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Sayısı her yerde 3 -~ur~ştur 

Pazartesi 

Abone .. rtları ı 
Dahilde yılhöı 8 lira 

Y bancı memleketler-.. 
15 lira 

llAnların har kelim•· 
alnden 5 kuruş ahnır 

\ 

Ucret P•tindir . 
6iln0 geçen aayu11r 

10 kuru9tur 

Kü süsün e ürk 
e ti ve Dedi ki: 



Müstahsillerimize' 
Vıliyet makamından 

366 sayılı karıırnnme ile IPsbit ve iHln t'lli'miş hıı
lunan hUkQn·et hisseleri yüzdelerinden buğday, arp:\t 
mısır, çavdar, mohlf\t ve akdnrımn tam bedell<' son 
tcsUm larıhi 31 -10- 942, ınısınıı son teslim turitıi de 
ikinci ft-.şrin ayı Honunu kndar uzatılmıştır. 

E,;velce iUlrı edilmiş bu1unan mUddt•tleri g çirdik
Jerinden dohıyı mahsulleri bedelıni yurı fıatl.a öden 
miş buluna11 mUshhsi lerimizin bu tur'hlere gfüe fiat 
ftırkları kendilermc iade olunuc.ıktır. 

K~yfiypt s1yın müstahsilierinı zio dikkntlurına rırz 
ve tebliğ olunur. 

'!!!!!l .. !!!!ml ........... lml .. Iİll ......... ...., .. ,... • 

Belediye Reisimiz 
Dün halkevinde esnafla çok fay

dala bir konuşma yaph 
Beled'ye Reisimiz Vadi 

MüoUr Karnb!!y dUn öA"lf.· 
den-sonra saut dörtte şeb 
rimizdeki esnafı Halkevi· 
ne davet eder~k kendileri
b çuk faydalı bir konuş· 
ına yapmıştır. 

300 asnaf ın hazır bu
lunduğu bu toplantıda Ve
di Karabay, ihlikArın ne 
demek olduğunu, Milli ko
runma kanununun bu hu· 
sustı ki müe~yidelerini taf
ıiU\tıle anlatmış, Belediye
nin yarından itibaren faa
. liyete geçerek ihtiki\rı On-
lemek için bütün salahiyet· 
)erini kullanacsğmı istis
nasız her eotılan şeye eti-

Gazetemiz 
Bu~ünden itibaren 

3 kuru~ 
Kağıt ve diğ~r malze· 

me f at'arınm çok yüksel
mesi, işçi ücretlerinin art
ması dolayıs:le gazetemiri 
bu günden itıbaren 2 lıu
ruıtan 3 ku ·uşa ~ıkarmak 
zorıırıda kaldık. 

Elimizde olmayan bu 
zaruri sebepl ·r dolayisile 
yaphllımız bu zammın nor
mal duı um avdet eder et
mez kıldırılacagı şüpbes·z

dir ~ Hu :s Uksel şin uzun silr 
mEmesini dilerken sayın o
kuyu :ul~n nızın bizi mazur 
göret t"ğini umarız. 

Abone işine gelince: ga 
zAıemizin yıllık abonesi 5 
lirnd:ır. 8 lır .. ya çıkarıl 
mıştır. Eveıce >tbont' ola· 
rık abone b!'delini peşin 
öJ~miş olan okuyuculan
mız n üddelleri bitir c~ye 
lıadar .,hiç bir fark ötte 
IDBkSizin g 1zete) 0rİni al· 
mıkli dcv1tm t decekler
dir. 

ban ücretlerinde hlç b;r 
değişiklik ynpılmamışhr. 
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ket konaeuğım söylen iştir. 
Vedı Karabaydan sonra 

söz aılan Cümhuriyet Müd
dei umumisi A,ir Aksu ve 
Avnkat Feyzi Ahıha:ı bu 
mevzu üzerinde esnafı ay
dınlatmış ve her esnafın 

ibtilıArla mücndele husu· 
sunda !ıükOmete azami 
yardım yapmasını tavsiye 
eylemiş ve muhtekirin 
,,soysuz,, oldutunu izahel
miılerdir. 

Toplantı çok faydah 
olmuı ve önümüzdeki po
zar günü yine loplanıla
ruk bu fayda'ı kon&ımaya 
devam odilmesi kttrarlaş 
tmlmışhr. 

Bir vurguncu 
mahkum oldu 

lnönü c lddesinde J>l'S· 
tııcı dt- lim, tahin helvası
nın ki osunu 200 kuruşa 
satın ası icabt"d rken 250 
kuruşa satmış ve bu sa
tış tesbit ooi diğinden der
hal meşhut suç mahktt· 
mrsin~ verilmiştir. Vur
guncunun muhakt'nıesi 

hemen bitirilurek 2 ay ha
pis ve 60 lira para ceıa
sıııa c.:arpılmış VI'! dükkftoı· 
nm 15 giin kapalı kalma· 
sına karar verilmiştir. 

Müsabaka 
Hutay Mıntakası ıkti

c tisat MüdürlUJlünden: 
:\lüdilrlüğ~müzd<- açık 

bulunan daktiloluğa 2- 11-
942 günü akşamına ka
dar dilekçe ile müraca:ıt e· 
t.lenleriıı, yapılacak müsa
hakayo girmek üzere 
5 - 11 · 942 günü saat 9 
da dairemizde bujuomala
rı i'ln olunur 

Kayıp mühür 
Adıma mahk1lk zat 

mübUrUrnU kaybettim y~oi-
sını alocağım d!ln eskis 

l hükümsilıdır. Kr ry" köyünde 
Atra Karateke 

M li Şef d ı 
Eski batakçı çiflik ağası, gaz ı doymaz vur 
guncu iüccar büyük bir milletin hayatına 
küstahça kundak sokma~ja çalışmaktadırlar .. 
Oç beş yüzü geçmiyen bu İnsanla ın zaı ar 
larır.ı yok etmek çareleri elbette vardır •• 
Milleti soymak hakkını hiç imsey , h çbir 

zümrey~ ian.mamalıyız. 
:Başı birincide tan korumak Ulzımdır. 

luklarımız ıs dık o oruk 'e Aziz arkadaşlarım'. 
her l nnj;{İ bir devletı:ı kaı Şt Iürkiyrde n'illet hu~ :ı 
hileli, fes..ıd fıkirli olmuk- tmın gid.şindeki ç.a ışmıı 
tan dikkatle sakınmak ve il .. rilume ruanzarası va ... 
milli en n"yet siyHs timizi tandaşla ın mem'eket ve 
tı:ildp edeceğiz mili l s •lameti ıçin h<'r fe 

G ttikçı~ ~iddetle1ıen diiş- dttkarhğı kabul t>lm·ş h.ı\· 
m1nhk havası için lt> Jı r leri büyuk ve kudr tJi hir 
giin biraz daha sinirlenmiş mill~tirı işaretleridir. 
taraflıır arasında t;ırafsıılık Ancctk B nyük Mi Jet 

o itikosmı güt ~ek hüku· Mec'is'n"n Phemm"yetl dık 
met için çok yorucu olmak kallnı celbe rn k tslerım 
tadır. ki, patladığı güııd~nberi 

Hiz her dı.wletle olan mü- dünya harh ı b mem'ckdi 
nasehetlerimizin mahiyeti- rnizi en z•yadP. bu g.in 
ni 8\~ık\!a söyleyebilif b~r yaklaş ıııştır. Ilakıki kU\· 
karttkter ve kuvvette oldu vetlerirnizi gölgeleı dir.-n 
ğumuz için bu politikayı bir manevi telaş \e ıztı· 
gelecekte de seb;ıtla takip rap tavası bu gıin vat ııı-
~tmekten çekinmiyeeeğiz. mızın üzer nde esm ldr. ir. 

Siyase-Hmizdeki dü-
1 

Bu hal milleti hast lıklı 
rüetlll~ün her tarafa ait fay gösterir. Hastalıklı rn·ııet 
dalarının bütiln muh&rip bünveleri hnriçten geh c k 

tehlikatni süratle i}zı:-rl · 
lerce takdir edildiğ.ni sanı· rioe çekerlPr. Bu seneple 
yoruz bir giin b"lmediğimiz bir 

Arkadaşlar! Geçen bir istikametten ve bilm diği-
sQne zarfındaki çahşmala- miz bd'haneler altında va-
rımızın neticderi dikkalte 
ioc.-1"'' neğe değer. Bır ta
raftan millet lıaya•mın ile· 
rilemeeini aksatmadan de
vanı ettirdik. Memleketin 
imarı için her tarafta çe
şitli, faydalı işlere arn ver
medik. Demiryolları bü
yük su itleri her tilrlü ik 
tisAcij faa iyetl~r hakikuten 

memnun olacajtımız bir şeki ı 
de l?enişlemiştir. Millt tiıı 
kültürde ve gilzel eanntlar 
da vakit kaybetmeden ha
hazırlanrr ası için büyük 
p-ogranıları zevkle ve SHr 

sılmaz SJbatla takip edece 
ğiz. 

Hüyük meclisin takdiri 
ne mozhar olacaJlına emin 
olduğum bir hilyt.ik işimiz 
de zıraatınıızıt. büyük mik 
yasta ve yeni bir gayretle 
ehemmiyet verilmesidiı. 

Her türlü d~vlet muvaf 
faliiyetlerinin temeli cı)an 

maliyemiz ıığtr vazifele,.;ni 
memnup olacağımız tar~ 

j da başarmoğa d6vam et 
mi11tir. Zıraat m1hs ıtleri fiat 
1 trını m ıkll b!r Su'"elle nr 
tırmık hareketi hUkilmet in 
isıbetli te~ebbüslerindend.r. 
Dü.,yo pah:ıllılığırPn yü
künü yalınız köylümüzrin 
yiiklenme~ıoi istPmLk bü
yük haksızlıktır. llem köy 
ıünün k1:1lkınmasıoı tenııu 
etmek hem onu hadden 

.rı f "t hırsına kapılıbak 

t:ımmızın ta rruza maruz 
kalrnr.sı ihtimalini bU 
yük Millet Mecl'sinin cid· 
di olarak göz önünde lut 
ması icabeder. 

Aziz arkadaşlar! Şuur
suz bir ticıı ret havası, hak
lı sebepleri çok uşan bır 
p21haltılık belası hu gi.ın 
vntanımızı 1Zt irap içmde 
bulunduruyor. U numi harp 
ten doğan bli halin sebepltj 
rini ve çareleri=ıi Cümhu
riyet hükQ·net! s'z'n yHk
sek nıızurloı 1nız ı etrufile 
8er ip anlatacak ır. Em;. 
nim ki m·ııeı ve 
rnem lf'ketıo lıayrine olan 
t-D isal>eth t,.tbırlori bula 
caksınız. 

den heri cemıy t n ıçın Je 
rümhur'yet ~Ukü netlt mıi 
rnuvııff ..ak A m ·mek ıç l 

es iri mi~ OlJn z hirlı ha 
vndır. Du zun oı da h ç hir 
nıenı ekette al!ır mahzur
ları ol ıı• y .ı ı t •ıJb r tılısıilıı 
yoktur. \1ill~t l'rın sıkıntı· 

•~r.ı maruz olmaları çar -
s'zJ r Bu d~ ti r lı'lrJ 
girm:ş veya gı. m miş rr.eııı 
le ketlerin lı ç t>i ris ıç n IJ ı 
lu ımaz fı satlıtr d ğıldir. 

ls•ırahata bakmak, mil 
let teh<.ın mu iıaü rltırmak 

mlıhll ebe dı~ı ıJ' kulmal{ 
ve muhar be~e g rılırs~ 
şerefle ve selam~tıe çık· 
mak içın t k çare, resmi 
vazif~ aahiplerio ve eüm· 


