
--~·~--~--------------------~ 
it; f KiWCI TEŞRiN· 1942 

PERŞEMBE 

Beşinci Yıl No. 1609 
Tfllefou : 20795 GÜNDELİK SİYASi BALK • GAZETESi Her yerde 5 kuruş 

Yakılacak kitap 
Büyük edip ve gwz ele ronıancımı% 

ETEM iZZET BENICE'nin 
Bu layemut eserın 

ÜÇÜNCU BASK ISI ÇIKTI 

Tmıesi 125 kuruş 

i NKILAP KITAPEVl 

~u~~ü~~ Başvekilimiz Saracooıunun büyük nutku 
;ııiz Milli Şefin ---------- ------ --------

Cü~~!:;:':_ Saracoğlu Mecliste_ Hükiime-'. Almanlar Fransayı 
"ll~ ;~iru ~frar:.·=~ ı"'.no_~w:ı tin ·haııQt pahalılıg~ ına karşı amamen ·ışgal ett•ı nun Turln\'P Ouııılmr ~~h- '3 

~~~:~~!~~~··~~!~~ t!t6~~eÜ'ı1;~ 1al' .:ılg~ı mu··hı·m tedbı.rlerı· anlattı ! TtLı'hlYt':Un kurur usu Atıtt.ur- U' ı 
'id.uı Üliun\i!üin 11.ı1kte vnıli- • · 
~i acı) • .• ancak olh.r. Pn ~ a- j cmmı::I 
kı•1 -.n:,h , ı' J}{)f Uha ::!rkada
.. f\Ln '.\ ~ı ine !!C< nt ,..; O't: eli rdi. 
~ İıı\ ;lii, f,üfüıı rıırk n.iiı ~ti
ıı·ıa d1 ;ıfM·la "ar ·ıin· .ı.:: lıir 
ndmie. hıplandı~ı 'fü·k mı
li~iıı :ı e~· iz rı.-mzi t' n Im
iiır . . füli ~"tin i u iik"ek 
(' tim1i iızN.;iıw ._ki·ı!t t!llDU 
'.l'iirk ınll!efine lmdaırken, ka- ı 
pah k:ıldı~hnı:.: ı.c-.a r.mddet 
\ç:nde Bth m ..• ıı'~ t l\! ccli ... !
.nio a~ılnı;tsl ıntiı ~ ~e~·tilt' A
ziz R.e.is i Cumhunmmzor. l-oJ)'- 1 

tediklcri. lıf"ITl ı.fahılık, lwm ue' 
hı.ırit:tc bi.i~ i~c at;:i"'l.-r ny<·~~-1 
tıu•a.n farihi nutu1d•~mu ~u-, 
tunlarmuı:. a ' nt•u ;..,<·\:imu·~i 
bir 'azif c ad~ktliJ o ruz: 

Sab·t gelirli vatandaşlara geniş 
mikyasta yardımlar yapılacak 

Memurlara huhaliat, yağ, ayakkabı, kumaş verile
cek Tedavüldeki bank.notların miktarını azaltmak, 
b öyleHkle paranın kıymetini artn·mak için büku·IJ 
met hali vakti yerinde olanlardan bir defaya 

1 mahsus olmak üzere bir vergi almağa karar verdi 

'-= 
/ı.nk.ın 11 (A.A.) - Bı vuk Mil-

M11 ... Lf ~El•'LV NU ftJKf ... A RI et :.ıecı:~1 ın t u~ Jnku 1oı.ıl;ıııtı"ıııd;ı Yeni Vergi - Bll) uk M lc.t n c 1 sıı in M• L- Da H!\il Ş nrü S, r:ı<;uglu ;:ı~ .. gıtlaı.ı 

krem A:-N;ı: 
Altınu nt lı;ıp devre!3 ııın do.duP

ciı iı;tım::ı yılını • cı) r.lm. Muhir-
rt Cız. yı C\ ·•ıkrl . rl:~ıılruı•n Bu 1 
tene millet ı lcr.n l · uk rnc l s 
tar. ;ınd:ın ycnı bır ,. m "e ıı .. d~ ık 

( Soı1 u Sa. 2 Sü. 1 c!• 

-- ---·ı 

Başvekilin 
nutku 

r 
Hühiknct:mi~ın Lu mii~.kin 
durumlarlla rıun. ı fakı
' Pti'ni cıı.ndan ' 11' :.r yuı 
tıtr trek ,~taml:ıı:ın ~ulun
nn l .ıc~ ~uıa t• ıııin ofamk 

1 
Saracoğhınn tam OO!'jan
lar tlilr .. mel~ biı ~:ıt:m bor
cmlm·. 

L -1j 
Sayın Başvekıl S:ır:ıcoğlu 

Şiikrü Mcdistc umumi dıırun; ı 
hakkmda c ok uçı ~ Vt: samımı 
bir hitabe irnılt.:cleı'k bütün zor! 
hı klar ı , dcrtkı ı ve bımlm-ı kar· 1 
şılnrnak iç'n hükfırneLniıı dü-
şündüğü careleri cıurii~t bi1 
tarzda izah ett . Deneb.l'ı ki 
s·yaset \'C p rı k, nın ıvicaçları
na bu nutıfr k Jar az :,.er ve
ren sözlere çok nad r rastlaıııı. 
Cümhuriyet hükfımetmın mem 
lckettc yarattığı sccıye, Bıı'-'v~-j 
kıilc his:.;etliklcrini ve bıld,kl~rı
ni vazıh ulaı ak ıfaıle e::,lemeğe 
sev ketmiştir. 

Türkiye Ctimhuriyet;ı hiikü
met.i ne, adam Smitsın bir bu
çuk asır evvel ileri sürdüğü 
serbest ve liberal ıktıs:ıt siste· 
minin ve ne de sck~en yıl evvel 

Mlısa, de ızle hcır.cn ite girıyo -
ru 11: 

.S.zlcr Ank::ı., d •. n ayrılırken, her 
t. !:., ve lıer ıo;:ılcl;ı lıır .lupn tı 1: .. •·-
1. dı Fı) at kıı ırtı ı. 

-Yalnız varlıklı vatandaşlara şamil 
olap din kabul edilen bu miHdm 

vergi kanuuuu esaılar.ı 
Ankara, 11 (Teleionhı) - B. M. 

Mt:clisiı,in dünkii cehı<'Smıle kabul 
ettigi varlık vergiı>i kanununun nrıı:
la. ını blldiriy<Jrum: 

Madde 1 - Servet k<ızcınç soıhip
leıfoın ~ervctlt'ri \e fevk.-ltıde ka
:zançl:ırı üzerinden alınmo:ık ve bir 
ele.faya m;ıhsus olm<k u:ı.erc. v:ırlık 

ve &:ısı diye b' m\ıkcl cti)>et te1s 
edilmi~ti:'. 

Mrıdde :ı - Vnrlık vergisi a~ağı
da yazılı cün1lelere dahıl ofan hal:i
ki \ e hükmi şahıslardan alınır. 

A - 23!!5 "e 2728 sayılı ko:ınun

lara \'C ek tadılleri mucibince mı.i
kellei 1:.uJunnııhır. 

E - Büyüle ~i!tçiler. Büyük c;iH
r:cien ma~at i~inin idaresine ve \ ı:
c:;otıT\a ha1ı:;J getirmeksizin bu mü

( Sonu: Sa. 3 Su . 4 de) Sl- ______________ .__.,._ ............... ._ ________________ ~ 

y-ı ce"' p vı rcceg.m. 
Bız, n Arl:ın Smit'irı talebt>si, ne 

ılc K ı l 1, ks'ın çır••t:ıyı7.. Bız, sade
ce, çtlı i. cııni, halkçılık ve ıktısn
d. mczl coi dc\·l~tçilık ofan, sıytısi 

-Amerikan kuvvetleri şimdi, hava 
yolile Alman hıtalarının geldiği 

bfr !ırh.ının ı;ocuklımyız. (Alkışlar 

bnı o mım> bildirilen Tunusa yürüyorlar 
B.zı 'liC' Meriın.1i ynkındnn takip ----------------------- VaŞington 11 (A .A .) - Müt-

edrnler, bizirn, fırl.n r.rogramına ne r ' tefikier. umumi karargahı şimal 
J:,.d. •· b ·~lı olduguınuzu nnl::ımakt. A k d 1 o Afrikasının teslim olduğunu 
zoı uk c: mczler. E~;;ıscn, ise b<ı::.far- • n ara a bildirmiştir. Bunda F as da da-
kcm, ınemkl\etımızin en biıyuk m:ıh- • lhildir. 
sulu 0lan. hııbubnt ve p:nnç h<ıkkın- lkJ•DCJ•teşrı•nde Tebliğ, İngiliz Amerikan kuv 
d .. ki ırnralaı ınml;ı p:ınrng;ı fiyat vetlerinin Cezairden Tunusa 
tc~bıt eıicn vc:> yune ve ynp<ığıya el ~-- doğru sür'atle ilerlemekte ol-
kcıy;ın kıır:'l!lnnmız, bizim h.ıngı yo- Ya.zan: Nasuhi Bay dar duklarını ilave etmektedir. 
lun .. clc"ıcu olrlugurınım ki'.ıri flcrece- Alman askerleri Tunusta 

(M:ux) ın dermeyan ct.tiğ! usu- Fiy:ıtl:ırın ba!'. dilnılürücii bir sii
lün hayı aıu veya tat b:kat('.ısı - ro:ıtlc ariımısı üıerıne, sorubn, hu-

de gcislcrmi:.;tı. 1 -.,ıo--
, Bugün iklıwi sayfamızda Londra 11 (A.A.) - Salahi-
~ ___ _j ( Sonu: Sa. 3 Sü. 4 de) 

Alman ve İta/yan orduları mültef iki erin 
şimalı Af rikaya el koymalarını i/.e.ri 
sürerek bu geni askeri tedbiri aldıla1 

I 

Petain Almanyayı protesto etti 
Fransız filosu 
Müttefiklere 
mi katılıyor? 
Londr;:_ 11 (A.A.) - Söylen

diğine gC.:re, Laval, Almanlarla. 
a.çıkça bfr ittifak akdetmek is -
temt:mişt:'r. Bunur- üzerine bu
gıi.n fecre vaktı AJman kıt'a -
la.., Frar.lfc.mn işgal altında bu
lw.mıy~n lmm1mda ilerlemeğe 
basla.mışlardtr. Alman kıfalau 
Lyon ve Li.mıoges'den ge~miş -
}erdir. Mare~al Peten bu vazi -
yet karşısında §1ddetle prote,,,to 
etmiş ve A1manları..n bu hare .. 
kefuıjn mütareke şarllarma uy
gun olmadığını söylemi$tir. Ma 
ıeeıe.lin bu söı.leri radyocla tek-

( Sonu Sa. 3 Sü 6 da) 

YE!'/! S,iı61Ur. 

---~~~--:-~~-tS'~ * Amt1,./l«Jlf v,• /İ,9i/i;c ı$r;a/J 
Js- Akru:m 1/9c:I/ 

Son Aaberlere göre Mihvercilerin ve Müttefiklerin 
Fransa ve Şimali Afrikadahi durumları 

ır cehenneminden geliyorum 
·v-...,..,....r.A.,..,.~VV'~""'""""""""""""""""..,..,."""""'""'""""'.;vv""'V'V'of'V'V"\."VVV°V'vVVVVVVVV'~ 

(Sekizinci ordunun taarruzundan e veı l\!ısır cepbssi!ii 
göndermiş olduğumuz Rıza Çandır bily taarr ~Adan 
evvel ve taarruz esnasında gördüklerini yazıyor.,) 
~~~~~ 

Çölde kopan kıya el 
------------------------~· .... -------------------------

Taarruzdan evvel hazırlık - ilk hatları ziyaret " 
Mrş. Rommel hakl<ında dönen efsanevi şayialar 

Mısır cehenneminden geliyo • 
rw:n. 

Evet, ilci hafta evvel Afrika 
~.c.llerindc kopan büyük kıyame
tıın ta içinden geliyorum. E~ile
meyne dayanıp, uzaktan Süveyr; 
kanalının ser.in kokusunu alan 

-1-
büyük Mihver kuvvetlerinin 
hallaç pamuğu gibi atıldığı çöl
den geliyorum. 

dır! kume! nerede? sua?inc kcırşı d;ı, hi'ı- ==================================~~===== 
"Biz sadece içtimai dini halk- kCımetin r"r ;ın 1 ş bn~ınıfa oJd•ıgu-

İk'i defa ta Bingaziden Mısı
ra aWan soğukkaıılı ve lııatcı 
lııgfüzlerin bu müthiş hücum -
Jann nasıl hazırlandıklarını, baş 
tan.başa makineleşen orduların 

nasıl lrnrekete geı tığıni. bir 
giinde yiizlcrce dfü;m~n hatlaıı
na yüzlerce ton bomba ya~riı -
ran İngföz VE' Amerikan tayy:ı
relel'inin namı havalanı.hldarııu 
ve 1ngilizlcl'le yanyana harp et
mek 1cm A vrupadan ka~:ırak bu 
orduya k.1tılan Polonyalıların, 
Çeklerin \'e Yunanhların dislc • 

cıhk Ye iktisadi mezhebi devlet- nu şimdi vere<:c:>gim ız•ıhat ve al
~ılik olan siyasi bir fJrkanın ço- mdkta olduğumuz kınarlar göstere-
culdarıyız . ., cektir. 

Prensip ve nszariye balnmıL-
dan h ükumet vaziyetin4 böylece HOKÜM E.TİN K A RARLAR! 

le:sbit e t tikten sonra memleket- Arkad~1nr, 
te harp tchlikcsiıtin yok imiş Bugiın memleketııı11z, muharip 
g'rbi geni~lik ve ferahlık bekle- devletlerle tomamen çevrllmiş bir 
menin esaslı bit' hata olacaı1ını bddcdir. iskrimizdt> ve knrarl:ırınu7.
tekrar etmiştir. Esasen Milli da bu haki:.ali gözden kaçırırsak, 
Şef Büyük Inönü Mccli~ a~:ır- ve;eceğiıniz hükümlerde ve o:ılacağı
k en söyledikleri t::ı.rihi ve dün- rnız tedbirlerde büyük hntalara dü
yanın d ört köşesinde derin akis ~eriz. Bilmeliyiz ld, bugün dördüncü 
ler yapan nutuklarında böyle yaşını ya51yan h;ırp, y::ışhrndıkça :te
bir gaflet havasının esmesine nalıklarını öl.;üsüz arttıran muzir b ir 
karşı biitün memleketi uyanık- mahlCıktur. 
Jığ:ı dav~·t etmiş ve. bu yüksek Buc;un için r.nrp c1ı~1 ol:ın her 
ç:ığınş 1 ıltün nıilletı e~salsız memlet;:et, başlıca üç harp tehlikesi 
Şefin1'n etrafında tek bu· kalp karşısındadır. Bunun iıirincisinde, 
ve irade gibi toplamıştır. Mu- harbin memlekete katiyen girmiyece
hakkak ı;; harp uzadıkça ve mtiz ğine inanılır ve ona- gôre ha:o.ırlıksız 
minleştikçe yani Başvekilin ta- bir halde bulunulur. İkincisi, mem-
b:ıilc harp de diğeı• varlıklar leket çocukları arasındaki kuvveti 
gi'liı gene; iken daha akıllı \·e teşkil eden birlilc çö.mhiı· ve bu yol-
hes:ı 1 ılı hareket ettiği halde yaş dan haricin jştihaları kabarır. üçün
llantlıkça akılsız ve hesapsız iş- cüsü de, harp de, diğer varlıklar gi
lQr yapar ve böylece eivarında bi, genç iken daha akıllı ve hesaplı 
bulunan harp dışı devlet için hareket ettiği halde, yaşlandıkça a
t ehlikeli olur. Bu noktayı bütün kılsız ve hesapsız isler yapar v e böy
tar::ı.fsızlar 1svec, lsviçre, Porte- lece civarında bulunan harp dışı dev
kiz vesaire açık bir tarzda h is let için daha tehlikeli olur, 
ve ifade cylemcktedirler. Bugün harbin bulunduğu memle-

Bi11~enal~y~ milletçe hesaplı, ketlerde, mütemadiyen artan fenalık
kla~eh ve ıhtıyatlı hareket et- ların bir kısmı da, huduUarımızı ge-
meg~ ı:ıecburuz. . . . çerek memleketimize yeni yeni sı-

. Hükumet . vazı~eti etraflı - kıntılar g~tiriyor. Harp uz..ıdıkça, 
bır sı~:ette. ınce.l~ktc~ v~. ~ok darlıklarımızın, sıkıntılarımızın ~o-ı 
teferruatlı 1statistiklerı gozo • ~ala ağını tabii ı:örroek ona göre 
n Unde bulundurduktan sonra g c • 

( Sonu: Sa. 3, S ü. 1 de\ '(Sonu Sa. 4, S U. 1 ifa\\ 

.Eo ku\"\'etiİ silihımız.. 

Dünya - neden giremedin? 15 lik, 28 lik, 35 lik. 42 likten mi korktun? 
Harp - hayır11 i'ierdeki (birlik ) den korktum 1 

(Sonu: Sa. 3 .• Sü. 1 de) 

-=--Askeri vaziyet -. 
Şimali Afrikada son 

askeri hareketler 
-------~------.. '~-------------

Cezayir, Oran ve Fas teslim olduktan 
stJnra Amerikalılar Tunusta muha 

vemetle lıarşılaşacklar mı? 
Gazetemizin kapalı bulundu

ğu müddet zarfında vuku bulan 
en müh:m askeri hadise, Ame
r.'kail ordusunun şimali Fransız 
Afı 1 kasına ayak basmasıdır. , 
Mı~ır cephesinde hi.icuma ge
çen gener-al Mont Gomery ku -
mandasmdaki lngiliz onlulnrı 
Alman Ye İtalyan ordularını bo 
zarnk Libya hududwıa Yanlığı 
giinlcrde Amerikan oıılıısunıı•ı 
yaptığı ih;aG ha.t'k"tleı i ı ok 
muwı ffaldyetli olnrnstur. ltl·iü 
s<'ıV's.nde AJmanJ,ıın Noıveçe 
kar ı tu. bik cttıldcri ist 'Eı. tru
t.tJ ı:ı t:erızeyrn hu h... l·,.t, 
.. l1 ı P vletıe~ i 
gılıi hiitun dünp ç· . 
süq ı z. tec-k1J ctm·;t . 

H reket, 8 Ii 'k r n ,., 1 i, , i 

ııün çok erken saatlerinde b::ş. 
lamıştır. Amerikan ve İngiliz 
hava ,.e deniz kuvvetlerinin hi
maye5i altında hareket eden A 
mt?~·ikan kll'VVetleri Atlantik sa
hili ile Akdenizde muhtelif nok 
talarda Fransız şimal Afrika • 

(Sonu: S a. 3 Sü. 3 de) 

Reyler ittifakla 
verildi 

Aha G r.dü un b~ı güzel 
f:l. o.cı <. r11 l.i i c. :ı· 



Mutlu bir yddönümü Piyasanın ani 
llontroıa IJI 
netice verdi - Baı tarafı ı İftC•de -

idare ed1& e 1 gcı-ekücen şarUar 

JÇınde topl mış bulunuyoruz. En 
hüyuk ! liikeUerı yenerek bu 
iaemlek · u tarihinde yer tutmuş o
lan Buy k ''.lıllet M lısını, her ba
lnmdoırı 'e her zaman oldugu gibı, 
Sllıllete numune olacak izimli 
ve ferag.ıtıı çah.ması engin !ayda
lar ve Ccyi'Zler geürecektır. 

Dlinya Facı-. Karııaında 
Ouyduju'"uz latırap 

k <l arım· 

H rbı bu yıl da kanlı ve
m mlekellerı y kı.p yık

m ta devam t'lti. Şehırler ve cep
he genlerinin sılahsız halle yığmları, 
her tarafta ales tçınde le.aldılar, ın
santık, ~utwtelden ltaılka um1 ta
nımıyan Wr ~ ı.stikamde gıt
tıkçe claba ._ aplaanut Wunu 
J'OI'. Bu halleri ııısan olarak ve mıl
let olarak seyrederken buyuk ıstırap 
dıquyoruz. Butün kureyı kaplamış 

olan harbin ştmdıye kadar olan in
cışafı n~ıcesı olarak: yer yuzuııde 
bir tarafın hakımıyetıne dayanan 
bir siyaset yapısının kalmıyacağı ve 
7a kurulam17acagı ala.şılma~a baş

Aınıştar deftılebtltr. 

Milletlerın kuçuk buyuk, hepsı i
çtn yer yüzuncle lstiktil 'e hay91yet 
le yaşamak ımkdnı sahıt olacaktır 

Bizim m lleller arası sıyıa elle dauna 
MaS preruÜ> OllZ DlmUi olan bu f:a
yenin, M ın afsız n ucadelelerden 
eonra olsun, kabul cdılmesınden bil
yuk ev nç duyacağız 
AhltlerJ.,lze, htıfaklarımıı.a ve Doat· 

luklartmıza 6adı1c KMacaö1& 
Az.it arkad ;l rım 
Mutıarebe edenler arasında bır an 

lqmoyı bugiln !çın umıt et.t recelt 
hiçbir yerde hıçbir delıl yoktur. öv
le görünuyor kı 19'42 yılı tbha ge•H-$ 
Ye daha rıaabı.r. muh rcbelcrle ge
cecektır. Biz oııumılz.dclc1 sene dnhı 
ınllU sıya el miıln ıÇerJcie \e dışarı
da herkeoçe b 1 nen slik.ımeUer nı, 

dürust ve cıddı ola~k muhafaza e
tleceg z Ah tlerim ze, ıUifaklarıuu n 
ve d stluklarımıza ıo d k obır•k, ve 
herhanıı bır de~ lele kaTJJı hılelı ve 
1akh tıkırl.j olm:ıkl:m dıkk ıtte sa
k:ınarak. m nı etnnıy t s yuetimızı 
taltıp eti« c r. Buyulc .P.'teclıs takdırl 
eder ki gltlıkçe ıdd<>Ucrıcn du man
hk ha\ ı ıçınde, hcı ·:un b nız d ıha 
•inırlenmi t:ıraflnr o taıımd;ı tar:ı.f
uzlık pol l k sı vurulrııek, hukıirnc.t 

için çok yoıucu ulm t dır. Bız. htt 
devletle olan mun sebe ter ınlzın ma 

y 'il. 

Geçen Bir v~ı içınde C•lıpular tnlZ 

Arkad tar: 
Geçen bır sene z..lrfınd kı çalışnı;ı-~ 

larımızın net releri dı.kt.: tle ın~len-1 
mete deier. Bir tar<ı1taıı nullet ha
~at.uıın lleı1emesını geltjn1 nı, 

Dünyu Harbının şartı rı ıÇ ndc h ı; 

aksatnwdan devanı et rdık. M-UC
ketin im u ı ı ·ın her taraU.ıı çeş Uı 

faydalı ,lcre ara verm dık. Der ı -
yolları, buyuk su ı 1 rt, her tuı lu 
7apıc1 ıktısadi f l yeUcr h ktk. ten. 

ı .b ·, ekılde C<?-

Umde '1;3-

Llnması ıçuı 

r k >Ul ettik. Bu 
programları z.evkle ve s.ırsılnıa.ı: ı.;e

baUa tak.qı edl'CQ!JZ. 

Bü..yilk 'Mcclı n t ıkd rine mazhar 
olacagma emın oldugum bır buv k 
ifımiz de zlraatimıze buyük mıky1s
ta ve yenı btr gayretle ehemmtyet 
Yerilmeıııdir. Her turlu devlet mu
vattakıye lerinin temclı olan mal ye 
miz iıoe •J:ır vad:t"lP.rın1 memnun ola 

cağımız t;:.ırzd.ı b:ışarın ı a dev m et

m l r. Z a t n .ıh ullerıntn l) U.ı- Dün ehrin mtthte!;f yerle • 
rını makul bır surc•te aı ttırnı.:ık h.ı- rinde ıktısa.t müdürlü!{ü kon • 
reketı hu wuet..n ısabcilt tcşcbbu .. - trolörlen tarafından 3 ekip ha
lerındendır. Dunya pahalılıgırun JU- tinde piyasa sıkı ve aru bir kon 
kurıu yalnız koyıumuzun yuklenme- trolden geçırilmişıt.ir. F...snafm 
sını ıstcmek buyuk hak ız.lıktır. Hem sattıklan yüz kuruşluk her mal 
koylunun 1talkıruna51n1 temın -etmek, hıwkkuıda bila istisna fatura 
hem onu hadden aşırı fıyat hırsına vermeleri mccburıyetiniın tama 
kapılmaktan korumak lıizımdır. men tatbik edildiği görülmüş -

Dikkat Edilm .. i Gereken Noku tür. Bu tef~lerin iyi neticelen 
Aziz arkadaşlarım: piyasada aşıkıir surette kendi • 
Turk y de nullet 1ıayatının c: <L- sini h:ssef,t!rmektedir. Ticaret 

&indeki çnlışma "e ılerlcme manza- Vekaletınuı gonderdiği t.amlme 
rası, vatzı.ndaşların memleket ve mıl uyularak kontroller da:ha şid -
let seUimetı ıçirı hc-r fedakılılıgı ka- detlendirilecektir. Bu suretle 
bul etınış hallerı bııyilk ve kuvvetli piyasanın yakın bir zamanda ta 
bır millelın ışaretlt•rıdır. Mıllet ola- mamen dti7.elooeği umulmakta -
rait bakıki corum.tjumıız, bu gürbuz dft'. 
ve kuvvctıı haldir, Ancak Buyuk ---.................... ,... .. ,......, ___ _ 

Mıllet J.foclisirun ehemmınUe d k- Memv " mlteka
katını celbctmek t ter m kı pall dı ı I 
gunde..'lbC'rı Dunya H rbınC', nıcınl - iller için karneler 
lıcetimiz en uyade bu yak1 -ı Beledıye İktisat Müdürlüğü; 
tır. Ha ' kı kuvvetle ım zl, ı;agl m memur, mütekait, dul ve yct'im
~zı,.ctımızt buland rıp gölgelend ren ler için hazırlanan ıaşe bclgcle-
bır manevt telaş \ c ı tır:ıp havıısı, · · ..:ı- - ._ - b 1 tı H · . r•tru uıı.gıuıuaga aş amış r. u 
bugün vatanımızın u.ı:crınde esn'ek- viyet cüzdanı şeklinde ve ıki 
tedlr . .Böyle haller, b r mıll~ hJSt:ı- yap113.klı olan i>u belgeler ailt: 
hklı ve uyrC ~ ter r~r Ha ıklı reisine aıt olacak, lÇinde bakma 
mıllet bunyelerı, harcı tchlıkelerl ~ mecbur oldufu.ı kimselerin 
sür'atle uı:erlcrıne çekerler. Bu. sc- asımleri yazılacaktır. Bel(!'elerdc 
bcple bır gun bılnıcdıgım,z bır ıslı- birden yiı mi beşe knd:ır nuına-ı 
kametten , e bilmcdıl!ımıı bahaneler raiı ufak kuponlar vardır. Bu 
.a.ltıncb vıt4nınıızın taarnıza ın.ı .. uz lkUJlOttl r bir teV7.ıat ıç:n bir 
kalm:ı ı ıbümalini Buvuk M ll<'l M c ite.rede kullamlacaktır. Her nu-ı 
tısının cıddl olarak göz onunde tut- ı mara ayn bir erz k için kulln-
m.ııa ıcabcder. :ııılacaıktır. Buna gc.it'C yirmi beş 

.._iN'•& •~ T~• Hav-.ı Clns erzak yakında memur, mü-
.Aziz. arkadaşlar. tekaıt., dul ve yetimlere ucuz o-1 
Şuunıuz bır U<:aret ha\ ası, haklı larak dnğıtılac:ıktır. Yapllan 

'Sebepleri çok aşan bır pahalılık be-, hazırh1dar ıkmnl edil'ip bu er
liisı, bugun \'alanımızı ıstırap ıcınde :.t'.ıkları dnt;'1tacwk y1;rler taay • 
buh.ı,.dureyor. Bu h.ılın umuml haıı> yWı C!ttiktcın sonra karann he
len dog ın. kendı hu .. usl şnrtıarımız-ı men tatbikine başla.nacaktır. 
la ıl ılı L;ın sebeple ını \C a deri- Zeki ~l Kaatamoni 
n1 Cümburıyet Hukuınet.t sızın yuk- be/Jiye Teİ•liğine •efildi 
sek nazarı rınıza etrafıyle seı ip an-
lat cakl r. 1-~m nım ki m Uet \e meı:n Ka9tamoııu (Hususi Muha • 
Icketm h:ıyrın:ı olan e l.ı tlı ted- -birumBden) - Belediye Mecli
b rlcr1 bulacaksınız. Bı rn go d~u- si ta.rafından Kast.:ınıonu .Be -
m z en tehi .eli hLI t .. ı . ıki sene- k"<iiye Reisliğine tanıımıış ga-

de Cumhu- zetecilerim'.izden 7...eki Cemal 
Bakiçelel>i oğlu ittifakla ~il -
m.:ştır. 

ve millete ,SCK·JDek, milletin nefsıne 

ve hukütn tine cuvc:rıini zeb.Jrlemek 
tkUılanıu k mııe7e ven:nemeliylz, Tı- 1 

caretm ve ıktısad1 faaliyetlerin ıter

beı;Uıg nı bahane ederek mllleti ıooy
mak hakkını hiç kimseye. hiçbır 

zumreye tlımtmama1ıyız.Hırslı polıt.i 

'kaolarvı m ilet ırade$; ustiinde ciabi 
~l ve hancı b r sıya et yutiitlnelcriııe 
ıslan' ı aade etmemelıyu. 
Keftdim:.ze Guvenimız Her u1n111Mn 

Fazla ve Kuvvetlldlr. 
Az z ark ıiaşlarım: 

met 1 c ıö n ya d re gunleı ı, Mıllet Mec-
r .yle bu b t'n Y· lısırun J ı ,11.1&unu teçeıısum ettir-

<'eler, ancıık huku et t ıtbirler n me1ıc ı<' n kıJmetb {ı.rsaUardır. Kah
d kk t1ı olarnk yur ıtulm'-'Sıylc elde r.aman \ c kıyıneUi ordumuzu hazır 
edıle!) lır. .Acı l h t rl malıyı.t kt bulundurnıamır., bucun her zamnn
mıU.eun as. ı~ t.anznt e ek dan :r.ıy de 'l'ii.ztmdır. V::ıtanda Uıtıhsa 
yoluıııb Cumhu..,.r.t 9u!tu:.netler nın ij arttı ıı tedb.rler, asıl genişlik 
suiettıklerı ııvretlerc 1kı seneden-! yoll:ırıdır. Harp ıçıne girnd13 ve mıl
bcrı, ccınıye•imız tarafından hiç ne- let selim ~tinin kaygusuna düşmilş 
<Um edtlm~Lr • .iste IJl.Wln ·ık hal-ı .gıbi her mahrumiyet1 goze alacak, ve 
lolun ... ca~ ınese~e umumi ıUmal hn- butıin ,., 11.eıçe külfet ve nimette bir
vasınln ı de cdılmesıdır. )i!imıZi \ c beraberlıı:fmid gor.lerin 
Bulanık umanı, biı daha ele geç- önunde onh.ndmıcak zamandayız. 

ınez fırsat 'Sayın e ki batakçı çıftlık l Büyuk Meclısin ve ondan feylili zi
n~ası, ve elinden gelse teneffüs ettıgı yalar gıb· datılarak her vatandaşın, 

mız havayı tıcaret met, ı yapmnğa Cumhuriyet hukümetlne yardıın et
yeltenen go..-u do_v az vuf'S\.lncU 1uc- mest 11zundır. 
car, P"e bu'ı.tn bu 'tk.ıntıları polıllka Tannte büyük meseleler hallet
lhtıı ~ıarı çin buy ık !u-sal sanan miş bir milletin evlatları;ru:. Kendi
ve h:u~ı y ıban<'t mıll n hesab na nuze, rrullet mlze, gilvcniıniz, her va 
çalı tığı bcllı olmıyan bıı koç politı- ziyette en :ıbelli tedbirler bulacagı
kacı, buyuk. bır m lleun butun llaya- mıza ı:tl\-enimİZ, her r.aınandan faıla 
tına kıısl.4 h bir surette kundak koy- ve kuvvetlidir. 
nıaga calı ınaktadırlaı. :Oç bCi ,.ilz 'Büyük Millet Meclisi, bOyük mllU 
kışıyı geçmıyen bu .ınsanların vata- mezintler mlzin en kuvvetli delil
na karşı aşikar o~ı z:ırarlarını gi- letini tarihimize bir daha ~ede
derm6 yolu elbette vardır. De\"let cektir. 

Canı yanan kiracı 

--Şlmı::ye kadar t-akM lasmm ., 
1alliHasl- • aza• ~ 

{Se\da'yı colt zengın ve çocuk 
muhabbetinden mahrum bir ıhtıyar Bedld b8D 
kadın h ma:re etmclctcd r. Sevda bır 

Sevdiğim Adam] Telrllla 
••. ıı 

bu bdar sukutuma sebep ola_ 
ca.k kadar benliğimi kavrayan 
-onu üzmek- arzusuna rağ _ 
men son derece aydınlık ve gü 
len bir yüzle: 

e\ lltl olduiu h lde bulunduğu 
debdebclı ve lu s h :ıı h bu ıbLyar 
bir anne kadar mu f k kadına 'borç

lu oldujunu, bu kacl nuı lumunden 
sonra ıdılık ed :ııor. Her gun h~una 
biraz daha ren de cd.len bn kız ar
tık bu· yu\iada IJ rıu run imkansız 
olduiunu anlıy r k yatını kendı 
kazanmak mccburıy t yle bciı:başa 
bulun ıyor. Kcndist hhik ve ı;eciye 
tub k but ve n~ ye-

dar ba.kl1E11n Jaledğım, ne ita_ 
dar tUtkunum ona! 

Ertesı güıı, yaz.thanenin ko. 
ridorunda ona rastladım. 

- Da.rgln mıyız küçük? A_ 
deta kaçıyorsun benden. Seni 
incittimse affet dıye yanıma 
yakl1:1stı. Cevap venneme fır _ 
sat vermeden: 

- Dün bir yere gittin mı? 
Hava. .qok gil7.el i, lraçınlacak 
brsat değıL oıJ'C. soıü.nü ta. 
m.amladı. 

Birdenbıre içimde, onu acıt
mak ist yen duyguıar yine baş 
kaldırdı. Cocuk<;a bir teJıi..ı:;la 
hala k:>rka .korka bir ümit du_ 
yuy rdum: Benımıe biraz ala_ 
knda oluyor beni bıraz olsun 
se\ iyor dıye ümıtlerunck isti _ 
yordum. !ster sev in, ısterse 
ha.liiı gôrsün iki htima.Ue de 

·kadar ed ·ek, ya iize_ 
ya şa rt.a. k olan şeyi 
~garip bır uıtikam ar_ 
:ısızın k r \'erd. m .. 

ı bir aesl 

rasında gösterilmesi garip bir 
telişla: 

- Uzandık mı? Bir arkada_ 
şınız mı vardı? diye sordu. 

Biraz duraklndım ve samimi 
olarak kızardım: 

- Evet, patron diye keke_ 
le<lim. Dostça bir otomobil ge_ 
zintisi teklif ettiler. Reddede_ 
medim. 

Aman ne idneşıyordum Sev 
da. Bu ~·alanlar, kendi kendi _ 
me bu iftiralarla ne kadar kü_ 
çülüyordum. Fakat o anda o_ 
nun tasa\.•vur ettiö-i gibi bir 
kız oluyordum işte .. ve pekala 
intikam hissimi tatmin ettiğim 
~n bu küçülüşle mütenasip o_ 
}arak adeta haz da duyuyor -
dwn. 

Birdenbire garip bir şaşkın_ 
lıkla.: 

- Patron mu? diye sordu. 
- Evet patron <ledim. R _ 

nim arkadaşlığıma ten 1 
ettiğine mi hayret ettiruz? l: ı 
yab, cı ıle bir oton obil gez 
tisinı bul etı:ne.k uretile r. 
CT pek , üst barek t etm 
du • ilan ed m. Am 
fa ir ler · de de b r 

yeti p 
c d d 

Birdenbire gilldü. Çehnıllini 
ıeytani bir ıpk kap~a~ ~e kur 
nazıca bir manevra :ıle ışı anla_ 
yışsızhğa vurdu: 

- Patron? •. Ha evet patron. 
Pek güzel dedi. Patronu güael 
buluyor musunuz! 

Duraladım. Nasıl cevap vere 
bilirdim ki daha patronu bir 
defa bile görmemıştim. ~a
rımı çatar gibi yaparak gülüm 
sedim. Amaq ne aptalım Sev_ 
da kendimi bu ya1anlula, bu 
ad~ uğrunda ne kadar küçUl 
tüyordum .. 

- Bu ne biçim sual, diye ti_ 
tizlendim. Hem zaten arkadaş_ 
lığımızı bu manaya n.lsanız da, 
erkekte güzellik ikinci derece_ 
de kalır bence, hakkınız var 
bir patronla daıktiloou araSlnda 
her itibarla o kadar fark var_ 
dır ki udi hesaplar olmadan a_ 
ralarında arkadaşlık teessi.ıs e 
demez d ğil mi? Size, sizden 
b~~ka tlrlü dUşün nler de ol _ 
duğuı u anlatmak ın bu a.ı . 
kn.d n bahaf'tmiştim za. 
ten "t. istecr gıb · te 
vıl iniz. Y 

up b 

- Hakkınız var bu da pat_ 
l"OD& ait değil mi? dedi. Cevap 
'ftnlledim. Ofkeyle yanından 
umklaştım. 

.Arkamdan yan acıyan fakat 
pek çok neş' e ta.~ıyan gö1Jerle 
ba.ktığını hala hissediyordum. 
Bu da onda istediğim tesiı i 
yapmamıştı. Ah ben ne f enn, 
ne koket bir kız olmuştull't S Y 

da. Sen de benden, h~nim gibı 
iğreniyor musun? Hiç bir §e) 
J!e bu adamı şaşırtmağa. hiç ol 
ma.1.Sa bıraz hayrete dü~ürme 
ğe mU\aftak olamazsam dah 
ne kadar alçalacaktııh. En idı 
bir maceraperest gibı müte 
madiyen onu çcl~cek onu kıs_ 
kandıı k birazcık o sun ken_ 
dimJe a akadar t>dt>cek ŞC)ler 
düşiinüp, arıyordum Onun!~ 
hiç kaı ılaşmasaın. ondan bu 
kadar dn u1akı:ı. g 'm m ü 
mitsizc bu sevgiyi ndı ke 
dime ce eğe k t ne ktım 
Fa.kat b nımle har b · · yu 
gibi b"ı ocuk gilıı ovnaması 
dan Jıı anıyordum. Ya peş mi 
bır t a yahut bir p::ı.rça be ı 

( \r \: r) 

Memurlara 

Ueuz odan ve 
kimlr dalılılıJ'Or 

Yukst'k Harp Akadcmısindcn bu 
yıl 7' guz.ıde kı:rma7 sub::ıyunız. me
zun olmuştur. Merasimde Orgeneral 
Asım Gilnduz bulunm~, Mektep Mu 
duru Korgeneral Ali Fuat Erden 
kurmay subay mev:r.ulu btr nutuk 
soylem~r. 

Mezun ol n subayların 511 l kara, 
12 sı ha'Wa, 4 u deniz kt mma men
suptur. 

Su,knst d:ıvasına aıt kararın tem-
yızce bozulnıası yuztirıdC'lt, Arıkura 

Aihrcczn mnhkemesınde bu davanın 

tekrar gorulınc ine ba~laıımı hr. Suç 
l ' r r<.'ddı hukım takbındc bulun
rı u 1 r, t le,ılcrlnııı tetkikı Kc.- k 
A ırcc 41 n hkemesi.ne htr;a c ~ -
m ştir. 

ikinci teşrin 
~·-

Yazan: Nasuhi Baydar 
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YENl SABA.& 8ayfa : :s 

_,q ... ~!~ili!!..,. .• ,~!~~j ( t JO 
bayat ahalılı~ının C!!1 eı;ır yu- v;; böylece tedavüldeki paı -

•ı tlanmLı taşnn:ıkla olan ımktanru azıı.llmcık devletçe ka ş· IA Af "k d 
b nn sayısını takribi rar altın.a _alııınu~tıı'. . Ilıyl ~ ıma 1 n a a son 

;ı- urc-ıte Lesbil e ınc"e mu- hem !ihtikar ve f vkaLi<le tıca-
b;;fil.l< o ,\ur. Bu zii7'ırenın retler ~ıiı.ünden akla ve havs~- askerAı harekP.flor 
1(, Yuk b r k•smıııı. memur, mü- laya SJ<rmlY'.'c.ak kadar az bır il " 
h kaıt, c;t ım teııkıl ettiğ'ı mu· zamanda buyük servetler elde (Daıtarafı birincôd•I 
1ıı"kkantır. Duııla .n dıŞ1JJda !!C · edenl!'r ~ıtin sıkıntısını ve sına çıkıruşlaniır. Evvela b~sta 
~ rde oturan dığcr üç, di.irt ~rlıgını ıstisınar edenler, fur.u- Cezııir olmak üzere, Oran, Fi
~ hın kışihk b'r kütle daha li olarak havadan ka7,anmış ol- lipvıl, Kazalılanka, Safi, :Moga
ıı.%r kı bunların sayısını da duklarıru lasme11 olsun "erı ve· dor, Port Lyoli ve diğer şehir
ill<~ > er ve k•ymakaml:ır bul rere~ devletın peuçe:;ını yakala- !er işgal edilmi.ş, ruııayet ıı 

,4 h: lıuküıııctı haberdar et- rında hıssedecekler, hem d~ elle 1 llkte~rinde Tunus haric; lelonıl 
e nı rr xlılmi lerd.r. rindeki bol para ile eşya fıyatı- ı şimal Fransız Atril;aı;ı te.;!:m ol 

il.ı lııı bu zümrelere devlet nı yükseltmek . imkıi.nıııdan ve ı mu"tur. ~'ransız kuvvetleri kıs
~' ı 'l doı.;ruya ve ımkin nis bu suretle cemıvet alcyhıııe ha- men Am~rikan orJularına . a -
lir dil yurJı.oıa !:arar venn~- reket etmekten kısmen mcncdıl tılmışlar ve kısmen de te~lım ol 

<>u .ı.ı,c v" ferdlere bulgur, miş olacaklaniır. muşıfil-dır. fçerlere çekileı~k mu 
ve yağ' lem n edilcccğı gi- Hükümet muhtekırlcre ve kavcmel eden un"mlar ~ az 

~ ıyy ~u m:kt:ırda şeker al- "sö1lerinde durmıya.rak memle-1 olnıuştıır. 
~. . ıia U'~'uıı göriılmüşlür. ketı, feıı:ılık yapmış olanlara., bi 
'".! '" Amerikan zıı bit birlik !eri · r ~ Yıik ve mubal.ıgalı rakamlara karsı h.a.rekete ı:-ı;çn:?1<te hiç taraftan bu 1~ 1 yaparken, 
ı. !>ılmaı:sızııı ıniit,.:ı.zı tıır deB- tercd•lııt etmıyeeektır. Y:ıpıl:ın 
~ltı k d h h ı ı l d1~er taraftaa 'funusıı Uo~·ru 
~''mc elıt'.'. 'lı.tl tJha:ckuk sa fena!ı ·;arı a er a 'e unu m:ı· ı d:ı sür'a.tJe hurekett> g çmış -
ttı. tna U ~'tltıl r•J.klır .. Yı:ıe maga ça!ı.:$acaklu "" . .. ,.. lcrdir. Karadan gelen öncU,er 
rl.etıı:ı J.aro bu ~ıd·ı madd~lcrı Ba1vckıl bııyl~ce :Mı Ilı l'!e: ı-
;""ıl.1 t - ı ı - ·ıı d ı l f Tun usa ginni..;leN r. t;; ı d'hısdik l ıun.u Vl' ava· mizdı•n a ı ıı.:ı : nm ve ll'C < ı -

!ıı :ıc 1 ıva tem :t olwı:> al{Lır. lel"e uvarak
0 

harp z.ıruretler. do
l'ı. l(Jtıtur balu iıı~ dııkuıı ,, Sa- la):ısilc sab:t ıratlı Yt!nJ,ı_u~ıarı;ı 
Ilı; »glu y 'W aynı açıklıkla de- m•ı kul duruınl•nna ımkan daı-

Şt:r !ı:ı. re3inıle c.ırcll'r fıulmak voluna 
!it; G • en . ·ne ktıııılır ocakları gimi:.:; ve şunu:U«n müsbct ne
~ ay ıaıııcz hal~ gclmı t~ Bu t:ccler ıılnııştıı hııe ve ba.e;Jav 
Ilı. " yn• lul:n talıaddılli etme- Mkımınılaıı bır cok . ım.kanl~'.r 
t·'."'t ç n da..'ıa tc>dbırliyız. Zon- da mJletle~ arası va.zıyetın mu-

1 ilir k ,ıad0nlen b.r kaç sene- saa<lesi daıre:;ınde ıncelenmek-
lı;.ı Ylra !..ı ışl.:ycn bir müessese tedir. . . 
) Ut . .ılıru.jtır. Kiıcükten ba~lı- Mem'.ekette bu h·ıtabenııı bı-j 
M~ bıı z.ırar bu seııc t.ılbamıı:Ul rak~C'1!!1 tı:sır ba.,laıı!{ıç~ 80Y
~"-'tll .z in yckün,ı \"amustır. le<ti;.;unız gıbi s:un:m:yetın do
.,,.,rıı;ıoıı ıl,•yh fiyatl:ıra z'm Y"P· yurdu~u geni.~ .ve tam eıııniyı-L 

;,:; z~rur •t!::u duyııı· ıruz... olacaktır. Kendıs •ıden hıç bır 
b .. ~eını~kclc' brşı ç k aç:ık ko- şeyin gizleıımooi~ni ı;iiı .ı v 
~ı B ı~vekll hiç r.ıır sc}·i git..- dcrt!~'rin taın~nnlc ve ct'S:ırelie 
Ilı 'k • .. tenııyt•rek etr:ıft'! ıwk tesh.r olun~ugunu du~<an halk, 
~e ~ l\•:,rıy ıt y"pıl~n enflasyon bu halk evladının sozlerıne aynı j 
ı..~' ıra buUıığu mesel ·;ine de samımıyet ve bunnetle y-&pısa
~'"'ll'<>tt~ tcm:ıs ederken mikla- caktır. 
~lye,m (700) nulyona yakla- HükWııefoni?jn bu mıi,..kül du 
ı.,~ "'nkı uakdiyffiin e paha- r anlarda muv ffakiyetini can
~ İize:-:ıııdc tesir yapan iimil- d1n özlemiyen bir tek Y •!-"nda-
ta;~~ı bırı olJu~unu ifade et- şın bulunnııyara~ına eının ola-
"'!ctı rak :5ara o?;llllla tam b:ı.şarılar 
tı e.ıı. "ttaleyh bolla•ıan bu para dilemek bır vatan. ~11 CU~tır. 
~ ,reıı;ı bu· vergı ile lckrar \ ENi S G·\H ı 

Çölde kopan kıyamet 
~ - e ... , tar•fı 1 incide -

ltiiııı ııasıl 5ıcırdatttıklanııı gör-

tılı. ti<e ütün bu gördüklerııııi 
tt ~Jltıculanma. lııc bir ınübala't/a ka1>ıhnaJ.ın bJ.ara.t b'ı· şe-
~ anıatmag'.l. başlıyorum: 

~lana<lan İıarelcetimden doıt 
' Sonra, El Gıza'da Layyaı e· 
ıı..;, 1ndıi;1m zaman bem suretı ı 
~iJda kıırq.ıl:ur"~a günde
~ hırı yiızb· ~ı digeri teğ-ı~ıcu 
!ııİl_ ~1\ız .;ubayı. ıle kar~ıla.ı:; -
~ Ç lde'a ln!!':liz ordLISu. hak ı 
lı.; ıl<IJ<ı .ııc inllbaıını bu ıkı su-1 
~. ~akkuııla ediııd Jim fik•r ı 
illıı kıı "tl.J. Çok canlı, ve enerjık 
~bu •kı subay pC'lc qcnç ol
~- rtrtı ragn1en ~lihveıl~ ve 
~nn l.eınsil ett:~ı her mef
~Qr karşı büyük bı.r kın ta>;ı-

·il. 
~eki ileri hatlara h'1.ı eke· 
°lıQ •n evv.,ı · ah:rede kaWı -
~hır ka;· ,;ı.n ı:arfıııda dikka 
lı.:::' c'1ı çok çeken ordu ve H!\'ıl 
.""lttııa lrukünı süren hı ın hır 
~ll;l>J:ık hJ vası idı. 
~ lıtı·e..ı., bıle kill'i netıceh 
f;ıııı lıarek tiıı ~ akuıda ba~lıy:ı.ca
lıi;: . Sezıu,~.ıııck mkansızdı. Ka 
\> .. ~~ hü!{um >lüı·eıı hava mu -
~\ had~dernı yakınlığını 

tı et edıyordu. 
!'t'ıı'lJ.ll<laıı sonra lngı!iz ha va 
~~ ben, avcı ve ııafif bom-

tılaJı !ı iklcdru bır r bı -
~ itUl\;bıl "'..,,~ iiıı lıat umumi 
!'tiı'"ı:aluna d.ıva ctıı. s.nl 
~taltaıeye yasak edilmiş olan 
~l'\! - İskenderiye ask~ri 
~ Ü:::crmden geçerken ılcri 
le,j"""ıt &!ciliımmat, yiyt'<'ek, 
~~ıe vcı:airc tiı!;ıyan binler-

da Romnıd ordıısu ile ~,ırpı~ -
~ t:r)t!re ve subaylara nom -
mel hak~ınU·ı. fikirlcrin1 sortluın. 
Alı.lığını biılüıı cevaplar bn bi -
önden farlc;17..Jı. He1>->İ b;ı ·ıis · 
tkın.ı onun büvük bir kumandan 
str.1teju.-ı old~ıgunu kabul e<ii -
yor.aı·dı. Fakat aJcta tıltiıml.ın
dınl:ın mağfüp olınazlıi\tııı miı.-ı 
U:l.titz ve çocukça b·ıhıyodardı. 
Rmllliıd h:ıkkındaki bu düsunce 
hlı.:.ırdaki bütün :u,kerlerJ ın0v 

cuttu. 
Rommel emri altındJ bulu -

na.ı.1 tünıenlcr üzerinde gen!~ 
ps;kolojik biı· k.;ir yap.ını~lı. Tü 
meulerile kcndl!ii arn .. ,ındakı hu 
kuvvetli rabıtayı tatbık etlii;i 
onjınal bir kontrol sbtenı'le 
meydana getirı!bilmi~lir: lJnıu
mi karargihınd.ın her tümenin 
ayrı ayrı ne şek.ide Jıaı ck"t ede 
ceğini bileıı Rnnuuel her ıki sa
atte bir radyo 'ıle tema.; temın 
eW,., emrindeki bırliklcrı ır-d.h 
takdir, l'\iıh takb•h ve <>iilı teh -
dit etmeyı kendi.sine bır metod ı 
yapmıştır. 

Askerlı'rİnin hünnclinı ka -
\zan.ıııı.~ oldu,tu şüphesıwır, fa
kat bu hareket tarzının ask0r
leri ara.şıncla kentlisin~ kar.~ı 
hakiki bir sevgiıun doğnı a~ına. 
mani olduğ'u muhakkaktır. ltal 
van ve Alman esırlcrinin söyk
CLğine göre cephede Ronımcfm 
sesini bu ~!dide duymadıkları 
bır tek gün geGınanıştir. 

-Soııu ~ar-

Amerikan ve İng"ılız ka}~ıak
lnrının. evvclt. tas:ırlan:...1 ~.,r an 

• 1 
sız Şın1al Afı-.k~t:-: :ın1 .stıta:ı 

nrojcsinin tahnun oo·ll.·n ı.~J; i -ı 
<letten daha çabu!< basarılmq -
::;ı~ın en btivük sebebi dün b:ış
lıyan Alma:ı hareketıdir .. Al -
manlann işgal edilmem.~ Fran
s.ıyı rntihlya ba,,Jamaları, 5on 
l''ran<ız muk:ıvemetinı de kır -
mı1 bulunmaktı: ır. 

Alnınn orduları, lta!yan kuv
vetleri.le işb; rliği y:ı par ak F't ~1:1 
f:ayı i~._;!?alc ba~lar larke.n ayni 
zamanı.la Korsikaya da a.;ker 
cıkanruslar ve bir ri.vayete gci
ı:e bava yolıle Tunusa da a1'cle 1 
kuvvet gönderıni~lcrd:r. Bu su
retle h"-lcn Tunus topraktann:ı 
girmi.~ bulunan Amerikan zlt'h
lı bır!ilderile bu Alman kuvvet
leri arru::.ında bir çarpışnıa olnıa 
sı muhtemel görürunekled'r. A-ı 
merika ve 1ngilizlcrin m ksat -
lan Tunus yolile Trablusgarba 
batı ist.kamelindeıı de hü
cum etmek ve bOylece iki k1.> -
kac arasına. alınacak olan Rom
meİ kuvvetlerini ~kctmektir. 

İki b:ıftadanberi şarkta de -
vam eden İngiliz taarruzu, mu
rnff akiyetle devam etmekteıliı-. 1 

Alınan - İtalyan kuvvetleri 
Elaleıneyn'den ta L;hya hudu -
duna ka<lar sürülınii$ ve ~ok a
ğır kayıplara ui;'ratılmıştır. Bu 
ordunun zırhlı b'rlikleı ı hcmeD 
kamilcn tahrip edilmiştir. 

, ............ 
NiÇfN 

Yeni T okalon 
P. u ~ r a s. ı n ı 
KULLANIYORUM r 

Prenses 

All~ TROUBETSKOY 
Esbabım anlatıyor 
Jt Onun blr çok caıip vt. 

yeni renklerı vardır. 

YE 
( B.:aşt.Jrıtrı llirıncidc) 

kcllefiyı?:c iCa c<lt>IJ,Jeç._.ı ... ıt'rj r..cı.nı,; 1 .. 

!;.\ J ~zıh konıı ... yv~ılJ• ~..ı. \.t...~ıt 

lcnlen.i.r. 
C - l 1hdcler1ude O:.ılunan lunala

ııu ve lusse11 ..: hı \.-~ ırlanrıın hı.:;

sc!t>rlnc ou~en bir _v,Uu: .ICJYrı at !ı 

lrud,; yckünu ı!ti. buı b ; Yltz lıradan 

\ ~ arrala•ının \·cı·gıde n1ul ... ayyed 
Kıy ıPtlert 5 l.>.n h ıdan yukarı bu
lur+ ........ :ı \ e bu nı t • L nla teııL..iın· 

d<-'n sonra mUtcb;.ık" ıı·at \e l ... l).n~t
lerle lJu vergtyi \rr ·ıtlece•ı kon -
yonlaı·C'~ kdrat la~t 11 l.Hll r. 

D - 1939 scıı~ indenberi 239:.> ve-, 
2728 ayılı kaııuulur JliLu.:lbince \.~ı·

g.ye t~bi bir ış \t~ l şcbuus ·1~ ug-
r.:ı. t gı 

ı 'ı.ııd 

;,olti.J t;>u K •ıur n ne 1 w-
t ık, j.,:\ \ey ... ı...ı· 

f Ye et 4 
F. 

cı..ı, el' 1 \ .:y .• 

d• 1 33 
f.J.yı .ııal:..:;l 

nııır~t 

\ ,vıhul ta\ 
heı nt! n m ıl~ ,: J 

\eYaaYiJ-ıt ı .ılııl.tı 

um y, 

ni • 

ı> r 

.PJIJıi<Je ~ - ıl. ncı nadd~··tt-. y zıh 
7.ı.ı.nı t'leri ıdPn 1.ı ya l h;ı z -

y ... l ne <i .... ;o..iı J nl ıı l"ı n cle-
rın h~r lı r ı l • •Jo ı·t ;ı.. rı n k ~ -"C 
i.ı.Jtulu .....ı , Uı ırı ı rııu K ·c b 1-

.susi ~ut eolrr e be! ·J·ye lıutc; er ·1-

dM" \·c 3G:i9 ııu ılı ı· ,uı • t.ıuı 

ınti.~ <''. E>l::-ıd~n t ·lı ıl nı ı~ \C 

ÜL ·et ııllanl:Jr. 

..:\ K.ıdroy;ı ,1 •--tf'n Je•1 yev-

nuy~ ile Llıh<l. n L'tl len cı· ü.·11z 
bu rntı~5. t .. h~ t, u.~ t->İ \"e yr\mı

yelerınrien drı!'.l' l k ıcı Jn.:ıri.l nln 
A f lcr'1~Cld· K: nı'ı ;0 Uef!)' _, ti .~:1 
dı.;>" ilci ,ı~. 

:!\[a.idc ~ - - J'lTt say•l b'.n .. \er
gis• k-.nununı:n uc <;U \,.. 1&"3 sa
y;h :ıra;.. veon~ı: i k t ununun :! nı.·ı 

nı~uldcsinde Siıly·lı b?ruı ''e 1 ~,

h.plerL 2 tıCi 'Tladrlenın C flkı ın

dil va~ıh 1nük:-ll1•fi)""t1~·r nu:;t tutu
lur 

l\tadde· .'i - Verqı thıkiki ve huk .. 

ını ş;.hı lar n ... n1LJrın~l t.ırd.vlı...ınLu- \"e. 

e~h;.ı lılı ,.-e c...;h:..ıın<>ı.1. t;:ırkPll ·Ot• his

scyr bakıhnoık ızırı şırk("Hcr1 uıen

kul \·e ~..ıyrl aıenkul Vergısıaıu Uı.

mtnıı ,j~crindcn alınır. 

zn 7 

E Gi 
t!"hlbi s.ı:ıi olanl.ır ~!rasından b.,.ledı

Yt! re· l•eiııcf' ~eç-ılecek rlo:d~r zat 
alLnrrıak suretiyle koın!.sy\)nlatıo a
za l Uıına.mlarıır. 

i\1.ıdde 10 - Mi.ıke!le!lt:r.ı h!ibi
lı ır:.ısında k mısyı.>:1lJrCd 1..uıl!llll -
muli 01aı~lar1n İ!:.illl.lcrı, koın yonl:ı

r1n degı~tı.ılmesınden 4.tib.'.ltcn en 
g(.:ç ıkı ay .ı.ı;inoe \ a .. rid::tt daırelcrin
<:e b t c.lunara - 7 ncı uıaddeJ.e 

huk..nu daıre,inde yenı.lkn teşkil e
dilecek koır.ı .. yoıa.L..u· l.ul ır1iiı. Ko
Jnısyl.>nld.l· :ıaıai on l.Jc guu ıçt."'lde 

bu r/\ukellcOerın tes:ıbtı sırasında ko
m yonl~rıCa unutuln·,ı..ı.9 olanla.tın i -
suuleri ı ... 0.111..(;yoııların dağılmastn<Lın 
it ~11 n geç ikı y içınde \'Uridal 
da re. c· ·ıu.:e tesbıt olurızrak 7 ı11.:i 

r. addede b K lll d ır ınr. J'cıı de11 
t ıl criı ec·cık K<ımı )onl.ıl·1 'ııl,lı

r it . K·Jı:u youl .... r ll.ı:aıır ı>n bcı ı;llıt 

i nı{c u n1uke1 1e l~lın \er• 11ı•k

tar1 nH x~ı i'lı:L.ı tu~a~.ı n ~cbur

durl.ı 

J.J~ ll -1-:o ıt.}•111 kırulart 

h.ir \ ~ ko~obalarda \an ıat di.ııre

lerı?ıin k.ı.pılarına vı:- koylere münu.
ı>ıP ın..ı~ leı·e li....;teh:ı: y<ıpı.ş ıtm .. k 
sıttetıyle ılun ·ve tebl ı: o1w1ur. I..LS
tclcr n ıl ·!!1 gundc lık g;ızete çı

l~&ın yerlf!rde gao:tl("'lerle ıijtı olunur. 
l\"ladue 12 - I\-lukellefler \"t.>rgile

rini ta1ık ta.rıhinden illbaren on be~ 
ewı ı~tnrie nal sandıcııı~ y tırına._;a 

ıncc1JurclurL1r On beş g,uniük nnid
dclın te' mesini btkl<:ınedı.•n ın.ll :ıl 

Jin ('0 h11yiik: Jntıl tH(:lllUl"U ]Ü.7.UUl 

goırl 011 rnükelleflerın ıncnkul \"l' 

:~yr1 rıenkul ha.lk·riyle alacak h.ık. 
ıncı:ı'" :ıth·r:nin ih )"<lten h11cet.ine 
k~ırat· \-.._•reb.lır. 

1t;.ırtde 13 - Kullektıt ve koın.ın-
dll şırketlere ait vergılcrin icttbı h..ı

linrle ı.Jrbktırın \ e koınanrlıtlf"dn 
ş;ı.h t nı.lllarmdan ıstıfade hu. u undıı 
da tah-ııl eın\·aı kanunu hukuınlerı 

ttıtbı.k olunmakla b~r<ıber ort k vl" 
koınaııtıdh·-r çalı"?tna ınccbın-ıyetinc

dc ujbı tutulab:lirler \'p on ıkinci 

n1ari<len~n 2 nci tıkr.1sı hukmU lııHı

lar hakkında da. tcıthik olunur. Bu 
m:ıdrte il~~ on ıkincı 1n:ıdd<'cle y.111lı 

kar.ır \'C muamelelet· krıti olunur. 

1 -z 

Fransa tamaman 
işgal edildi 

- Baı tarafı 1 incide 

rar edilmıştir. Bıraz ı;onra Pa
rie ve Vışi radyoları arasında 
bir ııevı miıcadele baıılJmıştır. 
Pan5 radyosu Hıtlerin Fraru;a.· 
yı niçin tam:ımile işgal etmek 
mecburıyetinde kaldığını bildi -
ren sozlerinı Fraruıız milletine 
tekrar ederken v.ş; radyosu her 
çeyrek saatte bır Peten'ın pro -
te.ııto.sunu ve halka mareşalden 
aynlma.mBdc t.avsiyeler.ıni tekrar 
lumakta idı. 

Romada neşredılen hır tebli~c 
göı-e, ltaly;ln kıt'ıılan da Fr:ın
sanın ı;ımdıye kadar i•gal cdil
m.ıyc-n kısmrn:ı girmeğc basla • 
mışlardır. Fransa lıudu lunda 
bır c;ok g:ıyl:ılar dol"şmakta -
dır. !llarcşal Pctenzn gimali .\f
rik:ayn g-~ttı~t c.le bu arnda söy. 
lennıektedır. Fransız hud<...!un -
dun ,;Hnder.len bır t<:lgrafta 
Vıside dolasa:ı fakat tccyVüd 
etmiycn bl:ı:ı haberlerden balı -
sedilmcktedir. Bu h.ıberler~ gö
r!!, Fra11sız fılo9U Toulon'dan ay 
rUnnştıı·. \·e ~ımO.ı K "!":-:ika a -
çıklarındadır. Filo ıııüttefiklPre 1 
iltihak etmek tasavvurundad.r. 
Bu i:lo Straı:burg ve Dönkcrk 
modcr n zırhlılarile Pro\•enc!'t ıo J 

rııindt-ki eı;ki zırhlıdan, Algcri~. 
Colb~rt, Foch ve Dub!ex a,;;ır 
knıvaziıı !erinden, döı t h.lif 
kruvazördrn, 25 muhrip, ~'ti d<.'-

1 
niz~t1 ve bir taf!.raı e g-l!mısın
dcn >ha rt'ttir. 

Jı"'rcın.ır.;.UJt::ı prut ~.o.._u 

Vi,;i 11 (A.A.J Oi'ı a.ıan»ı 

D•lılır-.yor 
Mare:,:ıl P..ıoo 'hu .ıbah ~ t 

10,10 ılı or1..lula.r grupu ba:1~ıı· 
mutanı nıar~al \'on RunLl::> •

1 tcdt'i k•bul ctrıı'ı;tır. 
Bu g-orü .... mede Frn:ı~tz dt...•vl ti 

re;si P~ten Alman M~re".ılıne 1 

~u i>f"yanatt.a bu!unmu~tta . 1 
Bu g-eee Alıuı.n dPvL .. t rrt!=;Jll· 

den :ıldı;tım bıı mektupta l•'uh
rcr askeri z.ıı-uretler icnbı ol ı· 
rak biı- t ıl<1ın tc-J!:ıirlcr 111m:ık 

Bunlara kar:;:ı idari ve arlli kaı.:a mer ınccburiyet.nde kaldığı.n1 ve bu 
cilerindC' dava açılaınaz. tedhiı-lerin mütarekenaımenin l'-

Madde H - Varlık vergisıyl• mu- saslannı ve ılk tatbıkntını ıırta
kelleC tutulanlaı·ın ikaı!lelgahuıda da.n kaldıracak n1ah lvt"tte ol<l.u
ıerek kendilerine, gerek karı veya ğunu ba·~ b]dirmckte<lır. 
ko ... a.ldr•na vcy~ kcııd:lerıyJc bı..rlik- 1'-iütarcke mukavclenamesilc 
te oturan usul ve tw·u~ıyıe kard~- telifi kabil olm1y3n bu karar ~ 
lerine ait dukkan, maı:,aza. dc1>0, an- lan rt~mE"n J)Nlie.=-.to ediyorum. 

l er gün bfo;en e ~'ı t 

s 
Sinema!:tT!a 

Fılmini görmeğC"" koşuyor. 
Bütün 1staııbul bu harikulade 
filmden bahsediyor. 
İnce mevz:.ıu, Fevkala.de 

rejisı \'e ıı.ilıayet 

MENDElliDOHN, 
TSCHAtKOW.'K!. 

St. SAE!NS'd~n 

JASCHA HEİFETZ'in 
!lıi.bi kemanı ı..e yarattığı 
nağmeler diııliyeııleıi ga:ıy 
ediyor. Bu büyük musılı:i 
l''ilıni, Umumi talep üzcııue 

BİR HAFT AHA 
Gösterllec k · · • 

~----=--~ 
vork ı<ıdyosunun lııld .dı~ı.ı
ghre, laroşal Petc.ı Fr;ıusan. ı 
tamam.le Alman ıı;~:ı" a. "J .ı· 
lmrıııısı hiid sesın n F ıh• ı 
ken,ı.:ıı müdafaa e:.mekle ser -
be.il bıraktığım su} ıenuşt • Ay 
ni r.ıdyoya gore, İtlly~.:ı k t'a -
lan Frnıısnya ;;.reıKrn i,'.J.!J -
sız İtalyan hu·lJ·I' n .ı Lr 
çaı l1:ttna olın u~· r 

J,o·ı.lra 11 t. A.) - \" ,j 
ja14c;ının bilJır iı;t: ne göre, ı\. 
man ktl':ıl:ıl' fli l•rn '"<'r~ ~' 
ı·mre ht nnd "· hu • b h (1ı ı· 
lo ı eıvar1nda rl n! r \' rs. 
yollarıı~ is,.: 1 a l "iı bu !1 

v~ bulunın.ıyan Fr 11:-a .ı. --
1.ırınııı tol ı t lı:ıt" ~ ı -r 
\'C J ..ıyon. ı t!:-.an1~ l a e ' •. 
n1isJcrdir-. J\J..lLa :-., rın 'lr \l ... 
nı tıı zırhh tre 1i;ı 1 ~'!t '' v ft. 
j'('(lltıi.' :';,ı nt ;cmıa n u .. rı . 
t:'" ı..,t·ıS)'•lnıJ.~a .._,<-ld r bt i ?' 1· 
mi~Lır. 

l.,,\t~n':k:.n ~ :..."'." 
Lo 1dra 11 (.~.A.J \T" ı 

yo~u. ıat lO d Ly•ıa , 
r·ok Ahııan k uırunu:tu ı , 
ğiııi hihl.rm .. {Lır 

Jtal,\ unlar <la I•'r"""'1ıla 

. [' 
' . 

Londrıt 11 t A. \ l - i:.Cmı t 

radyo u buı:-;iınhi • ayı.m:ııı.ia, •
talyan kuvveti r. n Alnı l'I 

"ktl'alaı ile n:y-ni 7 ını \n ia Fr.ı.n 
~;wa girdik!cı ni tj,Jd.nııe"'Le • 
dir. 

l\'L.ıcidc 6 - 7 nı.:ı tıı•ddedc y..ızıh 

kvıuı yonL.ır 2 ııci ın d.cteJe y,u;llı 

ınu~~li~flcr 1 .ırılik.~llebyet derf!\.:ele
rinı her nıül'-ellet nJııuııa 1~41 yı

lındJ. ve tit:aı-ctini tt-rk, dc\,r V'..'ya 

ı.u~ ıye ctrniş olanl~r ıc;in terk, de
\"lr v~ya La:;fıyeyc l~ıkJ.dJuın eden 
iion yıitl:.ı. taı·dedilıııl;. \ eya wh \..
kule ct~uılnuş ve:·g1 nııklw.rliılrtnı 

\."lil\i ınu...;:eJ.leflcr.n z ~•İ \ .!ycL.n. 
,.I:! g<lyrı lll~nkul :,..ıhiµk•rin r.;ııi ,.~ 

Yerı:i kıynıet1 ınıl ... t<.1rl;..11nı gLı. de11 t 
gt."Çırrnekle bcrob~r bunlJrl.:.ı ~ııu -

bar, fabrıka, ;malaıhaneıcrd. e veya! Loııdra 11 (A.A.) ...:_ . lev-

bunlara benzer yerlerde bı.ılu.nan ••••••••malllll•••••aı•••DımBEaımım•~ 
butun nıenkul malları tnpudQ ver- , 

dyyeı olmaksızın t.-<.Llecekh·ı- 1 k.ı -
naatf.' gi..ıri.Je takdır \e te-,b;l o..•<..h:ı-1,·r, 

gıde bunlardan herhangi bırJ namı-

na ayıllı olan ~ilYri nıt-nkul nıallar ~ 
bu ıcanun rnucibınce ahıuııc.ık \ergi ~ 
ve z<Jn1ların ~ınunı tenun.ıtı huk
n1uı\de ulup bu n~alların s<.ıt.ı.lnı Slll

da da Ulh:-.ilt emval kauuau huk.uln
leri tiltbik olunur, 

PO E 
Tra~ bıçal?fn ı 
Cildi tahriş etm.,z, 

cildi yt muşatır. 
Her yerde 

p o K E R 
traş bıçaklarını arayırıız. 

l\ladcie 7 - 2 nti ruuddt.'tle y~u:dt 

i:eı'\ t:t ve ka7.anc;- s:ıhiph•rin,n ınu

kellcllyet d!':ret.:~lerici tesbi.t clın·~i': 
i.ızere her vı!.iiyet \ e ka:1..a. nıcrkezl.c

ruıde nı<.ıhallin en uüyuk nılılk;.ye 

nıcffı.urunun re.sligi altıııd• ~u bu· 
yük ınat ınenıurundan \·e tıcuret o
dalurı ile, bclediyel("'ı'Ce kendi aza
ları arasından seç k'!.:ek 2 ı~<:?r .ı-ı..-ı

dan ıPUlCŞ(~kkil l v~ İl'11hına gorp rnu 

l\taddc 15 - İ:;i ve 10 uıH:u ınad-ı 
d('l<'rdc yazılı müddet \ e artlar i
c;.·ınde turhedllnıiyen \ eı tıler \Ju uud 
dctlcr g~çt.kten :iOnra yı~nldl"n tall1 J 

ve to.ıhsıı edıleınt>z Pu ko>nun nı.u

cıbince tahakkuk eltır hnı olan vet
gJt>r 1913 mali yılından itıbaren be~ 

y:l 51 ,nra l.lh.,11 olunamaz. Verginin :.--•••••••ıaı••••mı•m•mıcııı:ı:ım:ıı:ı""'m•mıaıü 

teaddit komısyon kuı1Jlur. T.ıcar~t 

odası bulunnııyan ycrlt"'ede bl. odo.ı.

nın s;cçece~ı flz'11ar yer nP , lt'd yc
ce hariçten ticaret ve zır ıatt.ltı ;:ınlı

y.ınl:'tr .ı • ınc'ktn ·kı OJ "l se1. lir. 
ı.radde 8 - Korni.!iy•>ıılilr ~iıkC'tle

r~ıı n ı..ı 1te1ll"'fiyctlcnıu i. ı;bit e1tıct sı

rtt.d:J. ~ .. rı.klerın dt> ~f'r\·f'tit'ri dı•:·eçe

sini ve fevkalöde kcı.z,1nçlnrını raş· 

tu·c:ı..rak bunların d;.ı. ınuk<.•llefıyetle-

t.ıhsil: i\~ın yapılacak her nf'Yi t..ıkip 

mua elele:-i nıururu zamanı kc:-.er, 
::'l.!arlrlc 16 Bu k~nun 11~~r1 tari-

lıtndc" mut bcrd·r. 

~fN:lı te Ra~ih Aalatyot, Kazım 

Karabırkır ,.e daha bazı hatipler t~ 
f'errli;:ıta ait beyanattan sonra. vur-j 
l•··: ver İ'fj kanunu kflbvl edılerek'ı 

m~li~ cuınaya talik edıldı. M<"murla 
rın kuınu~ları, zeytinya&:ı \'r. Hı şvc-

kiliıı nutkunda bahsettiği dig~r JH
yıhalar ~lfeclısin cuma tonlnntuunda 

ı-inı t kd,r eder. -k?n 1 ul C'a....1-tır. ( 
?\.!adde 9 - Komi< yorııhır r.:ıuh:e 'T 1 

2Un1relc.- n r:-ıi;'.e-' '"f y · de ec ... •l : i- 1 ~ 

n; te;b;ı ,,;n, ıs gun çuıdc ınt ç '"I lnailiz Başvekili 
mı ·eilefLrler. llu muddet Z<.Lf.:nr:!:ı O 
i~ini bıtiremiyen kom yorıların mC'- b• k 
mur olınıyan "'"" d·~· ıu;ıere•, yeri ır nutu 
]er·ne son tnebus int h:ıb1!1da r.un-

Sümer 

M eısesesi 

ŞEF 

Ulğ 

o 
IYO 

1 
den 

F 

'""nyulla ı•ıuUaıluıı. \'e yıne ı 
~ ~ ~e kamyonun boş olarak, sil ıturtarm lı'rliklerıııe men 
~k ıiı~ı kil.lnyt•ııların yaralı 
·~11 Ve l yyarc yüklü olarak 
uıq,{~. <iogru gıltiklcrıne şahit 

Tramvaylarda 
bulunan eşya 

tst.anbul Elektrik, Tr::ıın\ y ,.e 
Tünel İ:jletmelcri Umuın Müdurh.ı.

ğünden: 

• O. b\.i.lün kullandıtım 
pudralardan daha ince 
ve daha haflftlr , 

ıt Ondaki Mklki çlç•kl•rln 
nefis koi:usun, pere~tis 

.. ~lyorum, 

B tiln şimali · frlka • 
1 mD.tteffkler elinde 1 

s ö y ledi 

Muha.s be servisimiw~ kullandan Hollerıth muhasebe m:ıkı
neleri içın dolın.ın ücretle miit !..:ı.ssıs bır şef mekanuğT, f ııh
nacaktır. T:ıliple!"ın, bu makinal:ırııı Huhnsebeye tatb:k.nde 
bılfül çalışnwı. tecrübe ve iht :ıs ıı:ıhlbi ve bu sıstemı idare 
edebilec~k kabiliyette bulunmJ ı ı ve yabancı dillerden hirL; ne 
mukemmelen vakıf olmaları ~a ttır. 

Bu vaziyetleri baiz olanların ;:ı İkinciteşıine kadar K:ı.tm.:ı
oı;lu hanında Müessese Zat 1J lı ri Şefliğine müıııc:uıtlaı ı. 

~~ııll, hav~ or,lusumın ileri 
~. 'l:ıl.!ıında ıl:cn her gün ha
'-i~~rı ve kendi tubırleı"le 1 -
\ıı •"" ve Alıııanlann üzerine 
~ rlllleın at yağdırdıktan j 
~ rı ut k ;~1pl:ııfa tek -
~ -' uı~ donen yüzl TL'C ln -
11;,ı <\vlL'ralvalı, yeni Zel. n -
1\ı~11('~4bi Afr kalı, 'unan, 
~~o Y1alı, ve Amerılrnlı pılotla-
li tı Unı. 

'ı ~ n in s \'külccysi deha -
, nda o kad r eyi <luy-

ı id hu 

t t r/ f'. r. Y~~l 
"- ;.,,-. :··.. r. 

"~ -r. 1 rah·m 

1942 yılının Birincill"jrin ayıııda 

Tramvay, TU.nel ve ()tobUs arabala

rında bulunan eşyanın ınufı·edatlı 

lıstesidır· 

.!\Iuhtelit cins çant.ılar 
Mul te• 1 cı:ns ç&.ına rlar 
Kcı.dır. ve erkek eldıvenleri 
Kadın ve erkek ay-lkk l>ıları 

Kadın \"e erkek te.rn: yelen 
Bastı>r 

Ki tap ve eVT-.akld.!' 
Şapk ı, bere ve \,:..1skell"" 
Rop kcnıerleri 

Atlı.ılar 

Dolrn ı kah~ra 
}{ol Sl t·eıı 

1\ l4 l 

T ~ıh 

{,O k 

vroı 

">e"f r fı :"'l 

m tl letj 

ı. 

ADET 

39 
12 
18 
13 
12 

\ 

3 
16 
20 

4 

4 
2 
2 
1 
ı 

4 
4 

s 
1 

) 

ıt o. botun ~iln sablt kalır 
Çünkü torklbınd• ba~k• 

htc bır pudrada bulun
mayan Krema kooU~iJ 

\.'ardır. 

• Yağmurlu, riızgirh ha
vaya ratmm Yeni TO
...:alon Pudra.sı t.enlml 
dalma t•ru tu. muha
faza eder 

ıt Eminim ki her ne ba
hasına o!urs.a olsun ban
dıın da.'la iyi bir pudra 
bulmak ımunı """tur. .- ...... 

( B.ıftarafı blrincıdc) 

vetli kaynaktan b'ldirildii(ine 
göre, Alınan savaş uçak! tiyle 
hava yolu ile tasman Alnıan 
kuvvetleri Tuııu.;ta yere inmiş
lerdir. 
Amerikalılar 1'unu:,a girılilı« 

Londra 11 (A.A.) - .'ı.lman 
radyosu Anıer:kan kıt'alarınm 
bugün erkenden Tıınu~a girdik
lenni bildırmektedir. 
Fransız filosu ~uı:ı ra" ·: 
Nevyork 11 (A.A.) - Fran

sız !'.!osunun Tulondan ayrıl - 1 
dığı. ve Birleşik milletler kuv -
vetlerine jltiha.k etmek üzere ol J 

duğu sanılıyor . 

Chu.rcill Mısır 
!ıa:vekatını anlattı 

'Londra 11 (Hususi) - İn- ~ıayi Katran isti yenlere 
f' ı,. Kralı altcıc1 GeorE'.e bu -

u t:Çocak ve Ceheant>ındere or lOJ ı. ,.ırıda çrı.n1 çıı n i ı c'.trıay K;ıt_ 
gun kısa b:ı nutukla parı:ımcn- ı·ıın• imal ettırme acy,z. 1::.tcy"'rıJCJ"e nu...n e gorı. r.l . Ah tarı 1 ... -r~1n. 
toyu açır• tır. Kral nutkun,la . 

de Şirketimt.:e nu • .racaaL.J.rı; Kısa Teiı;; . .adrc- ı. Mersın TORMA.?1 
tl'hai 7.afere olan ıtrmaaını be - Te ,

0 
• , 

9 Jıı•lml"<tir. 
rROS ORMAN Ş RKETI •\ i:RS 

Ba"vekıl Çorç'il tle s<iylcdiği 

hır nutukta .,ısır sef r ~i anlat- ";iaiiiiiiiiiiiiiiim-~~;:;-~::--;~;;;~;;-:;~~~ın-•n_ı,ı_.ı_~ 
nıı$«. J3unuıı büyük bır zafer r ~ YERLi v• ECNEBi EN TEM INATLI 
oldugunu kaydeden İngiliz Baş
vekıli neticede çı,ğu Alnıan ol· 
mak iizere 59000 M•h\'cr ııske
nn.n harp lı tici edildigiru söy

MAKİNE KAYIŞLARI 
lemi.'jlir. GALATA ESKi CÜMRUK SOKAK No. 34 



• 

a 
t•raft 1 incide -- s • ..

d~ıim •. h 
lt-J' • lr. 

BAŞKA 

.lı bulunmak, tedbir
-nd r 
rrtEMLEKETLERE 

NAZARAN 

Fu~tirl, mc. Jc ;etim.izin ka~lanm.!
f:. nıt..'(·bur oldugu mahrum.yetlEr 
L t tr; "llen ~ ct1erındkir.e r .• ız ...... , 
·, c.cnece ..... ad .. r azdır. Gun gE:ç
~ kc-c, yeT'I_ • enı tehditlerle k.:.r Jas-
111a\.; rrıet·b • 'C'İ\ b.ıllı..'1d!Jı.,'1Jnu, da _j 

ırıa go ... o. ?ıd( bı.ı•u!"ldt.: m. iC ,;r.; b· 
ı ... ı tç, , "' zırlan 

her va• 1ııı..ıer er. bQrcudur, 
Ark.dı •• 
11;.rbın ı y lr:-1, ::ız çok r.oh t ~t· 

proık. Cü "• rnc leketiınız am-1 
.. rların<'kı ı4h 1!..t ve hrac t ;"rh tırır, 

kle\:cut oldtr~ ı<:ln he:-hangı clo..n ·"· 
re mah :.1 ·~ ,.t, kend.rıi h~tı re
rek bir d<.>r eye \i&.mldl, Bu )·ılın 
~ büyuk d cıı ., ·rurk hütçf...c; ,in/ 

u2erir,de gc.ıı l 'ltlu. ÇiınkU, sulhu
muzu korum.ı ~ Ye kurt<.1rnıak ı ·.ı, 

k05koca b.r Ttirr; orı.h.o$unu ôr n: 1 
ım>U\h i.llhn ~ h .~ri:ı. \ e & h HltınC: 

1utn1o'I!' n ,_ b r <ılduk. 

H.ırt 

yıiıncLı, yl'r ) er d lıkl:ır hi. ~r.lur
du. Çu u, r. r- d' l ~ ı yle mal :~

h,+\ <;ok 2orl. ,ı. ı g;bı. P.ıe>mlt•ıt('t 

c;<><'l1kl: ı •"''n ~ah n'tınd~1 tu:.. ırrı3! ı 

c;.1 bir trr. ı• n t·h • .ld::i c;ot;altır .. n 
dı e ' ı t b~~ılj <ızo.ıl'.1;3;..;, ... 
bo.ı 1.,rlı. }rtP b. 1 r;ı l' l S 'Jcplc dt: 

aı tın. .:ı ba 1 :ı-- •• n f.yatl.-.ırla 't b 
yuıdı n y... •1, ı "'' kü ·la rıuc. t!e
Jr rtmt ~ "• r. n d~=)~n Rcf · S :
tl.ırıi h uc •. c, 1 fı nln U ~(•en 

ı..;ınao.ıtl::ır ylıc .0::.r 1..,r al<l1. F y .. -
l.'.Jrl;., nıuhtt ,( rlt·rlt. muc:dc~( ,.c 
\ı;; ltıdı. 

AJın •. n m rlcle k rarWr1. :!''n -
Jıfr:ni da" f'l < t J. ı·e?! l\ar~ırlar d 
daha Jk , d. ı. c:rt r rl rı 

ri kıldı "e Lfı)lı<t , kartırd;: n 
ra C"t. lcrPk, nıc r. C" c-t <i:a 

bır('ok m:ı11ar..a. cl kc.nut-nağa 
ll{'rı "'irl d • f... knr rl;Jr, ht.r 
bckl !' Jr. • p 'i 'TYİ ı;~ rJ • 

A7. bir z m-an · •· c.ı. nıc"'nlek~t cı.__.-

hilinde. ıc ı f "$ • • 'a t.~ızı ... J .. 
t·ulmak: unk. n ız ı ı- h;ılt· gclf1 1 ve 
n:ı('m :r rt d ıl ı t1c ko. koca b 
k;.rar z, r y <' ı. h. ha K• 
~ısında, l1c ı .ı z, C'.Vcid .tı c: 
d rruzc, o r U. t o r "'I •· 

ğa b•l l dık. A ıKı bu K ıoırl 

';ı hi(' d :., } C, l.ı. '). rrJ 1"I l: 
etınma o1 "i h. yı 

J"Jııyrh7 

r 

' -
.rı 

e 
d:ı Onur.e l!'t:\'E"Tf'd,k. Boylece fiyat 
k rar1arırn zır. )U'ktinü, dCiha ziyade 
çı!U;i)e ,Yı.iklEtmf'ge devam ettik. 
Bu yolda dc\am eUo-eydık yo.ılnız hak 
sız.lıkları yıgın ha1ine getirmiş ol
rr.okla kalrı1ıyacak, istihsalın szal
ma~ı gibı, btiyllk bir tehlike ile de 
karşı k<ırşıya ka.ln~ıs o13cakuk, 

Onun için, bund<:ın sonra da, ter
ltmedcn p~ra kazanan müstehUk1c
rı.ı, alın ttrınirı yaraıugı mnh: uilc
rt', ui. ... ·ı;. }a kı.pılnıaks zın, d(-ı 
~t.T ' vııt el ı l :. nı d m 
)•\,,tın ..... <:aı..J~IZ. lBI<ı ~ l -

.. )BT nd:ıo: ~cınra C! • 1 nra.~ kar~r-ı 
l"rdaı, tın çcık arayac.c.ı.tım :: cıht:t, bu 
ka : darılı tatbik 'e ukJ. t<.ıksın1 

k.dbiliyeti ol~ıcaktır Çu k u bc.yie ol
mı~an k:ı.rarlann, suratll dtU Y•l io
k ·;.,~· Neccı.ne ve r • A, fen~lık 

yortıf cağ.na şUphe yoktur 
Bız bu def~,, t&tb!.n: kabil.yet olan 

\'(' yuku ~dıl;;ıne. ta.ksim eden t:ura.r-

1 
l""ı ı nlc,,;k. Bundan so da böyle 
y;ıpa ı~n. ÇunAü, maKs: da r,nc<ık 

r..u ,1ı1dan varaci..ltlIT" kar. :ı. Ni-ı 
ft-k ın, bııgtıne k;:ıd;ır ald.ğ ız 'c 
rn h. f, z.:ı eftigi'n1 z kır. rıa ın hiçJ 
b ncıt' t.n1t.:k ""Ok • .sı-d n t r ttl!

st: ı lrnıc. ' tı.r. liut> •t t Vf· pirin<;-' 
ıt tı ~ ~-C1t. erl trıhsıl etrrıektı.·y ı Di
gc ı;aJ · :-da da. t'· d n ta
y ol .,,, n fiy ];:ırda, b, ·le: ı~iklık 

oı :'), 1ı~1şhr Bt. böy~e ,,111. l bc
ı. bt- ht:dtfırn·z.!n d:f(T f'f!'ı~Jnİ 

• c l rch n, mero.l<:kctie PO, m 1 ve 
mı.t d fJ.,, t kavıı· r • k um oi ttı-

1 ı..- ı f·tmlrr .• tir. Cunktı. heı 

şı:ye ~'Tien. Uası~c .. g rl m .z ohıo 

huı.:uo,ıt fı:ı atl<:ırı nld yli ii<lu. l-Iu
lıtıla'" b<'. ıber Vf.J'•l n:... takibf'n 
rl.J;"r gıda m ıdric1c-r !c a1fıC::c pi'.-1 
ho 1 '" tı. O k.-.ıdar k., t>.ı~·i 

l:ır1n t.ır ~<•t'U, dur !tu 
t : ti nı l le f!f'.rı<.:e- tı 

lun y 
F' ı'A7LP RIN Y KSELMESI 

bu-ı 

D .. ha C) :ırll" hul T! :ı• te,.cy<ı&:ı ve 
et ~ b ~:d ı c: .. ı !ıy tlannda 
,,. ı 'ı ölçu L Mlı i._., ö;.edcr.ber ı 
n u t'k 1t:r .. ,ar.'ıını \crC..•tL-nız 1 nı

f .. ~t ıı )'t'k~ r veya yon: drı.ec·C'k 1 

k~da a:ı:dır. Çilnkı... y • . rt;:ır-
'ke rutı.ıt t, n 01 f'n Ktı:. 1 e-
l ndt l u1unr l 1 u cı;;J, d. •er g•d. ve 
h, de kcj: ... ı-un 

ult.ı. l,!J gö-
r 

l u tarzdak f:y t yük lmc-
1t>ti. .ut de" ! ( • b r }L.\d d hiiin-

Arad< n 
Vt:rn)l'f'.C' t
bU k~ll 

lar~ıktı. 

cv !""'1 h l1(' k o .ı d·, bu~ J l_ r r el~ 

Jı' Pu 'l ı. 'ile ... ı.ı r bclk de n .Jfl ?ç, n oı l t. Çunkü· 

trkırrı.ıı.ı lı 

... ·J C .. h. lJİ o-, A) 'F-!u.itÜ et ıl , re ı 1 y tl:ır. 

ile tıuylc ~ır yol tu . '· bu r. y r-
ı.:. .Cac:ı olma~ iti- du. 

tınr y1e, 11 ke• z en buyı.J • B) Bu yolcL:.ır. 1 çok du ıJk oı ... ıt 
m( clt ııi te ~ ı ed h ~hı.;ba~ bcık- kilylıi h;ıy;ıt tiC ıye n l t z kal-ı 

kır.tl.l, •~d ı,;, nı alcl•k ,.:e kınm , ) rt:klcr m..ıi fcral'J adı 
bu f\;ı.r. ıı ;J· r ı.pırız yüzdel J<'C l k ' , Pn..-l m n h lk .:ık 
25 ie-rl~, hç uı.un ve büyi.ıtll 
;şPhırh_ . cmı iyı.:t al- 1 
tıı,. .11· , • , e •c.ııızım c.-·tı,ş-f 
J;ırı y~p 01k u ı -· ~.ı dc:-c-
Cf'cif' ı ı ", t ol,.<·ı m 7.. kan .. , ı hfl
k riH1i. K 7. p nç halj,;:ı d~ da, 

ay..,ı k •. ı - • t C' \C .ıynı istıK3trıeU.1 ı 
k~u·:ır -.ıl 'h • 
COZONO~-IDE Tt..TULAN NOKTA 

J\rk. d tilr 
(-;tırn.> ·r u .... '!, hukOmc~ .nı n, 

tırı'. n.r.ı b r 
df' c·n C..t C 

t•l,... tt· f' 

r;ırl:1r ı, ;.11 1 
bil!) lırıı ıı .. ·. 

r ı ~lırkeıı, u.:tıın

dw. '• t'n t;flk hn:" s;
c hct, al:nac ... k ka-

T(•kr;n· 1'111 u un • biz bu yo1d:-ı 

fı)<lt kontr' hı l\Jr::ı.ı1arı alırken ı:-ok 
muhın1 ~ yf yı.1.ı, da :n;ı gözo:ıiJnr1r 

tu1tuıt \'(' butıda:ı S('lnra. d<t d· !rr:..: 
go,.onı ı~r1 " bu urdurac:ı2,ız. O k~y

hyt t d . bu .ı- •• rlardan doğ;ın yü
ltlın, 111 t• b ' \'C ve mustah ıllcr
drn tt·ı ek ;..,,.p ed<!'Tl ·va~anda~lc:ır ;ıra-

11rırfrt ıdil .. ~ ~ t.ı.ks~n dir, Bug,·n,. 
kolı~r. 1 ~ .1. r, dÖ\'izll, dö\ ı;.3z 
t:ıka Jı. t:ı: ız, mf'rr~ei<ete gc~ı:-n 1 
11,.115.t ıı r ın fiycıtl~rı ÜZf!r -.de 
tıi'lk:ı'l'l olanı;ıdıl;. l{ezalik, hhı b"r 
ı;11 lt yo11arla yapılan alış veri...:lerdc 
mı·ht"'·frJC"r- ve vurguncular f;:;rJ
fı;:d;.ın :t.ır:ıtılan yüksek fy;ıtl:-rın 

ve r1 et k prt s e de uygurı 

d c ef, !:yatı. r 
bı , dde clu "ı adı. 

B b s d nL'ı.ı b ıl tle 
a Jı y . ..ıdJ ve m d1.ot fC.:. l r ı1c 

~.l ( rı .e gıcl 1f'dar :t edl"n r.- 1-
J;orıl r eh -..· tı li' u .ıru-

n1t: a dı E:r r :en-- ei'.r b:'I ladı. 
GELEOıVELEF.E VERiLEN 

VAZ;FE 
Oı·d:ımuz ve k. r g-Or.lerim.z itin 

h;.ı2 tarı~. kt ;a )!duğurıuz st klar -,, 
,yaz o. t·1' ın er f: .... e ba~l::ı.m:-ısı bi-
z. tel.J• L. du d ı. M,.. C.ı."Yi bır k< re 
d:ilıa lctkık etlık. Ala.cağ mızı al
madc n, hubub<ıt al~ş --.:crl.Şini scr
bc· .. t llôn etmekte yine t"hhke g(Jr
diik. Stok r.'ını ı t'ritmc~rn ve ŞC· 

h_rlert- eltrnPJt bulc:.n bır ç;ıre ar;ı

dık. Bu çareyi, beJccLyelcrı m:ı\·;ık

katf'n j~e sokmakla bulabilf"<'egimiıi 

firRıt ellik, Belcci'yelere verd'ğimiz 
bu vazfc~in başarıl:-bilm~si için, on-
1.-ırn Yt'r' yer krediler ac;tırôık ve ay
nı zıtm:ilnda munyyen t.a .. ıh~erden 
itiharen kenct.l!'r:ir.e hubu;;t vermi
yecegimizi bildirdik. Bundan sonra 
vüı.lett(' bcledıye, buidcıy anbarı s;,
yı1an yerlere hacum etti, Hcrk~in 

kafasında kendi şehrj için bir yıllık 
bir tok yapmaktan b<ı.şka b:r kıy
gı mevcut değildi ve böylece her 

limi 
yerde bir fiyat yarışı bac J;ıdı ve h.ic 
bir !:yat, bunları yarıştan vazge(i
rcmedi. Bu yoldan, hububat fiy<ıt

Iarı ve onunla beraber diğer gıda 

maddeleri fiyrı.tları gitlikçe artarak, 
bugünkü rnubaliıfalı raddelere .sli
rc:ıtlc eri.şV. Ar,Iaşıldı ki, ihtikAr, 
tüccnrların jnhi!arı altında degildir. 
Bu, işin bir cep~idjr. 

Jkinci cephe!<i df', biz.im bu işte, 

ticaret kabiliytıı olrıı.yon ve kftr-U
zan..rLı ~Jfı.kc. A b.;Iurırnıy<\n bel('di
·eteı n, bu: Si b. f.•r tniyet ek~'"'r: ;ıı 

c.verndcn grrr t:! (\ rn:nnızdır. 

Fnkrı" <in, bir ...._çüHl:J \..epht>!:i var
dır k , o d .. , o , ha{;,:J gort€rilen 
g~ıyr t!er t- f;,..ııi;.t1lt·ıın, ht:r $t~:e 

ra"me:ı, bızı. b ,-UK '1t mı~,...bet bir 
net'.l'C'YC yakl.a tpm,ı"ıdır. Çunkıı 

bagiin, eli•.,. .zde, h ç tıır vakit malik 
olrnoıdıtımız t hııl ul•o- t rloku mev
cuttur ve bu !'[•Y''<h.• Y•'· ln ve büyüit 
korkular zail ıl .. ş bUlLnl":'.'.•ktadı:-. 

Arkada<:l r, 
Bazı ~en-. eı~cfltıı-V- rloY:uz göbek 

drrl int s~yab :<-71 i'd<ım;;.r:ı adl 
derl'"'"r.'?i:). B z·r rr ılh·tırrdz bütün 
tarh boyurc ... , boyJt• .: <a:<"alE"t 1.3nı· 

m:ıdı. B,z :n !an.dır-ırıı,z as..ılC't ruhi 
asalMt:r k. o o~, \ı!;-e yaı·tıgın1ız • -
!erin iyilıklcrH: n, ek nder;nin, ce
C':ırt·!le, ;ı.Çı~: ,.c ~f n 'z t:ir ytirek1e 
ort. y~ dôku.rr.t ·n· (·ı ıı·der. (Alkı~

. lar) Onun ıc·n, l.uıriınkü fıytttlarda
ı:j mesuliyctıe, hukümt·tin hissesi 
bulur.duğur.u ~f.yle!"'ktn, duydugum 
ıstırabın ) anı f'n~·ırıcla, hUC\Ufd bir 
haz hiS"(c1 .. Y• ı bu f<ıı-ll·ı ımı, milli 
8$~ıle~ krııd(·lc.iır ·2r uygun gorece
i:IT'izı ur.ı t c-d ye um. (Br;rıvo !es
leri) 

KÖYLÜNÜN YENi GAYRETi 

Gıda nı<ıddeler: ndeki pi-th:llıhğın 

istihsali t<-şv it e:clıci bir iyilıiı;:i oldu
gu da inli;r erl..:lerr,(z, B!Jiyoruz ki, 

tcdbırler rrıu,.·, k .... t tf fil: ıl.~rdır \:el 
bu buhrar..ı ,,am ve k<:ıt ı rı1eırflk 
anc:ak :~lııl.t:< lı c ıırrrnak yE>nebılı
riz. Bugbn:tU rrn•b~ılilgalı fıyatlar 

kOy1tı'l•ü ... U to.ı:r:.&a bağl.:ımış ve bl>Y 
lece kôy :ımuz bu sene hC'r yıldan 

daha faz!a \ıjr tdyı rtle ek:m !aali
v(·tıne dc\·<ın1 ctml·ktt bulunmuştur. 
Biz bu fa Jiyc~e ırıuhtaç l<cıyJülcre 
30 1:-in ıon tcıh:.an \errı«~k EUretiylc 
t"tır<ık t.:tUk. 
~Bundan ba&k ı h«.;r Sl ne rnuntaz~,

man artan dew t t ~ f.rı)t.ıtı, bu S('ne.., 
d;.1ha fEr.ic: b r ~dı.rn atarak ~eçcn 
~ene~ e n z~ aT" yl.ııde yü .. e yakın 

nis.bette L;r t(z'lyüt kaydc'<lec.:ektir. 
Eu mu:ı.<: et etle f< l ıka ve mil

denler ---ııızde ~· l an ışrıltı imiz.in 
mcmh~~:et~e yflt • 1':.lıı;ıınız f'Serlerc!e 
bUyu: h~- tl( i <ıld bUOU d:ı ı-:C:'ylc

me' y.m .. >\df1ler \ e ehl'rr.mi.yefl . i 
gun g-eçtik ·e ~'·&.:al. n Turk işçiler!

n:T' ıhli~ru::l rının arttırılma. ı, sıhhiof 
içtı a. ~Ur\..m rır.ın auzcnlcnmeEi 
hLkümetl!ı·. i çok yak :;d<•n ilgilen
diren müh.:n bır :rneVLudur. İş ka
nunı.ı :ıe ı r. .. y<ıtır:a müdahale etnı•; 
ol~n Cürr.h~ırlyct HükUmctı bu kn
nuntın ictıı...ar~rı ~;ır.-ıanıl;ımak için 
her gLin d; tc:ı d.ki:itli ve daha ga:y

rctl! olacakt.r. 
MEMURLARIMIZ:N VAZiYETi 

J-Io.rp yjllarının valıın çocukların

dan bei>:lediil fedrkfıı 1ıı:-ı en iyi an
lıy::ın meo ur 1r mız ohnuştur. Bü
yuk ıı::ahr;..ımıye!.leı e kcıtlr ıınrak ('3-

lış n bu kıJ.tle ltırıcle ı-ck iyı calışan
lo.ır oldufu g!ti fena ~all"ilnlar da 
vrırdı:-. ty lcr1 m kfı-1';ıt1ilndırmuk ve 
fcnalıırı tc;:a!; -clı.rm k ic;in daha 
dikkat!i \·e h.ıssas ol;ıcf'l;ız. (Bra,. 

sesleri)) 
Dev!et eJ!)·lc yapılan bc-nıin, l;'\s

tik, C' mento. d<''l'Jlr tfvzıa!ı etrafın
da \<ıki olduğu lt'•yJcrcn !>U!istim:ıl

leri bertar~! etmek jçin ;;ılakalı ve
kfıletlerln dikk.:ı1leri bu rnc-vıu üze
rinde toplar:mıf:lır. 
Arkadaşl2r1 
Arzettiğim gibi, bi1ha~sa gıda fj

yatlarının hic b:r Olçüyc sığmayo:ın 

bir şı:kildc alıp yürümf!!'!i, sabit ve 
mahdut b!r lratln geç1nen milyon
larca vatandaşı, b;r ıstırap uçurumu 
ile karşı ka.rşıy:'I bırrıktı. Bu manza
ra ile karşıl~;an hükümetimiz, bU
tün dikkatini, bu mczUırip külle et-

Y'-lnız tok _tük heyecana gelen ~ııııııeıııeıııııııı 111111111111111111111111 
P'Cltçler ba,;ırıyordu : j 
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İki pehlivan bu hıı:l ile ta kn- y K A ~ .. ,•J z:ın d·line kadar sürüklenin l! 
~dJ:lcr. O derecede. ki nihayd 
kuz:ın cLbini de geGtıfer. Az ka!- ~-------------------.. 

~:~ k~~~:kı~;~~a~kfeera':~rs~1:!~~: 1 1 Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur 1 
b'r iki daha bnlıklamadan son
ra scvırr safları ı~ine girdi. Se- Meınis, derhal dönerek hasmının 
vircıleı. safları acmJ~ pehlivan- elinden çak kün!.€6ini aldı ve a
lam. ,,;cydan ,·eriyorlardı. Kel lır ahnaz ~n birdenbire doğrula
Mcmi• H'·n ,·az;yct çok fena idi. rak ayaga kalktı. Hasmının 
lJ•·rk ~:emis'n. kurtulamıya.ca- gnıtl:ı.ğına dayandı. 
. noı hükr.ıeta'ıişti. Fakat Memi- Sivaslı ile gırtlak gırtlağa 
< '1 imtladı,·u bir cadır erii;m;,~..i. gelen :Memi§, nihayet kendisini 
\ pehliva.'1 sfo·üklene sliriikle- kurtarmıştı. Sivaslının ayağına 

ağ,.;cınn ::urdukları çadirlara .takılan bu iplcı: onu, !_ıaroketl~
dar geım;,.,terd .. MemL], daha rındcn alıkoymtL'}lu. Eger bu ha-

1_.ıla iine hamle edıyordu. Bu sı- diııe vukulxılmaınış olsa idi, 
r.ıda S'.vaalı Abbasın ayağı ça- yüzde yüz lleroişi tepetaklak 
d;r ipl~rı"c tıikıldı. Çadır ipı getirecekti. 
koptu. • dır ıı bir tarafı çöktü. 15'.~I Memiş, ayağa kalkınca 
B\ı. kaı g3';,<alıkt.ın istlfode çdc·ı ba:;ırıŞIIl.11ar oldu: 

- Meydana, meydana! .. 
Bu, sırada CazgJr, yeti.~mişti. 

İki pehlivanın arasına girerek: 
- Pehlivanlar meydaıı.aL. 
Diye seslendi. İki pehlivan o 

ôerece hıza gelmişlerdi ki, ça
dır üzerinde de kapışmış bulu
nuyorlardı. Akıllarına meydan 
fılan geldiği yoktu. Nihayet iki 
pehlivan meydana· doğru yürü
düler. İkisi de soluk ı;oluğa gel
mişlerdi. Seyirciler, Yemişi hay 
retle seyrediyordu. Abbas, ku
durmu~ bir boğaya dönmüştü. 
Burnunun kanatları gcr\lınış, 

• 1 bii •• u 
rafında toptamağa karar vererek 
birçok içtimalür akdetti. Ve mesele
nin bütün safhalarını, haftalarca su
ren bir tetkike t.'.ibi tuttu. 

Bizi, haftalarca tizerinde çalışma
ğa mecbur eden mevzu, herkesi if
gaı eden pahaJıl;k, bilhassa gıda mad 
delerindeki pahalılık ınt·vzuu ol
muştur. 

Bu mevzu konuşuJurkcıı, daha ilk 
adımda, p('l5ta - telr.ı-ııJ, tren tic·ret· 
lc,·inin, kum , ,pl•k .. t" cıire ~lbi, 

dt.-\ Jet .ı.1{1E..'S (' tlt·rı r:ı; r ıfıtının u
cu lugunun, <l·~e: Y'- ıl ,.c itha J! 

malların pahal:lıç:ı .:Jl' büyük bir tt::
z"'d ~~kil etrrrkte cı}dugunu bl•~di.ık 

ve kendi ke:-:ı.dırr.ize roı riuk, at;·b<:ı 

de\·lct müessec:.tlt!"i m;:rn\JlatJnın n
:y:ıtlar1n1 umu!"'" t liy;ıtJara inlibai< 
ettirn1ek mi ic~bPder, yok~rı bunla
rı, tevzllerindekj suiistirr·<.tl ~ayi,ıla

rına \'C cesim fiynt farklrıı ına rağ:

men, ucuz tut"J1<•kbı Gc•.<ım etmc:-t 
mi daha. iyidir? 

Bu sur>Te, bu mtır·;~c<elf.ri zararla 
işler b.' _.t# ·.":len çıi:.c.ı..·rr,..- ...-: ~ar tiyle ''e 
bazı zaruri ist'.sneıl~rchın katı nazar 
ucuzlukt~ dev:;m ce,·abını verdik. 
Tevzideki sui:s:. ·n;ılleı n ci(', zamnr.
la., ~alışn1akla azi..l<"H ot 1r·a inandık. 

ZORLUKLARLA MÜCADELE 

Halkın '-'e tücc-trın elın•le bulunan 
alelhusus gıda rncıdc.lt1Eıi pahalılıi:ı

na gelir.re. bunu:ıt, ht.r "eydtn cv
ı..·eı mücodele c~menin Jü7umuna ka
n! olduk. Ftıkaı C"lün jçin ku .. vc!lc

rimizi, herhangi c:crjı:; bir ~;:ıhnda is
raf ctrn~ktenc:e, on1;1'tJ cJc;h;ı ziyade 
bu p;,J-ıahhipn kuı banlaı ının bulun
duJ5U ~ah::ı etrafında. trıh.,ıt f.><lerck 
ı;alışmanın daha faydalı olc-.catı ve 
seri neticeler vereteğ~ kan;ı;-ıline va
sıl olduk, 
Aynı beyanr.cımenin dıter bir ye

rinde de "Zenı.n ve paralı adamlar 
iı:-in b!r mc~<:je mevcut d!>{;.ildir. 
Koylil ,.e çif i, bu maıı~rın radecc 
~;..tıc:landır. A c'e , e t· .::ıa! yevmi
yelerini "Ve j}lt:rinl yen1 qnti.-ıra d;ı

ha c\·\'c!dcn int;bc..k ett 1m15'!eı·dil'." 
diyerek, böylecf", devlet yard:mının. 
dnr ve ~~bit gelirli ~abaya ve insan
lar.ı tevcih edıJr.~esi ıaı.ım r;eldığini 

anlotmıştım. Bu dt·fa drı, ı· .. lktan ol
sun mcr11urdan o1sun, cl<ll' ve !ahit 
gel:~·li aileleri paha1ılı~ yükünden 
n1Um:.tün olduğu kcıd.:ı.r kurtarmtık 

liıtımdır, kürar ve J:;ır.;4eı.t;rıc bir ke
re daha. ,·ardık. Hc·n1en, h<'men ka
m:len şehirlerde oturan bu hDlk t.a
b;,ık:ısını bu dl"la dah.ı y'1kından tet
kik ettik. Gördıık kj, Tıırkiyede, 

nüfusu on bhıı tc~avı.ız e<ic·n, t-chu
lerlmizdc otur. n ıru;ınl'-r•n ycklınu 

2.6'60.000 k'iid.r. Bu .d.101 !2m;r
1 

İ5-
t:ınbul \'e Anksrada otur. n bh- mil
yon in~<..nı du .. ccek oluts<.ık, 1 niıl
yon 660 bin ·~i"ii k<.1mo..ı1:tdc1J .. Buna.

1 normal artış payı ıl.1ve edilince. 
1.800.000 eder. EKtı~ch."r, Ayciın,1 
M~nlsrı, Sivas, Sarn.,un, Konya tibi 
schırleı·de otıır,~n bu ?ı.ıJ:iıı', herh.ıl

de üçte Jkısinfn, htıbul:ı. t veya d!ğer 
ziraat işleriyle :r.csgvl ""cya b<.ıı.k"'

ca yardım dışı oid:..ıgu rııuhakkJk-

1Jr, • 
Şu halde, 80 ktisur ı:ehiıde oturan 

J.800.0t\J kişiden, ytıJn1z 600.0('0 i 
ya.rd.m:ı muht<lç dernc .t.:·. 

On binden az nu·u~lu şehirlerin 

zirai sima~ı dııhn flerid:r. Onun itin 
buralarda otur ... nlar1n Yiırdıma mııh 
taç olanlarının yEkünu 3-4 yüz bini 
gc\·mez. 

Ankor;:ı, İstanbul, İı.rnir ~ehlrlrri

nc gelince, statistiklf:re göre, b:r 
milyondan az oian bu iit şehrin nü
fusuna bir artma payı ~Jo\ve edilerek 
yekunu 1.100.000 ola!ak kabul ve 
bunun, 500.000 i yartlrmd.-ın müs
tağni :lddcttik ,.e bti7]ere yardım e
dilnıesi J3zım ı:e1f.'n vat<ındaş1arın 
yckünu kiiçük şeh!r]erde 400.000, 
or"31a.rda 600.000 1 üç büyük Sf'hri
rnizde de G00.000 o1ara'k cemnn 
1,600.000 tahmin etmek rurftiyle 
her halde hakikatin cjvar1nda bir 
rakam kabul etmiş o1duğumnza inan 
dık. 

Şimdi, en mühim iş, pahalı]ıkt.ın 

en çok muztarip oJan bu bir buçuk 
milyond;:ın fazla o1cın haTh:ın tesbiti 

suratı takallüs etmL•, korkunç 
bir hal almL~tı. Memiş ise, ser
semlemL~ti. Şaşkın bir hale gel-! 
mişti. Yüzde yüz fel3ket atlat
mıştı. Hasmına bir daha kapıl
mamak jçin ·büzillüp duruyordu. 

!Fakat beş altı dakika sonra 
inatçı Sivaslı, yine Memişi bile
ğinden yakalamıştı. Ve, yine te· 
neşir patlatana getirmeğe teves
sül etmişti. Kel Memiş, oyundan 
kaçarken yüzükoyun yere düş
müştıü. Ve, yere dü,er düşme'~ 
do derhal kıçının üzerine otur
muştu. Çünkü '13-k küntesi be
liif;ı daha hQIS. üzerinde duru
yordu; hasmına şak küntes!ni 
vermemek için bu şekli tercih 
etmişti. Momiş, kıç üzerine otu
rarak ellerini de uzattığı ayn.k
lanrun paçaları üzerine vau>.tti. 
Abbas, hasmının bu hali kar ı
sında arkadan kemaneye geçti. 

(Arkası var) 

idi. llk nazardn, bize, pek zor görü
nen bu iş jstikametinde çalı~ırken, 

müşahede et1i~inıiz bazı kolaylıklar 

blıim C~iı ·etimiz artırdı. 

YARDIMA MUHTAÇ 

VATANDAŞLAR 

Maksadımız, büyUk, küçük Jebir
lerde oturan dar ve sabit gelirli olan 
larını bulmak ve tesbit etmekti. Res 
mi istatistikJeri tatkik ederken gör
dük ki, umumi bi.ıiçedcn maaş ve 
ücret alarak geçinen insanların ade
di, 110.000 dir. Bunları, karı ve ('O

c·uk1<1rı ile beraber 500.000 olarak 
k:_:bul etti:c. Yetim, dul ve müt<:ka
itlerin yeklınunu da 60 bin bulduk. 
Ve bunh•rın çoi;u, te:t nu!ustan iba
ret olduğu için, onları da 100 bin o
larak kabul ettik. Bund:ın sonra 
mahalli idareleı·lc belediyelerin, dev 
let iktisadi te~ekküller:n:n ve mül
hak bütçelerin ücretli veya manşlı 

olarak i.stihdnm etikleri menıurların 
rın yekünunu ar;ıclık. 

1.600.000 olnrak kabul ı:ttigimiz 

d3r ve sabit irath nurusun 1.300.000 
inin, kolayca tesbit edilmiş olduğu
nu gördük. Geri;ye, hiç bir maaş ve 
ücretle alitkası olmıyr.nltır yüz bin 
kişi kalıyordu. Bunların, merkez -
den te~biti mi.imkun olmadığı ic;in 
bir an cvYel de te~bit edilmeleri i -
cabettigi i<:in kaynıakcımlardan ve 
belediye reislerinden oturdukl<lt'J şe
hirdeki dar ve sabit irath insanlar
dan, ekmek ''e gıda tedarikine kuv
vetleri yctişıniyen Yntandaşların a
detlerinin te~bit eci:Jerek bi1dirilme
sini istedik. Bö~·lece, bir taraftan 
bunları yapar ve der ve sabit., gelirli 
\.:atanda:;;lara yardım sahası çizerken 
diğer t.ar<ıftrın bu \' atanda~lara nasıl 
ve ne kadar yardın1 edebileccğim\z.i 

ar<ıştırmaya ba,;;ladık. Gerek bu yar
dımları temin ve gerek p,.ı.;c;adi buh 
ranı kar§ı1anıak için, üstürıde, b:r 
karara vasıl oldugumuz me,•zular 
şunlardır: 

1 - Elbiselik kun1as ve ::ıyt:tkknbı 
2 - Iiububat, 
3 - Bulgur, 
4 - Pirinç, 
5-Yag, 
6 - Şeker, 

7 - Kumaş, 

8 - Kömür, 
9 - Varlık verg:si, 
1 - ELEISELI K KUMAŞ VE 

AYAK KABI 

Umumi rııu,,; azen~, mulhilk biitı,;r

ler, hususi idare ve b('lediyelcrle ık-ı 
tisadi devlet tr~c:i<.küllerindcn tut;.ırı 

140 liraya kndar maaş veya ücret a
lanlara hem kcııdilcri, heın dC' karı
ları için b;rcr k.:ıt elbiscLk kunıa~. 

bundan yuk~rı ma<:ış uhinJcıra da 
yalnız. kl":xli1c>ri it:n birC'r k:ıt elbi
selik kuın:ış vermek ıstiyoruz. Bun
dan matıda yalnız urnumt muv<ızcne 
ve IP.ülhuk blit -~lerden aldıkli'.!·1 

maaş ve ÜC"l"C't tı. tarları 75 1ircıdan 

az ol:ın mcmtırlar;- ayrıc~ı bireı· a -
yakkabı \.'ernıelc niyl·tindcyiz. Gerek 
kumaşlar, g<'.a.>k r.ynkkabıları para 
sız ola.rak venleccktir. Bu ~~y<ılar 

süratle hazırlanmakt .. dır. Te' ıi ve 
taksim için t~ilinı~~ı da y<ıpılmı~tır. 

Ayakka.bı tevziatı iki ay sonra 
başlıyacak Vl" St>ı,c i içinde ikmal 
edilecektir. Kumaş tevziatına gelin
ce: Erkelt kumaşlarının k~l.nunu~a

nide tevıiine bil~lan. cak ve tevziat 
üç aydcı hitam buhtcnktır. Kadın ktı
ma.ı !arının tevziatına kezalik kônu
nusanide başlanaca!<:, bu cta sekiz ay 
itinde hitam bul:tt<ıktır. Bu te\'z:a
tın her üçünde l;..::n1ir, tstanbu1 ve 
Ankara şehir1erj sona bırakılmıştır. 

Bu is i:;'in hazırlanan kanun Jily ha
sı da meç!h~e verilmiştir. 

2 - HUSUSA> 

Geçen bc:ıharın son \'e yazın il:t 
günleri büyük hububat sıkıntısı 

içinde ge('iyordu. önümüzdeki yılın 

hububat sıkıntılarını biı- dereceye 
kadar önliyebilmek için muhtelif is
tikan1etlerde ı;ahıınaga başlJdık: 

A) İngiliz '\'e ~.\merikn.lılardiln hu
bubat istedik, 

B) }lilri<:tcn tedurik edilecek hu
bubat için nakil vasıtaları aradık, 

C) Yüzde 25 kararını ald1k, 
A) 1nglllz ve Amerika sefirleri 1 

tarafından ,·tıded!Jen lJ er bin t(ln-1 
lttk bu~daylar get!rılip teı;lin1 erlıl· 

di. Bundcın ma<!da İngilizler <Aynca 1 

7.800 ton arp<t '~dettiler. Bunun 
yarısındcın fnzl.-ısı bugün bize tcs1in1 
edilmiş b:r h~ılded:r. Amerika, ver
di~i 15 bin tondan a.yrı ol;ıruk, altı 

bin ton bugda.yı, i~rc kanununa te\'-ı 
fikan Amerikada cınrimizc hazır tu
tuyor. Bir va.purutnuz bugünlerde! 
bu buğdayı a,lınata gidCC"ek. Bu is
tik::ımcttcki İngiliz ve Amcrlka. yar
dımının devam edeceğini Un1it edi
yoruz. 

B) Nakil vasıt:ısı ted~rik icin her 
tarafa birden baş v-.ırduk. Poı tC'h.İz 

1imanlilrınd;-ıki Alm<ın \·apurlJı ın; 

f:ıtın aın1aga te~cbbli. ü·nıiz muhtcq~ 

~afh:ıtır geı;!rrliktcn sonr;ı Pı,ı te!~;ı 

hüküme~;nin muv;:ıf ıkoti istih .,1 e
clilınedigı i("in stokut etti. ı ve ten 
vııpur teU:ı ilq ton' n~c..13rırnı tl"
v;:ım eaip ~itm(ktrd . n k· ...;;rna 
lDrın mi.isbet bir nt't ı:e-yc \. 
emin olmak rr. ıı • 

A'l1Pr ·~ri: !::.ı f' 

nulku 
purların sa.tın alınması fQŞebbiisü de 
henüz kat'i safltaya girmemiştir. 

C) Yüzde 25 !er: Hububat hakkın
da yüzde 25 karar1nı alırken bu 
yüzden elim.ize geçecek hububatla 
hem orduyu, hem büyük şehirleri, 

hem de- darlık mınlakalarını doyur
duktan sonra her yerde tanzim şart
ları yapabilmek için elimize k3.ü 
hububat geçeceğini ümit ediyorduk. 
Çünkü istati:;tikler, Türkiye hubu
batını 7-8 mHyon ton olcır;:ık göster
r.yor ve biz de bu he ·«plan elimize 
hiç dt'gilse bir buçuk n1ilyon ton hu· 
bubat geçirece:iiıniz.i ünıit ediyor
duk. HJlbuki evdeki pa7.ar çarşıya 

uym<:ıdı, Ve neticede gördi.ik ki, çi!t
çtlerjn hüküınete borçlandığı rakam 
600 bin tonu zor tutuyoı·~ Bu iki ra
kam arasındcıki lark, ~;:ıdece istatis
tik rrık3mlarının mübaffığah tesbit 
echlmiş olmasından ne.~ct etmiyordu. 
D::ıha ziyade yine çiftçilerden inti
hap edilen suba.şıl;ırının pek tabii o
larak çifttiYi korumak arzularından 
ileri r-eliyordu. 

Köylü borçlandığı n1ikUlrı 1 bi:t.i 
memnun edici bir ta.rz.da muntazaın 
c•dPmektcdir. Köylünün borç1andı/:ı 

nıikt:ırın azlığınd;.ın do1ayı endiş"yi 

k0y1Unün borcunu muntazanıan öde 
mekte oin1;ı.sı büyük nisbcttc Pzale 
etnıi~!ir. SıJn bir kaç ay itinde ha-

1 riçten ele- 50 bin lona. yakın buğday 
getirttik. Buglin, hububat vaziyeti
miz endi-:.;elcdmlzi kıı>nıcn tel:lfi et
mekle beraber her çeşit !iyat ma
nevr~ı~ına mü,:tit bir ~ekilde değil

dir. 

Bu'\ün bu hesaplar, c1deki hubu -
bat me\'cuduna ve bir de çiftc;idcn 
mütebaki ahıc:oığınıızın tahı;;ilinc da
yanıyor. Bu ~urctle he~~ıplar ucu u
C\Jna ancak denk gcli;yor. Şayet ha.
rıcten bugd;ıy ycırdıını de\·anı edl.'r, 
kOylu makul f.yatlarla hubub~tını 

sator.!-:a, s<'nc~·j a1: sıkıntı ile gel;lf

ınek \'e he ıba konuhnanıış baı.ı 

darhk?~ırı bct'taı;ıf etrnck nıüınkün 

olacaktır. Fakat t;ıhsildc ıni.işJ.:ül:ıt 

olur, haricin buc;d;_ıy yardın11 d<'v<lnı 

t>tmc:z, veya h:.ıriı. trn biıim t<'ınin 

ctınenüz nııinıkün olm,ı7. \'(' yeni ye
ni ihtiyacl;-ır ve zDrurctler k:nı-,:J!-111-

da ı~ala(·;ı~ ulur·~ık, en !'ert tc<l
birlcı e baş vurnı;.ıktan ashı çekinmi
yc><.:cı;iz. Her hilhil~iıı'da bir bu<·uk 
m:lyon t:i\, r ""rln gördügümüz bu 
d;ır \ü 'ilbll t<·lirli \'::ıtıınclrı~ları as
la .sık nl?cla hı a 1 mıyt!t·.ıgız. CBr:l
\iO sc lcr;) 

3 BULGUR 

Buhrcının \'t'! p;.h;ilılı1;o,111 en ~ğır 

yükünü ta ·ı!'!.:ıl,.trı ol.,ıı d:ır Vf) ~i"

bit tc' 1i v·,;ı,., .dr, tara rok ut·uı fi

yatla tıı.!cur \'{ mc't k.lrarını ;ıldık. 

Eul.r:ur•;-ı h. l,"JJ"or ve y<'kl:ııu 

15-lf. n1 l}<>n :lo:y • & ;ll':ı'.~fır. Öyle 
~nnıyoruı it,, be n.ıru. hı l>il· ;ıilry(', 

hl"r ~Y rcs k ıo buJ·~ur \'f"rl"l"k iın

kürıını t-lfll' t r1cf·t·ı~ ;'. 1!11 ~til,nnıct-

1.c :yapı'.··., nıf>·• i h. yli lc,.lrnı.t tir. 
Ord .ı cı ı ~:rn<iı bul· u ·unu 4yrıt·:ı ha
z:r·~.m:"ktrdır. 

4 - PiRiNÇ 

Pj:-JJJÇ iı;ın ~.)'Ilı !;C'Yi dü~iindilk. 

Me ,lı.:kf;t dahilıııdcl:i pirınc;;lerin 

yil~de 15 ni 1:ı;)tn t•ttiğımiz ryatl<\, 
hut.ıolr::.t,ı oldugu gbi, s,!\ın ;ıl:yo -
ruz. 1J;.ı ı: ,·.inc·in bir kı~ınını (Jrduya, 
müh.r:ı İJİI" Kı. mını ela µııhalılık kur
t,~nicıt .•• , ın•,l ı :dugu fıyctta d;ığıt:ı
(.'ilb 1. Unıu:yoruz. ki, kendiJcr!ııc \·e
rccE"::;,ırr.iz p.rıı~lin n1iktarı, bulgurun 
rubund."n ;_ıZ (,Jınıyocnktır. 

S - VAG MESELESi 

Bugun rr.cnılekctte ,'nevcut y;ıg 

buhr~r.1, gar.µ olduğu kudtı.r yer.sız 

dir Detha cılın, memlekette ehen;mi
yetlı biı :u }'liny~ıgı stoku bulundu
~unu bcrkrs bıliyordu. Yak1<.ışnn ye
r.i !C'ııc m;..h!ulünl.ın de fcıın nddc
dilıneıne::::. 1:1;.:ım geldi.ti söylen yor
du, Boy!e o~du~'U halde, zrylinya~ı 

!ıyatl. rı U;ıtlenbıre fırladı. Bu fır

lay')tP. l,lınahını da, bu!!d<ıy ve di
~E:T SIÔ<l n::ıddelerine yüklemek İS

tiyorlcr. Bu iddla doi;ru olsaydı, 

Y<•ı::.d;ın sonra birer gıd::ı olan zeytin
Y"t'ı tibi nıühim bir kısmı harice çı
kanj;ın üzüm ,.c fındı3ın da y::ığ i(
y;:tl;:ırını hiç de"ilse takip etn1esi 
icnbctlrrdi. Halbuki, bu iki rnahsu
ld üzün fiyatı, di~erlcrine na1a.ran 
dü.,ük olmakta dc\•am ecij.Yor. Onun 
j~in, Z('ytiııyagı fiyatlDrının mübal;l
ğ;;ılı fırJ:ıyı<ının günahı, sadece, bu 
ı in f('nı r. ikyas~a ticaret!ni yapt!ı 
m 9 hdut lnsnnl:ıra :ıitt:r. ıre vc;:d:k
lcı-1 sCzl,..r<> ragmcn bu renohf'.ı y~p

m1<.:l<:ırd1r. Bnnu, her h;tldc unutma
mağa c;;ılı <ıcnğız. (Br<tvo sesleri) 

Biz, y~.: buhrınını yenmek için, 
~u tetbirlE'ri alıyoruz: 

A) Dc\'lctin ınu:ımcle verg1sı ola
rak ~ımakla olduğu yüzde l:!,5 la
rı, bundan sonr:ı. o;ıynen y;ıg ::ılncağız 

ve bunun için kouıun lilyihası ınec

lJ.;e VC'rtldi. 
B) Zeytinyağı ve pııınuk mnhsu

liiniin yüz.de 13 ini d<', lL"Sblt c:ttigi
mız. b'r- fiyot;ı, yani 80 kuruia sotın 
:ılıtuık ı.~r:ı.rını vrrdik. Ba yolıJa 

cLınizc, 7, 8 milyon kilo y;_:~ gcçe
c ~ni iımı.t ecliyortl7.. Buıı.ıııl:l ~e

ı .her. ı.;r U'lt• rta l orclun1uı:un ih-
t"' C! 

1 ~ ır ı1. r ~rn, di.;..ı-r ı.. r;ıft<.'ln, 

600 00 ·· k ··nü haıi!· 
ı. .O \•a.tandrışın yıı · u ·a'" 
letmeğe çalı~aca.ıız. Vercccı::ın1ı.t. '°"' 
ğın fi~atı, maliyet fiya~L ol.ıu.<ı~;.ııl:I 
her aileye her ay bir k.iJod~uı ır.tri· 
zeytinyagı veya turya~ı vcrılcce 

6 - ŞEKER MESELESi eJiO" 
Mevcudu tc:ımamen hükUn1ct jşiy 

de bulunmasına raimen, ıScket o)t" 
memlekette seri adımlarla bir ~. 
rana doi:ru koşmaktadır. Ç~nk\l· ft"' 

A) Türkiyede i<tihliik edııen }illi' 
ker miktarı, ~cın f;Cnelerde l(lO 
yon k:loyu gt"(;ııli~tir. )if1CI 

B) Bu !C'ne, köyHinri.iz.On c ıeO 
bol<.:a para geç.ti~i için, isfih:-- •

11 Uf· 
milyonu tok aş.ırağı ınuh;ıkk.-ı\t. ı.ıll 

C) Bu sene eker mahsul.ı.~\l dr"' 
50 ınilyon kiloyu bulabiln1ecı,ı,ı~ı 

ta meınnuniyetle kar~ılıya(". t 11• , , .. 

D) H<ıriçten şeker tcdadkı f.'l" 
k5nl~rı gün geçtikçe zayıtıanı~l<..t ..; 

b·i<'·~ 
dır. Bu hakika.tları herkes ' t;:ı"' 
jçin, rnen1l~kctte .::eker satı~ıııı t·;ıı;r 
si gibi serbest bırakacak oıurc:; il,b·!CI 
kaç hafta sonr::ı. hastolcır it:· 0 ~
şeker bulmak nıiimkün oln'l)-'•'r ijt 

" ırı.U 1 
tır. lşte, bu hnkikatları rtıl.l l!'f 

tut;;ın hüklunetimiz, muh<ıkkttk. .ll't"' 

buhr;;ını, bir dereceye k~cl;ır k•1
• , .. 

rnak için şu tcdlıirleri ::ılma!\tıı 

Uıhık kalınıştır : . vl"\1 
A) Euhrand.-ın rnuztarıP _ .t'• 

O O . k'' f•\'i' 1,60 1 00 \·atandac::ı. bu::u"' ll ·· ._tr 
her ay nüfus baıına 600 g.r;uıı t. 

dagıtma.k, 
'ltt; J" 

B) Gelecek !'.ene pançar rnı . (t 

nı arttırmak \"e p~ncar çiJtti<·Jll t-ıl 
memnun etrr,ek için, orı1'.trın ,:lf 
sene getirdikleri her 100 kilo p.ır ıctf 
için, kendilerine bi rer kilo 
\·ermek i~tiyoruı, :-<. 

6C'ri 30 milyon kilo ,..eker _k·111'r: .1 

Bu mikt:.r men.leket jh:ıyJL~ ıı 
ü<;te b;rini te:;-kil etmekl(·dı· · ··ı~, r 
bu dıl~ün1lü noktnsını buj.!üne 1'• 

çözcınedik. 

7 - KUMAŞ VE IPLll< 

MESELESi ıl'·" 
Bugi.ln, bu iş hakkınd.ı •1 Jr'.~ .. 

;:ıgıza, kulaktan kul;:ı~a dnloı.:::>n < .. 

lelet şunlardır: El h•ıf?.:ıhl:•r1Cl 1 ~1 ~
dedi şa-şıl:-ıccık dcrcc~cle aı tıY01 ·1' 4y 
\'İnde dört tezg:ihı olan l<' ·n~ı.·lt. 
laylıkln zengin ohıyorlar. . f 

l< iıı:"l llaltii iki tcz.ı!:ıhı olrın 
11

,, 
kolaylıkla zengin oluyorl<1 r 0 11 
iki tf'7.J.!o"ıhı olnn bir ~d:.rıı, l,uo '. 

o· ı;;.ılı tırm k luzurnunu d,ıhı dıl) ·l ı 
1 . \ rr • ısıt.ın, kf'll( IS11,(' çok lll'U '.:\ 

iplıkl(·ri satmak ırcUylc r h;\ 
\CI l hat '..,t'Ç:niynr. ('ok ıı ,\ . 

dcıdrt kurnasl.n~·ı, elrfr·n t·lf' grC 

d(ırt bf'.'ş ml~ıı d~h:ı rnh31J h '· 
1 

tılıyor. Kaz rı'tı1 büyuklii-' ı lı • 
stıii .. tıı:ı::ıllere yol acıyı r . .r\c. 

1" b~~k;ılıırıııın hak ız ) eı·e til · 

1arı lıu par~l;lrt dc,·l<'tC' li. · r 
nı;ık d~ıh.t iyi o1m:ı~ ~ı. P.u " ıe 
hc>1 lı;ln,gj b:r !ıa\ i! .. <lti r~ clr ( t,.l 
:jliµhe yoktur. Eul!iin de,J<'t el 
i;.;leyt"n mü<:'s~csc·ledn pek ··" ~ı 
r~rl:'ı f lcr bu· vazlyrte rl1

• n 
Bu yolda de._ rn, brzi k P" .~ 
zor ac;-ı~lnrJ~ kilr''I k;tr y:: tıı' 

ca:;ı ... adar 'kt:.::.ıdi nıe h('t 11 
dC\.ICtt,·i)J[İ (1(" hıl'palıy<H'<ı~ 1 11J1 
tchl'.kclidir. Bunrı rn~nc-n b 
let jışlerirıdr, bir fiy~~ int:h. J!l 

menin, daha rn:ıh7.Ul'1u oldııt::lll1 ' 
nii7., 

Onun ic.;in nıi.lcs.:::Pı>ClPr nı i " ' ,. 
d('('c 7.3t'arla i~lcr hır h:ıld tı 

m<-ıı•ı c:ok r.lahclut \e ını;tC'\·1" 
· ' ·k ·ı · d 1 ·1n·'111 

karla ı tı ;ı chncyı, • ı,ı 1.1 • 1 

yol s~ıyıyoruı. Onun iı:ııı, ~(: ·Jl:1 
<lahu ziy~ıc!,... taksinı \'P t<'\'Li )o 
nııı sl:ihr:1da gör'lyort :-;; 
bundan "Onra ktırL.--:·ınıJ <: r:ıı' , ,, 
mız 1,600.?00 ,·at~ -:_cı~sın p:ı.~· Jf 
rilccek nııktar har:ı·indc. t •. ı . , 
d;ın tL--sbit ccElcı:r.k ku ı ;1.:: ı(ıtı!' s-"r 
nı resmi !iy:ıtı;.rl:ı -{rndilrr ııl" 

·~· la nı ve kontrollü yoldrn tı~ 1111 ti J 

lı:;.:ıı..:agız. Gf'ri kal:lnl. ı· it.1rı . ( 
d \:all 

emin bh· yoldJn :ır:.ın~a;:a 1 

decl·Ciz. 
KÖMÜR MESELESi ,; ., ' 

Ba<:vekiliıniz bu s('nc kiitll 11 ~ 
" 1 . ıı 

kunun geçen !.>eneden ::?00 bL ı 
eksiği ile 50 bin ton oldııı,;unıı, 

d 1 . . "li j,l gul ak muessesr cr1nııı :_.ıı. 

Jıştıgııu t.:C bunu kurtarırı:ı~ 
koktan n1n<ıd<ı d "Cr kömi.ir '-'.ıı 
ne z::ın1 yapıl; 'r'J ve ' 
gLc;.iylc 700 mıi.ynı.ıu bııl~n •ı· .~o 
deki pnr.:ının t ;· kı .ııı:ı ,. ·, 
m~k mümkün "tc •'ını vnrJıK 

~ - 1 ·rP 
gisj vereceklerin tücca_. I:;:ır. 
aldıkları ldra mec nuu :!.JOtl . 
aşanlar o}J('<.ığını, bliyi.ik <;iftı 
hiç bir iş'.ne halel getinncdC'~\,e 

.lira VC'rcbilc>ceklcrin de bu 1'1~ 11 .ıt· 
t;(') 

fiyet altında bulunacaJ.!ını · (l:ı 1 
ve bu husustaki Iı:lyihaJJrırı · tı 

. a· cd ·('··iı,J . 
kında meclıse t::ık ım cı..: ~. ı,if' 

dircrel< 1;özlerini ·öyle bitir1~1
1~ı;o 

"- Bu kt1rnrl;-ır1n muv;ılf• c· 
tatbik edileccgjnc inanıyoruııı. \l~I 
kil v;Jtanunızın bugünkü c;0<. t 
b~yük bir n~!ı·;·n c;o_cukl:ırı.dıf~. 
ku y;;ılnız buyuk bır neshn 

!arı de;:il, ~üyük ?i~ş'."''.:~:ı l ,1 
bir n~·lın ta kcndısıdır, ~r~ 
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