova, 6 (A.A.) - Bu sabah· 
ki Sovyet tebliği, Sovyet kıtalarıtıın 
geeeleyın StaUngrad çevresinde, Tu· 
apstı'nln çımaı aoğusunda ve Nelçlkln 
cenup batısında düşmanla muhare· 
beye devam etmiş olduklarını b!ldir· 
nıektedir. 

' yadan 4 Alman tümeni tle 11 İl~l· Stalinıtrad müdatıleorlnln me'lllj ı 

I nrWzlerin Orb.!}ark Kumandanı 
Alek,ander 

Türk - lngiliz 
dostluğu 

Eski İ.ı giliz Sefiri, 
Londro H~ikevinde 
mühim b:r konfe:ran$ 

verdi 
Londra, 6 CA.A.) - lngiltere

nin eski Ankara büyük elçisı Slr 
Percy Loren dün akşam Londra 
Halkevlnde bir konft'rans vermiş· 
tır. Dinleyenler arasında bilhassa 
Türkiye büyük (?!çis i ile Sir Wynd. 
ham Oeedes bulunmakta idi, Sir 
Percy Türklyede bulur.duğu ilk 
zamanlarda halkın cidden iyi ol· 
du~u fakat hükumetin bütün yor. 
gan1 kendine çektiği kanaatinde 
bulurıduğunu söylemiıştir. Hatip 
demlştır ki: 

• - Fake.t 1934 te büyilk elçi 
sıfatlle Tiirkiyeye dör.düğüm za· 
man arada büyük bir fark gör. 
düm. Millet mükemmel ı;urettc le· 
rakkl etmekte idi ve kendisıne ıa. 
zım olan hükCımcti bulmuştu ... 

S ir Percy Türk gazetecilerini 
Londradn kendılerıne Brilaııova 

ajansı tarafından verilen ziyRfette 
gördüğünü ~~ylemiştlr. Gazeteci· 
lcr kendisine 1939 da akdedilP.rı 
Türk • İngiliz ittifak muahede'in· 
den itibaren iki memleket arasın
da yeni bir dostluk ve yeni bir sa
mimıyet başlad :ğm1 söylemişler. 

dır. 

Sir Pcrcy sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 

-- nu muahcdenin iki milletin 
kalbinde \'c ruhunda tekrar çic;ek 

CDe\·anıı ı:;a., 3, ısu. 3 de) / X / 

yan tüınenlnı geri çekmiştir. lkın. 
cı bır cephe mevcut olmadıgı için 
Rusya 170 Alman lümenıne karşı 
koymaktadır. 

Almanlarla mi.ittefiklerının mev 
cut bı.itün ıhtlyatlarmı toplayarak 
§Brk cephesine getlrmış olmaları 
ve bu cephede sayıca büyük b!r 
iisttinlük temin etmiş olmalarıle 
izah edilir. İklncı bir cephenin 
m~vcut olmaması düşmana hiç blr 
tehlikeye maruz kalmadan bu ha· 
reketi yapmak imkanını vermiş
tir. Tasavvur edelim ki Avrupada 
geçen Büyük Harpte olduğu gibi 
ikinci bir cephe vardır Ve bu cep. 
he takriben 60 Alman tümeni ile 
Alman müttefiklerinin 20 tümenini 
başka yerlerde meşgul ediyor. Bu 
takdirde Alman ordularının acıklı 
bir vaziyette kalmış olacakları aş!. 
kArdır. Böyle olsaydı Alman faşist 
ordularının sonu gelmeğe başlamış 
olacaktı. Kızıl.ordu da şimdi bu· 
lunduğu yerde değil Pskov, Mink, 

(Devamı Sa. S, ısıt. % de) .-

Mosko\•a, 6 (A.A.) - Sovyet ih· 
tılAlinin 25 ıncı yıldbnilmU mUnase
betlle St'8llngrnd mUdafllerl, Staline 
bır mesaj gönderl'rek katlyen ricat 
etmıy~eklerlnl söylemlflerdır. Me· 
sajda deonlliyor iti: 

Memlekctımlzln mukadderatı ve l· 
kıbell burada Stalıngradda taayyün 
edecek, yanı Sovyet milletinin hü. 
kalıp kalm ıyaeağı görülecektir. Bu 
sebeple bUtUn kuvYetimlzl fazla.silt> 
earfedlyoruz. Bu sebeple son nl'fere 
kadar vuruşuyoruz. 

Şiddeti! çarpı~malar 

Londra, 6 (A.A.) - Stalingradd; 
bUtUn Alman taarruzları yeniden tar· 
dedilnılştır. Düşman 800 kişi kaybet. 
mlştlr. 

Kafkaslarda, Alman bukıııı Nal· 
ç!kte kendisini göstermektedir. Rus 
cephesinin bUtUn diğer kesımlerinde 

muvaffakıyetsiz.ilklere uğ'rayan Al· 
manlar bUtlln gayretlerini buraya sar 
!etmektedirler. 

Bu kesimde çok şiddetli çarpışma· 
(Denmı SL !, !'iil. f de) //// 

Piyasayı kontrol için 
yeni tedbirler ahndı 
Her tüccar, 100 kuruştan 
yukarı satışlar için müşteriye 

fatura verecek 
Vilayetten teblle edUmiştir : ı :tyetl! miktarda yiyecek madd('l•· 
Bir kısım tacirlerin bazı yanlış ri alan mutavassıt tüccarlar ı~ 

anlayışl.ıra kapılarak cel))ettlk~rl 
mevad ve eşya içın i:atura alma
dıkları ve Clyat mürakabe~ine ya· 
rar vesika göslt!rmediklerı yaptı. 
rılan tetkik&ttan anlaşılmıştır. 

Her tacir celbettiğl mevad ve 
eşya ıçin fatur a almağa ve 100 
kuruştan yukarı satışlar için müş· 
terilcrlne fatura vermeğe mecbur. 
durlar. 

Bu lazimeye riayet etmiyenler 
hakkında Milli Korunma kanunu· 
na tevfikan takibat yapılacaktır. 

Tebliğ olunur. 
Gıda maddelerı f lyatlan dü~yor 
Pıyasada toptan ve perakende 

gıda maddeleri fiyatları günden 
ı;ilne dü~mektc devam etmektedir. 
I:vvelce büyilk tüccarlardan kül-

gündenberl bunları ellerinden çr. 
karmakta ve böylece plyasanu 
dUşmcsıne sebep olmaktadırlar. 

Bu arada öğrendiğimize sört 
evvelki gun toptan kilosu 215 ku· 
rusa satılan -ekstra ekstra zeytin
yağı dün 180 • 190 kuruşa, en iyi 
pirınç 210 dan 160 a., sabun 100 
kuruştan 85 e. Urfaya4ı da 55C 
den 450 kuruşa düsıniiştür. 

Dlğer bazı gıda maddeleri meya. 
nında patates de kilo başına 2 ku· 
ruş ucuzlamıştır. 

Diğer taraftan istihsal mıntaka. 
larında fiyat tenezzülünü sezel" 
müstahsil köylülr.r ellerinde mev
cut pirinç ve çeltikleri düşük fi
yaUarla şehrimiz piyasasına ıön· 

dermc~c baslamı~l&rd11' 

... 

' 



VATAN 

Ziraat davamız Şehir . = = ılktısadi TetkDkUeır Q ~ 
~aberlerı ~F~.~~~.~. k~~1~. ~.~. ~ Türk öy · '.sünü 

akll ner de? 
Vurguncuile ıyat yu Se IŞlnln 

mücadele •• } "" • ? 
Yazan: Dr. ş. R şlt Bat!potıa 

arttırılıyor on üne nası geçecegız. 
Ziraat Vekili 

Ticaret Odası nda, 
dün m _him bir 
toplant ı yapıl dı 

M emleketimlztn hudutları rafların nekadar yerinde olduğu- jstJr . Kanaatimizce verıi randı· 
kahraman, yenilmez ve nu hA<iiaeler hepimize açıkça gBs· manının çoğaltılması ve ıstlkraz-

t 1 

'

··st""rmekte bulunmu., )arın genışletllmesı, !evkalfidc 

(Ba~ ı in<'ide) 1 ıerı11 kurulması içın garip bir cö
keseshri dol<luracak, karnını doyu- mertlikle avuç avuç para verdi. 
racak insan değil!.. O zamanlar nümunc tarlalarının, 

o zamanlar. birçok ziraat mua l. numune bahçelerlnüı yerlerlntn iyi 
!imleri Anıı.dolunun içine yollandı- <;eçllmelerine pek özcnilird l. Bun. 
lar ve Anadolunun her yakasında ıarın köylünün görtbileceklerı yer 
ııöylenmeye, köylümüzün kulağını ierde kurulmalarına pek ziyade 
doldurmaya başladılar Gerçek şlm C'hemmiyet verilirdi. Sonra nümu· 
di üzerinden bir hayli zaman geç. ne tarlıılarının, nümune b ahçeleri
miş olmasına rağmen, biz bile pek nln göster~ll olmaları, iyi görünü
ıyı hatırlıyoruz, bu devrede Ana· şe malık bulunmaları da başlıbaşı
doluda köylerde sık sık ziraat mu- ru bir mesele idi. Bu sebepten on
allimlerI gözükürdü ve bunlar köy ların içlerinin şato bahçe~rl gibi 
meydruılarında, cuma namazların- ıntızamla tarhcdilmelrt ve tıpkı on
dan sonra camı önlerinde ziraat lar gibi temiz tutulmaları arzu ecJ.i
Uzerıne vaiz ederlerdi: hattı\ on- lirdi, ille dbrt yanlarının çepeçevre 
lardan bazılarının. köylüyü kendı tellerle çevrilmesi lstentrdi. 
sozler~ tnandırmak için sarık sar_ Bu zam a.nda memleketin birçok 
dıkları ve cübbe ;;iydiklerlni bile yerlerinde güzel, cidden temiz anil. 
blliyoruz! Bu devrede ziraat fikri- mune bahçelertı>, unümunc tarla
yatımızdıı garıp bir romantizm hiı- Icırıı. kuruldular, köylünün gozu 
kiım sUrüyordu. Onun içindir ki önüne kondular. Yalnız bu nümu
Anadolu !steplerinde at. katır üs- ne tarlalarının bazılarında ekilenin 
tiınde, hattfı eşek sırtında yarı mcc bitmediflni, bazılarında bitenin 
zup. yarı romantik vaizler kılığın- çok geçmeden yanıp kavrulduğu
da ziraat muallimlerine çok rastla. nu, bazılarında ise ekinin azarak 
r. ıyordu. b1r yapra:Jı: denizi h alin! aldıfıru, 

Fakat aradan çok zaman geçme- yahut da dlkllenln bu biçim akıbet. 
den koy köy dolaşan ziraat muaL lere uğradığını aklı gözünde denen 
hmlerinin vaizlerinden birşey çık· adnm gôrdü. Aklı gözünde olan 
madığı ve bunların bir işe yarama. k öyJQ bütiln bu garip işlere, aca
clıkları anlaşıldı. Çünkü bu vaız- ylp göster~lere aklını yerinden oy 
IC'r kulaktan işleyerek bir tilrlil natmadan sadece cam gözlerle ba
köyluınüzün aklını işlctememlşler. kıp gcçtı ve d~ndüğünden, bil· 
dl ve z.lraatimiz.i de kımılda.tama- dlğlnden yine şaşmadı. İşte onun 
mışlardı. O halde? bu şaşmazlığı zrraat ukalA.~ını şa-

0 hald kbylümuzün aklr kula. şırttı. nihayet onlara cıköylilnün 

rnda değı.ldi. •• aklı gözünde değildir• dedirtti. 
Maaınafih bilinmez, bıitün bu Hcırn?n Uave edelim: Köylü hak-

~ ıilçın hııkıkat!erc rağmen belki kında böyle bir hüküm verenler 
bugi.iıı de hala nblzim köylümuzün bugün de tamamile ortadan kay
aklı kulağındadır,, diyen mi.ısteha- bolmuş değlll'Crdlr; bugün de o dev 
• clcrc tesadüf ed•lebllir... rın ya<ilgarlnrına rastlıyoruz. bun· 

Yine Osmanlı İmparatorluğu za- lar hfılA ve fırsat buldukça. sanki 
mamada ıdl, daha doğrusu bu im- zikir eder gibi, aköylümüzün aklı 

paratorluğun son anlarında idı: zi- gözündedir .• cümlesini tekrarlayıp 
ıant fikriyatımız iklncı bir devre· duruyorlar .. . 
'1.: gırdl: zıraat illemt bu devrede Osmanlı İmparatorluğunun bu 
köylü ve ziraat me51?lesınde telak- araştırmaları koylüniln aklını ne 
.i dcgiştlrdı. kulağında ne ~özünde bulabllmiş-

Uu ıkincl devrede zıraat ulema· u. Sfulki o nlara bir reaksiyon gtbl 
ıa köylllmilziln sozle yeniliği anla. Cümhurıyet dcvrınde de yepyeni 
. •mı)acagını lddıa ettıler, 'fiırk hlr idd ia ortaya çıktı. Bu iddiaya 

\'lııs ınun ~crı ve düşük seviyeli göre. köylünün aklı ne kulağında· 
olduğunu ıll'rl surdüler Bu dere· dır, ne gozündedlr; köylünün akil 
c.cri<' lntıdai bır insanın ancak göziı ' elindedir. 

ile gôrdlı~une .. ıı~_ıınacağını a.u.~üne. I rKöylünUn aklı ellndedlrı dıyen 
rcl;. uko~ umuzun aklı gozunde· hükcma şöyle düşünüyor: •Türk 
dır.ıı dedılcr. köylüsüne söz tesir etmez söz o-

• Kiiylümüzun aklı goııindedir.• nun blr kulaltından girer, btr kula· 
ciıyC!' ler, kovlliyü zana~ tında ller- ğından çıka.c ve aklını b ulamaz. 
Jctmek !çın ona lyı ve ıleri ziraatı , TUrk köylüsüne lafla bir şey yap
.,.ı .. tl'rnwk rluşunccsıni ilk plGna Urılnmaz. o ııa göstermek de işe 
aldılar, bu ııurctle de ikinci dev- yaramaz. or.un zanaatında ilerle
' ede zırcıl hareketler gösteriş YÖ- ıncsl için ileri ziraatı göstermek 
nunde! inkışaf etUl~r. ve gerçekten yctm<ız. bunların hepsı de boştur. 
ku~ yazar z•r atçılerm, ıyı ve ı~e- Köylü dinler. görür. lakin yine 

ri zıraatı bizzat yaparak, ıs halrn- yapmaz, onun için Türk köylfü;üne 
rll' köyluye gostcrmelert buşlıcıı iyi ve modern zıraatı zorla yap-
"> kt\ıel l~lcrdcn oldu. tırmak. onun elini alıştırmak ııı-

· Ko""yliimüzün aklı "OZu""nd•dlr ., ~ ·" ı.ımdır. Devlet zoru bu adamm ya.. 
,>Mola:ı ile bıışlıyan d~vrin en ka · kasına yapı:ımalıdır, köylünün ak-
rııkterıstlk eserleri cınumune tar. 1 k b b 1 b·lı ını anca ıı 7.0r u a ı r ·• 
• 11 1 .. rı.. ..numune bahçelerle, ıc nü- ı • 

hlrları lJA dır Bu z iste şlmdı ziraat fikrıyatımıza 
ınunc :ı "··· ... n-
ınanda "nümune tarlaların. onümu- hAklln olmak isteyen kanaat bu-
ııe bahçelc-rı. kurmak hemen mo- dur. biz bu kanaatin karakterlen-

d ı , dl· devletin dar bü+hesl dlrmek istedi~! bir devrı yaşayo-
3 ° U\ er • ... A t k kö JQ ün ki ı· d hr.sls'iğıne rsğm~n: o kocaman im- ruz r 1 Y n a ını e ın e 

t 1 ğ 11 
u zak kö<:elerinde 8 nıi arayacağız, zorla hareket edecek 

parıı or u ll ' ola b ld bU ı · t· ı ı 1 "nümunc bahçe- n u c en tün b r zırııl lnkl-
murc cır 8 ar · şafı bekleyeceğiz! .•. 

Anadolu kBylüsünı.i. zorla ış yap_ 
1 tırmanın nereye götüreceği şımdı
dcn kestirilemez. Ancak eğer köy

( Devamı ıı. S; SU. 2 de ) 

Dlin öğleden 6onra saat 15 de Ticıı
rct ve Sanayi odası umumi meclıat fev 
kalll.de bir toplantı yapmıştır. 

Toplantının en ehemmıyettı mevzu
unu, Ticaret odası ve Borsalar hak
kında tanzim olunan yeni projenin 
mtizaktresı teşkil ediyordu. Proje U
zerın<le konuşulurken, meclis aza
ları arasında nararew mUnaka.şalar 
olmuştur. 

Uzun mUzakereler<len ıonra kabul 
edilen proje., Ticaret odasma bundan 
sonra piyasa kontrollerıne ait gen~ 
bir s&!Ahlyet vermektedır. 

Kanundaki bu kayıtlar, oda ve bor
salara kayıtlı tüccartara, Tıcaret o
da111 mukarreratı.na aykırı hareket 
ettikleri takdirde hemen tatbik olu
nacaktır. 

Bundan evvel borsadan malını giz
leyen ve bonıa harıcl muamele gören 
tUccarlardıuı 5 iil 100 lira arasında 
para cezası a.lımyordu. Kabul e411en 
yeni MU& gore bu miktar 100 liraya 
c;ıkarılmıştır. Bundan sonra Ticaret 
odası nlzamnamesıne aykırı muamele
de bulunan tüccardıın 100 hra para 
cezuı alındığı ırıbı odadaki sic.illerıne 
(vtırguncu) damgası vurulacak ve ay
rıca ticarethıı.ne adresi de bUtnn ga
r.etelerle llQn edilecektir. Tıcaret o
dası kontroıorlerı istedikleri tOcca?'lll 
defterlerini inceden inceye tetkik e
debileceklerdir. 

Yukarda izah ettığımtz kanun pro
jesi Uzennde ayrı ayrı durulduktan 
sonra toplantıya nihayet vertlmıştır. 

Valiııin tetk'kleri 
Vail ve Belediye Reiel Doktor LCt

fı Kırdar Ist&nbul Memurlar ve Müs
tahdemıert Kooperatifine gtderek ye
nı teşekkülün yeni mes~ı hakkın41. 
izahat aımış ve bazı direkUfler ver
rnışlerdlr. Bundan sonra Mahrukat 0-
ftslne gıderek yeni tayin olunan u
mum mUdUr Emekli General Seyfı

)1 zıyarel etmiş, Ofüı mesaıaı üzerin
de uzunca bir ,orUşme yapmı~tır. 

Hizmetçisini fuhşa 
teşvik etmiş 

Dün yedlncı asliye ce za m ahke
meslnd~ bir ruhşa te<svlk suçunun 
muh akemesine bakılml§tır. 

~yoğlunda Cevdet adında bir 
adam tuttuğu eve İffet isminde 15 
yaşında bir kızı hizmetçi diye ala
rak onu arkadaşlarına teklif et
mek te ve bu suretle fuhşa teşvik 
<'Ylemt'kten suçlu olarak muhake
me edilmiş, suçu tesblt edilerek 
6 ay hapse mahktlm t'dllmışttr 

Bi ·· ya ğ muhtaı<irm · n 
muh :tke nesi 

Bundan bir müddet evvel sahibı 
oJduğu külliyetli mıktarda kakao 
yağını fazla fiyatla salnl1Jktan suç_ 
lu olarak mnbkeıneye verilen bir 
m uhtekirin dün de blrlncı Milli 
Korunma mahkemesinde duru~ma 
sına bakılmıştır. 

Hırısto oğlu Panayot adındaki 
bu yağ muhtekiri, elinde mevcut 
yağları nslınden iki misle yakın 

fazla btr fiyatla satmaktan suçlu
dur 

Dunkü CCl9ede şahıtler dinlen-
miş. müdafaa için muhakemesi 
başka güne bırakılmıştır 

B r İ -gi' i z fıkrası 
a ngiltcrt>ııiıı bir "'llhllinde büyük: 

herlere baktılar. sonra yine hep beraber 
kcn bunları kasaya kilitledik ... Yok ga· 
liba yanılıyorum. Müsyü Hilmar geldifı 
zaman mücevherleri ortadan kaldırmı:ı · 
tık. Sadece münakaşası dvam ediyordu. 
değil mı Müsyü Esten? 

Hcsscn söze karışarak: 
_ Amma da karışık bir iş, dl"d l. Prcn. 

sesin sualine ne cevap vertyorsunuz Müs· 
yü Esten? 

Polis haflycsınin hali Esten'ln hoşuna 
gitmemişti. Kaşlarını çatarak: 

her zamandan daha kuvvetli or- erm S ve 0 "' ,,_ 
dumuz tarafır.dan beklenmekte- tur. Ordu bugün memlekete en masraflarımızı derhal ve tama· 
dir. tç cephede de bütün millet kıymetl i ıstlhsall temin etmek- men kar~ılayacak kuvvette de· 
Milli Ş<!!ln etrafına tam bir birlik tedir: Emniyet istihsalini... FJl- i:ildir. Belki zamanla tam karşı-
halindc ımanh ve uyanık ayakta hakika memlekette emniyet Is. lama elde cdilır. Şu halde fevk a-
duruyor. Bugünkü dünya :ıartla. tlhsal edilmeden diler herhan:i H'ıde masraflar için ylnç Merkez 
rı içınde bu mükemmel durumu- bir iktısadi faaliyetuı ıelişmesıne Bankıısı avaı.sına başvurmak ve 
muz. harıçte dolayısile teda-

~::.~;::~ r-,,;;;-;:. ;e~~:~Ü~-;;;;;;--J ~:~•;:m~~ıta:: 
hayranlık b l!lerl ~ J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ bir vazıyetini 
uyandırmaktadır . . '1.:~~....-..ruıwvw~-- muhafaza etmek 

Fiyat m eselesi ve fiyat politi- ımkan y ok tur. Buıunkü neslin tcdlr. Ancak burada üzerin de dur 
kamız, ıç cephemizin en ~mh ve dolayıslle müstakbel nesillerin marnız icap eden nokta sudur: Ye 
işlerinden biridir. Fiyatların de- varh~ını muhafıza eden en bü· ni para ihraçlarını en son tedbir 
vamlı bir surette yükselmesi h e· yük kuvvetrmlz olan ordumuza olarak kullanmıık, emisyonu as. 
pimiz! yakından alakadar eden ne sarfetsek azdır ve bu u;urda gari hadde indirmek ve ancak 
bir keyfıyetttr. Fiyat politika.. neye katıansak yerjd ir. na(.'ar vaziyette adeta lstcmlye-
mızda devletin. mevcut şartlara rek btı kaynağa başvurmak la-

F ~vkalade mıısra(larımızın 
ve bu :ıartların inkişafına uyıun zımdır. 
yeni ve cezri tedbirler alacatı hepslnı vergi ile karşılı· Şimdiye kadar fevkaltıde mas· 
anlaşılıyor. Bu tedbırlerı tam bır rnarnızın imkanı yoktur. M&ama. raflar ilnam;ma.nı için bizde vcrıi 
inançla beklemeli ve tatbiklerin i fıh buglinkü vergi sıstemimtzin raııdımanını.~ arttırılması ve ls-
kolaylaştırmak için hepim•z h ü- bazı cihetlerd en tadill ıle vergi tikrRz uı:.ullcr ne başvurulmakla 
kumctın emrine kendimizi sefer- randımanının arttırılabilece:i ka. beraber bilhassa emisyondan çok 
bcr etmeliyiz. Tedbirler ancak naatindeylz. Fevkalade masrafla- istifade edilmiştir. H arbe ııircr-
halkın tam mü;r:aheretlle istenilen rı karşılamak içın dl~er iyi bır kcn lkl yüz mılyoııu bulmayan 
neticcyı verebilir. tedbır de, devlet istikrazıdır. Hıı- tedavül hacmlmi;r: buı;ün altı yüz 

Flyatların durmadan yüluelmc len bizde de bu tedbtre başvuru!· milyonu hayli tecavüz. etmiştir. 
si, milletin büyük ekserıyetını sı· makta VE Millf Müdafaa istikraz· Tedaviil hacmimiz bu şckildt' art-
kıntı ve endişeye düşürmektedir. !arı çok memnunlyetlı neticeler tığı ve buna muvazi olarak piya. 
Alınacak tedbirlerin evvela bu vermektedir. Bucü r.kü fcvkal~dc saya scvkoluran r.mtia hacminde 
devamlı yukselmeye bır sed çe. masraflara gelecek nesilleri de bir cclişmc mevcut bulunmadıtı 
keceğı, b!lahare de fiyat seviye· iştırak ettirme glbı kuvvetli bir _ h!!tta bır azalma göze çarptığı -
sınin yükseldiği nlsbette, geliri adil tarafı da bulunan istikrazlar için liberal fiyat teşekkülünde 
çoğalmamış olaıı vatandaşlara, üzerinde durulacak ve mcmk!k e. bugünkü umumt fiyat seviyesinin 
ba.ı:ı kolaylılar temin edeceğ1 a n. timlzln bugünkü şartlarına göre yük~elışıni hayretle karşılama-

laı,ılmaktadır. nasıl kullanılması icap eltiii du- mak icap eder . 
şünillecek bir tedbırdlr. Bu !!&ha· 

fE' tyat yükselişinin durdurul da mecburi ıst i kraz düşünccsı de 
U- ması nasıı kabil olacaktır? dikkat nazarımızı çekmesı lazım T edavül hacminın 

ınasının önlirc 

arttırıl

gcçmek 1 
Fıyat herkesırı bıldili ve söyledi- gelen bır husustur. MilJi Muda. mümkün c.lamadığına göre, aca

ba fiyatları durdurmak veya diz
ginlemek kabil değil midir? Ka· 
bildir. 1stı hlakin tahdidi, yanı a
çık bir ifade ile, Vt"Sika usulünün 
~cnl~letllınesile, para hacmi ve 
fiyaUıır arasında. liberal ınUra. 

sebct kesilebıli r. Tedavül hacmi
nin artlırılmMı yolılc piyasaya 
9t"vkolunan para i<;tedigi gıbı ta-

eı gıbı hakikaten bir arz ve t;;ılep raa j,stikraıo;larının ıçinde bulundu 
mekanızmasının işleyişınden mey- iı;umuz şartlar tahtında ne suret-
dana gelir. Fakat arz ve talebi le gell~ebıleceğl başltba.şına b ir 
meydana getiren amiller ço.k ve m~ vzudur. Bunu başka b1r yazı-

ceşlllidlr. Bu funtller ı.aman ve mıza bırakıyoruz. 

mekan şartlarının ıç:nde devamlı Bize ôJ le gelıyor ki ilk ış ola-
bir dcgışıklıie uğradı&ı için mc- rak tedavül eden para hacminin 
sele basit de{tll bllflkis tahmınıer. çoialt lmamas c.lhetlne __,glun~k 

(De\·amı Sa: 4, Su: ı de) 
den daha çok muğlaktır. Muglak lazımdır Fakal bu tatbikı soy
bır meselenin halll ve ıcap edcıı lendığı kadar kolay olmayan bir 
tedbirlerin alınması da uzun, in· ,-

~i:ı;e ciddi ıııcetcmeleri icap et-

1 

___ 9Ll·Af1J I ~ı..a 
Buraclıa bırkaç ci.ımle içinde ... - r1ii, 

mese lıe yı e tra fi ı bır şekilde ele :-.\\\\\\\\\\W·'"''"'''''"'"~'''' '"'''''''"''' ·'"''''"""'"'''"''"'''"'''"'"'"'~ 
almanın tabii ımkanı yoktur. Me 
selenin a.na hatlarından birk~ı.na 

temasla ıktıfa etmek mecburlye
Undeyız. EvvelA şunu ilerı süre
lım ki, fıyat politikamız, malt si
yasetimizle pek sıkı bir tarzda 
alakadardır. Piyasada talep yapa
bile~k vasıta paradır. Tedavül 
eden para miktarının çoğalması. 

bugünkü vazıyettc kaçınılamıya

cak bir tar.zda talep hacmini ve 
dolayıslle flyatlıı.rı yükseltmekte_ 
dlr. Para kıymetinin devamlı bir 
surette azalması. tedavüle çıka n 

paranın tasarruf edilmeyip, kıy_ 

met düşüşün'd ;;ın kurtulmak için 
mala hücumunu meydana getir
mekte ve burada da bir fasid da 
ire meydana gelmektcdır. 

l\Iali politikamızda tedavül hac 
minin ıırtması, harp hazırlığı fi _ 
nansmanının zaruri bir nctice
sid ir. Devlet adamlarımızın sık 

sık tekrar ettikleri gibi. bugün 
kuvvetli ve buyuk bir orduyu 
hepimızın göğsumüzü kabartan 
bir tarzda ayakta tutuyoruz. Or
dumuz ıçin katlandıjımız mas. 

H aydi bakalım! 
~ ızılay tarafından a1:ıtac·ak .. ,. 

"' banelere l!ltanbal Tk'a~t ve 
Sanayi oda'iı 100.000, l<ıtanbul Tı<'&ret 
ve Zahire Bor..a ı da 100,000 lira t e-
berru ett llt>r. 
Yurdda~a h<'r ~ard ım ll)lne a lem

darhk eden Kıı1layım11.ın bu :!00,000 
lira ile kal mı:n\C'a~ını umar, ungin
lerlmlzln, tlt<'<'arımı:ıın, büyük mü
es~_eleriml:r.ln df' bu yolda ellerin
den gelen yardımı yapa<·akl 1' rını ' up
heııl:ı buluru:r.. 

Bugünkü ıktı-;ad i ~rtlar içinde, en 

BU DU!\1ANDA FER~UAN ;\ll 

OKUNUR! 
Bir Kahire telgrafına göre Şimal 

Afrika.da ltalyanlar ölülerini ~ömınek 
için mütareke taleblnıle bulunmu';'lar. 

H lklyf' maUmıdur: \ 'enJçerl ata
, ı siyaset meydanında, blrh.lnln ida-
mına alt fermanı okut urken ka~ı

dan bir ~üriı uvarl tozu dumana ka
tarak mahkumu kurtarmak& 1ellyor
larmı,. Fermanı ukuyan bu hali ıö
rünce duraklanu~. Yeniçeri a j a'4! ba
tırmı.,: 

ufak bir yardımın, yokııul \·atanda' '" - Bre ne okumazııın ! ! .• 
1-.tırabını h afı fl~tf'<'Pl'l n l go1.den & '<- - Ama n Rtanı, bu toı. dumanda 
ı a. kaçırmam~k ıruımıhr. Haydi ba- : ferman mı okunur? .. 
kalım, da\ ranmn nın ıAmıt.nıdır! 1 General :\ton•omerl günlilk emir 

CEPHE cı.CEP» J.ERI 1 \ eriyor: «DU~manı yakaladık, <ıakın 
Ingillrler, Şıma l Afrlkada <ıfthllde ı yaka!>ını bırııkma),n ! Fınat bu fır

açılan <'ebl tamımilc temh:lemı,ıer. toattı r, aman ile''"' bırakmayın !• dl-
Ccphe «tepı> lerlnln de elbise cep· yor. SPklı;ln<'I Ordu tozu dumana ka

lerlnden hiç farkı yok, bir kere de. tıyor. Bu dumanda fenwao mı oku· 
ıınmeye gör4'iln, ter temiz olma<ıı çok nur ! 
<ıürmliyor! 

vı 

TaUısert 

Polis hafıyesıle Atlantanın kaptanı, 

Vllllam Kn1t'in kamarasına geldikleri za
man saat on ikiyi çalıyordu. 

Prenses tle kızı, Lund kardeşlerin ka
marasına giderek facıa ha'kkı r.da türlil 
türlü faraziyeler kuruyorlar, münaka~a 
ediyorlardı. 

iki kamarot, biçare Basilin cesedini 
ortad an kaldırmakla mesı:uldüler Bir ta
rafta n da k an lekelerini ve cinayetin iz. 
ferini temizlemcic u~raşıyorlardı. 

O bir lıomh:ırılıınan olu}'or. Bir 

aile \'OCUklıı rını hombıırdıman ıııınta.

kasındıtn urnklaştırma.k flkrile onJa- 1 

rı bir kaç yii:ı kilometre uu.ktakl lh- ı 
tlyıır amcalarına gömlerl.)orlnr. Bir 
knç giln geçtikten "Onra lhtıJıır ak
rutı:ıdnn ~öyle bir m"ktup geliyor: 

<.'~~uklıınnızı alınız \'e hombardı· 
-....--· Yazan: Welner E . Dintz. - 17 - Çeri.ren: BeıZaD A. E. l'&lnıaa __ .,, 

mı nı buraya gönderlnl7.» 1 
HIR JSPANYOL l~IKRASI 

- Ne cevap vereyim? Prensesin sdz. 
lerı dofrudur. Yoksa siz benden ml şüp· 
he ediyorsunuz? 

- Ne münasebet! Yok efendim böyle 
bir şey hatırımdan bOe geçmez ••• 

- Kendisine bütun bu facıayı anlattı
nız mı? 

mana vardı. Esten fena halde kızmıştı . 
Fakat belli etmiyordu. Soğuk bir sesle 
cevap verdi: 

Polis hafiyesi Hes.cıen, mühendisin ka. 
pısma vuracak iken kaptan onu kolun· 
dan tuttu ve sordu: 

- Bir dakika bekleyınlz Hessen! Size 
bir şey sor mak i:ıtıyorum . Dt!min aldı· 

ğınız mektup 5iz1 fazla telaşa düşürdü 
değil mi? Bu mektupla Mühendıs Knlt 
arasında bir mün~bct va r. Bana övle 
geliyor ki. Knit ile bu kadar acele kon~ş. 
mak isteyişınlz bu mektupta n dolayıdır 

Raşka ba,ka ıneı.hcıılerılen olıın iki 
dindar. karşı tarafına KCt mek mec- 1 
lmrlyetlndc bulund11kları hlr neh rin 
kı) ı~ına gelml~l er. Blril1<'1sl: «Blı.lın 

ııı~heblmlı uya girmeyi men<'diyor. 
Btnl omuılarınrla ta , ı. 'l(iıti~·ıe lkln<'l
nın ırt ına blm•r \ C nehri ır;eçmege 

ha farlar. Tam ııerırirı orta<1ına gel
ıllklcrl zaman !kln<'ı'ı hlrlnelye '°-1 
t"Or : 1 

- Uıerlııde para \'ar mı 't 
- E.ı~t lıır kııı· kUruo;um \ar. 
tk;ıu b i hiddetle: 
- O~ le) !le lmklın tz. benim mM· 

blr.ı ııarıı ta ıma), nıenedl"r. diye- ' 
re!( birinciyi su~a bırııkır. 

SERÇE 

Anlya telAşla : 
- Rica ederim Müsyü Hcssen. yanlış 

bir iz üzerlr.de • yürüyorsunuz. Estcn'i 
müdafaa etmek için söylemiyorum. Buna 
ihtiyacı yoktur. Fakat bütün balo esna
sında hiç yanımdan ayrılmadı. Hep be
raberdik. 

- Teşekkür ederim Kontes Anlya . Bu 
sözlerinize lüzum bile yok. Ben Müsyü 
Esten'den şilphelenmiş değlllm kl. .. Yal
nız her şeyi sorup anlamak vazifemdir. 
Kardeşiniz hiç mi baloya gelmedi, Müs. 
yü Esten? 

- Hiç gelmedi. Kardeşim kamaramız. 
dan çıkmadı. Her halde hala da orada
C:ır. 

- Hayır, henüz onu göremedim .. Eğer 
beni bir dakikacık olsun dınkrseniz bu 
meselenin karanlık taraflarını aydınlata. 
cak bazı tafsirn t verebilirim 

- Sl:ı: t dinlıyorum MüsyÜ Esten ... 
- Prensesle ve Aniya ile mücevherler 

hakkında konuşurken kardeşim kamara· 
ya geldi. Blrnz sonra ben dışarı cıktım. 
K oridorda bir olcuya rastgeldim. Açık 
kapının öııilnde durmuş tçerlsınl dinliyor. 
ciu. Beni görünce hem~n uzaklaştı. 

- Bu mühim bir nokta olabilir. Fakat 
her nedense bütün bu gibi hftdlselcrde 
meçhul bir adam vardır ve polis hafiye. 
lcrini şaşırtmak ıçln yaradılmıştır. Sakın 
bu da oyle olmasın? 

Hessen'in sesinde hafif, müstehzi bir 

- Bu meçhul bir adam de~lldir. Size 
ısmfnı ve kamara numarasını da verebi
lirim. Mühendis Vllliam Knit, 98 ııumıı· 
ralı kamRradakl yolcu! Belki bu tafııi!At 
ilerde işinıze yar ar. 

Bu sözleri duyan Anıya yerinden fır. 
!adı ve: 

- Y.:slen bu yaptığıııız çılgınlıktır, dedi. 
'l'aın o esnııda kap, vuruldu. Kamarot 

elind~ bir kAğıt içeri girdi. Polis hafiye· 
sine uzattı. 

Hessen bunu okudu. Bir şey söyleme
di . Mektubu ce.,lnc koydu ve sadece: 

- Şimdi ,iA 98 numaralı kamara. 
dakl yolcu ile görüşelim. dedi ve oradan 
uzaclaştı. 

- İyi tahmın ettiniz. 
- Demek ki artık Esten Lund'dan şüp-

he etmiyorsunuz? 
- Daha hiç bir şey beJll değil. Benim 

vazifem her izi takip etmektir. 
- Fakat Esten Lund gibi bir adamdan 

şüphe etmek çılgınlıktır. İçtim•! vazlye. 
tini galiba bilmiyorsunuz. Cok zel"ıln bir 
fabrikatördür. Elma.~ çalmaı:a :r.e ihtiyacı 
var. Onun tibi bir ada m cinayet te lşlc-

(Dnamı .-r> 

., . ıı . en -

Akıl erdirmek 
güçleşti ,., .. 

A ıman ve Jtalyan tcıtalaf 
Elô.lemeyn hattnıa ciaY-" 

.., .. 
ro· 

ı!Je uetJcelenen son mihver ..... ~. 
zunda. Sekizlncl ordu milb.IDl ı· 

A•-ıa .,e 
kayıplanııa uğ'ramııtı. u- )f 

talyan kaynaklarmdan bllcttrilell fi•' 
kayıpla rın alırlığı laglHdeJ' ~il•' 
dan teyit edlldltl gibi Avans .O 
mara'ltndakt müzakerelerde ~fi"' 
tün ~ıplakhğlle açrt a vuruld•· ne• 
o taarnız "ıra mda Şimal 1.tr )''" 
dakl müttefik tayyarelerJııln 11~nr 
<'& ti!ıtün olan mltıver tayYaıe>e 
ba.' edemediği öğrenildi . 

1 
,r· 

Şimdi taarruz nöbeti Sekf%lot' ~ 
doya g~mlştir. Gerek b&rek'tdl ôl 
ıı,ımındea ve gerek tebHfler:. ~ 
renJyoruz ki, Sekl:ılncl orda ..-*' 
tayyare bakımtndao oldur- ~ 
e frat baltrmmdaa 4a mihvere ttJ 
Dstünlüğll temin edeb.llı'ıÜ1~~~~ 
Alman ve Italyan u~·-,.. 
gelen haberler, bu a.UlnlllJI• 
yükH!k oldufuno bllcMrmekt.edi1' t~ 

:\taltaınn bh' dUzllye ~• fld:,, 
hava a kmla1'111a m~ lıı.rakJIOllJıff' 
dan anıa,ıl mı,tu ki gıeçeıt 111 1.,ı
taarruzundanber l Alma.ıar 98 ._,fi· 
yanlar kabil olablldlfl Jtadal' ,ıı· 

ye alrnı,lardır. Bmta ~~
yük kayıplara uğl'adıtı lld ,.o< 
da kabul fldJJen Sekizinci ~tU' 
tıer bakımdan basımlar~ fllltt' 
blr hale gelebllm~I için mitte t9tı· 
Tin daha fazla, hattı çok tası. J!O 
" iye almı' olmalan l&:ıım ıeJ-1;~· 
takviyelerden bir kısmnun f•' 
7.oncu ordudan ahnm1' oldal'811~ı· 

zetsek bile - o taraf zayılla.tı ,OV" 
yacağı için - daha fazlasılltD Jn Jflf'' 
re ve Amerlkada n ceınıı, 01 tıtl•' 
icap eder. Bütlln bunlanıa (JellJ!I~ 
tarık yoluyla AkdenJ:ıden ptl~ıfflil' 
olma<ı ı beklenemez. Bunlar, Jlıııl 
burnunu dolaşan vapurlar!• etırll 
denizden geçirilerek l\lııııra I ~,, 

rtı<•" ml'llerdlr. Jnglltere ve Ame ıı•· . fi 
Umitburnu on bln milden çok ı•· 
dır. Dlget' taraftan AmerlJc•h .of 

dU ' kt>rlerlıı Orta,arktakl me-\·('U 1.111ııj bin olarak gö3terllmektt>dlr. ııı· 
bu kadar kunetl a~ırlrk ,.e te\'~0rı1· 
tile nakil l~·in on bir milyon 
liito vapura Jilıum Yardır. ( 1) ııt' 

Halbuki Alman tebllflert1141«ıl"nı· 
gün bildirilen rskkamla ra JÖ~,,,1r 
t eflldP.rin .\tlanttktP.kl J:t>ml " ·ıı· tı\ 

· korlO !arı n ın balit; olduğu t onaJ , tdJ 
tur. Bu, göz önünd~ tut11Jurıı•• ,;,-r 
yüz bin Amerika a ... kerinln. "' il'' 
r inkine pek ü tün oldo~u ı»ld:1,r 
mbttdik tank, tayyare, uf;•"-turl~ 
ve taııksa,;ar toplarlle her rfl 

· · a n 11 
ha rp 01al1.eme~ının, ne 1.anı ' dl' 
den, na-.ıl getlrlldlğtne akıl ti 

mek ı;erı;ekten ';ok gfü:leo:ir. 
.. R .,."'Ol · K O ~ 

.~· 
(l} Bu bahıste ev\"elce J\lıtt~,ıt..\ 

kert miitehassıslarının yürUll 
hesaba göre. / ------------

Hava gazı 
• 

meselesı 

8 v l t• ' yerı eyog u sı:. m n:!e . 
a bone k:y dedi!mi·: :c-. 

tıU 
Birkaç 1amandır şehrin 11 • 

semt erıı .. .: .:.1. vcr!lmekte o1"
11 -rt 

. k ' vagazı t~krar, normal olarEI 
lememeğe başlanacaktır. 

}(etle' 
İstanbul Belediye~!. şlr ı;•• 

lazım gelen emri vermi~tlr. ~,.ıı 
bunun bir parça da abone fat. el 
tından ve kıızanların klfayc~t:ı~ 1 
memesinden ileri geldiği a ıı1' jf 
mıştır. Bu r.u gözönünde tul J{tı\.ş 
tanbul Belediyesi, Beyoğlu ııtı<" 
gazi şirketine hiç bir suretle 1111' 
ne kaydetmemesi !çın kat't e )r 
vermiştir. Beyoğlu cihetinde tll'· 
niden abone kaydedllmiyece1' 

1 · ı Yerl i Mal:rr Pazar1a 
memurlara kaza~ l ı k 

yün ds ğıtaca·: ~ 
Oğrendftlm!ze göre suırıer 1C{J 

Yerli Mallar Pazarları nıUdill" ısJ'1< 
pek yakında bUJlayacak P~ tol 
met\3\Jcat t.nziatı esnasmd& a .,p 
malite mucibince memurlara _. 
ilk yün de dağıtacaktır. eti ıı1 

MUesseee mUdUrltığU ,undıd~, 
hususta icap eden haeirliklara 
mı~ bulunmaktadtr. • / _______ __., 
r -T A K V i M,,., 

'7 tKlNCiTEŞRİN 194!? 
C UMARTESi tff 

AY 11 - GÜN 311 - ff11:ır ,s 
RUMİ 1358 - Birinclte:-rl11 :1 

il 

HİCRİ 1361 - ŞEVVAL \ ,r 
, ' w·ı zı.:v A u •~/. ~9 

l·" GÜNEŞ 7,38 e.69 
ÖGLE 12,58 g.4' 
1KiND1 15,41 

2 
oO 

AKŞAM 17,59 l ı:S' 
YATSI 19.33 1 .~1 

1 İMSAK 55,58 1 
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lj 3' ~-i~J:ı i ~(1JJ 1!tJ:]3 J ~ 3·31 
~~~za:urum İzmit Belediye reisi 
~SAN BOf A""i J beraat etti 1 
~ ve Mıs1r cephelerin
dQ h . . 
~rp vazıyetı s taUnrraddıı Almanlar yeniden 

Piyade ''f' tank kıtalarile taar· 
'~1 
111'.h P!~nf'ktedlrler; Almanlar Volga 

Muhakeme, gece ·geç 
vakte kadar sürdü 

11~·111 11 doğu ahiline geçmek ,.e o- Bugiln 1zmlt Belediye reisi Ke· 
ıe1ı1ıu 3·erleşmek için de yeni bir te- 1 mal öz hususi idaresinin imzasını 
~h· ~t~ bulonrn~lardır. Pakat ne tnşıyan muhürsüz ve numarasız 
t~ ır 1~iııdekl taarruzda \·e ne de Vol- : karnelerin muhakemesi saat 15,30 
ı~ ııehrtnı ceçlşte muvaff!M< olmuş- da başlamış v.._ l\füddeiumumlJi<Yin 
ruır R '" ~tu · (Islar, Almanların nehrin ilk celsede Milli Korunma ahkıl-

'~r S&hilinde yerh.~_,mC'line meydan mına aykırı olduğu lddlaslle mev· 
)~ıerııı~ıerdir. kufen muhakemesini istemlştir. 

ıtıa ı ıt;:"•I Timoçf'nkonun, 'ehrin şi· Mahkeme bu talebe istinat ederek 
11.... tı~ındakl cephede, yardınıcı muhakemeyi mevkufen t 
·~ urd .11 . yapmış ı, 

'lıtM u .. e 3 eniden taarruza ı:e;:· Duruşma gece ~at 20.43 geçeye 
~ ntUh temeldlr. tklocltt>.şrın ayı· kadar devam etmişti 
,.

111 ilk hatta.ı.ı ;~tıı;t halde, Stalin· • r • 
'l°ldı . Amme makamını tahrik ed l:ı n tamamlle düşfl('eğlne ve Rus· en 
rııı lııe Volıra dofu sahfllne muhbir ve şahit Besim Ulun m&.h-

b~~1ecekıerıne dair ortttda mühlm keme huzurunda. kendisinin müte· 

lıö,.t"'•re rörülmtmtktedir. Vaziyet addlt ve muhtelif surette tehdıde 

maruz kaldığını ve hayatııırn teh
likede olduğunu beyanla ı;eh1\det· 
ten imtina etmiş ve bu yüzden 
hakkında tevkıf kararı verilerek 
kanunen şehadetl ifa edilmiş ve 
mevkufiyeli beş saat devam ettik. 
ten sonra hafı{ ve tazyık kararına 
iltlbalıt şehadette bulunduktan 
sonra serbest bırakılmıştır. 

Birçok şahitlerle beraber suçlu 
tarafından gösterilen ve ekserisi 
beledıye aza ve mensuplarından 
olan müdafaa şahitleri dınlen&k· 
ten sonra cereyan eden muhakeme 
neticesinde suçta menfaat ka!'di ol
madığı kanaatine varnıuk bcra· 
etine karar vertlmiştır. 

~ e det·am ederse. nu .. ıar lklncl
n tin &yı111" diğer 3 harta ııu da Sta. 

11trııdda reı;lrecekler ve nihayet .. 
ıl lıara ""' retlrm)!I olacaldardtr. 

Ziraat dôvamız 
)\ . . 

~ Uita'!~ ada. Tııap'ie \'e Gr<nny mın Türk köylüsünün aklı nerede? Ilı "-1•rında menii çarııı~malar ol· 
, u,ıur. Ruslar Tu~c'de ıık ıık mu· CBa,r 2 tndde) su~. onlarla alay etmekten bile 
~~il hü<·umlıu yapıyorlar Ye Alınan lünUn elinden ~ aklına intikal ede çekindi. 
llıı 1 hareketini durduruyorlar. Yal· ~ezsek ve onu zanaatında ıJeri gd- Ger çek b• devrin «nümun.e tar. 
li ıııı>rl,;e1.ıle Alman tauruzu Vlfldl- turemezsck «köylilnün aklı yok- ıaıarı 9 , «nilmune bahçeleri., ~nü
,11~ 'kıuı ~f'hrl i~t1kam~lnde hAla df!- tur- deyip işin !çındcn çıkmaktan mune fidanlıkları,. birer sanat eseri, 

10 
111 l'dlyor; AlmanJar buraya 80 ki· ı başka çare kahnıyacaktır. düpedüz bir fantazinlrı mahsulü 

~.~"lr~ mf'!<afeye urmışlardır. l!'im· Fakat bize Cörc Midselerln dl!ı 1 idiler. Çünk ü bu tarlalar, bu bah· 
~tılıe haııte Kafkaıırada. yakın tehli- bambaşk8:<fır. A~l iş de bu hadise- ı çeler. daha çiftlik g~~resini kul
'" bwunen Grorny, Vlldt Kalka' lerln hakikati söyllyen dıl!rri anla· ıanamıyan Anadolu koylUsüne, en 
•·it 'tııa(IM'!'dir. Biz bu yerlf'rln i kin- maktadır. l muilAk kimyevi gübrelerin tayda· 
ıq;rııı başına kadar Ruıılar tarafın· İlk devrin softa kılığına giren 

1 
!arını, testrlıerini göstermeye ve 

ıııı,tt muhafaıa edlle<"eğlnl tdclla et- romantik ziraat muallimi köylü. ı lsbat etmeye didinlyorlardı; yine, 
ı~,; k: Iklnciteşrın ayında da Kıuı· nün kulağını aburcuburla doldur· karasapanına oç demin bulamıya. 

11 elinde kalm•ı 111nbtemeldJr. mağa çalıştı. Bu sevimli, feragatli ea.k kadar ekonomik dQşkftn olan 

VATAN 

Rusyanın 
Ankara Sefiri 

Dün Ankara ya 
geldi 

Bugün Rus sefareHnde 
bir resmi kobul 

yopalocok 
Ankara, 6 (Vatan) - Rus sefiri 

Vlno;:radof bugün Erzurum yollle 
saat 14,30 da Ankaray& gelmiı ve 
Rus sefareti erkanı tarafllldan ıtar. 
şılanmıştır. 

Sovyet bayramı dolayısile yarın 
Rus sefaretinde bir resmikabul ve
rilecektir. 

Ankara Bele iyesi bir 
milyonluk istikraz 

aktetti 
Ankara, 8 (Vatan) - Ankara be· 

lediyesinin zaruri ihtiyaçları stok 
yapmak için b it' milyon liraya kadar 
istikrazda bulunması Belediye Mec· 
lisince kara~ıaşt.trılmı~tır. Bu karar, 
Dahiti1e Veklletince de tudrk edH· 
mlftir. 

Doktorlara verilen oto
mobil müsaadesi 
kaldırı l ıyor mu ? 

Ankara, 6 (Vatan} - Tıcartt Ve
kAletınin tahdıt dışı benzin a.ıantar

dan bu usuıu kaldırdığını btldlrml~
tlk. Oğrendiğimize göre mUbrem ih
tiyaçları için bazı mUteahhıt, doktor 
ve husus! kimselere verilen otomobtl 
kullanma milsaade.mun de kaldırıl· 
ması yolunda tetkikler tlerlemU,tlr. 

Zeytinyagından muamele 
vergisi ·r~rr <'epbdinde mtbver et'dwın. f~at gafil insan kendisiırıin bile köylüye buh~h pullukları, motör. 

d" \'ılı, rı n himayesinde rk':at ~e*e l~ce kavrayamadığı, b'zzat kendi- iü işletmeyi ornek veriyorlardı. 
~11''m Miyor. \llhver kayn&klanna S1Dln realize edemıyceeğt bHrileri Şüphesiz ba derece bakikat teo ka· 
k·r", llllh\·er orduır.aaun bir taraftan köylünün kulaAına sokmata uğ- çan ve hayal peşinde koşan bu 

1~
111\'i hatta çekllmekt.c, dftor taraf· l"~tJ, Türklyeye, Avrupanın yedi müesseseler büyük bir aş gör eme

ıı1;1 da lflmaı <'ena hta muharebenin duvellndcn harıl harıl ithal olunan den modadan düştüler ve e>nların 
ıı_ • Abdurrahman ile Fuk& arasın- karmakarışık bir zıraat btlgısıni birçoğu, kısa zamanda köylünün 
ltd~ı 11• hada muharebe devam etlllek- npayr.ı şartlar. bambaşka zacure:- tarlasından beter bir hale geldiler. Ek 

ır. Jer içinde kıvranan Türk köy!usü- Bununla beraber zamanımızda spres Ankaraya 

Ankara, 6 (Telefonla) - Oğrcnch· 

ğimize göre zeytbı yağtndan muame. 
le vergisinin aynen, yani )'Bğ veya 
zeytin tanesi olarak alınması ışi tet
kik edilmektedır. Mırematth bu me· 
sele bel\llz btr tasavvur balin<lechr. 

rı '11 lı ı·er ordnııonun munta·ıam bir ne maletmey-c yeltendi. O zamanın da yine bu eski hayale sımsıkı sa. •tt' 
~ caı hareketi yaptıfına ,·e kısa bir ziraat muallimi Anadolunun boz. rıtanlar bulunduğunu kaydedebili· geç QI 1 
,~kıılllt-den IOnra bir ct'phe totablle-j kırlnrını, yüksek yaylalarını katır riz. Bunlar o eskl metodla ve yine Ankara, 6 (Tf'lefonla) - fstanbul 

1. ~•tıe ihtimal ,·ermek gU~tnr. ~fe<ıe· üstünde geçerken olsun göremedı, eskı maksaUarla bu numunellkle. eksprest bugUn 6 saat teabhurıa gei
~~· ltıihver ordu<ounun ~farsa Matrah· anlayamadı; çünkü onun kafası ri hortlatmak sevdasındadırlar... miştir. Teahhurun sebebi lokomotif· 
t:.;ı toııtanma.ı;ı ve ~kl'M' mildafaa~·a duraksız yabancı memlekeHer zl· Şu halde köylümüzün aklı nere. te çıkan bir Arızadır. Bu akşam tren-
\('.'1esı. u~radığı kayıpların bOyü.k· raatinln fantaztsi tçhı& idi. de? Kulaimdaıı. ıözündeıı, elinden ler zamanında kalkmıştır. 
ılttil, '.\t"rs& :\latruhan Foka önlerin· A-nadolu köylilsü bu yersiz vurt. ulaşamadığımız bu akıl bakıkaten V. lı'ler arasında nakı" ller 
ıQ~~ilıöıı."n Jnıillı erdusunı yakın bu- suz bilginin kendi işine yaramıya· yok. mud.~r? 
, llıa ı ve mihver cenup cenamnın ca~ını çabucak kestirdi. Zırut mu. Bız.e aore köylümüzün aklı üze· Ankara, 6 (Telefonla) - Bilecik 
ı11~1t •tık olan oile dayanmaııı do· ai~ımtnln söyledlklerinı • çok şU. rine yürütül~n bu düşüncelerin valisi Rıfat Şahinbaşın Isparta. vall
IQlı."ııe nıümkün görünmemf'ktcdlr. kur • .aklmı oynatmadan bir mıt,al hepsi de akılsızcadır. Anadolu köy liğine, Isparta valisı Sa!Aha.ddinin Bi
' tıUı ordu"lu artık l'enupta, çölden ı gibi dınledl, işte o muallim bu se- lıüsünün kuJatı delik, gözü pek; leciğe naklen tayinleri, Vekiller He
~\lrrne \·eya ku!fatma yapmak için hepten köylünün aklına kula~rndan eli işlektir. O. dünyanlfl nadir köy yetince kabul edılmiştir. 
h r~k~t ,.e manevra ıerbeııtl!llne !18· ulaşamadı; yalnız bu mualltm eğer !illerine nasip otan bir aklıselim sa· 
'•:t 0111111-:tu r. Mihver ordu11u !Uersa : cidde~ köylünün aklına riay~t et· hibidir. Köylünün aklı, onun tA 
ı~ı l'tıhta • cenuptan kuşatıJmarnak mcsln bilseydi bizzat kendl akil kafasının içlndedlr köylümüzün 
•11 b ' tr,rıı • oldukça geni' hlr cephe tutmak aşına gelecekti... aklı basmdadır. 

•ı llda kııla<'aktır. Halbuki onun İkinci devrin unilmune tarlala- Yalnız bu aklı ba~ında olan köy. 
l ttıııık - ' 
ıc. 11 ı_ halde geni' ttphe U:ıerinde I r.ı.. nıumu~e _ bahçelerı. modasmı lüyü. ancak yine aklı başında o-
ltıı tııüdafaa yapmak& gücü katma- aa_ T~rk köylusQ Uıkayd knrşıladı. lanlar harekete getirebilirler. Köy_ 
Hır. Koylu bu nümayiş vasıtalarına ak- lümüzün akhna hitap etmesinı bi-

' l\ıı it ibarla mlh,·er ordll': unun, me- ı hn çil ışığı parlayan gözlerle bak- len akıllı insanlar - uka!Alar değil -
~:~!H ~uratıc ~arak '.\fı'lıT • Llh~.. tı. Bu süs ~ahçelerlne benzeyen onu işin~ ve yaşayışında gösteriş 
~ llıJuna ~kllrlle61 , e orada me,·cut hendesesi duzgün, hesabı )'t'rinde yapmadan, baş ağrıtmadan ve zor 
t,ıeı~te dayana rak bir cephe tutma· tarlalarm, Anadolunun haşin tabi- kullanmadan istenilen lytllle ve 
~· '.'.atı,.111a!lı ve! Halfaya g«ldlni ıle at şartları, o Yamnn tarihi zaruret. llerlliğe götürebilirler. Bundan 

Botırılo n Mihver 
gemileri 

Londra, 6 (A.A.) - AmlJ'alllk 
dairesinin bugünkU teblltı: 

8 dUşman gemisi dnha Akdenlzde 
hareklt icra etmekte olan Ingtliz de· 
nizaltıları tarafından batırılmış ve 
düşman nakletm~kte olan iki büyük 
gemı de hasara uğTattlmıştır. 

Şark cephesi 
(Bafl 1 i9clde) / /// ~r ileri ml'HI olarak ~ide bulundur· lerl içinde Yeri olmadığını, bettün başka köylüyü iyiye ve llerıye gö. 

Ilı "'ıı blz<·e ılaha do~rudur. Belki Al· bunların_ kendı !~ne. yaşayışına ya· türeceklerin köylünün işlne ve ya· 
~1"" 1•rın bah l01: mcwuu ettikleri ikin· raşmadıgını Türk köylüsü seçtl Bu şayışına gerçekten Aşina bulır.ma. Rtııl! kuvvetleri, Tuapsenin şimal 

ht t ta budur. kanaatle de onları lüzumsuz birer ları lazımdır: sonra da yine bu doğusunda Utri hareketleT'ine devam 

lar olmaktadır. 

~flhı ,, orduı1u kumandanı hiç oı-1 sil~ s:yd:, geçti:. Hele bu tarlalara kim9t'lerin bu memlekette •OiabL etmektedirler. 
İ:l '·Sa 'Pll·adeyl ,." hafif harp \'8ffı·' ek 1~ ler n_ tür.ıu tikıbetlere uğra- lecek• ıle «Olamıyaca4ı .. ayırt ede· Novorosisk'e yakın bir yerde de 
, 1'-r ııı ı kurtıumak ıc:in, tanklarını ,e. maları~ı, kendı tarlalarının daha bilecek btr iz'an 2östermelerı şart- Rus kuvvetleri ilerlemete muvaffak 
ııı"•a, a t ı t h rehe· ncticelı oldt1klarını görünce u·· ~tu-n tır 

ı.,1 r op annı ar ('ı mu a l k ~ • 
,_ ilde kullanı,·or Bunun ph-ade t:ı· nsanın ve nrı ve a~ırb&flılıtı ıle (Gik Böril 
~rıı, • • . !~~------------------------------------------~ ~<lb· larını kurtarmak için kAfl bir • • • -----

l.1. ~r Olat•ajtını rannetmi~oru7.. ln.~i· Stalının 2 ncı cephe Türk - Ingiliz 
ın 1111 11~affakıyetinl yürü.ten hava us· h kk d k• d . d 
\ı iltu \(' ha\'a bombardımanlıındır. a ın a 1 emecı ostluğu 
-ı llııtıı hhlveslnf! ka.r•ı ln-'Jl:ıler ay- Baıı ~- 1 • · ., A• < .ı l lnctde) «=• 
tı\ı:ı· : ıthıa ınnkabelc ediyorlar. Rom· Zhltemlr ve Odesa'da bulunacak. 
lııı 11 haı a kunetıne lhtlyB<'ı var, 1 tı. 
L ltrıı· d ~u 
qı, ıtır ın edilmedikçe bıarruı es • Krzılordunun karşısında bütün 
lıııt.c tdaraa nıuhal't'besl ,·erme 1 bllC! modern sll(ihlarla teçhiz edil . 

"'lll!\u d mış 
"--..::ır. üç mllyonluk ~ir .ordu. vardır. Kar-

• şılaşlığımız guçlüklerın nekadar 

bbnbuld .:ı ze ' zele ciddi ve fe\'kalfıde olduğunu ve fa· 
lı;ta şlst müstevlilere karşı glriştıgi kur 

'tttıı llbtı\, 6 (AA.) -· Bu gece yaz tuluş harbinde Kızılordunun ne bü 
~~c • 18 l 30 dakika ve 10 saniye vük bir kahramanlık göstcrdiiint 
~ ;() merkez Ustu rasathnncdcn 200 Ş:mdi tasavvur edebilirsiniz. Başka 
ı t ~etre mesafede tahmin edilen ha- hiç bir memleket, hiç bir ordu fa. 
....._ lr ıeızeıe kaydedilmiştir. ş.st Alma:- sürillerile müt1etlklerL 

.;::---- nln böyle bir hücumuna da.yana· 
' maz, Ve bunların hakkından ıeıe. 

E L E K j mez. Neticede jkinci bir cephe ku
ı rulacak mıdır?• 
1 Arka sıralardan gelen birkaç 

~inl'nıasında ses .~vet kurulacaktır.• cevabını 

f"Y,';:QNE PO VER ve 1 vermiştir. 
''oROT.HV lif AAQUR'ur. Stalin, sözlerine söyle devam et· 

ı•ı miştlr; 

yaraıtıklını 

JOHNNY APOLLO 
( Y.İRLİ ('~İ<AS ) 
!11...... 
_, l>JU•r.UakıyeUe devam 

... Njyor • 
"'llhı-

• - &3.at ı de te.nı.il ı1 tlı matı nf' 

«- Evet, er.:cç ikinci bir cephe 
kurulacnktır. 1kinci bir cephe yal. 
:ıız bi7.e lfwm olduğu için değil, 

1 

miıtlefikl•re de liızım olduğu için 
l·.urulacaktır. Müttefikleriniz şu. 

1 nu nnlama!ıdırlar ki Fransa harp 
dışında k:ıldıktan sonra faşist Al· 
m.anyaya karşı lklncı bir cephenin 
mevcut olmaması bizzat ımüttcfik 
mıiletlcr de dahil olmak üzere bü
tün hürriyete bağlı memleketler 
çln bir felaket olabilir.• 

(Ba.,r ı tndde) /X/ 

açan dostluğu tevsik etmiş olduğu· 
nu kendilerine cevaben söyledim. 
Bu dostluğun bir emniyet ve mü· 
tekabil hürmet hava,ı içinde na. 
,..rı kök salarak kuvvetlendiğini ta. 
rih henüz anlatmamıştır. Fakat 
tarihin bu sayfast yazılacak ve 
herkes Türklerle İngilizler arasın· 
dakt dostluğun dünyada hiç kim. 
seyi tehdit etmediğini, başka hiç 
blr dostluğu zayıflatmadığını, sulh 
ve anıa,ma yolunda feyizli bir iş· 

birliği iki milletin bütün doatlari· 
le bır lşblrli;ı kapısını açtığını an. 
layacaktır. 

Türkler savaşa giderken göster
dikleri gayreti işe başlarken de 
göstermişlerdir. Akıllara hayret 
ver~ek bir öğrenme arzusu ile ça
lışıyorlar. Esasen onlıno halledlle. 
cek sayısız meseleleri vardır. Yenı 

Türkiye ıın şefleri hauılana:: plıı· 

nın tatbikı için fasılasız yüz sen{ 
sulha ihtiyaç olduğunu he:sapla
mışlardır. Fakat, bu on;..ı.rın Vf' 

milletin cesaretini kırmaın:ş::r ~ ... r 
!erle milleti is başında mucizeler 
yaratırken görüyoruz. Eger bu işi 

başarmak için bir değil iki 3.Slr ça
lışmak Jazı:n gelseydi b~1e yine 
işe koyulacııklardı. Öyle zannedL 
yorum k! işlerini başarmak için 
fngllter~nin yardımına muhtaç o
lurlarsa bu y:ırdım onlardan esir
geruniyecektir .» 

oJmu,ıardır. 

St.aıtnrradıla Almanla.r 8IO tanık 
kaybettller 

Londra, 6 (A.A) - Stalinı:rad mU· 
dafilerinin Staline gönderdikleri bir 
mesajdan anlaşıldığına göre. Alman
lar Stalingrad için yapılan çarpış

malarda 800 tank ve 1100 uçak kay· 
betmlşlerdir, 

Berlln. 6 (A.A.) - Alman ordulan 
umumt karargAhının tebliği: 

Cephenin bir kesiminde l:aava !1Hlh
larının da mUes.ııir yardımı ile yapı· 
lan taarruzt savaşlar esnıı.sında dUş· 
manın btr çok harp tesisleri elde e
dilmiş ve karşı taarruzları p8.skür· 
tlllmUştUr. 

Yuksrt Terek keııimlnde Alman ve 
Rumen krtaları kısa meııafeH ııavaş 
uça.klarmın da iştlraklle düşmanın 

anud&ne bir mukavemf'tinc karşı hü
cuma geçmiş bulunmaktadır!.<ır. Yal
nız bu kesimde dlln SovyeUerin 35 U· 

çağı dil~ürülmU~tur. 
Stallngradda savaş faaliyeti 5 t

klnciteşrlnde sa.~~ elemanlarının faa. 
llyetıerine munhasır ve dllşmanın ta· 
arruzlarına kar~ı mUdafaalar yapıl· 
mıştır. 

Don cephesinde Mıı.car hücum c· 
lemanlnrı nehri geçmişler ve sağ kı· 
yısında dtifm&nın bil' çok istinat nok
talarını ve 3t toprak sığına~ını yok 
etmişleTdir. 

Ostaschkou iı;ta~yonu geceli gUn
dUzlU bombardlman edilmiştir. 

limen gö!UnUn cenup doğusunda 
dii~manın 37 harp mevzii, mahalli bir 
taarruz neticesinde ve dUşman mu
kavemetine rağmen hücumla zaptcdil 
diği ı:-ibi 69 topla 68 mitralyöz ve si· 
per havan topu ;;anlmct olarak alın
mı~tır. 

Mısır çOIDnde 
ingiliz taarruzu 
. <Baııır ı twddıı) >-« 1 sözcüsü, Mısır cephesinin Almanya 

lardaTı btri •at n salimd?r. için Rus cephesladen dah& fazla 
AJ....ıar •Yl9B •alzeme Ye ölll ehemmiyetli oldatunu söylemiş· 

brrakank ~.,-ıar tir. 
Kahire, 6 (A.A.) - M181r tıtan"U

ZlllMl tavsif için gönderilen telgraflar 
btr çok tefttruatı tbtiw etmekte ve 
bu .s.retle cereyan eden h6dlselw 
hakkında haktkate oldukça uygun htr 
intiba husuHlnll mUıNtün kılmakta· 
dır. Mihver topçusu g6'i çekilmekte 
olan mthver kıts.lanna müttefikler 
tarafmdan atıtan +(Ki top mermisine 
mukllbil ancak ı mermi ile muka· 
bele edebilmektedir. 

Muharip Fransızlar hepsi seçme 
askerlerden mürekkep olan paraşUt
çülerlni P.ommelin ged hıttlarma in
dlrmlşlerchr. Bu paraşütçüler Dabba, 
Sidi Ha.smen ve Fuka :hava meydan
kıl'ını istill ederek bir kaç dakika t
çtnde yerde bulunan 46 mihver tay
yaresini yakmışlardır. 

Bit' tuğgeners.l bir harp muhabiri· 
ne beyanatta bulunarak müttefikle· 
rin pek çok bataryalara malik bulun. 
dııklerını ve bunların 500 yardalık 

bir dU,man mevziinin dört tarafınm 
her birine bir dakikada 25 libre a
ğırlığında 400 obüs eı:ıdaht eWklerlni 
söyiem ittir. 

Almanlar, ttaıyan kıtalarma rlcat 
!erini örtmek gibi CedakArlıta daya
nan bir va.ztfe vermiŞlerdit'. Bunun
la beraber IJtgttiz tezkereciler hiç 
bir muharebe meydanında bu kadar 
çok Alman ces~ine tesadüf etme
diklet'inl söylemektedirler. DUşman, 
yollar ve kumlar üzerinde o kadar 
bUytH< mikt-.ırda harp malzemesi ter
ketmektedir ki, bunların sayılma.sı, 

bir kaç gtln 11Urecekttr. 

Crt-.,,., Mm rdald hareka tla Ra
U.... bü.Tik yam-_ yaptldıtını 

sö,..tüye r 

Londra, 6 (A.A.) - Bir fahri· 
kada, işçilere hitaben Sir Stafford 
Cripps demiftlr ki: 

,_ Mısır cephesindeki harekAt, 
Rus mütt.ef'iklerimız için yapılan 

hareketlerden biridir. Başka saha
larda da taarruz etmeye hazırlanr· 
yoruz. Bu yolda b!zı ikaza lüzum 
yoktur.• 

Moskonda ~vinç 

Londra, 6 (A.A.) - Mısır cep. 
he_c;lnden gelen haberler. Moskova· 
da büyük sevinçle karşılanmıştır. 

Bütün gazeteler, haritalarla bu ta. 
arruzun ehemmiyetini belirtmekte· 
dirlcr. 

Alman tebliği 

Berlın, 6 (A.A.) - Resmi teb. 

liğ: Alman ve İtalyan teşkilleri dün 

Fuka ve Marsa Matruh çevresinde 

düşmanın zırhlı teşklllerlne karşı 

şiddetlt muharebeler yapmışlar ve 

hücumlarda bulunmuşlardır. Ak· 

sama dofru düşmanın ınütemadi 

tazyikine karşı muharebe şiddetini 

kaybetmemiş olduğu halde d evam 

ediyordu. 

İtalyan tebliği 

Roma, 6 (A.A.) - İtalyan 

duları umumi karargahının 

numaralı tebliği: 

or-

894 

İtalyan ve Alman müfrzeleri 
Şimdi müttefik tayyarelerinin inat-

la dövdUkleri hat Fukanın ilerisinde Fuka ile Marsa Matruh arasındaki 
ve ElAlemeyne 80 k.llometrelık bir çevrede düşmanın zırhlı teşkilleri· 

mesaf~edır. ne karşı dün şiddetli muharebeler 

Romadan sonra Berlln de 9000 e· yapmışlardır. Akşama doğru nıu
str alındığını bildiren JngiHzlenn doğ
ru bir raıkkıun söyledlklerinl itiraf 
etmektedir. 

lngtllz filoru görlinilşe göre bUtUn 
Akdenizi temizlemek için tedbirler s.l 
JTl'llktadır. Berltn \Je Roma Ingillzle
rln Cebelltarrkta pek çok miktarda 
harp gemisi tah~it ettiklerini ve Rod
ney ile pek sert kruvazörlerin ve tay
yare gemilerinin bu limanda buJun
duklaruıı iddia etmektedirler. 

Tamamile sal!hiyet sahibi bulunıın 
bir zat dört eydanberi hiç bir petrol 
gemiSinln Itaıyadan Sirebs.lka gitme
ğe muvaffak olamadığını söylemiştir. 
Petrol mihver kıtalarrna Afrikanın 

kar& depolarından uzun şimendifer 

yolundan ve Ingillz tayyarelerinln 
bombardımanr altında gönderilmek· 
tedir. 

Taarruzun ilk gUnU Ingillz tayya
relerl ile Amerikan ağır bomba tay
yareleri mihverin 600 tayyaresini tah 
rip etmişlerdir. 

Mongomerlnln günlük Mtn 
Kahire, 6 (A.A.) - DUn Sekizinci 

orduya hıt•ben General Mongomerl· 
nin neşrettiği bir gUnlUk emirde de· 
nillyor ki: 

.Şimdiki muharebe, 12 gUndenberl 
devam ediyor. Bu muharebe esna
sında bUtUn kıtalar o kadar mUkem· 
mel btr şekilde savaştılar ki, dUş· 

m11J1 bitap bir haldedır. 

M:Qttefik kuvvetleri, bUyük sahil 
yolu Uzer.inde batıya doğru giden 
kiilliyetıl dllşman kollarmı imha. et
mı,ıerdir. Dllşman elimizdedir ve yı
kılmak U.zeredir. Tazyiklerini devam 
ettirmelerini ve bir an btle gevşeme· 
melerlni bütün kıtalardan bekliyorum 
Alman zırhlı ordusunu tamarnile ku· 
şatmak ihtlmallmtz V'M'dtr ve bunu 
yapacağız. Tam zafer, hemen hemen 
kendlnl göstermiştir. 

General Montıomery'Dln harbe 

chtlr sözteri 

Kahire. 6 (A.A.) - Mısırdaki 
lngllız kuvvetleri baskumandanı 
General Montgomery mihver kuv
vetlerini !nhizama ujra.tan şimdiki 
muharebeden söz açarak fÖ)'le de· 
miştir: 

•- Bu güzel bir muharebe ol. 
muştur ve neticesinden şüpheye 

mahal yoktur. Kazanılan zafer tam 
ve mutlaktır. Almanlar tamamlle 
ımha ed:lmlşlerdir .• 

harcbe şiddetini deği~tirmemlş ol· 

duğu hak:le de'V&m etmekte idi. 

General Monromerin.in d yafetl 

Kahire, 6 (A.A.) - Genet'&I Mon-

gomt'rl, esir edilen Alman Afrika ee-

feri kuvvetleri kumandHıt Geıeral 

Rltter von Thoma'yı yemeğe alıkoy· 

muştur. 

tkl g-eneral, çöl muharebe9t.nden 

bahsetm11llerdlr. Genet"aller konuşur-

ken muharebe şiddetle devam etmek· 

te idi. 

General Mongomerinin bu nazikAne 

hareketi ile yakından allkadar olan 
harp muhab!rlerl, Generale, Ritter 
von Thoma ile neltt gör1lştllğftne da· 
ir bir şey söylemesinde ısrar etmı,
lerdit". Mongomeri, bir mUddet tered· 
düt ettikten sonra şunları söylemı,. 

Ur: 
Von Thoma, bana kanaatine göre, 

mihver k1talarınm nazik btr d urum· 

da olduklarını söylemiştir. 

Lokantalarda . koç çe~it 
yemek olocok 

(Başı ı iacide) o 
Diğer taraftan, lokanta, gazino, bi

rahane gibi yerlerde ekmek verilme
mesinin tatbikine bıı.~lanmış bulun
maktadır. Lokantalarda yemek yi
yenler ekmeklerini kendileri getlr· 
mektedir. 

Beyoğlu f ~ rme1ları kendi 
kendilerini kontrol etmek 
için bir ş!rket kurdular 
Beyotlu kazası dahilindeki fı. 

rıncılar alakad&l- makamlarla yap· 
t.ıkları temasları müteakıp bir şlr. 
ket tesisine karar vermişler ve 
buna dair olan mukaveleoameyi 
hazırlamışlardır. 

Önümüzdekt hafta lçeri$1nde i~e 
ba,ıayacak olan şirketin idare he· 
yeti tanzim edilen mukavelename 
hüküm~rine aykırı har eket eden 
fırıncıların şiddetle tecziye edilme. 
lerl 'çhı Belediye Ue ifbirllğl ya· 
pacakt1r. 

Bir çocuk otomobil 
altında kaldı 

Zafer haberi İngilizlerin düşma· 
ınn Panzer fırkaları Bt'Asında ikl 
gedik açtıkları zaman gelmiştir. 
l\10ttefiklerln zırhlı fırkıı.Jarı ha.11.. Dün akşam Galatada Bankalar 
hazırda mihver kuvvetlerinin ge· caddesinde 7 yaşlarında bir çocu. 
rislnde hareket icra etmektedir. ~un feci bir seklide çltnenmesile 
Alman kumanda heyeti motörlü neticelenen bir otomobil kausı ol· 
kuvvetlerini kurtarmak maks&dlle muştur. 
bu kuvveU.eri bir araya toplamış HAdise şöyle cereyan etmiştir: 
ve sahilde k:iin Sldi Abel Ahman- Kasımpa~ada Tepeüstü mahalle. 
dan Tel El Maııstra'ya uzanmakta sinde oturan Menahlmin 7 yaşla· 
olan yarım daire şeklindeki bir rındakl oflu Yuda dün akşam Ban 
hattın şimal batısına sevketmi§tir. kalar caddeıılndc, bir taraftan di. 
Almanlar Fuka ile Marsa Matruh ğer ternfa geçerken, şoför Hikmc· 
arasında sahil boyunca rıcat etme· tin idaresindeki 2288 sayılı otomo. 
ğc çalışmaktadırlar. Fakat mütte. bilin altında kalmıştır. 
fiklerln tayyareleri kendilerine mü Bu ani kaza neticesinde Yuda 
temadiyen hücum etmektedirl~r. muhtelif yerlerinden ağır suretle 
V-c düşmanın başlıca cephesini yar- yaralanmı~. Sen Jorj hastanesine 
mış olan müttefiklerin zı::oh tü- keldırılırkoen ölmüştür. 
menleri halihazırda batıya dotru Bu sabah sorgusu yapılan şoför 
çckilmeğe çalışan blit.ün mihver Hikmet kazaya çocuğun sebep ol· 
kafilelerini tehdit etmektedirler. duğunu, birdenbire otomobilin ö. 

Almanlar l\I ısır c~pheslne Rus nür:e çıktıtını söyl~ml~tlr. 
cephesinden fazla eh emmiyet Yunanın cesedini muayene eden 

vcri3 orlar ı Adliye doktoru Kamil Ünsalan go· 
Londra, 6 (A.A.) - Bir Alman 1 mülmcslne ruhsat verm~tir. 

siYASITCMALr 
~fll:!at :=z:: = = = ; : ==:=:== :> > 

iki mahzurlu 
bir meçhul 

A mf'rlkan kaynaldı bir teııraı 

haberine bakıhrsa .\lmanya

nl'll, Fransanın işgal edllm..:ml~ kı .. 
mını da bu yıl "onundan önce iş~n 
etme!e nlyPtl ''arınış. 

..\lmanyamn gerçekten hö,vlcı blr 
ntyetı olap olmadı~ı m~huldilr. An· 
cak "erilen tlabcr Ü7.erine keyfiyf'fi 
ln~ele.mek llu.ım gelirse bu meçlın 
lün iki mab:ıuro vardrr: l~gal ·et. 
mek mahzarludur: i-:gal etı..ıeaı 

ylnc mahzurludur. 
1 - lşplın mahzuru: Müttcflk 

lerln Seld:ıinc! ordo"a l;iimal AtTi· 
kada taarnwl g~mlştlr ve - ~ili 
deret'eııl şlmdUlk taınamile kt.,Url· 
lememekle bf'.raber • mllTilffakı~ et 
«!ide etmJştır. Eler bu movaffakırr-t 
mihver kU\'\•etlerlnln ı;ıın.ı Afri· 

.kada tatunamamaııı ı:-ibl ~e11iıı b1r 
ölçüye ı;lr~·ek olarsa, ı-:~ altında 
olmryan •·ranııanın "!gali şl.Jnali .-\ frl 
kadakl ı-·rınu müe;~ltti11hı 

\'lşlden tamamll" a.,Tılmaımv v~ hnr 
türlu tedbirlere ra~ müttefikler 
ıafına ~~meslni lnta~ edehüir. 

! - işgal f'tmemeain ntahLUru: 
Sekizinci Ol'dunan muva.ffakQ eti, 
mUaver knnetıerilll• Ştmaı Afrika. 
da tatunamamar.ı gibi ~niş ölı;ude 
bir neUce -verdJğl takdirde cenup 
:Fran ası Avrupada yeni hlr eepllC' 
açılmasına müsait Te J~·inden pıuar. 
lıkh blr u ha hallne gelebilir. 

Sa. ip 

B.r gazeh neşriyatmı 
iiltikar vesilesi göstereı1 

muhtekir 
Bcyoğlunda. Taksimde Ankar, 

Pazarı bakkaliyesi sahibi Marga· 
rit Kirkor haltkında yükı;ek fiyatın 
seker sat.maktan Milli Kocur.ma 
mahkemesinde cturu~ası y.ıpıl . 

mıst1r. 
. 

İddiaya göre bu bakkal şekerlr 
kilosuitU perakende 132 kuruştan 

sa.tmıştır. l\iillli Konınma Müddcl
umumiliii kesme şekerin bütün k 
tanbul bakkalları tarafından pera. 
kcnde 130 kuruşa satılmasile tees 
süs eden fiyatın muhik olduğur.u 
\'C 132 kuruşun gayrlmuhik oldu· 
ğunu ileri silrmüstür. 

Suçlu Margarit mahkemeye 19 
81942 tarihli bir gazete vererek 
o tarihte bu gazetenin ke..<:me şeker 
fiyatının 132 kuruş olarak ilan el. 
tiğlnt söylemiştir. 

Duruşma. ehlivukuf raporu içir 
talik edilmlstir. 

Korkudan s i lahına san 
larak bir kadına 

ateş etmiş 
Bundan iki gün evvel Kıı.dıkö 

yünde Çlftehavuzlar semtinde sL 
!Ahlı bir hwrsızitk vak'ası cercyar 
etmiştir. 

Rehmı adında blr sabıkalı hırsız 
ttsküdarda iyice kafasını dumanla. 
dıktan sonra Çiftehavuzlara doğru 
yollanarak kapısmı açık bulduğ ı 

bir kö,ke girmiştir. 1çerlde pehad .ı 
atır, yükte hafif ne bulduysa top· 
!arken bir insan gölgesi :arere!; 
ürkmüştür. 

Ba..~ıldığını ve yakalanacağın 

sanan hırsız derhal tabancasını çe· 
kerek ateş etmiştir. Bu yay1ımate. 
şine hedef olan, evin sahi'c>I Şerdir 
karısı Nahldedir. 

Kadın, şiddetle kendisini bir ka· 
napcnin arka.sına saklayarak bu 
müthiş felAketten kurtulmuştur. 
SilAh sesine ko,an zabıta memur
ları sabıkalı hırsızı yakalayarak 
Adliyeye teslim etmişlerdir. 

Bir rruhtakirin rl ü~. kanı , 
1 ay kapat lacak 

Bundan bir ay evvel çivi ihtiktı· 
rr yaptığı zannlle Milli Korunma 
mahkemesine sevkedilen Abdullah 
Yaslnln bcraetlnc ve Abdullah Ya· 
sinden Fatura ile mal alıp fazla 
fiyatla satan Abdal Şcnyüzlünlin 

3 ay mahkumiyetine ve 100 lira 
para ceza ödemesine ve bir ay müd 
deUe dükkftnınm kapatılmasrna, 

ayni zamanda mevzuubahis malla. 
rın musadereslne karar vıerilmiş· 

tir. 

Anadj luva gönderilec ~k 
mallar 

Oğrendlğlmlze gbre, bir milddct· 
tenberl Haydarpaşa önünde içleri 
muhtelif cins ticaret eşyaslle dolu SO 
kadar mavna mallnrı boşaltmak için 
beklemektedir. Bu mnvnalardakl mal
lar, Anadoluya gönderilmek üzere lt· 
hal!lçı tacirler tarafından getirilmiş
tir. Fakat iş Anadoltıyıı yllk nakliyatı 
ve vRgonlnrın tahliyesi mesewsl ol
dukça gllç olduğundan bu eşyalar sı
raya dııhil edilmek !ı;;in gUnlerce mav 
nalarda beklemektedir. 

Al!ltndarlnrın söylediklerine nazn
tan bu mallar 20 milyon de~erlnde 
olup sigortasızdır. 

Bu f'Şyalnrın bir an evvel Anado
luya gönder.lmcsi h;;n bugün öğleden 
sonrll Tk'arÇ·l odasr-Ja toplruıt1 yapı
lacnk ve malların sevk: i~in kararlar 
alınacaktır. 

... , 
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" 
Soldan sa~a· l - lTPpedenı 

den once 2 - Gılzel Slinatlarııı 

hır koluyla llgılı olan: Uzatma 
3 - Koyan: Bııyuklük. 4 - Bu. 
U<lklık; Olan 5 - Bır nida: Yarcı 
ve cıban ufurıetı 6 - sır nota. 
Ha1.1 clrn!7 hayvanlarından ı;ıkarı 

hın bir madde: Zarf P.datı. 7 
Zcbnninın bası. Huş soz; Kalı! 8 -
Kış hahçtsı, Gcrtnin gerısl. 9 -
Rlr erkek adı; l\Tuntp:şır 10 -
TNsi tııife]rr: Hını ulularından 

11 - Z'!lları: Hfö:ün veren 
Yukarıdaır aşagıya: ı - Büro

lar; Hıı.lıs 2 - Gr.am<!r terimlcrın· 
iP• . Ba"slarıı::ıc-r olmıyan 3 - Ka
oının kısımlarından: Tersi: büro 
~ - ı•crsı Bir şeye malık olan 
carlın. Rat(lama edatı :; - Dınln 
::ıaslangıcı: Bir nida; Bir rüzgar 

fi - nır spor, Zengıntık. 7 - Kav. 
gıı. Bır makam. 8 - Saat veya fi. 
at ııstesı. Secıye 9 - Onarma· 
IJvanrlırma ı o - Tersi: bayağı 
madeni ip; Sıfat eki. l 1 - Vfızlh, 

llaııgı vakit 
0

11 A ( , L İ 
Soldan sa~n· 1 - Gerekuşu 

2 - Re.mlclP: Asaf. 3 - Omega, 
İkame 4 - Ket: Al'l!C. !5 - L. R: 
Yn 6 - - Ebe. Yaygara 7 - JJl\· 
me; Akar. 8 - Geniş. 9 - Ad; 
SaJka; Fa 10 - Zamin; Azman. 
ı J - Taze: İse 
Yukarıdan aşağıya: 1 - Rom

mel: Az. 2 - Gem: Bağdat. J -
Emekleme: Ma. 4 - CJğer; Ensiz. 
5 - Edat: tane 6--' Ke (ek): Yah 
51. 7 - Ay: Kaz 8 -$aka; Garaz. 
9 - Usanmak; Mi. 10 - Ame 
<Em'a); Ra; Fas. 11 - Efe: Kar· 
ha.~. 

Fiyat yükselişinin 
önüne nasıl .... 
geçecegız 

cna.,. % bıc!de) 

lep .raratamryacağı lcin, emisyo. 
nun fıyatlar üzerindeki tesiri tam 
olmasa bile, büyük mikyasta ifna 
edilebilir. Bu tarzda hareket et· 
mis ve muvaffak olmuş memle
ketleri misal olarak burada bil. 
hassa Almanyayı ileri sürebiliriz. 
1939 temmuzunda vazi~t 100 
addedildiğine gore. Almanyada 
1941 sonunda emisyon 223 oldu· 
ğu halde fiyatlar umumi seviyesi 
104 tc kalmıştır. Bu usule daha 
az mikyasta başvurmuş olmakla 
beraber ingiltere ve Blrleşık A· 
merlka da bu sahada muvaffa
kiyetli neticeler almışlardır. 

M cmlcketlmizde lsUhlAkln 

tahdidi sisteminin, kAfi 

teşkilat ve elemansızlık dolayısı-
le şümullü bir tarzda tatbik cdl.. 
lemiycccğl kanaatinde bulunan. 
Iar var. Bu düşünceye bir dere· 
ecye kadar hak vermemek kabil 
değildir. Fakat az zamanda bü· 
yük işler başarmış bulunan mil. 
lctimizin, başındaki emsalsiz Şe· 
finfn dlrektiflerlle bu lşde de bü. 

yük mikyasta muvaffak olabllece. 
ğı düşüncesir.deytz. 

İyi işler, başarılması güç işler· 
dir. Güçlük önünde ne zaman 
durduk? 

Burada fiyat meselesini yalnız 
emisyonla olan alfıkası cihetin
den tetkik etUk. Fiyat stopajının 
nasıl ve hangi seviyede yapılabi. 
leccğl meselesini, lsUkrazlarr, ver 
gl randımanı ve bu meyanda bıl
ha.ssa ayni (mal) vergiler mese· 
lesini başka yazılarımıza bırakı. 

:roruz. Refii Şükrü Su,rla 

r ~©ıc§ly© 1 
~ARAH 

7,30 Program ve memleket ııaat 
ayarı, 7,32 VUcudumuzu çalıştır&· 
Jım. 7,40 Ajans haberleri, 7,55 
8,30 Senfonik program (Pl.) 

ÖGL E 
13,30 Program ve memleket sa-

at ayan, 13,33 TUrkçe plAklar, 
13,45 Ajans haberleri, l4 Rlyasetl
cUmhur bando.su, 14,30 Ankara 
sonbahar at koşularının tahmin
leri, 14,40 - 15 Temsil: cŞu pa
tavatsızın yaptığını doğru buluyor 
musunuz?> 

AK~AH 

18,00 Program ve Memleket Ba· 
at ayarı. 18,03 Radyo dans orkes
trası. 18.4.S Radyo Çocuk klUbU, 
19,30 Memleket saat ayarı ve A· 
jnns haberler\, 19,45 Nihavent ma
kamından şarkılar, 20,15 Radyo 
Gazetesi, 20,45 KUrdılihlcazkAr ma 
kamından şarkılar, 21 Konuşma: 
(Kendimizi t:ınıyalım), 21,15 Din
leyici istekleri. 21,45 Konuşma 

(Meslekler konuşuyor), 22 Radyo 
salon orkestrası, 22,30 Memleket 
saat ayarı. Aj:ıns haberleri ve 
borsalar. 22,45 - 22,50 Yarınki 

program ve kapanış. 

EZLE - tıRİP ·· BA$ ·DİŞ 
Ve Rutun Atrı ları Oerhal K fl!ler. Her f"..cı.anf'ıden Ar&J'IAIZ. 

lzmit Deniz Satınalma K o YJ:syonundan: 

inşaat ili ı 
- ı<eşır tutarı 4020 33, 2595 91. 2997.99 !ıradan ıba.ret olup g6stert· 

ıecck mahalde yaptırılacak olan Uç bına. ınşaatr. bır ~rtnamede olarak 
vr. hır talibe ıha.le P.dilmek suretile pazarlığı lO lkincıteşrın 942 salı günU 
ııaat 15 de lzmıtte tersane kapı.sındakı 'komisyonda yapılacaktır. 

2 ·- Fenni ve hıısusı şartnamesini, resım ve projelerını, bu gibı IŞ

ıerl~ P.hlıyet ve emnıyet vesikalarını hfımll olanlar her gUn komısyonda 
gorebıllrler. 

3 - Pazarlığa ıştlrak edecek isteklilerın 1442 lira 13 kuruş temi· 
natıarını ve ıkıncı maddede yazılı vesıkalarile birlikte belli gün ve ~ut-
te komısyona müracaat.arı. ( 1064) 

T ekni.K O kulu Satınalma Komisyonu 
Başkanlığın dan : 

lknmlye ikramiye 
ikramiye mlktan hitan 

adedi ıJıra Lira 

l 
2 

4 
20 

40 
80 

400 
400 

!.000 
4.000 

J0.000 
5000 
~.000 

ı ono 
500 
100 

M 
20 
10 

20.000 
20.000 
40.000 
40 000 
40 l)QQ 

40 000 
20.000 
40.000 
40000 

2 160 001) 

YekQn 480:000-

Tam Bilet 2 ııra 

Yarım Bilet l ıtradxr 

1-11-M..I -------

Nafıa Vekaletinden 
Ekııiltmt"ye k onulan ı,: 

ı - Niğde ı;u ışıerı yedıncl "1be mUdilrlUğU bölgesi \çınde ,t.tt!• 

rayın sağlık koyU eıvarındakı KaraM?' bataklığının kurutuıma.sı ifl· 
1 

Tahmın edilen keşif bedeli fıyat v.ıhıdı esası Uzennden •84816 ur 
70 kuruştur clt 

2 - Eksiltme 23/11/942 tarihıne rastlayan pazart'"'i günü sa.at 15 
ııyo· 

Ankarada su işleri reısltgi binası içinde toplanan su eksiltme kOtn 

nu c>dasında kapalı zarf IJ!!Ulile yapılacaktır. 11-. 
3 - istekliler eksıltme tartnamesl, mukavele projesi, bayındır t 

işleri genel şartnamesi, umumi su ı•lcrı fenni şartnamesı ile huall61 v 1 ı.ıer 
fenni ı;;artnamelerı ve proJelerı 24 Ura 24 kuruş kartılıfında ıu .., 
reısltğınden alabllırler. uJC 

4 - Eksı tmeye girebilmek için ısteklilerin 23142 lira 87 kuruşl 3 
muvakkat tenıınat verme~! ve eksiltmenın yapılaca~ı günden en aZ .ıı· 
gUn evvel bır dılekçe tle Nafıa Veki'lletıne müracaat ederek bu işe nı J)fl 

-;us otma.k Uzere vesika alm3ları ve bu vesıkayı göstermeleri şarttır. 
müddet ıçmde vestka ıstl'g"ınde bu unmayanlar eksıltmeye gıremezlt!~ 

5 - l•teklılerın t.eklıf mektı:pıarını ıklnci maddede yazılı saatt ver· 
bir saat onceslne Kadar su ışlerl reısllgıne makbuz karşılığınd• 
meierı !azımdır. Postada olan gecikme.er ka.bul edllm&Z. (1001) 

Yıldızda bulunan okulumuzun makine laboratuvarları binasında 

mevcut pencerelere 1133 lıra 40 kuruş keşıf bedelli 124.55 M2 cam 
takılması 9 ı ı 942 pazartesı günu Gümüs Suyunda Yiıksek Mu. 
hendıs mektebı muhasebesınde ıhalesl yapılmak uztre açık eksıltme • 
}'e konulmuştur. .. . 

YATAKLI VAGONLAR Ş iRKETi 
~-------------------------"""-----~--~------~----~-------

lik teminat 85 liradır. tsteklilerın bu gibi işler • aptı~ına dair 

ve tıcaret edası vesıkalarlle belli günde ve saat 14 de gelmeleri. 
Kesif ve sartname okulda görülür (796> 

lzmit Deniz Satı~alma Komisyonundan: 
• 
1 şa 

• 1 - Muhammen >ceştf bedeli 59646 lira 11 kuruştan \baret ofup göe· 
tl'rtlecek bir mahalde yaptırılacak <>lan bır fırın bınasının pazarlı~ı 12 11. 
942 perşembe gUnU saat 15 de lzmltte tersane kapısındaki komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 4232 lira 30 kuruştur. Bu işe alt fenni ve 
hususi şartnameler, keşif, proje ve sair llgıli evrakı, mahallt emnıyet 

mUdUrlUğUnden alınan hUsnU hal ve nafıa mUdürlilklerinden çıkarılan eh
liyet vesikalarını hAmll lsteklıler her gün komısyonda gorebılirler. 

3 - Pazarlığa. iştirak edecek talıplerın yukarda yazılı temınat mak
buz ve veslkalıırı ile birlikte bel1ı gtin ve saatte komisyona müracaat
ları. (1063) 

M. M. V. Istanbul 2. No. lu ,. 
Komisyonundan: 

Muhtellf mahallerden kamyonla 38 ton kadar hurda nakleftı~ 
tir. Bu l~e talip olanların ıo lkinclteşrln 942 salı günU sa.&t 10 da pa
zarlığı yapılacağından bcllı gUn ve saatte komisyona mllraı::aatları. 

( 1184) 

lzmit Deniz Satınalma Komisyonu~dan: 
K~if hedf>ll 

ı..tra Kuru' 

Teminatı 

Lira Kuru' 

17073 81 2561 07 ) 
6792 49 1018 87 ) 
6792 49 1018 87 ) 
3505 10 525 77 ) 

Pazarlrfı Saati 

12 Ikinciteşrin 942 16 

l - Yukarda ~ılı dört kalem ln~aat işi ayrı şartnaml'de bir ve
ya ayrı ayrı tahplere ihale edılmek suretile pazarlık ekslltmelerl hiza. 
larında yazılı gUn ve saatte lzmltte tersane kapısındaki komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Emniyet veslkalannı htımll istekliler. keşlt, şartname ve proje
lerini her gün komisyonda görebilirler. 

3 - Taliplerin bu gıbi iş.en yaptıklanna dair nafıa mUdUrlüklerln
den alacakları ehliyet vesikalarını ve hizalarında yazılı teminat mak
buz\arlle bırlikte belli gün ve saatte komisyona mUracaatıarı. (10621 

M. M. V. Istanbul 2. No. lu Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - Keşfı mucibince tahmin edUen bedeli 1995,70 Ura olan ~ktlet 
mamul ambanna alt binanın bozuk elektrik tesisatının tamiri 23.11.942 
pazartesi &1lnll saat 14 de 'M. M. V. IST. 2. No. it satın alma komisyonun
da açık cksf.tmesl yapılacaktır. 

2 - Ilk teminatı 149,90 lira olup şartnamesi her gUn iş saati dahi· 

linde mezkOr komisyonda. görülebilir. 

3 - Isteklllcrtn 2490 sayılı kanunun istediği vesikalarla ve be!li 

gün ve saatte komisyona. mllracaatıan. (1179) 

M. M. V. İstanbul 2. No.lu Şatınal;r.a 
Komisyonundan: 

Elektrik kablosu imal edllmek Uzere 3 m/m kutrunda Ergani Ra!ıne 
bakır tellerden muhtelif kuturlarda tel çektirilecektir. 

Şartnamesi her glin komisyonda görü1eblllr. Isteklllerin ıı ikinciteş· 
rln 912 tarihine kadar tekll!lerlni komisyona vermeleri. (1099 ) 

Türl<iye Mümessill:ğinden: 

Istanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
ıı\· 

Idaremız ıhtlyacr için 9 kı.tern tahta alımı açık eksiltmeye ıcon 
. il'' muştur Eksıllme 18/11/942 çAr.;amba gUnU saat 15 de bUyilk posta ın 
'ne bınası bırıncı kat !darı muavınlık odasında toplanacak mUdUrlUk all 

~atılT' komısyonunda yapılacaktır. tllf 

~hlr loka ntalannda oldutu g"ibl reııtoran ~rvt8lerlml7dıt de kar

ne ıle ekmek ''erılmesl u uıu kaldırılmı,tır . SeM'l'ilerlmlı:de yemekle

r ini .)iyet'ek muhtert"m )'Olcıılarıo ekmeklertnJ beraberlerinde getımıe

le.rl ba .. saten rlC'a olunur. 

Muhammen bedeli 2128 50 lira muvakkat teminat 159 \lra 64 kuru~ \C 
Talıplerın ~rtnamesinı gormek ve muvakkat tl'minatını yatrfl\:r. 

lızere çalışma günlerinde bUyUk postahane birinci katta bulunan id u· 
~ kalem levazım kısmına, eksiltme gUn ve saatinde de 942 senesi için ırı 

teber tıcaret odası vesikası muvakkat teminat makbuzile yuko.rd• tor 
!anacağı yer yazılı komisyona mUracaatları. (1036 

M. M. V. lst. 2. No. lu Satınalma 
Komisyo:;undan: 

1 - Keşti mucıbınce tahmin edilen bedelt 5484,66 lira olan Bakırköy 
Barut fabrika.sının ahşap komUr ıskelesının yeniden yaptırtlmasının 23. 

11.942 pazartesi gUnU sa.at 16 da M. M. V. IST. 2. No. lı satınalma komis 
yonunda açık eksiltmesı yapılacaktır. 

2 - Dk teminatı 411,35 lira olup şartnamesi her gUn iş saati dahilin
de mezkOr komisyonda gorUlebılır. 

3 - Lsteklllerın 2490 saytlr kanunun istediği ve.~lkala.rla bırlıkte 

belli gün ve saattl' komisyona müracaatları. (1178) 

lstanbul Sıhhi Müessese ler Arttu ma :ve 
Eksillme Komisyonundan: 

Haydarpaşa NUmune hastanesi için alınacak olan rontgen film ve 
malzemesı kapa.it zarfla el<sı\tmeye konuımu.ştur. 

ı - Eksıltme 11.11.9·12 çarşamba gUnU saat 15 de Cağaloğlunda 

sıhhat ve lçtımat Muavenet mUdUrlUğü bınasında toplanan komısyonda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedel 5714 lira 50 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı 428 Ura 58 kuruştur. 
4 - lsteklller şartnameyi çalışma gUnlerınde komisyonda görebi· 

lirler. 
5 - Isteklller 19f2 yılı Uca.ret odası v~lkaslle 2490 sayılr kanun· 

da yazılı vesikalar ile bu işe yeter muvakkat temınat vtya banka mek· 
tubiıe birlikte teklifi havi zarflarını ihale ~aatınden bır saat evvel mak· 
buz mukabıllnde komisyona vermeleri. (887) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~--------
iz mit Deniz Satına~ma Komisyonundan: 

t - Muhammen bedeli 5:'ı00 lira olan bir adet 190 amperlik eıe1<tr~ 
ter· 

kaynak cıhazının pazarlığı 10/11/942 salı günU sa.at 16 da Iı.mitte 
aane kapısındaki. komısyonda yapılacaktır. 

2 - Teminatı 825 liradır. Şartnamesi komisyondıı. görtlll'bUlr. • 
·11•• 3 - l~teklilerin ilgili ticaret vesıkalarını ve yukarıda yazılı tenı~~' 

ıı1akbuzlarile bırlikte beı:ı gUn ve saatte komisyona müracaatları. (1 

~~~~~--__..,-

-· -· rv1. V. Ist. 2. No. lu Satınalma 
Komisyonundat' · • 

t - Keşfi mucıblnce tahmin.edilen bedeli 189&,;:ı;, lira olan Satıpa.tl· 
rında vekAlet deniz yonama mll'dUrfUğline ait binanın bozuk olan ilt\C; 
trik tesisatının tamiri, 23.11.942 pazartesi günü saat 15 de M. M. V. ıe 
2 numaralı satına.ima komi.syonunda açık eksiltmesi yaptlacaktır. 

% - ilk teminat 142,23 lira olup şartnamesi her gün iş saati dalt
1 

llnde mezkOr komisyonda görtllUr. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesikalarla ve bfl 

gün ve saatte komisyona mUracaatıarı. (1177) 

Uçüncü Mıntaka Etıbba Odası 
Riyasetinden: ,. 

Odıuıın yıllık kongresi 28.11. 942 cumartesi günU saat 14. de Od• 6 r 
!onunda yapılacağından sayın me.slekda.şlarımızın teşrifleri rica oıuntl ' 

(1188) 
/ 

TDrkiye COmhuriyet Merkez Bankası 
28 B/R/NC/TEŞR/N 

AK T \ F 
il-.: 

Altın: Satı KiloC'f'Ull n,6ıs.•1tt 

Bank not 
Ufaklık 

-·-····--·---- -

Dahildeki Huh.ablrler: 

Türk Liruı -----------
Hariçteki lılllhablrler: 

Altın: san Kilogram 28,914,450 
Altına t.ahvıll kabil ~bet:\. dovi.&l&r 

Diğer dövizler ve Borçlu ~ 

bakıyelert --

aamae TUvillert: 
Deruhte ed1. evrakı aalı:dlye karfalıtı 

Kanunun 6-8 incı maddelerine te..ıt
lı.&n h&Zln• t&ratmdaıı. v&ld t..a.ı,1•t 

104,954,043.09 
9,093,535,-

151,091,31 

2,252,340.3i 

40,670,486,69 
.-. 

48,565, 181,60 

158. 148.5&.-

%4.305.462,-

114,198,669,tO 

2,252,310,37 

89,235,968,29 

ıauu.ıoı,-

1942 VAZIYET/ 
PASI F 

----- ·-------··---.. ------·ı 

.Adi Te feT.lc&lide 
Hu.sual 

reda,1lldeld ~: 

Den..tıte edilen enala nakdlye 

Kanunun 6-8 lnct maddelerine t..n
k&n ha.zine t&ra!mdu vü:1 tediyat 

Denıhte edilen en&Ju nakdiye .._ 

Jdyesi 

Karfulfı t&mamm &ltm olaralıı 

illveten ted&YW• Tazedilen . ...... .. 
a..kont muk&büi illnten ted&.C. 

va.zedilen ··-------------
Hut.neye yapılan &ltuı brfWtı a-
V&Da mukabW 3902 No. 1ı kanun ao
c1bttaee ilt.Yeten ted&TW• yuctı• 

t .'1U S5,'J 
8.000.too, 

151U48.SSS, 

%4.305.462,-

1$U4Ul1,-

'5.000.000, 

288,500,000,-

212,100,000,- 680,043.ıoı ...... 

Istanbul Belediyesi 
s EH I R 

- iMed&t ctısduaı 

RADYONUZU Tıcart SeneUer 

He'fdllM: 

T t y.,A TR O LA R 1 

BU AKŞAM 
saat 20,30 da 

DRAM KISMI 

• U H 

Yazan: Ancıre Obf.y 
Türkçesi: Mübeccel Yarar 

Her perşembe saat 16,30 da 
tarihi matine 

KOMEDI KISMI 

ASRILF.ŞEX BABA 

Yıızan: Sp!ro Melas 
Türkçe.si: A. Hacopulos 

Cumartesi ve pazar günleri 
15,30 da matine 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü 
AHMET El\IİN YAL MAS 

Vatan Neşriyat Tilrk Ltd. ŞU. 

VATAN Matbaası 

Satmak isterseniz p~ta kutwıu 
3690 a müracaat ediniz. 

Karta l kaza 1 Boııtancı yeni kariye 
heyeti lbttyarlyealode n: 

Tahminen 500 metre kadar mU.Sta· 
mel demir su boruları 81111942 pa
zar gilnU saat 9 dan 12 ye kadar açık 
arttırma ile satılacatından taliplerin 
Bostancı yeni kariye ihtiyar odasına 
müracaatları. * KöytimUzUn Ba,ıbUyUk Yolunun 
tahminen 400 metrelik mahallinin 
tesviyesi ve hendeklerin açılması mu. 
nakasaya konulmuştur. Tatiplerln 
beş gün zarfında saat 9 dan 12 ye 
kadar mUrace.atları. * KöytlmUzDn ihUyar odası önüne 
2.50 tul 2 metre irtifa olmak üzere 
bir çe.şme inşa edlleceğlnden taliple

) rin 5 gün zarfında mUracaaUarı. 
(lo.55) 

..................... 
~ .e Tu'rilAt <*daaa: 

(Deruhte edilen e'fr&b ııak~· 

A - (yenin kufllıtı eah&m .,.. talı· 

(Yil&t (itlb&ı1 k.ıymeUe) . .... . 

B - &erl>e9t ..ııam ve t.ah Yil&t .. . 

...... ...ıar: 

A.ltuı Ye d 6Ti.Z Qurtne &T&M .. ···-· • 
Tahvil&t 11zeriııe a vaM • •• • • ••• ••••• • •• , • 

H&ıtineye klM Tadell &T &Dll ....... .... . 

Hazineye 3860 No. ıu Kanuna c&'• 
açıla.ıı &ltm kar,ılıfı &T &na ........ . 

WmedarlU'ı 

lılılla&elll: 

394,9i6,121,66 

45,028.639,93 

10.506.443,U 

1,126,95 
7,809.563.-
1, 766,000.-

ıso.000.000,-

39t,978,121,66 

55,535,083,17 

259,576,689,95 

4,500,000,-
11,165,312,44 

1,065,883,286,28 

TUrk Ltraaı 

Altın: S&tl KUoeram 177,&ZZ 
SiM N .. lı k&aaa ~ ' t ,,. 
açalaa ..... •lllıüııUi ......... 
ahUlar: 

Satıl Kilogram 

Dht& '.hıüiatldat1: 

Altına tabYili kabil ~ 
Diler döTizler H alacaklı 

büi:rel..t 

......... 

ır,.....ına~ ...... 

110,489,730,77 
l .2SU64,05 

11.12US'Ut 

25,209.403,69 

lılkeate laadcll % ' Aöııa ._. .. A._ ~ 1 


