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llanfl)rın her kelime· 
slnd en 5 kuru(J alınır 

1 
Ucret peşindir • 

Sayısı her yerde 3 kuruştur Ganü geçen sayuar 
10 kuru,tur 

~aşveki imiz 
11si kürsüsü 
Q/znacak e 

. MilletMec 
en alı 
i /eri 

a ve 

bir hububat stoku olduğu 
nu f.:kat im stok!ııı ın daha 
k<ıra J!Ünler iç'n saklandı
ğını, fiat yüksı:-Jmesiııiıı 
köyhiyü topnığa bağl:ıdı:
ğını ve bu yüzden önümüz 
dt>ld mahsulüa yüzde yüz 
artac~ğını, nıubtnç çitf~iye 
30 bin ton tohumluk ve
rildiğini, yurd işinde çok 
iyi ç1lı~~nların ınül fifnt· 
landırılarak feıın çahşmıla
rm nğır C:'lzalura 'çarpJla- l 
cvğmı, benzin, histik dağı- 1 
tırnınduki suistimalların ber 

ilet 
ildi 

taraf edilmesi için tedbi 
ler ulmdığını, devlet mil
esselerinde istihsw.l edilen 
madJelerjn fiathırınm art 
hrılmıyacnğını p3hallı1ıklll 
mücn1Pl<'niı ı teksif edile· 
crğini, hüküınetin haftalar S llaşv .. k·ı· . 

a·acu~r,~ ıınllz .. Şükrü 
huYÜk \ ~uuıı dun sabah 
okuduğutıll~t meclisinde 
•ıarı:ı .. ~hukamrt beynn
.ı esıııın 
11lı11ku ana hatlarım 
tik, B sayımızda bildirmiş-
~lı11 dn çok mfihim nut
aııı1 b~ha geniş bir ~h ulH-

S ıldiryoruz: 
ı :ıruco~' 
ilrke ~ u nutkuna baş-
1ıaıı8n, geçen 6 :nydanheri 

rın akı 
~e~ b· a durğunluk ve-
Ve 0 ır Şekilde yUkseldığini 
Uk~ Y~kseli~ kar~ısında 

llladı~etın hi~ b~r şey yap 
\'atund zehoıyt>lınin b zı 
tııııı ~ sşlardn Yer tutux-u-
r gorUlct"x.· .. 6 
'llıni Uhünu, fakat iç-
Olaıı ~ezlıebi devlet~·ilik 

sıyusi ._. 
Çucukı vır fırkanın 
tı:ıetitı ~rı bulunan hükft· 
lıı.tıııya u hale kaytsız ka-
t cu"-ın . •r: 6 1 ışaret etmiş 

b· "l!:Iklı 
IZinı b Yrnu kararları 

&u_ od angi yolun yolcu-
dn Uğuınu"u .. · 

"llliı:ır " gostenr v ır. 

B Şvek'l 
Çevrernizi ı , bugJn dört 
letı~rle ~ .rnubarip dev-
lltı . Çevrılnıic:ı 'd ' dörd.. " o ugu-
~aıı du·· uncij Yuşını yuşa-
d ll··a b 
e hir ~ k oğuşnıası için-

lOrlu t 0 
• devletl~rin 

ll.tvaş u ~dbirler aldığını, 
llrt Zctdıltr·a k 

ll:ıuııın l \'. sı ıntıların 
ona gör~ ubıi görmek ve 
tekdiğıni hazırlnnınak ge
llııı az ' s11vaşın ilk •yılı· 
'~kat ·k~o~ r"h ·t geçtiğin· 
ııtokı..'r •ncı yıldan iliban·nı 
..,,. .. ın "b· 
"•ası .. ."' ıtnıt°s}'e başı • ~~ Uzerıne a 
Usterdiğini .sıkıntı baş 

buNlc , sılah altında 
Lı. ~ ordtı "b l d.... . 
" YuzJe::ı . •. es e ıgımızi 

dl '~ıııı b ıstıhsalın azı,ı-
iltı ' unun .. · an ih~·k uzerıne ayak 
~e başın .ı .~rla uıücadele
l{"fik .rıuıgıuı, • rnarhnın 
~~t"tlatlı ayaam hUkameu 
tın iste:~~ alınan knrarla
tlledığıni ı ~n ntticeyi ver-
ıs lldu , u durum kar

lllcuQi Saracuğıu hükü
Q bazı ~arurları or-

Başvekilimiz ŞllkrOSaracoğlu 
tadan kaldırarak nishi bir 
serbestlik verdiğini bu a
rada ırkımızın b!!şlica .gı 
dası olan J ububattırn yijz 
de 25 satın ulmak ~surelı)e 
s~rbest bır.:ıkıldığı~ı,fakat 
orduyu ve büyük ş~hirleri 
beslemek gayesile alın rı 
bu kararında kafi gelme
~iğini, meınlekete gırea 
ıthalat mallarınıa fıat yük
S3kliğineı ve muhtekırle 
vurguncunun ilıtirasının 
(inüne gP-çilemediC-ini, fi
~~Iar Y~kselirkPn rnahı;ü
luu buyük bir kısmının 
köylünün elinde olması 
d.?la~ısile çiftçinin yüzü 
gulpuğ~nü: fuk<\t cidden 
aşırı yukseleıı ~fiatlanıı fe
na!ık yaratncağmm anlaşıl 
dıgıuı, norma\ fiata ka
vuşmak için alınmış olan 
kararların suya düştüğünü 
kara pazar fıntlıırmm öl
çüsuz. arttığını, bu yUz
d~n . rn iistalısil sı nıfmın 
b.~r ıztırc.p uçurumuna sü
r~klendiğini, iyi sayılan 
bır tiatla lıükOmet adı 
nu 5 ıtın alınan hububatın 
e? az bir buçuk milyon 
kılo olmas! lAzım gelirken 
bunun aocıık 600 bin ki
loyu geçmediğini, bu yüz
den tehlike b •lirdıg .. inı bl•-
ııu · · • • d n ıçııı çarelere haş vurul-
.u~uııu, şehirlerin iaşele 

rının:! belediyelere devredil 

l t 
Jiğini fakat belediyelerin 
bu işi başnramndıklarını 
bundun ihtikarın ynlınız 
bir sınıfa munhasır olma
dığının nnlaşıldığını, hükO. 
metin elinde şimdi hiç 
bir vakit ummadığımız 

ca düşüuüldükten sonr 
mu!ıtnç vatandaşlan.t yar
dım kararını voıdiğ ni izah 
eylemiştir . 

Saracoğlu nilfusu 1 
binden yukarı' olan şehir 
terde oturanhır <1rnnnda 

Sonu ikincide 

Fran ai i ci 
f elô.ketine d 

ırçôküntü 
a dz 

Bir taraftan Almanlar, diğer taraf aftan İtalyan
lar Fransız topraklarını işgale başladılar -

Peten Almanyayı protesto ederken Almanlara ateş edilmemesi 
için Fransız ordusuna emir verdi - Vişi, T oloz ve Liyon 

• Almanların elinde 

Mareşal Petenin Veygandla beraber Vişiden 
kaçhğı söyleniyor 

1 u s 11 A.A.- Hitler 
bu sabah Almıın ordusunu 
işgal altında bulunmayan 
Fraıısaya yörümek emrini 
verirken mnraşal Petenede 
bir mektup göndermiştir. 
Bu mektubunda Hitler, bir 
İagiliz, Amerikan çıkarcmı 
sınJ önlemek için bu emri 
verdiğini bildirmiştır. 

Vişi 11 A.A.- Maraşal 
Peten dün akşam Fransız 
mılletiııe ve Fransız ordu
suna hitaben söylEdiği ııu
tukta dıyorki: 

,,Hu~·atın en eiim daki
kelerini yaşıyorum, duru 
mumuz 940 st·nesindeki 
lnrumdan dahu ağırdır. 
Emiral Darlanın esir düş· 
mesi üzerine kara hava ve 
deniz lruvvetlerinin komu
tasını ele aldım. Fraııs!zlar 
Frunsadan başka bir dil· 
şüncesi olmayan Marnşa
Jınıza itim ad ediniz. SükO. 
neti mulıafaz1 eyleyiniz.,, 

Ankara 11 (lladyc ga
zetesi) - Alman orduları 
Fransanın işgal altında 
bulunmıyau kısmını da bu 

sabahtan itibaren işgale 
başlamışlardır. Bir Alman 
zırhlı treni ıbugüıı Vişiye 
gelmiştir. Liyon ve toloz 1 
limanları işgal edilmişliı'. 
'1arsilynnında saatteıı sa- 1 

da işgali ~beklenmektedir. 1 

1 Londra radyosuna göre 
ıavaıd·1 kaybolmuştıır. 

JtaJyanlnr Fransız ,impra• 
lorlukiarına girerlerken 
savaş'ar olmuştur. 

Vaşington l 2 A.A. -
Şimal Afrilrn Fransası, F 
ta <.tahil olmıık iizere müt
tefik ku\·vetlere teslimi ol 
muştur. Bu kuvvetler şim 
di tonusa ilerilemektedir. 

Vişi 12 A.A. - Lava 
b:r uçalıla buraya döurnU 
ve derhal Petenle görflt 
müştür. Kabine toplantı 
halindedir. 

Mareşal Peten Hıtlerin 
mektubunu aldıktan so:::ıra 
A!rnan askerlerinin Fran
say! işgulini protesto eyle 
miştir. Mareşlill Peten bir 
turaftan Almauya~ı protES 
to ederken, diğor taraftan 

i
l Fransız ordusunada bir be· 
yaımume neşredtırek ~Al· 

mıın. askerlerine karşı ateş 
açılmamasını bildirmiştir. 

Zurih 12 A.A. - Mare 
1 şal Petenln Gen~ral! Vey 

gantla b.mıber bir uçakla 
Vişide.ı ayrıldıkları bildi 
ritmektedir. 

AlnrnnJar bir taraftan Fran 
sız topraklarını doğudan j Varlık vergisi 
işgal ederıeen, İtalyanlar-
da kendi sınırlan üzerin- ı Ankara 11 (Radyo ga· 
deki yerlerden Fıansız. top 1etesi ) Varlık vergisi b 
raklarına girmişlerdir· !"lis gün Buyük Millet Meclis 
ve Sava şehirlerinin İtalyan f de miistaceliyetle müzak 
lar tarafından işgal edildi-

1 

re ve kabul edilmiştir. 
ği bilıliriJınektedir. Kanun iaeşri tarihinde l Amerikan kay.ıakların l i.tibaren yth'ürHiğe gire 
dan gelen habe,.rlere göre 1 tır. 
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lerini beklerken 
( Baştarafı dünkü sayımızda) 

Hayal zorluğun ve bu Jeni yapacaklar, daha kö· 
zorluktan doğan yolsuz- UisU, alttan alta onları tc· 
luk ve kara bo-1a ticare- nkidederek yahut alaya 
tinin, her tarafta, makina- alarak, bizi kendi ~arafüuı· 
lan kadar muntazanı çalı- na süri!kleruek istiy~k-
şan Alman teşkilatı içinde )erdir. Kime yardlm ede-
v.,ya saati kad~r aksamı- ceğiz? Mesele buradadır. 
ksızın işliyen İsviçre ·de bi- Her kayıtlama bizim keJ· 
le tamamiyle önlenebilme- fimiıi bozduğu vakıt onu 
ıine imkan t•lmadıj'{m1 gö- kırarak ve boıarak kese 
rUyoruz. Hayat zorluğu lerini doldurmak istiyenler, 
Vt- ondbn doğan ~ olsuz bizim zevkınıize gidecek 
1uk ve karaborsa ticareti tıir edebiyat yaratmakta 
ilo mücadelesini, her gün 
daha arllırmıyan ve şiddet- gilçlük çekmiyeceklerdir. 
lendirmiyen hiçbir bHktl- .Şurası do~rudur ki vurgun· 

cu bir esnafm ilk su~ ar· 
met yoktur. Aneak şu fc..- kadaşı, müşterisidir; nite· 
rk var: kara borsa uıccar- kim ilk kontrolcusuda odur. 
,lığı ve yolsuıluklar, tabii En başta Hilkilmetten, 
zamandaki yankesicilikler zamanı 1939 8 doğru geri 
ve hırsızlıklar gibi, küçük atıp, hepimizi feraha gö-
zümrelerin metjleğidir.Salı· tilrecek tedbirler değil, 
cı veya alıcı vatandaşların buhranın cihanı sarıp sa· 
enLüyük kısmı, bu fırsat- vurduğu devriu tedbirleri-
tan menf aatlanmiye değil, ni bekliyeceğiz. Tabii ge-
biJAkis, bükucn~t tedbirle- çim şartlarını, uınumt be-
rini muvaffak kılmağa ça- rıştan hem n 9onra dahi 
hşmaktadırlar. Bundan baş· bulaınıyaca zı düşüne
ka ~bu vatandaılar d:ırlığı 1 ceğiz. Bilen. 10 istiyerek, 
ve zoriuğu tabii bulmak- fedakArhA"a ızı olacağız. 
tadırlar. Etrafınıza bakınız: SıkmtıJa çııt olarak bu 
katç dostunuz ve kaç aile, halkın ~ulağuıa:"-Canım, 
harpten önceki hayat tar· ' kiminle muharebe edec !-
zıaı arzusu ile tadil etme· ğiz? Bu kadar milli mUda· 
ğe razı olmuıtur. Biz Al· faa masrafına ne lüzum 
manya'daki azlık eşitl!A'mi var? Asıl zorluklar bun-
aramıyoruz: biz bol ve u· dan doğuyor!,, telkinini b:-
cuz istiyoruz, boUukta eşit le ulaş~ıranlar olmuştur. 
lik istiyoruz. Hastalığın Doğrudan doğruya bizi 
bir yüzil bu, öteki yüzil l.ıcr hangi boyun t"ğdiril 
kanun kayıtlamalarına kar- miş memleketlerden b'.ri· 
IJı utaodmcı bir lllubcılilik· ne benzetınek arzusundan 
tir. HUk1lmete bir beyaa- gelen bu lelkıne, bu mem· 
name vermek lllzim g~l- lekette inananlar o'muştu·r. 
diğinde ibtiyaçlanmızı alu- Hilkuoıet tedbirlerini bek-
bildiğine şişirmek için çare-
ler arıyoruz. Y anhş beyan
name altına imza atmamn 
ne kanuni, ne de ablw me· 
suliyetlerini hatırlamamak 
için, özUrle-r icadediyoruz. 

Hükümet vaziyefin ge
rekli kıldığı bütün tedbir 
leri alat•aktır. Bu tedbirler, 
hiçbir baltalamu hareketi 
bot görülmeksizin, tetbik 
edilecektir. Gene şüphe 

yok insafı' vicdanı ve ku· 
nun korkusu olmıyanlar, 

!erk'3n,, milli müdafaa ha· 
zırlıklarımıza asla gevşek
lik gelmiyeceğini, harbin 
en nazik ve buhranlı saf· 
hasına girmiı olduğu bu 
devirde ve bundan sonra, 
biUlks, millt müdafııa ha· 
zırlıkları nızı büsbütün hız 
vemeK zorunda olduğumu
zu düşüneceğiz. Bize kuv
Vbt verer. bir nokta ka· 
lac!lklır: kendi kendimizi 
mutlaka besliyebilir, ida· • 

bu tedbirlere dahi karf;l re edebiliriz. 
Falih Rifki Atay gelmek için ellerinden ge· 

Adana - İskenderun arasında 
Bir asfalt yol yopılacak 

Sevinçle ögrendiğinıize göre, Nafıa vekAleti, Ada· 
nayı lskenderuna bağlayan şosayı mükemmel birha· 
le getirerek bu yolu 1tsfaltlamağa kaı·ar vermiş ve 
bu kanrın tatbıkine geçilmiştir. 

ilk baharda inşaatına başlanması tekarrUr ederek 
projeleri hatıırlanan buy,ol müteabide ihale edilmiştir. 

Halayın iktisadi hayatıada hayati bir önemi olan 
Adarıa - lsuendarun yolunun usfaltlaumBSı Hatay • 
da büyük bir sev~nç doiuracakbr. 

Başvekilimiz 
anlatıyor 

Başı lincide 
yardıma muhtaçl milyon 
600 bin vatandaş bulun· 
duğ"unu, 10 binden aşağı 
niifuslu şehirlerdcde 3ü0 
bin kadar vatandaşın yar 
dıma muhtaç olduğuı u 
memurlara elbiselik ku· 
maşla ayakkabı dağıtma 

i~inin iki aya kadar başla
yacağını izah eylemiştir: 

sözüne devam eden llaşve 
kil, buğduy ihtiyacımızı te 
min için lngiltereye ve 
Amerikaya yapılan müra
caatın m üslıet n~tice ver 
di~i"i, şimdiye kadar 50 
bin tona yakın huLubatm 
gddiğini, ~Are kanununa 
tevfikan Amt-rikadan ah 
nacak hububatın nakli 
için Portekiz limanlarında 
bulunan Alman gemileri· 
nin satııı alma işinin suya 
düştüğünü, lsveçten vapur 
tedariki için yapı'an teşeb 
büelerin müsb~t bir neti· 
c9ye varamadığını, Fransa 
ile yapılan müZ1kereler 
müsbet bir netic,.ye vur
mak üzere iken son vazi
yet üzerine müebet bir ne 
ticeye varmasının şüpheye 
düştüğünü, bütün bunlara 
rağmen hem orduyu ve 
hem büyUk şehirleri bes· 
lemek için elde stok bulun 
duğunu, subaşıların köylü 
lehine tahmin ynpb~ım, bu 
itibarla elde mevcut hubu
hi\tın ucu ucuna yeteceğini 
yeni ihtiya~:larla karşıla· 
şırsak en sert kdbirlerio 
derhsl alınaca~mı her _hal 
va kArda sahil gelirlilerin 
himaye t'dileceğini ~öyle 
miş ve demiştir ki: 

"Muhtaç ve fakir halka 
bulgur vermek kararını al 
dık. 15, 16 milyon kilo 
bulgur bu iş için hazırliln· 
mıştır. 

Bu suretle her ay aile 
başına 5 kilo bulgur vere 
bileceAimiıi umuyoruz! 

Bundan 90nra el konan 
pi~inçlerden bahseden Baş 
veki', bunların orduya ve 
mühtaç h2lka ma'iyet fia· 
b üzerinden satılacağını 

zeytin yağı nıahsulunun he 
reketii olmasına ragmen 
müstahsil ve tüccarların 
Vt>rd'gi sözU tutmadığını 
fiat yük~elişinin gllnabınin 
kendilerine raci oldulonu 
bu gUnahın unutu'mıyaca
ğım, z~ytinyağı muamele 
vergisinin nyneu alınarak 
halka satalacağmı &Gyle -
mış ve şeker meeelesiee 
geçmiştir. 

Başvekilin iı&abatına gö· 
re şeker istih•linin 100 
bin tondan 5 '1in tona 
dUflOlllnü, eli.W bol para 

Vilftyet Makamından lı ~ 
Yeni kabul ve neşredilen 391 SliY1 .,e ~ 

ile hı ğday, çavdar, arpa, yulaf, akd0!\1 ~ 
son teslim müddeti olarak tayin ve ua ıoJS p,"~ 
birinciteşrin, 942 sonıı il~ bunıar?a~ J' ~~ 
verilen ikincite~rin, 942 sonu ta~ıbın ;.iJJll ~ 
dukları hububatı alım merkezlerı~e t 1 0 ~ 
bulunan borçlu müstahsillerin ~erı k~ ·~ı; ._ır;. 
batlarma hükümetçe elkonulrnuştur. 1 ~ '• 
işbu mahsullarini 1 S giin zarfında alılO 
getirüp teslim etmt>ğtt mecburdurlar. 

11 
rioİ ,..-,( 

işbu 15 gün zarfında bUtUn m~hiU '01,...ı ___ _ 
kezlerine tenlim edenlere bedell~rı talllblflod' ~ 
cek ve bu ml\ddeti de geçirenler bak " ~-~ 
leri müsadere ve kendileri millt koruoın, ttJ~,. 
kUmleri dairesinde l'ezai takibata ınaru 
dır. 

* * 

geçen köylünün fazla istib 
H\k yılphğını bu yüzden 
seri bir buhran başladığı· 
m dışarıdan şeker tedari
kinin gettik'ı(e zorlaştığını 
bunun için nUfus başına 
ayda 60\l gram şeker ve
rileceğim Leyan etmiştir. 

Hundan sllnra el tezgah 
lan mt1Selt:sine sözU geti
r6re k el tezgahlarının şa· 
şılacak derecıde arttığmı 
bazım dokumacılarm kın· 
disine ucuz verilen ipliği 
satma~ suretile ı·ahat yaıa 
dığmı, bunun birçok sui· 
istimal1ara yol açtığını, 
halbuki Devlet müessese
lerinin zararına iş~ediğini 
tevzi işlerinin sadeleştirile· 
ceğini izah etmiş ve kO· 
mür meseles·ne dokunarak kadmdı 1r 
istibsalın azalmiş olması ve keder .•• 
yUzUnJen sıkmta başladı· sağı dil•fl &i 
ğıuı alman tedbırlere rağ· Kayıp rı 
men kömür bühranıom Nüfus bO 
bçr tar'!f edilmesi şüpheli kaybettİJll 
olduğunu anlattıktan sonra ğimdao el 

bugün ihdasına karar veri Joktur. 
len pahahlık vergisindl1n l.(aotat'

0 bahseylemi~tir. 133 ~t 
Başvekil bu ver.:ide ada Sabi 

let esasının göz önunde tu Netrif
1
_, 

tulacağını, bu yilkUn kaza Sel 
nan ve zengin olan vatan C.H.P. ~· • 
daşladan tahsil ldilt'ceğini "k çiflÇİ~ 
bu tedbirimizin mali duru ~:Ilefiye~ 
mumuzu seliba götilrec~· au ve bi~ 
Aini, bu verginin bir defa· sulunun ·OJ, 
ya mah11us olduğunu ve miy~ iO 
ençok kauıoan tüccırlAr· teıbitt ıç; 
dan zenğin çiftçilere v" ·1ç·nde 1 ı ,. . .,i, 
akar sahiplerinden almaca veru.,cee• 

·ıı 
ğmı, b J verginin Valilerin mi yenleri 
reisliğinde altı kişilik birer rina sefk 
komisyon tarafından tak- etmif fe 

dir edileceğini 500 liradan bltirdli~ 
aşağı vergi koom.yacağı· "' Biı fi 
m, esnafırı ve küçUk ka kD çoculı 

1 
zanç sahiplerinin bu vergi- yok bir . .,..11, 8 '1111 
den muaf tutulacağını yılda 15 J 

1 en az 2500 liradan fazla bütün • 

i
l akar aeliri '9lanlarla hiçbir büyük bJt 

.itine halel plmiyteek bü y11 . ., 


