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Maliye Vekili, şeker 
fiatlerinin arttırılmıyacağını 

dün Mecliste söyledi 

Kahve ve çayın inhisara 
alınması hakkındaki kanun 

Resmi Gazetede çıktı 
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Dünyada sulhu 
yerleştirmek için 
eksik kalan en 
büyük prensip 

Meclis 942 bütçesinin 
müzakeresine başladı 

Yeni yıl bütçesi 394,316,918 lira 

BU 8.A.BARKİ TBLGBAl'L&.& 

ev a a e azanç a 
vergisi liyihası 
Meclise verildi 

Yanmış gibi duran yarı çıplak 
sıska resimlerinden Gandt'yi ta
nımayan yoktur. Bu Hint Mahat
ma'sı, yani <rBüyük ruh», blze 
guli!nç gelen kıyafetine rağmen 
Hindistanın bir nevi Mesihtdir. Maliye Vekili diyor 
Fransız müellifi Romain Rol-

ki: Müdafaa masrallarımız günde Layihanın esaslannı neırediyor 
land'rn «ÜÇ yüz milyon insanı vasati 1 milyon liradır. Şeker, çay, kahve, tütün liatleri 
avaklandıran1 Britanya impara
t~rluğunu sarsan ve jnsanlık po
litikasında, iki bin yıldanbC'ri en 
kuclretıi hareke~i açan adam,. 
divc tarif ettiği, Londra \ı:onf eran-

artmıyacaktır. Fevkalade kazançlardan vergi alınacaktır. 
Paramıza itimadedenler zarar görmiyeceklerdir. 

~;a keçisile beraber giden, sessiz Ankara 25 (A.A.) - Büyük Mil
ve hareketsiz itaatsizliği icadeden Jet Meclisi bugün, B. Abdülhalik 

· d c;.·1 Renda'nın ba,kanlığında toplana-
Oandi ~erçekte bır meczup eoı , L 1942 1• l b"t · • ·· ... 

• ' • • 
1 

.. ra~ ma ı ~'• ı u çesının mu..--
fngııterede tınlversıte tsı.ı~U gor- keresine başlamı~r. Maliye Vekili 
müş bir hukukçu v~ bir filozof· B. Fuat Ağralı tarafından verilen 
tur. izahat dinlenmi~ ve bütçe müzakere-

Garı.di, geçenlerde ys~dığ'l bir )erinin devamı müddetince M~clisin 
3 :'t2ld3 kendlsl cribi garip glirü- her sün toplU'lması hakkındakı tek-

f 'kri 1, ri .,Ü .. t". Dil lif kabul edllmiıtir. nen şu ı .e s nnu§ u. " n- Bütç •. . b" "k b'r e encu:nenınce uyu ı 

yanın emniyeti ve Nn1illkle Fa- dikkatle tetkik edilerek heyeti 

Başvekil diyor ki :. 
Devlet teşkilatını baştan 
başa değiştirmek lazımdır 

cFiatlerin müstakar bir hale getirilmesine 
çalııiyoruz. Bu hususta icabederae 

veıika uıulüne gide<-eğiz şlstıiğin yıkılması tein İngiltere- umumiyenin tuvibine aunulmut olan 
nin Asya ve Afrlkadaki sömürge- 1942 mali yıl. Lütçeai 394,316,918 
Jerlndcn ve hic olmazsa Hindts- lira ile bağlaıımıt bulunmakta~ır. • Mal' v kil' b" h kk d za Ankara 25 (A.A.) - Büyuk Millet m04kullt taaaTVUr etmem. Fakat 
tandan ('tkın gitmesi lazımdır.» h ıye ek bı, utkçe a lı9n .. ,a bı "t- Mecllslnln bugilnkll ~lantıaında teşklllt bugün llzımdır, yapılacaktır 

· at verere , u ra amın " u -
Makine ve med~niyet düsmanı çeainden 84 buçuk milyon lira fazla bütçe heyeti umumlyesl üzerinde ge- ve yapılması nihayet klltıenin menfa-

k c;en müzakerelerde bazı hatipler ta- atı icabındandır, Yalnıs evvelce de ar-
olan Ga·ndi İn(J'ilterenin do3tu olduğunu söylemit ve demittir i: rafından Uert sürülmUt olan mütalA.- zettıtlm gibi kemmlyetten ziyade key-
savııamaz. Fak;t As)i&h filozof .. cBüt~~. yek~unun.}t~re~. ett~ğim Rlara ve Müstakil grup reisi B . .AU flyete verdlllm kıymetten ve sözden 
i j 

1 
h t J pon taraftan yukseklıgır.e ragmen onumuzdekı se- Rlna Tarhanın fikirlerine karşılık o- dönmllf değilim. Dalma onun üzerin-

e; n A man ya u a ne için yeni htzrnetler veya mevcut tarak Ba.şvekll doktor Refik Saydam deyim. Fikrim şudur: 
demek de lmlt!nsızdı!'. Bundan hizmetlerde büyük inkişaflar vadile aşnlıdakl beyanatta bulunmuşlardır: Bugün harbin başıadıR'a gündenberi 
dolavıdır kl ileri sürdugü bu fik- huzurunuza gelmediğimizi açıkça ar- TeşkllM meselesi bundan evvel olr yaptııtımıı tecrübelerle g5rüyoruz ki 
rin hedE>fı. lngiltercyi Aı-va VC' Af- zetmek isterim Fakat hemen ilave bütçe müzakeresinde de yine yuksek devlet te~llltı ua• dan aZ• ye kadat' 
rikaclaki sömürgelerinden yoksun etmeliyim lc.i içinde bulunduğumuz heyetinize arzetU~lm veçh!le devlet baştan bafa bu memleketin ihtlyaclle 
bırakıp bunları J ıponvEml~ vah ut şartlar altında devlet hizmetlerinin tegkllltının, köyden en yuks-.~ .rniw telif edilebilecek şekilde tebdil edll-

İ . · . en büyüğü olan MüH Müda1aa ~ m.ıaa. kadar zlnclr kad ert~ mPk lAzımdır. Bu teşkilatı beheme-
ta lvanm elıne \ermek degıld\r. . J• k ld ~ h . t e a Q'""'"'-•ft bundan N\k zarar g"rece"'\L, hal yenl.le~.Urmek .. mecburlyet~ vardır, .. rıne ayı o uau e emmıye v t • ·~ ..-v ... ı;. Fakat b ün ö m ı bin 

Hiç şuphe edllmeınfsi lbım mit ve geçen s<"ne de arzetmiı 0 1--. ..... 111 tepllltmm. halkın ner türlü • ug g rgu ve ~ yarar -
d 

b wını kal'fllayacak tekilde ve Lerce memurun ordu saflannda şerefiı 
gelen bir nokta var ki o a U ğum gibi bu hizme~rin, umumt va• lcabWy&tte. olmaaını dalma e as tut- hizmet almıt olmalannın da. bu ka
ha .. bhı sonunda ortava cıkacak ziyetin her türlü inkip.flarını kartıla- mak llzım geldlll kanaat ncl~ylm: rann tatb k1 için blzt biraz dılha teen
cn bti 'Ük meselelıc"·den bJ,.inin SÖ· mağa ~üsait bütün tedbirleri al~~i- bunu her Z4JftaJl tekrar etmiştim ~I lle harek te mecbur ett ğinl g& 

:Y • .. .. lecek bır durumda bulundurmak ıçın Şimdi de nynı fıklrde~ Devlet teş- onünde bulundurmak lAzımd:r, fakat 
murrreJcr olcluğudur. Bııtun dun- hiçbir fedakidıktan kaçınılmamıştır. kll!tı halkın 1htl}açlarıiıı tamamcr. t krlml bllmtyonım. izah edeblldlm 
va milletlerinin muhf a~ oldu~u Yüksek Meclisin de malumu ol- ka ılayncak şııkllde teessüs ederse 0 mi? Şlmdlkl şckll kalır, knnfıurun ü
hm!l maddeleri cıkaran bu "Cncnn duğu üzne, M:ili Müdafaanın haza- va~t biz biraz rahat ederız. Bugün zerine bir kanbur daha nave edilir. 

'l
"tlkeler bu harbin hem h'-l!!lıCa s.e- ra ait normal ve deva.mlı .hiı:. metleri devlet teşkllMı bu vnzlyette değildir. Hayır efendiler; Uds! birden ameUyat 

db 1 ht 1 f n.cre lçin buy\lk teşkillt ya mak mec- olur. ı-ıkn!"llır ntılır. 
bebidir. hCffi de bir devrir. Cn dı~ındaki t~ I~ e~e ~it 1 ıyaç arı, -. n ı·ı • umumi vazıyctın ınkıpf tarzına ve burlyetınde kalıyoruz. A k.'\daşlanm cret 1 erın maaşa 
esaslı cöniim noktasını tesktl ede- bununla muvazi olarak alınan bu çok iyi blllrler ki, blrQOk devletier gecmesi 
rektir. tedbirlerin oumul ve ehemmiyeti de- harb haline geçecekleri zamankı va- Ücretlilerin ma:l.,a geçmesi mesele-

Bu harbin, birçok ekonnmik ve reccsine bllğlı bdunmakta ve fcvka- zlyetl sulh zamanında duşuncrek ona si; kanun hazırdır. Butün devlet teş-
"-i • I"d h · t kl' d t d · ·1 göre teşklli\.tıannı hazırladılar. Biz klJAtı11da ve mu' lhak bu··t,.elerde ecne-

505,,aı kurumlan değisUrdirr nı, a e ta sısa şe ın e e rıcen ven • A. 1 a ,. 

k d
. s· ı h M·n· M"d scferberll~e geçmek 1c;in lı:ızım ge en- bl kadınlarla evli ancak 150 kadar 

bnnls..'1n artık harbden sonra da me te 1.r. ına~~~.ey.. 1 
•

1 u a- lerl suh :r.amanında duşünmüşUzdür. memur b ı ı B ı huku . • . . f aa tahsısatının onumuzdekı sene va- u unmuş ur. un ann -
geri gelmıyeceklermı herkes'. g~M racağı yekunu şimdiden kestirmek Fakat bugünün :btlyaçları, yalnız ki \'azlyetlnl tetkik ııe meşgulilın. Bu-
renek ve qeleneğ~ en bağlı mılle .- mümkün degwildir. Mamafih bu hu- devlet teşkll!tının de~ıı. büylik şe- nu hallettikten sonra heyeti umuml-

hlrlerln belediye teşekkullerlnln de :resini huzurunuza getireceğim, Aynı 
lcr rile k::ı.'IJul edh•or. Emperiya- susta Lir fikir vermek için şunu arze- ihtiyaca klHl gelmediğini göı:ıterınekte zamanda bu kanunda uerde herhan
lizm denilen politika rniirssec:rsi· deyim ki 194 l yılında Milli Müdafaa ve ona çare bulmak da hukümete gl bir şekilde böyle bir vazi}et k&rşı
nin vıkılmıs ve geri gelınivecek masraflan ort'llsrna hesabile gimde duşmektedlr ve bu teşkllat da işe ha- sında kalmamak lçlıı klltl hükümler 

b k
• . "'· i t 

1
. 1~ ğu bir milyon lira tutmuş bulunuyor.> zır olmıyan unsurlardan viıcuda gel- koymak tararınd!ıyım. 

u oane n zamın eme ı o ·.ıU ~ 1 • • f dlğl için muhterem arkadaşım .Rana fhtiyac. maddelerinin 
nu kabnl etmemek ahm~ıklık olur. J\dı hütçenın masra Tarhanın ışaret ettikleri gibi, aksak- • • 
SömürgP, sırf kuvvete ve hodbin· kısmı lıklar gorülmettedlr. Tabii bunlar fıatlerı 

A w ı • d' yeni girdikleri bu işlerin safahatını Baıvekil, Devlet mubayaalan, tes-
M:e dayanan eski zorbalık devri- Maliye Vekiiı B. Fuat 'i!a .1· 8 1 yavaş yavaJ öğrenecekler ve bu işlere lim iıleri hakkındaki mütalaalara da 
. o- ~ , d . t bütçenin masraf kısmına daır ız.aha- cakla dır Bu arada ı.tn do. nrdul gu \e ~ evrı vaşa an ta başlarken 1942 mali yılı bütçı?si- yavaş yavaş alışa r blt°t.3bı bunlar cevap verdilcta1, ana ihtiyaç mad-

b!r adetti. nsanhgın uzun sulh~ . f k 354 316 918 li· bazı fenalıklar olursa 1 B k- delerinin müst11kar bir hale getiril-_, nın masra ıımının • • da gorillup temlztenecekt r. u no 
ve rahata kavusmhsı kin yıkıla- ra teabit edildiğini söylemiş ve 1941 tnı nazardan burııda herhangi bir (Devamı 11\hife 2, sütun 3 de) 
cak bir şev varsa O da budur. bütçesine nazaran mevzuubahs olan 

Uzaua rritmeye ne ııar.et? SU- 84 buçuk milyon lira fazlalığın muh
mürge~iliğin k~vvetle dahi yasa- telif bütçeler arasında tevzi şeklini 

~ h l i 1 d türlU anlatmııtır. 
r.uyacagını bu ar J ç n e . Merr.ur ma4larına yapılan fevka-
rnlsallcrle gördük. Kudretten dh· iade zamlarla muhtelif borçların faiz 
şen Fransa·mn sömürgf>lerinden ve amortismıı.nl~rı. muhtelif müesse
kfrninl Japonya, kimini İngiltere ae ve teşekküllerin sermayelerine 
\'J Amerika aldı, baZJsına İtalya mahsuben ve)a yardım teklinde ol
eöz kovdu. Temeli Akdeniz hfıki· m~k. üz~re tah~iıs olunan paralar, 

. · f ~ t Mıllı Mudafaa masraflarının artması 
rniyctıne dayanan lalyanın igre l v "t f 'k k 1 • t'lzam et e mu e em anun ann ıı ı -
.~frika emnertyafü.mi, harb olun- tiği karşılıklar bu fazlalığı icabettir
ca, birdenbire suya düştfi. İngll· miştir. Bunla .. d&n başka Maarif ile 
te'"e gibi dünva denizlerine hakim Nafia ve Ziraat itlerine gönüllere fe-

b
: d vlet h~rb sil~hlrmna hava ra~ verece~ ~er ecede. tahsisat ayni· 
ır e ' .. dıgı da helırtı•mektedır. 

kuvvetleri karısınca, A"-va ulke· V "d t b''t • 
. tti H' dıctan N:..:ızın arı a u çeıı 

lerınl kaybe · ın · . · Maliye VekHI, mevcut varidat mem-
Amerv'nin evvelki giınkü nntkıın· bnlarlle yeni vergi ve zamlardan mU
d d ·dl "· O'tbi Honır - .Kcng. Sin· ıekkep olm:ık üzere önümüzdeki sene 

a e gı ::- ' ~. ilJ\ varidatının 394,328 000 llra tahmln 
gapur, Malezya. Buma~wa ~ . l>dlldlğtnl söyledikten sonra dcmt~lr 
1cngin topraklar, kuvvetli tnırılız ki ' 

d b
. d bire bunları uVergl. znmlnrı. umumi u tte ve 

onanmasının, ır en ..,e 941 yıllarında knbul buyurulnnlar 
korumaya yeter olmamasından (!lbl. havvanlar vergisi, damga, posta, 
dola\'l elden gitti naldlynt re lmlerlle muamele ve muh-

Gi'ı cekte bunlar O'~rPnüs•eki te ır maddeler istlhllk ve nihayet 

ı Ahife 2, sütun 6 da 

~ gUerlne taalluk etmekte· 
sebeplerdir. Asıl derin sebep, bun· ıhracat v:r am meyzulnnnın seçil-
dan sonra hic; bir devletin, kar~ıda dtr . . odc: "c~ek zam ısabetln\n tesbl-

mesın " . t "benin vcr-
ynvıtnan hn~ka :1C km•\ct.leı· ol- tinde son lkt senel!k ec:u tutula-

diğl neticeler de go~ önünde -
Necmt>ddin ~h<l:ık rak bugünkü vaziyete göre mukellef-

( ()namı sahife 2. ıütun 2 de) 

- Bizim damat kwma yiiq6rüm1Uiil bir pantantif ~41., 
- O da bir ter mi a hanım, blıipı~lal bir idi• domatet ıettrall." 

Sulh zamanındaki vaıti karın fevkinde kazan 
lardan, 939 eylulünden itibaren bina, arıa satııl 
rında alı! ve aatıı bedeli üzerindeki farktan ver 

atanacaktır. Vergi nispeti yüzde 15. 60 tır. 

/tf ükellellerden beyanname isteneC'ek, l>ergi 
ve 943 te iki taksitte alınacak 

Ankara 2S (Telefonla) - Hukumet 
Cevkallde kazançlar üzerinden ~lr 
vergi alınması hakkında bit kanun 
layihası ha~ırlamış, meclise venntştlr. 
Encümenlerde tedklk edilmekte olan 
bu llyıhanın eeaslan btıgilnkU Ulus' -
ta çıltm11tır. ıı:saaıara göre: 

l - 2 ne dfhl1a barblnJ.n dotw'du&u 
lktlsadll prtlardan istifade edilerek 
normalin fevkinde u!de edilen kazanç
lar. 

2 - Gayrimenkul kıymet artışlan. 
kvkallde kazanç verglslne t!bldlr. 

Bu syadııtımız mevmıların btrincl
&!nde vergi ııoımal kazancı aşan ka 
ıanç kısunlarından alınacaktır. Nor
mal kazanç sulh zamanındaki vasati 
ldrlardır. Harbln başladığı 1139 yı
lından evvelki 3 senenin, yı:.nl 936 
937, 938 yıllan kazaııçlannın vıısatisl 
ele alınacak ve şayet 939, 940 ve 9.ıl 
ve daha sonmkl seneler kazançları 
bu yasatlden fazla bulunUtGa yalnız 
bu tazla kısımdan ftvkalide k:ı.z:ı.nç 
vergisi adl l y nl munzam bir '~rgl 
alınacaktır. V atı k ıancın revkln
de kalan kısımd~n evvelce normal 
nlsbette alınmıt olan vergi de lndlrl
tecek ve yenı ve-rgl arta kalan mikdar 
üzerinden alınacaktır. Fakat f v
tallde kazanç vergıstne tlbl tutulmı
yacat olan vasatı 'eya nonual ka
mnc;lar s rmayesl belll ol3n tcqebbils
lerde scrma~-entn yüzde onunu a.ş
tı~ı takdirde yalnız bu yuzde 10 nor
mal kazanç sayılarak bundan yeni 
vergi alınnuyncnktır. 

Gayrimenkul kıymet sat~anndan 
alınacak vergi lse Anknra, iJta.nbun ve 

MI. Keitel 
Rdma'ya 
gitmiş 

Yakında TrabJuı'a 
~itmesi ihtimalinden 

bahsediliyor 
• 

Vaşington 26 (A t\.) - Sıyasl ma.h

Timoçenk 
ordusunun 

geri ile irtib 
kesnm·ş 

- - -
Bunlara leva7ım anc 

hava yolu ile 
gönderilebil iyormuı 

flllere gelen haberlere göre I<'raruıız - Vichy 26 ( A.A.) - Ti 
Italyan milnasebeUerlnde ehemmi- ordusunun geri ile irtibatı k 
~·etil değlşlk~lkler beklemek lbımdır. tir. TakYiye kttalan ancak han 
BunWl askcrı mahiyette olması muh- il "'nderilebilKektir 
temeldir. Alman gc-nel kurmay baş- • P • • ~ • 
kanı marepl Keltel dün Romaya va- Sovyet tebhgı 
sıl olmuştur. Trablus'a gitmesi mhu- l.ondra 26 (Radyo 8,15) - G 
temeldir. rı.sı Moskova'da. ueşredllen 

Italya kıralı &uı Remo'ya gllml.f- tebllğl: Dün Harkof bölge&nde 
tir. Burn.sı, italynnlann Uhakını ts- pışma.lar devam etmiştir, Ha 
tedlk.lerl Fransız Rl'lyerası hududun- cenubunda İzyum - Ba"enkovo 
dadır. heslnde Sovyetıer dllşmanın tan 
İtalyan vellahdl orduya neşrett!ğl ptyadeslyle muharebeye gi. 

gunlilk emirde demlşUr ki: cYenl im- D ğer bölı;elerde kayde flLYRn b 
Uhanlara, a.ynl zam:mda yent zafer- yoktur . 
ıere hazır oıunm.• Londra'ya göre dur 

Fransa'da heyecan Lonıtra 26 <A.AJ - Harkor 
\'aşln~ton 26 (A.A ) - Fransa'da nubundakl Alman turruzunun 

büyük blr heyecRn hüküm sil.rmekte- temel tehlikesini pek lyl b\len m 
dlr. İşgal altında olan ve olmıyan Tlmoçenko, Alman çıkıntısına 
yerlerde herkes nazllere karşı ayak- taarruz etmeğe başlamıştır. tı 
lanabUlr. Mareşal Petaın biltün oto- 30 kllometre flmall gaı:blslnde 
rltıeslni kaybeLmek ü:ııeredlr hatlannm 800 metrelik blr ceph 

yunca yanldığı blldlrlllyor. Tim 
Pariı'te hadİ!eler bu mevkiden Alman cenahına 

Londra 26 (A. A.) - f"nnsız irr.klnını bulmuştur. İki ııı.rar 
Gençlik teıkilatının ilk kongresi dün lmyıbı çokc. -~:..ı_rd_ı_r __ _ 

Paris'te toplanmıştır. Toplantıdan Korsika'da bir nüm 
sonra gençler Üni\'ersite mahallesin- Londra 26 (A.A) _ Laval 
den geçerken polis müdahale etmi•, 1 v riste A1manlar1a yeni göruı 
çardpı:Jmda bar olm_uş~ur, Kongre ~na- den sonra bugun Vı hy'ye don 
sın a a azı hadıseler olmuı polis B d T ı· · 18 b J 

k·rı d · ura a uınus 'a ısı ve e 
tev ı er e bulur.muştur. · ı · kt" K ·k 'd reısı e goru " c ır. orsı a a 

Londra 26 (A. A.) - Reuter: ya lehınde bir numayuı ya 
Pazar günu akşamı Pariı'te Cartier söylenıyor Mu solinı' nin F 
Latin' de bir takım Fraınsız gençleri: 1 mesclesıle meşgul olm sının, 
cMar&fA) biz huradayıu diye hay- zorluklar yuzüııden, h lkın dık 
kırdaklan için polislerle aralarında 1 başka tarafa çevirmek içın o 
prpıtm• olmuttur. l•Ö)lenivor 
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3 Rus ordusu 
çember içine 

alındı 
Bunların delme teşebbi\s · 
leri tamamen neticesiz 

kaldı 

Berlin 25 (A.A.) - Alman or
duları başkum;,ndanlığının tebliği: 
Harkof çevresindeki asken hareket
ler büyük kuşatma çarpışması şek
linde gelişmiştir İçlerinde önemli 
zırhlı kuvvetle: bulunan üç ordudan 
mürekkep büyük Sovyet kütleleri ta
rafından yapıları bütün dı!tme teşeb
büsleri akamete uğramıştır. Düşman 
çok ağır kayıplar vermiştir. Cephe
nin merke:.. kesiminde otuz kadar 
mevzi Alman kuvvetleri tarahndan 
7apılan karşılık taarruzları neticesin
de geri alınmıştır. 

Londra « Va:ziyet çok 

Mecliste bütçe 
müzakeresi 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Başvekıl diyor ki : 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) olmıy<ıcaktır. Or.un için bu hususta 

mesine çalışıld.ğını ve bu mesainin bir koordinasyon karan hazırlanıp 
son safhıı.da bulunduğunu söyledik- çıltmak üzeredır. 

lerin ve memıetet!n iktisadi faaliye- ten sonra der.llttir ki: B Ali Rana Tarhan'ın 

Hava akınları 
İngiltere'nin bazi yerleri

ne bombalar abldi 

Dünyada sulhu 
yerleştirmek için 
eksik kalan en 
büyük prensip tınl tazyik etmiyecck esaslar dahi- Muht 1. dd 1 . fi t] .. ı· • • Loadra 25 (A.A.) - Hava Na-

« e ır ına e enn a erını a- • • J hi · -1-J:x.: D" 
Jmde kalmaya Azanı! derecede dikkat . t b't .. f 't k ) h S0% en zır uun pazartesi tOC"U ._.: un gece (D- tarafı l • • salıifed ) 
edllmiştlr. Y1.1nd v~ı-es 1d'·ı ır.ukn ed~ Farakr arb a- Parli Müstakil Grup adına beya- Cenubi lngilterenin sahil bölgeleri ...-. JDCI e 

. ak lsi 1 ın e ı an e ı :rr.e te ır. a at un- bul . Ar R T h .. . d b d" ha f }' t d ık uzak sömür 1 _ .. ı..t l şeker 1slibl verg ne yapı 3t1 lar hakikatte umumi b:r fiat politi- nat~~ unan. reıs ki ı ana ar an jz~n~ e au B~ımkn I va :: :;;; - \ ça ge ere ocuı p o a• 
ram, dö~_kaylkatı darıevvd el §ekü~tr flaııı-t kasının tedrici bir surette tatbikini ezcumlc demıştır k: l b'' len otılmuıtur • .:__~ '-~~~ elre ol a- mıyacağıdır. Bugün bu toprakla-
leri11ln yu .se Imes n en nı eve . . . _ Muhterem ar adaş ar, utçe ar a IDJfhr. oazı pınar ar o muş, 
h--'attan blr kıs.mının verı!i olarak ıfade etmektedır. Bız bunlan bırer .. k . .. b t'l mikt d . . b k d d'l ra el koyan Japonya yarın deniz 

.w:>u ~ 6 b. . ~ F k muza eresı munase e ı e grupuınu- az ar a maan zayıa ay e ı - İ . 
hazineye alınmasından ibaret olup ırer veuycruz Dogrudur. a at b .... 1 • • t .. · t' B' d.. .., t b 'b d'I Ye havalarda üstiin çık~cak naıI-

h . . . . d h I b' zun azı goruş erını arze meme mu- mıı ır. ır uşman uçagı a n e ı • · o 
şeker fiatıerinJn yeniden arttırılması- eyetı umum.yesmı a a evve ır d . . . d . y··k k t - • ti' •-re ve Am,....;ı.... zoru ............ sında 

akt T . V k·ı· k d b' h saa emzı nca e enm. u se as mıı r. w ~~ -i>• 
na sebebolmıyac ır. ıcaret e ı ı ar a aşımın ır usu· 'b' . ul •d' fi ek~ Lib 'd 0 leri . 1 l b k akt . . . . d ... . hiJ b' vı ınıze sun an a ı masra ar y u- ya a yer nası o •>a ıra ac ır. Bunlar haricinde kalan zamlar til- sı ıçtıma c.. arzt-tbgı veç e. ır se- b 1 k' d 84 k" ·ı 
tün, ispirtolu Jçkllcr, kibrit, çakmak viyeye getirmeie çalışıyoruz ve bü- nunu~ 1 yı ın ın ~n b~ Lib,. 25 (AA.) - l,;evazım U.. Hiç bir mlllet yendiği başka. 
taşı müdafaa vergiJerile tiyatro ye tün bu fia.tleri behemehal sabit bir yon .. lıra .fazla ~Jd~~a ~İ 

10 
leri. hava alanları bombardıman bir milleti büsbütün yokedemt

sinema resimleri gibi umıımlyetlc hadde tutmak için karar vermişizdir e~tme~ın ta.dnını ~- "k knan d edilmi§tir. Derne ve Maıtıiba•ya hü- yeceği lçlıı. geçici sıkı ve baslolar, 
keyif ve eğlence mevzularına taalluk ve bu kararın iı2erindeyiz. Binaena- ~1 Y0 !: <I!ra v • .m flatın uyl kb ~ cumlar yapılIDJfbr. Sirto körfezinde ıil!htan alıkoymalar birlik ve 
etmekte olup ıimdikl ıartıar altında leyh Berç Türker arkadaşımın top- yıne a ı masra ara ayn ara un bir diifman ticaret gemiaine taarruz . • 
bu mevzul:ı.rdan elde edilebllecek aza- k b ll . f' 1 . ' h k dan ancak bi· kısmının borç itfasına dil . . kati-- .ı I t beraberlikler yeni kuvvetlenme-
ml rid tın l t b·ı ra ma su er ıat erme zam a - L_· d'ld·v· ı.__1_ b" . e mıf ve gemı aa ıuıaırı mı§ ır. 

va a a ınması en a ı ve en k d .. 1 . ld .., .. h"ku taruııs e ı ıgme ıuu;ınca utçerun Lib 'da kara h k• er b--l Iere yeni gelişme ve yav·lmalara 
doğru hareket tarzı olduğuna şüphe ın a soby' e~utş' 0ak. ugetu ~oze u met hazırlanmasmd~ ve incelenmesinde, ya dd dil ibaril'e aMtıaltaanil ~~= yenl ,.atışmalara engeİ .olamıya: 
yoktur namına ız ış ır mıyoruz. h b b' t f mamıı a e e ır. zerınae ıs 

B 
· da h d ııs cBqladığımız tetkikat bitmek .ahr . ~.anına uygil uhn"L·ır asa1_ ;!i]nı dün de ' düpnan u~ dfltt'lrülmür cak, herkesin gözü günlin birin~ 

u meyan çay ve ka ve en a- .. d' y 1 b d .. zr nıyetının tamam e aıum o ao e- .. 
ten 1 d~ .. ül . b uzere ır. anız. uıı an muspet .., .. k b l . k"' k M f tur. de bu zengin avlan benimsem.:>lt 

karl!lk>~ )diyoTr. :adde~e~:V1et ~~r:sm:rna~ 1 nBeticelerh a~a~a~zı ~~itihediyl onu;. ~:;;:mı: ~~~ ~: kn!'::~n ı:;:t için f1rsat kollamakta kalacakt;r. 
Londra 25 (A.A. - . ımoçood-,suretlle istifası hakkında takdim o-

1 
uf1unf. atlrıcındde, smdaı ~st sah, top- pahalılığından ileri geldiği tel>arüz Taıı•hıı·ıer Hak ve ahla.k bakımından da 

ko ve von Bock kuvvetlen araam a lunan ı~yiha da Yüksek Mecliste bir ama, ıa an ırma, agıtma usus- .. 1 k d' B l . 
ıl b ı d 1 . · d' ı d " .... d B ettırı me te ır. u esaa mese eyı dı'ı'şünülse ,,.,;r mı'lletiıı renk ve yap an aş ıca müca e enın ıım ı kaç gün evvel ta.bul ohmmuştur. Ma- arını a goz onun e tutuyoruz. u . d'lilc b ak k • t-'-·ı~· h k- ' u.ı • ' 

1 1 rü ttı i h . b d ik ul .. ıım ı ır ara • yenı octAı '"'' a k f kınd d l ... ka k:itl Harkof çevresinden, Aman arın mafih şurasını da teba z e rey m ususta ıca e erse ves a us une 1_ d k' .. .. .. .. .. d . y ır ar an o ayı l,•aŞ e-
l ı kt k k h inhı r k d gid v· ı~ 1 b" .. ıı;ın a ı goruıumuzu arze eyım. a- Milli pi•annon··- ıon karşılık taarruzlı.nnı yaptık an z- gere çay ve a ve fon gere · e ecegız ve uzım ge en utun l 1 k . · t ~ e .... leri köle gibi kullanıp kanım em• 

yum cephesine intikal ettiği Londra- tütün ve tçtnerln müdafaa vergllerl- tedbirle.; alacağız. Bunun üzerinde r!ı~n veb. yakpı ma ıst«:nenl byile~ı Feı- rekilitinde, kannanlar 
da ı k d B h d ._ ne yapılan zam, şekerde olduğu glbl, alı--'·ta ız > Al ahn ır ısım zarun o a ır. a- T meye, ve mesel!, sadece yedi mil· 

sanı ma te ır u cep e e vazı b dd ı ı ı milli k ka~ ç '1'~_,., > • kat bu fevkalade zamanda yapılan yon nüfuslu ve yaJr:ız 34 bin kllo-et k k kti u ma e er ç n orunma. Ali Rana Tarhan clstanıbub -
7 ço arışı r. nununa müsreniden tesbit edilml§ o- T ekk'" d · teşkilatın masrah çoiaktığı nispette metre boylu Holhndanın '70 mil· 

Bazı vergi ve 
resimlere 

yapılacak_zam 
Layiha Meclis ruzna· 

mesine alındı 

Ankara 25 (Telefonla) - Fev
blade vaziyet do)ayısile bazı vergi 
Ye resimlere zam icrasına dair olan 
3628 ve 4040 numaralı kanunların 
bazı hükümlerinin değiştirilmesi ve 
bazı vergi ve resimlere yecniclen zam 
icrası hakkındaki kanun layihaaı ve 
Meclisin iktisat, Gümrük, inhisarlar, 
Maliye ve bütçe encümenleri maz
bataları Meclis ruznamesine alındı, 
bir iki güne kadz.r Mecliste müzake
re edilecektir 

lan flmdlkl btış flatıerlnin arttınl- eş W' .e enm. . lc.adrolan kuvvetlendireceği tahmin 
masmı istilzam etm!yecektlr. Başvekıl Doktor Refik Saydam edilemez fyi unsurlar bulmak zor- yon insanı Ye iki rr.ilyon l~ilometre 

- devamla. - gerek İzzettin Çalışlar luğu yüzÜnden hem bugünün işleri : toprağı işletmesine yahut gene 
Fevkalade kazançlar g.~rek. Halıl ~enteoe arkadaı:ının ehliyetli ellere tevdi edilemiyeceii yedi milyonluk Portek!zln kendin-

vergisi sozlerı?e Vekı_ arkadaşlarım lazım hem de muhterem Bll§Vekilimizin, ke den çok büyük ülkeleri sömünne-
Yeni vergi ve zam mevzuunda. son bgeledn ız~bhati a~edAerllkıer.l Maruzatım miyet yerine keyfiyet vadinin yerine sine hak bulmak ve bu imtiyaza 

olarak fevkalAde kazançlardnn alına- un an 1 ~ arettır. c ~ ar> getirilmesi gittikçe daha güçleşeceği başkalarını tahammül ettirmek 
cak vergi bakkındnkJ rayihaya temas Başvekıl Doktor Refik Saydam, endişesini duyır.aktayız. 
edeceğim. sermayenin normal gell- propaganda meaelel~ri ve bir pro- Münhallere yeni tlyinler yapma- bu aSlrda çok güçtür. 
rlndıen ziyade fevkalAde ahval ve şe- paganda vekaleti teıkili itile kağıt mak mevcut kadrolardan taaarruf l'lsanhk, hak, abllk bakımın-
raltten faydalanarak elde edilen bil- m~una tem .. eden Cavit Ural eder~k artacak memurları yeni it- Selim Denk• Almaet Kabaca dan, sulh veı politika bakımından, 
yük kazançlan yalnız normal zaman- cNığde> ye ka"tılık olarak da 1Un- lerde kullanmak askere alma işlerin· S ekil' SO bin li )i nl uğuruna bu kadar kan dökülen 
Jara mahsım vergiye tabi tntmakla ları söylemişlerc!ir: d h kad , üh' ] __ı., on ç ı ışte rayı nana ar 'll tl . h" . ti dal t -
lktlfa edilmesinin adalet tcaplarlle . A e .c~~ e . . a m un ° ~n c;.e . • . tmı e enn urrıye ve a e ., 
telif edJiemfyece~ meydandadır Ar- cDevlet te~ilatmm çok munta- gensı ışlennı sarsmamak, ıaşe ıtle· Milli Pıyangornm 19 Mayıa Genç- prensipleri bakınundan bir kısım 
ıettıtım lA.yiha bu düşünce ıı~ ha- zam olmasına taraftarım. Fakat ye- rinde resmi olmıyan teşekküllerden lik ve Spor l)ayıami fevkalade pi-

1 
k tl . k dil -4-d 

1
_ 

' 'd b" d _,_.,, ti' t .... • • tif d ek b .. .. • ı · . ._ı!t-1!1 • r~n! im ınem e e enn en euı! en o zırlanmıştır, Esası hl~btr itiraza mü- nı en ır propagarı a ve.ıuue eı- azamı 111 a e etm ugunun lf en- yangG90Dun uuuuuen uaa 0 111tur. . 
tehammll olınıyan bu mevzuda tered- kiline taraftar değilim. cDoğru ses- ni temin için başvurulacak tedbirler- SO bin liralık b&yük ikramiye, An- J:::Jayan yabancı ülkele!'e el-koyma.
dilt sebebi ola.bilecek yegAne nokta leri:> dendir. Devlet kadrolan bahsinde karada Belediye karflSIDda Gülen mıa son vermek gerektir. Yer 
fevk.alA.de kazancın tesbitlndeki 1sa- ikincisi kağıt meeelesinin temini. grupumuzun ehemmiyet verdiği ma- bed>er ulonunCla çalıtan Selim yüzünde sulh başka türlü olamaz. 
bet derecesidir. Takdlm etti!tlmiz lA- Kitap, risale, mecmua, gazete, hepsi IGm olan ücretleri maatlı yapmak Daıker ve Afımet Kuhaca"nın ortak şu ırk bu din :J renk ve bu mil· 
y1bedadak1t hfilnkilmllft' erite tbb~1: 1~~~~.: Matbuat Um~m Müdürlüğüne dev- meselesinin ve bqUnkll •!-1-tı aldıklan bilet9 ~. llvet bİnne ~""" kalmak fela• 
rec e em ...,n a u.u• mwua........ _ _.,. __._ __ ...... Orad ah acak Bu- 'hakkmda BUyük MeclW temnT bu- 20 b. ı· _, k ik · •- '- Jel · -e-
..._.__ttz bD.t1ln tedbh•lere milraca- l:GQUtn....-uıuu. an n . ın muı ramıye .nıtanou a k t' . "t ki ... .. l ı; 

lvu .. ,........ . nun haricindeki kag"ıtlarln bittabi yurmalarım bu münasebetle muhte- .... ı "d d D .. 1 M .ı! e mı, O e ne somurge o mal\. at edilmiştir HAlen encıinıenlerooe . . • . \AJr.U ar a ogancı ar esuwye . 

Mı·ııAı Mu•• dafaa tetkik ecııımekte olan layihanın Yük- Matbuat Umum Müdürlüğü meşgul rem Başvekilımızden rıca edenm. caddesi No. 6 da Arif Tekpmar'a ıve haklara venrse bunun hududu 
sek Meelisin Jsabetıı karartle istihdaf 8 yine Üsküdarda adının neşrini iste- nerede biter, ve bu 'hak başkala-

için tahsisat ettiği ma_!tsada en uygım bir şekll ala- 1 z m ı• rd e 2 a • ı n ayet miyen bir ba~a vatandafa çıkmıştır. nndan nasıl alınır? Cava yahut 
cağına şuphe yoktur,,. 1 ~ On bin liralık ikramiye Tokatta Zı:- Sumatra mutlaka birinin olacak-

Maliye Vekili, va.sıtaıı ve vasıtasız fer !okantası. ~ibi M~al~ D~n- sa, neden H1Jllanda kıraliçesinin 

12 1 1 ı k f kal vergiler ta.hsllAtının memnun~t ve- B b k d• • • • d• .., . mez e, beş hın liralık iltramıye Sıv- la k da , k? o mi yon İra 1 ev • ricl vaziyette olduğunu işaret ettik- ir ba a en ısının ıste ıgı gence rihiaar'da Ziraat Bankası ajansı mu- o ~a Milaıdo nU'n .. o~ıyaca . 
ade tahsisat layihası ten sonra tedavüldeki eıvra.kı nakdiye ' •• .. .. avinl feyzi Mumcu. ajans veznedarı Afrikada, Asya.da somur~c ve 
Meclise sevkedildi bahsine geçaılf ve .mlktazuım endişe- varmıyan kızını oldurdu Cabit TürkA.n, ajans muakkibi Mus- baska mi11etıere tahakkii!n hakkı 

11 mahiyette telAkki edllemiyeceğinl tafa Bircan, ve aynı ajansın odacısı kabul edilirse b\l!lU A'Tlmada 
tebarüz ettlmıiştir. Hazine vaziyeti- lk" • • · ek · 

Ar.ıkara 2ı; (Telefonla) _ Milli ııln sa~Iam olduğunu belirten B. Fuat :~2~:9..!,'~>'" ~ugün b~- mcı cınayet ~fı!bent G~ntgz .ile ~~~yi B 0~r tatbik etmek isteyenlere p::-emip 
Mü<lafaa Vekalt-ti 942 mali yılı büt- Ağralı, albn alanlann zarar edecek- ~.,v ~en · yaşın a Tenekeci ~ol adında biri, Alsan- v tın~ ın o~ta. ı et~ne ~ ... ıştı.r. ı- bakımından ne d('rece kuvvetle 

. 2 .
1 

. k k • l<'rfnl, fllikat bonoların her zaman lçhı amele Ethem, kl21 17 yaşında Münev- cakta Akdenız ~alti evine altı ger lieş hın lıralık ikramıyelen Tar- . . . 
ceeu~e 1 O .mı Y?n lıralı • f~v ala~.e kazançlı olduğuna işaret etmiştir. verı Sabri adında bir gence verm.eği arkadaşını davet etmiş, şe.r:ıp içmiş- ıausta Danpu\an köyünden çifçi Mu- itiraz edilebılir'? 
tahsıs&t verılmes kanun layihası Bu- ı Mali Vekili bey •tın .. hl- ladetmJştlr. Münevver, Saıbrlyl be- ıer. eğlenmtıler... Bir miktar da.ha hiddin Çavuşla, seyyar satıcı Ah- Bize öyle geliyor ki sulhu ko-
yük Millet Meclisine sevkedilerek ti~· ana: 

1 şoyle ğenmediğlnden All adında birine kaç- §arap alınala. çıkan ev ~bi Pol, dullah Gün kazanmışlardır. laylaştırmak için hak, adalet ve 
Lütçe encümenine havale edilmiştir. cTasdi~ arzedllen 942 bütçesi- mıştır. Münevverin babası Ethem fena yanına arkadaşlanndan Hüseyinl de ıhürrivet prensip!erinden dem vu-

Milli Müdafaa için yüz elli mil- nln de teslrl slttlkçe artan fevkalA.de halde hiddıeUenerek yanına Sabriyi almış fakat ~ka~ta. kavga.ya ~~tuş- Bir hirıiz kaçti 
1 

k -b Asyalı Afrik 
1 
yı 

Jon lirahk bir dahili istikraz akdi hal ve artlar altında daıh.1 yüksek ır- de a~. Alinin evine gitmiş ve muşlardır. Hüseyın bıçakla Polu ya- nı ur en una, , a ı 
için Maliye Vekaletine mezuniyet p.tlanneız ve kararlannız sayesinde k:a.pıyı kırarak içeriye girm!ştir, Bu ralamış ve öldünnii§ttır. Kıı..tU Hfuııe- ~ ıs. (Telefonla) - lzmu da katmak, bu harbdm sonra 
Yerilmesine dair kanun layihası Baş- lsabetll ve muvaffakıyetli bir eller ha- sırnda Münevver kaçmak ıatemlş fa- yln yakalanmıştır, TahkJtab devam bapillıaneemde butalanan lunazhk- .sömürge olm.ıyacağını şiD"_diden 
Yekaletten Meclise aevkedilerek ma- Un1 alacağına tftphe etmfyotum, kat hiddetli baba bı~ı :ıcızma .sa.p- edlllyor. tan wclu Recep Tabak Etrefpap ilan etmek lAzımdır. :Milletler 
)İye ve bütçe encümenlerine havale lamakta. tereddüt etm.eımlft1r. Münev- Çay ve kahvenin inhisara llutaneai.ne ka.lduılmıttı. Recep bu- 1,.inde fark gözetrniven bu asır 
olunmuttur. Kabul edilen bütçeler ver yediği ~ dört bıçak darbes11e alınması kanunu rı'__. giln hastaneden kaçmııtır, aranıyor . .:_ __ , .. _ d h·. ı::: f di.:ı ' 
, derhal ölınftl}tür. :ı· &U u.ıoxwua..ı arasın a aıa e en Ve 
ate mÜgteıarlığı kadrosu Meclj,51n bugiinkü toplantısında. ta- Ye.taıanan tatn baba, ıuçunu 1u- Ankara ~S. <1:elefonla) - Ça1 Bir köylü. yıldırım köle ayrılığını sürı:kl~rse dfınya 
Ankara 25 (Telefonla) - Tica-b~~~~~: rat etmif ve cBaba aiml dinlemiyen ve kahvenı~. ın~ısar albna almm~ ı·ıabeti.le o""ldu·· adam olamaz. 

ret Vekaletinde kurulan İllf• müate- hur Divan Muhuebat Başvekllet evlAdm A.tıbeti budur, Ona cezumı kanunu bugunku Reamt gazetede m. N ddi S dal 
prLğı merke:ı: kadrosunda yapılan DcWİet ş~ Matbuat İstatistik tendi ellmle verdim» dem14tlr, tişar etmiştir. İnhisarlar Vekaleti ya- t..ir 25 (T•lefonla) - Kemal- eeme n a ' 
deiiıikliğin tasdikına dair kanun la- Devlet me~loJi lşlert, Diyanet işle~ vata esnasında kaçan Sabri biraz kında çay ve kahvenin inhisar mad- pap kazuınm Halimbeyli köyünde, 
Jihaaı bütçe encümenine havale rr relsl1f1 ve Maliye Vetilett bütçele- sonra yakalanmıştır, Her lldsl de ad- deleri olarak satışa çıltarılması ha- tarlumda çajlfCln Ali Oral•a ,...ldı-
olunmuıtur. r! kabul ~lr. llye~ verilmiştlr, zırlıklannı bitirmek üzeredir. run isabet ederek ö)miiftür. 

Laura'ya derhal cevap verdim: müddet orada kalacağını öğrenmiıı- - Vallahi değil, doğruaunu .a,-
mJ.fım. lçiflikten Londıaya gideceğini, uzun alay mı ediyorsunuz~ 

- Sir Charlea' e haksızlık ediyor• tim. Eğer o gece ihtiyar asilzadeyi lüyorum. Mukaddeaatım tizerine , .. 
sun uz mias 1 O, mektubunuzu oku- görmeseydim. ondan bir yardım min ederim ki o gecs ihtiyar asilza

Çevlren: &BMET etıALl duktan sonra arzunuz veçhile, yırtıp görmek ümitlerim bota gidecekti. deye verdiğim randevuya gitmedim. 

PERiLI KONAK 
Tefrika No. 70 

ıöınineye attı. Fakat bazı defalar, Bu fırsatı kaçırmamak için o gece - Niçin gitmediniz) 

elaa kumızılıiın yerme ~ Bil harfi harfine habrımdadu. Size oku· mektubunuz işinde de aynı bal Taki _Randevu için niçin konağı de- meme mim oldu da .•• 

Fransız
ltalyan 

gerginliği 

İtalya kiralmm huduttaki 
la taları tef tiı ettiği 

bildiriliyor 
Miu Laura' nın ~n bplamq l -Sinir~ ıqiaa I O fıkra. mektuplar yansa bile okunuyor. lıt~ kendisine randevu nrdim. - .Bek.I~ bir Wiae, git-

felırelerinde ıörtilen bir eanlık kaim ,.,..... mı~. oldu. Size tekrar .oruyormn: hıtiyar iil de, bozkıra açılan taOanlı yolun - Bu hldiM nedir) 
9'du. Bu son aualim. l>elli ki pnç - Okuyunuz. asilzadeye l>u mektubu gCSndermİf kapısını tayin ettiniz) Bunun aelie-- . - Bu bana taallillc: eden mahrem VllfÜlslon 25 (A.A.) - New • 
l:aduu en ayıf ft baataa yerinden -: P~l lbtiyar aaibadeye ıön- olduğunuzu itiraf ediyor musunuz) bini de izah eder mieiniz) bir fftir. Söyliyemem. :VoS. Tmıes pzetainin bir ıaahabf .. 
nımuttu. .. . . derdiiiniz ~tabun Übnda, ıu hl- - ltir~f etmlyeyim de ne yapa- _ Genç bir kadının gecenin geç - İbtiyar aailudere, o aece öl· rine göre, İtalyası kıralı Fsanesz hu-

Mubatabun. D• ~evap Terecepıl ~· var~: cSize yalvarırım. erkek- )'Dil) d~dı. . . . . . vaktinde bekAr bir adamın evine git- düğü rerde rand9"11 Termit oldalu- duduna yakın bir nokt.a<f:a .topl~mlf 
.-.ardı. dudaklan titremefe batlad~ lik terefinfzden bu mektubumu der- Laura nın alllJJ'lerı gevıedı, aila- mesi doğm mudur) Konağa gitsey· nuzu itiraf ediyor, fakat randevuya bulunan İtalyan ukerlerını teftıı et-
*izmdan zayıf ve fmlb nevinden hır hal yırtıp yakmanızı beklerim .. Bu maia bqladı. dim uşaklar ne diyeceklerdi> Şeref gittiğinizi ink!r ediyoraunu, Syle mittir. 
•yır> eöztl.~&lritldü. Genç kadının gece saat onda, Taflanlı yol~ lioz-· Genç ka~ı?daki b~ ainlr buhranı- ve ~amusum kirlenmiyecek miydi) mi~ Londra 25 (A.A.) - Son alınan 
7&1an ıöyledıiı 'belli idi. kıra açılaıı kapısı ZSnUnde benı bek- nm geçmesmı bekledım. Bütün bu mah7urların lSnüne geç· _ Size hakikati eöyledim. Sözle- haberlere gÖre. HitleT Fl'aneadan 

Kadını uzun uzun s&zdüm. .8apu leyn~> Bu ainir buhranı uzun aDnnedi ve mek için sir Charlea ile görüşmek rimde hakikate aykm hiçbir nokta Nice Te Korsikayı iatiyen İtal,-anlaı-
;rukarıya kaldırıp bakmağa cesaret Şimdi ihtiyar asilzadeye gönder- aözüne ,öyle devam etti: için konağı değil, taflanlı yolu lnti- rok. nn hu taleplerini doğru bu1makta4 

fdemiyordu. Çok ~or bir durumda mit olduğunm: mektubu hatırladınız - Evet, 0 mektti>u yazdım. Niçin haıbettim. Beni orada kimse görmi- _ Bu sözlerinize inanayım mı dır. . 
l.alunduğu görülüyordu. mı) islkar edeyim) lnklr etmekte artık yecekti. misa) Londra 25 (AA.) - Kont Cıa-

- Mias. dedim, görüyorum ki, Mektubun upk Barrymoor·clan bir ma?a kaldı mı sanki) Ben sir _ Sir Chules ile 0 gece ııörüştü· _inanmamanız için hic,bir ecbep no'nun gaz«:tes! ... cVichy hükumeti 
~fız~n!z, s~zi aldatıyor~. Bunu da öğrenmiş olduğum bu fıkrasını keli- Cherles in ~a~a mad.di yar~~~ ığünüz zamarı ne~e~ oldu? yok. artık ~askey1 yuzunden çıkarmalı-
flJlldı sıze ıabat edecegım. Yalan me kelime. ezberden okurken genç bulunmasını istiyeeektim. Kendısını _ Baskervil çıflığinc gitmedim ki G k d d 't dır> dıyor. Gazete, yazısına d

1
evam 

..:ı..J d'"' · · Ch ) ' "ı·· kadın adeta bayılacak bı'r vazı'yete h .. " •L ed "' · b'l · ene; a ın ° gece ran evuya gı - ederek cViclıy hük\ı:meti talya ..,,.3 eme ıgımı ve sır ar ese o u- şa san gorursem, uma ecegımı ı eyım d·v· d d' d B kt • ' 
1nüne raslıyan günde mektup gön- düştü. Bununln beraber, kendisini ilmidediyordum. Kendisinden bir Bu d~fa şaşkına dönmek sırası ba· me .~gı~ e ııır~ ı~o~u. uc:k b~- ve Almanyanın galibiyetinden şüp-
denni§ olduğunuzu hatırlatmak için eüratle toplad1 ve ağzından şu sözler racıdevu istememin sebebi budur. na gelmi§ti. Kulaklarımın yanlı§ iıit- yı şup eyeb.m _ ,_ 1ı~ mıyela. . dır he ediyon demektedir. 

• k b d b. fk d"küld" ilk k l surette tes ıt etmex azım g ı):or u. V . 25 (AA) Ö" 
~e f me vtu unuz an ır ı rayı o u: - Randevu için gecenin bu geç tiğini zannediyordum. koaş ın ı- Bu miilahaza ilf: mise Laura'yı sıkış- 'Jd'~ıngto~ k ·• · k---:-. re-

aKhr atacagımb'. l d - o:'na çok yazık. oldu. Ben ıir saatini niçin intib.abettiniz) .. ~iım zail olduktan sonra te rar sor- tırmaja karat verdim: ndı ıgı~e kgkore, b~ erı tŞc. n::i~eFn er-
adın, asa ıyet e sor u: lCharles i centilmen hır adam sanı- - Çünkü mektubu yazdıamı p· dwn: - en mu re ep ır grup ım ı ran• 

- Ne fıkrası bu? yordumi mei~ bu PJLNIDda ~- büıı ~ ~ CbMkıı.iB m'!l l!m - ti! MrJıUUDUZ p_l. ~c ~<Aı-9tt xar). .. Afribe.ıa ı~tir, 
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Pirinç, peynir Orta tahsil Smetrepamuklu 'IWrlb No_ ıoo Yuaıı: ısımma P.••••" Bir tepsi kahvalb aelinlil•· Doet• 

lardaa biri içini çeldi: 
- Surada iiç ~lira d.,..yor ••• 

dedi. - Ve la ı +- b'kbP 
1111:ıı zaman iki buı;ui- _.... l>o-
lanacatı:ıı ... Sadece. taa:rai~ 
aandan beıabedİllo·· DUn -~-
IOlramızda d• alb lira •= dr-. 

Hesap ~-· iddia maaleMf 
dojru çJd.. .. Debtet içinde kal~ık. •• 
Miifredab tekrar gözden geçirdim: 

BuPnden itibaren 
daiıtmaya baılanıyor 

Bqün lise w orta okul· 
larda dnaler kea1iyor 

Ka9 - Kura w&ta.ıı etratl pet- Jalmuna betl9'hlm> .-.. allU Ja-

1 b -!--~-_ •tib U,. n bu taflanblın - neıeye n.- pm atmaslan 61dııı&l 'ııü; ı • $ç-
a~ ı aren nw~ ıOnult ....._ 'l\ı-Pl: ıuı üper ~arsa. da. a .,_ 

clafiblınaıma haılanacalr _ _.....,..._ ..,_. ~ ltll on waec ~ Ulıafmdıiıl 
~ w tepDc ...... tllımaırüyle 1919 dütmllttil. 
meydana çıkarabilmek ~ btr. -- Kava - Mva hem.tn iıl .,apüll 

Bölge ıqe mtldtlrlülil tara.fmdaJı Yurdumuzda bulunan orta.okul ve Siimerbank Yeril Mallar Pua.rla.- bırtı olmalıyız. ldr palm11'ftln ~ llD41 w ıı:a,. 
hııJka dağıtılacak plrlnt, pQlılS n 11aelerd9 buıırön demler lrMIJn;df ve rmda.n yalnız bir c1nae malısu& olmak _ thw.Al zamawnda. her tik"lil Jqa,- llQI •raa ~&: 
yquı tevzilne bugftn baştMllQltır. me~er JU tatlll devreslne ll1tnlf- iıııltre i metre pamuklu mensucat aı- mr ve ııarekeUertm. dra~ aılııt118iiil. - Kırm .. i4ıell pna .. 
Ba'ltallar, elemek kartıarmın sol D5t tir. ma1t içhı mere dalıtalln hpon]arın adam muvattat olu, Ti - Pli llarada Db'e taaaı:r.zı.. K.aı>Qı ~ _. 
taafmdald. mayıs k.ellmes1nl kesrek Ortaokul n llaeledn blrlnd n lda- tefti. 111. bltmıek laeiedlr. Yum. ma.- •'teldik 9'l1eterlnet. ..,..._ tor- cAmıedneı .. ,. leerfı• daJdJlar. 

- Y AfUm vumurta... En UC-. bılr kart E&hl:>l.ne yarım tııo plrl.nç cı sınrf1annm ka.melert ı haztran ,._ Razalara ve ba.yWtleıe mallnnn ve- takJılJ,mıza atfederleP. l'u1a abır Xac>ı Jcmluıu. ok 11'1.mutu blrdm 
en halkçıaı o ... Aym zamanda - •· JllıBr gram yaR' ve peynir verecetıer- u.rteal aünil dalıtılacaktır. A.yıu gün tllmeıllne bafknaeattır. D6rt Yedi g&*mıekle zaman uybetmtf oluru2. durdu. 
daLaı da ... Zalen ne zamenclw .....,. dlr , U.. w CllV.aka1 llil munarmm bt· Mallar Puumdan maada Jmk Dd&r - Re ,...ımt Kava. • Mura kultıplaı ~ ~ 
IJYordum. Şuna bir methiYe ,.,_... · • l k •'-e hntthanlan ba§lıyacaktır Lise ~ 9ıdu edDmlftlr. Ba,uertn ~ - Haltı ~. '*9 ..... Wıan gözet Şlna&ooa bütıkçı tlb'lWJ 
iun ... Darlık pıınar111nda ~vefalı Bulgarıstandan ge ece ~8 ımtnıanıan 18 h~ salı tıea1 llJ'rıca swteıerıe llAn edllecelr.- manm almdJlı ~ caııt 'w. 1i!parlyo*-
doatumuz oymut mel•··· Bisl aç bı· kömürler gtmtı bitecek, bu lmtilıanl9rda mu- ıtr. Ti - P1 birdenbire acı aeı gtUmete ~a Kava - lı4ura. ar~ 
ralunıyor... Yaa a.Ylan lofnde Bulgarlstalldan Tal.fak olanlar 23 haziranda bafla.ya- Halita satışa 1 hazirandan itibaren bqladı: -- •-- ~ı:e1:.n~!~kn~e~-tı? 

_ Ze.Jımet etme... Refik Halit şehrlm1ze getlrllecek mangal k&rıllr· cak de't.ıet oııun1lJk ımtıhanıanna ba.§lanacnktır. &ı~~~~ --- - -;.;t,:biı&..,; nıu,.;du~ ~ ... 
• ,.. menuu nqretmİt Ye... Omlik :ıertnın münbsmran ma.hrtıkat otısl sırıeweceklerdir. _Nereden a.ııladın bmı11? Kava • iftira lJIJI )'Utıdan tansma 
pek pirane tey1er aöylemif. Yamur- emrine vetllmesl tara.rlaştırilmJlt.ır. onaouı eleme tmtıhanlanınn ta- Vicdansiz bir baba _ Çilnkt, ]lllliller bıunıda ~ wmKtan ~en. bir yandla da,.., 
taam bir ~. 'bir ,.enıİt old.ima Kllmürler ofis tarafından şehrin muh- r9ılerl JllD)&ıdır: 1 hallraııda Tiln· 8arıyerde cnuraıı Jıleıbmd adlnda ıorlar .. 1'8 heıttesln eözü Jdllkln ~ bldan atyogoa •ertertı. ...... 
da Jitif tetbila ve iltiarelerle a..i air- ıeıtt mm~ ham'1&nrul ~- ~. S haslranda \abla\ bllPıl. 4 ha- elli yaşlannda bir Marn. kendi kızı ıı lesine c:nkllml§.. sabırsızlıkla Or&J& oluyor, onlan birer birer ~ 
IDiit poiara stok edilecek ve ancak 1••9u- manda matematik dersletl lmtlban- ~- ~ 1ılalla•)41Mtı. Ba ~~ 

()• dla b. k daha böyle - ta- n1evvel a.yından ıtlbaren satışa başla- lan yapılacaktır. Jaflarındakl Mele~e rakı 1t1rerek ta- Bu sırada birdenbire halk a,rama.. ta tre lld1rmen ~n m • 
ıta il' ere • nacaktır Qn lmtı- aallu1 etmek aıçundan ,Ualanm11 • dan ,.tıbelen c;ılht'U' Kaft - llaf'lllll anı IQISl da aa dlftl)ıtt. Konaalan 

pabp aym siiad• - bir men. çap: Blrb•: göne tadar, Balprlsta.Ddan Lise ve ortaokullann büt. tır. B•-r mM.detumumilUM tahkS- .. _ --..ttı _.__ bht· -- -ı-ıe h- rlll ~.ıı.. 
--ası olmuıtu. Fakat bu aefedi 1000 ton.,, kJtmür getirilmesi beklen- hanlan 29 ha3lranda aon bulacak· -·.ı - •&• ... _.... • a .......... ~ dba ....._ -~ •- ~.. r ..... en yere ae y_,.. 
·-..• ..ı_ L- u rl tata ba§laDllfbr. - Ah .. 1ıefb g&masa3 -. ~ du. Tea1lm olanlara dokunmtı10Tl~, 
P:ret mantıki! Zira, ikimis ac a-u meldedlr. tır. IJse 1 ve 2 net sınıfların ute te, aaçlanndan uıhnJf •Banin I* sadece kellltmu bella,.. llodl'Umlai'l 
lnevzu hem de tabiatile en acm ve l!raınplan ! ha.zlranda. i1niverstte .. _d ... --

• h-.!- .ı- da. b 1 k Do k d .... m., -....-.-ııdalı te:r aramaktayız • ..;...m.. - Lokantacılar bira fiatine nmplan ıae 1 temmuz a' ayaca - nanma uman llnının Diye batırarak ,anmdati lbu,anıa ıca.va - !ıılaa 1'l1& kötkün ~ 
,,_urtacla k-.dafmam••dan daha • • l tır. Valin zi--reti kucağına~ bayıldı. Kan - ııura .-.a.mıpı. 
taı.ü hiçbir yok... zam ıstıyor ar .T• ,,_ JQmrUkla?mı akarak bolnrdandı: n. Pl ~ Ş&mamtyı aramak! 

te:r Lokantacılar .lstanbal beledlyest ik- H • • ı Donanma kmnandanı Amiral Şilbil _ za...ııı IJh\acun.. '" meıtn şa-~ 
.... '1at mildürliltüne müracaat ederek eroıncı er Okan diln Tlllyette Vall ve BeledJJe mama Yerliler Şamama ştohri aıe.t vtr. 

An.doluda bir halk mizahçısı fÖJ· bira ııa.tıerlıle ya.pılan zamlardan Rel.s1. doktor Lfttfl Kırdan zljı\ret et- Ti _··Pinin atmıdan ~ fU a- ctJı: torkwıiyle heyecan ve telA.t t9hu1' 
le hir süfte bazırlamq. Her halde smıra, lokantalarda satılan blralann mtştlr. ıer duyuldu~ U~p dururken. ~na Nahlnm ut-
1.esteli:ren de bulunacaktır: rıatıerlne bir miktar zam yapılınamnı Polis Üç ki,iyi Anılra.l ŞWcrti Okan A.ksany hAdl- _ Şamama. dedlAinl JQPtı.. oeştne alt olan bu b1iyilk kOştte ır.-

Şeker çaktı yüz on yediye 1 
Ekmek -vermeyin kediye. 
Şayet misafir geline 
Ekmek getinİD h~e. 

ı.temlilerdir. Belediye ıkt.11111.t JnÜ- eesl münaaebetılle Valf 1'9 Belediye Kava _ Mura 1obcını ç•eıt atDll an tellelerl uçnru?uyor, mO&t.eb!t ~ 
dilrliiltl vazlJetl tetkik etım\ftir. Lo- yakaladı !:';n~Mfl_ ~.!~t'~~bU~ atfdü: rmıan deşUlyor ve menL'venl~dep 
tant.acııann. -.ıratarm f1şeslnl 40-46 __. .... _.....,'" .... .-uu fa.la Mtll;ıemlSD Be, ç«!tme glbt kan akıyordu. 
-- •tınaıarma ma-ade edll~ dtrmiştir - Ben da.ha • Jt-•• ..... __ ------ ...,.. _..__... . --d- ""'"~- ..... urıım: bAr -t... Kava - Mara ba aracfa uzun uuw• 
.a&t ı-----dır Kamkai»da oturan Berlds ~ .... --~ .,...._.- ___ 
~ sanno ----- • b!ı:hı%a heroln Dçatcıblı Japtılı Jıa- Bir aarboı yattığı yerden de ... sııım-tın a.lnde 11anm1 UlP ..., ,... '* Cllnll lh.,,_ ..--. :aıt 

Bir arbcla d-. ~ Wr ıı•· de. ff b b t t • Jeri dün ber almarak i.'eDdlsl ~ - ~ ...,.. aJbd•llM bn- ..._ .._... ~ . 
• .._ .. _&!11!-L ....__ u u a acır yuyarlanarak öldü cUne g0ven~ betsi' bent• plsln. KaTa - Muna "kBIUtrm .,.ablat!?: 

~ .talarmm Ö.;r -- ..__. b. 1 b bl Bnelkl gln ae.-ı.. 1UlJDcla Bam• L ...... --- --- ...... ..,.,. _......_ -...... çönMlip leblebi~ il' top an yap ar ııansmn admda bir ıubdqı ne 9VW Yaq 9dmda • yqlannda bir Kan - MUıımm p ı - 6,_.. .., - _.. 

ıö lecti. ramra'da çok nobat ekil- Bubabat ihracat blrl?lfne ıaelMIUP etrclJ.kten llUaz Wl1"1 sabıta memur- adam adlof ol8ftk Be:vollu Murt Zl- deıl fasla atlı~ W4s. Bun-
"! ~""L. ... ! ..1:- rd Bö,.le bir tacirler, dtln. ticaret ve zahire ııuıı- lan arama ;rapmışlardıt ya _...,.,. :rraw eetaretl bina- JAruı beps1 de, J'lll Mlenell ~tala- --U.. kapna.dl. adammt 

llllf. Ne tsaUQ • uqO u. Rinde bir toplantı J8.Pllllllaı'dU. Top- • 
8 

sının J'l'D'ncle" :rlbet &rlQa gtrtp l'Jllı avurıır:ık klltün ~e da- -Ya~ ~ıtar? 
YUiJ'ette. yunAll'ta, ,..ına pMte lantıda bszı lstalerde bulunmak 1i- Po&lerln ıeldSlbıl l6rtın ampar- yatmış. pee QWUu yuvarlanarak hyordu. - Dtkiln mahzenlerine .. 
fılracaLınam delil. hatta hillln araz, zere Antaraya dört k1f1Dt: btr heyet nm telAfla pencereyi ~tik eUnde- arsanın altındaki ~ yere dQf- .-Caddede gürl1ttl J'SP'D1'f ltlrden- - Ben neden meydanda do~ 
lııece n lel'bes mııra pirlerinin t&- gönderltmestne tarar TertlmJftir. ~ ıMett atmalı: lı!ıtıemlfse de yablan- mt\ftür. Bqmdan alır yaralanan bire stnerek d.......,. 111/wlıfb. mı? 
il türJ•• kaaidelerine methi:relerine mıştır. Pattthı ~hıde JGz gtam Jı:a- Yakop dtr'hat ölmlftlr Kava. Mura. bir lbUJa!'a lm'du: - onaııtta el19 bitenleri anlamal 
~a • Dağıtma ofisi kadrosu dar heroln bulunmQftur. Berkte lle · - Bu ~kte tım otuııqıort lçbı.. 
Şüpbaa bus6nk6 pade can An'tarada tıeşkllt kararlaştınlan cıa. Hamparsum JUalanarak tabttırata Noksan tartan biri - Pi'fN <Nabi> Din kardltl. JCMa - Kura, mmteıhzl 1111' taTırl9 
~· Uc9Ws ped"ıslw' .... tıuna oıı.ı kadrosu. bir umum mü- taştanmıttır. mahklm oldu Kava - Mura dltlertnl pell\latan.t Jı:on8§8.D Obıllnln açmdan ,..nJadı: 
Yamada d~ vedr wlsel ... ~ IOll d8r, *1 muavin, dokuz flJbe mQdllril, Balat civarında oturan Relik adın· haY'ordl: - Şamama. nerede? 

. Zh ancak -..... kırt: 8ft.ls şef. altDU4 yedi memurdan da biri de heroln kullanma.t ve sat- 310 cram inciri 11'l'2Dl tllo diye u.- - Şimdi anladlm 0-11-JI ıııma- Çinli bir Jı:eltme ne Ct!'9'ap ffl'dl: 
::::...~·· • • otm kurup ko- mürekkep olacaktır. Kadro hazırtan- mü suçlanndan ya.kalanm.ıf, .batkın- tarken rtaıanan BamdJ adında btrJ 19 ldentn kim oldalmnl... - Tuumurorwn. 

1DUL1~ d -L:ı:.. mıştır da tahldkata girlşllmlştır. 2 numaralı mtllt lmnmıma ıııahlte.me- 'n - Pi: - Kanmı kulede asan cana.varı ta-
a.,a.. ucuzca .ammı oyur1111uı,,or. · sinde muhakeme edllmJş, suçu sabit - Senden yaln11 Şamama de~ nımıyor musun? 

Her bükiimdann rakibi, taklibi Petrol fiıleri olduğundan tk1 buçuk lira para cc- müstebit Nahı a1le51 de ıntttam alı- _Hayır .. 
bükUmetçiıi olUl'llWf. Yumurtanınki Mayıs ayında evlere dalrtılan petrol KÜÇÜK HABERLER z:ası ödemeame, blr bafta ticaretten yor. Kava - Mı.ıra, Çinllyl fi. 'det}e yere 
tle, arasıra ma'l'i ............... brala· flflerl, hatılıamn on 'btıllne bdu' p- mmuxm=-.• n dM toıba. .andıinJa 1>1J9 mırıldalmbll, k6lda Jmeer&- .-..el•~ 
ıra baskın yao.,,.._ ._.__ oecektir. B1m& naw. fille petrol * anm&ıcı mtl'kls ~- mil- ına.•ltlllllw brar Mtllmtitlr. JedndM lııbdl:Mle m-... la ole - flmdl beflDI llıopanıeajull. O 

• d ~ ,_: almak haidunı Jıuananlar, haziran dOrltltbıe tıa,ytıı edilen -...= ha.7dudun tf91ettdlll 19rf 81Syle banaP 
Fakat belki e ta son ayına alt 1stlhkaklarm1 da yeni f~ Turuay lnıgünden ıW>aren Muaild llemiaia an •• • h ... ini dini--&. Çinli. kan derıalllllA t.çıne yunrlan.. 

1izli :raimarltt.rmdan sonra, ba acaz· Ierln daaıtıımasma lümm 
0

kalmadan ne ba.şlaml§tır. Da.şanlar dllcrlz. ..-. dı ve kıorkudan &adaklan pş.Uadı· 
Wı h~ yamnda muaz- alabileceklerdir * Rtımelikavatında kahveci Abme- Dlaı ' 91 P-1 ..& lı aı .ile ıl a• IPıs - Bana donnmavın .. m. hepeloi 
z.m hir "emdaasi helireceklir. Dört · ciln 2 yqmda cıocutu Süel a.ÇJk pen- Pe11 .. .&. : L ,& L B s1NEJı1AsD1DA ı&ltareceliml 
Rizle bel liyona. Netekim b'81mı ilk Erbaa'da büyük güreıleı· oereden sakata dii§eret a~r yaralan--• Ko,nundan Hri anant&r ~rm: 
nitanesiai lrflÇen sia hiued• sibi ol· Erhu (Akpm) - Halkninin DUf n ham.ne~ taJdınlmı§tır. Swenin en z .... -m ı.ayramı ola. - Bftyttk anahtar, kÖflt salıfplcrlnta 
dam: Koskoca tabak bir aaJata, •• tertibettiği Taıova bölgesine pmil * Eı:nnlyet mlldürlüğü beş!n s E v B E N I · ~l ına.bmü a.;&r. Öteki ltuçilı-
ZeytinyaiiJe. sirkesile on iri t.aç.k büyük gürq)ere 19 Mayıs Gençlik memurlarından 8elAml lk2 a.y ~ P de tısı katta kırmızı kapılı od -
~ malolclu. tse:ıı kaMlinden, bayramında bqlanmııhr. Samsun, ~1 bir gün Hmanda bulunan bir Ru- mn anahtarıdır.. kuleye o Jı:ınnm 
ittiba ~için uıc:ık deiilcli. Dört Amasya, Udik Hll'Vza vilayet ve men vapurunda nöbet l'Uife81nt yap- tah-.iai aörmeie fiıpdiden bvıdenım:ıı. tapılı odadan çıkılır. 
kitinin birer kap Pllleiİ biloniine kazalanndaın gelen pehlivanlann gü- mak bere bir motörle vapura gider- ~ _ _ - Şamııına orada mt? 
seçti. re,lerini binlerce seyirci takibetmi§· Jı::en .lı:azaen den!ze dÜJU'ıiif. o saman s •• -Evet_ 

••• tir. Bat• gül'e§en 4 namlı pehlivan yapılan aramalara ra1men eesettt bu- Bu akşam Um 8 T sinemasında ıtava - Mura btt:ziik annhtnn toy-
Balıim ,..mnda tank... Bmılar, Am~yalı Hüseyin ve Samsunlu A~ lunamamıştı. Dftn Betiktaf saıhııtnde D~~=~tıan alarak merdlv 11-

memleket" iki büyük velinimeti pehlıvanlar baş• kazanm11lar ve bu: vtıcudunun bazı Jı:ı.mnlan ~- Hareketli ye aiiıpıizli. yuai n ihtiraslı bir macera lmleıı çıkmala ba.Gladı. :.aklanm ..:e bu darllk .-eleri yük ikramiyeyi a~ıtlardır. H~eıalı ~e::ıt:!=u~:m.: Çinli vekilllarç bu sureUe kelleeln1 = ~~~=.= =~J:rı!C:!n:~~::·~:;ej:r ı::; ==~~:l::ıe= O E R U 6 A DAVAS 1 :raorı:!r !':n~~fu ~n !f~~ 
dağa seneler zarfmda. ilk önce '"onlar mış1ardır. glbntıımesine ruhsat vermtştır. :rerden bir tftrlü kalkamıyordu. 
iıındedwnmı yetiPforlar. Doğum * N'-'" admda bir ........ ı. __ Çinlinin anlamadılı bir nokta var-·z- ..,_ -- •-- Framaca .a.11 filmi ~Ol'. dı: :Bu k"Orsan kılıklı adamı r k !ti\ 

Bir ~ neye istidadı •ana Bayan Nllüfer KıP-ncJllJ lle dot- ıe,ln Ntpntapnda oturan ömertD Şimdiye kadar etine raalanmamıt bir vak'a 1.. Kabahatli kim? . . • neden sarJn4ılardı? 
"~ ~ tetYll ~ Ka1aiı - profesör Tevfik Remzi xazanc:- evtnın pencerednden gJrerek ... u: B ld w· L LY e· R GEL -Bu laı.nı neden dökıiyO!"lar? s.yo-
.. eli eı.enyona ancü 0 saman gUln bir erkt-Jt evlAUan dünya.y• ge.- birçot eaa p.lllllfW'. Bir • IQ ro e , ı ı ıon muhafızlarını neden kesiyorlar? 
lllatiki! Gözleri renk almaJ'or, üai mlftlr. Anne ve baba lle aileleri eıü- eonra yatalanen NlJUi ullye .ıd- 9 1 Ve bhdm töşkün aahlplerl bu b:ı'dın 
'-cimlerin n cklDerin s1ze11iW nmı tebrik. eder, yavruya ment " slnel ceza mahkemesine tel4.ımlf, ~ çıplaklardan neden korkuyorlar? 
.. "Vnyamıyorsa ~ol-na•. TP- mtnaıfüQıem aaun &nar dileriz. çu sabit oldutundan iç ~~ Me-:...:.. IOll .. ~ Diye .,;,.vt..a.~ı.·oı.e., J!la nrada eya--=-.. hapse konulmasına karar Vcu.......,..u. ......... -..-- .....,~ · ,.., 
-~ VEFAT f&SlD hüttl,e.... kahrolaun zwum ve Bir memleket de onun gıôidir. * Kokmuş pastınna satmak nçmı- Sinemacıhlm • kaımetll ._._, lstıbdatr• diye bağıran bir t:TeııtLc l o 
Gerçi bizimki hiçbir .-yele iıticlatsız 8ellnlk bankerlerhıden merhum dan ıataıanan HD.se,bı admda biri ÇEMBERL•T' AŞ • d ha1reı&lt lııelı:aa Çinli veldlha~ )a'rnf 
deı;.1. Fakat bilbw iatidadmm ne- Melmıet Ka.pancl kerbneıd '" 8aft'af dtlın .ıQe .ıı:ızmeı cea. mshw.ne- 1 ft S1Dem8SJD 8 yanı kendini toplıyaraJı: b.r keı a .. a 
lerde old w 1942 aeneıl içinde zade Haşmet bey hare.ml n tiltüıı llnde m11hakana edllmtl. no aablt yarın matinelertlm itibarnr çekildi ve denlzctye sordu: 
llelcili -~ !° om... aelifme- ttıccan Şettk Rlfa.t truıel'hı tayın,..,_ dt1Uettk B61eJlnin Do dn hapse - 11Hdrriyetı> dedl~in şey nffir? Ne-
• sö:ııükiiJ•. nk lides1 bayan Baflnaz Demi .efa' "- mnnJmuına T• bel Ura para cesası İLSE VERNER'in yarattığı ıaheseri den onun yaşapıaşmı ~swı da, 

ime -~ B-thce top m4t1r Gdemesine bn1' Tertımlttlr . 
.. bııalleri .... 1 aıht ,.... ••• ,.. cenUesl bugün saat 1 de ŞlıJlk!e ., s v E ç B u L B ·u· L u t.zulüm ve laW>dat. a kahrGlaun dlyor-
lllnlrta, ..,da. ı..ııırs. ~ •. <alda Klç1D: Bahçe dak Ka.rlo Amançiç * BeJ'Ollu posCablnesfn~u!:! Z:: ~-11sen :ne Mrsem, ne bucU.la &ıir 
dayanall. an karfana. •köle doi'I- apartımanının '1 numaralı dalresln- muru Rur1 dQn Maalü 10 .,__ __ :•~-eten·. .. HM •. 
t'ulıt .u:r. ........ lıtinacletmek hiv den lmJdm]arak namazı Tef1'l1ı:l7e ea.- sulan bir ııeJgraf ba.ttmı tamir etmek • ırvsnuua ua.. a-.ıam•m... urr1.yetle ıaubdadı ayırt 
... oJ' ıcelr ... delil mllnde eda edlldlkteıuonra Ali1 me- tıııere dl1"ete çılmı§. nıtıvazeneslnl CASUSLAR y u v ASI edemiyor mu.sun? 

(Vl - NG) sar111a defnemıecetttir. bJbederek dlf11p &in' ya.ralanmlltıt. 

- Ekim ve aebze seferberliği ga· ••• Şehir ıene çiçek ••• 
liba yalnız köyle tarlada kaldı bq . 

Bay Amcaya göre_ 

••• Ve et pqip.del .. 

\ 

•.• Halbuki gerek aailık. &erek\ ••. Sebze yiyecektik t .• Seferber la ı B. A. - Dat.ı. ne olsun bayım, 111 
ıeçim bakumndan aebze ekecek... bu mudur1... ıebz fiatlann" bak, aeredeyae ,.;.. 

yene top auıracak ı .. 



Sahife 4 

1 Günlük Borsa 1 
İstanbul Borsasının 26/511942 Flatlan 

"' 7.5 933 Türk borcu l. n. m. H.85 
• 5 1938 ikramiyell 21.50 
, 5 1933 ikraınlyell Ergani 23.-
• 7 1934 Sivas-Erzurum ı 19.80 
, • 1934 Sıvas - Erzurum 2-ı 19.90 
• > 1941 Demlryolu istikrazı 19.90 
• • • , • .. II 19.50 

A. Dentıryolu tahTllJ. ı-n 62.-

Mutlaka ... 

. . . 
gıyınız. 

Yeai Postane: Yeai 
Valde Han altında 

26 Mayıa 1942 

A. Dem1ryolları tahvlll m 
A. !>emlryolu müm888U seneı 
T. C. Merkez Bankası 
T. iş bankası nama muharrer 
T. 14 bankası Cham11e alt ) 
T. 14 bankan mümessU hla. 

, diş nezle, rip oma ·zma1 

evralji , kırıklık ve utün agnlarınızı derhal keser 
lcabincla günde 3 kaıe alınabilir. A. Demlryollan f lrkett ("1 80) 30.

A. Demfryollan flrkeU C~ 100. 4-9.-
Eskihlsar çimento 12.90 
Sigortalı Kredi Fonslye 1gos 120.-

• • 1911 115.-
• • Amorti Gl.50 
• • Kupon 1.20 

BORSA DIŞINDA 
TO.rk altını 
Külçe altın bir ıra.mı 
Mecldlye 

32,40 
4.53 
1.44 

f RADYOI 
Bu~nkü ıırogram 

12.30 Program, 12.33 Şarla ve tur
küler. 12.45 Ajans haberleri, 13.00 
fjarkı ve tiırkiller, JB.03 Sn.ton orkes
A-ıısı. 18.45 Eski mesire şarkıları, 19.00 
Konuşma, 19.lıl Türküler, 19.30 Ajans 

haberleri. 10.55 Kanto ve oyun hava
lan, 20.15 RadYo gazetesi. 2C.45 Mu
ılk (Pi.). 21.00 Ziraat Takvlml, 21.10 
Müzik, 21.30 Konuşma, 21.45 KIA.~ 
Türk müziği programı, 22.30 Ajana 
haberleri ve boraalar. 

Yarın sabahki prorram 
7 30 Program, '1.33 Salon orkestra31, 

7.45 Ajans ha.berıerı, 8.00 Salon or
kestrası, 8.15 Evln saati. 

AKŞAM 

Abone bedeli 

Senelik 
6 Aylık 

1 3 Aylık 
1 Aylık 

Tiirklye 

1400 kurut 
750 • 
400 • 
150 • 

Ecnebi 

2700 ktıruf 
1450 • 
800 • 

• 
Po ta ıttlhadına dııhll olmıyan 

ecnebi memfek.!tler: Seneliği: 
3600 altı aylığı t900 ne aylığı 

1000 kuru!ltur 

l '.l'elefonlanmız Başmuharrir: !0565 
Vazı i Jcrl: 20765 - idare: %8681 

Mudur: 20497 

Cenıazf>elcvvef 10 - Uwr 21 
S İm Gil Öğ. İkl. Ak. Yat. 
E. G,53 9,05 4,41 8,39 12,0:i 1.50 
Va 3.22 5.34 13,11 17,10 20,30 22,25 

İdarehane Babı!il! civan 
Acımusluk sokak No. 13. 

MASARiK 
iÇKiLI LOKANTASI 

Lüb salonu ve açık' tarnçası fevkalAde bir delror içeri.sinde 

Açılmıştır. 
Tanınnılf Maestro: ALB.h:RT TİANO'nwı idaresinde ve sevlmU Dizöz 
HRİSTO MiNIMATJDis ve havatyen kttarlst BR~STO KONTIS'ln 
1.§Utaklle orkestra. Nefis yemekler - SOğuk içkiler - Mukemmel servi.! 
Etlen~ ile.minin blrleşecett yer. Beyotıu İstiklil ca,fdeslnde No. 4Sİ 

«StüdyoD mı.iessesesinin iıstünde. Tel: 43848 

1 
3 
5 

28 
64) 

l!O 
SIJO 
!lot 

f.ira l.ıra 

:?5.000 :?5.000 
10.oıJO 30.eoo 
5,1)00 25.090 
!.008 40,000 
1,000 60000 

• !'iOO 60.tlOO 
ı ıu 80.000 
ı;u 40,000 
20 10,000 
10 80.000 
3 U0,080 

Yelct"ın 7.?0.001) 
-Tam bilet 3 

BMQJ.~u .. Çok t§ z !:\ıym!ar1.la~ küpe 
Cİl.ll VAflALARINA fevkalide 
ıyi gelir oerinin tazelenmesine Sandal Bedesteninde teşhir edilmektedir. 
VI' ~enilenmesine hizmet eder. 28 Ma.yıs 942 perşembe g:lnü s:ıa.t H de müzayede ll~ satılıı.c.:ı.ktır. 

- Hu f:t'zanede bulunur. - ;';:::::::::::::::::::::::::::::'• 

Satılık Aparhman 
Beyoğlunda Sakı.ı:nğacmda: Ilk 
katı mermer biıtün cenhe malta 
taşından, su· ve gaz te~ls:ı.tı 1tlna 
ile yapılmıştır. Safi Iradı ayda 
158 liradır. Sakızağacı Kilise 
Apartmanı 33/2 de bay Alber·e 

m ırac:ıat. 

.. RENG l 
ve 

Belıoğulduğuna 

tutulmamak İçin 

EN IY1 IUÇ: 

OTEJIN' dif 
• I tanbul emniyet mCdürluı;ü 

dorduncü şubeden aldığım 9111212 
sayılı ikamet tczıceıeslnl knybettlm. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Vefa Kovacılar caddesi 44 No da 
mukim Abdullah 

--- Ur. IHSAN SAlUt ---T f F 0 AŞISI 
Tifo ve paratıfo hast.alıklanna 
tutulmamak için tesiri kat'!, mu
afiyeti pek emln t.aze aşıdır. Her 
P.Czıınrcf P bulunur. Kutusu 45 ku-

ruştur. 

Dr. İbrahim Denker 
Balıklı H:ı taııe31 Dahiliye Mute
h:ıssısı. Her giln saat 15 dım son
ra Beyoğlu - Ağ:.ıcamu. S:ı..kız
ağacı caddesi Çoplukçe mc soknk 

No. 13 Telefon: 42468. 

Z:ıyi - Goz epe ıaşe burosuııdan 
aldığımız 3 büyük :,; küçük ekmek 
karnesini l:ayb tt m Yenisin! alaca
ğımdan ~ ki in n hııkmu yoktur. 

Göztepe 1 ta on cnddesı 28 numa
ra blh" v n Hu e\• ıı K~ler 

Mühendis, Fen Memuru ve Bir Anbar 
Memuru Aranıyor 

Anadolı.:da bir inşaat ıirketinde çalışmak üzere teerübeli bir mü
hendis, alet lcullanabilir, tecrübeli ilci fen memuru ve anbar i~lerin· 
de çalışmıı yazısı güzel bir memura ihtiyaç vardır. Taliplerin vesika
larile beraber her gün saat 17 den sonra Karaköy Büyük Tıincl Han 
No. 6/7 ye müracaatlan. 

Harp Okulu Komutanlığından: 
1 - Aşağıda yazılı şartları h:ılz okurlar harp okuluna ahn!lc:\Jclardır. 
A - Ankarada bulunanlar co~nıdan doğruya Harp okuluna, Ankara ha

ricinde bulunanlar bulunduklan yeı1n askerllk şube.sine nıürııco.at edecek
lerdir. 

B - Kayıt ve kayıt muamelesi l/Hazlran/912 den itibaren 20 Temm:ızl 
942 tarılılne kadar devam e:lecı>-kt!r. Bu tarihten sonraki miıracı:ı.atlar kabul 
edllmlyecektir. 

2 - Giriş şartlan: 
A - Turk ırkından oltn:.ık. 
B - Llse bitirme ve c;lgunluk lmt.hıuını vennl.ş bulunmak. 
C - Tam teşekküllü hey'etı sıhh\yesi olan askert hastahanelerden ahar;> 

oku,ı:na girer. kararlı sıhhat raporu olmak. 
D - 18 11! 23 yaşında olmak •24 ~ına gtrm.lş olanlar almmaz.• 
7 - Dlğer şartlar askerlık :ubelcrlnden ve Harp okulundan oğrenlleblllr. 

ıı3552• 15817• 

ikiyüz ton zeytinyağı alınacak 
Petrol Ofisinden: 

Haziran ve Temmuz aylan zarfında muhtelif partiler halinde 
teslim edi:mek üzere harice ihraç için asit nisbetı % 2 yi geçmemek 
ııırtile ve kapalı zarf usuliyle iki yüz ton yemeklik zeytinyağı 
alınacaktır. Bu yağların tarafımızdan temin edilecek kaplara kon• 
ması ve lstanbul Limanındaki nakil vasıtalarına yüklenmesi satıcı
ya aittir. 

Tarpler:n verilmesini kabul ettikleri fıat üzerinden mal bedeli
nin I': 7.5 u nisbetindeki nakit veya Devlet tahvilini Petrol Ofisi 

veznesine tevdi ettiklerini mübeyyin makbuı: veya Banka teminatı 
ile beraber tekliflerini muhtevi kapalı zarfları, Haziranın 8 nci pa
zartesi günü saat 11 e kadar Petrol Ofiai Mübayaa ve lddihar 
Müdürlüğüne tevdi etmeleri IAz:ımdır. 

Petrol Ofiai ihaleyi yapıp yapmamakta eeıbestir, 

Beşlktaf sulh ma.hkemeleri başkA-
tJplı.tinden: 94217 

Hınınt ve sa.tren.in şa.y1a.ıı mut.&. 
sarnf olduklan ve kabili ta.kslm olma.
m~ından dolayı Beşiktaş bl.t1ncl sulh 
hukuk hAtimll.ğtnln 18/11/935 tıarlh ve 
659 No. lu karan il~ Beyo~lunda. Fe
riköyünde Eşref et. soka~'lda 41, 13, 
45, 47, 49 ve Baruthane sok.atında. 1·3 
numaralarla mürnkkam müfrez a.ltı 
kıt'a arsa ayn, ayn açık arttırma.ya 
çıkarılmıştır. Şartmane 2/l/51942 tarl
Mnde divanhaneye asılmıştır. İşbu 
g:ı.yrlmenkullerln blr1ncl arttırması 
26 6 942 tarihine tes:ıdür eden pazar
tesi günü s:ınt 14 ten 16 ya kadar ya
pılacaktır. verilen bedel munamnı.en 
kıymetlerin yüzde yetmiş beşini bul
®ğu takdirde kati ihalesi yapılacak, 
nksi takdirde en çok arttıranın t.aah
lıüdü baki kalmnk üzere arttırma on 
gün daha temdit edilerek 217/942 ta
rihine tıesadüf eden perşembe günü 
ayni saatte ikinci arttırması yapılacak 
ve en çok arttıran ubdeslne kati ihale 
leıi lcra edilecektir. Arttırmaya lştlı:dk 
için yüzde yedi buçuk teminat akçeııl 
yatırılması veya mllll bir bankanın 
teminat mektubunun ibrazı mecbur\
dJr. Belediye resmi, yirmi senellk va
kıf taviz b~dell, tapu harcı ve lhale 
pulları müşterilerine ıılttfr. EVSAFI: 
Bu arsalar halen bo,tur. 41 No. ıu ar
sa: Bir tarafı 43 No. ıu arsa V'8 blr ta
rafı Derici sokağı ve bir tarafı 1-3 
No. lu arsa ve tarafı rabll ~ret et. 
sokağı ile mahdut 424,65 M. M. 43 
No. lu arsa: Bir tarafı Gusln.nnın 41 
No. ıu arsası \"e bir tarafı Derici so
kağı ve blr tarafı Gus1na111n 45 No. lu 
arsası ve tarafı rab!.l Eşref et. sokağı 

tt&\ 
~ 

HOLANTSE BANK .. ÜNİ N. v. 
.1STANBUL ŞUBESi 

GALATA: KARAKÖY PALAS 
AJANSI : MEYDANCIK, ALALEMCI HAN .... 
BÜTÜN BANKA MUAMELELERi 

KASA ICARI .... 
MERKEZi 1 ICÜRASAO 

f{l8!LERt "' AUSTERDAM - ROnERDAM - 80lN09 MRE9 
~· MAAACAIBO - HNl'A - WILUMSTAD - O~AD 

ltlO Ol .UNEUtO • 8AN'I08 .. U0 PAut.0 

Memur alınacak 
Ti.irkiye kömür satıı ve tevzi müessesesinden: 

MO.essesemlz merke"Lindil muhtelif servislerde münhal bulunan 100 - 1 
Jlralıtc vazifelerde çalıştırılmak üzere memur alınacaktır. 

İsteklilerin en ge;; 8 Haziran 1942 t.arihine kadar evrakı mil.!l>iteslle bt 
Ukte Yenişehir, Atatürk butv:-.nndald mi.iessese merkezine mllracu.tt;;~ı!1, 
olunur. 

Diyarbakır Belediye Reisliğinden: 
1. - 51419 lira so kuruı k~şlf bedelll paı:1ce yol lnşaatmm 46000 Ura.1 

kısmı kapalı zarf usulile 1515 1942 tarihinden itibaren 26 gtın mllddetle 
slltmeye konulmuştur. 

2 - İsteklilerden arana~:ık veslkalar: 
a - Bu lhateye glrebl1"ce~ne dalt' Nafia MildürlUğünclen 

ile mahdut 495,90 M.M. 45 No. lu ar
sıı: Bir tarafı Guslno.nın 47 No. lu rı.r
sası v bir tarafı Derici sokası ve btr 
tıırafı Guslnanın 43 No. lu ~rsıısı ve 
tarafı rabii Eşref et. soknğı ile mnh
dut 631,28 M. M. 47 No. lu :ırsa: Blr 
tıırarı Guslnanın 49 No. ıu nr ası ,,e 
btr tarafı Dertcl soıta~ı v olr tarafı 
Ouslııanın 45 No. ıu arsası ve tnrafı 
robli Eşref er. sokağı ııe mahdut 
1299,60 M. M. 49 No. lu ars:ı: bir t:ı.- ı 
rafı Bercuhl binası ve bir tarafı De 

vesika 
b - 3450 liralık muvakkat teminat mektup veya makbuzu 
c - Ticaret Odasında kayıtlı bulunduğuna datr vesika 
3 _ isteklilerin ihale gün!i olan 9/ 6/942 salı gUnO. saat 10 a kadar tek 

lif mektuplannı Belediye Riyasetine vererek makbuz almalan tarttır. 
saatten sonraki teklıner k.n.bul olunmıyacaktır. Daha fazla. mal~mat al 
mak ve ş:ırtname ve keolfnameyl görmek lstlycnlerln her gün meeat saa 
dahilinde Diyarbakır Betedlye Muhasebe MlldQrtn~Qne mtıracaatla.t'l ll 
<ıhınur. (5659> 

ılcl sokağı ve bir tarafı Guslnanın 47, 
No. lu ars:ısı ve tarnfı rnbll Eşref ef. 1 
sok:ı •ı ile mnhdut 063,30 M. M. 1 - 3 
No. ıu ar.sa: Bir tarar, Derlci soka~ı .,,. 
bir tarafı Gucinaııın 41 No. lu ar~:ısı 

Makinesi olupta Satmak isteyenlerin Nazan Dikkatine 
Ellerinde kullaruluuş 4 ntmosfern ufak istim kazam, 1 çamaşır si

lindir iıtiı makinesi, ı tıkma V3 1 de çamaşır yı.kllm:ı makinesi olup ta 
atmak lstivenler n mr>ktupla Sirkeci lstıısyon otell ı num:ı.r:ıfüı. Ökklis 

Kaplay'a miıracaat 

ve b r tarafı Eşre! et. sok:ı.ğ1 ve tarMı 
r lıli Baruthane cndde~ne m:ıhdct 
430.35 M.M. dır. MUHAMMEN KI7-
METLERI: 41 No. hı nrs:ı 5035 lira 
80 Krş. 43 No. ıu ar:m 6746 ııro 70 Krş. 
4oı No. lu arsa 8837 lira il!? Krş. 47 
No. lu arsa 12996 lira. 49 No. lu ar..,ıı 
91333 lira ve BaruUı:me roka~ındnkl 
l-3 No. lu arsanın kıymeti de 4303 Ura 
50 Krş. tur. Icra ve ifliıs kanununun 
muaddel 3330 Ne. lu kanunun 126 ~ı. 
ınaddeslne tevfikan ipotek sahibi 
nlacaklılarla diğer al!ikadarların ve 
lı tlfnk hnkkı sahiplerinin işbu gayri
menkuller uzerlndekl haklarını ve hu
suslle faiz ve masrafa miıtedalr tddl
al~rını evrakı mfisbıte1eriyle on be'? 
0 un içinde memurlyct,mlze blldlrme
lerl Uızımdır. Aksi halde haklan tapu 
iclllı ile s:ıblt olmadıkça satı, bedeli

nin paylaşmasından hariç knlacnl.oJ:ırı 
Da:ha fazla malumat alına.k ısteyen~c~ 
rin 942 7 dosya No. su ile memur ye
timize muracaatlan UAn olunur . 

Istanbul asliye 12 hukuk ::nahke-
mesolnden: 942 34!? 

Müddei: Fazıl Gül. Müddeialeyh: 
Pannlya A~ksandr: Galata Mahmu
diye c.:ı.ddesi Futuhat sokak No 9 da 
Chftlen ikametgahı meçhun .. Mfiddeı 
Fazıl Gül tarafından müddeialeyh 
P:ınalya Aleksandr aleyhine açılrı.n 
bo§anma dAvnsına alt arzuhı.l sureti 
müddelaleyhe tebliğ edilmek U~re ya
zılı adresine g5nderilmlşsc de mwnnl
Ieyhln mezkür lkametgalu terk ııc 
semti meçhule gittiğinin beyanlle iade 
kılınması iızerlne Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanunur.un 1411 142, 143 
ve 183 üncü maddelerine tevtlkan 
inde kılınan dftva arzuhali ile muha
keme gününil gö.sterir davetiye vara
kasının mahkeme tJlvanha.neslne asıl
masınn ve 942/342 numarada kayıtlı 
işbu dAvaya miiddelaley'h!n (10) gür. 
tç!.nde cevap vermesine karar verllın~ 
ve bermucibi karar arzuhal ııe dave
Uye vara.kıısı mahkeme divanhanesine 
asılm~ olmakla mumaileyh Panniya 
Aleksnndr yukarıda. yazılı müddet 
Z.'\rfında davaya cevap vererek tahki
kat için tnyln kılınan 18 6 942 per
o:embe günü sant (10) da m:ıhkcme
mızo.e hazır bulunması veyıı kanuni 
bir vekll gonderıncsl luzumu teblığ 
yerine geçmek üzere ilan olunur. 

Zayi - F/ K/ B Tıb ta.k.Ulteslnden 
aldığım paso ve hüviyet ka..Jdımı 
k.aybettim. Yenisin! çıkartacağımd:ı:ı. 
eakllerlnln hlikmü yoktur. 

F/KIB Tıb tale.l>esinden 14893· 
Celil Tanak 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cins1 Mlkdarı Gunll SaaU 

Süpürge ıbuytık boy ) 400 adet 9 6 942 9.3D 
ıı ~orta boY• ) 5250 , 

Reçine 4750 • 9.40 
1 - Yuk1rd:ı cins ve mlkdarl:ı.n yazılı malzeme pazarlıkla satın alına

caktır. 
2 - Pazarlık hizalarında yazılı gün ve saatlerde Kab:ıtnştn Levazım şu· 

besindeki Merkez alım komisyonunda. yapılacaktır. 
3 ·- Supürge numunesi :le reçlne şartname l her gün öğleden sonnt. 

sözü geçen şubede gBrulebUlr. 
4 - isteklllerln pazarlııt kin tayin olunan gun ve saatlerde teklif ede

cekleri fiat üzerınden "' 7,fı y,ıi7enme p:ıraslle blrl.kte oozü geçen komisyona 
mürar.natınn. c5805•_ 

Tıp Fakiiltesi Dekanlığından 
raküıtemlz Çocuk hash!ıklan ve Bakunı Klln!ğlnde bir aststanlık 

mlınhaldlr. ArLu edenlerin milrtıclatıan Hin olunur •5808• 

Fen Fakültesi Dekanlığından 
Fakultede bir daktllol:.ık l\r l-t!r Isteklılerln hazirana kadar dekanlıR& 

mürac:ıatlan ı580h 

Dağıtma ofisi umum müdürlüğünden 
Dağ:tma ofisi merkıez kadro.-.11 1çln 100 - 260 ltra ücretH memuriyetlere 

müsabaka ile memur alınac:ıktır. 
Mliıacaat edl!(:ekler!n m murin kanununun 4 wıcil mııdde.sl.le tayin 

olunan vasıflan halz olmalan şartt!r. 
Yüksek ikttsat ve ticaret t.ahsllln\ bltlrml,ş olanlarla ticaret llselerl m&

ıunları, resml ~ hususi ikt\s:ı.t. tlcııret, maliye n s:ınayı müesseselerinde 
, :ızıfe gorm\4 olanlar ehliyt<tlCrlnc gore terci.han alınacaktır. Bu gl.bllere 
3656 ve 3659 numaralı kanun Jll!!:ümlerlne gore ve mUli koruuma kanununun 
o ::ıcı maddeslle tnsrlh oluna:ı müktesep haklan mahfuz olamk tayin olu
ııurl:ır. Muracaatlar Ankara:ıa d:ı.~ıtma ofisi umum mildllrlü~üne ve ta.
rada ,·ll:\yet ta.şe miıdurliıklerlne ~·:>pılmalıdır. 

Mlı•:.ıb:ıka ve imtihan günleri ve şartlan aynca llAn edllecektlr. 
(3773 - 5800) 

deri Satılık işlenmemiş astargan 
İstanbul Veteriner Baı Müdürlüğünden: 

Ceyhan harası mahsulünden 277 dane işlenmemiş Astargan dert 29/5/042 
cuma günü öğleden sonra Sandal Bede!ötenlnde müzayede ıle satılmak üzere 
teshh' <!C:llmlşUr. C5813> 

(Arttırma ile satılık kamyonetler) 
HALI T ASFlYEDE BULUNAN MEHMET İBRAHlM VE Ş0REK.Asl 
KURUÇEŞME NAKLİYAT KOLLEKTİF ŞİRKETİNE AiT 
Dokuz adet. birer buçuk t nluk sekizi ŞA VRULE biri FORT marka 931 

ve 935 modell yük kamyonetleri lle ynzıho.nelerinde mevcut demir k:aaa, 
dolap. masa. yazıhane ve tıı.mııbanelı:rlndekt aHl.t ve edevat ve yedek akM
mının açık arttırma ile satı1 masın:ı. karar verilmiştir. Satış 31/Ma.yıs/942 
pazar gilnu saa.t ondan it b r n ayn ayrı olarak açık artttrma lle Orta.
ı~oyde yapılnca.ktır. 

Arttırmaşn Lştlrak iç n h birinin muh mmcn l:t)-nıetler nln yüzde onu 
nlsbetlndc pey a.kQesi verilmesi lazımdır. :Arttırma sonunda 'erilen bedel 
haddi layık g5rli.lduK-ıi tnkdlrde en sem nrttıran!l ihale edilecektir. İhaleyi 
müteakip arttırma bedeli p0ş•nen ı>lmacaktır. D lUU ye reınıl alana nitıtlr. 

Fazla malümat almak ıstıyıcnlerln her gün Sultanlııımam Kefell Tev
fık han 213 No. lu yazıhan•·ye ve c.rttırmaya iştirak için atış günU satıı 
yen olan Ortakoy Muallim Nacı (T.amvny caddesi) 8111 No. lu yazıhane
deki tasfiye memurlarına murş.caatl:ı.rı llfı.n olunur. 

Hali tasfiyede Mehmet İbl'tıhim ve şurekftsı. Kuruçeşm" Naklly ... t ş.r
ketl 'lıısrı~ Memurları. Avıılu~ Ahmet Nur Tolun, avukat ö. Ş~vkl Çatal· 


