
Mesut bir yıloönümü "''Başvekilimiz bu sabah Mecliste 
hükii.metin programını okudu rt11111 Şellmfz lnönl dört sene ewveı 

bugün Clmburı els\ seçilmlşta 
Bu,.Un .lUillı ~ulimlzin Büyük l\liUet lUOOllsjnoe Oümburreıı.llğlne il><'\•:. 

ll~inln dordlın<"b yılıtönünıUJur, Atutllrklln ölümlle kalbine ıt.t·ı çöken mJl!ı;: t 

At,atürkUn yerin iP onu.ı en )llkın weııaı arkııJa,ı ku .nıuıdıın dlplorııa 

ve kudret11 bır de" let adam o 
lan lıımet lııönUnll görmı.ıkll· 
müteselli oldu !\lt"Cllı.lo hı . 

Nu un tar11 r11etni 
seçimde gö .. tndiğl lı;a'~ tin 
Hü~ uk .Cürk milletinin a .. z.u 
\.'e iradesine ne kadar ııy .. '1111 

olduğunu geçen bAdlıı ~ı~r 

gi>llttırdl . 

Bug1iu bu .,ayede Türk mil. 
letJ, l\ljlll Şefinin etrafın.ı.t 

yekpare bjr kııyıı glbı dlmdll• 
durmaktadır. 

Sa~it gelirli her vatandaşa 
hükômet yardım edecek 

ı -;;;..~-~i~:.::::::·~;::" 
! &aıJClJtı yer: 

VAK.n MA'l'HA ~SJ 

.......... "--____ ; 

Türk rujlietl ba,ında, dtıv 

rln en bu.) üı. devleı ad .. mı 
vasfını bihakkın ar.lııı.Jndc top 
lamış olan t"mı•t tnontı gibi 
bir ~f buluno•ığu için t.a.•u. 
yardir. Genç lbtJyar, k~ıu 

erkek her Tlirktln ıı'""'h'llt um 
tercUmıuı olaı: ıazlr ~~iHl<ıt.oı. 

burumuu sıhhat ve ""şarılrır 
dllt:rlz. 

· Manş sahil:ndeki 
IAi)ır loplar ara818• 
, da bir düello oldu 

Duvr. 11 (A.A.) - Sıh\ldeki 
ağtT İngiliz toplan sah gUnU fıtc. 
ce yarısından evvtl ateş acmı~lar. 
dır. Az S?nra Fransız sahillerin
den muka":>elt edil.m;3tir. 

\ 

SONTEŞBIN 19 4 2 Bombardıman, hir müddf't için A R ş A M B A l <•k şiddetli oimuŞtur. Başvekılimiz Mecliıte beyanatta bulunurken 

1 ~~m,:,~,m~ -~~~~,-~ Servet ve ~azanç sahiplerin· 
iB~-Ak~~ den varlık vergisi alınacak 

Liyiha bugDn Mecliste mUstace
liyetle müzakere ve kabul edildi 

Haıta adamdan 
uranllı mll~eıe 

Yaraa: SADRI ERTEM 

A .rATtJBK'lba öltımlındeo ıt0ura 
bayrak yere dU,medl. lrıöuil' 

ı.üu bayrağı altıuda aa.flanmız dııha 

sık, llamlelerlmtz daha sağlam lstJk. 
bale doğru UerlJyoruz. 

hmet lntinü beş yıldır devletin en 
btlytlk otorttealdlr. Bu beş yıl leindc 
IDllJete daha önce verdtği eserlerde.o 
HDra bUytlk ve dünya mlkyııaında 

büyük bir eeer verdt: 
Diaya mlkyumclt itibarlı Ttlrkl,. 

;yel 

Göa elmuyor ki cttınyanın bir köee. 
alnde, muharipler arasında TUrk ke_ 
llmeel ltfb&rm, cıee&rttln, doğru söılU 
lllfibl bir Umsall olarak yadedllme • 
stnı 

Türk milletini ~ &sırlarda 

''huta adam., diye anarlardı. Halbu. 
kt bu&'ÜJl •a. tek vaatı kuvvet, ve 
uyanıklıktır. Bwıwı aebebl nedir T 

Bunun 11ebebf teerUbell, tarihin 
lyJ ve kötü gtlalertnı yapmıf. ol. 
cuaıuıu muharebe meydanlarında, 

ve bllyllk medeniyet hamlelerinde el 
de etmıı ttır mWetfn kendine IAyık: 
kendln.1 yüzde ytlz lfade eden bir 
tef bulmlif olmaaındandır. Bu ıtef ta. 
illet lnönUdttr. 

TUrktyenln itibarlı, bayelyetn, bir 
devlet olarak dünya mikyasında bir 
kıymet kaz&nmıı olması bir tesadllf 
eaerı değildir. İllmet lnönünlln yirmi 
Yıldır bir llfstem İıaUnde, yaşattığı 
fikirler, ve bu fikirlerin devlet b:.ya 
haa tatbJklnden çıkan neticelerdir: 
'l'tırklyeyJ bugünktl tettfll duruma 
retlrea, TUrklyenln tf'7.At;ıız iç ve dış 
IH>lltlka faaliyeti ve düo,·a dııvletlerl 
ile olan açık, aarib mUnurbtıtlerfdlr. 
ll'arutyelere dayanmıyaa, dıılma re • 

1.ll~yt kavrayan Türk pollllka11 bir 
cleıoet ballnde ve bir flktr sistemin} 
llaıte edecek kudrettedir. 

'l'arkJye ll&ğlam bir iç politlkoyı 
devıet1a lnkll&fı !Çin bir prenıılp te 
llkkı etmııtır. Hudutları içinde lnkı: 
laf, mtDetı muasır mtlletlf'r M!vlye 
9lae eıkarmak, memlPketf mesut. ~oİ 
aeJL imar Te lnp yurdu haline kov 
lbalc oann ideali olmuıtur. Bu ldt>~İ 
1-l.akkuk lmkAnmı setinin lradeııın. 
-. 9am.lmJyettaden, açık cörilfUn • 

Vergi miktarı 941 
yıhnın ıdl ırArınıo 

ylzde 50 sinden 
a9atı olmıyacas 
Ankara. 11 (Hususi muhıLbiri

mizden telefonla)- Varlık \'t"rgisi 
knnuno layihası munılıkat r.ııru
menden geÇerci< meclis nıznıuııe • 
sine alınmış ve t1ugün öğleden 
ısoııra toplanan mecliste müzakere 
si yapılarak kabul edilmi~tir. 

Bu layiha esaslanna gf.re, ser
\·et ve kaızımç s:ıbi'pJcrinin servet. 
leri ve fevkalade kazan~ları lize

(Arka.sı Sayfa S, Sii. tS de) 

B AŞ\'EK.tı.J:&I1Zl.N nutku Ud 
esaslı Juaınıd.ıLJı mlirek~·~ptir. 

1 Bjrmclsl, eakJ ve yeni bllklkoıet t>'rıı. 
tından alınan tedbjrl~rıu ııet,i<'elt:rioJ 

lz.ııh eden kIBım, lkim:lsi de b&1ndan 
BOnra alınacak tedbıı ıcrı .ıa.ber vtıren 

kıaımdır. 

Muhterem Bq"·ekll. mert ve dUrUst 
mizacı.na uygua bir ~ı.klıkl:ı, ) ulno. 

den almıııtır. eski hükOmet,ln değil, bugünl•ünUn de 
Tilrk sJyaaetlnln temeli yurtda sulh tyl neuco ,,·crmlyen tedbirlerin! gbz. 

cfha.nda ıulh olunca onun dünya dev. önüne koymuş, baııar.lllialı:C •t:betıerl. 

Ietlerf Ue mUnasebetlerJ de sulh çer nl anlatmı:;hr. l\lctw!la buğ•Jay teılarl. 
ı;evesi ıçlnde tez.ada dU nlemek esa : ı kı l§lnin ticaret mevzuwı.ıa b!lgbi 
ama dayandı. ll!çbtr ihtiras, hııı:hlr ve melekesi olnııyıuı btıleJhclere ha. 

gündelik siyasi tellllAylU Türk de"·le. vale edilmesi nutukta teferru.ıtlle 

tını yolundan ayırmadı. izah edilen mahzurları doturmuı:tur. 
ŞaıJmııyan yol üstfuıde 1'tlrklye ma. Kö) lünün borçlandığı buğday da ev. 

zlyJ tasftye fmklnnaı buldu. Milletler. velce tahmln edilen )'ÜZ.dtı ylrr.ı..l b<ıi 

le tezada dllımeme inin, JmkAnlarmı hlS8enln yc~nunu doldurınıııktan çok 
halkettl. Yarattığı siyaset sistemini uzaktır. Her türlü iaşe mt<ddelerln • 
yalnız diplomasinin• d••"·lrtıerarası de tüccar da ke.ndlsım: göatcrllcn ltl. 
muahedelertn garantisine terketme • mada il)ık oldutuou ls1*t etmemıa. 
dL u~ 

TUrklyenin asıl bUyllk kudretl. il". Nut,kun bJrfnct kısmı ııuur ve sy:ıın 
tinin reııllte)1 kavrayan göru,u ııe l lık do~udur. 
birlikte tekemmül ettL TUkfye kendi ikinci k11ımcla muhterem ~ruçof. 
ku\'Veflne gUvr.ndl. Gllveııdlğl kııv • lu, hUkfimet;ln bllhli88& cı.r ve ',ıoııblt 
vetf israf etmedi, hergün blr117 daha gellrll, geçim aıkmtısmı ı-.n çok <'t'kt•ıı 
ırun·etlndcn emin bir hale girdi bUyUk ve kUçUk tetılrler t,aJkını dU. 

Mllletl koruyan. kuvvet bugün diln &llndUğUntl tebarüz ettirdikten 11uı.nı 

yanın her tarafında hllrnıetle ııelAnı: bunlııra yopılaeak yardnn'!I 11ekllleri. 
lanmaktadrr. BllyUk Şrf böyle bir n nı anlatmıştır: Kumaı, av:.\ldt&bı. 
kir ve polltıka sistemi Ilı- Tllrklyf'n)~ hububat. bulgur, plrlnç, va~ ,eker, 
dUnyaya görllnen ç.t>brı>slnl defbtlr. kömür gibi kısmen bUkO.ıııetın elinde 
dl. bulunan lhtıyao maddelerl•ıln acu.Ietll 

Bunun içindir ki grçrn aııırda Ttlr. ı bir tevzJ mekanfzma:~lle naıııl datıtı. 
kfyeden bahsederken bB!lt~ adam der. lacağmı 17..ah eden Ba,vekll harnr€tıe 

lerdl. Şimdi "uyanık millet., diyorlar. aJkı11Ianan ''\'arlık ,,ergil't., IMtısloe 

Bu harlkutAde tebeddlllü yapan, man. geçmJı,tlr. 

zara~·r del'lştfttn tek adam mtlletln Bu \•erginin blrk~ hcdoJt1 vıuı!ır: 

ruhunu yüzde yüz te.msU eden büyllk EvvelA yedi yllz. milyona yakla~an 

Şef 1rıönUd11r. paramızın baya& pabalılıtı tlA. 

tündeki tes}rlnl azaltmak tçfn 
bir k ı • m ı n ı geriye rt"k. 
ıuek, milli mUdo.faa mıııtraflıuıoıı:r.a 

yenJ bir gelir ternln etmek ve çok ka. 

mnanlan tcda.kArlığa çağıruak l.01>. 
mal adaleti teslı eylemektir. ı-~ı:u.ıa 

kaz.anan tüccarlar, ban, b.amaoı, a. 
partıman aahtpl"ri)·le b!lyük çiftlik 
aahlplerı, her ıehlrde vali, kayma • 
kam, defterdar, Uearet oduı ofll.nea _ 
slllerlnden mUrekkep k0>ıal8yuıılar 

tarafınilnıı istenecek vergilert ı~ giln 
ıı:lnde vermeğe mecbur tu•.uiacsl..'ı&r. 
dır. 

Aıuertl<ıı ve tngiltere gibi en serbest 
memleketlerin bile aıdıldarı bu ted. 
bir de çok yerindedir Bir taraftan 
enf~yonu Unlfycr.ek, devlete yeni hlr 
gelir kaynBğı temin edecek, bir ta • 
raftan da lüks, ve ıı.efa.hat yUzhııden 

artan istlhlAkln azıılmasınll, flya la _ 

nn dn,meııJne hjı.met t:decektir 
BUytik Millet l\lecllııl bütün bu tfid. 

blrlerı ıılkışlııdığl zamJAn milli vlcda. 
nıı tercüman oluyordu. Sayın ıJa,ve • 
klllnıit.dl'n sonra klln.Uye gelen mtıı. 
takll grup rPfs vekili Ali Rllna T11r. 
ban dıı, bu tedblrlerl grup na~"na 

tas\lp ettl&lnj blldlri!I, fnkat l!ıtt•ııA. 

kin istihsale göre ayarlanmasını te. 
mlo eden baıtka IA)ilıalar beklı'!ndl. 

~ini söyledi. Ali Uana Tarhan, bi.yle. 
ce, hlll•fkmetten dalul plAnh ve ı Aıı • 

yonel tedbirler de ıstı>dllhıl iladıo et. 
mlş oluyordu. IUuhtcrem Ra.,vekıi de 
esasen hlUcftmetçe alınlU'Jlk tedb'rle. 
rln ıcabına göre çoğaltılacağını ve 
teımU edlleeeğlni anlatmış olduğu L 
çln bu isteğin de yertne ıı:etJrllec.'!ğlnl 

Umlt etmememize mıı111 yoktnr. 
BUtlln memleket, Milli Şeftn llha. 

mile yepyeni bir azım deneslne ('ren 
hUkfkmete baf&nlar dilemektedir. 

Bunlara hububat, 
pirinç, yağ ve 

kumaştan maada 
Her ay 6,00 gram 
şek~r verilecek 

Hariçten buğday getirilme
sine devam edilecek 

Ankara, l1 (A.A.) - Büyük Kmet 
Meclialnln bugUnkU toplantwnd& 
'ba§vekll ŞUkrü Saraçoflu qağıdaki 

nutku aöy'lemlfUr: 
Arkada,,Iar, 
lılllaaadenlzle hemen ite girtyonnn. 
Slzler Ankaradaı:ı ayrılırken, her 

taratta ve her malda bir kıpırtı b&L 
ladı, Fiyat kıpırtısı. 

Bu krpırtı, dar bi: zaman lçtndı 
yürUyüıe inlalAp ettt ve bu yürOyt\f 
çok aUratle bir koşuya ve bir kOfU§-

-<>--

B"t'er ?tlareşal 
Petene bir mesai 

gönderdi -italyan kıtalar1 da 
F ransaya girdi 

Londra. 11 (A.A.) - A!manla. 
rın kontrolü altreda bu'.un:naltta 
c.•lan Paris r:ıdyosu, saat 7 den bir 
kaç dakika sonra Hitlerin Alman 
ordusuna. işı::al altında bulunmı
yıın Fransa dahilinde ileri yt)ril. 
mek emrini veımiı olduğı:nu bil. 
dirmistir. 

(Arkası: Sayfa 1, SUtun ı de) 

maya t&ha?t1U etti Ye ~ fl7lıt.. 
2ar aldı. yürlldll. Öylealne yt1J1ldt1 ~ 
her sabah yatağından k&lkan her"!. 
taııdq. eti ile, cıo.tu il• kolıllflıNıll 
n gaz.etelerde okuyarak, ,.m ..ıı,ac 
artlflarlle arp k&rFYa kalJyar w 
kendi kendine aoruyOTdu: 

- Nereye pdfyoruaT 
Diğer bir kıaım halk da, hmcamıt. 

tın hiçbir f8Y yapmadıfmı ve 11eyiroi 
kaldıfınr görenık aoruyor: 

(Arkur Sayfa %, SOtwa 1 de) 

Hava yoliyle 

Amerlllaa lutaıarı 
da Taavıa girdi 

Londra, 11 (A.A.) - SaWıl-vetll 
kaynaktan blldirlldıtine göre, Auı.an 
ıavq uçaklariYle hava yolu ile taff., 

nan Alman kuvvellerj Tunu.da tere 
lnmlflerdlr. 

Londra, 11 (A.A.) - Almanlar bir 
kag gUndenberi peyderyey Tunua& 
gelmektedirler • 

Va§ington, 11 (A.A.) - Reis Ruz., 
velt Libyadakl mihver kuvvetlerine 
taarruz ıçin Amerikan kıtalanıun Tu. 
nusdan geçmek niyetinde buhuır..uk,, 

lan hakkmda Tunus beyine gllnder. 
mlf bulunduğu mesaja hentıa bir ce. 
vap aimadığım aöylemlf tir. 

Londra, 11 (A.A.) - Alman ra1yo. 
au Amerikan kıtalannın bugt1n er. 
kenden Tunusa girdiklerini bllc11rmek 
tedlr • 

Aziz Milli Şelimiz Reiıiciimhur lnönü Ebedi Şel Atatür" 
küıı muvakkat kabrine çelenk koyuyor 



Vlşl l'ranuısı 
işgale başlandı 

<BUııtanrı ı lncl 6llyfada} 
Hitlcrin kara.nnı Frans1z mille· 

tine bildirmek için Alman ordu
sunun sözctisü mikrofon baııına 
geitrilmiştir. 

Sözeli, Hitlcrin mare.Şal Petene 
g~ndemıiş olduğu mektubu t•k'! • 

muştur. SözcUnUn beyanatına gö. 
r-c, Hit1er, bu mektubunda ııöyle 
demektedir: 

''Bu emri bir maksatla. verdim: 

ŞEHiRDE 24-1 
YURDOA j 
DÜNYADA SAAT 
Şehirde k ,rL ...... _..,, 

:t- Ya(; ticareti yapan Sezai Ömer 
ve §UrekG.ar, Yusuf CUler, Rıfat l!~n
mcz Kardeşler ve Yusu! Cömert, ih 
tlkCı.r ııuçuy!a ı:ıdllyey~ verilmişler : 
dır. 

. * Memurlar ve mutt:kait. dııl "'e 
yetimlere yapılacak iaşe mıı.ddtleri 

te\'zlııtmo. esas olun karcelerjn ta'.>ı 

igi bitmiş ve dUnden ıtibııren daire 
mutemetlerlne vcrllmeğe Da§ltım·ştrr, 

l'urtda 

utkun tcirıı r1ıetni 
-- (Bıı~turah l lııd ısıayfada) ltnmıo olan sıkı kıırarlann bızılarmı b) Bu~. çok ıdll~ olan köy.• Dll:'\'L&T mtt'AD l'l!&Dii rt)Z 

- HUkCUnot nerede! iPka ederek, bUyOk bir kııımını ortı:ı. lü hayat sevlycııinln blro.z. kalkınma. ARTACAK / 
Nihayet bazıları da, hUkOmetı ~ dan kaldırdı. Diğer bir IUsmını de eı, yOı-eklerimid fero.tJo.ndıracağı ka --- - · 

veya bu fkttsat mezhebine maled'l!'Ck ili§tlrdi ve latblki daha kolay ve da: dar, partimlZin halkçt1ık ve devıetçı.: Dundan başka lıcr .sene mun· 
hadJselerl kendi altlınca !Znba <;nlı§ı. lııı. oçk imkan dnhUinde gUrülen )'eni li.k ıprenslplne de uygun dU,ecektt. 1aınmıın artan dcvltt %eriyatt, bu 
yordu. lı.ararlar aldı. Fakat maalesef, !iya.t.lar böyle ın& • sene, dnb:ı. genlş bir adım •tank 

Her şeyden evvel, bu ııon mUtnlca_ Pamuk, ytin ve yapağı hakkmda, kul bır hadde durmadı. BUAkis, ba, seçen sene~·e no7.ar;ın yüzde ~ze 
ya cevap vereceğim. lıararlar almakta gecikmedik, Bu döndtırUcü :bir BUratw aldı yllrUdU ve 1 Yakın nislıclle bir tcza) üt lııydcde· 
Biz, ne Adam s:mıt'in talebeBi ne c!e ına.hsullerln tek alıcısı hUkCUnet oldu., mahdut ge!irleri ile kendilerin:ı gıda ccktir, 

Kari Mal~sın· çrraıtıyu. Biz, sadıce, (;u içtn, kararlarımızı yilrütec:c~'ıml. tcdar!k eden mjlyonıarca §ehlrll, bir Bu milnascb:tlc fabrika ve •ı•· 
lçtJmat, (Jlnt halkçılık ve iktıs:ıdt mez ı ıoe emin olduk. Keza.tik, pancann tek ıztırap uçurumuna doğru allrUkleıı • deolerirniz.de .ıırlışoo fşçilerinabln 
hcbt devıctçlllk olar'. ıdyast bir tır. ıılıcısı ve şekerin ı.ek satıcıaı olduğu_ meğe ba.f'ıı.dr. memlekette ı·uattığımır. eserlerde 
lıannı çocuklarıyız. (allcı.,1ar, bravo ıııuz icin, bunlar hakkında fiyat ko.. Alelilmum gıda fiyatlarının, art büyük hisseleri C>lduI:;unu do s6Jle-
seslcrl) ı arlan almaktıı ve onllnrı tıı.tblke 

1 
masınd:ı ba§lıca o.mn olım, bu~1ay mcliyfm, Adetleri ,.c ehemmi yeder! 

mz, ve f~lerimlzi yakından t&kip ı'.ecme1tte gecikm~dlk, rcıSaıl ve hu • ve hububat fjyatlAruım, bu tllı;118llz' gun geçtikçe roJ:ılan Türk işçlle-

Amerikalıların ve İngi:izlcrin bir 
ilırnç ?ıare:.tctini pUskUr'.mek. Kı
uıata. Fransanm mcnfaat!eri:ıe ne 
zarct etmeleri tmrini verdim. Al
man hlikümeti Avnıpa uevletleri. 
nin n.razile't"ini' himave etmeı. içiıı :t- Ebedi Şefimiz Atııtlil'klln öl 'mU. 
imkan dair~inde F).ans:7 ordc!!u 1 nun dördüncü yıldön!.lmU ınUnaS<!~ -
ile mesai birliği yapmnk rırzu:ron. tıle blltün yurtda bUyük ihtifaller 
d:ıdır. Fronsız aı;.keri kRilô\r A 1- 1 yapılmıştır. 

edcnl ·rı bjzlm, fırka proıraıuıı..a ı.ust !nbrU.aları blrlegtiro?n, yQnlU "e yllksell§indekl mesultycti, yalnız köy. ı rının ihtisaslarının artıırılnı.Hı, 
ne kadar bağlı olduğurnw:u anıamak. I ;amuklu kumaıılar l.;akkındald ka .1 ıuye yUlUetmek, t::t .. .ı!>l tlo,tru de~,ı_ i ıbht, içUIT'at dununlarının düsen
t.a zorluk çeltmezlcr. Esaııen işe bıış_ ıurlan muhatnz:ı etmekle katmadık, dlr. lcıımesi lıükümetini:ıi çok yakından 
!arken, memleke•imlzln e•n bUy•lk bunların araııına, deri !ııbrjkalarını Hububatın yUzde 25 fnt, ot!SylUd•r o. nıı;kndirrn mü'ıfm btr mc\·zudur, 

ınnn askeri de ai e orağırıca ka- Dünyada 
mı ile .}".:l.nv2n3 s~s,.;·re ca)ıc:ma. 1 «· AmerJlta ordu•unun boınbn~(!ı 

m:ılaulil olan, h.ıb:ıbat ve p.rlnı: hak. da lllve ettik. gtln iç'.n jyi s:ıyılan bir fiyatla bU j f ş lrnnunt: ile J5 lınyatına mOdalaıle 
kmc!n'ki knrıı.rlıırınnz'n P' 1'.lıa fj}•nt 1 Irkımıun b::ışlıca gtdaııı olr:nak iti. k<inıe-t nıımına torılaxağa 1mrıı.r ver· ' t"1mlş olAn Cümhurlyet hült6~tl 
tesblt eden ve yUne ve yapağıyıı. el ı 'orU" mc::ılc'•et:m zin en bUyUk me. dig'in:l.z gtln!erdı:, şcnirlt'rmiz!rı hu : lıu konunun icaplarını lamıım'araPk 
koyan ltererl:ırıınız. uız·m ha:ı~i yo. J ııeleısjnl te§ldl eden hubulJat h!iklun • bubo.t fhtlya;;lannı gür.U ;rflnünt• v. ' kin her gün doha dikknlli ve da-\'l terci• ed•r · mnn u ltlnrı. yeniden bıı:ün <l~lc 

t ' . 
11 llıinciteşri:ı, 1!'1'! 1 vuktJ Rangonclııki dok ve antrepo • 

•\DOI,F JJtTI.~J? lara hUcum etmi;ılerdir Blrçolc yan. 
lun yolcıısu oldu ,u"l'uzu kat, d'"rcce_ ıa, yUZde 25 kararını aldı:t ve bu ııattl saati saatine 1:'.l:" ye:igtjrıyo" ha s;.:ı;rretli olacaktır. 
de ı;östermıştl. ı nrarı alxrken, alacafımız yüzde 2ts ~uk Ye amb:ırlarımız.1a b'çl> r at~\<' Harrı yıllarının Yalan tocukJmn· 

Loııt1ra, ıı (A.A.) _ Vi§l rıı.ayo.su gm çıktığı förU1m:1ştilr. 
saat ıo da IJyondan blrçok A!n an 1 * :mr}C§lk Amerıkanın Atİl'lntik 

1''iYııtıarın b:ııı döndilrl!c!l bir sU • lcı·ıe hem ordumuzuL ve Wyill: ~ehlr mevcut değildi. Bu vaziyeti, gdz.ö d~n hekledfği fedakllrlılt en fyl 
ratıe ıırtmı:ısı Uz~rlne, sorulan, hU- f.crinıl.zin laşeııini emniyet altını:ı al . nU:ıde dur ııitenı atd•ğımı?: yUı:1e ~ anlıl·an memurl:ırımız olmu$hır. 

kamyonunun geçtiğini blldlrmJ"ti" sa!ıfllnde bir deniz tezgll.hı pn::nr•esl 
Londr , il (A,A.) _ Vışi rn~;-'lsu, gilnU, denfzc yeni 3 gemı indirmiştir 

ltQmet nercd::? ı::u'li!ı:.e k&...,ı da. bli. raak ve h"m de tanzim satı.•larr yap ı ı b 1 1 . ·.. " • .er n am a aı·ımıza g rme•ını tf'mı-; IHiyük mnhrumiyetlere J.:atlouır:ılc 
kQmetln her an iş b:ı,,ında olduğunu. ınak J;:ususla:-ında kAfi dPrecedt! kuı·. içjn bu yUzde 2S lerln ödeylnc'yc 1 b k 

ilk zırhlı Alman kuvvetlerinin L;mo tıı. bulun.nu1tur: 
1 l: 

.. • • • ı;:a ışıın u ·ütle içinde role iyi ça-
9lmdi '>'ereceğ m ·~hat \ 'e ııtınakt ı ı~tl, olocne-ımız ka':'!aatı h'lltl..ıil. kadar iıcf' çe§ t hubull'!t Rlış \•er'.,tni 1 1 • 
01dU~'UTllUZ kararlar göat-erecck~;r. ll"ez:tlik pjrinÇ hakkt!lda ~U ayni Juı. yasak' etm!kte teredl:ilt tmedik'"ru }IŞOndt.r oldu§u

1 
~bf. (eni çalı .. n• ges'den geçtiğini bildirdi, ı ".Bu gece Alman dt.\'let reislı>den 

• LondrG, 11 (A.A.) - Vfşi ajansının I aldığım b r. mektupta Ftlhrer a!!ke_ 
blldlrdlğine göre, Alman kıtalan, Hi: ı1 zaruretler ıco.bı oıarıı.k bir takım 
lcrin verdiği emre istinaden. bu !!abah ! tedbirler almak mecburiyetinde kn'. 
Şalon cfvannda demir Ye kara yolları dığını ve bu tedbirlerin mUtnreltcns 
ile işgal altında bulunan ve bulunnıt.. 1 men(n es:ııılamn ve ilk tatbikatın. or 
yan l<'ransu: topral:larının tahdit hat tadan kaldııa ·att m'lhlyette oldığıı. 
tmı geçmişler Ye L.iyon lBtikarnetlnde 1 nu banıı bildirmektedir. 
llerlemfşlerdlr. Daha aonra bir Al. ı Mütareke muko.vclenıımealyle tek. 
man zırhlI treninin Alljer vilay.:tln. lifi kabll olmryan bu kararları reıı. 

de Saint Germaln dcs Fosses l:ıtM. mıD protesto ediyorum. 

A k d l ti ı • · ar a vardır. y:ılerı mfikAratlln· r :ı a§ ar, naa e ve ayn ıst.Iknnıe •• e karar a:. yasak tehjtı::re bu'O.:bıı.un lnmeııtııo 

1 
d k 

BuSi)n memleketinılz, :::ıuhar .p de\• ılık ırmıı ve fenaları ceı.al:ındınwaıtlt 
. \'e fırınların b::alenmeııine mıını ol • için dııha dikkalli ,.e haı151s olaca-

letlerle tamamen çcvrfün!j bir balde. Arkad&§lıır, tn•kl~ kılm:ı.~ı. yO~ 23 !erle b!r'l:.. ,,.ır. _ Brtıvo ~eslftri •• 
<lir. l"lerlmizde ve kıı.rarıarrmızda, .,..,. -"vorsunuz k' bUkO t•-ızı ı ·· " - " ,. uvn•., ı. ınP. "'' n t rme6C ba§ladrtıznız hubtıb:ıt mev::.u ı Dc,1et ell\'Je ''apılan L-·ın ..... _ 
bu hııklkatt "Ör.den ka,.ırırs&k, vere_ ı .. hıın...ı bı'r ka-rı a•·rk netOnd .. h' i · 1 • " ~·.. • .. .... ıco .. _ ı r t>• ... .. en ..., •' .. unun, ~ ır htjyııı;:ınrı lı;o.ıı, crımel:e t'k . t d . t 
ccğln::.iz hUkUm!e:-de ve nlııc:a ımıı: •·n rok durduğu, en ,.,..k nasa:ıs..)"c:ıe .....,~, dı"""' . • ı • rımen o, emır evztntı elrofın-

" ,,,... ,,_,.,.a 0-•1 gördük, O ka~ıu ki, aldı. da ~..rıkl oldu~u sö,·lencn s il ti 1-
tedbirlerde büyUk h:ı•a.ıara ' dil§eriz, tetkik ettiği elbet. a.ıınaeak k.ıırarlı-.. ğır::.uz babı?rl::r, bizzat buğday sahip ı; " • • u s ma 
Bjlmeljylz iti, ibugtın dördı:lncU y:ı.§1'11 rın, tı.dil olması ve tatbik kablllyetini !erinin bile, daha ucuz ot,;hığu trtn. JC::l berlara~ etmek _ie.ın aJl'ık:-h •e· 
Yll§l)'an hnrp, ya.şlanrlıkça tenalıkla - haiz bulunmasıdır. (Rl'§rdan cltmck tedarlklnc çaJı§t;!;la. k~letlcrin dıkkatlerı hu menu iz• 
nnı ısıcuıtız arltıran nıu~lr bir mah., Tekrar ediyorum, biz bu )·olda~ rını b.\z~ öğrcttl . - rınde toplanmıştır. 1 .... ~ ' 

yonuna geldiği blldlrllınfşUr. Londra., 11 (A.A.) - VJ§l radvosu ldktur. fiY' ' a kontro!U kararları alırken rrık O d - · · · Arbd.aşlar, " _.-"" " umuz .,.e karn gunlcrımız içın & tt•;ı;· ·hı b'Jh" 
BusUn lçln harp dl§l olan her b •• yfi tl Aft\ u 1 nrze ı.,ım gı ' 1 assa ada PETEN lf5GAL ltARARIS'I uat 10 da Llyondatı b;rçok Abıan mUh!m ir .... e ye , ..... m& sözön rı.. ıazırl::ımakta olduğumnz stoklann, l' lla h' ,L' ., 

memleket. bıı§lıca Uç harp tehlikesi de tuttuk ve bundan ısonra da dalma 1 d . " ıy.a rının ıç vır vlt6ye lllnu• PRO'.l'E TO ETJ't kamyonunun geçtiğini bHdlrmj~•-ir. 
kar .. aındadrr. Bunun b!rlnclı:ıinde, hy?z. otrl~sın dnü ~crı~e"er bu~l.amas_ı, )·an bi.r 1:ek1Jde alıp ''Öriim-..1 .... 

Vi§i, 11 (A,A.) - Ofi ajansı ttldt. 1TALYAN IaTALARI DA ,,. gözönUnde bulundur&cağız. O key • ız.ı e aşa d :ı ~ b y " ~ -
lıarb!.n, memlekete katiyeıı girmlye_ şur u. ~ ese )'& ır bU re mahdut bir fr:ıtl ı 

riyor: FRANı=iADA • fiyet de, bu kararlardan doğan yOkUn kere dah:ı tetkik ettik. AtacaRımn:ı . 1 8ee aen 
ccğine inanılır ve ona gl:Sre hazırlık. mUstf:hllk ve mUstıat:.siUe:-den terek. nlmadon l·ub b l 1 . f • 1 mılyonlarca vatand:ıJı. bir ızt1rap Maretat ePten busabah eaat 1MO Londra, ll (A.A.) - noT?Uı rnd 

bı hald ..... 1 1 lk'- •• 1 ' • u a ıı ış ~er sın ser- .1 ' · 
sız r e "'"unu ur, ..,.c ... • menı kUp eden vato.ndc.Jlar arasmda ~dil&. be t ilan elmekte yine tehlike gör- Bncurumu ı e ·~ırşık kn~ıya brhr4~. da. ordular grubu ba§komut'anı mart-. yosıı bugünkü yayımında, l•alya::ı 

§al Von Rundstedt'j, kabul etmiştir. kuV\•etlerinin Alınan kıtalı:ırile ay 
Bu &örllfıncdc Fran.sız devlet reisi ni zamanda. Fraruıaya girdiklf:rini 

ePtC!l Alman marcş:tline şu beyanıı.t. lıildim>..ektecir. 

leket çocuklan arasındaki kuvvet\ ne takBimld}r. Bugüne kada;. mıule. .c::ı-k S k ıı manzara ı e arşı,..şan flku· 
tc .. kil eden birlik ..xzwur ve bu voL u · to lanmu:ı erll.ıııc)'en ve melim' b-ı• d'kk ti ı b ., ~" " set, döv,izll, dövlr.sjz, tak"lı takassız hl k , . ız, ıı un ı a n , tt muz· 
dan haricin lttlbalıın katanr. trçUıı. memlekete gelen 1thıılAt mallarının şe rlere e ·mek .:.ıula~ bır core ora- farip kütle etrafında toJ)hnnal" 
cUstı de, harp ~ ~ğer varlıltlar r.'bı, fiyatları llu-rlnde ha.kim olamadık. ~ık. 8~ çare?'e, beJedı:rcJ~rl muvak- k:ırıır vererek, hir rok lçtimalır ak
gcnç iken daha akıllı ve he.saplı ha.. Kezalik 2>1nb1r ce§lt yo!lıırla yapılan "nt~n '5~ so.•mak_fa huln!nlccrA~~lzJ detti. Ve meselenin büliln sarh•· 
rcket ettltl halde, yaılandrkcıı. akıl. alı§ verlıterde, mu?ıteltirlcr ve vur. ıumıl ~ltık. Beledı)'elere Terdısıııızi l:ırını hııflaJarca süren bir telkl· 
arz ve he.ııapsrz ıater yapar ve bö•"ece 1 tl \"az.ilenin başarılabilmesi irin, ke ta~·ı tuttu. 

'fi P guncular tarafınd:ın yıırııtılan yUk • J 

dvarmda bulunan harp dI§ı devle~ ısek fiyatlann da öntlne geQemedl.k. onl~ra yer ~·er !krediler açtırdık ve BiıJ, bafa.larca üze~inde ıçaıb..,a• 
için daha tehl\kell olur. Böylece, fiyat kar.arl•ırımızın yilkU • .aynı 7amnnda muııyyen tarilıkr. ıa nıechur eden mentı. her -~i Ruzvelt 

· Afrikadaki harekat plammn 
nasıl · haznlandıümı anlatıvor 

Bugün harbin bulunduğu memle1tet nU, daha zjyade çiftçi.ye yükletmeye den itibaren l<c.'ndilerinc hububnt J~gnl eden pahablık, bilhassı adn 
ıerde, mOtemadjyen artan tena?r~t _ d"vam ettilc. Bu yol1:ı.• devam euıey. vermlyeceAlmtzı bildirdik. Iluntlan madı]clerindeki pahalılık mevsuu 
lann bir kısmı da, hudutlAnmm ge. dik, yalnız haksızlık!o.rx yığın tıallne sonra, yüz!erce lıelcdi°ye, bu~daır olmuştur. 
c;crek mcmteket.lm.ze yeni yeni er • .g-etir:~ o!~akla k•lmıracak, lBtl..b,,. ıırnl.ı:ırı s:ıyılıın ı·e~tere hücum etti. Bu mevzu konuşulurken, da.ha in 
kıııtJlar gCtirlyor. Hı;.ı•p ut.'idıkr,4, wln az.alması ~b1, bUyUk b!r tehlj_ Herkesin k~Casında lı:endi ;.ellri 1- ndımd:.ı. PoMa • Telgnıl, tren ac-
dn.rlıklnrmıızm, sıkın~lanmızm ~o • kc ile de karşı karşıya kalmı <>la_ ı;iıı bir yıllık, bir stok yapınnkl)IP. eU j 1 k , 1 • ._ 
,.ata~alh..· tnbll .,.•r:mek, ona g"re - b ~ı,. b r. er n n, ·urnaş, •P ı.. •csrire ti• 
• '" ~~.. bu u caktık.. n.;...a ır k:ıl'i!ı me,·cut de~ildl v~ b' d ı 
~ıılıno. hazırlıktı bulunmak, tedbirler ._ .. "- ı, ev et ıpües•~eleri mamul!tuıın Onun için, bundan fl9n.r:ı da, terıe. ,.,o)"tt:Ce her yerde bir fiyat 7arışı l g 

Amerikan CümhıırreililiAL i:ır:ıyı: 
ı t CA. A.) - Dünlc11 mı:ıtbuııt ko;ı
rero.nsmda Reiı;icümhur M. Ruz
vclt, bu~n mlllnrekeniıı yıldö:ıfı

milnlin kullnnnca~ı milli Arlinglon 
rncuırlıj'.Jına lıeraberce girmek 1çln 
.rııpmış oldujJu teklifi General Per
lingln knlıul elmiş uJdııı':unu lııldır
nıhllr. 

lleiaiciimhıır Ruzvelt dcrrıişlir kt.: 

"Şlm:ıll Afrika.dan, suzetelerdc: 
intisu ct:miş olnn Jıa];ıcrlcrden da
hn taze hnbc~r almadık." P:ıka~ 
Hcislcümlıur, efkfıl'l umurniyeyi 
müteyakkız bulunma n da,·et ehnl~ 
ve hnrbln ne sureııc· SC\'k ve idar~ 
edildiği tnkip olunduğu znmon P· 

şağı, > uknn mev'lmı balu;olamıy:ı
c:ı~nı si5ylenıişlir. l\lüşarünile}1ı. 
n9:ılh ytılrnrı fikrinin bilhassa mıl-
11 işlc1'! hlp-1\ne olan kimselerin kn
felorındn ~·er cılııc~ınr ve JU vey:ı. 
hu hnrckcl knrşısında lınş ~ere fu
tuııı knptlrnıı.k ne d-0rcee ~·anlıf h~ 
şevke ve se\•lnce kapılmanın da o 
derece ynnlış olnc-nğını be..-an e:. 
mi~!~ • 

nelsll"fimlıur, Afri'ka'dııki hnrek•-
1ın şimdi~c knd:ır ço'• iyi gitmjş 
01<111/!ıınu, g:ırbt J\hS1r'dakl Jogıli:r. 
harcikdbmn d:ı I~ i ııilmektc bııluıı 
dulfunıı, mıw etınfştlr. 

Gazerecilerdcıı biri, Afrika·n111 
<;imal batısında Aıncriknn ınıırruzu
nım icr~ına t's:ıs olun plsnl ı•·ı 
lı:ılilıar.ırda ifşa <>dip edt'nıiycce~·
ni Reisicii.ııılıurd;ın sormuştur. H~
l~k:'ırııhıır, \"CrJJlİŞ oldu(;ıı CCT;ıl}dıı, 
l:ınrruz fikrinin l ıkriben bunıJ<>rı 
iki hnft.:ı C\'Vcl Po:ırl Harhc:ıur m<'· 

le"nden sonra 11.1. Cfıurchill'in A

merika'ya tteJ.m~si için rnki ol11ıı 
dn,·ctl knbııl cllli;i :zıırnıın efor~ luş 
oMuP.unu liÖ) Jcmi~llr. 

nefsicfimlııır, Q tarihle nirle<j•k 
Amerika ile f nqillere'nin miiı;•,.. 
rck pltınlarınııı hir lo:ırrıız ve t' l· 
hassa lıfnnş kanııh > ollle crplıc lıO· 
r.umlnn irrn etmek ar'u"ıı · ~e a':'l
k~dar olıluAunu l,e)'ım ctmiJlir. Jl .ı. 
ırr:mJııır, ı;i)ziinP. ılrvam eı erek 
~liedilertık a krr mil·tarı ile ı.:
('al\, semi "" nıolzenıe ııılktorıınt 
gözüniine !jl'llrllılil.lcn sonr:ı aı;Jıe
rf şcn,.rın hn h.ırrkotin iPrcsı ~;·ı. 
NI oldıııııı m{itıılensmılo hıılunduk
J:ırırıı falını Mllihıırc Jın c keı I h:ı-

• re'~etln 1!'4:! 'lf"ııeslnclc kr:ı~ınıı lm
kftn olmıtd:.lhnı,, ınlo~ılmı_ş p)duğu
nn flti'l'c e.mişlir. 

?Ji.stt'r Ruıvclt, §i)yl.e nev-aı:n et almak 11zımdır. meden P\f& kazanan mUstehliklerln başladı ve hiç bir fiynt, hunlon uc~z _u unun, dil,ler yerli ve Hhallt 
Bugün, · memleketimizin katlanma. ma hınnın pahalılı~ı ile bilylk bir 

mi~tir: almtcrlnin yarattığı mahsullere, mu. Jarıştan vnz geçırmedl. Bu yold:ın, 1 d 
Dunun üzerine Birleşmiı.ı :.rnı .. t ğa mecbur olduğu ınnhrumjyetler, bal.D.ğaya kapıımo.k~zm. değer fiyat hububnt fiyJllnrı 'V.e onunla beraber ezn tcşklJ etmcı•te olduğunu .r>r• 

ba§ka memlekeUerinklne na7.a d 7' dük 'l'e kendi kendimize sorduk. ,. 
lerin l943 senesi ortasına kr.oar · vermeleri imkft.nını da!ma )'D. nt;nı.a~ ıber gıda maddeleri fi ·atları git- caba devl,.. mfiessesel•tl ..... -u.. 
b kı 1 • · ,_.._ l •· 1. ran yok denecek kadar azdIT. GUn , 11- b ı · t'k ı k b ·· kfi -ı )'-il 1 ~ "' ..... -c eme en rnı ü<.l.lm ı;e ecegı, y.:ıu ya ça.ışaca0 rz. ( ravc ses erı ) ı ·çc or ıırn ugun · mu ıa utta ı tının fiyatlıırını umumt finUarıı 
ea mmtefiklerin l 942 Een,. .. iııde geçtikçe, yeni yenı ,tahdjtıerıe lta??ı öteden bert blr çok yaz.ıcılarxmız. raddelere sürntlc erişti. Anlnşıltl ı intihok eUirmek mi ioabeder:. role· 
dnhıı. uf"'" nu'k.V""'ta lı•.'r ta.".t'""·Z Jıışmak mecburiyeti bulunduğuııu, da- kövJUnUn d"ptı .. r·nı .a••ttmak iç'- J·i 'ht'k• 1ü J i hl ı 

.,_.. .... , .. ,, v.. • 1 .... ,.., ' , ı ı ·ur, ccar arın n sarı ı • 50 bunları, 1e\·ziJer1ndeki .u11slt• 
icr.:ıRCla tc"cbl>Us .. ur.el eri mi ikti• ima g1Szl5nUnde bulundurmak voe bun. yuılar 'I le azarla dı G . tt 1 I l • ') !' D J 1 bl ııı ,,. , .. §ı r r y r • ar.uı r, ınc a c egı c ır. u, ~ n r cephe· ınaı ~ayi:ılarına ve cesim fh.·at r----. 
za e.-:lece'-i me6elesi mevzuu balı- 'l.ııra katııınmıık için 'hnZrrlnnmak, 1ıer k1Sy1UnUn b' bo d "bil bo '"'zU "d' ' """ u-a 6 vatanperverin bOrcudur, ır Y ıı.n ° r ya. J w • sı ır. !arına rağmen, ucuz lulmnkia eli" 
solmuştur. nUn gUlelUğU bu gUnlerde, kalemler - vam etmek mi dabıı j .. ·Jdlrf 

Reiı;.ıcllmhur, iera!t .cr.liMll.Ün Arkada11ııı.r, den, bu sevince l§tiral< eder blra<eljır.e J F-Lfm7.DEKt STOKI.ARL.\ Bttıll~J< ' 
ve şümuı dairesi daha n~aiıdut Harbin ilk yıJ.ınr, az {:-Ok rahat ç-e. d.. dL nıım liyiz '1. da nu suale, bu müescscleri %War1' 

"lrdı"k, rıı-•·U m-'mJekeUmlz ambar. U§IDC c :.ı: ~ııtan 1 sa. KORKULAR 7.Atl, O~l\IU~'MJK işlrr hir hıılden çıkıırmok •arUwte 
mu1ıtelif ta.a:rnı:ı:Iar.n teıkik eiliL " >-.,.u.<> e. dece §ilr mevzuu olamu:ı: ve v:ıtandta " J 

,..,,,. Ve n.t:i·,,_ oJ,,ra'- h.,.,.:-n ".vı !arında it.hal0.t VO ı'hraca.t mallıırı "'I _, · .. ,_ k Ye bazı Zdruri islfsnaJardan kat'I 
.,..,," """ - .. .. ,_,... " 171 rucn zıyauc ıua a,.ar. İkinci cephesi de,, bizim bu İ:Jle 
f>Onundl\ Afrlka sah~sini intihar. mcycut old11ğu lçin, herhangi da,rlılt Bund:ı.n ısonra da, ıılınocak karar. nazar ucuzlokla de"am ccl'abı:tl 

,.. Ucareı k:ıbiliyctJ olmayan ,,.e kiırti- ~ d 0 1( T 'd ki <•tmek htaısunds umumi t.ır itilaf ve mahrumiyet. kcndiııi hiıısettirecek larda, en çok ıı.ravacn"'ımı:ı: cihet, bu ·er 1 
• e\'zı c · .sullstlmaHerf• 

" ...., :zararla alaknc;ı hulunnıayan beledi· d ı al ak 
h.Hb?) olmu~ bult•nuyordu. Hr.-ne!'l blr dereceye vennadJ. 'Bu yJlm en bil. kararların tatbik ve yOkU ı:ı.ksim ~a c, zaman a r ışm ·Ja .azala~ıı• 
hemen o tıa.rihtc 1:-irçok kimtıcler yük darbesi, Tilrk bUtçesinln Uzerin bil;yetı olacaktır. ÇllılkU böyle olmı: 1•elerin, bu lşJ bcccrcmlcycdclcriçı, inor:dık. 
\iieude getirilllu-.ı;i esusen n:ut:ı: de gtırUndU. ÇQnkU, 8\llhumuzu konr: yan l:nrartnnn, ı;llratle duay& inkılap '°''':cJiııdcu ıı<tnnemfş olnıamı:tdır. H:ılkın ve tüccarın ~Jinde JNllo
savver o1an ikinci cephenin teg'ltf mal< \'C kurtıırm'1k ıt:n. koskoca bir edeceğine ve hattA !enalık )ar.ataca.. Fakat, işin, bir üçüncü .cephesi \'Jr- nan alelhusus gıd:ı maddeleri pr 
lini istem~e başlıımı;:ar(jır . • t... 'filrk ordusunu derhal ıılltı.h altına a.•. ğtna şüphe yoktur. dır ki, o da. bu abada r;vsterlleo halılığma gcljnce bununla her ,,,. 
ğuBtOıS sonunda ta"rru:o:•m tü'l'ibi tnağa ve sllılh altında tutmn~a mce. Biz 'bu d fa, tatbik ke.blllyetl olar. r~:ıyretler ve faativcıterlıı, her şc- den e\'vel mücadele etmenin JIZU-
t~sbit edilmiştir bur olduk. ve yükU Mil!ne t11.ulm eden karar. »e ra~men. tılzl, h!i~ fık ve mtls1>cl muna k.ani olıl.:ıı.. Fakat onua tel• 

RciCJjcl\Jnlmr, ikinci C'.erılıe{i vil. Harbin ikinci ve bilhall.'!a 1lçünc0 1ıırı aldık.Bundan eonm da böyhı ya_ bir neti<'.cyc l'nkJoşlırmasıdır. Çün· kuı:vctıerlmizi herlıan,gJ ıcnif b 0 t 
cuclc getinne!t icin l•azırlık n•.ıla, yılında, yer yer d:ı.rlıklnr hfssolun.du. pacağız. Çltınkll maksadıı aru:ak bu kü, bu,;ün e1iınlıdc, hiçbir rnkit $3h:ıdn israf ,etm<:~kose onlan d• 
rmrn ze.ruıi olıjuğunu Ye evvelce Çl nkü, harp dolayı.:Jile mal [tha'i yoldıın va.racağımıza l.an!iz. Ncteklm, rnnlık olıııaılığımıı; lıir hulıubat sto- lıa ıiyade bu patııl.ılıtın kurt.enir 
bir plfı.n hazırlım ııdan he:-h:ı:ıgi C}Olt zoria.jt.ı#ı gibi, memJeket t-OCUı{_ bugüne ka.dar aldığınuz v• muhataz~ ktı mevcutldur ve hu sarede yelqn rının hıılnndn~ıt snhıı clrnfındı tah
bfr tn:ı.rrw; icrasına da imkan var larının sjllh nltında tutulauuıı da, bır ettlğim!z kararların tıtç birinde, tat. ,.e hüyük korkular zııil olınu5 bu· ~it ederek çalışmanın tlııha falıfell 
iıJiyse de yez birıleırce insanJn ha- taraftan 1stfhllkl !JOğa.ltrr){en, diğer 'bfk noktMJndan bir kusur olmamı". lımrıınktndır. oJaçnğı Ye seri neticeler T'!t'eceıt 
yatr meV7.utı bahso'masına bint·· tar! tan iı;tlluıall nwıtmstıı baglııdı. trr. Hububat ve piıinçtek1 yUzdclel'l kana.ııline vasıl olduk. 
en makul muvn.ffl'll<:\'ct ı:;ans':ır:m 1şte ba!'}lıca bu ııebeblcrden srtnt.a~a tahsil ctn1ektııytz, Dlter .snhnlarct ~ Arlrndıış'nr, E~sen, hükCımet hel'&nnaraesJsıl 
ten:in 'tmek için htr tilrHı g.ı~rre. lnıglıynn !ıyatıarla. ve bu yllzden a_ da, tan!ımızd::.n taytn oıunan ftyat. B:l71 mrmleketlcrclc. doku?. flfı· buzurıınu7da okurken bu bt'hse ,.,, 
-. ı·n !l:ırfı ı;,.,,m <f"eım1·n oult.ncJı.:,..1'Y·1. ~'aklanan lhtlkl'.Jia mUcad"lc et:ıne · . !arda bir d~'i•!kllk Almamı•tı B 

--.. ., ı.: • "" .. " • r. 1 bek C!ede~lni s:ıy,abılcn ndı:ırnt:mı a- rruıs elmiş "bizim çekmekle oltld" 
11\1 J·1e.· ve ,.+ ... 1•n••ır vazifesini duyan Refılc Snyd:ım hUk ). bö"yle olmakla ~-rıı .. - h .ı-ı· ı .. 

.. ...,. ~ · '"' ""' • e...., {lU z n sil derlermiş. Bi:r.ıııı mi!lctlnılz, bO- Rumuz darlık, btt umumi ' '" btb-C• 
:C•sndnn sonr:ı Mister Rıızvc'l ıneti az:a.smrn birlcısen kAJ'l4atlerl:a diğer cephesini t~klt eMn, me:nı.e • tiin tıırfh tıoyuncn, hô) ıe htr as:ıı•·I ıztırobın kürük bir pnrraıııdır. 9'• 

ter M . ?.folotoftın <'la p:t.rı ka'ml :korarıar aldı, Fiyatlarla, muhtekir .. kette normal ve mutedil fiyata kn • 
•· • ld y , •.eri• mü~adeleye ..... .,•-dr. tnnım::ıdı, Uizinı tanıdıAımız fi~· bunun ço~ııtınası ilıtimnll yok 

Çaıp ctmC'mıcr o r"u S')n1ım1Jl'•nr. • .... ..,..,.uı vu"mak Umidl tahak'·uı. Atmeır.("tlr 
· " ... " " · lt'I ruhi n~:ılcllir ki, o d.ı. bize .vnJı· ğildir. Böyle olduı..· takdirde, 

listcl' RUZ\'elt, herhnllgi b:-şey .AJınıı.n mUcıı.d le knrarhırı, yenile • Çün.tı:U her eeye r~ başl 6
" 

,.an. 1~.,.,ndnn evvel ba~•ıca Müt~· _ rinl c!avet (?tti. Ycnı ıuı.rurllV' da <!:ıha d ' 1 h b ... _ nın. ~a sı. lıqını ·z işlerin lyıliklerlniıı, cksikie· yt1kü nıutes:ıviycn çekmek Te ~et;-
" -.... • ' amıı: o an u :ı.,..• fjyatlnrı altlı '•IJ. 1 • 1 k lirmck ,·,.ı·n, "u"ıu··n tcAblrln, ~ ... 
fiklerintizin miıtalr.ıl'.\ .. ına ınlır;ı. ı::ıltı, daha sert kararları :ı:arurl kıldı rUdU. Hububatın berı.ber. veyrı. onu r nın. cc ıırel r, açı· ve fcrnJz bir ~ " u n 
cnat edilr;ıis ol<;)ı ,-;ıın•ı faı ıetc:c-': l\e l;l'yl!ı"c, karardıın kıı.r:ıra g~ç'le talc.btn diğer gıda maddeterj fevko ;ı.iirrtdc or:::ıy:ı ılükiılıııcs1ııi cnıre- m:ık1a ku.,lJr etmcmeı;ıe ~a1ışneaJıf" 
foab~ıJ:-c~g: c;:Y;ılıın<la l ul ·n:r.ıı"· rek nıemlelcct dnhlllnde bir çok Qtaı: l!lde pahalıl8.§tı. O kııd r ld, bult'l.l,; der .• A!kışlor - oııuıı için, lıujliinkiJ demiştim. 
tur. ' lara el konuln1ağa kad:ı.t i!cri gidil. bunların b:r çoğu, dl!nkil Jıara P6.l~ar fiy:ltlrrd'4\ı •nıc,uJi~·cttc, !Jiilil1tncıi11 Ayni bcynnnnmenin diğer blt 

Bu tau"rıız t'lrihinin Diyl'p mc. df. Bu tararlar. herl:eııjn ~kJe~J-~· fiyatlarını bile gcrıcı ... bırakrnış bı,ı _ lıis~c·ı lıııhıııılıığıııııı SÜ\'lcrken dıı~- yerinde de "zengin ' 'C parııh •d•" 
crele indeıı evvel mi, yeıkıı:ı ı;orıra matlCıp netıc yı \'ermedi. Az bir ze. ıunuyor. dıığıı•n ı7.ırahın \nnı lıa5ında, hu- lnr için Lir me.r.cle me\'cut dcjUd•' 
m1 te~hit er1jlmi11 "lı'luğu S•ll'.tttİ:'l 1 mnn ic;lnd", memleket dnhiJjnde, ı· ı_ Daha ziyart!?. hub•ıbat. ter~ynğr "" sıı~i bir lı'l7 lıi~"cıli~ııı- \ C hu ş3z· Köylü ve ciftçj, bu malların s.adll" 
de ı;orult!n diı't r i>ir sua: .. C<>"·'I' mt fi!'l\tlarla bazı D)n1ıarı bulmnı< et gtbl ırıdu maddeleri CJyatlarında lcrlmi, mll/l asııkl 1.:niclı 'cnıııııe ~ıılı~. .ua.le "'e eu.ı! rt 
vercrı fin 'l" Rmw~ıt Afri.tı ?a !mk ns•z bir he.le geldi ve mero'eket göı:Uten ölç,uıtiz artı.ta, btecl,.nb-r!, ıı~g~m t.vıccehir.ii.i iimlt cdiyo- miyclerini \'e i.şlı:rini :reni .$R~,. 
Hr tan ruz icras•na Oh "P iiz•. c':ıttiljnde, &<:osk~ca b.r l:o ra p z' r muhtekirler nam111r verd ğj mi:ı: •rr.ı. rnm. • Bra \'O ııesfori - daha e\"\'cldcn ioUbak clUrıulfl' 
rinc yaprlı:ın r.kmdan C\Vel 1'· rar P'rll?it'. Bul vhn kar§ıeır.da, bcpır.11.1 t'ın tesiri yoktur ~eya yek d n c"lt <iıd<t ına<lclelcrinrlcld pıı 1J:ıJılısın dir.,, l>iyerek, böylece, De,·Jet ,.r 
Vl'rilmiıı ol<lu"ıınu ı;öylenıiı;tir. n-ı.·cın l:endl kendimize, sonra d bl•. kadar a:!.dır. ÇUnkil, , yctl"r Bı tar. i tihsııli leŞ\'İk edici bir iyil'ği ol- dıınının, dar ~ sahil ıclirıi ,.t>! 

Cautecilercen biri 10~1 fene. hlrfml~ sorm!lğa b~ladık, Acalıa. tu ken. hul'ub:ıt. t,G;namen lıöflllnllıı e dusıı da inkıir edilemez. Jlili>·oruı y.a ve insanlara ~ edilm ... • 
J.!pt': e d~tı t P!ı • ı.t mikrrıııt<ı bir 1 :ırarlar v ıo. hlc değılac. bunıardnn Unde buıundu~u gibi, diC'er gırli v; ki tcr]hirlcr mu\'nkknt tedbirlerdir zımgcldiğini anlalmışlım, Bil 111'! 
taarruz İ"r 'tn'l m'Jt•aJ'ilc o'an e:. ı."ulıırr aJrnmıımr§ olsaydı d:ıh:ı ,y, hoy•;an maddcl.crjntn de ktJvJU'll.ln e. \"e bu L•ınranı ş;ı~hını ,.e ı.aıi ol;ı- da, halktan olsun, menıurdd"' 
ve1ki t>linl.ann Afr!Jrnda T:'lr,!11 ıı •ılmaı: mıydı? Ilnde iken pnlıelrlagmıo o;dutı.ı gürı.:. rak :rncnk hlilıs;ıJi arllırmakl:ı ye. sun, dar \"e ubil ,gelirli •fJel~ 
t fU'ru1..dn!'J n DteıHir 11Jup tılme Arad:ın ço!t cccmedcn hllkilm ver. lUyo"ılu. nelıiliriz. Bugünkü nıiilı:ıliığnJı riyal- halılık yüküııden nıQmi:üo 

1 dır,mı somr.ı~tll... ıne!e bnt;ladılt. Bu hUkmc ~öre, bu Eğer, bu taı-zJ'.lki fiyat ylJksntme . l r kö)"lüıııüzü toprııi;::ı h:ıülıın11 , kndar J;urtamıok Jılıımdır, k•f'llf .... ~ 
Mil!f.rr Rul!Velt. A!d't:ı.Y~ y:ırı- ltarar1ar alınmasyd: daht1. iyi olacak_ ıerı, m:ı.kul denecek bir hnd dRhilln:!e ve bÜ) lece kri\ lümiiz hu sene her k:ıırnnline bir Juı.re daha ,~ 

Jan $"ferin Hin ... njıı \fi'!ı-tic>it• it. nlmııı OlHyCı. blıuu boş ııljrmt>k. bel yıldwı daba raııa b ir ıarrelle ekim IJenwn, hem~n ka~c:ı şchi~ 
topye•tOn ta..ıı'Ti!ılnrmı h4"rh~ng: 1ştı, bu ecrcy&!II'l Ye bu kanıı;ı~tn ltj de mftmkUn o!aettktr Ç'UnkU, - '8;ılilelln~ denm f!'tmf"-kfe hulııft· otnnın hu halk tnhnkn5tnı hu , • 
bil' suretle tnhı!it cılel"e,.~inl 1.:ır. rlo111.,tığı ve canlandı.-.. gUnlerde, Sıı. a) Hllk"'"""'t ...,1 1 '! ti t n· h r :.Mio ıo• u...... m e, ~ısm 'yıı a:-ı muş ur. 11 ıı ııaiiy~le mulıl:ıı: daha yakından tetkik ettik. ~.,.~· 
ı-etme!c ıntthal <>hr.rıdıttm. '-.,n•an racoğlu hUkOrnttl lktl<;lıı.r mevkiine 11• 10'yle b' y ı tU"'" .. ı •·• !ili 30 • 11 " • ... "" .r v ..-uu "u ..ınuyor • "")' ere bin ton tolıuın \'ermek dük ki. Tfirkiyetle, nurusu. on 
etmi~tir. ı:eıcıı ve gelir gelmez de, evnJce a. du. · 1 surelı) le işlir(ık cıtık, .(Dcvanıı li.arıikj •1fa...;Ja 



Nutkun tam 
EN SON DAKt'IL\: - 11 SON'.l'lnflUN IHS QABIJAJIBA: - S 

nıetn i Var~ak vergisillyihas.1 
lc:'ca,·üz eden ~ehfrlcrimfıdc oturan 
lns:ır.ların l'cklınu 2.660.000 kişi
dir. Bundan, lzmir, İstanbul '\"C 

Ankara'da oturan hJr milyon insıı :ıı 
düşecek olursak, l.650.000 ki$i kal· 
maktadır. nuna. norm:ıl artış payı 
ili-.e edUince, 1 800.000 eder. 'Es
ki~hfr, Aydın, Manisa, Sivas, Sım-
5tın, Konya gibi şehirlerde otur-ın 
hu balkın, herhnlde üçte ikisinin, 
hububat veya diğer zfr&at işleriyle 

meşgul l'CY• başlc:ıca yıırdım tlışı 

oldnı!u mtıh:ıkkalrtır. 

kiz ay içinde lıilam bulacaktır. fü 
le\·ziatın her üçünde 1:ı:mir, İslau
bul ve Ankara ~ehirlerl sona hıra· 
kılmıştır. Bu iş için hazırlanan ka
nun Ulylhası dn meclise \'crihııişUr. 

2 - Hububat. 
Geçen baharın son ve yazın ilk 

fiyatlarda geçici bir sa{ıh yar.:ı ta. 
lilecektik. Jı'akat biz bunu ynpma 
dık. Ve elimizd~.ki hububatı, da!ıa 
!>ara. gün i!:in sa.klamağa tercih 
ettik. Fa.ut bu ıntizar devresi 
cie,·am ederken İzmir, !st;:mb'tJ!. 
Ankara ve z.rtguldak için kendile 
rine buğdcıy tecfarik huıı::suııd:ı 

günleri büyük hububat :.ıkıntısı J. tf',.bit, ettiğimiz tarih ynkloışmağa 
Cinde S.Cr:İYOr<in. Önümüzc'lekl yılın Ve böylece yeni bir fiyat art~:>.sı 
hububat sıkıntılarını bir dereceye trlılikesi kendini hissc:t;rınei!e 
kadar <inli)·ebitmek iı;-in muhtelif 1:.af,ladı. Banu önlemek j ç:ıı f(.tjn. 
istiknnı~tlcrde çalışmağa başladık karlık yapmnk zaruretini <luyduk 

a) İngiliz ve Amtrik:ıhlar".tan im- ve bu 5ehirt<:-re Lazım olan b•;ğ'da-Su holde. 80 küsur ,fehirdc o:u
r.an 1,800.<ıOO kişiden, )'ıılııız 
600 bini )"ardıma muhtaç demektir. 

On bind:?n u nufuı;lu şehirlerin 
zlral siması dalı:ı ileridir. On aı 
kin, buralarda oturanlorın yard ı

ma mulılaç olanlarınm yckCı ı.u ::.4 
~ Dı lııni geçmez. 

finkanı, fstanbuJ, İzmir şehirle 
rine gelince, istatistiklere ((Öre, bi r 
milyondan az olan bu üç şehl"in 

nuru una bir artma r:ıyı ila~e ed;
lcrek, yekunu 1 100.000 olarAk ka
bul , .• bunun,500,000 in1 yardınıdnn 
mil~ta~nl addettik '\'e höylecc :rar
dım edilmcc;i Hı:r.ımgelen Tatand::ı~ 

farın yekünunu küçük şehirlerde 
400.000, ortalarda C00.000, ü~ bfı. 
yük şehrlmiı.de haldkatın civarınıh 
bir rakam kabul etmiş olduSumuıııı 
inandık. , 

Şimdi, en mühim i~, pııhıılılık 1 ::ın 
en çok muztarip olan bu bir bu· 
cıık milyondan fazla olan halkı, 

tesbJU idi. 11.lmazarda, bize, pek 
.zor görünen bu iş istikametinde ca· 
lışırJ..'t!n müşahnde ettiğimiz buı 

kolaylıklar, bizim cesıır~rnW an
tırdı 
Ma

0

ksadıımı. büyük, Jdicük, ,chlr
Je.r:de oturan dar ve sabit selirll o· 
!anlarını bulmak '-'C tesbil ttruektı 
Resmi istatistikleri tetkik ederken 
&ördük ki, umumi bütçeden ıııa.ış 
ve U<:ret alarak geçinen ins:ıııJnrıo 
adedı, 110.-000 dir. Bunları, kan 
ıre .çocuklarile bera.bet' 500.000 ol:ı· 
rak kabul ellik. Yetim, dul ve mü:(; .. 
kaitlcrfn yckünunu da G0.000 lıut 
duk. Ye bunların ~ğıı. tek nufu.,
tan ibaret olduRu ici::ı, onları d:.ı 
100.000 olarak kabul ettik. Bundan 
50nra, ınahalll Marclerln ücretli 
-veıa 111aa;?ı olarak istihdam eltik
.lıeri memurlaruı yekunu 1.600.000 

. , 9.Jıırak kabul ettiğimiz, • dar ve sal.ıil 
fratb nülusun l.300..000 inin, ko-

.. ·!ayca tesbit edilmiş oldutımu gör
dük. Geriye, hiçbir maaş ,.e ücreti" 
albuı olmayanlar yüz :bin kişi 
kalıyordl•. Bunların, merke%den tes
biU mftmk6n olmadılı iı;ia lıir 
an eTTel de te.shlt ~dilmeleri icah 
caiği için kaymakamlardan ve be
lediye reislerinden oturdı,ıkları te
hlıilrdeki dar ,.e !'i&blt iradlı insan
lardan. ekmek Te gıda tedarikine 
kuv\'eUeri ')'etişmiyen Talandaşlartn 
adetlerinin tc:J>it cdi:erek bildirıl
meslni istedik. Böylece, bir taraftan 
bunlı:rı yapar ve dar ve sabit gelirli 
Tatandaşlara yardım sahasını çizcı· 

ken diAer taraftan bu vatand:ışlar:ı 
nasıl '\"C ne kadar yardım edebile· 
ce!ıhnizi nrn~llrınaya başladık. Ge
rek bu yardımları temin ve gerek 
ilti.5adl buhranı karşılamak için, 
üstüud~, lıfr .karara \'asıl olduğumuz 
me,·zular şunl.ırdır 

l - Elbiselik kumaş re ayakka· 
bı. 

2 - Hububat. 
.3 - BuJsur. 
4 - J>lrlnc. 
5 - }'ı:j -
6 - ŞeJ.;er. 
i - J{uma~ 
8 - Kömür. 
1 - Varlık nrgisl. 
ı - E(biıclik t::nıa§ ve cuakka. 

bı: 

U111umf muvaJ:ene, mülhak bQtçe
ler ,husust idare TC LeJedi)·elerlc 
ikt{sadl Devlet te~ekküJlcrinden tu
tarı 140 liraya kadar maas Teya üc 
ret alınlara hem kendileri, hem d~ 
karılan için birer kat elbiselik 1m
ma~, bundun yukan maıış alanL1ra 
da yalnıı. kendileri ictn birer kat 
clbisehk kumaş vermek istiyoruz. 
Bundan ma:ıda yalnız umuml mu
vazene Te mfilhak bfitçc1crdcn cıl
dıklan m:ıa, n ücret tııtnrl:ırı 75 
li~adan az olan meınıırlora ayrır..ı 
birer a~·:ıkkabı Terme..'c niyf'linde
yiz. Gerek kuınnşlar. ı;erek ayakk.ı
bılan parasız olarak verileC"cktir. 
Ru eşyııhır &fir'Rtle h:mrlanmakta
dır. Tevzi ,.e taksim için talimatı 
da yapılmıştır. 
Ayakkabı tevziatı 1ki a:v .sonrıı 

haşlıyocak ve scnc~j kinde iknınl 
edilecektir. Kumaş tC\'Zİnlrna grlfn
ce: Erkek Jmma~!:ırının Unıınıı~n
{lfde tevzJlne başl:ınııcıık ve te\'Zi:ıt 

üç ayda hil:ım hıılnc:ıklır. Kadın 
lnunaşlarının levzi:ıtınn 'krz:ılik kl\
nunaaanlde haşlannralc ha da , ... 

bubııt istedik. YI. tecviz ed~bilcc<t":imiz bir fiyat 
bl Hariçıen tedarik edilecek hu- la ve sıkı kayrtlnr;a venn•~i ve 

bubat ı(in nakit n8ıtaları aradı'<. bunu irnk5.n hasıl oldukça ~Prbcs~ 
c) % 2!> knrannı aldık. ı;!yasada'l ıilarak hh· dere!l"Ye ka 
tı ) 1nsiliz Te Amerika sefirleri dar kapamağı muvafık sfüı1Uk 

tanırından vadedilen 15 şer b:n Eöyleec bu ~ehirltrin vakti ~aı: 
ıonluk bıığdayJar g~tirilip tesl!m o- Y~rinde obrı in.sanlıınna 300 graır 
dildi. Bundan maada fn~illzler a~·- ekme~'i 5.5 kunış faz.asi~"e l.J 
rıca 7.800 lon arpa '"\'aadettller. Bu. kurul'!'!. yedirmeğ'e ba~Jııt<iTk, 
uun yanlilndan faz.hm bugün b'ıe Gerek bu §f'hlrlcrde, gerek d:aer 
teslim edilmiş bir h:ıldedir. Ame· tehirlerde te8bit edilell ve tesbjt edil · 
rıka, Yerdiği 15 bin tondan ayrı o- mekte olan ve yek<lnu bir buçuk n ıı.. 
larak, G bin fon bu~<layı, iore ki. yonu geçecek olan, dar ve eabit 1 rıtt 
nununa tevfikan Amrrikada em. ı lı vatandaşlll!'& eski ucuz t\yatla ek 
m .z..: haıır ıutuycr. Bir vapıırwnuz mek, un veya. buğday vermeğe tıe.ııla 
huglinlcrde bu buğdayı almıı,ğa si dJk ve bu :yolda devam etmek kara 
dece.le. Du istiknmetıekl İJ18iliz ve nnctayız.. 
Amerika yardımının nevaın edeC"c- BUtlln bu beaa.pl&r, el&!ki hubııbl\t 
sini ilmit ~diyoruz. mevcuduna ve bir de çittçlden ırıl!te 

b) Nakil vasıtası tedarik için her b&ki ala.cafrm.Jzm t&hslllno davanı. 
yor. Bu .uretle heaaplar ucu ucuna tarafa birden baş 'furduk. Portekiz 

.limanlarJndaki Alman vapurlarını azu:&k denk gellyor.şayet baricin buğ 
day yardrmI devam eder, köylU makul 

satın almağa teşebbüaiimüz muhtc· fiyatlarla hububatmı .sa.tara, aeneyt 
lif safhalv ıecird.iktea aonra Po.-. az aıkmtı ile coçlrunek ve .heaaba 
tekiz hükümeliniıı muvafakati istılı- konulı:nnml§ bazı darltklan bertaraf 
sal cdllmedi#j için sukut" etti. h- etmek mUmkUn olacakt.Ir. Fakat t~h. 
veçteo '\'apur tedariki konuş.mala- m.tde ml\,kUlA.t olur, haricin buı.1ay 
runız dCTam edip gitmektedir. Bu ye.rdimı deYam etmez. veya harl<:ten 
..k.onu~alann mfisbet bir neticeye bl.:ı:im temln etmem.iz mümkün olm~ 
V,.Jracatıııa emin olmak mfim'klin wıe yeııı yenJ ihtJ7&çlar n u.~retıer 
ıörünmüyor. Amerilı:adaki Panan:o ltaroıamda. kalr.cak olursak, en ıert 
bandıralı 'VaPUrJarın satın alınması tedbl.r'lere b&f ırurm.a'ktan asla çek.in. 
teşebbüsü de henüz kati safhaya ıniyeuğiz. Her hatukA.rd& l>ir buçuk 
sirınemiJtir. Fakat lıütüo bunlara mllyoıı civarmd& gördtlğttuıll~ bu dar 
mukabUFr:ınsa ile mubar:iplerin ma ve as.bit Gellrll ..atandqlsrı ula sı,. 
lClmatı altında yapılan buı Fransn kmhda brrakmıyaca.ğm. .(.Bravo ııea. 
vapurlarmın tanaCunııdaıı Jı:iralan- leri). ~ •c ... • ,.,...,. 
ınnsı mü.ıaJ.:ereJeri kati ve rnüsbd a - BvJcur. -
bir neticeye varmak btfdadını ıös- Buhranın ve pahalıJıl'.ıı n ağır 
termiştir. l'akat henl!ı katı ve mü.., yill<Unll tqımakta olan dar ve .u.tıtt 
bet bir neticeye varmı.ş de,Jlildir. !& gel!rli vatandaflara çok ucuz fiya.tııı. 
ale:;cf .san hadiselerin bu işimize za bulgur vermek karannı aldık. Bulgur 
rar vermesi istimali çoktur, Şayet lar hazırlanıyor ve yekilnu 115 • 16 
muvaffak olursak hemen memleket· milyon kiloyu aşacaktır. öyle eanı 
teki buRday stokunu heslcroeye ca· yoru.z ki, bef nUfusıu bir aileye. her 
Jışacağız. Bu böyle o!ınakl::ı beraber ay beş kilo bulgur vermek im'kAnını 
yardımların yapılmamasını \'C VJb elde edeceğiz. Bu tatlkamette yapılan 
purfar..n temin edilmemesini göıö- me.aai bay\i llerlemj§tlr. Ordu da :!<en 
niınde bulundurma.lı: ve sarfiyatı o- dl Wlgurunu aynca hazırlamakta .. 
na söre tanzim etmek herhalde Ih- dır. 
tiyııtlı '\"e hesaplı bir harekeıtlr. • - Plrlnç: 

c) / % 2:s ler. Hububat hakkııı.:I~ Plrlnç i~::ı. aynı ıe:vt d~l\nlQk. 
ytızde 25 karannı alırken bu yll.zden Xemleket dah!llndekı phtnı:terln yüz,. 
ellııüze &'eQeeek llldNbatla hem ordu., de 115 in! ta.ytn ettigimlz fiyatla, bu. 
yu, hem bUyUk tehirleri, ı.em de dar_ bubatta olduğu glbl, ıatm atıyoruz. 
lık mıntak&lanıu doyurduktan ll?rıra Bu Pirincin bir kısmını orduya, mn. 
her yerde t.aıızlm f&l'tl&n )'&p&bll. bim bir kuımmı da pahalılık kurba.u 
mek için elimize Wj hububat geçç ilarma, mal olduğu fiyata dağı~aca.ğız. 
ceğlnl ümjt ediyorduk. ÇUnkU lllta. Umuyoruz kL kendiler~ vereceğımlz 
tlstlkler, Türkiye lıububatı:ıu 7_8 m.11. pirincin miktarI, bulgurun nıbuccllln 
yon ton olarak gösteriyor ve biz de az olmıya.caktır. 
bu Jıea.ptıuı eliınl.:ı:e biç değilse bir 5 - Ya~ meselesi. 
buçuk milyon t.oıı hububat geç!rece. !fluefin memlekette mevcut ya~ 
ğlml'ı:I Umlt ediyorduk. Halbıık! ev. buhranı, garip ol<.tuğu bdar yersiz 
dek\ pazar ç:ır§ıya uymadı. Ve neti,. dir. Daha dlin, memlekette ehemmi· 
ccde &'ÖrdUk kj, .çl!tçlleıiıı JıUldin-ete :retli bir zeytinyağı stoku bulundı!
borçlandıgı rakalU 600 bin tonu zor ğunn Mrkeı biliyordu, Yaklıışan 
tutuyor. Bu iki rakam arıı.mıd-ı!il yeni sene mahsülünün de fena ad · 
!ari<, ıadece iıJtat.latik rakam1arıımı dedilmemesi lbım geldiai söylen\.. 
mUb&IAgalı teeblt ~d11ml§ olmUU'.<'IHl yordu. Böyle olduğu halde, 1!c:,1lıı 
nq'e~ et;mjyorı!u. Da.ha. ~yade yjne yalh fiyatları blrdenblre fırladı. Bu 
çiftçilerden intihap edilen sub&,ılan fırlayı~ın g{inııhmı da, 1>uiıday '\'f': 

nm pek tabii -olarak çlf~yt korumak dlAer tırıda maddelerine yük!emek 
a?"ZUlanndan ller1 geliyordu. Beı(m istiyorlar. Bu iddia do~nı olsaydı, 
duydu.klanm ve gördllklerlmde.n edjn yqdan sonra birer ııda olan ıeylin 
dflfm kanaate c&re, ıtıa 'borçlandırma ya~ı gibi mfihim h!r kısmı hariçc 
iıl tekmil maıı.uı ltlbarf11e ~ J ~ıbrılan Qrlim Te fuıdılın da :raR 
veya yüzde 15 ağir, )'Ozdo 10 Hya fiyatlarını hiç değilse takip etme!'l1 
yUzde 1:5 mutedil, Oat tarafı do. tama k·abederdi. Jlalhtıkf, bu iki mahım 
men hafit olarak tesbit ea;ımtıtır. l IümOz:ün fiyatı dijlerlerinc nazaran 
Ve bu !ark himo.yet.ı oldu-· m""•k ~ . ' · ' ... su ....- • duşlik olmakta devam edıyor. Onun 
kak olan teıblt hatur olmaktan &lya f('in uytfnyalı fiyatlanrun mfih:ı-
de teırbltl!ı, maheullln ye,II demwı<ıe ~ ' 

• l dtl 1 lagah fırlayJşının snnnhı, sadece. 
yapılmkıı 0 mhasmlU boıı i e

1
r1 ge!mJı;~tr. bu iı:ıln geniş mf1r~·Rsla ticrırellnl 

Bu far , ma su n zu :nasındar. do • . 
la bul mahdut yerlerde k • yapan mahdut 1nsanlara aittır Yt: 

yı t trr c:o •o-r ve-rdiklerl sözlere rat'Jllel} hu fen:-.. 
blr durum yara mI§ • _. 
·K .. 1. l .3 - ikta bi . hlı yapmışlardır. Bunu, hcrhnlrle ov u borç an~ıtgt m n zı 

• _,1 •• b' t rzrln :n t ıınulmamaAa çahşacaAız. - Br:ıvo 
memnun ~•cı ır a • un a ses1erl-
uım ödemektedir. KöyJünUn borç 
lnndığı miktarın azlığın1an c!o- Biz, yağ buhranını yenmek için, 

~u letbirler! alıı·oruz: ğan endişe.Yi köyJüntln borcunu • 
ınuntazanu.n öd~mekte o1nı.tıs: blJ. A) Dmetln mttamele •ergi~i ota 
yük nit"öo:tte iz.sle etmiştir. Sor. rak alm:ıkt:ı olduju yüzde 12,5, I:ı
tir kaç ay ;çindc ha~t~n de liO n, bundan JOnra nyncn ya~ aJac:ı .. 
bin tona yakm bu~clay getirttik . ~ıı ve bunun i~io kanun rnyihası 

mtclise verildi 
Bugün, hububat vaziyetimiz endi B> Ze)'tlnyaİh Ye pamuk maruıı-
§eltr:imiıi kısmt-n telafi etmeklt-
bcraber her çeşit fi~·.ıt mcnevraıoı lfinlin yüzı:'le ı 5 ini dt, teshil eıt!. 
na mUssit bir ~kilde değildir. ğimiı bir fiata yani, 80 kuruşa sa-

GörülüyCH" ki, bu yüzde !.!5 ler, tın almak kararını verdlk. Bu yoı.. 
eli1Tliz: her c;eşit JJ111nevrayı yap d:ı elimize, 7, 8 milyon kilo :raJ sc· 
mafa mllsait bir miktar vermemiş çece!1ini ümit edlyoru7.. Bununl:ı 
tir. Bu yUıden ve bir de hir az hcrrıber, bir t,arartan ordumuzun ih 
evvel a.rze+tiğim, be1ediyelerin ö~ liyacını karşılarken, diger ıar:ıflan, 
çüıUz ve heeapsıı talepleri ylızün huhronılan en ('ok ıılırap duyan 
elen lı:ğday fiyatlanmış yürümiii J.600.000 vatandaşın yükünü h:ıfif. 
tUr. Filva:ki eimiz!clcki miktarla. letmeğe çalışacaAıı. Vercctğlmiz, 
piyasaya ırl.l<lıhale ~tmi§ olsaydık yağın fiyatı, maliyet fiyatı olacak 

ve her aileye her a~· bir kilodan faz 
la ze)1inyıı8ı \'Cya turyağı verile. 
celi tir. J 

6 - Şeker meselesi: 
Mevcudu tamamen hükümct e. 

!ine.le bulunmasına rağmen, şeker 
işi. memlekette &eri adırularlo bir 
buhrana doğru koşmakt:ıdır. Çünkfi, 

A) Türkiycde islihUık ed ilen şe. 

kcr miktarı, son 5enclcrdc 100 mıl 
yon kiloyu seçmiıjtlr. 

B) Bu sene, kl>ylümüzün eli;ıc 

bolca para geçtl~i için, lstihı.!1 100 
milyonu cok aşacıı{tı muhakkaktır. 

C) Bu sene şeker m:ıhsulümiizü:i 
50 milyon kiloyu bulabilmesini ade 
tn ıncııı n 11 niyetle knrşılıyaca!ıı ı. 

D) Hariı;ten şeker tedariki im
kiinları sOıı geçtlkı;e zalflamakladır. 

Ilu hakikatları heı'Kes lıUdl!ıi için, 
memlekette şeker satı~ını eskisi gi
bi ~rbest bıra'lrncak olursak, birk:ıç 
hafta sonra, hastalar için bile şeker 
bulmak mümkün olmıyncakhr. lşte, 
bu hakiluıtları söıönünrle tutan hu 
kt'ımetimi:ı:, muhakkak bir bulmını, 
bir dereceye kııdar karşılnmsk ic•n 
şn tctblrleri almakta mutabık kal .. 
mı.ştır: 

A) Buhrandan muztarjp olan 
1.!!00.000 vatandn,a bugünkli fiyat
la lıer ay nüfU6 l.ıaşına 600 gram 
şeker da8ıtmak, 

B> Gelecek sene pançar mikdan 
nı arttırmak •e pancar çırtclsini 
de nıemnnn etmek için, onlt\rın bu 
sene getirdikleri her ıoo kilo pan
çar fçin, kendilerine birer kflo '"'°' 
~er vemıek lsli}'Onız. 

Geri 30 mllyon kilo şeker katı. 
:yor. Bu milı:dar memleket ihlly:ıcJ 
nın üçte birini teşkil etmektedir .. 
İşin bu dilğlmı111 n<ıktasını hugQne 
kadar ciizemedik. 

7 - Kıun:ı.~ , .e iplik meselesi: 
- Bugün, hu iş ha.kında eğızd:ın :ı 

ğız.a, kulaktan kulağa dola.şan cnm
lelcr şunlardır: El tezgablarınuı ıı~ 
dedi şaşılacak derecede anıyor. E. 
Yiııde dört tcı.gôbı olan kimseler ko 
layhkla zengin olu:rorJıır. 

Hatti iki t~zgfihı olan kimse~r 
kolayWtla zengin oluycrlar. F.lr.t 
tii iki tezg{ıhı olan bir anam, bun 
Iıın çab)tnmak lilz.umtın•ı ,~aJı· 
du~IZın. kend~tıine ç<>k ucuz, 
vC'Ii?en iplikleri fntmak aur('t:yle 
rahat rahat g~in.iyor. Çr.k ucu7.a 
verilen devlet kUlnasl arr, eldt:n '! 

fo geçerek, dört ~ş mi'31i daha. 
pahalı hal'!ia satılıyor. K"r.oz·,14cıo 
bliytık ltlğil birç<ık sııiistıml!ler<' 
yl)l açıyor, Acata, h'.ı~la"nm 
haJa51z Yt!r'C kazanföklan hu p"ra 
lan devlete 1tuandırmak d:?hn iv; 
olmaz nu! Bu @özlerin, h~rllan~i 

bir haki.:ıa.ti if.ede ~ttiğine ~i:phe 
yoktvr. Bugün devlet elinıie işp. 
yen müesseselerin pek ~ğu zarar 
ta i~ltr bir vaziyete dü§:tıü;ıiir. 
Bu ~:ol<1ıı devam, bizi kapanma!'• 
:zor açıkla.rfa karşı ka'l'Şıya h:ra
kacağı Jca.dar ilttısadt mczh:bimiz 
olıın devletç:ıif!i de lırrpalıyaC'lğı 
için çok tehlikelidir. Buna rağ'Den 
tiz u~vlet

0 

i~letirde, bir fiyat :nt:. 
tnkıne. gitmenin, daha mahıurk 
o'chığnna ~nfü;. 

Onutı için, milesst.~elerimizi. s:ı
dcce .zararla i§Jt"r bir h"ldr n Çıkar 
mafr, çok ır.ahdut \'e mitt•va7.i bir 
karla iktifa e-tmeYi, CIRha d"~rıı 
bir yol aayıyon.:2. Onun ~çin. ıe 
~11.rneti . daha zirsde taksim vt tev 
?.i l~l!armm ~lahınd:ı ,-örUyN'U7. 
Neteki.m, bundan l!t!nra k•.rtnY'JJl ı 
ğa ~~tığur.ız 1.600.000 vatancla
&m. pamsız verile~k mwtar bari 
c:T'!tic, tarafımızdan tesbit edıl'" -
cek ku.:n.1ş ihtiyacını resmi f:Ya" 
larJn, kendile.."inc aağJrun ve kont 
m:ııı :ı:oldan temine çalı~acağır 
Geri ka1anlar !çin, daha emin bir 
yolihn ar:u:ı:ııfa cevam e:lecc~i7. 

Kö.Mtt.R MESELESİ: 
Başvc'kiliın~%. bu eene köı:nllr st.; 

kunun g('tcn seneden 2()0 bin toıı 
cksifü ile 50 "bin ton oldu~ıınu, 
Zonguldak mlicssesel<'ıinin zarar 
la ça'ıştiğmr ve bunu kLtrtarmak 
irin kolctnn maada. diğer lcl'n1Ur 
<!1 slerine Z1.'11 yapılacağım ve 
varh1t vergisiyl: 700 milyonu bu 
iaı. ted~vUldelti par;ınm !:.ir k:strr 
nr geriye almak :mllmkUn oJ:ıeafı 
nı, vn:rlık vergisi vereO(klerin tile 
,·r,rJaı-, senelik al'tıklan kira ?l!C" 

muu ::5M lirayı Efanlar olaeafını 
lüyük ~iftçi!e?'d~n hiçbir i~ine ha 
tel getirmeden MO 1ira vcrel:ile • 
cekl:rinde bu mükellefiyet altın 
da bulunaeafını söycmi, ve bu 
lıusuata'ki ayihalarr.ı dR yakınca 
meclis.c t.tkdim ed~fini bildire 
rck sözleııini şöy~ bitinnijtir 
"- Bu kararların muvaffalı • 

Yetle tet!Jik ei2i1~ceğine inaıuy0-
r1.L-ı:ı, Çünkü vo.tanrmızın lnırııo 
kü ~uldarı bUyilk bir neıslin ~o
c.tıklandır. Çüııkil yalnrz bUyük 
bir neslin çocukle.n değıl, hıöyuk 
dii.§ma.nları yen~n bir ne.siin t\ 
kendisidir." 

kabul edildi 
..,.... (Bnıtaratı ı loıJ ııaytadaı lan se'h.ir , .e ka..c;abalarda \'U'İdat 

rinden alınır.ak ve bir d~faya maiı duirderiniu kapılarına ve liriyler. 
ıus olmak üzere \ıırlık , ·ergi .. i na· de münasip malı.:ıllere liıteler ya
wiyle bir miikellcfiyet te~i" edil. rııştınnıak suretiyle illin \• t..,lii 
nıi~tir. Varlık \'ergisi asıı"Hl:\ki olunacaktır. 
zümrelere clahil o'nn lınk.'ı> İ , ."' Mükellefler vergilerini tnlik ta-
hükr.ıi ~&hı~larcfan ı:ı!uı:te:ıı.tır. rihi'nclen iuba.reıı ı;; gliıı i~inde 

A - 2305 - 2728 s:ı~·ılı kcınun- 1 m:ıbandrğına yatınnağa mecbm 
l:ırl::ı ek \'e tadil?eri mucibim•(· mb · 1 cıfacaklnrfur. 15 günlük miiddetio 
kcllef olanlar y:mi ticari menu- ı;c!:m~ini lıt"klenıedeıı m:ıhallin 
larl:ı mcş~u] olıınlar, 1 cJı büyük ~al memuru ltiz'Jm gör-

R - Büyi!lc çif~iler. düğü millı:eUeflerin menkul ve 
C - 'L"hdelerinde bulun:ın tıinn ga~Tinıcnlrnl mallariyle alacak hak 

lnr, hiss~Ji ise Jıisı;e-ılarlnnıırn 'e me:ıfaatterinin ihtiyaten haezi. 
lıi"elerane düşen bir ~·ıJtık ı;r.yri ne lcarar vereb~tdir, H gan. 
Mıfi iradı yclcünu 2~00 Jir<ldan ve 1iik maddet iç.nele ynt,mlmıyan 
arsa.&a.nnın ,·ergide mukayyet kıy ,·ergilerin tahsi'li emv•I kaıaunona 
metleri 5000 ljradnn yukan brılu- te\1İkan tahsiline te,·eatı edile
n:ın ve ba miktarların t~miliıııleıı cck xe~i rniktanııa müıld.:tin dol 
l'Onra. mütel:n!ti jrnd ' 'c kı~mrtler· masın•fan itibaren hiriıari hafta 
le bu vergiyi verebile('eği konıis • itin ylizde 11 ikiucj hafu icln 3ib 
)"onlan:-a kararJaştınlmış \!bnlıır. de 2 za:nm olUlUl<."Gktır. Talik :ari 

D - 1939 senesindenheri 23!lJ hinden it~baren bir 31 &al'fınJa 
• 2'72~ MJ,lı lcanunhtr mucibince bor!:lnr.mı &temiyen uınt,cJlefler 
\·ergiye t!ihi bir İl' '\'e tesebbfüıle bol"!;lanm tamamen Meyjneeye 
uğra15tığı halile bu kanunun ncs· kadar memleketin herhangi bir 
ri tarihinde i'?öini terk, ı1c,·ir \'e yerinde bederJ kabiliyetlerine 
Y" tMfiye etmi' lnılunanJar, göre a*erl malıi'yeti Jıai& olmıyan. 

F. - Me!lekteri tarir, komisyon J umumi hizmetlerde veye beledi 
ea, tell11 veya sjm!lnr ()fdul:u h:ı.l. hizmetlerinde ~1!1JnlaMklardır. 
ele 193~ senesi'.ndenberi nılev bir Çulı,.cma mecburiyetinin tafbik tu: 
defaya mUnha51r olsa bile ticart %1 hilkmnetça hazrrlaııacaJı bir ta. 
muamelelere tava~sut ederE"k ko. limatume ile tayin olmuu.•aktır • 
nıisyon \'e-yahut tavnssut mııt<abi- Varlı:k vergisi' ile mlikellef tuta.. 
il olarak her ne nam ile olarsa ol- lanlıı.ım u.a nikl.Jdarmr. R9rf'k 
•nn para '\'eya ayniyat almı, o- kedilerine ve ~ kın '9ey& k~ 
lanJa.r. calanna veya kendileri ile hirlilw 

Ba ntilkelldiyet 11hdelerinde ~ tc ()tur.uı 115111 ve fül'llp ile ka~ 
ı·eya dah:ı 7.iyadesine dıtllil olıtn• deşleriııe ait dilkkin, rnajda, de
Jıır, b6 zümrelerin her birinde ay. pcı, anbar, fabrika, ve iı.ıtalltlaalld 
rı ayn mükellefiyete tabi t•ıtula- !erde \"e~ bunlara knııer 7el'ler
cakL:ırdır. Komi~J"on1ar ba mü. de bulıınaa bütün menkul 19111Jar. 
kelleflerin milkclfofiyet del'f'<'ele- la tapuda veya nrgi'de banJardan 
rin1 iter miikellef namına 1911 yJ- herhangi birj ııaınma kayıtlı olaa 
bnda ' 'e ticaretini terk, .ıcv!r ''e- ~yri men.kal mallnr ba kaıı1111 
)'& tasfiye etmiş olanlar i~~n ter)(, mur.ilıince alınacak, veorgi , . ., zam. 
clevir 'cya tasfiyeye takaddüm e. lann kanuni tcminab hl~tin<le 
den son yılda JP..rhe<lilmi~ ,·eyn olup bo mall:ınn satılıwwnda da 
tahaklcıf.c cttirilmi~ ''ergi miktar· l'~lısili Em\•al Kanunu hükümleri 
larını. ~ifttile-r ~ milkellenerin tatbik o~nacaktır. 
z.iral V&7İyl!tini , .e gayri menkul Verı;inin t(>mi~tım te~kit eden 
ı;n~~ııde irad ve , ·erg? J;ıpnl'- bn mallardan mUkeJJefin kendisi
ti t&rlannı gözden get!irmekle ne ''eya luın koca!nna ait olan • 
berabeJ' bunların muk,.yyt'ıl olmak ·~-iç olmak üzere, diğer maH11r tize. 
blZln eJioeceklt'ri kanaate göre rine komi91't'Dl:ıtta , ·erginin tRk• 
takdir ,.e te~bit edereklerdir. An· dir ''e t~bit~ tarihinden ftı"kren 
ra~ 2391 sayılı kanunun ı 1 inci lıir sene zarfında ayrıca hac~ kon 
maddesi hUkmll daire inıle ka. madığı takdirde bu JQDa,r tlzerin 
zan~ beyaruuıme-Je.rine hilüııço rtlp deki teminat hftkmtt l50Da e._ek-

'•' t . • ~ , telmek mechuriyeunae bulunsn tır. , 
Anoni'm, Kooıandit. limited \"e aer Gayrimeakullerln sa~11da 1'a 
mnyesi iu.erinde kar.anc ve ayni. bunlann varlık l"crgisi ruükeDe. 
~·nt kooperatiflerin , ·ergileri :mu fıyetiyle i'li'ifi o1maihfl alak:ıh 
takvim yılma \•eya. ticari y;?ma. ,.c rnridnt dairesince tasdik edilme
t icarethanelerini terlı, de\'ir ''eya d?.c~e Mn1iye daireleri tescil Y8P. 
ta .. fiye etmiş olanlar da terk de\"İr mıync:ık \"e yapılan tesciI~r de 
veya. tasfiyeye talmdi!Um e<1e:1 lıükUmsüz sayılacaktır. 
Mn seneye nit safi kaıo:ırıl"!:n % l:'uJc':lnda bildird1'ği111 mtlddet 
5-0 sinden nşağı ve Anonim ~ir ve ş:ntlM' içinde tarheılilmiye11 
ketlerde % 70 inden yukan olmı· \'ergiler bu nriiadetler r;~t&ten 
yaca'ktır. sonra yen iden tarh ve tahsil edil 

Çiftçilerin mükellefiyetleri de miyecelıtir. 
,·arhklannm % 5 ini· geı.:;miyecek. na kanun mucibİftf'e tfthükd 
tir. ettMhnit olan vergiler 1943 ma. 
S~rvet \"e kazan~ sahipJrrİnİn ti :rıJından itibaren bet yrl llORI'& 

dereeelerini tell<ik etmek tizere tah'>il oluıuunıyacaktrr. Vergini1t 
her \'İli.Yet \'e kazalnrilıt malıallin talıaili ioin yapılaeak her nevi ta. 
e.1 btlyUk mlilkiy, mrmuru:ıun re- Icirı :nua.melel .. ri r.ıüror 7ftmam ~ 
isliği a?tmda en büyılk m::ı?memu- scc.ektir. 
fllndan ve ti<'aretodalariyle h~. Kanun yarmdan iti'bar• tatbilıJ 
diy~me kendi halan aratıından me\-kiine gimıif olar*tn'. 
8~ileoek il•i~r badan mtltel!ckkjl 
bir Ye ieabtna göre müter.ddit l>o. 
nıisyoa)ar kanılacaktrr. Ti~ret O. 
dası bnhınmıyan yerlerde ba oda· 
nm ~e'ği izalar ferine b~ledi
:releroe bar;çte.n Ticaret ı·e Zira
atten ftnlannlar arasından iki 
aza seçilecektir. F.n büyük mülki-
ye \'e Maliye memurlan bn J;:omic
yonlnrda bin:at bulunmakla mti
kellef olacaklardır, Ancak birden 
fazla komisyon ktlnılan :yerlerde 
tensip e<lccekleri memurları te\• .. 
itil edebilecckJen:1ir. \' e kc.'flclileri 
de icabma ~re i'1:edikleri komis 
yonlarda balunabilec-elderdir. 

Komisyonlann l>Uylik ı-irt('ileri 
teshit idn yapac.eğJ toplenulardn 
Ticaret Oda•ı y«ice Zira'lt Oda
larmca. ilendi i'ıznl:ın arasmılan ve 
bvlurunıyan ;ra-Jerde belc<liyel,,cr. 
Cc hariçten ve zimattan anlıyan
lar ara mdan scçifocek iki ftza 
konıi!tyona ;.,tiri.k edecektir. Ko. 
misyon kararlan ek eriyetı,. veri
lece~ reylerde müsa,·at buluntlu
ğıı ha.l!er<le reisin buluııdusu ta. 
rnf tercih ediJecektir. 

Komisyonlar, muhtelif ninır~!e
rin mükell~fiyet dercceler~\ıi tcs· 
lıit işini '.15 giin iç!nde in ta, ;!e n:ü 
keJJef oJacakJP.rdır. IlU mü•ldct 
zarlıodn. jşin.i b;'timıeycn komis • 
yonlann mt'mur olmıyan azası 
ıleğiştirilerek yerlerine SflD meb'· 
us intihabında müntc1ıibisa11j olan 
lar arasın<lan bekcliye rci'"lcrir.e 
seçilect!k di.\rd(>r zat alınmak 'Jtt• 

reb"yle komibyonlarm iizası tamAm 
lnruıeaktır. Ifomisyonların karar -

Fransız ıuon 
mlttelllE lnavntlne 

llttball mı edecek 
Nevyork, 11 CA.A)' - ~ 

!llosuııun Tulond&n a;ynldıll Ye Bir'..e.
§ik ı.tilleUer kuvvetlerine iltf.b&k ıBC. 
mck Uzere olduğu sanılıyor , 

flllıtlnlletıı Almaa
ıar ,e1ar1mııe geldi 
Bunrar Aımanyadaki Filis· 
!inlilerle mUbade.e ed lecek 

!<'Pistinde bulunan Almanlarla, 
Almanyada bulunan Filiıtinlile ~ 
rin müba.delıe&i memleketimiz va. 
sıtasiyle y:ıprl.acıağından bugUn 
SOO k:ı.dar, erlt.ek, kadın ve ~ulc 
Alman, Tor<:e ekspresiyle §ehriml. 
ze gelmiştir, 

Almanyadaki Filiıtiulilerin ~ 
U~ineen aonra, ~brimizdeki Al
manlar memleketlerine gidecek • 
lerdir. 

Filistinliler de aynı rckildo 
memleketleriDe yollanacaklardır .. 

Relik Ahmet SevenBilia 
lıonleramı 

Muhanir Refik Ahmet ~e-Yengil 
tarafından yann akşa.m •flltt on 
eekizd'! Beyoğlu Halkevinin Tepe 
başmd:ıki mtrkez binasınd&J:"Di. 
i·an Ed~biya.tı Şairlerine söre gü
:ı:el" mevzulu bir konferans vcrt . 
leoektir •• Herkes gidebilir, 

Resmi dairelere ~ Reımi ilfınların mercii Türk Basın Birliği ve ortakları resmi ilanlnr kollektif ıirketiclir. Bu ıirke! iıtenen pzete 
Jerı:I<' ve gösterilen (iinlerde ilanları muntazaman nerettir:ne!tt-:dir. Atiıeıi Jt\ubul.~dgaiaslA;Kaıjlian 
't ürk .6.uuı Jtidiii v~ .,.r_i.a~: .. ..u reımi :i.:.:::.:ır !..c::..:\cl.:~ .t~:ke~idirı 
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BUyOklef in 
hayiıt arından fıkralar 
Rosstn 'aln cevabı - Zeng•n Konpresı • 

a zc ş e atrunda. El yazısı merakı 
' 

ROSSi'NiN C'EVABJ 
R<l5Sfni'nin cevabı. 
Rossini'nin kim olduEttmn. t:ı"bti 1 

cıoğunuz bilmez&niız. Yazdığımız 

f.ık:nının m:ıhiyetinl nnlrunak için 
Ros.sini'yı bilmek faydalıdır. 0-
oıın hakkında, işte, siı.e bir kac sa
tmık bilgi: 

Rossini. meşhur bir İtalyan mu
ıdkişfn.:ısıdlr. Pec;aro'da doğmuş ve 
1792 den 1868 senesine kadar ya
şamıştır. "Sevil berberi'', "Otel
ıo .. , Gana Lııdra = Hırsu: sakya
#ıuı" Guillanm.e Tetı = Giyo.m Cfe1,,, 

'"Musn" gi:bi mC'c;hur eserlerin bes
~Andır. 

İşte, bu meşhur muc;Tkişinas, ha
;,ntının sonlanna doğru, bir seri 
konser vcmıck için Portekize gıt
mişti. O :z.aım:ınki Portekiz Krııiı 
1 inci 1.Cıi idi. Bu lı::ral musikiye 
pek meraklı idi. HattA, şarkı söy
lcme#e bayılır, bu işteki mehareli
:oe ve muvaffakiyetine de i.nımırdı. 

Portekiz lnulı, Ros.s:inf'nin P<>r
teılrh:e getc!iğini ve Lfzbon'da btı

hmcmaun. haber alınca, sarayma 
<9ct eati vıe böyle meşhur bir ic;
lists..dın, ş:arlı:ı söylemekteki meh~
l"etlni fl'Ôri}p tnkfiT etmesini istedi. 
Destek.Ar c:ta, sonradan do.c;tfanna 
dediği gibi "Bir kralm ne surette 

mu:ıyene ediyor, bo#azında nfrq, 
iltihaptan bnşk:ı bir şey görmüyo~ 
Matlnma da: 

- Mühim bir şey değil efendi..,• 
Boynuna, bir kaç defa sıcak kon· 
ı>reı; yapınız. Bir iki günde geçer. 

Diyor. Ilan-kerJe, karısı, bfiyük 
bir h2yretle: 

- N:ısıl, sıcak konpres mi? Hem 
de, yalnız sıcnk su konpre-;i, h~' 

Deyince, zaten, gece yarısıııt!.ı" 
sonra, boşu boşuna rahatsız edıl•Ji· 
ğine içerlemiş olan Dokor, alaylı 
bir tebessümle: 

- Aziz !\ladan... Eğer suya şanı
panay •ı trrcih etmek istlyorsanı• 

ona şampanya kopresi yapınu:. 
Diyor ve selfımlayıp çıkıy<Y 

GÜZEl.LİK UGRUNDA 

E..cki Rrvnanın gih:el kadınlar
yüzlerlnC', süt ıslatılmış ekmek 
sürerlerdi. Jnglltere kralJçesi Elı -.a
bet ise, cildini Bilzelleşlirmek için, 
elma ezmesi, Rül suyu Te köpek y.r 
ğıpdan mürekkep bir merhem tız,. 
!anırdı. • 

EL YAZISI .MERAKI 

tıısannf etti~ni gômıek, kolay ko- Meşhur İngiliz muharriri Rurl
ht:J" nasip otur şeylerden olmadı/,:ı Yard KlpJing, çabucak ~ret b
için., tddifi memnuniyetle kabul 
dil.. 

z-anrunanııştı. ama kazanınca da 
am kazandı. 

Bn meşhur romanemm bir Ad•ti Sahftne bir yemek yenildikten, 
en nefis şn.mpruıyalar, prnplar i- de,. fizerinde panı Lışımnmak, a •ti 

~iktıen. oarnaat keyfe geldikien Tenşlnl çekle yapmaktı. Bankı-
aoorn, musİki s:ılonuna seçildi., d:ın aldtRı çek defterlen bftl.ı?i 

ır-' ,,__,..,. 1..A....N. a.:- k halde, bankadaki parasının eks.l-..... ....., -au-. ~ uu onser . 
medığf ni RÖrünce, btı işe ~~şıy0"" 

~ sesi. R(izeJ ohnaktaıi %1- da. Nllur:ret. bir gftn bfr tesadfrf 
neticesinde, meselenin mahi~ıni pde :köııdfi. Rossini, oott dinler-
öğrendi. ken, büyük bir haz duymuş gibi 

Bfiri'kı!dfi; Ve hıı1dlnıten de knbn Bir ırfin birine dave:li idi. Gtt 
tf~ e'l"ln kittftp.haıneetn; gezer:ice'1. 

şada .sOylemes!:ırl memkla, ~ drvara ımlm~ eerçeove fı;inde ·~ 
te(kfk edi~ Böyle bir fır- çek ~ WştL Dikkat ed. 

satı, bir daha, btılırbilir ım idtf bunlarda, kendi 1.m.uı~ının b:ı;:: 
Koneer bffinee, Jcrw. ~ 1tördü. O raman. öteberi 
- Aziz Qstat, söyieyinTz bol'.a- aldığı zaman verdiği çeklerin, n~ 

hm. sesimi ııasrl bnldunuz1 den bankaya gitmedlğinf anla~ı. 
Dedı. Be!..tcl>AT. her hat.de, 11ere- C.ek T"erdi~ adamlar. bnnlan, yük. 

~i cevnbı h:ttırlmtııı buJunayor- sek fiyı1tlı111a sahyorlllt"dl. 
dtı. Heyccnn13: Bn m~ bize, meşhur Fran-

- Mnhteşam, h:cyabmda, shin sız V<>dvft muhatTirlerlnden L •• 
kadar gfize! teganni eden bir kra!a bfohe'yl hatırlattı. 
tesndfıf etmedim. 

D1ye bağırdı. 
R~nl, y:ılon sörlemf:vMdn; 

çüflkon h:ıyatınd:ı, kral ~dııy-

ZENGİN KONPRESt 

Bir gQn, tenisi, ;ıııenı dilemekte 
o!du~ btr elbbeırint prova ederl:eo, 
şöyle dedi: 

- .M&;yö Labkhe, sizden büyük '* ıtıtm di~eA'iım 
- ~ frfbi dostum\ 
- Kendı el ~zdmı bir par. 

~ .. Bir el 1HJDl'Zt\ !:ıhlp butunur-
:n.onıpres, Fnınsızca biT kebwne.. sam, pd: btı.htyar olurum. 

Y. rıffltrn, sancıyan yerlere ba.shn-

ihtikar suçiyl~ SİNEMA ALEMlı'\JOE 
mahkemeye verll:ln 

tüccarlar \.\ngıo ... §aksonlaırda 
Dün bazı lokantalarda 1 harp Ve sinema 

ekmek bulundu, 400 kuruşa 

teke, ııat~n bir bakkal 

yakalandı 

Belediye zabıtası ihtikArcılarl:ı 

mücadeleye devam ctnıektedır. Mi' 
ll mahkemeye verilen ticarethane 
lerın mahkemeye sevk sebeplerini 
alakalı makamdan alclığımız mallı. 

mat frzerine yazıyoruz. 
Milli korunma mahkemesine 

sevkedilen Sezai, Ömer ve ııiret.d
ıının suçu ~11dıır: 

Bu fınna 10 A#ustostan 23 E' 
lüle kadar Ayvalıktan gönclerile 
ZeytinynAların kilosu kendisinr 
116 - 120 kunışa m11l olduğu hal 
de, ortada hiç bir ~bep yokkeı' 
ayni vağlıırı 140 kuruştan başlay 
rak 190 kuruşa kadar yükseltme•· 
suretlle fiynt murakabe komisyon 
nun topt:ınrılnr lı:fn ktıhul ettif! 
ktır h:ıddinl. tecavüz ..t:tJıtiad.· 

m:ıhkemeye verilmlstlr. 

Yan iskelesinde Yusuf Gıiler · 
carelhaneslnln srıçu: 

Zeyttnyağı komisyonculuğu ya 

pan bu ticarethane evvelce gönde· 
rilen yağları azami 128 kuruşa ka. 
dar satmak1a iken n:ırkın kaldırı. 
dığı 10 Ağusto.9t..sın sonnt gönrleı 

len Te evvelki lstihsallltı'll ayni ola• 
ballan ortada hie ~hep vokke 
185 kuruşa çıkardığı ..a..aı
mahkemcye verfhnfştir. 

Rlfat ve Sönmez kaTdeşlerln sıı 
ça: 

Hem lstihsAl, hem :ııeytinynğı i 

careti ile ~ti~l eden bn mfiessc 
lstimallllını sabit fiY11hn kaldırıln· 
sı tnrihfne kııdar en yakan 101 ku 
ruşa mııledllmiş ~stcrmek1e ve nr 
kı ii%erinden soh' Y9Pmaltta fker 
ayni senenin mahsnlft ve Jrali~· 
değişmeyen yn~lnnm maliyet f!. 
yetlan 175 den ve buna m.fiteoa: ' 
olan sntışl:ın da 1911 kurnşt:ıu yap 
1ıjh için suçlu görftlmllştllr. 

Cömcrdoblu Yusuf Cömerdtn ıo 
çu: 

l\IQstahsfl ve ffteear otan t:Kı frr
m:ı sabit fi7rrtm devamı mftcldett" 
ce 9S kuruşa sahşa arzetttiU yalth 
nn maliyet heMplanm değlştlrer<· 
Y~ı billhare 190 ku~ kader 98' 

tıAı görOlmft~ mmı koı:wıuu mah 
kemesine verilmiştir. 

·-...--
LOKANTATJARTN TRFTft::I 

Dlin sabah vAli Ye belediye rr 
lsf Lütfi Kırdar ~salardold lobn· 
taeılann dükkAnmnnda ekmek bıı 

lunııp bulunmadr~nı. halk blrlikl 
linin ekmet kartı tefti oet•e:ller• 
nkı intizamı etr,afmda, Eminönıı 
~<>Ala 9'e Patfh kaymakamlann 
dan sonnuştur. 

Ka}"lırnkamhınn Yet"dlği mhafL 
nazarnn dün ekmek kartı ve ekm<·1• 

bnfundnrnn dfikktnm şunlardır: 

l)()N YAKALA'NANLA~ 

Şişlide oturan n" Mahmudpn• 

Onlar, harbi bile sınema
laşf ırmaya çalışıyorlar 

Bu kupona• c ... .,,.,,I'('. ırea-tıeoe .. 
ie arama ve ı~ verme ıa...1an 11111 llcMı 

Dakikada parasız oepecltlecıektir. 

llAnlarm gaze.tede görllldq8 ,.eldldt' 
olmru.ıııa dikkat ec1iluM1Udlr. llYleame 
teklit} göıHleren okuyu.-alarw malllua 
kalmak ilzel'f' tiartb,~µe.&edal IJııl.ldlr. 
melerı lhımdır 

Evlenme teklillf'ri: 
DOROTt LAMUR FAA.LtYF:T 

GOSTERMl"X tSTE~tlŞ, AMA.-

Sinema yıldızlan pek şımarık 

şeyler.. Anglo • akson ha.rbinde, 
kimbilir, bunların ne gibi <lensiz. 
liklerine şshit olııcağız! 

işte bir tanesi .. hem de An1tlo • 
Sakson gazeteleri, yıldızın, cltniz 
mayosu ile bir resmini koymak 'iU. 

retiylc, hiıdlseyi haber veriyorlar. 
Doroli I.amor, Aaltimor'dakl Glenn 
M:ırtin tayyare fabrikasına gitmiş 

ve milli müdafaa p~ramına göre 
işçilere bir (Vatanı nutuk) söyle • 
mek istemiş. 

Fabrika direktörleri. Rtnvcll hli. 
kl'lmetinin vazife verdiği bu mühim 

1 
şahsiyeti. odalarında oturtmu~lar 

ve maksadını anlamışlar, ronra da, 
onu, işeilerin önüne çıkartmak Is. 
tememişler ve kendisine: 

- S'öz söylcmcnh: muvafık cteıt'L 
dir; çunkü bir fahrlka içine bir 
güzel kadın girdilti zaman, onun 
gelişi bize 1,000 s:ıat Jşe mnl olu. 
yor. 

Df'mlşleır .. yıldız, tıı:ıp gitmiş; 

fakat nutuk sllyllyeoek yer bulu. 
vermi~. 

EVEC,İN KEYES'in LA VTANASI 

Mis Evelin Keyes, filmlerde, a'lk 
sahneleri çevirdiği zaman, daimR, 
güzel kokular silrünfir. Bundan do. 
layı. bir defasında, pek tuhaf bir 
hAdbe He karşılaşmış-

Yıldu, (Fl.ight· Lieutenant) ismin 
deki filmde, bir aşk sahnesi temsil 
ediyormuş,. eşi de, Gleen Ford i. 
~ Vak'a kir tayyarede geçiyor • 
maş. Evelin Keyes, Ford'a 6pmek 

iç.in, ona hu !'lıklaştığı zamanda, 
san'atkAr aksırmağa b~hyormu, 
ft bundan rfolayı film ~rilmesi 
dunıvermit " sahoe tekrar başlıı.. 
)'IOnDUıf. 

YıldKy 6Qftneıft dela. delikanlıya 
tekrar sokulup, aı>mek isteyince, 
Ford. o kad•r fiddeöe abınna~ 
b:ı~lamış ki, kafa&ını tayyareye 
çarpm~ Bu ytiıden de, o gl1n, 
film çe-yrihnestnden vaı Reçlhniş. 

Bunun ltterine., kumpanyanın 
direktörü Sidney Saike. Ford'a ak. 
nnnasının sebebini sorunca, o: 

- İşe sekte getlrdiğimf'fen mtlte. 
esııdrim amma, koku bana dokunu. 
yor. Bundan dolayı ıdcsırmaAa baş. 
lıyomm. 

Diyerek ma:r.eret beyan etmiştir. 
Yıldı7., ıtirektörün tavsiye~iyie 

ertesi ı;ıün koku siirünmemelte mer. 
hDr olmuş ,.. film de çevrilebil • 
mlı. 

KAR! GRANT 1'AFA run.ruş 

dramatik sahnelerinden hirl olan, 
Kari Grant,ı linç etmek üzere, hal. 
kın mahkeme salonuna hücum eL 
mesi temsil edilirken, fİf.lilranlar. 

rollerini o kadar clddlve!le yapmış 
lar ki, "an'atktır1, epeyce tartakla • 
dıktan 'IOnra yerf' yuvnrl:ımışlar ve 
epeyC'e tekmeliyerek tzmi,.ler. Bu 
arnda elinin parmnjıı da inc'nml~. 

:ı. Yirmi sekiz yaşında, eemer. ay. 
da yirmi beş !ıra ı;eliri otan. oocuk.. 
suz dul bir bayan, içki ve kuman 
olmıyan, evine ve eşine batlı. dtlrö9t 
k,mscsiz. bir bayla evlenmek ıaıemell 
tedlr. (GWı) remzine müracaat. 

:J. Boy 1. 70. kilo 68. 30 yqmd&, ~ 
evlenmemig, aylık gellrı 90 Ura alan. 

devlet memuru bir bay, mazi.at ıemta 
bjr bayanla evlenmek latemektedtr. 

Knri <irant, hundnn dobyı. ""· (R.S.S.) remz.ne müracaat. 
rine bir (heclcl) konıılmac;ını '·1<'. ~ 30 yaşında, ı.70 boyunda 70 kilo 
miş, amma .. ökliirememi-,. ı ıı.ğırlığ'ında, esmer, sağlam yapılı. lrL 

desine h&klm Içkı ve kumarı olmı 
MERtH YIJ.nI7.l DA 1 yan, liae mezunu, Ailadoluda çifU!li 

Fll.l\mE buıunan bir b:ıy, yUksek aflederı. iJi 
. . bjr ev hanımı olan kız veya dUl bir 

Uç Frnn,.ız lllımı. beş hafta ul?. ba la. k •-t k._ .. ,_ 
. yan evlenme .. eme ......u. 

raştıktan sonra, Merıh yıldı:ııını, (~'•ft•) ln u . y~....,. remz e m racaat,. 
renklı olarak filme almağa muv.:ıf. 'i- Yaş 30, boy 1 ,50, tahsil orta. H 

fak olmuşllH'. Film, Pik diı Miıii. işlerini mükemmel bllen bir bayan; 
ra.c;athanesin<k çevrilmiş. Alınıın 80 lira maaşlı, kısa boyle. umer, ıiL 
resimler. Merihln hayatını bir si_ ma.n, içki ve kumarı olmay&D bir 

nema şeridine nııklc!meı!e ve hu su. bayla evlenmek 1.:ıtemektedlr. UOm 
retle yıldıı: hakkında kıymrtll bir ııesl:: 18) remzine müracaat,. 
vesika teminine yarıyacnktır. * Ya., 25, boy 1,71, kilo 88, blraa 

kumral ve ynkıı,ıık!ı, kjmsesia, aylık 

POL l\fÜNİ HOLlVUDA GEI.Dt kazan'!! bir ııllcyl gcçjndlrebllen ICIQ. 

dans ve eğlence ile alft.ka11 olmıyıuı 

Pol Miinf, ıtri ~nelik hir ııvrıhk evine e§ID~ sadık, ve blru da .., ... 

tan sonra, tekrar Holivudıt rlönm iic; 
tür. O. Kolomblvanın h:ı:ııırlamakt·ı 
olrlultu (Komando) lar fc:-mlnol'!d 

propaı:mnda filminde yapacağı role 
hazırlanacaktır. 

Bu filmin ha:zırlanm:ıı;ındn. tn. 
giltere Komandolnnnı pek iyi tet. 
kik elmiş olan mülAzım Jon Ferro" 
yardımlarda buhınacaktır. Bu ~rı. 
retle, Komandoların akın ve hfırum 
t~bh·eleri lyll'e te..-.hit Pdilel'('ktir. 

Pol Muni'nln rolü, !'\orH•rteıı 
Ahnanlarltı muharebeclen son~ 
k11çını, tarzerfilen Olar Tor!C' ~nıı'ı 

tem,fl etmek olncnkhr. !'forvec firıı 
rlsl, memleketine cınnecek ve orın·:ı 
tnglltereden çıkııcotı: olnn Koınanr!I' 
lımt ktlnu:ııluk ,.edceektlr. 

Ru filmde. Amiral rolnnfl ''npıı. 
c&k olan Sedrik Hordvfk'te. kıtm. 
ı>anya Ue bir mukavele lmzalnmı' 
ht'. 

ya:ıı bulunan bir bayanla evlenmek 
fstemektedlr. Bayanın dıı kım.Mala 

olması tercih olunur. (İyi ruh) rem. 
zlnc müracaat • 

* Yükstk tahsil götmnt. ticaretle 
fşt.lgal eden, sportmen l);.ı S•DÇ, uıı 
ve oldukça güzel, mUlllm ven py. 
rjmll.slim kimsesi% bir bayanla evlen_ 
mck lsteme~tecllr. (~t) reauıilıe 

mllracaa 

* tyı tanztm edilmiş aynı •mana& 
bir ressamm jda.resı.nde bulunan aı._ 

• ıuılara mahsus cı.lktş atöly919rUU .
iare edebilecek bayan maka.tara ltl. 
zum vardır. (79 reuam) nmslDe 
müracaat • 3 

* Takdlrnameli btr G!J"etllMll 
Beyoğlu ve Şifll tjvannda otmUl " 
çocukları ilkokula d"va:u eden bir a. 
ilerin yanında katarak lc&bmda lllr 
aı: kira da vermek suretlle akfamlan 
çocuklara hususi ders vermek iMe • 

Gıyıme meraklı 
Bayan ve Baylar 1 

j 
mektedlr. (KiraZOğlu) NID&&M mtlrL 
ı:aat,. 

-11- Yerıı ve ecnebi Olrketıerta Jtlk. 
ııek muhuebeslni idare ClaSf •ftt•. 

İyi bir Terzi mi :myorsuouı ~ 
tne Siz.e bir ndreJ: 

Yavuz Sezen 
Patis Terı:ılik Akn.demilerindeı: 

Diplomalı 

İ5tiklil cad(lesi Numara 113 
Gayret Apartımnnı • Beyoğlu 

hassıs (muhasebeci ve ....am) ..... 

' hangi bir mtleB8<!senln mubm..-.ı.t 
tanzım veya bunlardan btr IC&çmd& 

çalışmak için il aramaktadır. (Tt 
ressam) remzıne ml!racuı • 1 

1 

:/o Lisenin son sınırından &ynlaa 
genç bir kız; karde~lerln!Jl lafelilJd 
temin etmek mecburlyetınde olcftlCUll 

ı dan herhangi re8ml veya bıuıu.al aıtr' 

müesı:ıesede l.ş aramak!adır. (Y.N. 
i§) remzine mtıraca.at 

* Ortamektebllı 80ll mııtmda 

lruı S1Cak veya mlu bezlere de- Muharrir. bu tddff knrşıısmd:ı da 102 oumanıda, kundUJ"llC1hk ya Jorj Stevens'ln Çf'vircliRI yeni bir ZAY1 - M0950, 550901 sayılı leva. (yurt bilgisi) derslnoen ikmale kal • 
mış bir genç, bir se.nuınt bot P. 
çirmemek fçin kAtipllk w bana -. 
zer bjr iş aramalttadır. (Kumkapl 
Ni§ancası Nalband Ca1111 80k&k N. l'f 
de Ali Rıza Durıın) a mııracaat. 

nir. Buna "bas\," diyorlar, anın sordu: 
o m:ın:ıyı ifade edemiyor. Fena btr - Sizııı 12ıe ktıdat" borenm ~' · 
lrolfme otdulto için, nyncırı kullan- - Alt1 yfh; frank .. Fakat bunı•n 

masmı mnhznriu gt>rüyomz. ~lf'Si Ydt. 

Fınmııı: ~: 
J.abiclte, eehlnoden bir ~ek defteri 

eıkar'<h. Bir ede dol~ mıza.hı-
ddctan ııonra: 

- işte d yın:un, 

pan Ohane.<rin şfıpbe Ozerine iner 
aranıhntş Te ild daue fırda karnı 
bulunmuştur. Ohanes karneleri ne
rcdc11 aldıitını lsbat edtmıemiş, mil 
l! korunm:ı mah\:emedne verihnl~
tir. 

Tntcsimde Si numarada lokant:ı 
eıhk yopan Osman ~ Mehmedi• 
dilkf<Anı kontrol edT!mi' '9'e fazln 

V.i'}'llnıa'mn meşhur doktorlann 
tknı Profesör Ilillroth, gecenin .!{eç 
btr valrtinde bir b:ınkerin evine 
t:altrılch. Zengin kan kocanın tek 
ııvJrıfbm h:ısttılımmış. Kad1n d1, 
tôşk!in kapısında, tcl!'lş itinde, bf'k
&,ıor. Dolctorun geldi~ini görlin-

Doyince, terzi ~. 
- Peki.. Ama, oeki bet.-_ 

rlnrem.-

ekmek bulun rak tuık'lmıda kanaııi 
-~· takibata başlanmıştır. 

ıe: • 1 
- Aman Doktor_ Oğlmn sane1· 

dan kıvranıyor. Cnbuk, cabuk •.• 
Diy.or •ve prof-Osör.ü, oğlunnn .yn. 

nnıa götfirfiy.or. Do'ktor, hasb}I 

Mutı arrir <le: 
- O zırman, el yamnC!an mah

rnm kalı.sın, ya ç,clri saklal"Stn, ya
hut hıtnkndan paranı akrsısı. Han· 
gj~ioi tercın edersen Y3'P· 
Di~ cevap ?erdi. 

Nafıa Vekaletinden: 
.l!lkaflt.uıcye konulan' 1§: 

ı - Ankara §ehrlnde yapl1aca.k ~an Ankara §8hri lAtnn tesfsatma 
dt lmal&t Y-O 1Iı§aat ve tefenuatı. 

Tahmin eutleı: ke.~ bedeli fiyat va2ıidt esası ümrtnden (f,101.S03) lL 
ra 8'l kuruıtur. 

2 - Ekefltme 18.1194% tarihine raıtt;tıya.n ~rp.mb& g11nO S&at llS te 
.Ankara.da Su lşlen Relallği bina.at içinde topla.nan su ek!9iltme komtsyoıuu 
<>demnla kaJ>31: zart usulile ,.apııacaırtır. 

3 - l1>tE'kl~er ekıılltme p.rt,ııamosl, mukavele projesi Bayındırlık it 
ıeırt gcrel şarı.namesi, umumı su i§leri tennı §artD&mesi ile husu.al ve tem\! 
prtnameaı Uc hUSW!d V'e femıl p.rtnamelert Ye proje.!61'1 l50 Ura kar§Ilığm. 
da Su İJlcTi Relı!Hğlndetı alabillrler. 

• 4 - Eks:Jt.mcye gireb!lmek lc;hı !8t;ekHlerln 226.789 lira l() lronışluk 

muvakkat teıııfnat vermeai 'le eksjltmenilı yapı!acağı gilndezı eıı u 11t 
gUıı e"'Vel bir dilekçe ne N&fia. veWetkıe müracaat ederek bn ~ mahsus 
ohnıtlt bere ~a almalan -..e bu veal.kayı gastenne!ert P.ıttır. 

Bu müddet iÇinde Yeailm MltetfD41 blllwnaryanlar eksiltmeye .... 
mez!CT. 

IS -~ tekttt melııtupta!'llll lklnel maddede yamı saatten btr 
88Bt ~ ktı.drıır Bu ~ Reisllğlne makbm karşııllğında ver.ınfieri 
•ıuııwtıç,, (Pobt;ada -olan 8'eıalkmııııltr Mbal ed11meıZ, (~ 

Beyo~lnnda Bnrsb. 'l()kanınoo T· 
noşa alt içkili lokrurtadn ekmek ~ 

nıştırması yapılmış ?C faıJa ekme~ 

bulunarak Tan~ mahkemeye veril· 
m~Ur. 

Taksimde !smctM eadd~oo" 
Merkez lokantasında fada ekmı-' 
bnJunarak sahfbi htıldı:ında kanuır.l 

takibata ~hımn!Ştır. 

4()() Kuru~ ,elrel"ı 

Tophanede Kadiriler Y!>ka.,al' 
da bakkalhk yapan Şfikrü, SG.kladı 
ğı şekerlerden bir kflosunu Rizli r· 

lnrak 400 kuruşa l\Btnr.ken suç Ü1f' 

rlnrtc yaknlıınmıştır. 
Şekerler müsader~ edilmiş, Şük 

rfi milli korunma mahkemesioe ve· 
rflmi~r. 

10() &:...q/ılc mmotu 2.000 1hqa 

aatvırı. 

<erniştc va~ is)clesfnde mot•· 
culuk yapnn Yusuf adında blrts• 
200 liravn satılması lfızım gelen bir 
ton mnzotu 2 bin lirnya Ali adın<lı 

bir motorcuya satm14t yakal:ınnnc 

tır. 

Mtn:ot mnc;adM"e nlnmnm,, suç' 
mim korunma mahkemesine verii 
miştir. 

filmde rolü olan Kari Grant. temsi. zun aynfyat mabuzlarmı zayi etti • 
le sinnek istememiş. Sebep? elinin ğtmdesı hUkUmstız oldukla.rı ilft.n 
1>ir pannaRının incinme.o;inden.. olunur. 

·."r.he talk of the tovn,, isminıfe Askeri posta '764 emır ıımhayı 
ki film çevriliyormuş. Filmin en, Teğmen Bahrı Göktllrk (17240) 

• .. • 'J • : ... ·.. • "" : 1 • = .· .. . . . . ' . , ' . - 1 • . ' •• '! . -
BAŞ. oıs. NEZLE. GRiP. ROMATiZMA 

Nevraııı, !urıkbk ve bltaa atnlarıaızı 
derbal keser 

icabında ik kase &lmabilir. Taklitlennden 13fimmrz. 
..... ,.. . . ... . "' _, . . . ··~ 

MODA ÇANTA BOYA EVi 
Bay ve Bayanlara müjde 

zr 8a ~ru1 deniııde eelıddl, DOy&m 90JdQ. ,enJbüıı 
t modası ceo&I diye IUJ'metll 

_ EL ÇANTALARINIZI 
bir köeeye at;ıp ııerlıetmeytah 

Atölyemiz lat;edlklıık reakte el

blseleriıılze llYCWI olarak eül Mı..,. ·~ 
ÇANTAIA.RJııDQ femu aaaette boyar, yepvem yapar 

:,. 'reiraet llseainjn llOll IQUfma a. 
dar okumuş, zaruret dolayısüe ta.bAo 
llni bırııkmıı..k mecburt,yettnde Dl • 
m~. hesabı kuvvetli muha8ebe 99 

detter usullerine vAkıt, tttru da dair. 
tllo bilen bir genç, herb&Dc1 lıb' ltı
çalışmak istemektedir. (12 K) NID • 
zlne müracaat. 

4 Yeni ve eski ya~lan dDılftbt " 
sert ya.zan, muame!l.ta bthakkal -. 
kı!, 4 senedir daktiloluk 7&,:n.ald• 
olan bir bay, bir ay 19ln eb'ND W 
Ucretko .i§ aramaktadır. (N.Y. Uf) 
reınzjtıe müracaat, 

Aldırınız: 

A.ynea her ttırlö tamlr n ımnarlama 9Uta yap-.r. ı * Bır okuyucu remzil• ~ ..... 
Tuvıı.ıctlnlzhı rengıne uyar en al& •blt tırnak ctll.J.armarı anca.- at6lyemtı .._ .. 

ya.cuya - zayi 11A.nıan tlcrete P-• de temin edEbl"•nlnlz, BUQmum muşamba •e ~rı styalarımız cennı suret ~~ 
djr, Sonra adre.uiz za,11 UIDI -te boya..rur. Kıır.ıköy Muınhane oaödeıti Haeanpaşa b&n No, 1. a. 
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