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B©i~v<eköD 
411 Rana Tarbauın ve mebusların tenll:lt 

ve aemennllerlne cevap verdi 

''Bugün devlet leşkiiatz baş
tanbaşa değiştir ilmek lazım,, 

Maliye Vekilinin izahatı 

Fevkalade kazançlar
dan vergi alınacak 

l'iya' ları behembalsabıtbirbaldetatacak .. Hayvanlar, muamele, istihlak, ihracat vergi· 
!erile damga, posta, nakliye, sinema resim, 
lerine, kibrit ve çakmak taşı vergilerine 

ve ıcabederse vesikaya gldeceGiz 
Ba,v.:kll Dr. Refik Saydam 

~~~~~~----~~~.!___~~~ 

Ankara, 25 (A.A.) - BUyült M!Hel Mccllslnln bugUnkU toplantısında bilt 
Çe heyeti umumiyesl üzerinde geçen müzakerelerde bazı hatipler tarafın. 
dan ileri sU.rUlmUş olan mUtalcale.ra karşılık olnrak Başvekil doktor Re. 
flk Saydam n~:ı.ğıdaki beyanatta bu'unmuşlardır: 

Başvekil doktor Refik Saydam 
•'İstanbul,. 

Meciiste dünkü müzakereler zamlar· 
yapıhyor ~er aAşam: 

...... --1 

Fransanın 
Realist po!itikaşı 

- Bütçenin heyeti umumlyesl hak· 
kında burada ııôz söyllyen arkadaıııa. 
rımın, vekO.lcUere taalluk eder kısım 
Jarınıı vekil arkadaşlarım kendi bUt. 
çelerindc sırası geldiği zaman, mal(l. 
mat arzedcceklenilr. Bendeniz heye • 
ti umumlyesl üzerinde görüşUlUrken, 
bilhassa sayın müstakil grup reisi 
arltadaşım Rana Tarnan tarafından 
l!adc edfıcn fikirler Uzerlnde noktal 

Ali Rana T arhan'ın 
tenkit ve mütalaası 

--0--

Mılli Müdafaa 
için 

201 milyon lira 
tahsisat istendi Hüseyin Cahid YALÇIN nazıı.rmıı söyııycceğim: 

Teşklllt meseleSi; bundan evvel 

MAREŞAL Petcn \ 'iJ hlik~ı
• meti ba wkilJiğine, 1\1. J,u. 

la.J'i getirince mihver niifuı:u al
lıafla çalı an kU~ük memlek<>Uerin 
lnatbnat1 bunu Pnuısa hUkümeti
tıfo rcalj t bir politika taldp et
~i .eklinde tas\'ir ederek alkı,. 
'-nıa'k istcmi,ter ,.e Frnnsanın nn
tak simdi doğru bir yol tutmuş ol

bir bUtçc mUznkereslnde de gene yilk 
sek heyetinize nrzettlğim vcçhlle dev 
ıet te:kilAtının, koyden en yüksek 
makamına kadar zincir kademeleri 
tamam olmasa bundan çok zarar gö. 
receğiz. Devlet teşkllfıtmın, halkın 

her tllrlU ihtlyaçlıırını karıılıyac;ık 

şekilde ,.e kabiliyette olmasını daima 

Bazı maddeler·n bulunmasa1daki güçlük hatka 
iztırap vermektedır. Bır harp ekoııomı 

pilam yapılması ıazımuır 

;eçen sene bu ma•rallar 
günde bir milyon lirayı 

buldu 
(Yazısı 5 incl(Je) 

dı.ıknnu siiylcmişlerdl. 
t:wa ı•ın \'15icle baş' ekil olma<;l 

-.ılt\"cr menfaatleri bakımından 
'nuniyet \'erici bir :\'ak'a ol. 
~lt li7.tm gel<llğl aşikardır. Onun 
~~ tnlh,-er ~e 1ıe~klerlnin mare
lll PetenJ h yolda yllritmeje te19. 
'1k ,.c fot;ci etmeleri pek tabii. 
'lir. F:füat me elenin bir de Fran
"tı balnnımdan mUtalca edilmeıt1 
llıım geleceği unutulmamak iktl
(& efü~r. Fransıuım Lfniil'ln tem. 
il ettPi 1' Alman~'& ile ' sıkı i bir. 
liğl» nelen ne i tifade ettiği dil ii
llüleccl< bir şeydir. 

(DCYamı 4 üncli<le) ----·----------

PARiSTE 
Sokak 

muhare
besi oldu Parti ~ iistııkll Gr p neısı 

Ali Rana Tarhan • • 

Ankara,. 25 <a. a.J _ Büy-k M·ıı t 
M 1

.. . b _ u ı e 
ec ısının ugun reis Abdülhalik Ren· 

danın başkanlığında yapmıJ olduğu 
toplantıda_ 1942 ?1uvazenei umumiye 
kanunu muzakeresıne geçilmesi dola· 
tısiyle maliye vekili Fuad Ağralınrn j. 

zahatını müteakip parti müstakil gun, 
adına reis A!i Rana Tarhan ıu beya
ıatta bulunmuıtur: 

Ali Rana Tarhan {Is tan bul) - Muh
terem arkada1lar, Bütçe müzakeresi 
münasebetiyle gurupumuzun bazı ~Ö· 
riiılerini arzetmeme müsaadenizi rica 
ederim. Yüksek tasvibinize sunulan a· 

• di masraflar yekununun bu yılınkind~n 

Maliye \'eklll Fuat Ağralı 

Zamane hırsızı 
Ekselsiyor mağazasına giren bir hırs•7 

yedikat elbiseyi ~stuste giymiş 

Söbahıey n mağaza açtır açıl
maz kaçtı ıse de köprüde fazı:: 

koşam yarak yakaıandı 84 milyon lira fazla olduğuna ve bil· 
hassa encümenin tah ıinile boılunan 
1 O milyon lira varidatın büyük kısmı 
da yine adi masraflara ayrılarak bun- Bu ~<ıbah ~a.r:1'köyde garip, bir kenden m&ğazs.ya gelmiş, kapıyı 
dan ancak bir kısmının borç ilfasınu lı_ırsrzlrk lıadısesı cereycn etınış. açrp ic:eri g .. rmiştir. Ancaık. içeri. 

lıir kere, her şeyden enet gö. 
liilüyoı- ki ı..avfıl de gelse bu Fran 
iZ • Alnı~ sıkı i5blrllği bir türlü 

•a1takkuk edeınlyor. Ji'rnn!rlZ mil. 
lcUncl ö3 le bir , ·atan oaru, oylc 
lıir rnim menfnat endise."l \'ar ki 

Gençler 
''mareşal biz 

tahsis edildin:nc bakı,ıca bütçenin ha- lir: ye girince her .zaman kapınm yan 
------------- zırlanmasında ve incelenme· d 1 Kııraltöyde "Ekselslyor" elbise tarafında duran !>3.nı.vana şekin-

sın e, • ""dU ·· b b • (O 8 ·· cüd harp :ıamanma uygun bir tasarruf zin _m_n_ı;_a_zn.s_~_ı_nın_m_u __ ru __ u_s_a_a_n_e_r_-_______ e_\'a_m__.;.ı _,_un_·_e_>_ 

bir türlü susturulamıyor, ,.e alda. b d. 
lalaınıyor. Eğer AJoıanyu ile Fra:- Uta QljlZ,, 
•t. ara ·ındakl mUnasebetlere '·erıl- d • ~ 
llıtJc istenen :;ekil i~in k~l!8nı1• 1 • ıge bagıt dl 
llıaırta olan "jsblrliği,, tabın al. 

Birçok tevkr ıat 
~da liransanı~ Almanyaya tibl
:~tti gayesi bulunmasaydı şiındi3:e 
"'dar bu isblrlibri çclktan tee5si~., 
~erdi. ÇünkU vır;'dc resmı ı yapıldı 
l'aıısanm mukadderatına şu sıra- ı 
~ hll.kim olan şahsiyetlerin heıı İ Londra, 26 (A.A.) - Röyt<'r
~gtlte~den nıhan ,.e fikren uzak Paza~esı ~Unil cık.samı Parist~ 
"'."lllselcrdir. \'e A\TDpa kıt'asm<la 1 Kortıe Lat!n .. dc bir takmı Fran.. 
~llıaııya ile iyi geçinmek tar:ıfta. sız ge~çlel'ı Ma.reşa,ı bi zburada. 
dırtar. •'ııkat banlar sndece "iyi yız,, dıre haykzrdıklan için polis

~'tiıırnek,, isterler, Fransayı ve le artılarıncl3. Ç3J"pl'.}ma olmuşlw·. 
t tta bir Bulgıirlstan yapmak is- Almanlar tarafından kontrol eöi-

Mareşal 
Kaytel 

Roma da 
İtalyan Vella1ıtı 

ortı aya neşrettljl 
emirde dedi ki : 

Yeni imtihan~ara 
hazır o.unuz ! 

actltıe:ıt<>r. t~te bunun i<;lndJr ki len Par.iı3 ":'°dy~ mareşal Peıtc. 
) 1 lcomsunan anlaşması \'e barı) r.in himaYe.sındeki !etı.ç?ik ~C§kila. Fransa da b ü-
"llrna ı kabil olamıyor. Reali~t tı kongresı a.zasm . evlcn?e gi. 
~11tika mel'zuubahis değildir. rerlerkcn za.bı~ m?~ahal~sınc ma VÜ !-C heyecan 
'1t ltıglliz kaynaldarmdan çıkan ha- ~1lz kalmal.an uz~rın . ~r . .SO~ak .. 
1. tler \'isinin bu "realist" politi. muharebeSl cer~~an ettıgını soyle- n u k Ü m s Ü r Ü yor 
l{•da • _..t· }{:ırt }'\:! I.Altend<:lti be. 
~ , n hıçbir fayda elde edemlyc. mektcuır. da k . • ~ 
ııı iı kanaatini nrlyor. Çünkü Al. zı ~pheli unsur l'.Xln ~:rı.şa - Kor•ikada ltalya lehinde 
ı... &.nya arazi talepleri meselcsinclı! Iı~a dahil oldukları ~n~:zı 1~?~f niimayİf yapıldı 
ltı ~•men lta1yruun tarııfmı tut- Spiker, kongrede ~ • / :ra~ 
'tı~ıga ha lanıı,.Şlmdiy~ kaclar Mu. ı.oelcr olduğunu ve polı~ ev 

1 Vaı;tngtoo, 26 (A.A.) - Slyaal 
'ıı ilinin Korsikayı, zı.-·ıs \'e Tunu. ynptığnu ilave l"t.rr.ekte ır. mahfillere ~len haberlere göre Fran 
"lhth·a eden taleplerinin BcrJin. L d .,

6 
(A .\ ) _ Alman aız • İtalyan müriasebetıer1nde ehem. 

n d k d t "d --~·1 on ra " ·· ' · d mlyetıı deği§lkllkler beklemek ıA·ım 
<ııtı e eref'eyc a ar cyı n.ıı • k t l" ' it da bulunan Pans n dır. Bunun &ak ...,. 
..., Pek belli cleğllcli, .Eğer Lond. on ro u ~. ;' Paristc üniversite muhtemeldir ~:amah!yctteu. olması 
bıt ı:adyo unun bu haberi mev uk yos~~f ~o~ ' b" k knrtŞtklıklar başk • n g1!ne""urmay 
~ ıstihbara i tfnat cdivorsa ,.j i. mn ıı esırı ~ ır ço baZl şÜP· a.ru mnr~aı Kayteı dUn Romayıı 
~ l.lh iil'ln vUcudandal;I son hlk. ~ml~ıştıırh. 

1 
Çarp~ti . .!_~:3 "ttiklerini vuıl olmuştur. Traıbtusa gitmesi muh 

et de ortadan kalkacaktır ue ı şa 19 arın 1§ , __ .... • temeldir. 
• ~akat d h 1 .... .:t \''s.i .. Parls radyosu ili ve etnnştır. ltaıya kralı San Reınoya git • '•tir 
~ .. d , a a ZJ-..e, ı. uz.e- Bl k kif t lın t ' 1 mo.g ~ı; e bir taz.ylk hareketh!e ahit rço tev a o uş \lr. Burası, talyanların ilhakını latedik~ 
~e Yoruz denilebillr. lhtimal ki leri Fransız Rlvyerası hududunda • 

"';.ıın tııar"şal Petenl \'e J.ivlil'I icabeden bir kun·ettJr. AHUP1' dIT. 
lıııı 1 derece<le ~·umusal< ,.c u~·sal kıt'asmda kendisini miidafaadan 1talyan veliahdı orduya ncıretttg-ı 
)'~;'1a.dığı l~ln ltalyaya mcyledi. aciz telakki edlJse bile Şimali Af· gUnlUk emirde demiştir ki: "Yenı ım. 
t
1 

gıbl göriinmek suretiyle onla-
1 

rikada tta1yanlarla boy ölı;ü_5ehİ· tıha.nlara, aynı zamıında yeni zafer. 
)lo• Yola getJnnck istemekt.edir. lir, lere ııazır olunuz.,, 
t~~t ltalyan taleplerini ltat'i su. l•'ran<ıa için realist bir politika , FJtA:SSADA HEltECAN 
~~ ~ kabul cdercl< ıtalyaya bütün ent nrdır, Fakat mihver ı)eyk- • 26 (A.A) _ Franaada 
'- klerini venneğe kalkmak Fran lerinin düştükferi tarz.ela rleğil \a~lngton, · 
H..)) tamam"'n mu··ttefllt dclletle. ki" elimi " et tt'~ t rU:. bUyUk bir heyecan hUkUm sürmekte. ,. .__ .._ a ıs n ısar e •ı;.• ara d lan ve olmıyan 
~~,~~cağına atmak neticesini \'e <lır. Fran!n. hesabına maatt~~süf dlr. İşgal altın a 

0 
k 

)~ı 'Rt>rJfnde gözden kaçamaz. den!Jchilir ki Vit>i yolu bunu anla- ı yerk:rdc herkes nazilere karşı .~ya • 
sa bugün hali. batın sayılmak maktan uzak bulunuyor, (De\'&IDJ 3 üncü e) 

niyetinin tamamiyle hakim olabildiği. 

ni kabule imkan yoktur. Masraf fazla- Zam k ranndan evve 
sının büyük bir kısmının haya. bahaiı 
lığından ileri geldiği tebarüz ettiril. 
mektedir. 

Bu esas meseleyi ~imoilik bıraka· 
rak, yeni teJkilat hakkındaki görüıü· 
müzü orzedt-yim. Yapılan ve yapılmak 
istenen yeni teıkilatın bir kısmı zaruri 
olabilir. Fakat bu fevkalade zamandn 
yapılan te~kilatın masrafı çoğaltıldığı 
nisbette kadroları kuvvetlendireceği 
tahmin edilemez. iyi unsurları bulmak 
zorluğu yüzünd~ ... hem bııl"nnn., i~le:i 

(Dev:ımı 4 üncüde) 

Valinin tetkikleri 

Vail ve belediye relsi Dr. Lfttfl 

Klrdar, bu ••'Jnh b151ge la~e mUdUr. 
lUjtUn11 gelerek muhtellt işler üzerin. 
de bir mUddet me§&'ul olmuştur. 

........ ~ ......................... 

Ofıse buQday 
.satar ıara 

Kiloda 2 kuru§ zam farkı 
verilmesine batlandı 

Bir mUddet evvel hUkOmet buğ~ay 
satın alma fiyatlarına kilo başınıı 2 
kuruş zam yapmıştı. Bu zam kara. 
rından evvel ellndckl buuğday mev. 
cudunu toprak mnbsullerl oflsfne sa. 
tan müstahsilin haklarının kaybol· 
mnmasmı gözönllnde tutan bllkllme. 
Umlz, yen. bir karar vermiştir. Bu 
karara göre zamdan evvel satııta 

bulunan bu~y sahtpıerlnc, kilo ba. 
ııına 2 kuruı;luk zam ayne.n ödenecek· 
tir. Karar bugUn aıa.kad3rlara bıldl. 
rllmişUr. 

tngllterecıe e&hllden birkaç mu uzakta .. UzerlDdc telliden bir kale \'&rdir 

İi\glllz adasının müdafaa vuıtalannda.n olan bu kale bUyUk ,.c ınun men. 
&Ull toplarla mlkıebhesclir. Reemlmlz.do bu kaleyt görllyonnıııuz. 

1 imoçenko 
ora usunun 

i1 tibatı 
kesi di 
-0--

Lor dr.ava göre 

Ruslar 800 
rrıetrellk 

gedik açtılar 
Sovyet kavve le · .. 
m b m mlk ard2 

tokv ye aldı 
\ı,ı. 26 (A.A.) - Alınanı ı 

Hnkof cephcs nde Uştünlüğü cll 
rine almı13 bulunm2.ktndır ar. lz 
yum Barvımkovo kesiminde Ru~ 
k tnlım çevrilmi.~tir. 

Kırnnita S.V:ı.stöpol '.oombardı. 
man edilmiş ve hosar yapılnuştır 

Yi"'i, 26 (,\,.\.) - Timoçenko 
ordusunun geri ile irtibatı kesıi. 

ıni~tir. Takviye kitalan ancak lıo 
\'a ynlu ile gönderilcbilecektir • 

:v. :v. /1/-

)fo-.kova, 26 (A.A.) - Sovyeı 

1 'g'CCe yarısı teblıği: Pazartesi gt. 
cU Harkof ist.Jtametinde çarpışma 
lara de•:am edilmiştir. 1z~,ım • 
B:ırvcnkovo istikametinde Sovyct 
kıtpJan dhşman tanklariyle ve Pİ· 
radesiyle kanlı çarpışmalar yap. 
::r.~Jardrr. 

Cephenin öteki kcs'.m!erinde ö-
uemll bir şey olmamıştır. Pa.&at 
-gimU 10 Alman tayyal'('e.i tahrip 
f.dihni!lir. Btz 7 tayyare Qıbct. 
tik. 

(Deftllll S incide) 
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aa 

A TAl,ARIMlZIX ne ~iizel i- ''Hekn ltfığıclınm ılestcsi 2,5 
li:ratları \'ardı; yoldtı atıl- nkçrye.,, 

mıs ~·azıt~ hir l:ilğıt pnrça ı Aör. lhı nark d l'lterlnirı tanzim edil
rlüİc; mi, iğilip aynk nltmılan a-

1 

diğj dC\lnle )'uc;aınıı; olan E\·Uya 
lırlar, bir <lı\'ar lt0\'Uğtr1ııı ,okar• {'c:ctıi ele, tstıınbulun i<liğılı;-ı esna. 
mrdı .• tcf('l,kiir 'c bilgj lıa1.inesi- 1 fından şbyle bııh ediyor: 
nln kıı.salnn Iüıj:;"'lttandır .. bir kU- "Kflğıttı1nr esnafı 200 dlikkiln, 
tlicii".- kırpıntı bile en büyük hür. 205 ııcferdir. Pirleri, Hazreti Pey
metc l:ly:ıktır. Tilrk Hıgatmda ç.ambcrln nmcası Abbastır. E nar 
''llehncı J,ilb'1dı", •'bnkkal kfığıciı,. alaylarmcla, bunlar, arabalar üzc
l•ellmeleri ,ardır; basılmı;:; kit:ıp, rln•iı> <llikkü.nlannı f,.tanbul tnba
mecmua. , c gazetelerin okkaya ve- ki, no na \'e bunıluknni kil6"1tlarla 
rilerek . attlmssı bu kü.ğıtlnra çe. 1 siislcy1p cUmlcsl beynz kiıf,'lt fenı
:itli e.~)'U. ,'\'e ernık konuluJl sanl- cc, hırka giyiıı ldiğrtfao sarı'k ve 
ması fikir eserine hürmetsizlik 1 yine kUğtttan gün gün külahl&rla 
tir \~e, bugün, Jmpanıforluğun in-

1 

sfüdcnirler; dilkkiinlannda mihre. 
lıitııt a nndn.n knlmt~ kötü bir tıeY leynp pür siliih geçerler,,. 
olarak <le\'run edegelmektedir: gn.. ~ Jf. Jf. 

zeto ve mecmua ~olelı:,.iyonlarmı, Söz gelimi, biraz <in. ka~'ldın liı-
ye.nl ve e ki bil"(ok klta!ılan ok- ~at m:ıntılan üzerinde konu,a.lmt: 
kacıhk yok etınıı:;tir .• ben, içinden F.~ldden "kağıt r-cner ler bay-
meyvıı., ycmilf, peynir, ba~ık ve ilh.. ı:ırn;lar<la donanmabrd~· istnnbul 
binbir tUrJü 15cy ı:ıknnlıgırn .. k~e I çol·nklan~m gece eI;len;elerindeıı 
lifığltlarınm, nadide g~te ?u~~n- en sevgili eğlenoclerlnclcn idi. 
lnnndıın, Uzerinde mılletlmı1.ın "Kfıı:..t heh"llSt, !. İstanbullu ..,_ 

bU Ukl • • imleri btılunıw 6
' ' • en Y erınm re lup da .kôj;'lt heh'asmı evmiyeo 

matbu:ılardan, bugün lJ.ir tnlmm , ·ar mn.·dıf •• Kfibrıt lıeh'ncılar o. 
be tuz kırk lımya satı . ., ' on, on !1, 0 ., • • mudıırmda. chpa., baslarında <'.am. 

lan kıynH'tli. tnrlh kıtaplıı.n say. h snndıkar. baynun yer1erfain, ~· 
Calanndıın, dl\'&nlanndan yap~mı5 yrr":ınn, Gö'ksunun Ui(;rıthanenln 
olduğuna rn"tlamı nndır. ~cın.ız \"e en se\irnli seyYnr' sntıcılarmdnn 
a il mlll~ hUnnc~ an'a~nelerınl, boz- idi.. "'lttik~e ~yrcklesiyorJıır .. 
"On d\Tınin pen~nnlrgı \ 'e feJauke. e 

ti ~inde unutnn talisiz bir ne~ılio ' "Jleh'acı kiiğıdı., ııslında, ba ·ta 
devam edl•gelen bu t.erblye hata- lıilhns. a hcl\'a<'ılar gelmek ü·1.ere 
smı düzeltmek, Cümhurlyet ma.a- -esnafın l~ino öteberi sardıkla.n 
rifl için Uç ~ senelik h!r İ§tir. kağıt ldJ, sorımları İs~brıJ dilin
Sdkakt4, evinde, hatta mektebin- . de: "hUkUm Uz emirname •. ,, "iti. 
de, Jıatta klUıMı flükkAamda, ki- harsız senet., ''bo5 Jilf dolu mek
lap ''e gn7ete kağıtlarmın lt:ıket top,, rn.ıuıa<>ınıı lmllamlırdı; mlsfi.I: 
l•İlb'lclı gibi kullanıdığını gören bir - Sözüm ona tavsiye mektubu 
çocuğa "yazılı kfiğıda hürmet,, a.~- yazdı, helrncı l>fıi;','ldı! .. 
kınr a ılamak biraz zorca iştir a. - EIJnd~n bir senet aldım am-
ma.. olmaz değildir. ma.. heh'a.cı lmğıclı.. icrnyn ver, 

tdarei maslah3ttao nefret ede- nesini alncıd" ın?. 
rim. tdarci mn.slahııt, ceh~tln, - Babamdan yine bir helvacı 
aciz ve meskenetJn kal1uınıdır. İda- kağıdı aldım! •• 
rei maslahatçı demagogbırm, bu "Aman kAğı<lı., nrr remuını, 
hıı usta ileriye ürecekJerf "i.ktı. "kafa kağıdı,, <fa., son yılJarn. :Se· 
&at,, ve "dünya buhranı,, gibi s()z. ltnCC)e kadar nufo hÜ\iyct CÜZ· 

lcre. kulağım tıkn.hdır. danmuwı adı idi. 
:t- lf. .Y. "Oyma kiğıdı,, iskambilin ''sün. 

ıımit :fabrikası, bugUD, yalnu ger kağıdı,, J>3pycbuhann, "banka 
~ıızete \"e kttap kilb'ldt vereblli· kih'ldı,, poliçenin hM t iirkr;eleri
yor: onların da, Jın.mur cinsine ~-e dlr. 
el/ada göre isimler aldı~ sanı. SadC<'c "kAğıt., Cihan Ua.rbin
,roram. Uınnıım ki, ltilap ve yazı dt.n sonra (100) kuru. lu)·ınetin. 
ka!;rıtJanmız, pel· yt&ında, ince bir deki kiğrt 113ronm adı olma~tar: 
:r.e,·kin mahsulü olan Türk isimleri "papel" in bir bıçak ırtı J,;ib::ın. 

ile §Öhret nhrlnr: "Temeyyüz kağıdı,, hücmübnl 
){alın, p:ı.rhk, rengi kreme ça. \'arakası, bcrnetname, 

lan !"anlıkta lüks bir ldlğrt, niçin "'Kağıt ka~ılf•n resmi evrak Pe· 
•

1,\nkara Balı,, olma610.. ı 
~inde do aşan hilekür, düzenb37: 

Be')"ILZ, lpcl gibi, incecik fakat d 
a~Jam nefi..~ bir knğıdmuz, niçin c a.m. 

"Sigara Jdl.ğuJı,, m&lftm kağıt, 
"Bursa ipeği" olnnsm.. ar"' 1 k· t 1 k "· · Slit ..• b. k"i v d "Manna- ,.,o o ara . ga_yc nc.c 'e"lL<;ın 

adıma~ ~sı ır •
1 

gı. 11 -"kiden ek"TDek \'C peynir dilimleri... 
ra,, nıçın ven mesın.. ...,~ , " • . . . 
Jmllandı'hmrz ya7.1 kiğıtJarma Kağıt üzennde kalma,, tatbık 
";;:nu....uı "Ab-.:ı'ı ''l-.tıınbul Tn- edilcmiyen bir emir, yahut luı.J,;j. 

.., '"
11 

,, a.u ,. 1 k t h 11 •. -
• hağı "};seri ~edit gibi islmler 3 a ne ~onul:unıyım bir IH"OJl'". 

,·erH'iraı. Bnnl.ıı.~ ilk üçil ~ole 1 "Kibt! .. -yahut.- Jmğıt gibi .. ,, 
eskidir· on altıncı o.srrdnnbcri kul. lnrııııksız bir 1Ü7 , dalgasız deniz ... 

' V "h t "K~ ~ i ı:ım:ngelmi.şUr. On yedinci asır or- e nı aye ubrıthane,. stsn-
tasında Sultruı tbrahim devrinde balım nemli bJr mesire idlr, Hele 
tanzhn' edilınJ bir nn.rk defterin- bu~üulerde mc,·shnldlr amma, bit. 
fle isimlerine rastlıyonız. Fımat mem ~e lıald~llr: 
llü.smüşken, . oraya, on yedinci a.. N"ı:gı.n kUstün bana böyle 
srr orlMmdald kağıt fiytıtlannı da Yal~nrnn. kuzum sö.re 
~-&ydcdeyim bari· Vakit geld1, b:ıhnne ı.c 

" nltani kü.ğrd~ oli.sıum tanesi 1 Gel gidelim KehUıne~c! 
S,j akçeye (x), nsaf,'1SI JG akçeye; 

"Ab:ıdi kiğrdm 1ıi boyanan ta
U.CSi 16 akçeye, kO~k boyunan ta. 
nesi 10 uÇcye; 

"lstanbul tabağmm büyük boya. 
ııun destesi 43 akçeye; orta bo. 
ynnon destesi SO ak~eye; 

"Ay damga \'c ilim damga ve 
l~~ ve §ipte kağrtlannm de<ı. 
tcleıt 15 er ı:ıeye; 

"Ç°'\'leve kiğ1dmm d~i 5 
~·; 

(x) O z:una.n, 150 dirlıem ek
mek 1 akçe. 1 Okka koyun eti 9 
~ye! 

I """ it il il • iti 11111 il "'""I 
.Q.~ .. ~E.~~ .. ~V,Y,~~.~.~.~.~~ 

e6 MAYIS 1932 
* Şang:hayıda.k:i Japon kuvvet

leri komutanı general Sırakava 
kendisine karşı yapıları suikast 
sırasında aldığı ynralar yüziln. 
den ölmüştür. General Japon va_ 
tanına ettjği hizmetler yüzünden 
imparator tarafından Baron un
\'aniyle taltif edilmişti. 
* Yeni Ywıan ka'binesi Mösyö 

Papanastasiun"uıı reisliği altın
da kurulmuştur. 

• İspanyada tarlalarda. c:;alışan 
işçiler grev ilan etmişlerdir. 

"' Almanya şarki Prusyada. 
Polonyahudu dunda. tahkimata 
başlamrşt1r. Polonya bu tnhki_ 
matı Versay rnunhedesıne aykırı 
saymaktndrr 

REŞAT EKREM KOÇU 

-- Buna, dedim, Jıükfunctinckın 
daha değerli o!n.n İtalyan cfkirı 
umumiyeı;inin de iyice bJlmeı;i la
:ıım. Gea.elknmıayunrz bo hakika
te iyice nüfuz tı<fobilmi5 midir'? 
Meseıa Korsika ta.raflarında pek 
mile lr ~azttldd:ır yapıJdıimr san· 
mıyotrmn. 

Herro suratmı ~tJ, başını sal
lıyarak: 

- Bllm.iyor mu uıııu., dedi. Gam 
len fazla cür'ctkflr değildir •• hat. 
tU birnz pısırıklık etmcstnden bile 
korkarım. 

İlk defa. olarak, Heryo katlar sa. 
liilıiyotll bir ağlzclıın, Gnmlen hal•
kmda böyle ı;eyler ~ itiyordum. 
Sonnla.n bu sözleri, çok defa en. 
di;e duymadan, srk sıl< hatırlama. 
mak elimdon gelmedi. 

'!- ~ ~ 

Ağust.o'i 1989 ıJa, harbe tnlmd· 
düm eden son yedi minii, hükft
metle ıkı bir tema halinde ~cÇfr. 
dim. Hepimiz son dakikaya ka
dar, M.la ulhün kurtnrdablleocği. 
ni umuyorduk. 

Jlcle Jorj Bone bu uğurda §:ili· 
ı;en büyük blr gayret arfe<liyor -
<lu. 1',aknt heyhntl Git gide he
pimiz hUtün ümitlerimizi lm.ybedi
yoNlul.. Ilu nracla dunrm dn ~İ?I· 
den gilne a~kerl bil' hal nln·or 'e 
"ar.:ıba Gnmleıı n .. dfü•\inlhror'.'" 
rnnli her znma.nrlnıı dalın. ı:o~c du. 
ılaklanmwn ııcunıı ı;cllyorclıı. na. 

üçük bir kızın 
başına gelenler 

-0--

Biri iğfal ederek sokağa 
attı 

Difteri 
sa 

e 
ağ 

50 liraya 
t 

Safiye isminde küçUk bir krzı iğ. 
fa~ ederek kirleten ve Uç ny ya. 
nında alıkoyduktan sonra sok.ağa. 
3tan Sabri ile sokaktn bulduğa bu 
kızla bir mUddet beniber yaşadık
tan sonra bık.ant ve umuhaneci Şe
tarete 50 lira.ya satmağa kalkışan 
Ali Üçkn.n::.t adliyeye verimiştir. 

Sabri ile Alinin duruşmalarına 
dün Asliye Altıncı ecza mahkeme
~de başlannuş, her ikisi de tevkif 
edilmi§lir. 

----~~oı~-------

Lokantac lar yağ 
istiyorlar 
--o-

Bir lokantanın senelik 
sarliyatı 470 teneke 

İhtiyaçlarının temini iç!n csnnf cc. 
miyeUerlnin mUracaaUarı b!ribirlnı 

ı takip etmektedir. Hamamcılıırın pcş
temal ve odun, otelcilerin yatak ytız 
ve çarptı ve kömUr taleplerinden son 
ra. lokantacılar da yağ ve kömnr Is. 
temektedir. 
Evvel~ hlç göze batmıyan ve mil<.. 

tarı az zannolunan lokantaların yağ 
ihtiya.cmm her- tUrlll tnhmlnln !ev -
kinde olduğu görUlm~tür. Şlmdl Jo· 
kantacılar cemiyeti bu ihtiyacın mlk. 
tannı tcsbit etmektedir. Fakat ts . . 
tanbul tara.tmda tanınmış bir' lokan
tanın senelik yn.ğ lhtlyacmın t70 te· 
neke olduğu tesblt olunmu§lur. Bu 
da Jhtiyacm genişliğini göstermek -
tedir. 
Lokantacılar ayrıcıı. mangal kö • 

mUril ile kokk!SmUrü de istemekte • 
dirler, Bunların ycki:ınu da bir' haylı· 
dr-. 

u Murat Reis ., 
denlza tımız 

lsl<endernn 25 (A.A.) - !ngiJ. 
terede yaprlan denizaltı gemi1erl. 
mizden Murad Refa ts'kenderuna 
gelmiş 'VO merasimie bayrak çekil
miştir. Murad Reis, Onıç Reisin 
C'~Klir. 

Sarhoşluk kurbanı 
Hosep oğlu Yakop ndmda birisi, 

tıazar günü gCC(>.si muhtelif yer
lerde :içip kendisini bilemiyecck 
ciereoede sarhoş olduktan sonra, 
Nuru Ziya eoke.ğmda.ki Hayskııl 
kız mektebinin yanındalq arsa.ya 
gitmiş SI7.Inlşltr. 

Biraz sonra, uyuyan Ya.'kop, git
mek istemiş, fakat ka:ronhktn ar
sanın k~nanndnlı:i yokuştan aşağı-

! ~a tepetn:klak yuvarlan.mr§trr. Yn
kop sukut sonunda lxı.şmdan ve 
muhtelif y\!rlerinden ağır surette 
yarnalnmış. hınız sonra da ö1müş
tlir. 

V:ık':ıya. mildde!ıanumillkc;e el 
konmuş, ceset ndliye doktorunca 
muayem:sini mütealtip gömülmüş
tür. 

~azan: 

JUL ROMEN 

ııa ce\.-ap veriyorlardı: 
- Orducbn yana. !;Ok mli tcrih.. 

tayyare vaTJyetimlz herhalde l<en.. 
ılisinl dili lindlirtiror. Tayynre b:ı
Jmnmdan ancak ikincitc rinde ay
nı seviyede olabilt«ğiz. Onun 
aql korktuğu ~y. eferherliğini 
tamnmbmndan Alman Jıavıı. lmv • 
,·etlerinin kendi ini ratın.t bırnJana... 
masıydı. Bereket ,·ersin ki ha'ıı 
müclafruı&ı iı;'in Jüzumhı malzeme· 
~1 nihayet temin etmi~ btıhınuyo-
nız, 

26 ağustos "ab<.lhı . btı tarUıi u. 
nutmıya~ğım, zaten o glin lloğdu
ğum gündil • Paristcn ~eçmc,,te 
o'nn bUyük bir ytıbnn<'ı <'le' let ada 
mı "son <ll'r<"cc mUstneel lıir ıne. 
sele için,, bruıimle görüı.ımel< iste. 
diğinl bil<lirdj. 

Bu 7.n.t slmdJyc kadar eslerine 
rnstl,amadığım ve snyılnn ikiyi, ü
~ü germiy n <'n kuvvetli ~iynsi fm. 
fulardan biriydi. l<itnlmnn tın~. 
l:ırken l•cndi kendime her eyi 
n~ıkı;-a söylc.meğc lınrar \'Crd'ğim 
[mitle, hazı <.;Cbf'fılcrden dolayı, 

Potur, yün çorap, beyaz yün ku
şak, ka.fa.sı ustura ile tıraşlı, t.iin. 
neti ~ üzere salmllı, ayaklarda 
nalçalı t.aiur bkır, biz.im otuz Hm 
, ·erip aldıkla.nmızili\.n çok sağlam, 
bir kundura.. işte davacı Bulgar -
ya oıuhaclri Ahmet. Şimdi Bursa. 
,;;Jiıyetinln Bara. ltöyUnclen.. 

Suçla Hamdi Tekkalmı~ güzel 
giyinml~, ba.51Da gelen i~ten fcn:ı 
halde sinirlenmiş bir halele, önün. 
ıle telgnıf makbuzları, senetler, 
J11uamelc kuğrtfan, bir gazete ila
nı, daluı. bir sürü ı.-ur, .... tı:ır .. 

Şunu öğreniyoruz: Ahmedin 
6Gfl ll.ra 65 kuru..:::; alncnl;'1nın talı. 
&İli l!:in muamele ta.kip elleccğinı 
~öylediği halde Ahruedin yazdığı 
bir istida ile mu:ımclcnln kendi 
kendine tekemmül ettiğini ôğre. 
nerek da\acının huliıs Ye ı.affe. 
tinden ist~fade Cllert"k ınczl•Ür pa
ranın yansnu , e bir hayli de yol 
masr:ı.fı aldıktan sonra tla,·acıya 
&D<':ık 170 lira nrdlği b"n:ıennleyh 
bn suretle Ahmedi dolanclırdığı i. 
ler·ı •• ··1.. do Sn.bit l{eınat 5UrU uyor . .,. 
i5j _şöyle anlattı. 

Muhacir Ahmet Bulgnryadruı 
100 000 ldremittyle 1 tanbula gel-' . 
miş. IlunJa.n limnn idare •ne sat. 
mıc:. Ken<lbinden bu iste yine 
bir ba.ska bir muameleci yımlnn 
balıane<ıiyle blr hayli sızclırttıı~. Li
man idaresi tikcar tarifesi iirerin. 
den bu kirmıitlerl alını • Faluıt 
ora<lnki mcmurlnr Alunct ağayı i
kaz etmhlcr. Denılslcr ki: sen tiic
<'&r tnifc ... i üzerinden mııameJe 
görmiyeceksiıı bir istiıla ne hakkı. 
nı ara! Dt:"lllişkr. Ahmet de bir is. 
tida vazmıs ı•:ıkat iki sene<llr <'e. 
,·ap ~1amıy~'rm.u~. Soğuk bir gün
de bizim yaphaııenln önlinde bu 
ihtiya.r a.daııiı oturmuş buldum. 1-
~riye aldım. Derdini nnlattı. Bir 
başka gün bo Uaın<.11 ne beraber 
bana A'Clıliler. Hamdi isin t.ekem
m\U ettiğini, hu iste ~k uğra&u. 
i,"1DI istcNır- t)tl.l'RSmı kendisine bu
gµn alacağını yabı12 1c-.abe(len yer. 
lere vermek ve bir de Anka.raya. 
bu i.~l takip etmek iiZC?o gönderdi. 
ğj adamın da ma.ı;rafı kar,:ıh!;'l ~ 
kadar lira ohnak üzere bu parnnın 
yansını kcmdisl. yansını <la Ah
met ağaya vereceğini söyledi. 

"Bana dedi, bir senet verin, gi
delim p:mıyı alalım." Ahmet af,-a 
razı olda. Senet verdik. Gittiler. 
Bir on dakika sonra gelcliler. Ah
met ağa puanın yansından daha 
az almıstı.. Hamdi bir takmı mıı • 
raflu ve yol paralan ilave etmişti. 
l\(uamele takip edip etmediğini bil . 
nıiyorom. İki sene eHel ,·erilmiş 
istida üzerlnıe muamele kendi l.:en
dine tekemmül ctmi,, lılçhir mwı
nıele takip edilmemiştir, Dedi • 
Sn~luya ~rol<lu: 
- Ne iı; görUrsUn? 
- tn,aat f"llert ile ui:•nl!:;ırım. 

lütcahhitlcrden is alırım. Damcı 
benim akrabamdır. Karımın anı. 
c.asıdır. Ben 'k<'nllislnin a\ nı zn. 
manda \ 'eklliyinr, · 

MahkC'tneye bir veliiıletname ih-
raz etti. , 

- Fakat sen a\·uknt tan fozlıı 
ii~rct alnn~sm? 

- Çok 1o~tum yonıldum im f:,tc 

Çeviren: 

LUTFI AY 

yalnız bo zatın ismini Yercmiycee. 
ğlın. Kendisinden hemen gelmesi
ni rloa ettinı. 

nana dedi ki: 
- Size, dorumun ne kndar va. 

him oJdo~runu söylemeğc Jüzum 
yok. Bence harbin patl-:ık ,·enn~i 
artı".< bir gün meselesi olmustur. 
ı··ransa ve İngiltere ~in rok kor
kuyorunı. Onl:ı.r bu ltnrbl, canln.n. 
m pok sıkan fakat netfoeslndrn 
<'min ôldukları, bJr ruı~nryn. gibi 
telikkl ediyorlar. Çok mUtlıb bir 
bata isliyorl.nr... Bu harbi, neler 
olnc:ıi:'lllı tahn;n m ctmecl:::n, cür'ı•t 
~östcrmcilen, t;Wr:ınc bir Itmlr ·t 
ılnymndan k!ı·:nııamnz1;mız.. '"ıfol•n
tnrad:ı.n k!U;rıı~'hL, 1 i ı,nbil ol. 
dui:'ll k:ıdar kolay 1.ar:ıtındaıı tut
ınnkb !'"'" iyi şimdiden Imybetnılş 
olacaksınız. Bunun neticeleri <le 
rok korkunç olncakt1?::. ~imdi beni 
rlin!eyinb:: "İZ hiı' fımctinlz İİLC"
rinde nnfizsiniz. Jlnl ·ek.-. c4 Bon<--
•c, ı:-unu söv1<>vini .. · "lıiiyM< hir 
ırkityn mal;··, o'mr~ nn. fol at ooı . 
clessa" bir nktör olnıı l\tusoliııl size 

Ahmet nğndan nüfus kağıdı l<ıte
ulldiğl zaman o: 

- Mühür mil'? Diyerek mührü. 
ııil uzatma.;'.;ra knllctı. Kulnlcları hiç 
isitmiyordu. Baj;;rırn. b::!.ğını anla
tıldı. Nihayet ıınhyubilml ti. 

- l\lilhürlf' hernbt-r mi nüfu 
kağıdını mı ic;;tiyor-.lln? Te <liyc
rttk uzattı. 

Ütel\l 5:iliit Mehmet kısık bir 
·eo;le anlatmağıı. başlallı: 

- Kemal bcyin yazıhanesinde 
Hıumlinin Kemal beyi" "sen artık 
ı\hmedin ~önlUnU yapnrsın,. diye 
r ica ettiğini, Kemal beyin de "Alı. 
IDP.t. ağa. aklı bac;;mda bjr adnmJır. 
Ben kan~mam. Peki en ne ı~ ya· 
ı~:ıcaksın ki para i tlyorsun bu n
tlamdan ?,, DC'dlğini duydum. O dıı 
Ankaraya. :ıflnm ~önderı.lim. 1\!mı.
nıeleyi ba5f.<ln nihayete katlar tn. 
kip etLlm. De<liğini cluy<lum. 

Suçlu -- Şahidin şahalletl ta
ııır.rnen yalan ve uydurmadır. 

Şahit - MU~ı1e buyurun an
latıyorum, bumm üzerine Kema\ 
bey Ahmcde: ne dersin! Diye 
ı;orda. O da "sen bilirsin bey! Ar
hk canuruı. ta'it de<li, "'U ımrayı bir 
nn en·eı alayım, Jiizuınu var,, de
di, l\emal bey <iz yumnsamak 
ÜT.ereydi ben nraya :;ircllm. "J{e. 
ınal bey senetli \'erme!,, dedim. 
Liman ida.re-ıi memurları para nl. 
mazlar, bu yalan Eiöylii)·or dc<lim" 
ben yazıhaneden ç1ktım, Uir ara
lık Kemal be;\'İ yine laındınnı5. Se. 
nedi eUerinden alm1:;ı. 

Kemal beye soruldu: 
Suçlu - Liman idaresi memur 

Jarma vereceğim diye tasrih ede
rek söylemedL tcabctlen yerlere 
para ''ereeeğiın dedi~ni söyledi. 
Bir de avuJ;at tut.ncağım 'lediğlni 
de hAmlıyonım. 

Suçlu fena halel<' '{lnirlenmi~ti. 
;\yağa kalktı : 

- Benim. elimde resmi evrak 
nr. ı~ttd:ı.yı 14. ı. 911 tarihinde 
,·eren Ahmet sğn clcğil, benim. 
Hen yaptığını it-lcri <ınlıftlerle ve 
delillerle ~bat. <'de<'eğl.m. Tut mlam 
benim e\'imde on 00<; giin knldı. 

- otel parası mı i ·tiyorsun? 
- Hayır, onu dcm<'k bteme. 

dim. Şahitlerim \·:ır: kanm, 'tayın 
pederim, mıseyin isminde biri ı. 
Bu da,'SCryı bann. ı;etiren kayın Jle~ 
derimdir. llü eyin Pekyamau <la 
':>ahittir. 

- Neye ,,ahatir hunlar? 
- Banlar kendMyle 5}1nlıi al'-

'limiz oldn~una 'c muameleyi tn
kip ettiğime bnnclan e\'vel <lör
ıllin<'ü ticareiteki bu ldrcmit i iui 
ele hen tahlp ettim. O zaman lıa
ııa. para vettcelcken ı:eM i gitf i. 
J(emnl bey }<;j bilme1~ JJcn Uh"l'tl<;. 

tını, u~şt~. İ~i tel<emmiil c•t. 
tirdim. Kemal beyin ynzılınnesine 
~itti,r!ıniz zaman rnwınıc•le tamımt
ıh. nen de i•cndi hukkımı alflım. • 

Ahmet ağanın ıoo,oo"eı ı.ır~mit
fcn eline ~ecen ıınm 1':11 lirn. nc:ı. 
lıa lmkiluıtcn dolnml:rılllı mı·: l"ok 
•n is bilmcmczli1't<'n para:} ı mua. 
mcl~ciler mi hak etti? Bunu sn
hitlerfn dinlenrueşindcn sonm nn
lıyacaf,'1z. 

SAIT FAiK 

cok fena bir oyun oymya.cak. t. 
<'3P ettiği müddct-:e hiç ııesinl çı. 
l>aımıı.dan dunıp bckllyecck. Size 
turafsız kalaca~ı ümidini ,·erecek, 
hatta she tn.rafsızlı,i:'l1lı ödetecek 
bile, AJrna.nyaya. ('il iyi flCkilde böy 
ycrek.. onan cenup tnralmdnıı bU· 
lelikle y&rdmı C()cbilir, onu besli

B tR moharrir ıı.rka.daşnnm 
ı .. cndi ıztınıp \'e fela'kctin

<len <.Joğn.n bir eserini okudum. Gn· 
yet "iizcldi; denebilir ki onun bir 
giiıı e<lebiyn.t tarihimizde ebedilc · 
me i için bu krı;lik eser kufi<lir. 
l\.cndl,.ini tebri!t ettim 'e dedim 
ld: 
-" &zan felii.ketln de olumıu" 

hayırlısı! .. ,, 
- lie,kc onu görme eycllm ve 

bu eser de doğmaz olıydı! 
nen de böyle lc;;terdim, fnlmt 

in<mn fcfilketi keneli t çnğınnnı 
Mi. •• O grlir Ve bize çatar. Ilu
ııuula benı.ber fctfıltct ,.c ıztımp
lnr insanlar irin çok zaman denıi
ı·c su 'cnnok gibidir; dalla <laya. 
nıldı \'e olgun bir lmral ter ya
ııar. Jı;debiyntmuıdıı ıztırnp \"e 
tıefnletin eserleri çokt411·, <'iinlcii 
bizde muhı:.nir en muztnrip malı. 
liiklardıı.n biridir. S:ın'atlciır muz· 
1arip ya.sarsa mı g\izC'I eserler ,·e· 
rir? Göte utırap ve sefal<'t tcl•
mcdi: sa.adet ü'Iı:csi:ıdc s:!lt.:ı.ııat 
kur<lu, Jii,on ess'z es<•rlcr ynnıtt ' · 
Sefalet sruı'atlı:fi.ra eser yaratmak 
Jnulretinl vermekten ziyade onu 
öldiinnez ,.e Iasa yapmaz mı'! Bu
na, C\'ct~ dcmel• dnbn.1 doğrudur. 

Ynhyn. U.cmnl llstndımızın p.zl;; 
scwliği Fransız sairi Vnrlen <lUn
ynnm en çok ~alet çeken, utırıııı 
duyan saıı'a.tkilrlarmdan biridir. 
Onun "~fahpuslnr<lan Ulrl,, i• ıııiıı· 
deki şiiri, sa'le olduğu nislıettc ne· 
fis bir p:ırçaclır. 

1844 ele l\Ieı: s"hrlndc dol:rnn 1111 

tı:ıir ~-irmi altı yn.,mda e\'lemll. 
l!Milikte veya. brısınclr, nrııdığmı 
ve umduğu:ın bulamamış olncnl• ki 
kendisini icldyc 'erdi. O sınıdn 
~nir Rimbo ile tıınıı.ıtı. Rimbo on
dan on ya,c; küı:Ulrtü: ~ah1şıklı bir 
gençti; "Gl'mi,, ismincleJ.i meşhur 
"ilrinl on yedi yaşında ncsretmi .. 
ve kendi i de me5}ıur ohnu~ıı. 
Scml:olizm'in ilk salrlcrindco s:ı· 
yılır. Verlen pek sıkı fıkı do t ol· 
dol,'11 bu lıörpe sruı':ı.tliiırln., tab:i 
mahiyette ,görülcmiyen clülde l ıı· 
tınmağı} bıışlaılı, derler. \'erlcn ku· 
ı ısmı Pari.stc bırakt1, onunla t'\ -

'rt>1Ü. lngil tereye sonra Brüksel'<' 
gitti. Rimbo ondan nynlnıalc i~te· 
yince bir s:ı.rlıoşluk zamruımda Ve.I 
len ilıi kurşun sıı..;1; Brabon mah
kemesi tarafından f.d sene hapı.;c 
malıb.iim oldu; karısı da. ayrıldı. 
llrükseJ ve Mans lınpi Jınnelerlnlle 
cezasını bitirdi. "?ıinhpu lnrdıın 
Hiri" §lirini hu sırada yazdı. Ter· 
cUmesi şudur: 

"Gök, ~tının ü tiindedir; o 1.n.
dnr mn\i ve o kadar durgun lti .. 
Uir ağaç ı;atmın Ustündc tlnhn• 
"allAr. Çan, ~öriinen gökteld ı. .. tıı 
tatlı !)mlar. Bir kuş, görünen n· 
J:;açta 5ikayetlerinin tilrl•Usünil söf 
ler. Alin.hım, Allalıun, hayat om• 
<lafür: sade 'e sifüin... O dcrtsit 
uğultu solıirden gelir. - dummdnıı 
ıığlıynral• o çatıda ne yapıyorsun~ 
eledi: - gcn~li.finde en Jmradn ııı· 
~npıyorsun ?" 

m rı;ilrin tercümesi a in onun 
nslı kndnı· ~üzcl ol:ımar.. Uuna rrı -.. 
men 1 . .rnal1

1 Verlen'ln rztırabı ,c 
'ıi~manlıb'I bu satırlarda ~a~ et mıt· 
ni bir yüdc iirperiyor, değil mi~ 

J;m·n;m 1.i Vcrlen hu ı arça il' 
l;emH ıztmıbını kllfi dercecil~ nn• 
Intamndığma. cmin<lir. Hl scttlkh'· 
ri::i ktcdi1ıi gibl yıı.z.'Ullaclığı i in 
o ıu~ııclisini "ba~uın kam" ctfl. 

Kadircan KAFLI 

tiln cenahmı kapıyn.ralt.. sonnı Ilit. Bu <;cn2 üç hazirandan itib:ı.rcll 
lerin kat'i zaferlııo on b~s gün kn- başlaması t:ı.karrilr eden liselerin 
la, ganimetler iizerindc hal• iddia askcrl kampla.rmm hıızırlıklan ya· 
edebilmek için, slzo harp ilan ede. pılma.ktadır. Kampa iştirak ede· 
c.cktir.,, (Doğrusu l\losolini bun- cek talebe!er için dUn clb:SC1t./iıı 
dan da. ihtiyatlı davnınılı). tevziine ~lanmı§Ur. 

Ucyccanl:a devem etti: Bu sene kaJP:!;)lann ht>psiı.<le 
- Jlü'kuemitinlz IUmıoliniyc der ia§e işleri ayn ayn mektep idnı C· 

hn.l bilclirmelidir: l:nr:ır ''erme niz leri tara.f:ndan kamp komutnnııı.rı· 
İit;ln işte size 48 s:ın.t mlihlct ,·eri. nın nezareti altında. temin oluntı -
yonız; ya bizden tarnfa olarsunJz c:ıktır. laşe bcde.ler'ni neharl tıı· 
ya da. lro.rşı tanıfüı.rı ... !llnsoini ~u lebc kendileri verec~tir. Bunuıı 
anda, her ne pllhasma otursa ol- için her mektep ayn bir forınil 1 

sun, lı:ı1·betnıek istemiyor. Çolt yan hazrrlnmrşt.rr. 
lı~ fil~I~~~ cdinılli;',rini anladığı tay. ı l\ıımpa çrk:ı.calt talebeye vcrilC'" 
y:-::-ecıligı ve fop~ulul;'ll haklmıda cck yemekler itin 15.mn oian bil· 
pelc lıötii rapoılar :ılmıshr. Bütün tün inşc ma deleri bö ge inşo 111U· 
ha.lynn erkan harbe nleyht:ı.nlır. dtirlüğü tarafından derhal t(:lll n 
Şayet l\lusolinj tarnfsız knlncağıoı ve tahsis olunacaktır. Bunun içı:ı 
vadederek sizi ntJa.tnuk isterse, yeni bir liste bazrr anmıştır. 
siz de gruıı.nti ohlrau Totinonun Y"ükaek mektepl€rin askeri 
l'ıliJjnonnn ve da!ıa blrlır.ç mllst h- kar. -o'nrı imt.ı'hruıla:rm bitmesini 
k•m me\ ki in isg ı ti , orduln.nnı • mü k:ık p temmuz nyı içl.rde yn-. 
zm rln İtalyan toprokln.nnllan gc~- pılncaktır. Ka.t'i baş an I<' günlcrr 
mcsine nıüsnnde cdihnesini i t<-r- hcııiz tayin ctmomi..ıir. 
,.,mız. Sizi hnrb{' gimıclcle tehdit rı-<':; n sene kn:n'l)J r ynp·l~ rnııJ 
ı:clcrı;e, İtalyan cfüau umumlyc"i- o duğundan bu sene iki d(vre bir· 

(Devamı rnr) <len çıkarılacaktır 
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t.00 • 
l,00 • 

ı:;.oo Kz. 
lt.00 • 

ıs.oo • 
ıt.00 • 

üaz.et~) e gonderllt'll 
t:\ l"IAk ~crı \ ı•rllme:ı 

,., ••..4A.6.6.•4A.A._. ... -...,,,,,....., 

· OündPı•, 
:609ünf'~ 

·~....,.....,. ıy......,..,.. ... ,, 

oıu AJnnsmın \erdığl babeı ı"rı: 

!'('dünya v Zl)c>t ne bir bakış 

fienerai StHvel'in 
sözler .. 

-1. (; h rnı \ UH' l ili' ı;oru .. mı•k uzere 

t ~lnılaıı uı:aı,111 \ l'nt lklbl~ r giden 
'''·~ı~nd:ıhi Hind ı. ı\\etlerlnin ,\. 
~ tı?.atı kumandanı gt>neml Sltlh el 
~ • ti ·nıl tir: 

\t •rırıanvn ul n.ıblllr \e J::tp">nlar • 
ı ~ ııJnını'.ılıclır1 ll r;na ı~ ı:ı bl~lın 
~ır !:lrmım1,z ı~·ln huntf hir nokt.ı. 
ı.. l:itnıan,·nvı grrl nl wuğımn.a 
"llf • 

~ı:>Ur ı nıınlm. Bu nrada \mert • 

' 
kıl\'\ ~tlı rınlıı t\ı• lıurnd., bulun. 

1 \:ok hoı;a gld cek bir h.ııllse ola· 
ktır. 8lı-ırıanvanm geri olmmaııı 
l.trıı !)Ckllde. tnııı.lıu <·d imi lmv • 

11 
tle ba~a.rnblleceı. clılJı bir ı,ur. 

I! llh·enın ~anında 104 kl,i \ardır. 
'Qnların ara ında \merılc.ılı tiımgl'. 
raı !hl rt \merlkalı, Çinli, BirmDD 

•lı 
~ llUba)lnr \e Hlmıaıwıılı kadın 
~t ~ 

, a bakrcılar \'C bir \ınf'ri .. an 
lı 1~ I" he~ 1.'tl 'ardır. 

~ l,pht-raı , " refakatlnılekllı>r Hin • 
~ tarı.a gltınek üıer" ı ma;Hııta :>ola 

ı Ilı lar '" hnnd ın sonr tıınııunrn 
ı~ rıı t'dllmiı. bir h.,ıe du,ınfışlerdlr. 

::ııı,, lıavu ku\''\'etlerine ınl'nııup bir 
ıı;ı &k 1olruJıırı bulmu!) 'c bunlara 

..._ilan 1\N!ek maddckrl atım5ıtr. 
ı 11~"1 g'orıişmr.lerl bittikten ~nra 
' ~e .. ,, 

l\i ..,,netoe.ktlr. 
•11t., tllıan)a yohı lh:t'rlndekl on Çin 
ı "11 olan Kunnlnı;-dcn ı;elen haber. "'t 

1 t6te Aınr.rikn glmülhiJer gruım 
tıı. 1 0eıı ırmatanın batı,.ınd ki .Japon 

'~l .. rloe karıtı taamıır.Jat 'apmı,. 
t 'ılır. Hlltiın \merlk" utaklıuı ıne,. 
lj~ 1 l t llt> dll.tımU !erdir. l>IJ!'ert.ırııftan 
"kloıtan gelt•n haberler• göre Çek • 

'ııc ceııhe inde slmaldı n ba lı.)ara&ı 
'~tıb;, doğnı ınr.ıı ı;.-ni bir !:evirme 
~tketııe Japon kil\"\ etlcrı dlın aa • 
ı.. l<t.ıı&" 1\:\ 8 l.nr,;ı tanrruz.a g~rnı11• 
rcıır. • 
\vıı,trnhaclım ı:ı len haberlere 
r~ o1~ .. unh rdr. bllha ıta "POll;) n on ., 
~ UL'a ı uJ.ıcıtı ı çeknwl.te oldu. 

il \ g ı ı re tıınrru'l. enı Gine 1111 :Ffllp ıı e 
"1:ı:ı olııpon hıı\ u im\\ ı•tlrrlııl.ıı nıc\. 
l , ılk t . geçmek ııı tıııın ~ anı;ı ıı.- ıuır r. ' 

ı.llJ~rl.Htınde ıuıldılclıırı gorulınrk • 

\tııı._ b · bUtün 
.._rebenın baiimdan crı 

~l':'rdekl Jııµon ha,-nku\\ ctlNI 
~!arının lk1 bin uç.lğll ~ lık,;ı•lıllKI 

hı olunmal.taılır .• ınponlar J>ıı • 
~ 1tkı nıUtt.eflk ll!llerlnr k:lrı;ı ge. 

~1Clide ha\aı taarnız.lurı ~11p:ıcal•. 
'ııııı.ı11 buluıınıaını"ılurdır. Hu sa~e. 
,1:1it~flklcr kll\\ctll hu' u to,..kll· 

............... ... ......... . 
ı.-~ 

Meksika,Ja 
Mihver tebaası 

tevkif edildi 
)f~ksilw, 26 (A. \.) - CUmlıuı. 
.. · '·'nma"o kongreden f Pvkniü. edtıecu re- ı n. "ii 

1 
. 

de hir içtima akdetme~ ~1 ,.c mih
,·ı~. %6 (A.A,) - So1yadakl casuı;. ., ere harp ilin ctmc!!lnı konı·n-. 

Juk i§lnln muhakemesine. bıı.~lanmış - den istemiştir. Kongrerun l>Cl'

tır. Suçlıılarclnn biri emekli bir gen~. §t'Jllbe günü tovh~ıp ıbu. knrnrı kn. 
raldır. buı edeceği tahmın e<lıhncktedir. 

Mcksikoda Janon, Alman '"C 1-
tn\\"Rll tebeaları tc\•kil edilmiştir 

. TlmOÇ8DkO ortu8• (:ıunıtkln~. 2s (.\.A,) - Ja1>onyanın 
Hınd.stanı ısuı& ctrnek huırueundakı 

DDD irtibatı lıeıı,•ı maksntları elAn malOm değilse <le 

(&"tarafı 1 inı:ide) 
• Japonıarğ Blrmanyn şlmalıne dört ti.ı 

ı.ondnı, 26 ( . .\. A,) - Ha~of 
kes ınl ndc ~(ddt>tli muhareı>eleı 
devam <.'tnıtU.tP.ai:-. TimO<'enlw 
k.:vvetleri Alman çıkmularına uı:r 
uıRdan t llirrm: etmelctRd)rler. 

:-;tl"hlt'Jik eh~mmivclle bir nokta 
ıle birkaç ş:hir geri ı. ınmışur. 

Hı:rkofun 31) k!l0J1>c-tre flırnnl betı
\öJndn bir ııcktncta Rusar Alma.n 
bürıım hattmdn 800 metrctı.k bır 
gedik açmışl :trdır. Her iki tarafrn 
1cavınlım da ço't ağrrdrr. . . 

u;ınüan evvelki bıibi ı:.ıd<.let.h 
tank muh'll'ebclf'ri görlilmektcdlr. 

Alman radyosunda bir !!p)ker, 
bu mevzıi her ne pnı_ııu:ıııa olurs:ı 
cılsun tutnıalıyız demı~tır. 

C::imal filcsu J6 mnyıstanberi 
Al~anlara 3u lmy:nb-1 ''etdirmıs
l ır: 16 mayıa. 8.000 tonı!ıatoluk 1 
nakliye gemisi ile bir muhrip b:a
iırıJmr.ı ''~ diıkr bir muhrip hasa. 
ra ut;ratıll'l'rştn-. 17 mayısta bir 
düsm:ın naklf,i"C gem.si be.tırılm.J§

tı:. 18 mayuıta Sovy('l. av uçakla. 
rı bir başk-ı ınulu ibi baurnn!jl,'lr
dıT. 20 nı...ayı,;ta cem'an 26.000 to. 
ıdlatoyu bulan 3 n3.k 1iyc grmİ.l!ı 
\nıhıı eı.lilml.ştl r, 

)(o .. kou 26 CA .. \.) - Pazart.e& 
nkşamı Lenlngnıd re.dy< sunun sö,y. 
~iğ-ine göre, l-ıatı şim&.l ~·anı tı. 
\nen gülü cephesinde fazla miktar
da :rr.ils.<itahkmn Alma.n müdııfaa 
n.c,'Zileri Sovycı taarruzlunnı 
gllçleştiımektcdir. KIZllordıı Al., 
nıan mukavemet meırk<'zlerini J;i
rcr birer tahrip etmekte ve du 
ın~n bıullan gef"i almağa boşu b< .. 
~ura çalı!{::ı:ı'ı.ltUıdır. 

men yıgmr§lardır Batş Yunnanda 
ılıı nb' n nsker yığılmıştır. 

~-~~~o--~~~-

Amerikan 
tayyareleri 

Brezilya ;uyısında 
Bir Japon deniz
altısı batırdllar 

\ ı0ı, 26 (r\.A.) - Nevyorktan 
bildirildlj\'ine göre. Amerikan uçakla. 
n Brezilya lnylBl açıklarında bir de. 
niznlt..ı hatırmışlard,r. 

Londra, 26 (A.A.J - Cenubugarbl 
Pasi:fJk hnrp sahasında yeniden hava 
faaliyeti olmuştur. İngiliz uçnklan 
Lae, Rabul ve Amboynanya taarruz 
etınl§lerdlr. Yerde iki uçak tahrip 
edılmlştlr. 

ı..ondra, 26 {A.A.) - Cenup batı 
Pasifikte hBVtl barekAtı neticesinde 
son 9 gün içinde 13 müttefik hava 
akınına mu'kab!I 3 Japon hava akını 
yap:lmıııtır. 

ıss Japon uçağ"ı tahrip ed!lm~tıı-. 
Bıı.lm kaybolan uça'k sayınını dört • 
tur . 

Mareşal lıaytel 

ıomıda 
tBa .. tarafı 1 indllc) 

Janabllir. Mar~&l Peten bUtU'l otorl. 
tc Jn! Jrnybetmek Uz-Orctlir. 

.f<oRs.tKAD.\ :St~ı\ Yt~ 
l'l()\'1ı"ETl..F.R TAK\'IVE ALDI j l..&ıdra, 26 ( .ı\.A.) - Laval, Pa. 

Stokholm, 211 ( ,.A .) - Bır Alman rlste Almanlarla ycnı görüşmelerden 
kaynatmda.n alınan habeııere gore, 1 sonııı bugtin Vl~ye döı:ıilyor Burada 
Ruelnr Harkru' çevresinde bUyllk tak. ' Tunus valisi ve 18 belediye relsllc 
Yiyeler Rlmışlardır. Ta.orruzun tekrar 

1 
gBrUşecektır Korslkada İtalya lehin. 

bqladığmı hlz1.at Ruıılıır habfor ver. de bir nUmaylş yapıldığı söyleniyor. 
ınektedlrler. Musollıllinin Fransız mcseleslle meş· 

Pravda gazetesi Harkof muhabiri • 
1 

gul oımıuımm, artan zorluklar yü • 
nln harbin yeniden bUyUk blr şiddet. zünden, halkın dıkkalınl başka un·a • 
le devama başladığını kaydediyor. 1 fa çevirmek için olduğu söyleniyor. 
Almanlar muharebeye tank ve piyade j 0-----

Ytğtnları atıyorlarsa üa hiçbir netı • 1 Malta üzerinde düşürülen 
Ce alanııyorıar H.ııslar ele ~"•"lrdık· ı l · ....... tayyare er 
lert &.razı \\zerinde mevzal.-rinl tah • ., A \ ) B Alman 
kinı etml§ler ve son 2t .MiO t urlındıı. l\IKIUI, Nfi ( , • .)_ ır 

1 Almanıarrn ı ti bl k 1 bonıba uçağı lıe lkı İtalyan nv uçağ ıı nat ettıklerı rço 
noktaları vaut t I I 1 pazar günil Malta tlzer!nde tahrip e. .. .. e nı !J erdır . . ------o · dllmlştir. Pazartesi gllnU bır dllımınn 
f 1 avc~ı t.ııhrlp edilmlıı iki bomba ve 
skoçyada 3000 amele grev dört av tavvıı.resl hasara uğratıl • 

yaptı 1 nııştır. 
vı,ı. 2G (.\.A,) - lngıı z bal!mına Hasara uğratılan dUşmıı.n avC'tlR • 

gör<', doğu lııkoçyada. Sl)QO ka.dar 8 • ı nndan bir .uınesi gahp bir ıhllmnl» 
mele ı;rov yapmıı,lar:ıır. 1 gôı e Usı>Unc dönmemiştir. ~ lıtııbtlım·, e mu\ 11 trıılc olnııı!I • 

~k::ı~:n~;.: lı~~~~~!:lı~:~ G ı da madde 1 e rı · '-_;l'tı7 etml,p"<·eklrrlııl' k.lti naır.arlle 

~· . 

Yakacak Ofisi t~.~=~~!! .. ~~~~~.~yn .. ~.~?..~.~~ .. ~ 
b apıJ/nnkta olan· gıda nıadde- lar, ekmek kartlarının son üst kUşe· 'lU sabah v·ıla'" yelle ~e:ı ~:v~ıatına bu sab:ı.btan itibaren Sındckl (nıayl8) kelimesini keserek 

tır Bakkallar, halka Pi • halka. tenlatta bulunm!lkladır, Tev. t başlanmış · d ,. t kta 

O 1 t ld ğ vr peynir a6ı ma • zı edllen pirinci kilosu 53, turyağm P an 1 yapı 1 ~ı;f~/u:ı~~k~E elindeki ekmek kartı kUoeu lM. peyıılrın kilosu da 100 
" u d ki bakkala rnUracaat ede. kuruıtur. Beyaz peynir, geçen ı.ene ('le Uı ile sem n e gram ına.h~ lUn ~ak ofüılnln ı;;al~ması ve of rek yarım kilo pirinç. ;>1lzer !J den tamyağlıdır. ~1tıa odun ve körul\r hazırlan • 
~ ltı bir programa bağlanması 1. 
"lıuıron vılllyette \ alınin nezdinde 
~ '•antı yapmışbr. Toplıuıtıya, izmirde iki cinayet 
~~vtnı, ;,akncnk ofisi mUdUrU, 

ış bir k ımUr odun toptancl8I 

~ et1:111§t1r. B • 
~ lld!ğim!zc öre glSrU meler es. l r baba kızını, 

arkadaşını 

bir genç 
Öt dürdü a köylllnUn bu a)l rda tUccar 

bıJıa zaten çalı makta bulundu. 
'-t11ıısa1 sah:ılnrının ötedenberi 
~ Olduğu. binaenaleyh ofisin 

lııtı ullııe başka böl clerd istihsal· 
t.ııırnuı etrafında rıklrl r beyan 
ittir 

t l' taraftan hab<!r aldığımıza 
acak of ıs b r umum mUdUr 
~ ldaro eı.11.l c ktlr. 

~aYıs ayı içınd petrol almak 
dat'ılılmı~ olan !!§lcrle hazıra• 

"'il !le kRdar petrol dnğıtıla. 
t Bakkallara bu ;yolda emir ve. 
't, 

de 

l:::nirden bildirildiğine göre, Bı· 
:-.ne:.i Aıiziye mahalle.sinde 52 ya. 
smda Ethem, 17 yaşındaki kız.ı Mü 
nevveri, evinde kiracı olarak o.tur. 
duğu Sııbr! ile t-vlendirmck ıste
miP, k17. ie~ sevdiği amel~ Aliye 
kaçmıştır. Bo.ba huna kızarak Sab 
1i 11c kızın evine> gitm'R, kız kapıyr 
açmn..'"ll...:, arka bahçeden bir mek. 
tebin arsasına atlamıştır. Baba kı. 
zmı, nihayet bir hcnd(:'kte yakala
mış, 12ycıiuden bıça3dırarak ol-

dUı müşlilr. Katil baba Ht> arkadaşı 
)'& kalannıı~ tır. 

.., nrlan bal;!ka Alsancakta Ak-
oıı k . A el i sokağınd3. tcnr- ecı rm.an-

en zğl. rol birkaç misafiri ile 
do o u · -

. tl "'I1lP içmiş, sonra. sokaga 
cvın e ·:f<: • • • k 

, .. , k fa~n şarap 1çıp ıçm me 
C•iC •• 'O ·rı · ·J milnakaşa 
il .. den m·safı "n) e 

\ zun tt·· . Ka • u11tur Tem uscyın • 
:,:a. t.ut~şrr. ~·raf~dn..'1 bı"nklanarak 
rat erya k'k t aevam öldürülmüş+Ur. T:ı.h 1 n a 
olunmaktadır, 

Da/ kuper 
dıgor kı: 

İngiliz donanması ı 
bagtlaklala 3 mıalll 

ol İn alıdır / 
\ iıtl, 26 tA.A.) - t.onaıada bir 1 

nutuk söyliyen !)af Kuper hiçbir za.. 
man İngiliz imparatorluğunun bu kıı. 
dar tehlike ile 'kuptılma.mıştır, de • ' 

• 

. 
3 
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I kna ve cebir 
Sık sık görülen veya rıutlanan hallerdendir: T atbi 

kinde fayda umduğumuz bir likri tatbih ıahaıına kor
ken tJeya bir fikrimizi etrafımızı çevirenlere aıilama.k 
iıte;ken etralımız.dakileri ihna yoluna git.mcz., cebir kul 
lanırız.. • 

Bu ne yanlı~ bir harekettir ... Etralınızclakileri ikna 
habiliye!i.nden mahrumıanız biliniz. ki fikrl!1~z daha n~
ııc hc..!indeclir, olgunlafmamııtır. Onu bu halıyle tatbık 

etmekten fayda eleği/ zarar görürsünüz. Çiçeron ne gü. 
zel aöylemiıtir: '·tkna insana, cebir hayvana yaktıır.,, 

mlş ve elzem olan donıınmanın bu • ıL-----------------------------• gtinkUnlll 3 misli olmMı icap ettığtnı 
illı.w• etml~tir . 

--~~--o,----~-

Ruzvel t '614 milyon 
munz.am tahıiıat iatecli 
\ B§lngton, 26 (.\ .A,) - CUınhurre 

ısı Ruz\•eıt kongreden bahıiyc lc•!n 
614 mtlvon munzam tahsisat ıst • 
mıştır. 

-~---oı~~~~-

A kcl eni zd e bir mihver 
kalüeıine hücum 

Londra 26 (A,A,) - lngili.z tayya.-
releri Akdcnizde bir mihver düşmıı.n 
nakliye kafilesine taarruz etml§Ur. 
ı gemi ile bir muhrlbe ~abctler ol • 
muştur. 

Yeni Delhicleki lngiliz hava 
ordusu ıözcüıü dedi ki: 

Hindistanın hava 
müdafaası 
kuvvetlidir 

l't·ııl UClhl; 26 (A.A.) - Yent Del. 
hıdekl İngiliz hava orduau sozcUsü 
havalarda Japonlara k&I'§ı koyablle. 
ceğlmize o!BJl ıtlmadınuz azalmak 
şöyle dursun hAdl&eler tayyarecılerl· 
mizın ve uçaklo.rnnızın UstUn evııatL 
na olan ınıı..ncımızı b!Ublltlln arttır • 
m~tır. Muhakkak ki sayı bııkımın _ 
dan mll.savlliğe yakın bir nı.sbet da
hilinde hava Mkinıiyetin! tesis ede. 
ceğlz. 

SözcU Hindıstnndakı hava ınUda • 
!aasınm mıisbet kuvveti son aylar 
zarfında çok arttığını ve art.makta 
deva.m ettiğini fakat meaelenin bil • 
ton ıu:amettnı muhafau eytel!iğ'ınl 
ilAve etmiştir. 

SozcU Birmanya muharebeııinden 

lbahscd rck bu memleketteki ha' a 
ha\'a alnnlarının .kayıbı ve hava tak· 
'\1ye kuvvet.ıerlnin Hlndl.stan "c Bey. 
U'uıdaki Ualere gitmeleri mubarebenln 
aon ııaftıaları üzerinde çok tesirli 
olduğunu aöylemtş ve dem~tir ki : 

o aırada dU~man ha"a alanlarıını • 
zı işgal etmekte ve en ınodenı uçak. 
ıarı getirmek aurctile kendi ha\'I\ 
kuvvetlerini arttITmaktaydı. Dlıııman 
bu takviyelerle b!zı orta Dıı ınaııya . 
dan tnrdedebilirdl, l.ira ••rada yerdt>. 
ki kayıplarımız elde mevcut takviye 
ku\·vetlerine nısbctle tıızıa oımuqtu. 
Nefsi Hindistan ve ~eyJll.n gtb! antl 
bölgeler çok daha önemliydi. Hundan 
dolap o eırndll takvıyelerl HtndLsta. 
na oo;ı-ru almağa bnşlamııJ ve bu a_ 

rada henı Seyltlııda bulunan Usler 
de toplanmıştır, 

f~çilK HABERLER] 
" Emekli dul ve yetımlerln Uç ay 

lıkları l haziran paznrtesl günUnden 
ıtibnrcn emlflk ve eytam bankası, 3 
haziran çarşamba gUnUnden itibaren 
de malmlldUrlliklcn tarnt'ından tedı. 
ye edllecekllr. 

• Geçenlerde lımanımızdakl bir 
ecnebi \·apurunn giden Sellml auın. 
ıia bir polis memuru. motoruen ıl~c
rek boğulmuştu. S !aminin cc eJı dün 
btJlunmuş. adliye doktoru muayene • 
c'len ııonra dc.fnlno ruhsat vermiştir. 
* Bugünden lt!bal'cn l<lı ojene \'e 

Margarin yngıarına el konulmuş 
b:ılunmnktadır. ldrojeı..c ya 'lar nf'bs. 
ti yağlardır. 

* lçkill lo .. aıılıı sabıplerl bel<>dıye. 
ye mUracaaUa bira !lyatıarına zam 
yapılmasını istemişlerdir. ı.o~ant.acı· 

ıar bira §lşeıılnln 40 dan 45 kuruşa 
çıkarılmasını llt'rl sUnncktt>d r. MU. 
racaat tetklk olunmaktadır. 

"' Donannıro. komutanı nnııral Şü • 
kUr Okan dUn vali ve bel'Cdi)·e rei.sl 
doktor L\itll Kırdarı Zi) aı'el ederek 
Aksarayda pııtlnyan mermi dolayı • 
site donanma namına teessUrlertnı 

90 tramvay 
depoya çekildi IDUNYA ~' 

DONUYOR 

Tramvay iclareıi 

Yeniden baadaJ ge
tirtmete çaUtı;or 

Sekiz senede ·erlikten gene. 
ralliğe \.efri eden general 

Klozel marefal olmak için 
40 sene bekledi. 

fatanbul tramvayları için geçen Z.,ransa bundan yiız sene evel 
iki günd1: il. m ref,clını birden kıs h.'1ctııH

1

a' binbh- mü~ktilat il: kaybetti. !\foı'C.. ... ı Montcyin ~ 
getiril~ h3ndajlarla te.kerlekleri lümünd~n 24 ~ t sonra mareşal 
~aıulmu,; o au tramvav nrnbnl.ırm- Klozet 21 n ern 1 <-i12 de ruhunu 
don m:ıa<!usmm bandajiarı d:ı aı;m teslim etti. 
mıF >l<lnğundn bu rootoris V\! t'O· 1772 de doğm•ıs olan Klozff 

moıklan bir<>r lkis<>r depolara çek 1791 de neferd·. 1799 da 27 :ı,a. 
m .. k mecl>uriyetl h:uııl olmubluı· ; şındn general oldu. Klozel ihti 
bu suretle depol:u"l. çekilmiş olan 1fıl ve imparatorlu devirlerinde 
tram·m.} araba.'nrının yekfınu dok- Piren~ ,.c ltah a ordularında ken_ 
sam bulmu§tuı. d~s·ni "'Ö terniı:. Napolyon 1..ama. 

r~weic •. müte:nadi teQebbü.slcı- nmda ı"'lnndr, \vustur~a. tspa.n. 
le R·1man.) uy:ı kadnr g 'tiribnı!l ya \ e Porte!~izde tanınmı bir ko· 
~25 'b~ııdaj vudır ki bunları şt:h- mutan olarnk m ydana çıkmıştı. 
rimizc getirtmek bir türlü itO.bil 
olm uıuntt.: .Muha.berc ılc hunla. Fransada un:para orhı•jun avde.-

j t b g"'lmes.ı· knb'ıl ounı. tinden sonra • nı>olyoı a sadaka. rın s an I? ::ı ~ • f r-. . . ..zd 
vnr.nğı r.nlıışılmış olduğundan tram dtı.?ı n!uha :ıl~a tt ı.,ı dıcıdn ~o ekn 
~·a;> VI" "lc-k•rik umum müdürliıgU llHffiU§ ve .:ı n or u ~n u~ 
belediye ıi)s~tine bir memurun 1 ya..,~s~ı. 1~30. da 

1 
~:~ Fılıp 

l 11 ;-..., ...;bl '-ıı'daJJ .... 1 a. kencfu:ıııı C~:ıyır orctil~r.ına ku c\ve~c o<ı,.. .. D' ..,. • .... TPI ı L :.d b .. 
Iıp getiını ·:~ ilzcrC' P.oman"ayn ~:Wdan yaptı. "tozc ~ı:;. a u
gönderflmesinl te-kJif et.mu tir. yuk mu·:affnkr.} e. er ') f. rdı ve 

Di"'er taraftan venidcn bandaj mar~al oldu. 
mub:~"8a3: için li<; memleket ne Arap a~ ... iluin sığın.ak ~·~:·i olan 
tf'maqta bulumılmaktadır. Bu te- AtlM d<ıglannda kım.~?ın geç. 
mas ve tei'ebbiisler benfü: müspet miye cesaret eden~ıy~t.e~ı ~·erler 
bir !lafhay 1 ı;irr.ı1>miqt~r. den ordu.sunu. ~PC'lrdı. • .Jıyetm

-~----.o~-~--
de bulunan b·r suba~ bu geçış(> 
ait hatıralarım ~ azarken şöyle 

Tak.ller dolma' diyor: 'Saat yed.de ş1mdi:ye k~
dar ordu yiızli görmemı bu dag-

'apabll8C8k ıara tırmanmıyn baslaık. tık du· 
rak yerinde mareşalın gündelik 

B:11.ı soförleıfa dolmus adam ta- emri okundu. "A ,erler: Oç renk
~ıy:mık fazla p:ı.m Plılrkları gö. li bayrağı Atlas dağlarmm öte. 
ı ibnıüs, seyrils~fn- mtidürlliğü bu sine dikecek medeniy~te tic_arete 
vaz!sct knl'§lsmdn bunun la."-ak- ve sanayie yol ::ı.<'acagız. Siz bu 
lıktnn ,.,..rnnlmasmı llizumlu bul- , gü?.el ve asil teş..:.bbü~ la}'lk ·ı. 
nmcıı ur. 1 nız. Burada s:?R ba..,,ka bi~ ada· 

Bu sur tlc- hem halk ntaatıl- 1 nun lisanım I,ul!anarak dıyece
mnkUın k•ırtulı:ırnk , hem_ de traro. ! ğim ki 40 asır bı.ze ba~~~·o~. lm_ 
\'O\ ve otob:i., e:-de-kl yuk kısmı'll za Klo7,e}., Tepeye geldıgımız va
azultılıımı olnCY.ıktır. kit !!5 pat'ça top atıld . ı.iç renklı 

Bu takdirde ta.kc;ıl r muny) en banak asıldı. mtizika ':\larseyye· 
biı durakta ve mu:ı)~·en ilcretle zi °Çaldı ve aRl, rlcr '.\ aşasın kral 
yolcu taşı) acakl:ı.r ve sık sık kont. ' diye haykırcitlar. ~ğleyın crdu 
rol edıtecckle'rdir. yeniden hareket &tı ,.e. b t s~t 

-----<o sonra dii!mlan başka hır mu ikı 

Zamaı: e bırıızı ~ça;;ım~ı~ya;..-ba_.ş.ıad.1ı1ııı· -----

(B:ı tanrı 1 in,.i<le) 
deki büvlık ı e~lilm le\•hası•ıı her 
zamaııkl w~rind,. o madığını sol 
tıır:ıf.ı almJı"'ını l?om üştür 

Direkt•>r. cv·ı· ,, ) e:ı ine KO~ • 
nınk ıciıı kcnn '1 ('ekmek .ste-ınif>. 
frtc bu ~mıin l \hanın aıkasmd:ın 
fır' an ir! \'an bir şahıs vılclınıı1 
h:ı:i~ le kap.Hlsn rıkmı". kncnıa6a 
t:a~inmıı:tır VPı.iyeti ınhynn uj. 
rektlJr ı::aşkınhğr ger('r geçmez aı . 
kasmdnn f·rl3ll~I" \'C caddede: 

Hır!{t.ı: \'aı .• tutun! Diye ha-

Pamuklu tevziatma 
ba§lanıyor 

Yeri mııllar p zarları hıızıranm 

b 1 lnd:n it bar• n pamuklu tevziatına 
00..,Jıyacakları.lır .. Iı,ış alanların han. 
gi bavilrr müracııat ccL.•~kl~rl bu • 
gUnlcrd" UAn oıunacaktır. 

HenUz fış almamış olıınıann, la.§6 
mOdUrlUkleı ine muracaa llan blldl • 
rllmektedır. 

-------oı~-~---

ğıı mnL:.ı l>.ııılamışl:r. ı .. bulma yurdunun faaliyeti 
Dirı>ktorlin frn adı ür:cıı :Jle halk :r 

''e po'ıı::Jeı de iri ;-ı.m·ı ve paı clesütü 
ııalı"m pc i ıe .. ii<"ITıilqkrdh . Mcç
h,ı adam her ııı.>clense hızh kocı:ı. . 
mndıi!ıa<:fan 'akıı.J:rınm·e \e hunun 
8 rn o zamn n a:ılaı:ılmıstır 

Zira Ma.'at\•alı Abdullah adında 
olrın l.:u adam, mnğnzn<l:m çaldığı 
~iı birinden bo\ tom 7 takım elbı. 
se~ i b'rbiri UYt.üne ı:hmi.cı. Üz.:'rinr 
de <?U:rr.J bir p:irclı'>Qıl ""cirmişuı . 
lt>tP kararnamnsına ve biı kn .. yiız 

EminonU Hnlkevine hı;lı ıı:bul-
m'.l V<' kurtarm:ı :ı. urdu, ııllŞlTl'lk 
ief iyen eı s bulnınktacln·. 

Yurt ö.J) k.işl.)i Pa.~t:ıh c cam 
fabrikasına yerlcştirmif'tiı · Bu su. 
reUc muracoat c>d<.>ııler anısında 
orta mektebi, lıse) i b tırenl~r de 
,·ardır. Bu ycıv\e "Jmdil k _,o va . 
landa!'! nrıııdrrılmnktn, ve oun 11-

ra sıcak ) • m"k \' :-ılm .. ktedir. 

metl'e tPı.er1" rnknlıınmas•n'.ı t-u se- Bog-az.iri lise:;i n~riyatından 
be1J olmuı,tur . :r 

Malntvrıl? A bdullahın mağaza~ a l'ılk'""k Ziraat :\lılhendlsl • l\fu:ılllm 
gıinrlıiz rnütdeı i gibi girip içC'r·de 
kaldığı ve gece'P\in elblsdr-rl gi. 
Yerek sabe.hlcsin kapı açılır açıl
ma kacmağı tasarladığı anlaşılnmı, . 
l'iitmiımt>şhııt mUddeiıımumtıiğine 
tec:lim olunmu~tur 

M. HADi OGET'in 
Kıaa '*' ö1. blt!.ilerhı \t: Anatomi 

rtı,,oloJlııl ~·ıkmı11ır. \akıt Klta~ln

df' utılmıı!ihdır 
blldlrmlııtir. 

• DUn bir altının 
kuruo. külçe altının 
kuruıtu. 

fıyatı 32 lira "40 • • Murtlkl llenılnln ülmtyen melodllrrlni dlnlNnek, dünyanın t'11 JÜ. 
bir gramı 452 ! 

• Akaaraya dU,şen glilleden yara -
lanarak Ölenlerden Ji'ikretln cenazesi 

n•I "'""il tı•norunu aıı.-,, lamak itin 

" t er,embe üpmı LALEııaemaııada 
St'nooin .-n zeıtıtln mııııikl bayramı ola• de dUn, Cerrabpap hastanesinden 1 

meraalmlt: kaldırılarak Şehitliğe gö· 

mülmU,tUr. Merasimde Kara ye dl' • s E y 
nlz .subayları, mUlkl <rkA.n vıa bır l 
denb: mU!rezeaı Ue kalabalık bir halk lı•••••••~rtnı sinnete ,._..._ burlanınız.••••••I 
kUtıesı. haı.ır buluıımt14tur. 

BENi 



4 

iKTiSAT: 

.., stem 
(Bn~tarııfı 1 ine.ide) 

esas tutmak Jl\zımgeldiği kanaatinde. 
ylm; bunu her zaman tekrar elmiş · 

l"nzıın: c.~,,.OTTO tim. Ve §imdi de aynı flklrdeyım. Dev 

E 
ıet teşkllıı.tı hnlkııı ihtiyaçlarını ta • 

-,Ki ticnrct sistemi, bu- mnmen kargılıyacak .,ckllde teessüs 
;! lnkU ':ıziyet J·arşısuula ederse 0 vakıt blZ blrıı.z rahat e.Qerlz. 

çuluniı •. Bu ı;"stcm ne kadar BugUn devlet LeşkUlltı bu vaziyette 
tulnil c <'dılirsc edi' ht, bir dalın de~ıldlr. İa§e ıı;ın bUyilk teşltılat yap. 
eski 5<.'1tlioi htılr..m•J acaı:;'111dan ''ge malt nıecburiyetlndc kalıyoruz. Arka. 
nt s:ıhıı jl,t :UHJ atının" tııtbikfnı daşlarım çok iyi bıllrler .ki, birçol' 
zaruri kılrıııstır. ..ıevletıer harp haline geçecekleri za· 

\'ııl.tlJ le c:u !i !,ilde beync!milcl mnnkl vnzıyctl sulh zama.nında dlişU. 
blr istih al p um ortaya ntılnu~h: nerek ono. r,öre teşkil tıarını nazır. 
her mcml ket Jıılnız, az emel;; mu- ıadılar. Bır seferbcrlığc geçmek ic;ln 
kabitı elde ed('bilcceği malları 11z1.mgelenleri zamanında dlişllnmU -
ı,,tih.,,tıl et-ıln. l\"uht.a!; ohluj;u diğer şOzdllr. Faımt bugUoUn ihtıyaçlan. 
malları i t• tliğer memlcket.lerle yalnız devlet le§klıtı.unın değil, bUytik 
~ apnc:ığı ticaret s:ıycsiıı•le elde et- elıirıerin beledıye teşeltkUlleri:ıin de 
sin. Ilyıır.lnıilel b1r i taksimi ma. htlyaca kAtl gelmcdiğınl göstermek 
lılyetind olan bu iktl :ıt 1 temi.ı- t<.' ve ona 1:arc bulnıak da hUkClmctc 
de'l huı;Un "az ı;e.çilm.iş!ir. dUşmektedir. Ve bu tcşkll!'lt da işo 

1911-18 harbi bu it,t:,..:ıt si taııi. hazır oımıyan unsurlardan vUcuda 
nin dün.} \ p:ı7.nrl:ırınn muhtnç \'e 1 geldiği için muht • cm nrkndıışl:ı.rım 
h:ığh olan rr.llletlerfo ne t.;cldldc Rana Tarhanın l§aret ettikleri glbı, 
mall\'olıluklnrmı bUtUn telerruati- aksakl•klar görUlmekted.r. 
le goı;termlştir. İptld:ıl madde \;.c.bll bunlar yeni girdllderln bu 
alı:ıl:ırında.n, hnrıı dola~, iyle, yo. l§lerln safahatını yavaş ynvaş öğrc • 

lu kc 1 en 1 ir mllletin iktisadiyn. neceltler ve tr.ı iıılere yavaş yavaş 
tı, biran bile i .llyC"rnez "e durak- alışacaklardır. Bu arada bazı fcnalı ~ 
lıır. l>iger t..ırıı.rtnn bu be.} n imi. ıar olursa bittabi bunlar da görUlllp 
leJ ticnr t .. ı teminde i c konjonk temizlenecektir. 
tılrlt"r eksik olmazdı \e bu so.. pE\'LET TEŞKiLATI 
bcııtru dolayı blr memleketin lkU- • DE01Şl\IEL1DlR 

e 1 
Tesellüm işi, hcınilz doğrudnn 

doğnıyn ait olduğu daireler tam· 
fınclan ya.Etlmıı..lttndtr. Burado. bii
haf!sa şunu tebarliz etirm"k iste
rim ki hn.ki..l{a.ten tesellüm işi içtn 
yeni bir teşkilata ihtiyaç vardır. 
Ancak evs.ıfı taayyün etm§ mevad
dı, ticaret vckfileti veya diğer 
kanallarla tedarik ettiğ'miz mah 
devlet luna.lı ile vermekteyiz ve 
c.-nlı;r: maliyeti üzerinden veriyo
ruz. 

Satın alına işleri: Satın alma iş. 
leri yn doğrudan doğruya ticarj 
birlikler, yahut resmen ta.nmmış 

mü?Sseseler vn.sıtaailc ynptırlımak
t:ıdır. Ticsret Vekaleti bu tarzd3 
karar vermiştrr. Mnamnfih bu me
selenin üzerindeyiz. Hariçteıı :G -
nıarlan:ın mUbnyaatı birleştirmek, 
satın nlrrk€'n resmi müesseseleri 
ve ticari biroiklerl tavzif ederek 
bunu en sal m bir şekilde ynpmal: 
kararmdayrz ve tatbikata dıı geç· 
miş bulunmaktayız. 

TEŞKtJ,AT fü\DI~Ml~ KAl>J~l\IE 
u.ımumt 

En mühim cbva, arkadaşımın en 
son mevruu bahsettikleridlr. Bili
yorsunuz ki arkadaşlar lrlz ancax 
harbin istilzam ttiği teskilMn vo 
tatbikata 1910 senesinde b:ı"ladık 
ve bu teşkilatı kademe kndc?ıe 
ihtiyacın gösterdiği !Uzum ve nis-adi hayatını tehlikeye dil ürür<lil. 

Bir memleketin elinde, kriz za. 
mıınında, c'lrı;ilc ın.'lllan mUbatlclc 
uretiyle trunnmlnmak için elde 

kıymetli sU>I< bulunmaynıca, tehli
ke <;on dcrcee artardı • 

Bu m:ıktat naı.ardan bunda her han bet derecesinde ilerlettik. B ruıen
gl bir mllşkUlAt tasavvur etmem. Fa· a eyh tedbirlE>rin kUl halinde ol
kat teşklllı.t bugUn IA.zımdtr, yııpıla. ması ve birden aJ.mm:ı.mcısı ta.bltdir, 
cakt,tr ve yapılması nlhayet kUtlenln Yn,·aş yavaş b::ısladik, tedbirleri 
menfııııtl lcabmdandır. Yıılnız, evvel- de kademe kademe :ı.ldık. BJ ted· 
ce de arzettiğını gibi kemmıyctten birl.erl kül hal:ne getinnck igin 
zlya~e keyfiyete verdiğim kıymetten vercliğiniz salAhlyetlerc iAtin1t e
ve sözden uönmU§ değlllm. Dalma o. derek mütemadiyen çahsılma.kta
nun üzerindeyim. Fikrim §Udur: 1 dır. Bugiin.lcü vaziyette dahi t<:ş • 

Bqgiln harbin baglıı.dığı gUndenberi hfüıtın ne ke.dar mühim ve yorucu 
yap~mız tecrUbelerle görüyoruz ki oldnğunu yakmd:ı.n bildiriniz. 
dev!~ te~lltı.tı "a,. dan "a,, ye kadar Bu işlerin gün geçtik~.e dalın zl
ba§ta.n ba§a bu memleketin ihtiyaci· yııde tekemmtile gideceğini göıi.i· 

ec 
(B:ıştarnfı 1 incide) 

ehemmiyetli ellere tevd: edilemiyeceği 
hem de muhterem baıvekilimizin, kem 
miyet yerine keyfiyet vadinin yerine 
getirilmesi gittikçe daha güçleşeceği 
endişesini duymaktayız. 

Münhallere yeni ıayinler yapmamak 
mevcud kadrolardan r::ısarrJf ederek 
artacak memurları ye:ıi i$1erde kullan 
mak, askere olma işlerinde cephe ka
dar mühim o:an cephe gerisi i}!eirni 
sarsmamak; iaşe iılerinde resmi ol· 
mayan teşekküllerden aı:ami istifade 
etmek bugür.ün işlerini temin için baş
vurulacak tedbirlerdendir. Devlet kad
roları bahsinde gurupumuzun ehemmi· 
yet verdiqi malüm olan ücretleri maaş
lı yapmak meselesinin ve bugünkü sa
fahatı hak'.ı"ci,., büyük meclisi tenvir 
buyurmalarını bu münasebetle muhte
rem başvekilimizden rica ederim. 

Paranın kıymetini korumak husu
sunda hükOmetimizin hassas bulundu
ğu encümen ma:ı:batalasında da kayd 
edilmektedir. Çok yerinde olan bu has 
sasiyetin artmasına zaruret vardır. 

Geçen sene bütçe müz.Jkeresi münase 
betile devlet mübayaoları kabil oldu· 
ğu l:adcr birleştirilm~ini, mutavassıt· 
farın mümkün olduğu kadar azaltılma· 
sını ve mübcıyaa ve tesellüm İ}lerinin 
müessir bir kontrole tabi tutulmasını 

rt"nni et'Tliştik. 
Encümen mazbatasn öğreniyoruz 

ki el konan maddelerin satın alma ve 
d~ğıtılmaları bir elden idare odilmek· 
tedir. 

satın alma ve teselllim işlerinde 

daha şümullU tedbirlerin alınıp alın. 
mo.dığının beyanını sayın hUkClmeU • 
mizden rica. ediyoruz. 

acçcn yılki temennlleıimizdcn biri 
de §U ıaı: Eşya fiyatlarında yüksel -
menin tçUmal ve lktisadt mahzurla. 
rından bll§ka, bUtçe muvıı.:uneslnde 

yaptığı makils teaırı de göz önünde 
tutarak bunu önlemek fçtn bUtUn ted 
birlerin kUl halinde, birblrlerlnl ta • 

Son ) lrml sene içinde her mem
leketin otar~lli bir ildi t si temi 
gUttüğURü gördUI•. Otarsi, kendi 
kendine yeterlik man::ı.sına gcl:ne. 
mcUdir. Bura.ön, otn~i istemi 
ile şu knsdedllrucktcdir: her mem. 
lc"ket, l<eıuli t-011rağmc1al•i zengin
lil,lcrdcn, bütün milli knn·etini 
seferber C'tm~k suretiyle 1 Ufa.de ıe tellf edilebilecek oekllde tebdil e. yoruz. Meseüı., ııııa ihtiyaç madde- mıunlayıcı ııekllde alınması idi. 

lcrde bulunurken bilhassa. bugtlnlln 
şartıar:ı hus:ısiyle içinde tatbikln tav 
11lyeden çok c;Un olduğunu blllyoru::. 
13UkCtmete blltnn kuvvetimizle yar • 
•lım etmek azmlndeyiz. 

Blitün vatandaşlara düşen de 
Jıudıır. Çünkü hiç bir tcdbinn no 
kadar isabetli oluma ol.sun bu nl'İ.1§ 
küt 7~'.lmruılnr iç"nde hafifletilme
ııi vn.tand:ışlann feragatli ve sı· 

ı·ak ml.iza.heretine dayanmazsa, tam 
muvaffak olmasına imk!'ın yoklur. 
tnsnnlarm ölüm dirim knvgnsmda 
boğa.zla,_c;,mn.kta bulunduğu şu za -
mantla durumun fevkalade aı:'Irh
ğmı u,.m kr.vrayarnk hafiflP.tilıne
!lİ hiç kimsemn elinde olmıyan ~· 
tır:ı.plara bilerek katla.nacağız. Hiç 
hir vıtta.nd:ı.şı aç ve çrpbk brrok -
nuyarak ve fa.kat bundan fazlasını 
da beklcmiyerolt ve asıl kuvveti
ni imanımızdan alarak safları stk
l.'.ı§tıracağ?z ve silfilı e1de uyanık 
diprlirl dııyP.nacağız. (Bravo seı.le· 
rı, alkışlar). 

Muhtelif mebusların 
mütaleaları 

ı\11luıra., :?5 (A.A.) - BliyUk l\llllet 
Meclisi bugUn reis AbdUltuılllc Ren -
d:ının başkanlığında toplanmış ve 
11H2 mın-azenel umumiye knounu 
mlh:nkereslno b:ı~amrşhr. 

Meclis mllzakereyc geçmeden Un~ 
oe bUt~o mUznkerclerl devn.m ettiği 
mUddetçc hergUn saat 14 de toplu.o. 
nuk karannı almıştır. Maliye \'CkUl 
J<'uat Ağrahnın ve parti müstakil 
grup reisi A11 .P..nn& Tnrhanın bütçe 

hakkındaki beyanlanndan sonra, gı•. 
nemi İzzettin Çalışlar (Muğla), Uerç 
Türker (Afyorıkarahlsar), Halli Men. 
teşe (İzmir), general ~acı Eldeniz 
(Seytuın), ınra.'!"llO söz ttlıruşlardır, 

General lzzeddin Çalıılar, bütce· 
nin400milyona yakın c;ıkarılarak geti· 
rilmesinden dolayı hükumeti tebrik et 
tikten sonra, Milli Müdafaaya ayrılan 
paranın bugünkü modern ordu ihtiyacı 
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( Gn:ı.ct~·nılı.tn tılrtne:I bil ,-:tı~ 
afilık yanınııatd tarih çertevesiJıl 

ll~erck sönderecek okuyuc~ 
tıcııri mahiyeti hıll7 olmıynu KU~ 
!Anlan paras17 neşrolunur.) 

Evlenme teklifleri: ~ 
• 20 yn"mda tahsili. bir geııÇ , 

e•· mahrem bir sebeb doıayıslle acel~ 
lenmek istemektedir. ~Unaaip >
len talibe her ııey anlatılacaktır. ( 
celc) remzlie mliracaat • 329 j, 

* Boy 1,80, kahverengi gözlll 
yah saçlı, oldukça. güzel, §lk gl>~ 
Aoadoluda ayd:ı 150-200 lira ge~ 
))ir çiftliği bulunan bir bay; 
boylu, çiftlik hayatı yaşıyabU~ 
bir t- ynnla e\·lenmck istemekte 
(Ş. B.) remzine mUracaat. 330 

iş arıyanJaı 
• TecrUbcll bir ilkokul ôgretıı' 

ilkokul çocukJanna ve hariçten il 
okul ı bitirme imUhanlarına gırcc 
lerc husust ders vermektedir. ı.11° 
sus1 ders) remzine müracaat. 

"' Dolgun licretle ç:ılıştırılı1181' ~ 
re temiz iş yapan, terzlhaneıerd8 

h§M•ıı. tam manaslle lht.isıı.s k~ 
nılş bir 'bayan işçi ve bir bay tt 
kalfası nrnnmaktadır. lııtcJtlllt 
Sirkecide, Saıkımsöğllt, ayazına 1" 
smdn 47 numaralı temlzlş tcrzilıl\ııt 
sine acele mllracaatıarı. 

Aldırınız: • A,ağıCID rcml7lerı )"lllllJ ol!"'_..-
kuyucuJannınm oanıl:ırma ~ 
mektuplnn td1'rehaııemJ7Aen (JP'"f 
lan hıırlC) bergtın ııababtao tığ'~ 
kndar ve 881lt l '2 den ıonra &J(llJ~ 

larİ. 
CS.C.K) (Garı (E, Ural) (f:..; 
(H. Önsal) (Ş. U,) (F. 41) (JI,J3,c;) 
(R.R.G.) (Ciddi söz ver) ıZ.:· •fo 
(Yoıct:ış) (A,M.) (E.L.) (Ar) .(l" G 
(A.S.E,) (T.H.R.Z.) (22 48) cs.13 

(M.D. 311>) (Tekcan) (Yedek dcıı;, 

etm<'Jldlr. ~ 
naJ.ıı. llcti'iadi sa'ftıılardan yani 

diğer memleketlerden otn~i sis. 
teminin mc' cudiyeti~c rsğmc.o 
ltlıal:itta bulunmak, muhtemel bf; 
kriz ,·,.ya konjonl•tilr Juuı;ısm<1a. 
sarsılmamak V<' aynı 7.anıanda 
komşu mllletJcrb lsbirJlği yapmıs 

dilmek IAzımdır. Bu teşklllltı bcheme le>ri fiyatlarının milstnJcar bir hıı
hal yenlleşUrmek mecburlyatl :var - le gelmesi ıçin dişıyoruz ve bugün 
dır. Fakat bugün g6rgUlU ve işe ya. bu mesn.i oon safha.sına gehniştir. 
rar binlerce memurun ordu satlnrın· Muhte1if maddelerin fiyatlarım 
da §ere!li hizmet alml§ olmalannm tayin ve tesbit, mtinferit kara.rhı.ı· 
da, bu kararın tatbikl için slzl biraz halinde ilan edilmektedİ'r. Fa.kat 
daha teenni llo harekete mecbur et.. bunlar hakikatte umumi bir fiyat 
Uğinl gaz önllnde bulundurmak lAzım politikas:nın tedrici bir surette tat 
dır, fakat fikrimi bilmiyorum, izah bikini ifııc:le etmektedir. Biz bun. 
edebildim ml! Şimdiki §ekil kalır. , lan birer birer veriyoruz. Doğru
kanburun Uzerlnc bir kanbur daha ı. dur. Fakat heyeti umumiycsini 

Pahalılık artmakta devam eetmelt. na kôfi gelemiyeceği kanaatinde bu· 
tedlr ve memlekette mevcut hayaU, lunduğunu, Maarif bütçesinde genc;liği 
ihtiyaç maddelerinin baır:ılıırmm teda teknik yollarda yetiıtirmek için kuwl
riklndeki güçlUk lztırab \"Crmektodi!'. muş olan müesseselere daha faıla 
Harp ekonomisi icaplannı tatbik et. tahsisat ayırmak lô?ım geldiğini, sıh· 
mek üzere alınmakta olan tedbirler hat ve İçtimai muaveret ve ziraat ve· 

A§ll.ğıd:ı remiz sahiplerinin nıı fi 

rınn gelmiş fakat şimdiye kad~ 
dınlmamış mektuplan bu o.yxn ,,. 
na kadar aldırmaları ıazmıdlt•ıf 
sonunıı kadar aldmlmış otıı' 
mektuplar imha edilecektir. s.$ 
(26 Sezen) (G.M.) (A.G) ( of 

ı;J) (R.M.) (H.K.) (A.L.) (B.Y. 1' 
(Oran) (Ciddi) (El) (Etılt y 

ulmn'lı rlemektlr. 
Böyle bir lsbirliği ancak eo~ra.. 

1 bnkımd:ın genlcı bir -;aha clahilin
öe tl'si edil •bll'r. Bn ftııhn birbi
rini ikti">adi b.-ı.!nmdan tnm;mlıyan 
'c milli ilttl11:ıtlnnnı bu suretle en 
.}tilt ek mertcbcy('I .götüreceı· olan 
ırmleektlcrl llıtivn edr. Millet

ler, nncalc bö.}le bir "~eni ~aha 
il.ti adlyatı., rerçr.,·csi içinde keu
<li istilı aller~nl ı.cmsu meml~tetJn 
lstih ııJinn rôr. düzene kor 

Tahj; bir SC'ltllde te eklcill ede
cek olan tJrnri münasebetler ~
lnm bir s kilde inkişaf edeccl< \C 

hlçb;r i tlhw e~-ası müşterisiz 
kalnııyncakhr. 

Jlıı gcni<ı ikfi~-ı:li ıonJıaya. her. 
mcmıe; .. t. huclutlan :içinde bol o~ 
lan m:ıll:ın l<cndj lhth·llt'mr kıırsı
Jndıkt an sorırn, f:ızl~mı ihraç '"e. 
deccl•tir. 

i\filfj ç:ı.lışnıa hu\'\"etini eferbcr 
eden \' • Jcom u milletlerle 1 birli
ği ) apan blitUn bu sn.hnyn dahil 
mllleflc.n', dün.} a. konjonktUrle
rinclen cloğucak kriz ve sıkmtılıır 
mevzuub:ıhi olamaz. 

Eu istem, her memleket fenli. 
ne iyi bir h:ıyat SC\'İycsl temin e
def'elitlr. Deniz n.<nn tlcnreti ih. 
maı edllmjyec<.'ktir. Zirs denb; ti
careti im sistem <la!tllinıfol<i mem. 
lekctl~ için. açıktan bir Jcıızanç 
teminine yıırıyııcnktır • 

Bu sa~lnnı I ti ::ı.di sisteme da. 
Jıil milli fl,tj<;nclı kU\'W'tlJ momJe. 
ketler, buhransız bir dünya tica
retini temin cılecchlerdir. 

• 21- Vazan: 
Ferhat hiç itiraz etmeden Şofö

ı-ün l C"rine eç'ı> oturdu. Arııb:unn 
liımbal:mnı sondilrmü.,lcrdl. Fer. 
lınt 1111.Td sii<•UnUn :yuJ."!l<ıını knlclı. 
ı-ar:ık İJicc yerlc<ıtlkten Honra bir 
f lgarn ynlrtı. Bir nıaccm lntlıra. 
•nanı ~'ibi gnrip hlsl~le ürperiyor. 
clu. ı.trnflil!l. brt;.ınclL Soknklar. 
dıı. ses s:ıdu ite ~J tJ. llir iki C\in 
r;ım sıl r ortlllmü p ncere aralık 
lamı l n Ol b"r ısık sızma n lı:ı. 
rnlıırd !n !lll otu::-m •lığına hUk. 
mecl Jeoc l l.a :ır ı ızclı. 

rerlmt hlr s· ıırn dnha yaktı. 
Kar ubl.i :ırnl ı, olin1'1nn ~.oyu bir 
~ölr,<' ıy. ıld • Bu ill< hnrelcettl A
tır af;ır har l.C't f'den l.ı>yn gölge 
'IC d"',lratlc 1: l.ın bunun ~4ln 
Jnyııfetri f>ir dii"nc· otdat"tl1ln fıır. 
hettJ. Göl~"" dn ar diplerinde sli-
rlme UrUrw. er3ı:dm km·bolduktnn 

ayrı ayrı kıymet ifade etmekle be -
rabcr, bunlar mevcut bir eoaı pltını. 
nın unsurlarını teşkil etmoulkıeri i· 
çın her zaman boklenllen tesiri her 
vakıt temin etmemaktctllrler. 

l~ve edilir. Hayır efendiler; lki.Bl bir. dalın evvel Una.ret vclrlli arkada· Uzun sUren bir harbin ek<-noml sn 
den ameliyat olur, çıkarılır, atılır. t:1mın b r hususi içtimadn arz.etti- ıw.ınnda ortaya. çıknrdtğı tUrlU ve ka 

'O'cretllıerin mall§a geçmesi mese · ği VeÇhile, bir seviyeye getinneğe ' Mfik meselelerin halll a'!lc~k bUtUn 
ıeaı: Kanun hazırdır. BOtUn devlet çalıcııyoruz ve bütün bu fiyatları iktisadı faaliyet sahalarına şamil L 
te§kllatmdo. ve mUlhak bUtçelerde cc behemehal sabit bir hadde tutmak henkU, insicamlı, birbirlerini tamam 
nebt kadmlarla evli ancak 150 kadar 1 için karar vermişizdir ve bu kara- ıyayıcı tedbirler manzumesini ihtiva 
memur bulunmuştur. Bunların huku. rm üzerindeyiz, B!nacnaleyh Berç eden bir harp ekonomist plft.nmm 
ld vaziyetini tetkik ile meşgulUm. Bu Türker arkndaşnnın, toprnk ma.h- tesbit ve tatbikiyle kabil o1ııcağma 
nu halletUkten sonra heyeti umumi. sulleri fiyatına z:ı.m hakkında söy- kanUz. Bu pllı.nm gerek yapılışından 
yes1nl huzurunuza getireceğim. Ayni lerniş olduğu söze hlikOmet namr gerek tatbikinde devlet kadroları dı. 
zamanda bu kanunda ilerde herhan. na, biz iştirak ebniyoruz. şmdakl bulunan ihtisas erbabının rı. 
g1 bir tekilde böyle bir vaziyet kar- ıcAP J<.:DERSJ<: Vl<;SIKA klrlerlnden ve ~blrllğinden de geni§ 
şısmda kalmamnk için kMI hüküm - l"SULÜl\"E DE GIDECEGİZ surette istifade ettik ve taraftarız. 
ler ko"'"'•k kararmdııyım. "Bravo sesleri 

.. -- "Ba.şladığnnız tetkikat bitmek " 
MtlBAf AA VI~ TJ~SEU,0~1 Uzeredir. Ynkmdn bundan mUsbct Muhterem arkndAşlar, bu temenni. 

t 1ŞI~ERI netiC'!ler a!ncağımızı ümit edıyo -
Devlet müb:ı.yo.a}arındıı.n bahset- ruz. Bunun haricinde, sınai istih - propaganda. meseleleri ve bir pro

lile'r. Devlet milbny:ı.alnrınm he· ıml, toolamn, fiyatın.ndmna, d:ığıt- paı:;anda vekaleti teşkili işilo ltfı-
men hemen ehemmiyetli kısmı ma hıınuslnrmı da göz önünde tu- ğıd mevzuuna temas eden Cavid 
doğrudan doğnı~'a bir merkeze tuyoruz. Bu icap ederse vcslka u· Ural (Niğde) ye karşılık olarak da 
raptedi..:mi-ı vaziyettedir. :Mcmlo- ı:ulUne do gideceğiz ve lfızcn ge- ı;unhn söyleml.,nerdir: 
ket haricinden vaki olan muba· len t-UtUn tedbrilc:ri alacağız. Bu- Devlet teşk:ilatnım çok munta • 
ynat, h.a.UA Uicca.r e[ıile gelse da nun üzerir.de çalışmaktayız. 

1 
zam olmasına tn.rartamn. Fakat 

hi, ancak de-•lete ma.1 edilmekte Zanııedcı- m arkadnşnnızı t~tmin yeniden bir propaganda vekfileti 
ve maliyeti ilzcrinden ihtiyaeı o· edecek şekilde maruzatta bulun - teşkiline taraftar değilim.; bir. 
lan dairelere tevzi olunmaktadır. c!um. (Doğru seslen). 
Memleket d:ı.hilinde ordu ve bal Ali Re.na Tarhan (İ.s:ı.nbul): İkincisi kağıd mescles:nin temi-
km ihtiyaan.ı temin eden müba· - Teşekkür ederim ni. Kitap, risale, mecmua. s:ız.e-
yant ta.mamc.n topl:uınrnk ofisi va- Başvekil Doktor RclTu Saydam te, hepsi matbuat umum müdür. 
sıtıısile yapılmaktadır. Üzenuclc --devamh- gerek İzzettin Ça- Jüğilne devredilmekic<lir. Oradan 
he'rhnngi bir mutava.sıta yer ve- lışlar gerek Halil Menteşe arka· alrnacalc B ha.ri • dc.1 · kfı - t 
rilmemcltteclir. Amm.-ı bnz.ı yCTler claşnnın sözlerine vekil arkacla.~la- l.ı 1 bitta' ~un tb ~ın tı ~: : 
olabilir ki, bu~ar gayet uzakta- rrm lliznn ..,.elen izahatı arzcde~ıer ı·~ aı·· -.. oı mla ıua umukmt mo 
d 1 · · ki d ı M 0 

- • < u:r ugu meşgu o nuvaca ır. . 
ır. bun ar Jst.isnll. tcş. l e er er, , r!.ruzatrm bundan ibarettir (Al- · · b iı t hi ı· di 

bunlar hakkında. aynı şekli tatbik k!§' nr) · 1 nun ıı;ın u U9US a. r .oor ~as-
- . · . yon kararı h~lanrp çıkmak üze. 

et.mege ımkfuı yoktur. Başvekil Doktor Refik Saydam, redir. 

EZİ E 
tıonra. solcağa gene kımvılık bir 
lıar<.1ı:C-::Sb:lik çöktü. ı~crhat kes
kin bJr ba.b-.ş"ı.a lmranh~r .}IU'Urnk 
f-(lför Jlaydn.n bekliyordu. 

Çok geçmeden ta ynm bru. ırıcla 
bir s~lc lirlıe.relt ıtnı.dı: 

- Çok bekletmedim değil mi 
beyim'~ 

- Son misin aı.i:llın ?. 
Ferhnt direk iyonun önünden 

ı;ekilereJ;; ı;ofiirc yer ,·crlı~ten uce. 
le accl sordu: 

- Ne h her! Ne lı:ıbcr! 
Tıım o ~ muln t1olf!,un bir ül.sli. 

ı ük kıı.mnlığrn içine yu\'nrlandı, 
Şofıir bir isıı.rct ~ktı. fülsi b"nJen 
önünde danlul lan k:ırruıhk e\ in 
bodrum pene<'reşinden tııJdreli 
,.e sakallı bir ha m uznD!ıral< ta. 
:nıs:.nt ettit;;:ıı gördüler. Rıı uyım. 
Sl!Z bir fhtiynY olaroktr. 

Arah::ı. hareltet etti. Şoför -ıtm. 
tli serbest "erbcst Jrnnu-ıınaj;"ll b::ı..~ 
ln<lı: 

- İş gayet kolayını~ meğerse 
beyim! 

- Demek hlr ~aN'Slnl bulclun 
11.zi.1:jm? 

- Duldan da söz mü!. Ünce 
b:ınn söyleyiniz k:r.anltkta. bir vi
TIUıeye girmcJct~n lmrkar mı ı
nı:.r:! 

- Hn3'lr!.. 1'·için ~rorkayııu? 
- Bu biri •• Yiik~k bir :ığacn 

lırmanaea. '< kadar oosarct.inJ7, ya
ni maharetlni:.r: ,.ar mı? 

t'orhnt bir Anndolu çocuğuydu. 
Hu or"'uyn gülerek: 

- Pclt muhalleblri değilim • 
dedi. -

- O halele m ele kahna.dı bc
}'İm •• simdi ruılat.nyım: 

O e,·in kn1"51 mılıı yıkık bir do·ar 
\ar yn? • 

- E\·ct hatırlıyonım. 
- Tnmnm... bu dıvnnn arkasın -

da da kocruııan bir CC\'İZ nğncr •• 
- Olabilir •• 
-- l5to bu ~-nca f;ılnlırsa lmrı;ı-

lcl e''in i~I aynn gibi tyroc-lllir. 
· - Gilu:I!. Amma o lira.neye 

~innek 118' rl luıbll ol:ı.cnk'! 
- Ben de onu dü~hılıyonım 

ya •• fakat bu iı;tc epc)CC hiinerinı 
\11~lı1'. Elbet bir yolunu bula. 
cagım. ÇOCU"nktn böyle nice izbe 
1iıranelere yol bulıırnk re,·z ''e in. 
dr nı.ll"dığımız oldu •• dr:Jın ~nrn
lorı komsu krzt-ırivle olıc; \'ericı j. 
şinde de.. ~ • ~ 

~otör arabılyı yan &olmkl:ırcl n 
lı~rı~c. sol;tu. Bozuk dar sokakta 
hırbırıne hayli toslıRtıktnıı sonra 
ı~~u,·:ı~i bir yokus ç•kmı !ardı. 0 _ 

for ~ı'.7!erini kıs:u .. ı:, bir Jmptn.n 
kcı;;tırışıyle yulau-ı doğru balthk. 
1an sonra otomobile :'Ol \'erdi. Bi
raz çıktılar. Sonra ı;oI tarafta iki 
tarafr ta, yığını h.•ılinıle harnp dnr 
bir sokağa gir(Jile1'. Arabn nrtı1c 
ilcrl~ecek bir haldeydi. Şoför f. 
nerek: 

- Siz de ininl:r. • dedi • 
Şimcli i"t<isl de araba~, bımJmnıl' 

Ryaklan inf tasl:ım ''e çnkurbım 
t.ı:ıfu rıkn. yüriim~ğe bn!'!brlılıı.r • .Bu 
f;efer sağ t:ı.rn.fta Uzerierinl çalı 
\'e baldrranlar l."llpJnmıs bir ta., yr
i:rmın önünde dumn sofor, FC'r)ı:ı. 
ela fğllerek: 

- İşte! - dedi - şu yığmılan at,.. 

kôletlerine ayrılan paranın az olduğu 
nu, iktisad vekôleti bütçesinin de tak· 
viyesi icabeylediğini söylemiştir. 

Bere Türker (Afyonkahasira); iaıe 
ve kömür işlerini, Halil Menteş (lzmir) 
köylerin ve Jehirlerin $eraiti husu
siyelerini izah ederek bazı temenniler 
de bulunmu~lardır. 

General Naci Eldeniz (Seyhan}; ye
ni bütçenin 400 milyona yakın çıka
rılarak getirilmesinden dolayı maliye 
vekiline teıekkür etmiştir. 

Bundan sonra Baıvekil doktor Refik 
Saydam ayrıca bildirdiğimiz beyanat· 
ta bulunmuş, bunu müteakib bütçe en 
cümeni mazbata muharriri Hüsnü Ki
tabçı (Muğla) bütçe encümenini ala· 
kadar eden noktalar hakkında izahat 
vermiştir. 

(1. Şonkan) (Nadld• 79) ~ 

IP~Hu1iffd'_,8 
liulcdlblnde ba,-an 1\lordo'yll: 
Anla ttıklarmız; bakılırsa, koCsll J 

size bakmak mccburlyetlnd<ıdlr. :ıl' 
kınızı arayablllrsUılz. 

Harblyed6 Nnfl Camcı'yıı: ~ 

8aylediğinlzi yapmnk hCJlJ , 
hem de faydaBIZdır. Bizi dlnıcrfP 
doğrudan doğruya daire mudil 6' 
bll§vurunuz. Sizi dlnllyeccğindcil• -p 
diğinlzi kabul edeceğinden eınlı:ıJı. / 
bul etmese de bundan ne kaybC.:l ıJlf 
siniz? Hiç değil mi? O halde ııc r 
dolamb:ıçlı yollardan maksadıı ~ 

Bunu müteakib bütçelere geçilmiş maya çnll§ıı.caksmız? _./ 
ve sırasiyle: Büyük Millet Meclisi, Riya-
seticümhur, Divanı Muhasebat, Başve- k d h"I" • h . • - do iı11 

t ra o ı ı ve arıcı propagand 'ıf kôlet, Devlet Şurası, Matbuat, statis ne temas ederek propagan o .ı 
tik, Devlet Meteroloji işleri, Diyanet b bıJ tir" ir vekôlete bağlanm.:mnı ve ~ 
ltlt!ri Reisliği, ve Maliye vekôlcti büt- • ıe lelin başına mütemadiyen bu ıJ ~ ... 
çeleri kabul olunmuştur. k"'"' raşan bir vekilin getirilmesi, u; ~ 

Boşvekôlet bütçesinin müzakeresi lerini'l de matbuat umum r.ıüd"JI 
esnasında doktor Osman Şevki Ulu· emrine veri:mesi mütaleasındo b 
dağ (Ko:lya) Başvekôlet arşivi İçin ay- muştur. O 
rılan tahsisatın yerinde bulunduğunu, Maliye vekaleti bütçesinin r ıff 
çalışmanın gittikçe inkişaf etmekle ol- keresinde, Doktor Osman şev~~ 
duğunu söyledikten sonra, yeni vesi- dağ (Konya) Çocuk Esirgeme I< ~ 
kal ar temin etmek iizere başvekal~t- ile Türk Maarif cemiyetine ait yo e 
ten çıkan basit tasniften olsun foyda· fasıllarına temas etmiş ve büt~et(i~ 
lanmak imkônının verilmesini ve ora· meni mazbata muharriri Hüsnu. e O 
daki mem~rlarl~ ~esleklerinde tı:_rakki çı (k.uğlo) encümen adına, Nakı~ 
v.e t~feyyuz ımkanını ve~mek uzere gin (Erzurum) Çocuk Esirgeme ı<ıı 

00 şımdıden sonra oraya tayın olunacak fakihe Öymen llstanbul) Türk ~ h 
nıemurların dahi kendi oralarından Cemiyeti mesaileri etrafında ıı" 
intihab olunmasını ric...ı etmiıtir. ı vermi~lerdir. ji 

Matbuat bütçesinin müzakeresi es· Büyük Millet Meclisi yann (b 
ıasında Nahid Oral (Niğde) söz ola- saat 14 de toplanacaktır. ~ 

!ayınız, doğru yiirliyiinliz tf'kkenln 
kar~n ınd:ıki yıkık dn·arı ,.e arkn. 
ı.mr1nki bliylfJ< cevizi göreceksiniz. 

Fcrhndm biraz mlitcreddit tav
rını ~örerek: 

- ı terseni:r beraber ge1eylm'~ 
- ıledi -

ft'C'rJıat gülün~ olmaktan artık 
mmnnu tr: 

- Jlıı.yır • diye cevnp \·erdi • 
ı:.cn arah:ı.ya dön aı.blm. Ren }'Bl-

ıı::r gideril'•. • 
Ferhat. bimz gUçllikle fakat çe. 

''ile ,·ucurlunun teti't ltarek<'tleriy. 
le lmnınhlila. taş yığınını aşnınğ:ı. 
~!adı. Ayakl:ımım ve lmldırla. 
rının dcrl ineli? yanıklar \'e acılar 
duyu~ordu. lllraı: daha alı~kan 
dnha kolay bir ini5ıc taş yığının.' 
elan clllue blr mcydıına Jnmlsti. 
Artık bastığı yeri kollnınabrn. fü
zu:n gönniyen gözleri serbest ka
lınr.a h:ı.smr kıılclmp gi,ike b:ıJ<tı. 
nolutlar bembeynzdı. Derin lcoyu 
tüeh·crt bo Juklarda yıldızlar ili· 
nldıyordu_ 

Karncılığa nlr,,k:ı.n gözleri bu be
~·az bulutbır n ,.eı pınldıyan yıl. 

clrzJann 151~da ldeta etrafını 
gönneğe ba.stam~tı. 

\
• -A • 'J (,tJI r" 
enıen avaklarma hır ~ "' 1'' 

ÇU\'ra dolaı;;nrn~;: ('anlı bir sef rı--11 
• JlO 

Jıırcladı. l•'erhat müthls hır öf\~ 
ile iğilip lınktı. Bu dcnıin 1,.ıı 
'11plcrine UrUne sllrUne f\tlyi)O·d" 
sakat dilendnin paçavnıtıım.111" 
'.J'orbıı mı yastık ~·apmrş ,.c . 11~1i~' 
una <la.lru15tJ. Yüziikoyun d?11 ti~' 

ten sonra tekrar derin bır eıt"' 
ku)~.ı dalıp ~itti. Belki b!ll 

11 (ı) ıe 
dekini ıle gönnii tü. Fn&;<ntd )~ 
aliı.kno;;ız bir istirahat tuıllırlı~ô•" 
ld, bu .cmni~t \'e sül•fin ı:e t ~" 
korku duyan knJIJine siiJnınt. ıı;t1' 
füm:ıt asıL'\dt. Dilenciyi uyJcll~lW 
na t.c.rkeiteret< ilerledi. Mt~k rd°' 
lerl etrafını i~ice fnrJmcM'0 111t· 
lh~ adını e.tmra ş!!föriiD rı' c<IL 
nmdığınr ıınlıynnık ~~ı.~rn e~~ 
Tam o yıkık dımnn onund • ııır 
Büyük oeliz o. "'.:"ftcı mıınzznınıısıf.11' 
gölge lı llndc hiç Jnpırdnnına 
ıluruyordu. ·et· 

}'erhat e\İn~ ,.e mu,•af!11~4• 
le dcrlıBl nğnca. tnmsnmn~ 1·,, 
Jadr. Ba O Jcıdnr güç ohn 1. C(' 

l ık dl\·ann hız:ısını "PeJ'"° !_ 0 • 
f iktı:.ıı sonnı. geniş bir bu<ltıb-
1 urclu. ) 

( De\'llJ11.I ,-o.r 



..... 26 MAYIS - 194.2 H A B E R - Akı:ıam Postası 5 

M~ı iye Vekilinin yeni bütçe hakkında izahatı 
ll .\akara, Z:i (A.A l - B. M. MeclL 
~ rcls AbdWhalik Renda'nm 

~kanlığmdıı 'yaptığı toplantıda ma· 
l'e Tekili Fuıı.d Ağralı'nm nrdlklerl 

1'6 ~tıdakl izahat ile 1942 yılI bUtçe. 
e<· lıı nıtızakereslne ba§lamıotır: 
rt SaYnı arkad&§lanm, 
(iv , l!Utçe encUmenlnin ince ve değerll 

~tluktndcn geçerek yüksek tnsvibinL 

"12,600,000,, llraaı muhtelif borçla. 
nn faiz ve amortlınnanları karşılığı, 
(9) mJ!Yon lin:uu muhtelif müessese 
ve teoekkUllere aermayelerine mah -
auben veya yardım §eklinde olmak u_ 
zere talWs olunan meballğdir. 

Geriye kalan (30) mllyon lira de, 
devalrin muhtellf ihUyaçlarile sene 
içinde kabul buyuruhın mUtcfcrrik 
kanunlnrm istilzam ettiği karoılıklara 
a.ynlmıştrr. 

mevcud stoklardan alınması lôzım ge-ı nın masrafları bu rakama dahil olmo· 
len 11.293.000 lira resim farkından dığı gibi, doğrudan doğruya malli 
3.500.000 lirası fakir ve muhtaç hal-' müdafaa hizmetlerine taallük eden iı· 
ka ucuz Jeker tevziini temin etmek Ü· ler için gerek umumi muvazeneye do
zere sıhhat vekôleti emrine verilmiJ- hil muhtelif bütçelerden, gerek demir
tir. yollar, limarılcır, denizyollorı, hava 

1.500.000 lira da çok çocuklu aile- yolları gibi mültıak bütçelerden yopı
lere kanununa göre verilmesi lôzım- lan diğer sorfiyat da onun haricinde
geldiği halde bütçelerdeki ta!ısisatı:ı : dir. Kezalik muhtelif kredilere nıahsu· 
müscıadcsiıliği yüz.ünden şimdiye ka- ben temin edilmekte olan levarım ve 
dar teraküm etmiş olan ist:hkoklcıra' teçhizat bedelleri de bundan ayrıdır. 
kar}ılık tutulmu~tur. ~ok. çocuklu aile- !Bu maruzatım, sulh v~ emniyetin k0;
ler ıeker ihtiyacını bınnısbe daha zi- runması yolunda bütün memleketçe 
ycıde hisseden zümreyi teşkil edeceği gösterilen hassasiyetin ve katlanılan 
tabii bulunduğundan !Ju cıra da bilvo- fedakôrlıqın derecesini tebarüz ettir
sıta aynı tıizır.ete ayrılmış demektir. meğe kafidir, zannederim. Müdafaa 

la.r kannllle ree .. kont için merkez ban 
ka.aına gelmesine ve binnetlce Uca • 
rl ve zirat UıUyaçlar için para ihracı. 
na sebep olmaktaadır. Neteklm Mer_ 
kez bankasının yukarıda arzetti/jim 
son haftaya nlt vaziyet ceh·elinde re· 
eekont mukabıli yapııdığt görUlen e. 
misyondan 3-i milyon liralığı tlcaı1 

ve zirai senetlere tekabUI etmektedir 

sadi veya siyasi buhranlara rağmen 
daima tatbikine muvaffak olduğu 
denk büı,e esasının mesut neticesi O· 
!arak senelerdenberi devam eden te
diye intizamının, hazine Jcredisini gün 
geçtikçe daha çok lwvvetlendirdiğini 
her bütçe mi'.inasebetile tekrar ve teyid 
edebilmek maliyemiz için büyük bir if 
titıar vesilesidir. 

si- •tzecıUml§ bulunan 1942 mali b -
~ 391,810,918 llra lle bağlanmıo 

1Uıunaktadır. 

ki normal devirlerde <le bu maksatla 
bu mlktnrda bir ihraca hiçbir zaman 
lUzum hll.all olmnmı§tır. 

it l!u YekCln 19il bUtçeslne nazaran 
~ buçuk milyon Uralık bir fazlayı 
::_~ etmesine rağmen cumhuriyet 
:·rııı.ın bUtUn blltçelerlnln mUşterek 
~ı oıan tevazun, önUmtızdekl sene 
lJı. ~nln de esasını te§kll etmekte... 
~.19t2 bütçesinin son inkffaflariyle 
~ dUnyaya yayılmış ve her ya • 
tiııı ıı ihata etml§ olan Avrupa har. 
te :n ağır §arUıırı içinde hazırlandığı 
lt bUtun devlet hizmetlerinin ve ~
tt lrıcnııeket mlld:ı.fııa.smm istilzam 
~fi bUyUk kUlfet.k!r aruında cum. 
~ Yettn programlagtırdığı olmendl -

İ§te l 942 bilt,çeslndekı fazlaUğm 
hizmet ltt!>~rile belli b:u}lı tahsis edil 
dlğl yerler bunlardan ibarettir, Şim
di bu farkın bUtçe ltlbıırlyll! tevzi §ek 
llne ait maruzatımıı geçiyorum: 

Buna benzer diğer bir sebep de ya. 
şadığımız fevkalO.do hallere karşı koy 
mak Uzcre Zirai ve sınai istihsali tak 

Hazine kredisinin sağlamlığı ve 
yüksekliği sayesinde, büyük nofio te· 
şebbüslerile ticaret ve sinaT iıler için 
olduğu kadar milli müdafaa ihtiycıç
lcrı için de en müsait Jcırt!arla dahili 
ve tıorici krediler e!de edilmekte ve 
bunlar, büyük masrafları istilzam eden 
mühim devle~ tıizmetle. inin sür'athl ve 
azami tasarruflarla ifasını temin eyle· 
mektedir. 

(24,000,000' llrıı mıııı milu&fna gu_ 
rupu bUtçclcrine 111\\'e edilmiştir. nu_ 
nun mUhim kısmı tayinat, yeın \'e 
~lbusnt gibi CSIUl!ı tertiplere yapı· 
lan ilfıvelcrdlr. 

1.564.000 lira panc:ar fiatların-:ı tedbirlerimizir bir miyarı olan bu h· 
yapılan zammı kar;ılamak üzere 'eker dakôrlıklar daima, vaziyetin istilzam 
ıirkeıinc bırokılmıJ, bakiye 4.729.000 ettiği azami derecede olmuş!ur. Söyle· 
lira do milli müdafoanın fevkolôde meğe IJzum yoktur ki bütün bu maru
masraflarına karşılık tutuln ı.;tur. zav maddi tedbirler ve fodakôrlık-

vlye v;ı ıstıhltıkl tanzim mnksndiyle 
mlllt korunma knnununun tatbikatı ·

nm istilzam ettiği mali lmktınlarm 

temini zarurctidi!". :->ormal uımanlar· 

Milll mUdafo.ıı gurupu bUtçelerl u. 
mum1 yekünunun \Ju suretle yUk.8Cl · 
m~ olmıun yeniden alınacak birçok 
malzeme ve techlzat dolnyisiyle roJI. 
U mUdafaa tegkllltının tablatıyıe ar_ 
tan nazari ihtlynçlarmı karşılamayı 

temin eyliyecektlr. 

ISPIRTOLU iÇKiLERE YAP/LAN ZAM tar mevı.uundadır. Yoksa memle~etin 
• • 

1 
_ emniyet ve istiklali dü1üncesinin etra-

Bunlar harıcınde kcı.an zamlar tu- fınd t lanc.n manevi kuvvetlerin ve 
tün, isp:rto:u içkiler, ~ibrit, çakmak ta. fed 

0
k-

0

1~ların yekünu hepimiz biliriz 
-d f ·ı ·ı f t • a ar 1 

11 mu cı aa vergı erı e ıya ro ve sınc- ki ve he kes bilir ki hududsuz ve olçü-

• '11, maarif glb1 ehemmiyetli mev· 
::rıınızın inldgat Te faaılyetlni idn.. 

ma resimleri gibi umumiyetle keyif ve ~üzdür. r 
eğlence mevzularına taalluk etmekte o 

l'e bilhassa dikkat edildiği dll§ll -
~le yenmeğe mecbur bulunduğu
'L ~orlukların azameti ve arzettiği 

lup şimdiki şartlar altında bu mevzular iHRAÇ F..D1LEN EVRAKI 

don elde ec'ile-.::ek azami varidattın 0 • :SAKDJYE MALİYE nt)TÇEStSDEKi 
FAZLALIK lınması en tabii ve en doqru hareket MU.So.ııdenlzle bir noktaya. temas 

tarzı olduğuna şüphe yoktur. Bu me- edeceğim. Bu karoılıklardan bir kıs
yanda çay ve kahveden ilaveten alın- mı CUmhuriyet merkez ~nkaaı ka. 
ması düşünülen resmi, bu maddeleri nununıı. tevfikan evrakı nakdiye ibra 
devlet inhisarına almak suretile istifa. cma mUessir olduğundan tedavUldeki 
sı hakkında takdim olunan layiha do evrakı nakdiye miktan etrofındıı en. 
yüksek meclisçe bir kaç gün evvel ka- dişe verici bazı telll.kkllero mllh!ıl kal 
tebarüz e:tircyim ki gerek çay ve kah mamak Uzere bu hususta vaziyeti o.y· 
bul olunmuştur. Maamafih şurasını da <lmlatacıık bir kaç söz sliylemeğl fal. 
ve inhisarı gerek tütün ve içkilerin mü dell görmekteyim. 

"''aıu Maliye bUtçesindekl fazlalığm 
~ nUn ehemmiyeti daha lyl anla.. (6,676,000) lirası sumerbank, Eti • 

· Btnnenaley"h yelli sene blitçesı • 
bruık ve ziran'; işletmeleri kurumu-

"i!ıı ~e dayandığı mali te(lblrle.rln tab nun sormayclerine mahsuben bu da. 
•• de buı;UnkU şartları ve neticeleri. 
"' "'l.l irclere verilecek mebilll~ knrşılığıdır. 
ııı.._'" ~ önUnde bulundurmak lüzumu 
~dandadır. (500,000) lira Erzurum ve Erzin • 
~ can beledly"lcrine yapılacak ikrazla-

CF;f( SE~T. İÇİN VAADLER. rın, (300,000) !ıra da hususi ldsrele. 
l! LE GEL!\11YORUM rln mUteral::lm borçlannın tediyesini 

'ttt lltçc yekOnunun demin de işaret temin için bu idarelere Yerilecek me 
~it~ Yüksekliğine rağmen önUmUz ballğin 1942 taksı tıerine muka.'l>lldır. 
il) Sene için yeni hizmetler veya (6,150,0-00) Ura maaş ve ticretıere 
~t hizmetlerde bUyilk inkişaflar yapılan fevknlll.de zam dolayısiyle hu 
~ 1

Yle huzurunuza gelmedlğlmi.ZI sual idare ve belediyelerle bir kı.ııım 

dofaa vergi:erine yapılan zam, şeke· FevkalA.de haller mUvacehesınde ar 
re olduğu gibi, bu maddeler için mil!i t.'ln maeraflanmızı kar§ılamak için 

'd t b t takip edilecek finanaınan sistemimizi korunma kanununa müstenı en es • 
edilmi$ olan Jimdiki satıı ficıtlarının yllksek heyeUnizi esas 1Ub:ı.rlyle ye_ 
artırılmasını istilzam etmiyecektir. ııl vergi ve istikrazlara mUracant tar 

ııı. ltçl arzctmek isterim. Fakat he -
••il lllve C'tmellyim ki içinde bulun. mWhak bUtçelere yardım olarak ko. YENi VERGi ZAMLARI 
•b•- nulmu•tur. (1,500,000) lira muhtelif y · · ucıtındcı ııı:6tu ın_uz aruar o1tmda aevlet biz· " enı vergı ve zam mevzu 
"- lerınin en bUyUIHl olan inillt mU. yardımlar karşılıf;'Jdır. 1941 bUtçe . $On olarak fevkcılôde kazançlardan a· 
~t~ 6~ •inde mevcut tah111$ata llA.veten, mub ı k · h kk d k. ı- ·h t "- -.a ı l<>rınc llıylk olduğu ehemmi. ınaco vergı a ın a ı ayı aya e· 
·~t v taç köylUlere toprak tevzii i§leri için mas edeceğim. Sermayesinin normal 
... crıımı" ,.e geçen sene de arı.et- ı· i n--rind 

, "' 01 "' 365,000 ı:e yüksek mcc ıa n """' e gelirinden ziyade fevıeolôde ahval ve 
'tııı dujtu.,, gibi bu hizmetlerin, U- aıf.ke. ile durduğu milli eml~ tamir .ıeraitten faydalanarak elde edilen bü 
ı ~ı Vaziyetin her turın lnklşaflan· ı,ıerı için de (700,000) Ura konulmuş yük kazançları yalnız normal zaman
rı :~ ılaın:ığa mllsalt bUtUn tedbir. tur. lora mahsus vergiye tôbi Mmakla ik

!tıa1t b lecek bir dunımdıı blllundur DUyunu umumiye bütçesindeki far- tifo edilmesinin adalet icaplanle telif 
llıltrı lc:ın hiçbir fedakA.rlıktan kaçı - kın (10,000,000) lirası fevkalrı.de tah edilemiyeceğ; meydcındır. Arzettiğim 
~ 'i~~tır,;,ccllsin de malClmu oldu- sisat karşılıklarından doğan borçla - ICıyiha, bu düıünce ile hcızırlanmıJfır. 
, llıtt , mllıı mtıdll.faanm hazara nn faiz ve itfa karşılığına a\t tasla Esası hiç bir itiraza mutehammil olmı· 
Ih~llorınnı V(' , mh hlzmetıerl dı_ konulmuş ve bu suretle mevzuubabs ycın bu mevzuda tereddüt sebebi ofa· 
"""aJn te:.ıbtrı re ait \httyaçlan u· taiııldakl tahsisat (35,000,000) liraya bilecek yegône nokta fevkalôde ka· 

-~.ııı:ı vaziyetin inki§af tarzına ve bu çıkanlmı9tır. zancın tesbitindeki isabet derecesidir. 
t·a tnu ·azi olarak alman bu tedbir V k·ı b d 4 100 000 r- Takdim ettiğimiz lôyihcdaki hükümler· 
l'i e 1 un an sonra · ·. . 1 le bunu azami derecede temin için tol 
i:ıı lmul ve ehC'mmıyett derecesine rcı zat macıılarına, 7.426.000 lıra ıon .k. . - k- - d-ğ- - b-t-n ted 
··tı - k·ı· bı ını mum un gor u umuz u u • 
t 

unm:okt<ı ve fcvkalll.de tahııl. darma ve gümruk muhafaza teş ı atı- - d. · . H I 
t dl 3 022 000 1• S hL 1 ı· • birlere muraccıat e ılmıştır. cı en en· 

• ~ • nde t 1ri:en verilmek e r. na, . . ıra ı not ve ç ımaı d k.k d"I k 1 1• ·•a Ls t b- . 9 000 000 1. cümenler e tef ı e ı me te o an a· 
1 l"yh milli mUda!aa tahS n ı. muavenet utçesı:le, . . ıra . -k k 1. • . b 1• k 
ıı 6 · k" ·f b- • 1 690 000 1. f yıhcının yu se mec ısın ısa et ı cıra· nUtnUzdt>ki snn varnc!lğt ye U• mOQrı UtÇeSıne, • • ıra a• d f •w• k 

~ı d k·ıı k-11- - 1 · 1 m·ı riyle istih a ettıgı ma sada en uygun 
y llıdiden ke,tırmek mllmkUn e. u e ve u ur muessese erme, ı • . w • 

't r yon 169 .000 lira Yüksek mühendis bir şekl~ cılacagına ıuı;>he yok~r. 
ı• G Vekıl, bundan sonra vasıtalı ve va 
• 'l\ 'Ilı-~ Bin ~IlLVON IASRAF' me!<tebi ve teknik okuluna, bir milyon .

1 
h ·ıa 

a..,,'.\f... t bir fikir ver· 499 000 ı· f' b- · b. mil- sırasız vergı er ta sı tının memnuniye-,_ ., bu huııus a . ıra na ıo utc;esıne, ır . . ld w b 1 • • t 
" h;•. unu arzedeyim ki 1941 yı. ~n 603.000 lira ziraat bütçesine =:ıın tı mucıp ·~r u~~n~~ un ~r vergı ~ı~:· 
1:ı. nııuı mUdafaa masrafları orta. yapıldığını teferrüotı ile anlatmış ve mimizin 1 ısa 1 unyemı~e ?zamı -

:cnd:ı tesbit etmiş bulunmaktadır. 
Harp ihUmallerinin belirmeye başlıı... 

dığı sıralarda temin olunan kredi ve 
ıatUtrazlarla harbin baglamasını ve!· 
yeden 1940 yılmdanbcri vaaıtatı ve 
vasıtasız vergilerde yapııan zam ı:e 

lhdaal&r ve aktolunan dahili istikra:>._ 
ıar bunu ınUeyyettlr. Biraz ovvel nr. 
zetti#im veçhlle tevkalAde vıı.zlyet 

doloylslyle ihdn.ıı olunan fevkalll.de 
vergilerden bir kısmı fevkalQ.de men. 
balar meyanına idhal edUmek sure· 
Uyle bu menbalar aynca tnlcvlye e. 
dilmiş bulunmaktadır. 

Fevkıılrı.de varidat meyanında bu -
dunan bir kısım menabi cumhuriyet 
merkez bankasına uzun vadeli borç 
mahiyetindedir. Diğ'cr borçlarımız:ın 

ltarşılığ düyunu umumiye bUtçesine 
muntazaman \"e tamamen konduğtı 

gibi !evkaldde tahsisat kar~ılıklarm. 
dan doğan borc;lamnızın da sUratle 
ödenmesi mııkaadiyle mezk\ir bUtçe· 
ye mUmklln oıduğu kadar fazla tah. 
ırlsat vazedilmektedir. Neteklm geçen 
sene dOyunu umumiye bUtçestnde 25 
milyon lira miktannda olan bu ta.h_ 
ı;isat tasdlklnlze arzolunan bu bUtçe 
de 25 milyon liraya çıkarılmıştır. 

'tı vcır'ıdat b-ı • k 1 so-y recede uygun esaslar daıresınde yapıl a Olarak gUnd• bir mllyon lira u çesıne geçere şun arı - w . . EVRA.Ki NAKDİYE FAZI.ALl(H 
~u alı 1 !emiştir: dığına . işcıre. oldugu.nu belırttı~en • 

' Oluyor. Buna fevkaltıde t "J • .. • • sonra ikı sE:nedenberı kabul edılen Bu maruzatımlıt fevkal~de tahsi -lıakkındaki maruzıı.tıma tel,rar 1942 molı yılı vcıfidatı 394 mıl- . mlarının adi bütçe yekunlerini 
%Ak Uzere şimdUik eııt bUtçenln yon 328.000 lira tahmin edilmiıtir. vehrgı z.a ı· tt k b rtt w söyle- sat karşılıklarının madeni parıı. lhra-
a..._ B. ı ·-· . · -k- e emmıyeı 1 sure e 0 0 ıgını cı vesalr suretle elde edilen ctız'l kı. :t..:'~f kısmına dair izahata geçece. ıraz ewe arzettıgım gıbı, hu umet . _ 1 • - 1 d tmiıttr· 
' lôyihasındald varidat tahminleri o za-ı mış ve soı. erıneb şoy .ekd ev~m2 3e20 OOO. '°· . Geçen sene u mı ar ,. . . 
-<.\ nAF ntlTÇESİ: man elde bulunan sekız cıyhk tohsılat .. k .kl'k 2 l 08 000 
~ f k ı 'd d- olduquncı gore, e sı ı • . 

l(ı... ·2 nıan _,1 bUt"eslnln ma•ra ra am arına ve yenı en konulması u . k. - d 4 9 . b t• de 
_ ~ Y" " • den ibarettir ı yuı. e . nıs e ın • 

~ ass.316 918 Ura olarak tesblt şünülen vergı ve zamlara istinat et· "h 1 d k' 
k ·d' ilk ı dk·k· 1 k h .1• dir. Maamafı geçen sene er e ı mu· 

ltı. •. it bulunm ktadır. Hilkumctı;c me te ı ı. e ı ı on ay 1 ta sı at k ·kr·· d 6 - - d 
• 'lllı:n ed lmı• olan bUtı;e 10.ylhMt· üz.erinden yapan ve nisan gcıyesi iti· tad inki~afın e sı ıgı. : 9 zo~hun ~ 
~ lıaıı;ıanması sırasında tıncal< se. bari le il:i aylık tahsilat neticeleri elde tutulursa ha~~~. zcıyıa 1 nın kt ~ı o~~ 
lıı... '>'lık tahsflAt rakamları elde bu. edildikte:ı sonra bunları bir kerre da- 7 • 8 i gec;me ıgı an c~ı mcı cı ı~. ı: 
.~ ha gözden ocçiren encümen hükume- n~.enaleyh ~·en:nuniyetfe arzederım kı 
~ Otdu, Yaridat tahminleri hu ra- . h . · .. c nazaran 10 239 000 1• mustesna bı: $ıddetle geçen kışın her 

llııara tızd k i"ln ye tın ta mını.. . . ı- ••. k •• 
~ ve 6nUm e ·1 sene " - rahk bir fark bulmuş ve bunda , hü- bakımdan verdıgı sı ıntının t~sırı zan· 
'it konuıms.sı dllşllnUlen fevkaU!.· • ti de mutcıbık kalmıştır nedildiği kadar ağır olmamı~tır. 
"'ıltrgı ve zamlardan alınabilecek kume e • 
~~Gat ınlktarma gl5re hesaplanmış, Diğer taraftan ~imdiye kadar adi FEVKALADE TAHSiSAT 
h.~ bUtçesf yekQnu da bu tahml:ı bütçenin va~idcıt menba.ol~rtrı lar~sık~dl a Gec;en s<.ne olduğu g.i~i dbu kse,ne 
~ "'lltllırıne uygun olarak bağlanmıg bulunan tütün, tuz. ve. ı~pı ~ u ıç 1 er de adi bütçe varidatı har~cın e ~ ~n 

~Ylhanın encllmende tetkn.; he. -dafaa vergilerı mıllı r.ıutlc:faanın menbalardan elde edilebılecek bulun 
~ bl llleden 1941 yılmm 11 aylık ~~ka!Cıdc tahsisatına l·a (!:I'{ rtutulmak:varidat, Mili: Müdafaa ih!iyoçlarına 
~O~t rakamları belli olduğundan üzere adl hütçederı ç~kcı•ı ., ı,.,.,. 1 ~urşıh~ t~tulmu~w~e ayrıca yu_ksek m:c· 
I'\ dat tahminleri bu raluımlara gö. ERGi ZAMLAR/ ne laı<dım ettıgımlz fevkalade ta sı: 
!tnıdC'n gazden geçirilmiş ve hU· v... 1 göre yapı-ıs<1t lôyihasile ıimdilik istenilen 120 mıl 
"'tU 1 Bu cırzeHıgım. es~sdcı;cı mevc~t vari- Y?n lira mürJ.asıran muhtelif müdafaa 
~ n tahmlnlnden 10,239,000 ı rt: lan hesablar netıcesı~ . ıam- hıtmetlerine ait bulunmuıtur. 
>'\llt bir ~kClna varılmıştır. Bu Ba. 1 •1 yenı vergı ve 
\ ' bUtçenin hazrrlıınması sırasm· dal menb_a arı e 1 ak üzere önümüz MEMLEKETiN HASSASiYET# 
il... lb.uvazenenln muhafazası zıırure. lordan murekk~p o m394.328.000 lira Adi bütçede milli müdafaa grubu· 
.""it ıı deki sene varıdatı ki dır na ayrılan tc:hsisat yekunu 101 milyo:ı 
\ı a23ra alınmamış veya sonra . h • d'f • bulunmcı a . 514 000 . 
h... ın"Ydana çıkmtc bazı ibU""Ç!a. ta mın ,. ı mı) 19 '0 . lıradon ibaret bulund~·ğuno 
ıq .,,. ,,_ • 1 mi surette .. - - - - d . 

ı.,, da ıs u Vergı zam cın . umu 
1 

gore onumuz ekı mali yıl başında mü 
.:~ kartılan:xıa.ın mUmkUn ı; r . ve 1941 yıf!cırında kabul b. uyuru an· dafao tahsisatı 221.514.000 ı·ırcıyo 
tıı.:: bu hUBUsta encUmenc izahat ve d go tı:."'1§ 1 tar gibi, hcıyvanlcır vergisı, cım ' bcıliğ olacaktır ki gec;~n sene bu suret 
\ Ve kabulU muvafık glSrUlen e· posta nakliyat resimleri!e mucım:le "e le ilk defa verilmiş olan mikdard.Jn 
" lalıaısatı da ll!ve edllmel< suretly hayet 00 ı 

ııı... muhtelif maddeler istih1'1k ve nı . 60.519 .O ira faı.l..ıdır. Şurasını he 
t._ ·""tat bUtçesinin umumi yekOnu ki d•r d ---~ltı ihracat vergilerine tacıllük etme : · men ilave e eyim ki milli müdafaanın 
~ 8.rzcttlğim mikt:ıra b!lliğ oı . Gerek zam mevzularının seçilmesınd~ senelik ihtiyaç mikdarı maruzatımın ba 
't1 r. gerek zom nisbetini:ıetesbitinde s.on ı· ııııda da temas ett'.ğim gibi, umuıni 
~ bUtçeatne nnznran mevzu il bnb ki senelik tecrübenin ve~diği netıceler vcıziyetin inkişaf s:yrıne tabi olarak a . 
~: S4 buçuk milyon llrn fnz'ril•~ın - k.. a ı~ - -ı k t db 
~~lellt bUtçelcr arasında tevzi şek de göz örıü11de tutularak bugun u v · lınması lüzum u .goru ece .e irle!in 
-..ı fla ziyete göre mükelleflerin ve memleke ıcmul ve eh:mnııyet d.erecesıne baglı
~ ha r.-eı;mcden evvel ne gib1 hlz tir. iktisadi faaliyetini tazyik etmiyecek d Nitekim 1941 malı yılı başında da 
~e tahslıı edildiği hakkmdıı top. esoslar dahilinde kalmaya azami dere ı~: ve fevkalôde olarak milli müda

'~· flklr vermeği faydalı buluyo cecle dikkat edilmislir. ~ker istihlôk ~~~;o verilen _ıahsis~tın yekun~ .161 
~ vergisine ycıpılcın zom, dort oy kadar 'iyon liradan ıbaret ıken sene ıçınde 

Ll'Ol'\UN TAil ı:; EDlLJ>tr.t evvel şeker fiatlarının yükseltilmesin· mı man ıanı :ın kabul buyurduğ~nuz ka 
9'ıı. YEHLEU den mütevellid hasılôttan bir kısmını~ ~:nlarlcı ve esasen müdafaa hızmclfc· 
~ rkın 33 milyon ılram umum! mu vergi olarak hazineye alınmasından ı· . tahsis edilmİ$ olan tcısorruf bono· 
• " Ye dah'l teckl!Ata alt maaş ve ·d rıne 361 ·ı 

sımından mnad:ı.aının kA.mllen dahill 
ve harici borçlardan ve vergilerden 
terekkUp etti~'lni ve bu !tabii borçla_ 
rımızm itfası lçln ileriyi ı;örmek zlh_ 
niyetiyle ff mUtezaylt bir cehd ve 
gayretle h:ıreket edilmekte olduğunu 
iz.aha çalı§tım. 

Şimdi mUııaadenlzle ı.cdavUldeki ev 
rakı nakdiye bahsine geçiyorum. Bu 
mevzuda gc~n sene bilhassa karıw 
lıkların mahiyeti ve nlsbe~I bakımın. 
dsn vermig olduğum izahatı tekrar 
etmlycceğim. Yalnız tedavUI hl'ıemln. 
de harbe tckaddUm eden senelr:re nis 
betle g!:irülen fazlahğın ne gibi sebep 
ıerden lleıi geldiğini tahl\I ve IU\b e. 
drceğim. 

cumhuriyet merkez bankasının en 
ı;on ne~redllen haftalık vaziyet cet • 
·ıeline göre tcd°ıı\illdekl evrakı nak -
ıllye ye~nu 5{t2 mlıyon Uralık bank. 
ııot bulunmakta idi. Aradaki fal'kı 

tf'şkll eden 363 milyon llra mlkda • 
rındakl tezayUdUn sebepleri ısöylece 

lzah olunablllr. 
Bir tere her şeyden önce plyuadn 

mübadele ve ötçU vasıtası olarak ev
rnlu nakdıyeye olan ihtiyaç bakımın. 
ıl:ın senelerce evvel ktıfl gelen mlk_ 
tarın 5ahlt kalmıyarak mt?mteketin 
lktl,.adi tnlrlşafiyle vr m\lll geliri ile 
rnUtcnaıılbrn bir tezay'lt ırae etmesi. 
nl tabii görmclı ve memleketin lkti· 
endt tnklşafıyle muvazi giden devlet 
bUt«:el!lnln l)(}-aO milyon lira ~lnd<'! 
bulunduğu zamanla 400 milyon lira. 
ya Ytıklnştığı bu :>.aman arasında bir 
~arıt buıunmnsınm zaruri olduğunu 
lta bul etmek yerinde olur. TezayUt. 
ten bir kısmının da fevkal!de vaziyet 
dolnyistyıe ıkt\.,:ı.dt şartlarda husul 
bulan gayri Uı btniktcn ileri geldiği 
görUlmektedlr, 

iHRAÇ EDiLEN PAH~ 

da Merkez bankasınca reeskont mu. 
kabili yapılan ihraçta yeni olmayan 
bu sebep h~len doğrudan doğnıyn fev 
kall'tdc vaziyetin mevcudu olarak ev~ 
rakı nakdiye hacmini tezyit etmek. 
tedlr. 

Kezalik yüksek heyetinizin matcı • 
mu olduğu Uzere harpten çok evvel 
başlıyan sınat kalkınma ve bUyUk zi. 
rac.t ve nafla işlerine fovkalll.de vo.zL 
yelin lmUdadmca da mllmkUn oldu. 
ğa kadar devam edllmektıedlr. Dev • 
let lktlsadt tcoekkUllerinln ve diğer 

bUyUk ziraat ve natla teııcbbllsleri. 
nin taazzuv devresinde hazine kefa. 
letlyıe yaptıkları i!ltlkra?Jar bu su -
retle son senelerde de devam etml§ 
ve hazine kefaleti dolayislyle bir mlk 
tar emisyonu ihraç eylemlotir. Harbe 
tı\kaddllm eden senelerde memleke • 
tın bu sahalardaki eksiklerini ştiraL 
le tamamlıyabilmclt için IUzumlu ma 
ıı lmk4ııların vaktinde temin edllmi,tş 

olmaamm faydalı neticelerini bugün 
glSrmekteylz. tstıheall arttırmak 

maksadlyle yapılan ve memleketimiz 
'!:in yeni blr!!ey olmıyan bu finans. 
mruı usulUnUn hatıra gelebilecek mah 
zurları bug'Jn rayel!ıyın görUlen ve 
Atıyen tahakkuku beklenen faydaları 
tıe mukayese odildlği takdirde fay. 
dn.h tarafının galip olduğunu teslim 
etmek muvafık olur. 
F.MISVON MASR.Al~JX ot)z•t BlR 

KISMINA TEKABÜL EDiYOR 
Bunlardan bn§lm bir de :Merkez 

Büyük bir memnuniyetle arzedebi· 
lirim ki, hazinemizin "ı..dret ve itibcırı 
ıon seneler zcırfındu bütün dünycıy; 
saran siyasi ve iktisadi buhranın akis
lerinden müteessir olmak şöyle dur· 
sun, bilCıkis sağlamlığını teyit ve takvi
ye eden bir çok yeni tecrübeler geçir
mesine vesile olmu~fur. 

Vekil halkın demiryolu istikra:rlcı· 
rına gösterdiği rcığbeti misaHerile an
latmış, bu yolda kaydedilen teraW[ile 
ri belirtmiş, dünya vaziyeti dolayısiae 
vukua gelen güçlüklere rağmen ziraat 
sanayi, mcıaden, ticaret, münakalat ve 
nafia işlerini başarılan mucızzam iıle· 
ri saymış ve sözlerine devam etmiıtir. 

kinde bulunduğumuz fevkolôde vo
ziyetin umumi hayat üzerindeki tesir
lerini gidermek veya hafifletmek üze
re hükumetin aldığı tedbirler milli lı:o· 
runma kanununa istinad ey!emiıtir. 
Tatbikatın verdiği neticelere ve yeni 
ihtiyaçlara göre zaman zaman tadil 
gören bu kanun yalnız mali bakımdan 
verdiği salôhiyetlerln ne yoJda isfim~I 
edildiğini kısaca cırzedeceğim. 

Malum olduğu üzere milli korun· 
ma kanununun muhtelif tatbikatı için 
azami haddi 100 m11yon liradan iba
ret bir sermaye tesbit edilmiştir. Bun
dan muhtelif işlere sabit ve mütedavil 
sermaye olarak bugüne kadar tefrik 
edilen mikdar 80.576.000 liraya ba
liğ olmaktadır. Bcı,-fıca tahsis yerleri 
~unlardır: 

55.909.000 lirası Ticaret vekôleti 
emrine, 

bankasınca. altın kıı.rgılıklı avans ve 1 S.540.000 lirası Ziraat vekôleti 
b:ızı dairelere ait bonolar mukabilin· 
ıle tedavüle çıkarılan evrakı n&kdlye 
ııln tedavUl hacmini oldukça. mUhlm 
n!Bbetı.e artırdığı g5rlllmektedir, DUn 
ya harbinln dördUncU senesln.o yak -
la.şt.ığı ve bu sene 361 mllyon lirayı 

bulan mllli mUdafo.n ihtiyacının dev. 
ict btıtçcslnin umum! yekOnunun da 
geçtiği göz önUne alınırsa bu aebep. 
le yapılan emisyonun ihtiyarı gayri 
kablll içtinap olo.n bu mıı.<mıflıınn an 
12.k cilzı bir kısmına teluı,,bUl ettiği 

'lezahllr eder. Avans veya borç §ek • 
llnde temin olunan ve milli mUd&fa. 
tuım fevkalAde masraflanna kısmen 
kar§ılık te~kll eckn bu meballğ yU. 
zUnden tedavUl hacınında h~l otan 
t.ezayUdU ho.rbln d6rdUncU yılmm e. 
şlğinde içtinabı kablı olmayan bir za 
ruret olarak kabul etmek hakikata 
uygun Qlur. 

Bununla bernber evrakı nakdıye 

hacminin ihtiyar.tan fazla artmaaını 

!inlemek hıı.zinece en başta gelen bir 
ıuzum ve z.ı.rurel olarak telllJ,ki edil 
dlğinl ve bu maksatla muhtelif ted· 
birlere tcvessUl edildiğini ve bu me. 
yanda killfutlcre mal olan çareıerln 
de ihmal edılıncdlğlnl ıırzetmek iste. 
rlm. 
BU PARALAR 'l'ıUl~'MIYLE HA. 

'.lt1'"EYt; KANAl.t~J<; f;DllJYOlt 

emrine; 
7.300.000 lirası lktiscıt vekaleti em 

rine. 
Geriye kalan bir milyon sekiz yüz 

bin lira do diğ~r vekaletlerin emrine 
verilmiıtir. Milli Korunma kanununun 
mevzuatına giren tedbir1erin alınması 
bakımından a!Cıkcıdar vekôletlere veri
len mali imkônları bu rakamlar ifade 
ve izah etmektedir. 

DIŞ TiCARET 
Dünyanın her tarafına yayılan hor 

bin tesirile bütün memleketlerde ihra
cat esaslı takviyelere tabi tutulmalcta 
ve harb sahasının etrafında kolan yur 
dumu1a korodan ve denizden nakli
yat fevkalôde büyüle zorluklara mc:uz 
bulunmaktadır. Buna rağmen 1941 yı 
lında dış ticorctmiu gorek ihracat, ge 
rek ithal5dda geten seneye nazaran 
bir fazlalılc göstermiıtir. ithalat geçen 
senenin 68.9 milyonuna mukabil 74.8 
milyo~ lirayo, ihracat da geçen sene
nin 111 • .4 milyonuna mukabil 123.8 
milyon liraya baliğ olmuJtur. 

Bu sene zarfında muhtelif memle
ketlere yeni ticaret ve tediye anlaşma 
tarı akdedilmiştir. Bi:hassa müncıkcıle 
müıkülôtının bertaraf edilmesi halin
de bu memleketlerle olan ticari müna· 
sebetlerimizin artması beklenebilir. 

Oıı ticarette bir taraftan kliring ve 
Devlet mıı.srafları şeklinde piyasa· takas yolu ile ve diğer tcıroftan ser-

ya atılan p~raların tasarruf ve istik- besi dövizle alış veriş ıeklinde müba
raz yollarlle hazineye tamamen ka. dele hcıcmini çoğoltmağa cahşmakta· 
nallzc edlldığl, yani maruf istllahiylc yız. Memleketimize lüzumlü ol_a~ mal
circuit'nln tam surette tc§CkkUl ettL !arın ithalini kolaylaştırmak ıçın scr
ği §U sırada söylenmez. Fakıtt bir ta· best dövlx tahsisine ve okred'tif küıa
ra.ttan miktarı artan vergiler ve dl- cına de-1am olunmoktcıdır. 
jter taraftan tedavtlldekl evrakı nak }.faliye VekiJimjz bWldan sonra 
diyenln fazlasının geri çekilmesi ı. muhtelif meselelere ve bu nroda 
çin aıman tertibat gittikçe daha faz altın me~lcsine de temas etmiı; 
ıa tesirini gustererck bu vadide da. \'e !!Özlerini 1 g42 bütçesine getire· 
ha iyi neticeler alınmasını mtlınklln rek Runlnn söyltımiştir: 
lulmamak tc;ln bir sebep görUlme . rn~9 y lına kadar ver~ tahfıfle-
mektedlr. ri volunds cesaret ve muvaffa.ki-

Nlhayet ihraç olunan evrııltı nal<- yetlf' gidilirken b:ırbin tesirleri 
dlyedcn fevkallı.de tahsisat karşuığı. dolavısilP bu yolu muvakknten bı
nı te~kll edenler CUmburlyet merkez raktığnnız gibi ilk defa 1940 S(!Dı:· 
bankasına karşı uzun vadeli birer sinde ve ondan ronr:ı. 1941 de, yı. 
borç mahlyeUndedir. Yukurıda da ar n- muv:ı.kkattn Yeni bnzı vergi 
-ıettiğ,m veç!ılle bu:ılnrın sUratıe it v~ ze-onlar knbulü zarureti basıl 
falarını temin için diğer borçlarımız olm .. ı;tur. 13unun öni\ınilzde:ki sene 
gibi blltçelcre bir tnra!tıın geniş tah için de bir miktar artırmak mec
slsat konmııkta ve mUmkUn gördUğU burivctinde kalıyoruz. Vatandnş
mUz bUtUn tedbirlere tevessnı edil. ln~m bunu y:ıpmağn bizi sevke
mektcılir. df'n ı.ıebepleri takdir ecle<:eklerinc 

Bu mııruzatım bugun tedavutde hu ve ~en S"nelerde olduğu 1?b• 
lunıın evrakı nakdiye miktarını en. lıUkilmctle e! birliği yaparak sım
dlşcli mahiyette teıA.kki etmenin ha. diki sıkmtılı günlerin icabı olnn 
kikate uymayacağını tebarUz etUrlr fedakiır ığ:ı seve seve katlana~: 
·zannındayım. . l:ı.rmn eminim. Aynı 7.:ımanda mıı 

Vekil burada 1940 mail yılı bUtçe· li mUd:ı.faanm vefkalAdr masraf • 
sinin ı!J31l yılı oüt~csı llc mulmyesc. lt.nnı knrşıl~ağa mshsus .stik
slni yapmış ve hazine vaziyetimiz bak razl(lrıı nit bono ve tahv~lllcrln 
kınd=ı şunları söylemtştlr· memleket hizmrtlerinl kendı men-

"etı ı; baret olup şeker fiatlarının yenı en ları hasılôtı ilr: bu mikdar mı yo:ı 

' 

"r ••a , fe kal""e zamlara 1 k T EzcUmle taelrlerlmlzin hari"teıı te " P1 ı.n v """' arttırılmasına sebeb o mıyaca tır. 271 .000 liraya baliğ cl:nuıtur. c.na··· "' ~ llP tıu zrrnlar doıaylslyle husus! mln ettiklerı kredilerin harp doıayL 
HAZiNE VAZIYC:TI fn:ıtlerlne telif eden mahiyetini 

Y-k k ı; · c- h ·yet maliye göz önündt> tutarak hunlanı. da 
ŞEKERE YAPllAN ZAM men askeri mahiyetle elan ve edsas mu sıyle kesilml" olması tıcar1 senetlerin 

'o t:ıeı dlyel,.rle bir kısım mUL • Ş k dof t ık.fôtınrn bir cüz'i jan arma, 
Ut eh <.!, r 1 r ~ apıımnsı ktabul Bilvesile ıunu da arzedeyım: e er 00 e 1 kT 1 çoğalmasına ve bir kısmının banka· 

•tırııı Yardımlara aıtur. 'ıatına ycıpılmı_ş oları zam dolayısile gümrük ve orman muhafcıza teı ı atı· 

u se n-.cc ısın um urı . kl 
sinde ancı prensip olarak koyduğu ve bil).Ük rağbet göstcrece er 11" 

zaman zaman kendini gösteren ikli· 1 E-Üphe etmiyorum. 



·78-

n A B E R - Ak'~am Postası 

lS,00-13,30 şarkı ve lUrkU. 
~er Programmm devam•. ıs,oo pro~ -
ram 18,03 Radyo salon orkestra~ı 18, 
45 Eski mesire şarkııarı 19,00 konuş 
ma 19,15 türküler 19,30 saat ayarı, 
ajans 19,45 serbest 10 c.laltlk:a. 19,551 
Kanto Ye oyun havaları 20,15 Radyo 
gazetesi 20,45 müzik 21,00 ziraat tak 1 

26 MAYIS - 1942 

:..ı . .; ' . . -: .. ',, ' . ·-~ -: . · .. - . - ........ · 

- .Eve gideyim .. odama girip ;rat.

1 

!•aşka. herkes uyuyordu. 
·uı; gibi görüneyim. Eğer llelcta.y o. frrlattığı \Alta yorganm 
faınna. gelirse, lıu gece l'.)lnl bitirip lıayaralc yere düşt.ü .. 
<ııı vuşurıını. Temuçln l)a~ırdı: ' 

Temuçlnln 
üıoıttinllen 

Diye ı;ö~·lenerek caddeden yürüdü. 
Bu birlblrlni ko\ıalAmalarm sonu 

O çok iyi bir ni-;aıı<'ıydı.. o güne 

:o~~ş~:02~~;ıo~=~lk s~~::rı m~.i~~ Baş, D ,· ş, Nez 1 e, G r ,· p, Rom atı· z m a 22,30 saat ayarı, ııjans ve borsalar 
22,45·22,50 yarınki program. kapanış. 

nasıl olsa kanla blte<ıektl. Temuı:ln 

bu l~i o goct> bittrmeğe karar verdi. 
\'e Kurbayın evine. doğru ilerleme -

~e ba;ladı,, 

l(adar attığı baltıılarm hiçbirisi böy
le kayıp dlişmt>mi')tl. 

· Temuçin attığı baltasın~ neden 

ZAYİ - 5.1.9-12 tarlhindP- Deyazıt 

nütu~ memurluğundan aldığım nü • 
fus teo.ıkPreml zayi ettim. Yt-ııi&lnl Çt

karacağımdıın P~klslnln hükmll yol<
tur. 

Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
saplanmadığma ve ;yatakta neden 
ufak bir dt•brenme görünmediğine 

hayret etti. yatağın yamna sokuldu. 

'' e hileyi anladı. 

.. 1CAB1 N DA G UN DE 3 KAŞE AL 1NA81 Lt R 
, 

YORGANIN .\LTlNDA KDISE 
l:OJ\: MU? 

\'akıt gece yarı,ımı ya.kıııdı. 

Temuçln e\•e ,·ardığ'ı 7.Jlman sarho, 
taklidi yaparak, ihtiyar uşağa: 

- Bana odamr göstE"r! 
Diye Sf'lllendi. 
Çinli u,a.k sordu: 

• • 
(. 

- Ktlçilk hanımı görmek istemez 
mlııılnlz, r,,;ilzadem '! 

- B!ı~ıırrı le-na haldu dönliyor. Be. 
men yatmak l'>tiyorum .. YMın sabah 
görii<7ürüz. Lntfen böylooo söyle ve 
benim tarnfımda.n kendl'llne özlir dl. 
le .. bf>nl affetHln. 

t;'ak Temuçlnl odasına götürdü .. 
ldınba.sınıı yaktı. Baltasmı ('tl<ardl: 

-Emrinizi yerine getireceğim, a. 
8llzadem ! ba,ka bir ;,eye lhtiyacmız 
\'ar mı! 

- Evet. 81raı; eu .. biraz da sü.Jdl
net ... 

- Şimdi \kil!llnl de ··~mlın ederim.. 
m erak etmeyiniz! 

Çlnl1 uıtal< biraz sonra bir sürahi 

- Kurnaz tilki! beni aldatmak için 
1uzak kurmuş. 

Yatal•ta klmııelı-r yoktu. 
Tcmu~in dil!'jündil: 

Vezneciler Letafet apa rtımam 
Mahmut Çanga 

• 
lstanbul Umum Sarac Sanatkaran 

- Bel<tay bu tuzağını 4urmağa. 

ueden lüzum ~ördii~~ Acaba beni Kooperatifinden: 
dene yor mu'.' J!.:ger 1'1y('D _ Fo o.na Kooperatifin 912 Rür'eti fi diye t.opJaohsr 26.6.942 cuma gUnll s~n t 14 
benim hakkım:fa kati bir 5ey söyle- ele Fatih Reia.hlye ~okal< 61 saplı mahalde yapılacal•br. W>ısed:ırların his. 
ıııemhsı-, Bı•ktııy, ı:;;nngh~ya geldiği ~ kartlarlle teşriflc-rl rica olunur. 
rivayet edill·n Japon cı•lliulmın kim RUZNA~ll;: ı - Jdare heyeti ve müraklp raporu ol<unına~r. 2 - BI· 
ulduğunu ôğrenmek t<temjıt. Benden lılnçonuıı tasdiki, s - \'('ili idare heyeti ve mü.rakip ııcçlmi. 
de şiıphe ettiği için, böyle bir tuzak 
lıurmıılta. mecbur kalmış. 

Bekt.ay bu tuı:ağı beli.<! Je gündüz. 
llc.n hazırlamı5tı. 

1hU~·ar u~.ı:;ı lıih! elde _etmiş, ona 
bu hu.,u!ıta. icap cdt•n talimatı ver -
rneyi de ihmal t:tmeo1i'1ti. ·zıra, lhU_ 
yar u~k, Bektaydan bahsederken: 

- O bu ıık)ani ~ol< sarb~ştu .. er. 
hen y~ttı. 

, 
Türkiye tamllur .. tetl 

ZiRAA T BANKA Si 
6andtıe ta.rlhl: lltSS. - sermaye:ll: 1000,000,000 l'llt"k Llr!MM 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para birikttrenlere 28.800 nra lkraı:nlye vertyor, 

eu getirdi, masanm UstUne kÖydıı. J 
\'e Temm:ın ;yerde seriU olan ya.ta.. 

ğa uzandı: 

Demekle yalan ı;öylcmı, oluyordu. 
JJıtıyar uşağın da Bel<tayla birllkte 

~alı~ığı ınuhakk1l<tı. O, her zamıın ı 

Uektayı hiın:ı~·e l'JN dl. 1 
Tcuıuı;in derhal Lattıı.sım yerden 

- Tf"Jek'<ür ederim. 
- ~imdi huzur v~ istirahatle uyu. 

;} acak!ınız, asllzadcm ! Ş~ngha:l'da bi. 
~im evimiz kadar ııesslz hiçbir yer 
yoktur. 

Temuçln cevap vermedi .. 
Gözlerini k:ıpad1 .• 

Horuldnol:ığa b&'ladı. 
bıtiyar u,ak yavqça. yürüdü, çık. 

tı ve kapıl·ı lcoparken kendi kendine 
mmldandı: 

- Çok iyi genç .. takat, fazla iı;L 

;or. Acaba onun da lmlblnl (dgo)lar 
oll( Aardı'? 

u,ak kapıyı kaparken, Temuçln 
~ülmemek ıı:ın kendini gliç tutuyor _ 
du. O, Şa.ıu~hayın m~hur şeytanları. 
ııa ken-Clnl kaphrma.mağa ıı.zmetml!}· 
ti. KurbnJI& ev3enmeğe kalklşması 

da kendi ~-akıunm (zigo)lar1n elinden 
kıırt:ırmal;: içindi. · 
T~muçln, y:ıtmadan önCt>, U';!\ğa: 

''Bekta.:r nmca geldi mi? .. dl~-e sor 
mu,, u-;ak da: "bu ak'a~ erken geL 
dl ve :rnttı. Ç-01< .sarhoştu,,, cevabı.nı 

\'ermişti. 

Temuçin yata.l<tıı yatarken, uııa • 
~ırı vc-rdlğl cc-vabı dU~ünüyor ve 
bl\yretlnden nf' yııpae.aj!'ını bilmiyor. 

dıı. 

Temııçlnin bütün daldkalarr esro. -
rr11~lz bir hava lçlndl' g~lyordu. Göz 
leflne iınanmak gereluıe, Bektayı (A
merll<an bar)dıı. görmtıştli, Hatta. "ya 
~asın \'Otka . ., dJJe bağıran da o değil 
miydi'? 

'femuçln eve ondan çok önoe gel • 
mı,,tı. 

Oy<ıa ki u~k bunun aksini sö;rlü. 
yordu. 

Bektaym ak,amılan gelip yattığı 

rnkl dı•kildl .. 
Tcmuçin bir aralık kffldl kendine: 
- .\caba ben yuıılış m1 gördüm'!' 

Yok•11 lwn7eottım mi?! 
Diye -;iiylendi . .\kralunı yenemedi .. 

(lluknıtd·•ıı balt ı)'lını çılınrıp göğsü
nun lçlnı• sıfuştırdr. 

- F.ltcr gnı;ı•ld(•n odruırnda ya.tı -
'"r<l!l, (Amt"rlkan bar)dakl Bekt:ayı 

t:-.ızetmı,ım .. olal>lllr ya. 
Dı-di .. ~-a,·a'ir.:ı k:ıpı;n araladı. Me;r 

dand!\ l<im~ı·lrr yoklu. Uı,ak da oda • 
•ına. ~ekilip ~ atınıı:ıtı, Biraz ııonra 

<ıarhoı, Tcmuçlnln l<alkıp doln~ına.ğa 

ua~lı_\°ac:ı~ı kimin aldın;ı gelebilir • 
til? 
Temu~ln kı<Ja bir l•orldordan _ı:-e~ti. 

Bektayın odası kentli oıl:\sının karşı
;ındaydı. Tc-mm;i.;ı l•apıya yava~ça 

lmluğ'ını dayudr; bir sC''I ıılıunadı. Ku.. 
rryı açtı, :ıralrkto.n baktı. Tıpkı ken. 
ıll'tininkl ~lbi ~·<·rde <ıertll bir yatak. 
ta Bekt:ıy yatryordu. )!organı ba.<sına 
ı.adar çeknıi,tl. 

Tıımuçı,ıı ı;öğsündel<i baltayı çıkar 

dı .. kapuıın lç tıırufına durdu. Artık 

Rl'kt.'\y S<n dııkilm.lıırını ;'\'tl'iQ'Ordu. 
1\:encll ı;:mırn nnıan'llll bir diişmam 
olan l'f" ort:ılıJtı karıştıran böyle bir 
n•l ır.n i>lı!ornıı•ıılo :1ııtnıı,,1 gelrııi'lti. 

O, bu 1,i .,.Hrrorır.<;e, hiç ~liphl'I yol; k·, 
Hektıt;'\' Tı•nııı~inin lııiııl bltire<'ek:ı. 

Temuçln 
- Anıerllmn barında gördüı;üm 

•Jam ne kııı1:ır benziyormuş ~kta. 

\a .• 

Dfvel'dl: 'h:tttunn •wmp atlr. 

Ge<·e YM'ıcı .•.• 
[\:ır:;:ıyı:ı ltöjkl.Wde Te.ı:ııuçlndeıı:ı 

ııldi; ko;)nun.~ ~o:.tu. l.'orı;anı ÜÜJ'-eıt. 

ti. Yorgıı.nın l üzünde baltanın zedele
diği yerler ,·ardı. Temuçin bir iz bı. 
rakmamal< lı;in yorganın içini dı,ma 
çevirdi ve eı;kM gibi altını yıı.ııhklar. 
1~ besleyip lnsan şeklin~ tıoktu. • • 
' Eğer Bektay yatakta Balta izi 
lmlacıık olursa, Temuçlnin kim ol _ 
duğu anlıı.,ılneak ve her !}OY meyda
na.çıkacaktı. 

Temuçln: 
- B<»ı bu l~l bu gece mutlaka 

booermellyim .. 
DJyordu. 
Yavaşça nl'ktayın odasından çıl< _, 

tı .. kendi odasına döndll. Kapısını 

Jaı.pndı. 

- Bektay elbette bu gece kurduğu 
tuzakta. bir iz nro.mak için - geç de 
olsa gelecektir, Sabaha kadar uyu 
mıya,;ağım ve onu beldlyec.eğlm. 

Diyerek tekrar ~·atağına uzandı. 
:(. :(. :(. 

O gece :>ehrln büyü!< bir kısm1 

uyurkm, Tcmuçln yatakta uyuma. -
ma.k için mütemadiyen l<olunu, par. 
maklannı ısı.rıırak uykuswıu kaçır -
mağa çaıı.,ıyordu. 

Ortalıkta en ulak blr ıı.ea ve hare_ 
ket yoktu. 

Belrtay Mlfı. gl'İmemlştl. 
Neredeyse sabah olacakh. r. 
O zaten çok dl'fa saba.ha karı,ı, ı,a

falt sökerken gelir yatar ,,.e al<şama. 

kadar uyurdu. 
Besbelll gene öyle ı;arhoş gelecek 

ve aJZ&caktı. 

MUKADDES BALTA KiME 

SAPLANDI 

61J'a&t liank&Amda kUml;ıaralı ve lhban112 tasarru:I: llesapıarmaa BD U 
ııo Ur8.Bl bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue tlŞtJ.ğ.da.Jı:J 

plAııa göre ikramiye dağltxlacaktır. 

• • 400 • z.ooo • l!-0 • '° • 1.800 • 

uoo • 
ıuoo • 

• • 5os • ı,ooo • uo ıcı • 
' • 250 • l,000 .. 18Cl • ıo • 

141 • 100 • 6,000 • 

D!KKAll': Se!aplanndald paralar bir sene tçlnde 15.f) Uradao aşa~ 
cıtışmiyeruere Utramiye ı;ıktrğl takdirde % 20 fUlaslyle 9erileoektlr, 

Keş1deler: 11 Mart, 11 Baztra.ıı, u EylQl, ll BU1neikAnUD tarihle· 
rtode yapılJr. 

r ,, 
BORSA 

25.G.942 ~UAMELESt 

Londra. 1 Sterlin 5,24 
Nevyork 100 Dolar 130.70 
Cenevro 100 Frank 30.365 
Madrlt 100 Pezeta 12.9375 

Sto1{ho1m 100 İsveç kr. 31.16 
ESHAM VE TAHViLAT 

Evvelki.Bugün 
İkramiyeli %5, 938 21.65 

-
(Arttunıa ile satılık 

kamyonetler) 

Hali tasfiyede bulunan 
Mehmet lbrahim ve şüreka. 
sı Kuruçeşme nakliyat kol. 
lektil §İrketine ait 

Dokuz adet birer buçuk tonluk ' 

Temuçln sabaha k&r'Jı bir ayak tı_ İkr. Erganl %5, 933 23.15-.-

sekizi Şevrole biri Fort marka 931 1 
ve 935 modeli yUk kamyonctlerl ile 
yazrhanelerinde mevcut demir kasa 
dolap, masa, yaz1hane ve tamirhane. 1 

lerind.ıki aiM ve edevat ve yedek ak. 
sammın açık arttırma ile satrlmasr. 
na lcarar verıımı,ur. S::ı.tış 31 mayıs 
942 pazar gUnU saat ondan it!b.ıren 
ayrr ayrı E>larak açık arttırmn ile Or· 
taköyde yapılacaktır. Arttırmaya iş. 
tirak ıçin herbirinln muhammen kıy. 
metlerinin yüzde onu nisbetindc pay ı 
akçesi verilmesi lllzımdır. Arttırma 

sonunda verilen bedel haddr 1r1,vrk gö. 
rUJdUğti takdirde en son aıttırana i· 
hale edilecektir. !haleyi mUteaklp 
arttrnna bedeli peşinen '.llınacaktır. ı 
Tellaliye resmi alana aittir. 

krrdıst duydu; 1 ';( 7 l/2,933 T.borcu Tr.1 24.85 - .-
- lşte, Bekt.a~· geliyor... ' · r;, 7 1/2,933 T.borcu Tr. 2 23.20 -.-
Bir l<apı g-t<'trıl11'1r... ayak ıoeslcrl.. % 7 1/2,933 T.borcu tr.3 23.30 -.-

Ve biraz sonra :es k~lldi. Sıvas • Erzurum 1 19.8!5 19.90 
Temuçln :ravw;ça lmlktı.. odadan Sıvas· • Erzurum 2.7 19.90 20.30 

CI'\!'· o, Bf'l<Uı.y gelir g'('lnıez yatağı- % 5, 938 Haz.tab. 27.50 -.-
na girip aıır.dığLnı bill)'Ordn. %7, 1941 D.Y. 1 20. 

Tekrar Bektaym odasına gitti .. l<ll_ %7, 1941 D. yolu 2 19.55 19,53 

p1dnn kulak verdi. 
Bir horultu duydu. 
Kapıyı ı.ec;~iı<'e araladı .... ve. fazla 1 

düşünmeden, ,.alta11ını goğsunden 
1 

eıktırıp &a\'Ordu. ı 

• Bir inilti duyuldu. 1 
Bektav ··ntnktn ıuvrandr ve birlrnç • •• 1 

"aniye <ıebrendlkten 11Qnra 8C9 ke!iilldi. 
Balta onun canl'vlne 11aplanmı:ıtı. 

Bu, Temuçlnhı ŞnnglUlydıı ili< de -
fa ;vaptıjh bir <'elll\tlıktı. O, Bı:'ktayı 

1 

öldlirmeğe mt'<lburdu. Bunu )·ııpmaz. 1 
"la, Brktay gilniln birl,nde yolunu bu. ı 
ılııp Japonyıı~·ıı gl'çtlğl zaman, Te _ 
muçin muazzeb oln.C'al< \'e vazifesini il 

ibmal etmiş ı.a.yıla<'alttr. 
Temuçln ılerbıll odıı~ma döndll gl~"in ı 

dl .. kilçiik l>fr ,·allzden lbıırl'l olan 

P::;;'.1-·asını tııpla.ılı. Bu ;ırada. Ust ltııt - ı· 
tan inen bir ayak sı•<tl duydu. 

Ey,·nh ... l!llnıdl 11e yapııe.aktI? ı 
Tmnıı!;ln ı.açmağ.ı h:ıurl:ınryorıl ı. 

i'ıt kattan bn saatte I<.urbaydan 
bıışl•ıı klm lnehlllrdl? 

bir çare 

Anadolu D.Y. Tah 3 52 -.-

30.2:5 -.-
52 

Anadolu D. yolu %60 
Anadolu D. yolu 12 
Anadolu D. Y. Mum: 

Merkez bankası 
iş bankası nama 

51. 
169.75 

!ş bankası hamiline 
1ş bankası Müessis 
İzmir Esnııf • Aball B. 
tmar Bankası hisse 

Aslan çimento 
Asıan çimento müessis 
şark değirmenleri 
lttlhat değirmen. 
T. kömilr maden. 
% 6 T. bonoları 
Türk U. Tiyatro 
lst. Umum Sigort.a 
Şirl<etıhayrtye 
Şlrketihayriye tenıettU 

Rıhtım tahvili 
İst. Su tahv!I! 
lst. Su htsıw>. 
TUrk borcu Tr. 1 

15- -.-
1:5.- -.-

160.- -.-
6.10 

22.-•-.-
13.10 - .-

5.30 
5.30.-.-

28.50 -.-
18.- -.-
94.--.-

69.50. -.-
29.- -.-
25.- -.-
30.--.-
14.30-.-

8.25 - .-

5.- -.-
-.- 24.85 

Temuçlııln ıı.klmıı şöyle 

ı:-eldl: Heml'n yııtaf,a uznnrp 
,r1bi görünmek. 

sızmış 

i l-!-------------------~ ftarh<>j 1 

Borsa harici altın fiyatı 

Zaten lhllJ»r nşalc onu 
1>larak görmüştü. 

(Devamı -ı:ar)) 

DhnkU Buı,:iinkü 

Reşadlye ~3.10 3J..!0 
KU!ÇP Rltın .gr:tmr ·1.1'12 4,62 

Fazla malümat almak istiyenıerin 
hergUn Sultanhamam Kefeli Tevfik 
han 2.3 No. 1ı yazıhaneye ve arttır. 
mayır iştirak için satış .,Unll satış ye. 
ri olan Ortaköy muallim 1'\aci (Tram 1 

v~y ca~desi) 81/1 No. lı yazthıınede. 
kı tasfıye memurlarına müracaatları 1 
ııa.n olunur. 

Hali tasfiyede Mehm"t İb h' ra ım ve 
şUrekd.Sr Kuruçeşm~ nakli t i . ~ ya ş rkoti 
tasfıye rnemurıan. 

Avukat 

Ahmet Nur Tolun 

Avukat 

Avukat 
'Salih Zeki 

ö. Şevki Çıılaloğlu 

KAYIP ...... İstanbul Tıı.hniye mUdtir 
lüğ'tipde bulunan niıfus cüzdan lnr _ 
mrzdan aldığrmız suretleri Jtnvbettik. 
Yenilerini alaca~•mız:lan kay.ıpları • 
nın hUkmU ~·oktur. 

Selim ıye fırının la hamurkA.r Der • 
viş oı'!'Ju Sabit GtlrbUz 311, Ahmet oğ. 
lu Aziz Kar~:oııı Tnrı·,,,_,,,. 'frrr.,rnda. 
k'lp? ~;çr Süleyman Clbo ve cllilger 

' "'~!.h.i Telli. 1 

Nafıa Vekaletinden: 
Ek.slltmeye konulan iş: 

1 - Su İşleri 16 ncı §Ube MtidUrlUğil mıntakası da.bilinde Alanya o\ffw 
srnm sulanması için yapılacak kanal ve ima.l!tı ama.iye inşaatı muhıuıı-

men keşif bedeli vahidi flat esası üzerinden "375,620., lira "17,, kuruştur• 
2 - Eksiltme 15.6.942 tarihine rastlayan pazartesi gU.nU saat 15 d' 

Ankara.da Su İşleri Reisliği binası içinde toplanan Su eksiltme komı.syonll 
odasında kapalı z:ı.rt usulile yapılacaktır. 

3 - !.stekliler eksiltme ~artıı1mesl, mukavele projesi, Bayındırlık U
ltri Genel şartnamesi, umum1 su işleri fennt şartnamesile husus! ve tenn1 
şsrtnameleri ve projeleri "18., lira "78., kuruş mukabilinde Su İşleri Rel..9-
lığinden alabilirler. 

4 - EkBıltmeye girebilmek için istekWerin "187H,, lira "81., ktlJ"llf 
!uk muvakkat teminat .,·ermesi ve eksiltmenin yaptlacağı günden en a:t ~ 
glln evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Na.fJa vekJ. 
!etine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve ı:ıu 
vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu mllddet içinde vesika tale·binde bulunmayanlar ekslltmeye ı,tırl1' 
edemezler. 

5 - İsteklilerin tekli! mektuplannı ikinci maddede yazılı saatten bit 
~'lat evveline ltadar Su İşleri Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 1A.
z1mdır. 

"\ 

Postada olan gecikmeler ka.bul edilmez. (3631-6663) 

Dağıtma Ofisi Umum Müdürlüğünden: 
Dağıtma ofisi merkez kadrosu için 100 - 260 Ura ücretli meınurlY8t.

lere müsa.baka ile memur alınacaktır. 
Müracaat edeceklerin memurin kanununun 4 Uncü maddeslle tayll' 

'llunan vasiflan ha.iZ olmaları şarttır. 

Yllksek iktisat ve ticaret tahsilini bitirmiş olanlarla ticaret ıı.eıerl 
mezunları, resmi ve husust iktisat, ticaret, maliye ve sanayi müessesele
rinde vazife görmüş olıınlar ehliyetlerine göre tercihan alınırlar. Bu gtı:ıl' 
lcre 3656 ve 3659 numaralı kanun hllkUmlerlne göre ve mill1 korunma wı
nununun 6 ıncı ınadde8lle taı:ırlh olunan mUkteaep hakları mahfuz o~ 
tayin olunurlar. Müracaatlar Ankarada Dağıtma oflsl umum mUdUrlüği111e 
ve taşrada vilA.yet iaŞe mUdUrlüklerine yapılmalıdır. 

MUsaliaka ve imtihan gUnleri ve §artlan aynca il!n edilecektir. 

(3773-5800} 

Biletçi ah nacak 
lıtanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel fşletmeleri 

Umum Müdürlüğünden: 
İD.4.REJ\ortZE BİLETÇİ ALINAOAKTm 

Kabul şeraiti: • 
1 - TamUssıhııa olup askerlikle alA.kasr bulunmıyacak. 
2 - Boyu 1,65 den a.5ağı ve ya§ı kxrktan yukarı olmıyacak. 
3 - Okuma ve yazm2sı olmakla beraber az da hesap bilecek. 

!.steklilerin Gaıatada, Tramvay hareket dairesine mllraca.atıarı.(51Ml 

TüRKiYE iS BANKASI 
Kücük T""~~rruf 

He~flnlan 
1912 <-rR..t.~f!V'I!: PLANl 

KEŞtDELEK: t Şnbei, & 

'la yu. ı- .. ıtuı-t-0m. f lklla. 

ut~..,rtn tarlhlert.ncıe 

t'apdır. 

l94% fK.tcAMJ "Eı.tacJ 

1 adet 2000 Llr&tık - ~ ura 
a • 1000 • - 11000- • 
1 • 160 • - 1&00- • • • ')()() • - uıoo- .. 

10 • ı6C • -~ • t(J .. 100 • - .aoo..- • 
5() • ~ • -~- • 

280 • Jll • - 6000.~ • :aoo • ıo - -~ .. 


