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Hi tler ve 
görüştü 

V>şi, 11 (A.A.) - R esmen bildirlliyoır: Sou giinleı de eere· 
yan eden h3diseler Fransa ve Alınacya hükün\ct!."' rİ arasında 
birçok ,görü~ teatile<xine sebep olnıuşluI. Hadiselerin nha· 

meti dolay>Sile Lava!, 9 Sonteşri.nde Vişi<len. uyrılarak Mii· 
.n..ih'e giıtıniş ve orad.a H ft.1er .e AJtnaınya Harıicİ j' e Nazırı Von 

\. Ribbentrop >le ı:-öriişmtijtÜI. J 

Başvekil; Dün Mecliste iaşe işlerini 
Tedb·rıeri izah Etti Alınan Ve Alınacak 

--------- ------ - - -------------

'Kazancı mahdut halk ve memur 
1,60 0,000 vatan daşa maliyet 
f iatına yiyecek, giyecek verilecek 

~-~~~----~---~------~-~ 

1 

yenı bir vergi al ınacaK Büyük kazançlardan 
ı 

IMUli Şef, Başvekil ve Ma.reşalhniz evve~ki gii.n 
ElbOOi Şefiın ma nevi huzmundu 

1 

· ı 
Bö y lece 700 m ily on lirayı bulan tedavüldeki paranın 
bir miktarı ahl'im ış, para k ı ymetiendirilm iş olacak 

~~~~--~~-~ .. --~------~ 

Saracoğ l u, yen'" ted
b·rıer, yarlık vergisi 

Varlık vergisi kanunu a yn i zamanda Türk inkilab 
varlığının da yepyeni bi r ifadesi olrnuı;, bütün mille· 
tin gönlünü ferahlatmış iır. Vurguncu, ihtikarcı, fır
satçı bu kanunun takdir ölçüleri içinde mlletin ke· 
sesinden, kanından ve c amndan çaldığını hatta faz· 
lasile geriye kusacak ve bir dela daha büyük biT 
qıilletin -hayat ve relah şartlarını zedelemeye ne· 
siller boyun ca tövbe ed ecekt fr. 

-----· ·-- ---
Yazan: Ş'OKRtl' AHMED 

Şükrü 
hububat 

Saracoğlu şeker, 
vaz iye tl erini 

kömür, 
ayrı 

Ankara, ıı (A.A.) - Büyük Biz, ne Adam Sm·t!n talelbesi, 
• Millet M<:Cli~in'.n bguünkü top- ne de kral ~ıtaks'ın çırağıyız. Biz, l 

Jantısmda Başvekil Şükrü Sa- sadece, ;çtimai dini halkçı',:r, ve 
racoğ1,u a~ağıdaki nut'ku söyle- ikt s'di me:Lhc•bi devlelçiiik olan, 
mişlir: siya;i bir fırkanın çoc.ı:darıyız . 

Arkad:.<jlar, (Alkışhr, brD\'O sesler.). 
Müsaadeizle hemen işe giri- Bizi ve i~!erim:Zi yakından ta 

yorum. kip edenler, b·zim, l.rJ;::a pro.;;ra 
.S::ıller Ankır•radan ayrıltrkıen, mına ne kadar boğ:ı o:duğumu-

!her tarafta ve her malda 'bir kı· zu anlatma.da zorluk ç-ekmezler. 
pırtı ba~ladı. Fiyat kıpırtısı. Estsen, i~e baş'a:·ken, memleke· 

Bu kıpırtı dar b ir zam on'ç·n· tim;ı;in en büı ük mahsulü o~an 
de, yürüyü~e ink'lap etti ve bu lıabu.'bat ve pirinç hakkınd:ı ka-
yiiı"üyüş ı;ok sür'atle ibr koşuya ra,larımızla pamuğa fiyat les· 

(A1*ar:ıd""1, telo!rola) 

M iLIJ Şefin n<wtlmndan 
sorua hakim <>la.n iıı>rl· 
zar devresi için<k her· 

:ıre, hük>imetin ne yapaeağmı, 
haıııgi tedll>ı.olcrle Büyük Millet 
Meclisin.in huzuruıııa. geleceğimıi 
beliıl • ycrdu. 

,.-e bir ·koşuşma} .. ~; tahavvül etti b:: eden v.e y~i:-ı{' ve yap-~·ğıya' 
birlerde ötedenberi izahın• ve 1 tl 1d ·· ··d ·· el ko•·an karorların. ıız, biz·m '"" böy ece nya ar ~- ı , yuru u . J .. • " 

müdafaasını yaptığlmız giibi pro- Ö 1 . k" h 3lb h vataınn ·h?· ...... r:1· va' .. "n ,~ı.usu ol.dug· umu· y.esıne ·ı, er s a , o'" - -··~ , ~ J' 

graıımna sml>k ikal:ı.rak bir yan- dan ka•Jtan h er vatandı:ı;-, ~; ile zu kafi d er.ecede göstermişti, 
dau 14 • 15 milp>:ıluk köylü ve do; tu ile k onuşarak \"e gazeteler F.i.} a <ların ba ş döndilrücli bir 
ın iista..h s.i l kii.tl~i nin kalktnnıa- de okuyarak, yeni fiyat artışl a... s ür'a tle artması üzerine, soru-
s:na hıı. \leritkcn bir yandaın d aı rı ile k~ ~1 kar5i1ya .r;aI1yt>ı' ,-c . ]an, hü'ktunct nerede ? su :-•;ne 
sayısı 1,600,000 i lıula.ıı sabi t ve kendi 'kendin .. ooruyordu; karşı da , h~kföneı; n her an ;ş 
daır gelirli mcmıı:r ve baılk küt- _ Nereye gidiyoruz? ba5;nda olduğunu. s'nıdi ve:·e-
Je.sini himaye tedbirlerini almak· Diğer bir kısım iı.alk da, hü· ceğ'm izahat ve almaktn o~du-
la meJ,nlc:Cet içindeki Jıc~r türfü k umetin h iç bir şey yapamadı,ğı- <>umuz kararlar gösterecektir. 

mensucat ve 
ayrı izah etti 
Biimeliyiz ki. bugün dördüncii 
yaşını yaş:yan harp, yaşlandık· 

ça fenE.•lıklarını ölçüsüz artıran 
muz·r bir maJılfrklur. 

Bugün için ha: p dışı olan her 
me'.ll'ekel, b:ışlıca üç haııp tdıli
kesi karşısındadır. Bunun birin
cisine, harbin mcmle,kete kat'iy· 
yen g·rmiycccğine inanı1ır ve 
-0na göre ha,zırlıkısız bir lıa·lde 

buulnur. ik iııcisi, memleket ço
cukları a rasındaki kuvveti l"§
kil eden b;rlik çözülür ve bu 
yoldan haı·:c·n iıtihaları ka'ba
r>:·. Üçüncü;ü de harpte, diğer 
vtrlıklar g'ibi. gcnı; iken ddıa 

akıllı ye hesaplı hareket ettüğ 
d1alde. yaşlandıkça akılsız ve 
hesapsız yapar ve bövlece ci'Va· 
rınd, bulunan hare d:sı devlet 
için dalıa telı l"kdı ol~ı r. 

......., 

l 
i 
' 

Sa.ym Başvekilimiz Şükrü Sara coğlu 

Varlık vergisi ka
nunu kabul edildi 

~--~~-~~-ı~--~----

T acir ve emlak sahibi olanlarla 
büyük çifçilerden vergi alınacak ller tiiırlii ttı!hmin:n susup, Sa.

racoğlımun Jrumışmas.na hrsat 
verdiği Mda gen ç ;nJulabıın11Lın 

genç Başvekili b0rkeshı um du· 
ğunda<n ve 'bek lediğinden ~-ook 
d;l1a a ~ !'k, ~-ok da.ha samiıı:ni ve 
çok daha seri ve mii<ıssiır !ko

nuştu . 

içtimai ad .. IeH iilıon testıit ve te- nı ~ sey irci kal dığını görerek " ÜÇ HARP TEHLİKESİ 
s is etıııiştir. ooı·uyor: Arkadtşlar, r 

S"b it gcliır l i \'alanda0a pi'l"foç, _ Hüklımet nerede? Bu.gün me mleke:imiz, mvh~~ 
bulgu.-, yı>ğ, şeker, kumaş, ayale.- N:llıayt bazılan dar, hü- rip devletlerle tarı_ı amcn çevril-

Bugün hraıbin bu',unduğu 

rne111.!r ketlerde, müteınad1ven 
arlan fenalıkların b ir kısmı ·da, 
hudutlarımızı geçerek memleke 
timize yeni yeni sıkıntıl ar geti.r; 
yor. Harp uzadıkç:·, darhkları
mızın. sıkıntlarımızın <;<ığalaca

ğını tabii görmek, ona göre da1-
ma hazırlıklı bul unm ak, ted!bi.r
ler ,.,lmak 1-Uzımdı:. 

Vergi takdir komisyonlarının kararla• 
1 rı kat'i olacak. Vermeyenler bedenen 

Ha~tanwı b iitün mar.adar;nı, 
mara<L ,tezııı!KiTleriııi sa.kınma;

dan, çeki'llıneden, bütün sanı.i.ıııi· 
li.ği. ile anlatan bir hekim g;ıı,; 
saym Başveki.ı de mi llet kiirsü
•Ün,de asık, izailı lı, uzun ve heJ' 
n<>klayıı. dokuına.-ak konuştu; 
yeni t<>ıllbiırıler;ni anlattı , yeni sa
lahiyehlerlo kemHsini te9lıi-~ etti . 
Pahal.lığı arttıran, baya t> da

raılta•o, \'Urrguıncult1ğu t eşvik e ... 
den ..,ooplcri ve buhraınnı balı:iı
ki ,,e ısun'i büti..in amilleri,ııi .an
latan ııutuık her tiirlü tefsir ve 
izahta.n ınüstağni bir ruetiu ha· 
li.ııde lam ve kami l bıı.luuduğt• 

lc;in bu noktııJıı.ıı.· üzerinde d ur. 
nıı~ a· nı lihal yoktur. Bu no.kıta .. 
lar üzeri nde ;,Jurını ya onalhal ol· 
ro;ı,dıi,:ı kadar Jı ükfıınctiıı iaşe, 
para ı,e ilotısal p&lililuısı llıak,.. 

m11Dd1>ıı dıı ylne nutu k şerh ve 
izahtan ıniislağn i kemddedir. 
Şükrü Sara:c ağ:lunun nıırtlkıı 

lıakkıııda bizce ~üylen<!ce k ilk 
-.iz ve verilecek iik h<Okilııu: 

Bu ııutkuıı l'tlilli Şefin d <rckt if. 
!eri n i ~· c-r in e get iren vaziie vaır· 
lıklar il c mah mul, vat .. nı ve mil· 
lcı , ,.1"m"t ve saadete gi: türe
cek fo. :ıJı latıc t te<lblrlerle dol,. 
bir nutuk o,lduğudur. 

Baş'' "'kil aldıji"ı ıtedb iderlc ve 
r.ı,~c 1 l1.. t e n istediği ka·nlmu al .. 
nıaJ<ıla: 

a - Mniht~kirc- ve \1ur.g11 n•Cllya 
en b iiı ük d:ulbeyi vnrmu~lur, 

b - l' iat yükselişini, her tür
Jü UlU\ azen·C'si zl lğ i önlern iş t i r, 

c - Köy liirnii n \ ' O mi!.stahs iliaı 
\.

1 er in1 kaıbil iyct ' ni ar ttırın·~t.;.ı; , 

d - Hayal ıı r. h a l l ığ ından cn 
ı.; ;3 a-Oe ıa rar gör en dar 'Ye saıbit 

geli r li halk ve memm sınıfmın 
ba) llll SHİ)esini ) iikselımisitr, 

e - l lemlckeiin mali ve iktı· 
sadı dvnıınuna ve istikbaline JC
ni , .c mes' u1 (.n..1i i5aflar açmıştır. 

l\lulıakka ki, büküınef ılnı tel-

k:tbı, Jcö:miôr giJbi hay at ve gıd :ıı k(ımeti şu veya bu iktisad mez.. m 'ş bir halded ir. Işlerimizde ,.., 
mmldeleriııi maıliyetme teni .,_ hebine malede rek , hadiseleri kararlarımızda, bu hak ikati göz 
de.-ek olan Şükrü Saracoğl ll hü- kendi aklınea izaha çalışıyordu. den ka-;ı rırsak, \'erceeğimzi lı ü-
küıııeti bununla yaJııız psikolo- Her şeyden evvel, bu son mü- kümlerde ve alaor·ğımız tedl:ıir-

(Devamı 3 üncü :sa:Jı:::<::f ed=:e:.'.):_.~1:_:ale::::.:•:_:Y~a:_.::c.:ev..::apı::_vcr.:..:~:e.:c.:egını_'.:.- ·= :_ _ __ ..::1e.::r:.:d:.:e:_.:b;_ü:_y_ü_k_h_a_t_a_ıar_a_d_iı_:. ş:_e_n_· 2_. 

Alman ve İtalyan kıtaları 
l Fransayı iş~ale başladı 
Mareşal Peten, Hitleri protesto 
ederek F r an sa da ·n uzaklaşt1 
Fransız filosu 

Berlin , 11 (A,A.) - Alman or 
duları B:ıaş J< omutanlığının teb
liği : 

.. ~~~~~~~~~ 
Müttefiklere iltihak edect!k 

t nda bul'llnmaya n Fransa d ahi· 
linde i1€l"'i yürümek e mrini ver 

(Devamı 3 iincii sahifede) 

Bugün, memleketimizin kat
lanmağa medbur olduğu maftı· 
rumiyetler, !başka memleketle
r inkine nazaran yok denecek ka 
da r azd ı r. G ün geçtikçe, yeni ye 
ni tdıtkelerle kraşılaşma.'lo mec
buriyeti bulunduğunu, daima 
göz önünde bulunduıımak ve 
l>u nlara katlanmak için bazı:r
lanmsık, her vatanseverin tıor· 

cudur. 

Arkad<:şlar, 

Haı<bin ilk yılını , az çok ra
hat geçirdik. Çünkü, memleke
timiz amlbarlannda illl:ıalat ve 
ihracat malkn mevcu t dlduğu 
için . Jıer hangi darlık ve mah
rum iye t, kendini h issel tirecke 
bit dereceye varmadı . Bu yılın 

en 'büyük daı•besi. Türk bütçe
sin in üzerinde gfüündü. Çünkü, 
sufh ümüzü korumak ve kurtar
mak için, koskoca b ' r Türk or
dusunu dP~hz,] sil:'ıılı aı,tına al-

(Dcvamı 2 ııci sahifede) 

Cenwp F ransada İngil iz - A· 
meri·kan ·mutasavv€r ihra·ç te§Eb 
büsleri kar~ısındo Fran.sız a ra· 
z's'n h«ma,·e iç'n, A1.man k ıta. 

ları, 11 Sont~·· in saıbahı i-şga: ad. 
tıncia bıılunmıyan Fran>a hudut 
ha ttını geçmişlerdi r. Alma: kt· 
tala, nın ha rekatı, lfın muc b:n· 
ce devam elmokt cdir. 

~s r son mihver 
Halfayada 
içine alındı 

1 ı lyaıılar da lıarekete ı;e~ 
Roma, 11 AA )- S\.efani a· 

j ajn j sı bildiriyor: 
Alman yüksek ba<; komutar.',ı 

ğı ile anlaşara,k İtalyan k ı taları 
Akdeniz kl'.}'ılan nıüdafaaôınl 

t em n i<;in bu sabah i!i€•1 ed il
m<!m ".ı Fran5ız s>nırını geçmiştir . 

i
l Hitlerin Petene meHubıı 

Londra, 11 (A .A.) - Alınan-

ı ların kontrolü a't.r.da bulunma·k 
t a -0la rı P ar·s radyosu, soat 7 ı 

ı den bir kaç dak.ka sonra H'tle
rin Alman ordu.suna, ~a! al-

Vişi },ra11 sa61nuı işgQJ edi lınc• 

sini emreden Alman Fülıreri 

Adol[ Bitler 

~~--~~~~ .. ~-~-----
Amerikan kıta~an ile 8 inci o rdu Mihvere 

karşı kıskaç hareketine başladı 
e 11 (A.A.l - O"t" şa.:k in-

klY Y 'J bo) ui1ıd'3. il··· )'t"11 

l.l~ nu,... Jn~ S'.d:ıbar.a."l.d-e.n. 

ve B g - B ~ Lltbk <i" ....... ıı.an 
ı e c.;aı'\.-">tŞılL·a::.r. yaıp ı;.ç!a.·-

D s,ıQ.n ı !' iı m \"f hurp n·a"ze-
n e nı toplam g:bi rruazız.anı b:l' 
,e ,("\;.,·rn °'lur.nı~~<in·. 
\"9cşctgton, 11 CA .A.) - İr&:~-! ltr.ı\· ... 

veı.; ıt'i 1 l1h,·er ku\. ~.t L : cr:nı L h50. 

h!.!dı.ıul!' i~~ o.inric .u nııc~tı'cdlr~er. 
nug ,\ an ,. b t:ı::ta·ı g.e' .neıkte olan 

n-. ··ıttt ~ ,.... ııdl'k r.<.'-.J-
f g:_ı 1~ r. g ne a aki"'..'.'lQ'U' K "- 1 
k..; hi ek • . ıll:t.: <:ım b.l' SU~'ELte 

g }' 1 """' • 
Mlll\'ER KA l IPLARI ELLİ DOKUZ 

BİN 
1 C"J11dl1l, 11 ( .\_A ) P. k \1 5-1 

ti' <;ôl ·il b~ti. eııi)•. eo .. y, bı...::t... bıc 

nutukta· ;jl"rn.a l Ar ... .~a •c ~ec-\ 

IDenmı 3 üncü sahifede) 1 

de çalıftırılabilecek 
Anma, 11 {ikdam Mlhuabi

rinden) - Varlık ve..gisi k;Hıun 
layihası muvakkat ve muhtelit 
bir encümenin tetkikinden gEÇ 
miş ve Büyük Mi.Bet Mrolislırin 
lıugün (Dün) öğleden 9011ra<ki 
toplantısınd müzkere ve kaıbulı 

ediılmi'ştir. Ya.'"ln {Bu.gün) neş
redilerek mer'iyete girecek o
lan bu kıanrulltUn EEaslar!Jll bil'di
r~orum. 

Maıdde 1 - Servet ve ka7ô1!11Ç 
sah:iıplerin i n serıvetleri ve fmııka,. 
lide kazaıııçları üzerindeın alınr 
ma'k ve lbir defaya m;ı,hsus ol
mak üızere •Varlık vergisi~ ~e 

bir mükellefiyet tesi. edilm~tir. 
Madde 2 - Valık vergisi aşa

ğıda yazılı zümrelere dahil olan 
haki-ki ve i:ıi.P'kmi şah.,hırdan alı .. 
rur· 

A - 2~ ve 2728 sayılı ıkanım
lara ek ve tadilleri mudb'nce 
mükellef llıu.lıooanlar. 

B - B.üıyiiık çiftçiler; tıütyülkı 
çiftçiden mı>lcsat işinin idaresine 
ve vüs'atine halel geti rmel<sizfaıı 
lbu ınülkellefiyet i ifa edcıbile<:ek
leri bu kamooda yazılı ko mi:s
y-0nl~a teebit edilenlerdir. 

-C - Uhdelerinde bu lunan hi
(Devaını 3 üncü salıifede) 

Fas, Cezayir, Tunus 
Dölgelerinde Dün 

Çarpışma Sona Erdi 
Amiral Darlan bütün kumandanla ra 
bizzat ateş keı e m rini Lildirdi 

ş:mrui Afr'.!<a Mültcl&lu umumi 
-ırarargahl: il (A,A,) - Amlrıol Da.c
ı...ın•ı.ıı ve geırw-'!r'al Ef9enhov r' iın mü.. 
Jn('~i!ı:.erin aıra~·ırrla c .-.z;ıirde yap!
Jıan bir toD~ent ıda:n ronra Amirat 
Darl a!"ı Fas da d':.ıhıl olmak üııe re 

şima l Afriloada buiunau biltiin ku
maı!ld'an:ıaıra mud:ıasıım.aotı k'6flııelı: için 
anir vermiştir , 

L ondra, il (A.A.l - Mill>eli< '"" 
F raJ113J!Z .k uıvvrt le!i a·msıınd a muha. 
&-ıntJ:ta bugünkü çarşamba günü saat 
7 de n·ihnyct veri!ırr.ıi~i-r . 

AMERfK AN KU\'\"ETLERİ DO
GUYA DOGRU İLERLiYOR 

B .,,r, 1 l (A.A.l A(<.şaıır.!ci 

Lo h,Jı. a g-aeıetelcı·l 1 Amcı~ kuvveıl

l t.'lflJn Tunus ya.lı>tine g ird:!k lerici 
ve doğı· .i~ı ıot:ndc Ller~ıedkl~rin i 
yaz ~cr,,.·ıa"'. 

AL! l.\S KIT '\J,ARI TUNUSDA 
Loo •, 11 (AA.) - Sal,fayet]i 

nıcıhfıll l'?'l b:;dlr ilkiiğ\n.e göı~ AJ. 
man a v U(.::'Jk ırı ve uçakla. nJklıedJ
lt:n A'n-.aıı k: kta.!a.rı Tunu.~a. i 11lmıişlg:r-

Amiral Darlan 

di'!' Za~ AJımanlaT •m gü.n]erde 
".re.ısa Cedıri.ci bfr aUTt·ite ı-tlil'cit~ 



Başvekilim izin Büylik 
(Baı tarafı 1 iııciclc) 

mağa "" ıillMı altında tutm"ğa 
mecıbur oldıık. 

DAKLJGJN BAŞLAYIŞI 
Harbin i.kind ve billı.assa ü

çüncü yıhrrda, yer yer darlıklar 
taraftan is\ib,,a:" azaltmağı.-. baır 
s;le ma'• ithali ook zorla~ ığı g·
bi. nıemleket ç~uklarınm siıa;!ı 
aU.nda tutulması da. bir taraf
tan isti.hli>ki çuğaltır:ıen, diğer 
tz.ra!tan isitbsail ;ızaltmağa baş 
!adı. (!<?, başht:a 'bu sebep'.erden 
artmağa lb~ayan f'yatlarla ve 
bu yÜ2den aY'<'k!anan ihti.karla 
mücedele imek vazifw_ni dıryan 
R..-fik Saydam hükümeti azası

nın birle~n kanaatleri}'!e ka
rariı»r aldı. Fiyatlarla, mtıhte
k'r!erle mücadeleye başladı. 

Alınan mücadele kararlan, 
't'enJ'.erini davet etti. Yeni ka~ 
~arh;rık, daı\JQ sıkı, daha seı:t 
kara r!arı zaru Lİ kıldı v·e böyle
ce, karardan karara geçilerek, 
memleket dooilir.de bir çok mal 
lara el konulmağa kadar ileri gi 
dildi. Bu karar'.ar, herkesin bek 
l:d:gi ınatlıııp neticeyi vermedi. 
Az b' r zaman i'Çinde, menill<et 
c!d~ilinde, resmi fiyatlarla bazı 

malları bulmak imkansız bri ha
le geıd i ve rnem:leket d aılıilmde, 
koskoca b'r kara pazar yerleşti. 
Bu ;- • .. a karşısında, hepimiz, 
evveııi kendi kendim'ze. sonraı 
da biı•bir'm;;;e sormağa ba~ladık. 
Ac•ba .bu kararlar veya h'ç de
gil<;e. bunbrdan l:Y.ıı:ıları alın

mamı~ olsa.vdı daha iyi ohnaz 
mı i-dt? 

ALINAN KA.&ARLAB 
Aradan çok geçıreden hüküm 

\'ermeğe başladt::. nu hükme 
gi»-e. bu kararr2'r a!mmasaydı 
daha iyi o\acaktı. 

İste hu cereyanın ve bu kar.a
atin d>olaştı,<(ı ve canlandığı gün 
lerde. SN·ıt<:oğlu hükumeti ikti
dar mevkiine gddı ve gelir gel
ınez de. e·..rve~ alınmıg olan sı• 
kı kaı·ar:arın bazılarını ipka e
derek. büyük b'r ksmını orta
dan kaldırdı, diğer bir kısmım. 
değ:Stirdi ve btb'ki okiıa kolay 
\'e daha çok imkan dahirnde 
görülen yeni ka.rarlar aldi. 
Panm~ ~ün ve yapağı hakkın 

da, w·a.lar almakla gecikme
dik. Bu mahsullerin tek alıcısı 

ihükı'.ımet olduğu için, kararlan· 
zı yüriit.ecıeğimfre emin o!dııı'k. 
iKeıalik, pancarın tek aJ,cısı ve 
sel<Rrin tek salıcısı olduğumuz 
.rçin, bunLır hakkınc1a fiyat ka
raı·ları almakla ve bunları tatılıi

ke ge<:me'<te gecikmedik, -resmi 
ve tıususi f:ıibr'i<alan birleşti

ren. yünlti "e pamuklu kuma~lar 
!hakkındaki kararları mu.ha-faza 
etmekle kalmadrk, bunların ars• 
sına. deri fabrikalarını d.a ilave 
ettik. 

Irkımızın başl.ea gıdası olmak 
itih. : iyi, merolekelim'zin en bfr 
~ llk mesel.esini teşkil eden hu-
ırb1t haklkında, ''c 25 kararını 

aklık ve bu kararı !lırken alıi.ca.
ğımız % 25 !erle hem oı'C!umu
ztın ve \büyük şelbirlerimiz'n ia
~ir.i emmyet ,.-.ltına almak ye 

hem de tanzim satışalrı yapmak 
!hususlann.da ka~i deercede kuv 
vetli olaca)iımız kan,...,th hQk.im
di. Kezalik pirinç hakkır:da da, 
a;ni kanaatle ve ayni isli'·c.anet 
te kaı·ar aldık. 

A rka<kşlar, 
K:ARABLAKDA ESAS 

Görüyorsıınuı. ki, hükiıımel.'i

nı'zin 'her hangi bir kararı al:ıır
ken, üstü~ en ç<>k duı"<iL>ğu, 
en çok clıas9<siyetle tetkik ettiği 
ciıhet, alınll(!aık kıaı:aı·ların, acU 
olm:ıısı ve tallbik kaıbi.iiyetmi ha
iz bulunnı.asıdır. 

Tekrar ediyorum, biz bu yol
a..,, fiyat kotrolü kara,ran al.ıl'

lken g:ık miilhtm b'1- keyfiyeti, 
dai!Tta önümüzde tuttuk ve b1111 
dan sonra da daima göz önünde 
buulnduracağız. O keyfiyet de, 
ibu ·~mrarfardan doÇrttl yükün, 
mii.'1 •lik ve mih;t21hslHerden 
terrkküp eden vatani!aşlar ara
sında adiHıne taksin <d'r. Bll€ü
ne k·dar, maalesef. do&vizli., dö
"~j ,iz, takaslı. takassız, mem!e
ikete gelen it1ıalat ma.l!armın fi
yal1arı üzerinde hiık:m o!madl'k. 
Kezalik, bin ·bir çe~it yollarla 
Y"Ptlan alış wr şlercle, mıılıte
kirler ve vuTiguncu!.ar tarafından 
yaratılan yüksek fiyatların da 
ör.üne geçemedik. Böylece, fi
yat kaı-a.rkrrıınız1n yüKünü, da
ha zivade ciftçiye vüklemeğe de 
vam cllfk. Bu yolda devam et-
5",\'dik, yalnız haksızlıkları yı~ 
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ğm haline gelı'rmiş olmak'"' kal 
mıyaca-k. ;stihsaJin azalması gi
bi. büyük bir tehltke ile dıe kar
şı karşıya ka•mış ola<:ktık. 

Onım ;çin, ıbu.ndan ~ra da, 
terlem«!en para kaızanan müıs
tehliklerin, alınted'1in yar .. ttı€t 
mahsullere, mülbahigaya kaıı>ıl
mak.,:.zın, değer foıt ,-ermelerr 
inu<fuıını dai.ma y:ı.)atmı·ya çalı
şaca.k.>z. (Bravo ııe~:eri). 
Ötedentıeri birçok yazıcılacı

mırz, ioöyliinün dertlerini azalt.
rnak <Çin yarıılar, şiirler yQzaz-. 
lardı. Gariptıir, köy!Wtıün biır 

boydan öbür ıboya yüzüil'Ün ,gül
dQ€ü l>ugüıılerıi.,, kalemlerd'E!'Il, 
!Ju sevince iştirak eden bir .kel'i.
me düşmedi. Bilmeliyiz ki, va
tandaş sadece §'iir ınew.uu ola
maz ve vatandaş, şiirden ziyade 
hak arar. 

YÜKÜ l'AKSİM VE TATBİK 
KABİLİYETİ 

Bundan sonra da, alınacak ka
rarlama, en çok arayacağımız 
cihet, bu kararların talbiık ve yü
kü tak8:l'l 'kabiliyeti ofacaktır. 

Çimkü bö}"le olm.ıyan kararla
rın, sür'atle ®.ay:>. ınk.ılfrp ede
ceğine ve haıtıtil, fenalık ya.rata
cağına şii!pbe yoktur. 

Brz bu defa, tatbik kaobilitreti 
olan ve yülkü adil.ine ta.ksim .,.. 
den kararları aldlk. Bu·ndan soo_.. 

ra da. !böyle yapac'.lğız. Çüınkü, 
malıısada arııcak bu yoldan vara
cağmı:ıza kani "z. Nite.k.im, buogü.
ne kadaır aldı.ğımız ..,.., m1Aıa1aza 
ettiğimiz kararların hajbirinde, 
tati».'< noktası:rudaıı bir k.001"!' ol
maır.l'ibr. Hubılbat \'e pir'nçt.eki 
y;i.zdelori tahsil el'.ı.,eJ:ıey:Z, Di
ğer s.,:ıalal'tla da, taraf:mııı.dan 
tiıyi.n olunan Iiatlal"da, ·bı:x deği
şikLlk olmamıştır. Bu böyle ol'
ma.lda bera·ber, hedefim.izin di.
ğer <:epilıesini teşkil eden, mc=
lekebte normal ve mutedil fi-:ı taı 
kavu;;mak üm.-di tahaklku:k et
rnemi>ştir. Çiinıkii, he'!'§e:; e ,·a,ğ
men, ba:şhı:ıt gı'Clamız olan hulbu~ 
bat fiatları aldı yürütlü. H.:ı.ı.bu• 
batla beraber, veya onu t..!<itben 
diğeır gıda macldeleri fe-..-Jca'lade 

ve fırınların lbeıı1'enmesine mani 
olmıok.la k.almadı, % 25 l«J.e O.. 
riktiı:miıye başladığımııı; hubu
bat meveııdıı.ı.JJU'll, şehir itıt:yaç

ları için, ·erilıniye ba'; adığını gör
dük. O kadar kı, aldığım•;rı: ilıa

bel'ler, blıızat buğday sah.iıple

rinifl bile, daha u.cuz olduğu içirı, 
ça<ll!Jd.ın ekmek tedllirikine ça
lıştılda!'ına. bize öğretti. 
Ordu:muız ve kara günlerimiııı 

•<;in, hazrrlanm.ıkta olduğumU7i 

~-tok!arm, yaz arfa,;ımla eriııııiye 
başlaması, billi te~ düşürdü. 
Meseleyi llııiır kere dah.a tetkik et
tik. Alacağımızı almadan, ihul:>u
bat alışverişini seribest ilan et
mekte yine te!lılilke görd'ü'.k. Stok-
1.aırımızı <.-riimfye.ıı ~e şelhir leıre 
okmek bulian bir ça>re ara.d1k. Bu 
çar ey~ belediyele~; mu<vakka-
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ten işe sokmakla bulal>ileceğimi>
z; ünııit ettik. Belediyelere vaı~ 
cliğimiz bu vazifenin baısarılaı
bilmesi için, onlara yer y~ kre-
diler açtırtlık ve ayni za.maı:ırla 
muayyen tarihlerden itilbanm 
keıı.dilerine hubı.ıba.t vermiyece
ğimizi bildıir>dLk. Bundan sooca1 
yüzlerce beledi;...,, buğday an
han sayılan yerlet·e hücum etti 
Herkoesin kafasında, Joendi şEl>
ri için lbir yılhk biır stolk yap
nıak;ta.n •başka biır 'kay.gı r.evcut 
değildi ve !böylece her yeııde bu 
ft·at yarışı başladıı ve hiçbir fiat, 
bunları yarıştan va:r,g!lÇ'İ>l'em·edi. 
Bu yoldan~hu'bulbat fiıatları ,.e O

nunla be-raber- diğer gıdQ =dde
leri fiabları ,gittikçe artarak, 00_ 
günkü miibal,'iga lı raddeleır1e 
stir'atloe ,e.ı·işti. Anl"!iıldı Jol. iihlıi
kar, tik'c.arJarın inhisarı a.İtınd'a; 
değildri. Bu, i.~itı l:ııi~ ceqı'hesid''r. 
BELEDİYELER ~JUV AFFAK 

OLAM.l.DI 
İk~i replıooi de, b\zmı bu ;ş.. 

te, ticaret kabiliyeti olınD!Y·an ,.,.. 
kariiızana.rla aliıikası bulunmwan 
belediy•eleııin, bu isibeceoremİ,·e
c~l-eri'l'li, evvelinden görım..:ntş 
oımamndır. Fakat, işin, hiır 'ii-
9ünıcü cephesi vardır ki, p da, 
bu s&ıı:.da .g6<nerilen gaıyretler 
ve !a~yetltrin, 'herŞ<:-y-e rağ
men, bw, büyük ve n.ü.,'"'bet >bi:r 
netkeye yıa!k!laştırın.asıdLr. Çiiııı,. 1 

pa,halılaştı. O kadar kıi, ıbuıgi1n 
bunla•:ın birçoğu, dünkü kara 
pazar fiatlarıru bile ger<tle bı-
rakmış ibulunı.ıty<ı<C. ı 

FİAT l'ÜKSELİŞLERİ f 

'kil, bugü'!I elimizde, hiçh'r va.l<ıit 
ıınalik .olmadığımız bir hulbuil>at 
stoku ffi'eV<:uttUl' ve .bu sayede 
yakm ve ıbü~ük korkula.r zail Daiıa ziyade, llıuıi:Ju;oat, \e-reya

ğı ve et gibi gıda maddeleri fiat 
larl'rda görülen ölçüsiliz artışta, 
ötedenlberi mulhtskörlf'r namını 
verdiı;:mi'Z smıfott t'esiri yoktu'!' 
veya yok denece'k kadar arzdır. 
Çünl:ıü, fiatlar artarl<en, ·huioo
lba t, tamamen küy!iinfuı elinde 
bulunduğu gfilıi, diğer gırla ve 
hayvan ma<ldelerinin de kıöylü
I!'Ün eHrıde iıken pahahlaşıııış 
oldııı.ğu görülüyordu. 
Eğer, bu tarzrlaki fiat yiill<Gel

meleri, makul denecek ~ir had 
dahilinde kalmış olsaydı, bunu 
hcş görmek, belki de münkün 
olacaktı. Çürı:kü, 

a) Hükumet ıbile, resmi .fial>
ları ile böyle 'bir yı>1 tutmwş bu
lumzyordu, 

b) Bu Yolia.n, çok dÜ§'Ük olan 
köylü !hayat 5e1,~y""':nın biraz 
kalkınm.::ıı, ylirekl"1"imizi Iera.h
landıracı;.ğı kadar, Part.imiız:in 
Halkçılık ve Devletgi!i.k pren
slb:ne de uyıgu.n diişe<:ekıti, Fa
kat maalesef, fiatlax höy'le ttna

kııl hir hadde d'llormadı, Bı"l<'iıkis, 
ba§ d'ö'ntlihrilcü bir sür'atle aldı 
yürüıdü ve maıbdut gelir 1 eri ile 
kenctilerine gıda tedadk eden 
milyıcm.larca şclıirli, bir ııztn-ap 
uçurumuna doğru sürükılıerıııni.ye 
b~ladı. 

1 Alelı'.'mıum g.ıda fiatkırının, arl. 

ı 
masmda ~lıca amıl o!an, buğ· ' 
da.y ve 'hl!lbuıbat f.atlannın, 00 
ölçüsü.z yükıse li~i·ıı.dekı mcıs'u li-

1 yeti, yah:u:z ki.i,\'}üye yiikl«m.-'k, 
ıbittabi dogTU değildir, 

YÜZDE 25 LERİN VERDİGİ 
l\1İKTAR 

Huibu!batm % 25 Ş'İI>', köyliit
den, o gün için iyi sayıl"l'l bir 
fiatla Jıükıimet n-:ımına topla
mıya k&rar verdi'ğimiız giln!l'erde, 
şehorlerimıizin hubıııba·t ilhtiyaç
larmı ,günü gÜJlı.ine ve h.atıtiı 
saati saat:İ<>e zor yet"1tiriıyoırdı.ıık. 
Ve anb<irlıtrımı:zıda lııçbir stok 
mevcut değildi. Bu va1liyetı, gÖı.: 
önimde d=ken, alacağımız 
% 25 l<'rin an<ıarlarıımrza gir
mesi:ıı.i taıniın için, bu r;, 25 !eri 
ödeyıinıciye kadar, heı· çeşct bıu
buıbat a<lışveorişini ya~ak e1me.k.
te tere<ldiJt etmedı>k, Bu y11.1Sak, 
§Ehlrle;re llıulb~t verilmesine 

olmuş buiı.ıııma:J...'iad!'l', 
TANIDl{UMJZ ASALET 

Arltadaşlar, 
Bazı memleketlel'<l:e, oe!Qkurıı 

göbek dedilsini sayabilen adam
lara asil derlerm ~· Bizim mül
letimiı; bi.iltün tarih ~ 
böyle bir asa~t tanımadı. Biızi!m 
ta<ııı<lığımı.z :uatiet nıhl asaletli&' 
ki'. o da'. bi0e, ya.ptıığım~z iışlcı> n. 
ryıllk!erınin, ektiJ<.lertn.:n, cesa• 
retle, at;ik ve tem iz bir yürekle 
ortaya dökiLlmesjni emredE'!". 
(Atkışlar). Onuın icin o....,..;;~ı ... f' , , vu,.-~'ll 

ıa.tlaroaki meıs'uliyette, lhükil-
metin hissesi bulunduğuınıı sö)"
leriken dwyduoğum ı.ztırabıın yanı
başında, ılıuııusi 'bir haz hisoodtl
y<:ır ve tı.u Biiz1'erı.imi, mHli asalet 
~~.!erimize uygun görl'(;eği
nız.ı ııını• t odiyomm. ,(Bravo ses
leri). 

Gıda madde.!erindekıi. pahalılı
ğ ~ i.st.ilı~li 'teşvik edici bıir ity ;_ 
lıgıı oldı.Jg'UJ da inkar edilem'ez. 
Biı.:yonıız ki tclııditler 'lll'IIWıik'kat 
te<lbioderdir ve bu bııtıranı sağ
lam ve kıat'i olarak ancalk istııı,.. 
5a]i a.'.'1tıırmakla Y<'ll<llbilrirz. ,Buı
gü.zııkü miilba~.alr fi.atlar 'köylü
nıımı dıaprağa bağlamış Ve ıbôy~ 

lece .loöylüınüz bu 9ell'e her ynl~ 
{~n dalh-a fazla bir gayJ"etk ekiın 
fa.aliyetin.e devam dm"'1obe ~lll
}unmuştur. Biz bu İaal>y e~e m U1lı, 
taç .köylüılere 31'.J b'n ton toıhumı 
vermek sl.ll'e'tıite iştirak 'ettik. 
&nıdan başka her sene mun

tazaman artan dovlet z>erlyatı, 
bu sen-e, daha geni§ ·biır ıadun a
tarak g'eç;€'n ""'n"'Ye IJ·azaran 
yüızde. Ylize y.akın ru'Sbette ·brr 
1ezıtyut ık.aydedeoektiT, 

İŞÇİLERİMİZiN HISSELERI 
Bu münasebetle fail:ın:'ka ve 

rr.adenl'Cr>miızde çal1~wrı kC'il<'ri
mkm memle!«-ttc yaratt·ğımı-z 
esedercLe büyük hisselı-ri olch>
ğımu da siı'ylcmeliym. Adetleri 
ve ebemmı!yetleri gün ,geçtikçe 
çoğalan Tür1k işçileriıııin iıhtısas
larmın arttırılması, s.Jhıhi, içt'
maJ durumfaıııaım dürı:enlernn.e.si 
hüJrumet.inizj ÇClk yııkınıdan ilgi
lenldiı:en mi.i!lıim bir mevr.oudur. 
İş Kanuınu..;.ıe ·İ§ tıayahoo müda
hale etmiş olan Ouınburiyet hi1-

/ 

kılmıeti ıbu klan.unun .ica4'1arınt 

tamamlamak iç.in tıergün daha 
dikkatli '"" ,daıh.a gayretli ola
ca>ktır. 

Haq:ı yıllaı'l'llın vatan çoeuldac 
rı.nıdan ,beklerJıi::.{.c fedakarlığı er; 
iyıi anlJYian memurlarmınz olmuş
tur. Büıyii'k ınallırunıMyetie.-e k.at
lanara!k çalışan bu .kütle ;;;inde 
çak iyi ,çalıışanlar ol<h:iğu gibi fe
na. çalışanl.ıtr da vardır. İ-y<leri 
roiilkfilatkırııdtrmak ve ft"Ilalan 
oezalandırmak için datt:ıa dikkatli 
ve hassas ,olacağıız. (Brw-0 ses
leri). 

Devi-et eliyi P yaplli:tn bf'nüm,. las
tik., ciırneıto, denıir tev-.::ılatı. <'1-raıın
du v'd!ci ollu.ğu söy/ırno,, suo"1""18ıl;.. 
lıeri oortaırai r·lme!t içlıı a>il!oaJ,ı ...,_ 
lcaocUcrin c:J~katl.t_•r·i. lıu met\"?IU ~
rin.dıe topli.1.IDn~t-1.•·. 

SABİT GELhniı,rn 
Arbrfa · tT, 

Ar2lflttigiın gt>i, lbt~baBsa gıda .r.... 
ya<Ja.nnm h[.çb., ölçilJ<c s.>g"ıl1GtYfill 
bir şekide alıp ,.Uriimasi, ~.iıt \~ 
m.ahduıt bir ı.mıUa geçTnen nll:Jyou,.... 
lıaıt'OO. va.ıtwrıdnşı1 bir n.t.wa.b uçurumu. 
ile karı; Jc>:wa bll'<:~<lı Bu men.. 
zam ile ~"Rnı bü.kil~Cli.rr~. f:ıii.
tün d'iı.kk:aıttni, bu muztaırlp kil~Ie f•t.
ra.ftn&ı. topl-=-.mağa lkaıraır v.erereft:c 
b'r çok oçl•ııı.aJ>ar ~.odelt. Ve mıole~ 
l.en1n bü! ün =.-aı:haları:nı, hatt.a.hı.rca 
süt'lı btr tit.•Jk.İJte kııbt tuttu 

B-:l•, haft.aI;.:ırca Ü2(1 r.iınıaıc ~al~q(J')Q
ga rr.t&ur eden mevzll, ht.ı~ if.
gal cdtn paba,lıJık, bilhas.a gıda 
ırruıdde r C'rıind e'lti patha llıl!lk: lI'Je.vwuu ol
JU'\.t~ Ulf". 

İLK ADIMDA CÖZE 
ÇARPAN NOKTALA& 

Bu mC \ 'ZU ikmtııştJ Ul'!<t'n, da!ra jJı. 
&ı:f.lffild.a, po.~!:13. ~ tr .lıgraır Wen ücııt'it
~ rimn, kt."ITlQ9, ~P:'lt \'~j"l'ı(.' giıbt, 
G.cvJıet cnl.W&ı.."'13t;;crı ~atıoııu 
.ucu.e.Jıu.guırı..un, diıg(\l' ye-rli ve i~ 
nıı:l'ı.~ıırm pc:.halı1L.g1 .i.ie brJyü.k bJ.iJ.· te
:za.d tt·•i~l C'<-'Ttiıkfr:? oltiu.ğun:ı gö1Uüık 
ve kıend' iooııdlmi,_,, se>rdt>'k;. acaba. 
ckwloot müı•-...rcri mıı.mul<;tımn fl.. 
yaJlı'...'.J;~mt ıa:nuani. fıat!ara hı.:..mık et.. 
tirrrı~'~ n1 ~bt..~lt:.r1 YQkoa. buni~.ı. 
tı ·1 . !' • ' .. \"7.C..:CJ'ıI.c ... ~u ~uifst.i.:ır.al ~··~io..ı~tanına.' 

ve ~: fla t !arkl-aırl'11'8ı ı-~. w.:-uz 
tutm&k\a. <.kıvam ebrırlk. mi. dQQıa 
iy.idPr. 

Bu sua11'e, bu ı11'ili~-t·!'i m'rar
J.a ~"'r bir lıa.ldcn ~ şa.r
li>yJ.> \"e ba2.i. zac IU'i Jst;ma]aırdBn 
ıf...""aıt.i. nıa.zo. r ucua.ı!u.k.'!a dı.)va.m. cevabı
m V't:adi\k. T6\·zid'&i ~ti>Tıai:Jr(n 
de, zı11.~tt, çalış:mıaklıa aızalacaığtına 
i.oo.ndl:,c, 

Hıı;bn ve 1"'°"'1.r e1'ıtie buhıaı.oıı., 
~us gıda maıcldclerıi '(>Oohl>hı'!1fu
na w>lince, bunı.m.l:a1 her' ~en ~
vcl nruoıu!ocolrc dlmcnin lüzumuna kmıi 
<>lduılc. F'ı&ıt.ot onun içôn l!ouvıı>..-1.ı!Je.rL 
mi?ıi, berlııa.::•.;ı} gen>; .bif ~ is
ıraf f'bl11l.tl-;W,.JJ11.JC_, Ol.Mırı m.1ha z..ıyadıe, 

obu Jldıa <lıg:ııı, lk:Lt:ıb;uılarınıın bıı'l<=
duiu ~aha etı·af1ınciıa tuı._.~ edıeı'L'Gc 

ç.U"""'"'"" <!aba faid<·Ji olacağı ve 
aeııi nıetice~or ~ ~ va
""1 oltiulk, 

Esa.8t· ıı, tmürnett ·beysınnanı.t!t>ıini. 
h'UZUl"UO'lt.&'..dıa oku t"*..A."ln, bu b.<.\h.ı:e te.. 
II'Aı ıı:tn-, 'i, b~rn {.\fı~n-a.:c.-1.e o'.<'..ırğu ... 
mucı Qaır~ıft, but ırnumi. ""e bt\Yilk. ırı
trl"abaı lküçilk bir porçıı6ı.dtr. Ve bu
ll'tır. ço.ğı:ı.,_•.n-<ıa 1hhroc.J:4 yok değiitdir. 

B.::ıylt: <:UiW;u takc1r~, bu yt'.i·:ıü mi.H:ıc ... 
saıv,~'""11 çckt:rJ.:k \'le çı.\kıtirııncJt için~ 
büıtt(l.ıı. ıtıc."Ciıbiı teri &Jm:::ı.k..t.ıl k'US"Uit" .et.. 
crJ mııeğe ç.a.ııışacağız.> d:ım·~t.!ır. · 

YARDIJIIA MUHTAÇ 1,600,000 
VATANDAŞ VAR 

~ıi. !>ı'yııon:ınr.ewn di'!]ieı· bir IY"
ri.rrle 6lJ tZengi.nı ve pa.ı·aJ.ıı t1;lıanııkıır 
için b~ rr.1"ficlc roe,~cut deği.lıdı.!I', Köy
lü ve ç;f~ bu n1a.Harm sa<f.:oe. saı... 
tıc'"'1!'1dır. Amele ve 'l:6llEi ;<..,.,,._ 
:yclcrini "ıe ~Pe.riınL yıenJ şaır·t/ı<ı;ra da
ha ~vv"'.dcn '1>tib2>k: ettıil'mıış;•"ı'Cil:ıı',> 
dıiycrdk, bö~cc, dle'"fet yaa-dıonıw.m, 
daı· ve sabit ge1iİı•h ~ V1e- 1:noon. 
lara tevcih aıY..:1-00.s.i lıı.izJim g;L•lJJt.ğ~ 
an.1fa.inU§'t11n. Bu dıefıa J a, h.:ı...\:ıtıc.n 
oh.un, mern·u.n:latı. o~u~ d:ır V·e sa
bit ge}~r.ll ~!ı&r~ paıi1aad·:ık yi.ltün-
00,,, mü«Jloür:ı odujin ;k;ııdoır k uı'1.a·ıu.<:t:< 
lm'"..n-dı.r, karar -;oıe kaın2ıftLizıl• bir Jtoe_ 
1"0 daha vaı'<lıl<. H<m>eı:ı., bcım"'1 ka.,..;_ 
len idı'"1'eırde otu"""' b'1l halk luoo
l<;;ısııı.ı bu dı.."fa datha yaloın.dan bet.. 
kii<. elliılc. Gör<iıilk ı..r, 'l'ül1kiTrdıe, nu
tuau on bın.i t.ıeCfl\~üz eden şrhlrlef'i. 

mkdc oturan i:ı~n!ıarın ye&tUnu 
2,660,000 -o.ış:rı;.., Bunda•;, izırn;.,., İs.. 
ta.ı.bul \'{' Ankar.ıda. oturan lıOc· mil. 
yon İnB3n1 düşoook o hıt'><>k, l.660,000 
ık:şi ka!ı::nıaJ.otıadıtr, Btvnıa, norınazl aırtı.ş 

p•ıyı i[livıe eru'lııco, 1,800,000 eder, 
E~:şetı.ir, Ayd::ı, Manisa, Siva&, 
SJırnı';\ını, KO'!Yyaı g~!Ji şel:ııirl·eroo otu
ı'ıfln. bıu ha·l!kın, h~ha ıc:-e ür;te ~·lrıi.n, 
lnıbubet veya diğer ;ı:fraat lş!er>yle 

r 
İtizar 

özür dileriz. 

Nutukları ı 
lası bugün 'bi-ze te9lim ect:lm~ r 
bir tlıalıiedir. Ameır>ka, veı~ 1 

15 tıın tondan ayrı olara!k, 6 bin 
ton bı.ığıd.ı)"l, iare kanununa tev
fJJoan Amerik'ada emr;mi:ıe ha
ııır lıut11yor. Bı.r vapuırllilDU« llJu.. 
günlerde •bu ·buğdayı almıya gi
decek, Bu istikametteki İngifu 
ve Amen~ka yardrmının devam 
edeceğrni iım.t eıcüy~. 

Yoksullara 
m-ul ve;r.>. başkaca yard1m <>ışı ol
d uğ tı m ıı:h.alkKu4;; t ı r. 
Şu ha!!.ıd:~, 80 ıkiisLtr şeiıird.f' otllı'an 

1,&0:0~-0ıotı kı,şıictıeıı 1 y.a !'Tl"''Z 600
1 
l}()O nİ 

y<ZJ'ldı;ır-:ı mü"'*ı.~ derr.:ı.·.kt.;r 

On blıldleın aız .DllfLt"•hı Ş(::b.iırlıeorin 
ziı·ai h~~J aıdtı..ı İ!r•nıal-c 0n'U!1 ~n 
b ' ' ·~ 
ura.ı:t·ı'Uu oıt.ut"GO .. illt'Jın )'Zt'dana. muh-

taç 0ıl.anla.nrım yıt'ık.fınu 3-..4. yüz 
bin.1 geçmez. 

Aırhra, İ.!tanbul, İur~ ~irlıe
ri.nıe gıe!«JOe, ie'tı8t6Pkk'~ gÖ!"IC, bir 
n'11it!ı.;or.d•:in aız. oJıa.n bu iiç şetır-tn 11u
fusuna bl l' 3!."1.rna puıy ı ıl:cr\ı" ooıi Lıe .. 
mir, y<kürJU J,l00,000 o+aı'81k kabul 
ve bunun, 500,GOıO ni ytM'dlmdıa.n mül!ır
t:lirıi ~ Vf <ıöyt>MC yarılım 
edi.Jımet lc'.tzı1<1ngtl"'.;:en vaıtandaşların 

~L•k.ün-mıu Utı.>;>U.k ~J>er<>e 4~0,000, 
oııi.a.:ıa.ı:dı;,ı. 600,000, üç bÜ/yiik şebıri_ 

mitzpjt· de 600,000 olarak C{."ln·an 
1,GOO.,\.'lf)O truı.,..,~in t'iıroelk. suı-eti!.e h&
halıctıc hsttı.Kıat..n c..v~rl!n.dıaı b1ı· l'<ltu.m 
d...-a.tKh r1ırr~ oıc.'ugnınu:za. ir:-.a~~ıdılk. 

I 
Şimda. c-n ıı::.ü.h:·ın iş, paiıaJılıı(,ta-n l 

en Q<Mc ~11\.IZ'i.atıp olruı bu blr bı..çt;lt. 
ı~L.>'?'™i<.dl f<ızıra cl:ıın hal'kı:ı:1 t~iti 
~d1, I!ık nta':oaı:'<ia, bı.&', pek zoı• görü
nırrı bu i~ bt.ikıa.nı~t.inde çaıı~ıi'kı,"n., 
nı~wc ctt;.gtıuız bGzı koJıay":Iki ar, 

b:Zt.11 c-tsa1re.tııı ı .ı..i .<::ıl·ttıxdi, 

JYl.<..:k·· i;;<ı.·ın·ı.z, büyüik ~iiıçıi.ik ~W~r-

lon.iı o•ıw·an d.aır ve sabtt gefot•lıi o'.tJa 
lai.n'll tru..ttratıe ve tt®lt e~~t. RES
mi ~t'St.Jk.iıer·i ı... t.k4t eck_•11ken . gör
dıfrk. h., U.11LJ.1Tı1 bl.llı,'edıeıı ın.ac::-ş ve üc
ret aııı..ı ı ak g.~~en irnıaıaı!.a11·İl1 adıe
ci\ 110,000 <Vt'. Btuı.ı!ıar1, k.ar1. "-e 90-
cuık.l'M< berc.ıbeT 500,000 oktrarn: ka.
buJ ('rl.tıjk. Yelim, dul ve m'il.ıt.ekait
l>er>n yel<iınımu Lla 60,()00 bu'.d\ık. 
Ve buıılı<Urın çoğu, tek nulusta-n il;xı.. 
t'Ot c. :aı...,;:u iÇ:iJı, o.ı.!an da 10-0,000 ola.. 
r.:-k kd)cl t ıttıı:k, Btuıd..:;n S10011:t, n.·~ 
haJ·! i IOO 1-''~lf"ır{~ l:ııekrdıtıyolcri.ırı, dc.."V-
kt J~~tiba<ii iıı:~fkküllerinin "e n1ir, _ 
hali: bt..ı.ç.tı,'.cr:n ücr€1t!i "\."eya nu:ı·1~li 
olarak itlihıda•m ı·~tPklıe-ri m.e-ınL~r'ı.arın 
ycıkünum.ı ara.dik: 

DAR VE SABrr GELİRLİ
LERİN TESBirt 

1,600.000 alaınık ka>bul >Cfı'~ 
dırır ve s.'11l>it irı:ut]-ı ır.u:fuısıun 1,300•000 
ninin1 1-ooiaryc.-a te~~t ~dlLmıiş o'.dıı.ı
ğtın.u gö:ıdıüık:.. Geri}~c1 h:çbir ınaıaş 
ve üeI\.·tJ:e altlk-.ası olın.a!Yaınluır yi.iz 
bin kL'Ş ~ ıkal.~yoııdu. Bwı.laırm, rntef'kıe.z. 
d,en t('Sbiti mürr..ld~ o~rrı.aüı.ğı içi.n 
b.r an evı-el taiıit edil..'JM'.!cı·: ic::."IJ 
c1.t~ğt iıç:!.n ["3YTI"J&Jkamhrdaın '\"C bı·
Jı:dyıe re-1.s!cı 'nıciıan ·oturch.ılk:ıc,ı·ı şr
hıir:ıcıddki -d.a.r vP Sdb~t fratlı ir.sarı
lar'Cti::ın, ekrrnek. ve gwia t{-d'a::.·ik:ine 
!kuvvetler~ yau~ıtTlfl)ıe.n vatm::~:x.şı! ı:ı:roo 
adı{'t:.erini.n t®it edilcıeK bilıd.ıci _ 
ıın.c• ıb ;,;t.e<i"lc Bö!Y>L<c<', bLr .... a.ft:ooı 
bw~J.ar1 ya.paa· \"€ dıııır v-c .ı::aib!t. ge.lirl'i 
v~l.1'l'G.• Ya.rdımnı sDd:ıas:.nı çizrr
i!cen di·ğer toıra.li:an bu va.t~lıa.ra 
nart._ıı.l '-""'t" ne ka.daı- YG'f"d.111'"1\ ~ıbüe-' 

ccıı;ır.'"1 "rıwıiırtı~ b<ışıa.d:ı.k, G<>
n:ık bu y~.d.Jin1./a.t·ı temin ve g~ı'f~ 
ikt:.ııdi bulJc·anı ka.rşıl.amı.k ~;,,, üs
iıfuıde- bir b..ı'3lr'a. vas'1 oklı.~nnuz 
mrcV'ZUlLar .$'Uil'tlaırdır: 

ı - E:bioolik ı.um.aş ve "G"~ı 
2 - Hl.lbubı>t 
3 - Bulgar 
4 - PiI+ııç 

5 - Y<ı;ğ 
6 - Şeırer 

7 - K11!mia.S 
8 - KC:miir 
9 - Va•rı.!ik \"OI'g!sl 

1 - EUBİSELİK KUl\IA.Ş VE 
AYAKKABI 

Umıuırni nıuvaızcne, mül'hak büf.çc
iler1 trususr na.re ve beled'iıyclıcl'lıe 
;k>\isodi dc,,:,,ı teşEl.d<üll""!u&eıı tu
tarı 140 Jiraya k.a.d:a:!" 1rıaı5 veya üc
J.-et aJıa.nılııra. ht•.m '1.ren::ı~ıı, ı·l. 'l:ı:rın de 
bııda.rı iç;rn b.i.T'CI' ıro.t c!bLı::ı,'ıic kumıa~ 
ıbımriıam yukaırı m..:ı.~ a 'a.n.!ıaı~·:::o. da. yal
Il'1Z kie.nıd!:.I·.:~ jç'n biı'l':.1' k"<:Ut t'l:ıb ~ı;ı:ıiık. 
kı.mı::t'Ş ve.nncık. i.st~ruz. Bundooı m:;ıı.. 
ada y-a .. rJ.-z u-ı:nıuıni n1u;va.zene ve mıü1 
halk l:ıil-<;'Ckrden rJdıoklım ma.a.ş ve 
ücret tü.t.<:.ıı:laırı 75 ~ -eız. olan 
rnıem.u rlera aıyncaı birer "11Yake"'ın-bı 
verı:rrt. ıniyetindıe,.,.~z. Gcr.(>iic tktuI?wş
Iar, gıordk ;(tyaOQkrdll.>;:'M'L par~ ola.. 
nılt V".l'llec«<l>lr. Bu cı;yaı..r 'Uml
Jlc hav..ı.l'l 1a:nı:n.a4ı;ılWır, 'Ile.vz,i ve b21.lt.
shm i.çrn taıb:maıt da yapı l"fnLŞtıt·. 

~-1 ııe.z.aıtı ild. O\Y ·= baş.. 
ıby-11.C'Blk ,.,. l' s~ içinıd.-e ikmaıl ed-i-
locckt'lır. K'W.naş 1ıevzta.t.111a t:eJ.i-oıce: 

~<<ık Jwmaş:=ın loilmmlBımQe ""'7-'ı 
o;aLinıe ~ ve tevziat iıc aıydla. 
biuıan bu ;ac ........ r . KOO.O kwı.-şlan.. 1 

nı:nı tıeıvziat»ıa k~ ~ 
baş- bu da ~ ay ;çincle hi
tanı .bu1aosıkn.u·. Bu tıevına.t.1n her ü
ç\.i:rlrlt.1 İzrncr, İstaırIDul \.'lr A1Ura ~ 
hirıemı. ronıo. bı:rn•kılınııştl'r. Bu iş ~i:c. 
lı<ıılı>rlarıan Jcamm liiyoheısı d8 medi· 
se vt""Jiı!mişti1·. 

2 - mmuBAT 

Geçerı 'baharm son ve yazın 
ilk günleri büy·üık hl!lbllib&t sı.kını
tısı içinde geç~rdu. Önii.nıüz.. 
deki yılın ıh.uılnıbat s_lkıntıl.arıru 

b r dereceye kadar ön!iyebfunelk 
için mulıtel ıf istikametlerde ça
lışmry a lb~lad.ı.k. 

a) lıııgiliz ve Amerikalılardan 
hı.ıbubat istedik, 

b) H-:ınçten teda.rid< edıilecek 

hııibtJbat cçin naıkil vasıtaları a
ra-dik, 

c) % 25 kararını aldık. 
a) İngili'Z ve Amerika se.fixleri 

ta.artından \'a<iechi.len 15 şer bin 
touluk b>uığday !ar get..Ptil:p tes-
1i.ın edildi. Bumdan maada İngi
lrzl& ayrıca 7.800 kın arpa va
dıet.tiler. Bı.moun yarısındıan fa~ 

b) Na<kil v·ai3Jll.ası tedariki için 
her taı-ıııia b:.rden ba:şvurdı.ı.k. 
Portel;ıi,z limanJarındalr .Aınıa'!ı. ı 

vapurlarını satın alın;ya teşEit

bü.sümiiı.zll mı.ıhtelil safhalar ge
çirdikten som.a Porteki'Z ihü:kü
metıniın IDl!\'.afaka ti ist !!ısa l OOi.l• 
medigi için suli<uıt etti. isveçten 
vapur tedaır·.loi k:on:uşmalarm:ıırıı 

devmn edip gitmektedl'l'. Bu lro
nuşmalann miilfüet bir neticeye 
varacaığma emin olmak müımküıı 
görüumüyoı'. Amer:ıkad'a'ki Pa
nama bandıralı vapurların satın 
aluımaısı teşel::>büsü de henüriı 
kat'i sa'fihaya g.:rnı€mi§lir. Fakat 
bütün ıbunlara ınukaiı;ı Fran.sa 
ile muıhariıplerin aı<ıliırnatı altıııı. 
da yapılan bırzı Frans.ız vaıpur
larının tarabmızdan kiralar-.. 
ması müzakereleri kafi ve miis
bet bir neticeye varmak ı.t.'Ciach-
nı gi)stermiştir. Fakat henürı: kat'i 
ve mü<Jbct ıı.elkeye vaıımış değil
rı;r. Maalesef son had,;gelerin bu 
işirnh:e zarar v·ermesi .ilh tim.ali 
çok~ur. Şayet muva'ffak olursak 
hemen ırneınlekeı tek.: ibı."ğ.day 
stokunu lbeslemi:ye çalışacağw:. 
Bu böyle olmakla beraber y311'
dımlarıııı yaıpllma'lllasını ve v.ır
pırrla.rrın temin edilmemesini~ 
önünde bulundurmak ve sal"fi• 
y.at.ı cxııa göre taruzim etmek he:r<
hakle vh!.yatlı ve hesaplı 'bir ha
r~kettı.r, 

c) ~< 25 fer. Huhılbal hakkın
da ~c. 25 karaırını a1ıı1ken 'im yii0-
den elimi,ze geçecek hubuiaa'tla 
ilıeın oıxluyu, hem 'büıyük şehir

ler'. ham de dar1k mıntak.alarını 
doyı.ad<uktan sonra her yerde 
tami."11 şarıı!a111 Y"d>ailıiJmek ıç].ııı 

elimiz.. kili mfüulbat geçeceğini 
ümit ediyorduk, Çü ı kü istaı~iır 
tikler, Türkİye hıılbtıl!Jatını 7 - 8 
milyon ton olaraok gfutadynr ve 
'biıı. de lhıı !ıeısa,ptan elinıiıze hiç 
değilse bi" 'buçuk •ı.ıJJtyon tnn 
huıbu/bat geçiıreceğinu1zi fur..it e
diyurduk. HaJ!b.urıd evdeıki iPazar 
ça,ı,şıya ı.ıymadı . Ve netk:ed<e 
gördük ki, çiftl,']erin hülmime
te booçlanclığ> rakam 600 /bin tu
nu zor tulıuyur. B•.ı iki J".aıkam a
ra911'.ldaki farlı:, sadece istatistik 
ra.kaımlarının mütbalııl<galı tesbit 
eıı;hn:iış olmasından neş·et etmi~ 
:rordu. Daıh.a :dyade yine çiıf!ç,i.. 
looden icn.Lıhap edilen G\Jlbaşlla
rının ,pek tabii olııırak çnoıç;yi Jro. 
rııımak aı7!lılarm.chn il.eri gelı~ 
yordu. Benim du.yıduklaırım ve 
görd'ilkleriımdeıı ıodmdiğim ka
naate göre, hu 'borçJ.anduma !şi 

tekmll malusul iıt.iba.rile ~(, 3 ey~ 
% 5 ağır, % lO veya ~o 15 muıte
dil, iiıst ta.rafü da tama.men ıhafl.f 
olat'aık te:1bit edilımi~tiır. Ve bu 
faıikı, >lııi:mayeLi olduğu muhakkakı 
olan teSbit 'hatası olmaktan zj,.. 
ya.de, tesblıtin, mahsulüın yeşil 
devrinrle yıııpılmış olmasından 
ileri gelımiıştir. Bu fark, malısu
lün IOOzı.ıl~ından dolayı bazı 
mahdut yederoe 9'Jİk ağ;ırobirduı
rum yaratmıştır. 

Köy1ü ·botıçla'lllcl.ı.ğı ırukıtan ıbi
zi .ır.emnı.m edic,;, bir tamda mwı

tazaman ödemektedir. Köy Iüınün 
'borçlaıııd>ğı miktarın ıtzlıığından 

doğan. enüişeyıi ıköy l'iin:ün ~ 
ıru ınımtazaman ödemekte olma
sı 'büy'üık niı9l>ehie iı;ale etnıit§1ıir, 
oon liırıkıaç ay içinde hariçten de 

(50) bin txma ya!loııı buğ'<lay ge
lıirtıtik . Bug'.in, ıhu/bulbat vmyoeli
miz erııdişeleri:mizi knsmen teı<Wiı 
etmekle bera her her çeşit fia.t 
ma.nevı.'6S'ine müsaiıt bir şekilde 
değildir. 

parasız 

yemek tevzii 
_ ___,, __ _ 

Mahallelerde yok• 
suların tesbit<ne 

b a' landı 
ilialk Parti.si ~ Kriay cem.iıye 

ti yanm milyon lira -td>ı;>;sat a,

yıarrak ~e 16000 yoksu
la sıca.k yemek vermeği karar
laştırmıştır. Parti şı.ıibe:.eri bı.a 
ay sornıııa ka~ kendi bölgele
rindelci yoksulları bir liste ite 
Parti merkezine bildirece>kler-
dir. 

Parti kaza idare 
kendi 'bölgeler'.ndeki 
te:ıbite lw;;lan:uştır. 

heyetleri 
yo!<sulJar~ ____ _,,___ 

Vilayetin bir 
tebliği ---Daimi ka•ne tevziat& 

ve mahsup muame• 
leleri yapı la cak 

Vilayetten teful>ğ olunmuştur. 
1 - Belediye İktisad İsleri 

Müdür1üğü.ıden aldıkları ekmek 
kartlaTınıa ınaıhsulbunu yı<ıpma
yan kaza ve müesseseler 14/11/ 
942 akşam.na kadar bu mahsup 
lannı y~ıpac3!khırd.ır. 

2--'- Tal'matnamenin saraha
tına göre memu< sınıfına girme 
mesi icap eden .amele ve i~'Çı şı
nı[ına menswp olanloarın 'baz> 
müesseselerıc.-e memur sın.ııfına 

dahil edi.Ldikleri görii1mii-~tür, 
Talimatnameye göre amele ve 

:şçi sımftna dahil olanlar girmi
}'e(.-ektir. 

3 - Bilumum k= ve mii..,... 
seselere; mahsuplarıru yaptırır
keo tevdi e<l.e<:ek.lri lbyaıına•me 

adedince ( ma.a.'Şlı ve ücretl1 me
mur ve müstaJıdemlcre mahsus) 
karne wr!lecekii.c. 

Bu karneler ı;:ızam1 15/11/942 
aloşamıııa. kadar ok1'-na>klı, sil'nti 
siz ve güzel el y~ yztlml§ ve 

aile :reisinin fQl:oğraiı yapıştırılmış 
olduğu ha.ide (beslemeğe mcc -
lbur olduğu k;mseler) yazt>lı kıs
mının altına mooleviyaiı d:<!re 
müd i.irlen tanııfmd.an kendi me
su hyetleri tahtında tasdik edil
miş olııcak. 

4 - Beledoye İkiisa<l İşleri Mü 
dürlü~nden, müesseselerdeki 
lşçilere wrilmek üzere avans o· 
~ara.k iıalk sı.ıufun<lım ağır işçi 

ekmek kartı aJmı'Ş olanlar da 
avanslarının eYV'elıı:ıe olduğu şe
kilde 15/11/942 ak\'Bffilllıa> kadar 
mahsuıplanıu yapmış olacak
lardır. 

lht iy ri tramvay 
durakları kalcfı· 

rılı y or 

Tram\'<·y idaresi ihityari du~ 
rak1ann çoğunu k.:-ı'ıdı.rn1ağa ka
rar verrr.i'§tir. M~eıa Şişlid-rn 

kai•kan bir tram\ a.v, Hacıbiyc. 

Takıı!m. Tepdb"§! ve Ka1"'köy 
durakalrında dırraca.ktıT, Bu hllr' 
susda yakır.da biı· ka.rar neşred.i 
Jecek ve halk va~iyetten ~ 
dar ed.ileceklı'-r. 

Ana doluda 
tetkikat 

Ticaret 05si Umum Müdü.rüı 
Mıroet Cemil ile neşriyat şefi, 
yurd datı<1"1de tetkik seya•ha.tine 
çıkmışla<dır. Bu seyairn:ı~elrde, 
ofısjn muıbayaa cdecği söylenen 
kuru üzüm. fasııl)e, nohut ve
saire gilbi gıda maddeleri etra
;!lında tetkikler ypıalıöcağı anla
şılmaktadır. 

Göriili.i<yor ki, bu 5o 25 !er, eli~ 
m!-ıe, ıher çeşit manevıreyi yap
mıyır müısa>t ıbir miktar verm._.. 
ını<Jtıİ!r. Bu yiizd.en veltıir de biraz 
evvel. arzettiğim, belediycleri:n 
ölçii&iiz ve <hesap<m talepleri yti• 
zünden lbuğd<ll,Y fiatları almlfi yü
riimi.i'Ştür. Füvaki elmizd<ki 
m,,ktarla piyasaya müdahale €l
miı; olısaydık, fiatlarda geçici blr 
saliılı yaıratab'Jecekt.k. Fakat biz 
bunu yapmadlk. Ve elimir.d"'l<t 
hıııi>uibatı, daha kara giuı !\in 

Sdktıı:nı&yı t(<l'Ciılı eiti.k. Fa.ka.l oo 
intizar devre<>i devam edeırıken l 
İzımır, İstanl>u.I. An4<aıra ve Zt>n-

Memur lara ve hal· 
k a verilecek o dun 

(Devam.ı 3 üncü sahifede) 

ve kömürler 
Mdırukat lliis ha 1k ye me

murlara da(ııtıkocmk odun ve 
kömüı· stoku<ıu temin e!m'şt r. 
Halka laıhs'.s edilen kömür m.k
tarı 5QOO ton, odLUI miktarı dJ. 
5000 çek:air. ME-murlar, iç n de 
50000 çeki odun 400 ton kömür 
ayrılmıştır. Ya.kında te.,-z..,ıta 

ıbaşlanacak tır. 



Başvekilim izin 
(Baf tar.af.ı 2 .ııci salıiiede) 

gufüak .çin kcntlilerirıe b14,"itlay 
teclurik d:;_ı;.;u.wda le2.b·t ettiği

rr.ı.z tt>rrh yaklaşmryu re böylece 
yen bir !iat a~lmast tehlikesı 
kerıdini Jıbsettiı•niye başladL 

B•tntı öı:ılemek iç'n fedakarlık 
yapmak 2aruretni duydulk ve 
bt.: şehirlere Jıfrzım olan buğdayı, 
le<"ı•iz edt·bileccğimiz bir fiaıtla 
ve sAu kaptlarla vermeyi ve bu
mı . mkftn hasıl oldukça seroest 
piı &sadan alarak b:r dereceye 
kadar ku;ı;;,:nayı muıvaf>k gördük. 
Böylece .bu şeh'rlerin ,·aktülhali 
yerinde olan insanlarına JOO 
gram ekmeği 5,5 kun'llş fazlasile 
14 kGrl..!§a yedu·miye ba~larlık. 

Gerek 't•u şehiorlerde, gerek di
ğer şdı.iı'leıtle te~bit e<J;:len ve 
tt'<'biıt edihnek.te olan ve yekiınu 
bir buçw:t mityonu geçcc"k Olan, 
dar ve sabit iratlı vatandaşlara 
eı:ıki u•:ırz Iiatla ekmek, ıın veya 
buguay ""''miye başladtk ve bu 
yokla devam etmek kararında

yız. 

Bütün 'bu !hesaplar, eldeki hu-
' b~·vuL mevcuduna ve bir de çift

çic!e."l müi.obalki alacağım,;zm tah
s. ine dayanıyor. Bu suretle he
•·plar :uıcu uc'l.lla ancak denık 
geL·:.or. Şaıet haricin buğday 
yardıın111 devanı ed~r, köylü ma
h.ld fa~htl'la ·huı'oLUbı,.tını satarsa, 
~c·J1C·) i a.z SJkın•tı ile geçirme'k ve 
he ~<ba kon•ulma.m~ Jıazı darbk
laıı bertaraf et'llek miiırnkiln 
olue<>ktı.r. F&"ı;aıt ta,h,ilde m.ilijkü
liıt oı.ur, haricin .buğday yardımı 
de\ u.m etmez, veya lıariçten bi
z ı ;.emin, et·mcm~z miimkü.n ol
rr.az ve ~·eni, yeru ithtiyaçlar ve 
z ı u,ret!er lkarş~da kaıaca:k o
lur~ak, C'll sert tedi:ıirlere baş

\'l'• maktan arsla çekinmiyeceğiz. 
Her balüık.lrda l:>·r buçuk milyon 
cİ\·aıunda gördüğümm ıJ:ı.u dar 
~·e sabkt gellr1i. vatanda§lan a&

la ;ıkmt.da -bıraıkrnıyacağıız. (Bra. 
vo sesleri). 

3-BULGUR 
Buhı·;,nın ve pa!ıalılığ·ın en a

ğil :. ü.k.üuü taşıımakla olan dar 
\'O >«bH gelrfü va tand'1§'larn çolk: 
J)jcuz fiaUla. bulgur vermek lka
rarnı-ı aldık. Bulgurla,. hazırla• 
myor ve ;yelkıU:nu 15 - 16 mi.iyon 
k;l-.\'U ~aM:r. Öyle ~anıyoruı; 
.k:, be<ı r.U.fws1ıı <>>r ailtoye, <her ay 
·b~., kilo lım)gUT vermek i.nııkanı
nı elde edeceğiz. Bu istilkamette 
yap:lıın mesai hayli Herlemiştir. 
Orcru da kC'lldı bulguru'1u ayrı• 
ca hazu·Iamalkıtadır. 

4-PmiNç 
Piı:i.nç için ayni şeyi düşü:ıı,. 

dülk. .Memleket dahilindeki pi
,,:nçleriıı % 15 ini tayin eLti.ğ:imlıı 
!iatla, huıhıihatta old<tğu gibi, sa
tın alryor.urı. Bu pirincin bir kıs
ll':•:ııı ordtıya, müıhim bir ikısmını 
da paı.'ıalrlılk kurlıanlarma, nıaloL 
du.ğu fiatla dağılacağız. Umu~ 
llUZ k, ·ket":dılerh1e vereceğimiz 

pirincin miktarı, bulgurun rıır 
bwıdam az o1ımyaca'ktır. 

5 - YAÖ MESELBSİ 
Bı.;gün memleketle mevcut 

yağ bulhranı, garip olduğu lb.-OO;ır 
yers'zdir. Daha dün, ımemleket
te ehı.ınnniyetli bir zeytin yağı 
stoku ıbulunduğunu herkes ,biJıi
yor. Yakla~an yeni sene ma-'hsu
!lünün de fen a latddedilrnemesi l3 
zıın geklıği söy!en1yor<lu. Böy
le oldı)ğ.u ~ı,,ilıle, zeylin yağı fi
yatları bil'der.bire fırladı. Bu b.r 
lıayışların günahını da, bııtday 

ve diğer tr-da maddelerine yük
iieınck istiyorlar. Bu idd'a doğ
nı olsaydı, yağdan sonra ibrrer 
gıda olan zeytinyağı gibi mühim 
'bit kısmı harice çıkarılan üzüm 
ve fındığın da yağ f'yatlarım 
h;ç cleğilse takip etmesi icap e
der. Hlziıbulci, bu iki mahsulü
mLilÜn f;yat11 diğedne nazaran 
dü~ük olmakta de,'am ediyor. 
Onun ıçin, zeylin yağı fiyatının 
nıübakığa• ı fırlaylŞının gün.ahı, 

s-dece bu işin gım'ş m:kyasta 
ticaretini yapan mahdut insanla
ra aittir ve verdikleri sözlere 
rnı:;men bu ırenalığı yapmşıla<
<lır. Bunu, ilıer halde unutma
mağa af;~a-cağız. Bıavo sesleri) 

Biz, yağ buhranını yenmek 
icin, ıjU tedıbirleri atıyoruz. 

a) Devıelin muamel" vergisi 
o , ?': k almakta o1duğu % 12,5 
!arı bU">daıı. sonra aynen yağ a
laca.gız ve 'bunun i<:in kan'UJ! la
yuhası meclise wrildi. 

) Zevlin yağı ve pı:muk ya
ğ m.ıhsı liinün "' 15 ini de, tes 
b • c'tiğ'miz bir fiyata yani, 80 
kur .• ~a satın almak karar!ru ver 
<Lk. Bu yolda e.<iın.ize, 7,8 ınW 

yon kik> ytsığ geçeceğini ünrit e
diyoruz. Bununla bcralber, b'.
lacaftan ordumuzun j,hryacmı 

karşıfarken, dii:cr taraftan, IJ:ıuh 
randan en çok ıtzın;p duıya.n 
1.600.0UO vataruiıışı.n yükünü ha 
fiıiô!elmeğ'C ç<ılışacağı.z. Verece
ğirniz yağın fiy.;..tı, nıaHyet fya 
tı obcak ve her aileye her ay lbir 
kiloda fazla zeytin yağı veya tur 
yağı vedecektir. 

6 - ŞEKER l\IF.SELESİ 
Mevcudu tamamen hükfmıei 

elinde 'bulunmasına rağmen, şe 
ke. isi memlekette seri adımll'ır , , 
la bir 'bulıııoona ckığru koşmakta 
dır. Çünkü, 

a) Tiirkiyede istmlf.k edikn 
seker m·ktan ·son senelerde 100 
j:nilrnn ki.loy~ geçmijtiT. 

b.) Bu sene, köylü:niizün eli
ne hoka pa~a geçi'ği :çin isfaı
l:ik 100 milyou çok aşacağt mu
!h<ıkkııklır. 

c) Bu sme şeker mıtısulümü
züıı 50 mi'.o'on k;!oyu lbulaıml
mesinl adeta memnuniyetle kar 
şılayacağız. 

d) Hariçten şeker tedaı'P!<.i im 
kfuı1arı, gün gest:kçe zayııfila
maktadır .Bu h>:ık;kallcd herke
sin bild·ği içıin, mmlek0lte şeker 
salısım eskl6i gi.lbi seıfuest ıbıra
ka.cak olursak, Jı<r k.ı<; hafta son 
ra, hask•~ar için b>le şeker 'bul
mak mümkün o'ıınıyocaklı<. İş
te, ıtıu hi!k.ıkatı.eri göz önünde 
tutan hükumetimiz, mıı'lıa:kkak 
lbir. h'"hran• bir de""""'ye kıada:r 
karı;ılasmak için şu te~birle.i 
almakla mutabıo'< kalmıştır: 

a) Bubran<lı:oı muziar'p olan 
1.600.000 vatanda~a bu•günlQi fi
y<ı.tla he:r ay nüfus b:ışma 600 
gr-.ım şeker. dağıtmak, 

'lı) Gelecek sene pancar m'E
tarını artt>rmak ve panpcar çiirt 
cisini de memnuın etmek için on 
!arın bu sene gclil'dikleri lıer 
100 lkilo paıııoat ·ç;n, kendilerjne 
bh·er kilo ~-eker vermek i6tiyo
ruz. 

Geri 30 mHyon kilo şeker kalil'
yor. Bu mikta. memleket ::ııt'ya
c nın üçte birini teşkil etmek·te
dil'. 4in bu düğümlü noktafiımı 
l!rngüne kadar çöze:nedrk. 

'1 - KUMAŞ VE iPLtıt 
MFSELF.Sİ 

Bugün, bu iış hakkında ağız -
d:ın ağıza, kulaktan kulağa do
l~ın. cümleler şunlarllir: El <ez 
gıllı La:rııun adedi aşı lacaik <le< e
cede arh~r. Evitcc1c dört tezıgi 
'hı olan kllmseler kolaylıkla zen
ıgin oluyodar. Hatta i1ti tezga
hı olan kim.9€'1er ıkcıl•ary)ıkla zen 
gin o!ıı.ıyorlar. Hatta ;ki leııgtıı'ln 
olan bix adam, l:ıunlan çallljtır
m<ı.k [üzumwıu daılıı' duym<ı!kı

sız.m, kendinsie \'(lk ueuza veri
len iplikleri salm<ık suretile, ra 
hat ı·ıclıat geçin'y0<. Çok ucuza 
verilen devlet i<umaşlan, elden 
eLe geçerk, ört beş m'sldi dıılıi 
paihalı halka satılıye>r. K~zanc:mı 
ıbüyüll«lüğü tıir çok sui istlmal
lere yol açıyor. A"'1iba, ba§kal"" 
nmıı lhaksJZ yere k2flandıkları 

'bu •paralan devlete kazamdırmak 
dalha i<yi olmaz mı? Bu söz!.eriırı, 
her !hangi bir hakikati: ı.t .. ıde et
tiğine şüph1l yoktıır. Bıııgü dev
let elinde işliyen müessesl!erin. 
pek çoğu zararla işler lbi.r vaziye
te düşmüştür. Bu yolda. devam, 
'bizi ka.paınma.>.> zor açlkhla kar 
Şl karşıya bırakacağı kadar ik
tisd' meıfueıbiıııY, oıan devletçi
liği de hupalıcağı iıçin çı>k ieiı
likelid<ir. Buna rağmen, ibiz de'\' 
~et şlfti~? onun için müessese 
leıcimizi, sade::-e 'Zarı>rla işler bi~ 
lhalclıen çı.kwm ala rır.U, '!sli\lh.ıru:lı!ı 

güı:üyoruz. Nitekim, bundan son 
iıı;ı kurtarma-ğa çahşlığımız 1 ım'I 
yon OOI} bin vatandaşın, parasız 
verile<X!k mJ•ktar hari-6rıde ta
rafınızdan t~Sbit edilecek kumaş 
ilıt:yacım resmi fi;Yat.lı.trla '-en
dikrine sa~lam ve konı.rolLiX 

yoldan temnic ça}ışa.cağız. Geriı 
kalanlar içlrı, <kıha emin b;r yol 
dan arama ıa d!""van1 edeceğiz. 

8 - K~MÜR ~IBSELESİ 
sene k1şa 250 biın tıonluk blr sto.k-

Bugün, her tarao'.la .bir körrür 
sıJı:ınlısı hissolunuyor. ~ 
see kışa 250 bin tonluk bi.r stok
la girm.iştlk. 'Bu seneki stoıku
muz 50 bln ton hlle d<eğHd'[. l8un 
dan !başka, ş'ırnendifer nakliya
tının artması, faıbrika1ar-n gece, 
gündüz çalışmaları ve °'.ı.lmü, iS 

tiıhsa1 eder aletlerin bi..-az dıııl'ıa 

ypranması, komüre oıan iih.tiyacı 

ıı.,r gün artkmakt<ıdır. 'Bonfar, 
geçen seneve nazaran z<ı . •f ver 
leri:mizıi'r K-ılıi ,e:i.erimiz 

-~ 

IKDAltf 

N tk ! Saracoğlu, yeni l Varlık vergisi ka-
u U tedbirler, · b I d•ld .. 

n~'~;e:~~:~ao~~~? varlık vergisi nunu ka u e 1 1 
m.işli. Bu sene ayni .nıı<in tahad
dii6 etmemmi ;,ç;n d<ıha le<W>iı
liy'z. 

lb) En mii<him kömür ocaklan 
:bit' kaç Wnelden geı;.-en ihir d&-:o 
vil haltı· iJ.e I.imana ve ş'..mıenrn
ferl<'re 'bağlanıyor. Bu iş, kanu
nusani içinde bitmiş olaca.ktır. 

(BKş t.arah 1 iaci sayfada) 
jik ıve p<>Htik bir t~iri kuc.a'IP
lımu.~ illınırkla kalmıyO'J", lm sını
fın lı.ayat seviıyesinl de ııruıd:d" 
haUıı.tle filen mitırmış oluyor. 
Varlık verg;si ka.uununa gelin· 

ce, lıu, Tüı-Jt iuk.ılap~ l.Jğııım ruh 
husıısiyctİ'llden ahwruış fevkal8-
de dinunıilc, kesin niJ.n<:t ve lciil
fet bera.berüğioi lemiu, W-t 
d~kiiulerini izale etıncl< yolım
da vcırtım direktifi fe v'kalıide 

C) Bu b-e-t1ı.:-;~ kud.!.r, k~~n k.ibl'tr 
a.~ g:d(ln v~parla!', diı~a.lL ha.
v.n.tarda. barııttHik yu' pl>eri o ,.-urıdı:}ı 
i.)n.. işlet 411 ya:l'nu Wı-U:ı;a:ı.. ... \.i. ~ .. 
bu:a dföüyonleır \'<? büyJ.f'<ıe çok bY
rueıtJi, (;dt z::.ı.IJön ıki.:ybed.iş.oı ca.rQG... Bu 
~C!Df, Erli;it l~J.nG;rı.J:nı kr::Er-.en !err{ce;

· kedin bir zeka bulu şile lıaşaraın 
bir te<Miır ohtıuştur, 

J,p<iik .• 
Böyl.ece !1r1.:nRya tı.duı!.an 'köml6 

vapuır}a~nıa, bar.ıırı...'l'C!'J..c: b!ı~ ldınıan 'be
·nıı-o. ıeyl·e&.ik v.e va.ık.it ~b"ı..na ... "l. örı.ıü

ı1ıe gcçı:ı:cyc oal.ı.1t1k, Büıtün .bu.':llaı-a. 
ıraığıncn, 1'Vnüir bu'lır.1nı bcı'fl:a ı·af ecli
lı ınıJ~ ki, cdi-lcıni)"CO!'ği anı"!aş~ 
makhldıu· 1 kömür S<J,t"f)yaıtuın..ın tatıdi

di ;çin t~b; nlô.· hP..zı ı'laid'f!c 

Kömür f~irırltı, nn ırıülhirn bir ~ 
seıic dt-, fl..-ıı·. m:~t·lN. Mır. Zorıguüi'\. 
n~~rı, bid~ ıSıonedir 7:::.rarla. ~ş.... 

J.eycn biı· miiie.st:>Psc lt'lll!ı:n.i a~·,r~u;ıtı.r. 
Kü.çü1-cdcn b:ı.,1.~Y.,.n bu zaı.raıı-, bu se
.nıe taıhanım.ül cdiı11mt."Z. bir yellôm.a 
Y"<11llll.;ı!>r, Mii•~se..-.zyi bu.n.aıd:n kurt:.<-
.tllak iç;n, !t<ııtıua zaım yapm<:K za
l"l.ll'Qticıi GıuıyuyL>l'UZı. E'.:;~:tvrn k&nliır, 
vaıpurkıı·~ı:~ b~ ·-ı.nac&ık. Jirnan. bir 
GıC'\·Jf"'lt nıtüCEO:iclbmck:, 1ıoııı.u 14 I •r.a.
ya, h\lEMSi miiıE:P-'ı.!sclcı.-c <le 9 küBur 
·1.fırotyaı verilriyo:r. lfl'ıtl ın.~lC')"i za.
r.ırlmdan laı<<ıarm'11k, h<m dıc ufekı 
b.İir aırnot1Lİtilı1ı8l\ 'bt'ımin c.'1:ındk ipiQ. bu. 
tial>l.aııu 21 li<reıYa çlkaımak lcab <>t.-
1~he oltiuğuna !kaıni all±LJk.. Da:ba 
~ \Sllllm&k vr >s.ıtnr.Jk ı.;;n kule 
..,,..... 1.-.olc lrord:;;lcrön f'~ 
ıbu saıe jçra biır deği~~l:Cc ~l&'a
c~'Zo. Yt..ı:.Calf."1<101 teokı.'Glılllaıd"!!g-..m bir 
miey,,,, 600,000 val<ıııda<şn k\inıJüır O.."
dtı.rit etwıelnr YQltuınıu mıü:rri.ctiırı ol
duiu kadar aç!k. tutaıce.ğı...z. 

Mi<ariaş!a.r, ı 
Mtibaade eriıer~rr:aıılz daha ~ ve 

lJ!Il'UlllÔ. ım.al:ı.i~ ha<iz ol<an wl'l.:i< \ 
V11'<1:is."ııe girm<ıı:i<·n evvclı, buımya ka
dar j,retıa ç;:~h$!Jığlın kaTar ve m~ 
ılilelarımn.aı ru.hunu bi.r kaç cüım.1e 
il.~ huJ.fıba edioocgim. H:::ıırt.ada·ı>ca 6Ü.

J'€1lı ~tınma w .ınüzıaıkeretıc..r4.:ırıJz

dc. üç büW'ük ına.n-5. llıüfkUntltienize 
ır<lhbıerlil:: etmi.1"\r: ;\dilat, ~ yc:t, 
Wıl>k k.:ı.!>Ui>yct..:, 

a) Arlıi'<leL aıı:ırıbk, ooun için lıi.i.lıün 
Q.1kinat ve ~iını.a'Jıll'ım7..1, ibıı bubraun 
en. aiiı'r :v~ \*.i<ı<'n 1,5 - 2 m;ı~ 
yon v--..t.andaş ~LOO/a f<>p[aGlk. 

b) Enı:niyeıt era<);,.1<, İısled1ı< ki, bı> 
;rapa~ iy\l•k!"r, 6uilstmııa1 eı<:in
m$1o ve 1."'4 n"'8§ ver3iı· g:bi ve
rtlsin. Na:»! blı· a-drun lki n-.a<LŞ ala-

- \'e ,_ı. b"' ınomu:ı: ·~ 
kıaLmır,yoı~ıa., ~·-.gnnz ;yil.iklıer dıe1 
böyi'f' k.a.t'i ı."e ~n:in bfr yolıdıan ya.. 
po!sın. ~<.'it;,,;, <lciha ş'ım-di<lıoo bır 

istll<arnııı~ ta..'ımetı.ıır hııızıı'\8'Jlın!'.l.I 
buılunu:ıroır, 

c) TruUbak kıtılıiliyıeti a-raıd1k. Eli.. 
ilniızıdoe clınıa~.a.."'l. h'.Qbir ~i vaıd'ıe~ 
&Ik. Sadece f"ıl·!1n!1ıeJe btıı!un.aıu. vetya 
bııılın:ır:l(!atı;na &nı<n oluoa.rı ~lıeri 

vıı.dıe<ıUk. ~·,b~ k:uıınş, bıııid:aıY, 
blilguı·, p<r«ı.ç, y.ığ, §'.loer, l"'1> eli. 
miıxle ınt'llt!llt okın m.a.Jaı'd:ı:r. 

ÜD\ln iı;Cı., bu ika ı-.niııx=ın y\l>
l'Ü:f<'""jl:n.e re h:ssc.luıu.ı.r bir ıoollab 
y9.!roı1aoa.ğ;rnıa. eminiz. Va:k.ıa, elirniızdle 

o!ınnı>ıaoı blçıbi;r Şt-·v, vaıcJetıınedılk. Fa
kırt yapaca.ğııruız iyi[:kluıUı, buna 
ın(jnH)flsır k&!.u.catmı ifade eim,iıyo... 

ı•uz. BL1.iJk-is, ell.nizf• iın!kı:l'f!lar ~ 

tiı!.Uçe1 veı.r.:?«·if~niı, ;nT:ıl!ı<:rrın m~ 
ın ve ncv•jra aırtı:'?l1dıt, ı;oğa:lıtımaı'!t: 

ve irugii>n ;ç;,, tatbil< dı.:ı.s!niL !ıeıif<:~' 
cl"'1, b'r buıı;Llk. iıi<i. m]/y""'""uk va.
lamiıış uıil<Jdıau.'ıruı çoğa~ emıeJW,,. 

Mı.v.iz. El!V'er.it- kri1 yıeni inlk.fmlaır, ~ 
ni ~illi:k.iE:ı· ~oJ. !l.ÇSllllı. 

Bu iş]ır-ar.in halt"Mchlcile ~ıeıı yer
lerde de fiailao.·ı b~~t boş bı·ı<alkmlı.va
co.ğız, Arz çak fa~""' emJn olıiu
ilum= bel.tı.ıngi biı•k?aran eı'hııııl<ta. 
~hı ıfı•r-Pt1dü-t e:tıın:vcccg.:.Z. 

9 - VARLIK VERGİSİ 
~§.!.ar, 

Af~ım ewıı fiıı.tla"""" OOgün
kıü ıl<rk<ı -'!1008' fi!r."'1<.i ... .._ 
az~ ~ılı;'. nı:ıll<mı'll-, ~ 
~ılbiMrin lı<Jlı~"9a dk7,yımnık b>lın.iO®ı 

ıhıım:ın '~ ihQ.t~ıın gen:Aş h~~eri 

-· Fabıt bütün btı.nl'1<ı"'1 teıin 
kııdbr ~Jter bir v<il<ıa v.nrdfr ki o <b 
lıt.>Oaıvil.0..ki tüııiı: ~1'"""1n ıı:nülJeıaııa,. 
dil""» artıooııl v~ 7 OQ rn>lıl'ons Ç<Jk 
l"~ll<l.5 ollııır.ii3!>dnıı-. NiSbot.en u;talt 
<frrtllıre iJ(ıç aıra.nrlkıc>n bu bülyıü/k: Y"'
""l"l ih!nru rtme>k bittaıoı doğru ol
ınll:'lılk. Onun ;.;in diii"" ~'ıerııe ~·
bcr i'ülün d~kl:~aıt ve. ibtiınıaın.mrı..ıD 
ıbu_ yanı üı ~ündle topJ[!:rnağu. ve b:ıt' 

:ııaç hu.im:;ıyı 1cn öridı• gıelıcn bir vaızlfe 
saıyıfk. Bu· ~ iç$n 1ıek yıol teOa\'-ü1e 
çıltcıa.n p:ıroını.ın bir kısnunı ,,.nrg~ olıa.. 
l'ilk ~rrt çıe:ih-mc'k!L•~n lı~~ir. Ve rbu 
ICT' a baş}rıco. hal'p y;;l:aı'ında çok 
ı- a kt:w.anmış o'.ar.ılaı:·d;m ya;pı.iırna

.tı.r, v.• yeılruz bir dıf!fa'Y'('. mıe:.!hsı.ıs 
o1a.ra'k: aıfıınnıa-kldtr, Bu ı:rrli.ii!.illııae:a.. 
1aı~ blno.ıen bu iş !ç-:U bir kanun LlyL 
Joo:ası tınzııı:lıa.r.nıaGc zarun tf.n.i d~tık. 
117ltın letıkilK·l·erdot•n oont-a h;;.ız;u·lanan 

bu loaınun Jıa,·ın.11.-.~ b.r::ı:ş!lea ü.ç amııL 
mbıtaı> pa!'a tophyac""'t,rr. Bu maı
ıraıhl.a.r ehı"ı;ııırn.yPt sı:-..... i! ~n\s.T<hr. 

Tüccarlar. -0ml:~ \."e :ı.'k~ sahi;pJıer1, 
büıyüiı: · ~· ı ro'r. 

H-MIJ ~ıl1ıu.rında ~n l).)A: paı-:Jyı tuc
car!t:ır 1<1!.z:ırul.ı:ğı «; n b.ı v r\ık ....,.._ , 
g:sın;..ı rn l>ill)i>k )'Ukilıı<q bLitabi oo
kıT t~..yaca':t.1af'\~'-. Eı~en tl.ı.vÜeI"{', 

BJntt.1.aıt':l "ıe rzi..ı~ '"t' .-ıe ~rJı ,ış tr.Jı... 
t..'TlSın vır ,.cro:kt ,. rg; ve ruPbik
ı.. it mUOm alım bu tlll'.:ıl mmeup.. 

Haıt5 diycbili riz ki, «Varlık 
verg;,; kruıunu ayni zamanda 
Türk iııkıJap VRY[ığırn:ın d.a yep
yeni bir ifadesi Dlmuş, bütün 
ınilletiı, gönülııü fcrnhla-tot~. lıı· 
tlsm:ıır<c.ılar ve ihiikircılar hak
kmdal<İ g:ııy7.lllıı tesk;n ctm>ştir. 

VurgııD(!u, ihtikiırcı, hrsatçı. 
bu ka,,umm Lıkdlr ölçüleri ;~ 
de milletin ıke.se;i.ııdoo, kaoınıdan 
ve can.ndaıı. çaı/ıdJğını hatta faz.. 
lasile geriye .kwraca.k rn bi.r defa 
daha lbüyük 'bir miHc'!ln Jıa:vat 
ve cclclı şartlannı zedeleotlve 
nesiller 'boyı:ınca roY'be ed«clt
fu. 

Bu kan110un Jı.k hususiyeti de, 
mulıterem ;Başvekilin i-zıclı buı
yurdııklaın gibi Tfu'1< panıs.rıı,, 
byınelılend.i.rmıık yolımda 1ı..,., 
Tü~. ~atand.~ lkanwııın işa
reti "Çi.ııde Y:aichnıuıı temin et· 
mesi ola<:ailı'tır. 

Herhal<le ve muılaakkak olaırak 
~ ve An.kara<laki dünün 
ın~l>aı şudı..,. ki, Tiirki.re Büyük 
Mıllet 1\focliı.i 11 Tcşrlnisan.iı 
l942 günü ta.rİllÜ günlerindenı bi
ri.ııi Y•şanııış ve il.fi.Mi Şefin ıroh· 
iberlf.ğinde ve Milli Şefin diı:ek
tinerin-e uygun tam inlu!apçı, 
taan ıbaşanııcı, tam saad<"t ve re
,{alb vadedici kaTarlwr al.oııan.ıştır. 

. Bu ll<a·rwrJarm yüksek ver.imi
wııı. pek yakında memleketin lı.er 
köşesinde ve •bilhassa İsta<ıaıulılaı 
0 kadar /büyük bir saadet ve 0 
lmadr Jıüyülk l>ir in•'-"la g" •• ki .-~ ore-
cegız , :bunun fevkaJadelij( · 
bu.gün ka.vuyamaımş olanlar = 
alite il~ ılıaŞl>ıışa knlmca, Şükırü 
~"°ghmıın t<>ıfbir zekas.. ve 
Ynlr.:sek tedbir alma kabiliyeti 
k~mda hayzetten ilıay.rete, 
ta1cdrr.den t akdôre ...,, _ -e•-, __ _, . .. -~ ~~~ 

lt~tla, ımırniyetlc, g\ll'Ul'la 
lıuglUle ve yarına JJı..kaıbilil'iz. 
Say.m Şülıırii Saraeoğfo ha-kl:d.ır: 

•Çünll<ii vatıırumınn lııııgünkü. 
Ç.l>eukJ,..ı yaln;z büyiik bir nes
lin evlatlan d<'ğildir, Ayni za
manda ölçüsüz düş;ınanlaııı 

b .. ın:rı. lb' Y&-nen uJ~ Lr :nesliın la- k. d' _._.. en ı. 
;,,.m,a_W'.• 

ŞOKRO AHMED 

!a.rıı lh~ kaııl>ad<~ıaın pu;roılll>
rın lkıomıi.,"\Yooca, trukclıı· ll<Llen l>ir ik:ıı;. 
ımmı vergi okıratc is'tı~'f!.c t€ır00Uıüd 
d~mız (o.'ll<>şlı:~) ve borş yüz LL. 
T"1<kırı aşı'!:' b>r rnA.[«elt!en~"'t ~ctoli! 
<ol.moııı.ş oW:llu.iiumııza aöre fak:rd<>ıi ı 
'"' zıı.öllıeri bu. ""'""'1<Jll 1:aımaımen m"" 
ruf. 'tuııın.cf{!!laır.ıız. B!l very:i .niizıma<:brıti
OO ycptığ>;mı" lıı'll.Uioletdı" büıru, ~lie
Ca!rl&un ve bazı· zümrrrıJ erin vergi
dklın b.;ıınak yolunu ms.ıı bu.lımuş 
did.!tlf,)a:."'lttlıl gö:tWek. hayre.ı, etıtık ve 
istill<llıo..<dıc bu gı.W \'t:<gi ln:çi!kçıJ.arı.. 

na °"'Y<İıllll vo:ım- ~ t~l'
lıar ao.~oruz. 

Bu "'1l'gi için iloı.,.::i ll'"1ltrMı.."!1llllE 
h'31lb:r, hı<>ın."'.m~::Jr, ~J,Jın.~'ı·nan:t.N,12ır: 
Yoimz ald'l!<..la.r> senen: !tira r mı~ 
oıı 2.,5-00 lia'ııyı 1i!eo.'VÜ< cı.n,.,,,,, bı.ırıı.
i>aır içirı bi.r rrüaell!ci'i\yı-t ,.,..ı.r. n,. 
!m5roan. ~rsa bu,n !13ir ıl-.,'"".;n·~rı... 
la.roıı t:>yirı ~ PlliI'll\YL ö:iımı,e~ 
m?d>t..-:nfu rl13J' .. 
~il .-brah büyiiıı: ı;i!>l>;i1e.r-

cfu, lı>G\ı'ül< çi!l<;iden lkooııi soo ıı.1'3/11 
l:ı.!(,'b.r işin;> 11'lllıel ııetitım.elJen vcrc-
1"1.oodk çift.;idi r. Dunkı.- ın(iloı>'Jıefdi.
'"" lru miJ.oclkıfi;yot lı.içbJır zoma,, bi<' 
çifbt"iri.n '\?DII"lnğt.Ktı..'"l YÜ0:te bfşirui te
c:ıı1'üz eım.ı~. 

Vttgin'İı1 şaıuslaıra göre m-WıM"ın.z. 
n!<ışar ıı.:;şailt: koım..yon'aır la'1>lıt e
decECcıtiı'. Bu koırri O'\,'Vl~:.ra valıi ve 
;kc,y .. '1~t.J~!l1k.ır r!y;vı"'ıt <"focr.ı ... ,. dt=:fter. 
dar veya. rY'!G.'h:nüdıü(ı·1eri de maJiyPti 
tl'mflİJ dıccf'ldle>r, di~ döıt ıı.ea ho<ii' 
·ta.raftn.ılı'll irı.hho.p etli lımiş ol«ı be
lcrl'.yc, t.lc"..ı.ret o&~,, \'l~a zL!"fl.:-t ods

Sl &za'l.:a.rı ıııı!".\o~uından sr:-_.o:ı~cci!{ti.:r. 
Bu loorr. :syonl~ :un veı~ kıaıra'r·la.r 
k~<t't \"ı' n:·OOJ.diır. 

Bu rergiTI.!1 ~9ltti \>"e t:li.hll:'<İH için 
zaman, genş 01CIJl"aık bıraf<f•l1"1".'m'l .... -

ıt:ın-, Çünku bcı i.şıi. pa.ra lk'ıwvı"t'.lt> Sllİ. ı 
i'Qf ~eJ re ıvol r.;ılıns6J~r.kırı ,.e her 
crrıd' b:7.\ t ~ 1': -um k "'ılunıı 'l.t.:f-
mfl.yı lwıy,.· bt ~* Omın ;ç'.n z..2-

mam.ı c' r b' ık. Bu Sbr,µler1. wr'IŞ-
1Pıri:n 'tc b'it ~~ 'lanı !c;in 15 gün 
lkoydıJl< Bunu bal<op <><len 15 gtin 

;çir.de t tı.; ı;mrt koy-· B· mü>:i
'-"'.ıen b"ı ~-el ha.11la.da )~ 

b·r f • t.l~cl hı:'r!ia(" i " yi.'ız<l-e 

~k= r > lr tn.lr 1 ' ~t~ k şd <" 

P:!r ; v reıni,en. 1Pr 'çirı bLr ta
n.ttan t.ai.,;J emval lo>o:munu l:ırL-

(~ tora[, 1 >ncide) 
larınrn hitssel"1-ine di.İ<fjen bir yıl
tik gayn·bafi iıra<lı yeküoıu 2.500 
liradan ve arsaların ı·eTgi<le mu.
k.ayyet kıymetler'i 5,000 liradan 
yıukarı bulU11an ve bu milk!tarla
rın teııeilinden sımra miitttbaltl 
irnt ve .luymetlcrle bu veTigiyi 
verebileceği komisy'OnlaTCa ka
rar~.>rılanlar. 

D - 19JB senesinder.ıberi 2396 
veya 2728 sayılı kanu!ilar muci
bince vergiye !Bibi bir iş ve te
şeılJl;>üsk uğraştığı halde fbu ıka>
nunun neşri tanhmde iş.ııi tm1k, 
devk veya tasfiye etmiş buLu
;ııanlar. 

E - .Meslekleri tacir, ılı.om& 
yıoneu, tcllıiil .-aya s.msat oima.
dığı halde lroıJ seııesiı:adenr.r~ri 
velev .bir defaya müıılhas.ır el.sa 
'hile ticari muamelelete ta:va.:mıt 
ederek komisyon vey"1ut tavas. 
su1 nmkabili olarak her ne n.am 
ile ol.ıwsa c!!sun pa;ra veya ayni
y a't alm"!i olanlar . 

·Madde 3 - i•kinoi maddede yar 
zıh miiıkellefiyet zümre1eri.ıı<len 
iki veya daha ziyadesine dalı:1 
olanılar bu zümrelerin hor 'birin
de ayrı aıyu mükellef tutuhıı:r
lar. Umumi, mü.lliak ve hususi 
W'fıçelerle belediye .!iü•tıçelerin
den ve 3659 No.Lu lka<ı:una -tafbi 
miies.,"<>Selerden tahs'sat, maaş 
ve ii:cret alanlarla kadroy<ı mÜ!3-

1eniden ,yevm>ye ile istillıdaını 
edilenler yalruı bu maGI}, tahsi
sat, ücret ve yevmiyelerinden 
dolayı ikinci n:a.ddeniu A hkra
sındaki mükellefiy<>te tabi de
ğildix. 

Madde 4 - ıs:n €ayılı tıina 
vergisi Manunıınun 3 üncü ve 
1833 sayılı Arazi Veı-g 'si !Kanu
nun'!Lll. 2 .nıci maddesinde sayılı . 
ihina ve .ansa sıllıiıplleri iikinci mad.. 
denin C. fıkrasında yazılı mü-
kellefiyebt.en mulaf tıululıll'r. 1 

Madde 5 - Ver-gi !ıaldka ~-e 
iıülmni şaılıllilar namlarına ta.ıfu()
lunan ve BSham!ı ve eshamsıız 
şirkeNerde hisseye bakılına1<6ı- 1 
zın şirketlerin menıkul ve g<eyıri
meıikul varlıığıom tamamı 'iiıze- 1 
rinden a!ımr. 

Madde 6 - Yedinci mıtdded~ 
yazılı ı~nlar ikinci mad
dede yazılı miikelle(Jerin m~ 
kelleofiyet ı!erecele'fini her mü
kellef ııamırra 1941 yılında ve 
tiocmetini teıık, devrı veya tao;;fi
ye etmiş olan~aır Jçiıı terk, de
vir V"l}'a taısfJyeye ttıkaddüm e
den son yılda tarhedil'lJüş veya 
tahakıkllk: etti.-ilmioıı vergi mik
tarlllll'ını, ç~ilerde mükelldin 
zirai vaziyetini ve gayrimenkıil 
salıiıplerinde irat ve vel'gi kı;,v
meti millota.ıi!arını gözden geçir
mekle !beraber 'bwılarla mukay
yet dlmalksızın edinecekleri ka
naate gfue ta<lııdir ve tesl:ın eder
ler Anrcak 2395 sayılı lkanımun 
11 inıci maddesi hü'kmü daireosin
de kamnıç lbeyannamelariıne bi
lanço raptetmek medhı>riyetni
de •bullınan anonim, koruandit 
Iimi<ted ve sermayô'>i iir&1'in~ 
kazanç da.ğitan k<ıopera!tif şir
ketlerin veorgileri 1941 '!ıalwimı 
yı1ma ve ticaretlıanek-rini ter'.<, 
dev!r ve tasfyie etmkj oLanLarda 
terk, devir Ye tasfiyeye tekı>d
düm eden son seneye ait safi 
kazanıcın;n yüede eilisinden 3§"'

ğı ve anonim şiııketlerde yüızde 
yetmişten y:u{ltarı oLamaz. İki.raci 

:re}re(.e Cil!oıa11~ b OOl'M>Qr atfer -m ... 
.ro:ftaın mürıte~t'L a.mclc tc;>~datl
n.a gön<ifE!'lffieğ't h<:n1 igı Lt.ıciı.'l~.:Jldni 
hem dle pıı.n:. taıh;; >ni lrol"U' kı,-1.:,rı
a. miieyyl<iıclcr aG10ıe\Ll<, (actu!,-lor) 

Bu kanıun rıe tdloi p ı(lrnğım Jz ht .._ 
def tıeıcktvü iti.de~ pa.ra.~··rt a.zr.ıı'~'1.-..;:;k 
ve oııe.mJ-eıkto•t ihtiyac,:ha.ı1'm'1'0. kıa:ı~
l<l'k hozı.rl:ınıeloLu•. Bu böy'.e olırıı<ıklı> 
b.i!.rabeıı.· bu .k.anunuıu taı.b::kir:den, 

~ı.::_f.-t pa .. ~aRı~~ kı.~ıı .• ~enn l..";s:, n:üt:..-1 
t ... P.m-J+eT lllZf':!'.l('lj:.l1 tryp ıZ!'lU.tt Jı.a:t~ b~·.ğ
zt.mlln sı!Jr.ı:nes.i, "\'t>-'r-td"r oo_ ı·lf'•':. 
için bil~ı·c tatı,~ r;1.ttı.rıJ:;:=alk. rrnl
.iö;lın fi,y'fL!··;ı.(• .. :ıa::. bır J!...l'J~ h:J.'! u~e 

~ıtrn.1~3i ~iOi Lti.!ı f;ıydal.w;.z, (ı:ô~
st:-tt etme~ ~ lrn."tim h.au...icinıdt: ad
ded;f ı n1e 

Arkaıdaşl<ı.. r, 
İ-çinde bu! uııdı ·,ğuım ız 1kt6a.dt bulı

raıı.ı.11 ~!uca :znr'ı k'nn '\.1t' bu zor
Jul!ilitnt kar'l d ·ığihıii7. tf,~i.T-
11'.'.ı•i b!t'Pr bırı-er v b r ıkiil b ,.,...dle 
a...-z:t..ftim. "{ a:rdJaı 

''"ırr.7·~ .. ,z '.'11 OOL.:: 1edf'n 
rr:u. aka g · p ı;ı.L."3.C' g oo kaliy.en ioa-
n1\}'lôn.:ıı:. (Ah ) C'Ur:l::il tıa.ı:ırnı-

zın bugünkti 00<':&..,. y 1 bc((Ülı: 
b:r oo-;':n r~1/ı&ci;' ... :-ı de,;::. 1chr, a,..nl 
:ro.rrı:mı.-la _ ölç-;'e:.ız clrili .ın'. va:-ıen 

bi..ij~liıit btr J'lf'&'' ta krndı~i.d:ir. 
(AWşiuJ') 

maddenin B. f;kr~~ır.da yazılı 
çiftıı;i'lerin mii<kcllefiyetleri de 
varlıkhırı:nı.n :yoii'zde be:,ıini g-e-çe-
mez. 

Madde 7 - İkinci ma<ldede ya
zılı servet ve kıazaııç s.ıhi;pleri

n.in mi.ı!kellefilycıt der<:eeler ni tee
ıbj.t elmek iizere her vfüeyet ve 
ka.zııı. merkeoı:l~:\ı:ıde m..ılıallm en 
büyi.i>k müilkiye memırru.nun reiS
liği altında en büıyük mal me
munındaon. ve ticaret odalarile 
heled:iyelerce kendi azalan ara· 
smdan seç'.liecek ;kişcr iaad.an 
müıt"']ekkü biır ve iı::<l!bına göre 
mü<tea ''i ~t 1.'IOmİısycn ·kıııııu:UT. 
Tkarct odası 'hulunmıy n yer
krJe .bu odanın seçeceği azalar 
yeriı::e ıbelediyelerce lı..riçten 
tie:are-t ve ziraa!tleı1 a·11lıyan.la{"' 

arasından iki aza seçili.r. En l:ı;.i
yi.lk n1ülkiıyc ve maliye rr.err. 1:ıı-

ları 'bu komi.s)"onhrda biıozat ıbu
lunmakla mükellcfl'rler. Anc:.kı 
birden fazla komisyon kurulan 
:yerlede t~ edcc!!'kleri me-
mıırları 1m-lkil edebiJirlor ve 
kendileri de icaı:ıına göre istec!;k
leri komiıs.vonlaırda bulunabilir
ler. K'DmısyonJarın bü~·ü<k çiftçi
leri tesb t için yapacağı l>:•plan
tıJarda tiıcaret odası ycırine zjraaıt 
odaılarınca kendi azaları aı·sın
dn ve bulunmııyıan yerlt"rde 'be
lediyelerce hariçten ve zirı..atten 
anlıyanlar a•rasından se{lecek 
Mi aza lkomiısyoua cytirnk eder. 
Komisyon karaırl:arı elmcriyetle 
verilir, reylerde müsavat halinde 
rei<:in llıult>ndu.o""1 taraf terci!h 
edilir. 

Madde 9 - Komisyonlıa.r mııtı
teL.f zümrelerinin milkelkiiyet 
dereceleriını tesbiL işini oıı b~:;; 
gün içinde intaç ile mükelleftir
ler. Bu müddet 2arfın<la işi>n bi
tiremiıyoo komi.:ıyonl.urın Ir/mur 
olnlilyan azası dcğişt'ıriltreık .ver
leriııe soın meb'us mtılıa.bında 
mimtei'ıllbıiısani olanl"'r arasından 
beJ.ediye reislerınce se.;ilecekı 
dörder zat almmak SU'l'etile k.o
m!ısyonlarıiı İızölSl tanıan.lanır 

Madde 11 - KomiS) on kar.-,.
lan şalrir ve kasabalarda van.
da t d;ürelerinin 'kapılartn" ve 
köyl=ie rniİ'OOip mahaller~ li&
teler yap trrılmak stırctile ;1mı 
ve tebrg olunur. Li<;IL•lerin as.ı
dıığı gündelik: gazete çiiuın ver-
lerde gaııeetlerJe • 

Madde 12 - Mi.i>kel!dler ver
gil<ırini tal:ik tur::Iıin<len ı.tiılıaren 
on 'beş gli'I! içinde mal ,.aı:ııdıgı
ıuı yatırmıya mw.iliu.rdurlar. On 
beş ~!Uk n:üdde~·u geçmesini 
beklemeden mW:ıafün en ıb.u,iik 
mal memuru lüzum görd;üği.ı 
n_ıükeUe:fletin men'krul ve gay
ırımenbııl ınallarile alaeak iha'k 
~·e . ır.-enfaa!llerinin ilttiıy d'teıı 
lhaclı:ne lkarar verebilir, 

On beş günlük müddet içiınde 
Yallnl<nıay<on verg'le-rin istihsal< 
emval kanununa tevfi•k•m tah
siline te,·essül edilıneklıe bera-

ber vergi mrkt.arına müddet.n 
dolmasoPdan itibaren lb:rinc1 hd 
ta için yüzde 1brr ve ikinci hafla 
;çin yüZ<ie iki zam olı;nur. Ta ··k 
tarih'ııden itibaren bir ay zı.r>fın 
da 'borı;l?.r'l'flı ödeımyen mcikcl
lefler borÇlarıru tamamen öde
yinceye kadar ~n1eket:n her 
haııgi lbir yerinde bedeni ltaıbilıi
yetleriıııe göre a.skeri mııhıiyeti 

:tıniz olm.ıyan umumi hizmetler
de veya belediye hizmetlerinde 
çaJ."}ttrıbrılar. Ancak uçuncü 
ma~e11İn san :!'lkrasında yazılı 

oJ.ankı:rdan ikincl maddedek.r mü
kelılefiyete tabi buluna-rılarla ka 1 
duı1arm ve ell;şer Y'•§•IU müte
cayiz e"keklerin borçları haıkkm
dıı tahsili. mva·l kanur!u tatib'k 
edilmekle beraıber bunlar çalış
ma müke'.,lefiyeLiııe tio'bi tutul. -
>mıy•lhifü!er. Bu fıkra hükmüne 
göre çai.ş!.ırıianlar verilecek üc
ret .. n yar>Sı borçlanna mahsup 
olunur. Çalı.,•ma mcıburivtinin . . 
tatbtk tanı l!ükümtçe hazırla -
m~ak bix talimatname ile tavin 
oiunur. Bir'nci fıkrada yaz.lı on 
beş günlük müddet i('i11de ver
gilerini ve,,meyen ınü.kelliler ay 
ni müddeı zarfında veııgilerin 
:m'ktarına hazine bono ve taıh-
vi atı \' ya banJ<a temin~t mek 
tubu tevd. ettikleri takclrde b-u 
rnüi<elılefler hakkında ahsili em 
val kanununun ve çalışma mre 
'hurive'nin abiki 9:ılr ay mfid<ie
del~ ger b=ıkılaıhilir. 

Madde 13 - Kı<>llekiıf ve ko-
manait sirekllere ait vergilerin 
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'cabı halinde orta.kia~ın ve l<X> 

man'§it:-erin .şahs' hususunrlcı d.a 
tdls:.Ji eınvı.ı! kar.ı.ınu hit.<Gmlüft 
talıbfk oLunmaıkla hera<ber ort,... 
Ye mmnandifler 9alışma mee
buriyeiine d" tal>! tutıı!allı:lirler 
ve on ikinci madden'n knci !ık 

rası hükmi lbunl•ır hakıkında da 
tat"dk olunur. Bu madde i~ oA 
rk'nci madde aı:ı;l karar ve mu,,. 
nıeloeler kafi ohıp bunlara ka!1D 
idari ve adli kaza merci1crinde 
dava açılmaz. 

M:ıdrlr H - Vııcl>k vr:'gSiy IE mJ1. 
!kıefı!C! tı.Jıtu lon:wın ~~clhmda. ı:* 
rr'l< k~"iııc ve g.cro< ~ ve !w
oaların:ı '"<!fa Joond!Joer'YlP biı<~:ı.ta 
otır.an 1161.JJ ve fucug~yle ..ıltm"df'ş

krine a:t d'üt<ık4:11, m~ı <lııepo. 
a'lJ"b&c, f~ V(' irnQ:..i.\h~1L!dıe 

V<ll"' hunlara bcozc:: yerlerde bıJ"" 
nan ootün moolruJ 0"1llar!a t:;pude 
VL':'fl'I. vEırgidıe bua'ardao her:t:ıerıg.ı. 
blrL .nı:.ı.nıııu,a lrot'ı.t1t ol.an g:.ı.y .. i IJlıC'I'}... 

kul mıaıl'laır bu kanun ınucibiııee a,l.ı ... 

ın.acti!k v-ergi \llC zanL!'a·ı-ın. !kanıuni tr
mıiııaıt:ı lhükımünde ohıp bu ımınll:ıno 
sat:ılı.ıı.)aB.ıncı:a. 00 t2tıısili c.n:nra! kranıJo

nu bülciiml-ewi tatbiOt oh.ır..u.r. V-eı-g;... 
niıı. ı.,-ui.rıa"1u t~~ cd'cıl bu t&ılb 
den 'fl1Ü!t'ı:1!-lıctlcrıin kıcnfll._Wlıc V('ya_ k .... 
rı ve Oroca&:na a~t o~ıJaır hari.ç Oıl
rn.8k ii2f'-re dıiğtt ma [}ar üı..crinc lkıc>

ıMIYQlli1Grca verginin t.a.kdiT ve 'tıes
bi.ti taa-;a: ıxf.eo itib:lil'E"Jl bir se.ne zarr 
fı.ndıa ayı ıca haciz ,kıa!lm..:.ıdıığ:ı 1ıa!k:

d5n:iıe bu lr.aJı".aı• üze.1·in.dctk· tcrr.in".'llt 
hiifkırrii ~ı:ı erer ~'fOOt~:Je!lcr~ zl
yed!i.ff; ~·ır~'i'.da v~a yı:loa'rlda yıa;r...ıı.~ 
maıha'.lılıcn:Je bulı.urw:m rnPn'kul ma!Ja.
xa a:r..ütt1a: jıit'"' satış t.eıır.ı'.rik v~ dWı Jd,.. 

dia-!ıarı rrrutebı,,:r sa.ytln,::ıız ve bu Mvı 
n~. .ar beı1d1r.da dcnn~<:ya:1 o.1--JUH<:ak 
istil/,.;:Qk.- idtliaiaırı d'~.f'nemrz. Bu k.a. 
aıuııun tl~iındn rnuQwct.dcm ba:;. 1a.ırn.ıv 
ola...rı vr bi.r iılama vfy'.ı. hf.iı..'\ilnn ve 
kuV\-e>ı.l<c rıoted;ı.çe uı=mı. ı'<l"hrı;,, 

ınu.k...ırlricz:n t:arihJıi rr ~i b İT senedB 
ınıü.:-1.cr.i-t o:orr.4!,)'aı-A 'Yrrp.Jtl~ W.'ıuna. 
k.~-:\p nctırc .... ~\rıde lem cta:ı-c.ıı ı·.r.ce 

lkıonrıtlım'lki ol.1n itthyarj vE;, .c~ai t..:.
c~ bu 1ıf'ılnme& hülmıiınP ha..Jı•J Vct\o. 

tn1C2., Bu haotzrlb- ar.caık ,•rırgi aJa
cağ:.ının talui..:.ir1~1 sonra b.:ıkıye cl
dığı ta!.OO:i'de bu k.ııs.iıU ~ıında iın-
ft:ız olunUır". Gavrıanenttu ' .. ~ 
d'a tnmla•rın var!* \lt'l"gisi mi.irtc!ılc
fiy<:"Li i~c ili~;gt o..ll"adıgı aldkal: vaırt 
&ı.ıı: dai'rectr..:ee tasdi!." cd.tın.1..'1~e 
t~u ı>;ı,ı'CICT' k-001 yı:ıpam;>z, Y:ıı>L
laıı te..,;ı eı- hlbru:ır..>ü.z .ııtYılır 

Madde 15 - 9 ve 10 u11cu nıac· 
dede y<ızrlı müddet ve şartlar 

çinde tarhcdilmiy~n vergi'.'·" bıı 
müddetler geçt·kten sonra enin 
den ha?'p ve tc.h>il d~ilemez. Bu 
kan1Ul mucibine tahaMruk elti
rilmf§ olan vc'lP'e. 194ll mali yı. 
itndan lt'dıaren fış y>l sonra tah
sil olunmaz veJ>ginin ta!hsi1ıi >çin 
yıı.pıta:ak her nevi akıp muomıle 
ler mü.uru mmanı keser. 

Mısırda Mihver 
kıtal arı 
(B~ tara.fı l inci SO) fada) 

rnQc !1:..--a.1'Slt'l1'.ıdan Sl"ı. 1\i s..ı:ı:1 l\[· ovw 
:tjyar.ı•ctiıde hebe!'d&ı.- f·'~~,~~·lh t..~.ıga 

,'W,mLı.ş ve l\L~ır lYJ:t•._ıkı ~!<.•ı • .LttJ 
Mi\l'V'e-r kayıp!.t.>cı.ı. lı;:ldk·ıırıiGr:.J. gı -cral 
A-1..{f~tn dün ~iklj<.ıT .a ke.~ vı>r 
<ligi rnıı:J\mruota dıJıy-..r&.: ., . ., •-.ılt

irum!a1"1 Vt!!rınJşta-, 
S9,000 Alrn.ın \"!! İ.:>ly:.m C1r.i~!I. 

'.fA.113.l'3almt,ş veya .ıeısi:r' ed Jııı...., •': • Bil 
roktaruı 34 t>;,,; Alır.an, 25 lı ı i it ı
~~. Bir ~-ok .t"J.zyaın grup! da 

9iWe bnşı 00,, g<"m>Cl<lt-dr. 
Btna ırrwıilrabil ruiLtl.-f« z...ıcr 1 •• iıı, 

,-iiPrle 58 i irlııltlııız ~ ut'.• re 

13,600 """"""' 

llUII\'Ell lilTAL'\11.l ÇL.~IBER 
İOİNDE 

Lonıdva, 11 ( .. '\..1\.J - .B\r h ı:p ırJu... 
lı.abiriı>in Sidi B~ t 0 'ı;r ı '.! 

b2d'io.rotl)oe göre, ingJ.ız. ZJrhJ.ı. kı ı. -
laırı diiıı s::ab:Jıb. sc±.J.ı.ım cıva•., .ı. geJ,.. 
~e:r, g.arp isti«.~ uzıun f. ı.ı .. 
la.ı· y.eptıktan sonı-a Sıai Bar·a vo 
Bılliaya g~ CİV~ yb:.• lCI 
İtajyan ve Alımıant çni>f\t· iç·~·· c.!. 
mı._.ı...ro.,_ Bu hal Rı»ım>Ol~,, e .<I• 

lı;;ı}an 2Q bin .bşiain büyilk bir ku.., 
l<a()-'!tt'dcceği."i g~·:ctcd:r İnıı·-
1.a zıml+ a~JW'It'lın Mıı.<!&ı,'~r<ı k•

ııe:.; c-- geldlııleri trmirı edil
~- Bu kat.c Libya lnld'ı.•~•
vc 'Tul'Jr\:jı;:'ım takıriben 160 kiiornı-t.. 

re ceııulru l!"rl<• .. c.ııea"" 

Alman ve ltalya n 
kıtal arı 

(Baş farab 1 iooide) 

miş olduğunu ıbild~tir. Hi>t
lerin kararını Fransız milletn•e 
bikErınek ici:n AJ.ınan ordu~unun 
sözcüsü mi·kn:ıl:bn baııın·a getiril
mişt'r. Sözırü. Hi.t!er:n m2T~ 
Petene gönderm ş olduğu mek· 
tu.bu okumc·~lur 

Mare~a.L Petenin protest.?su 
Peten re Veygand Nereye gitti? 

lıondTa 11 (A.A.) - Züri<ffi. 
ten bH-di:rHıdi:ğ'ne göre, mareşal 
Peten ile general Veygand ır.ç 

hul bir semte mütevl><X:ilıen Vi
şiden ayrılımşlardı.r. 

Fransız dcnıanması milttefiklere 
Üti/uık ediyor 

Nevyork, 11 (A.A.) ~ Fransız 
~sunun Tulondan ayrıldığı ve 
lbiı:~k ntillet)er ktı~,ı·etlerine 
ilıtihak ~nıek üzere oldı.:ğu s.,. 
n.b.Y01. 
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- " t lstaobul Levaz ım A m i r liğinden verilen Askeri Kıtaat ilanları J 
A.>-t:ı.,. J..ı.;:ılı 1:1..\·:J.C:ıu p..zarl.:k.fa ""1 ;tıı.'l..',trı r.,.:o;....1 .. !!ı.. .... ~~:. g'1A1, s;ıat ve .s\1.ı..l '"'

0

1"-<.(_~ .:ı...wc.<.~i std:ı:ı aima 
klutn .. ,,."Oli,.;ctıt·U'..o.o y, l• 4.!.(;."""1.&r. T..Jip:e t>•_L .. \·Jn.ıt.<. .• ..m .. .-~:ırAL g .. 

A: ·~ıa~ı T.ı~ıı. 'l' nıLnatı 

Cirfi Kılo t.r-.ı. Liı-..ı lha~e gün, ee~ ve rr,aN.!i. 

Yu:nMJ.ı ... , ~<k°" 
re··· ) ı:.ı 

F :a. 
A.ı'l)a 

8001) 

16.000 
ısoo 

16,000 
1ıııı,ouo 

104,000 
2.51,613 

060) 
56•.0) 
ti-4.0U~ 

12,900 ıs/J ıı!M2 15 9" ı~· .. · 
~'7 13, &14. 61 13/ılı942 16 <A'-"-'"" 

19H 16/! ı942 16 GıHıclu. 
18/11/942 15 T<>p.<aµ: J\l,.,tq;>". 

• • ~ ( 1653 - 1266) 
.A.f}• •l' .. yazılı rr~"\ad:rı J>U~r"ı:tc'a. ~:k·;ı.l·t:1-re,ı !'. hi.r.~· l.ar"..ı.JC.~n yazriı l:lİr',S"'..;t ve nıahi'il~ıı..·rdr_!G .ask-e- i ~uı alnıa 

krm-ı;t:.l)'\:tıl ... ı mOa .):'l.})4~..li<ttt". Tu·Jip;e:J1 bt· .• \·a,.;.ıı:ıtı \to.ı.v· y'tn•·a ,Kll.:.•iır:.ele .. ·ı. 

r .. r ... t. ı , ç r: 
fı.,r A. r ve " .'on· msa.,s, 
\ lm'Uli.J, &.•.·L 

Tı :'t" ytlG' 
f. rr;u 

A.ı-p:ı 

M ~("'ıtır;, 

Kılo 

8000 

lti,000 
1600 

l6.000 
100,000 

1· ·t..ırt 
L·ra 

T~·nınatı 
Lı.ıu İha_ı gıin, s:tat \.,. tr;-aJ\ıilili. 

llM:,Ofh 12.900 16111/042 lS ll3.h~~S'r 
:!SJ.fii.J :!'i 13, a1-ı, 61 13/ll !)·12 !t> uı.. ootu. 

96:ıı 

5600) 
6400) l9H 16/] ı 9~2 16 Gd>lxıht 

lt::'# ı 1/J42 15 TvP:~~~.µı .'.\,;ı;tı,pt", 
(1653 - 12';6) 

A}3ğ:ıcnı >~l rr ·va.:fın :i.~l ze~o ılk,s;.bı* ıt-' 11 ~~ ıa r.da yazıl. gı...n, sa:ı.ıt \C a.OO:ı.!...·•rcit.lıci art<•·ri ~n oJına 
lı".Ol'llıoE\fOG, .nc!a yap ~caık:tu. 'l'4i 1 pl-t• "n k.;ır..un1 v~ ·k.aKl ~t! ttK.'lf ıı•n~tupl ıu .l • ..ıie ~...._..t ı :-.-r-"l b .ıi .. ~lt e\'\'"t'J ü•t 

o-. u..gu }l1c)rr ·yıt:ıl!Ul. v-c-."!nC-J.e r'l. 

CT.t•----------
Kcl\i..'!ln3 

J\tJh.tt'.rJ .a . .:.<lıya. 
iı fı.tt .r r Ct.'.rrJ 

ı\.«:YJJn t"L. 
1\.1,,._ t,.;,l 

K )'l'ı>ll. ı· / 
Kuııı ,.ı 

S • .L.TıftJl 

:"'llg;.t" ( h 
Sıı.rr tl.ıı 

K ı..-nı. 9.>Jı: t? lr 
Pı.r.o 

Lotıana 

I panak 
l <.at.es 
Kt~·ı. 

~l~a·l'l 

Kili> ---
30,000 

261,00() 

1,453.500 
60,000 
20,000 
12.000 

@0,000 
500.000 

50,000 
180,000 

12 000 
20,000 
20.COO 
30.000 
30,000 

1000 

63.~00 

ı0,4!0 

125,005 

66.000 
ıa,wJ 

36,()()Q 
fi6,0;)() 

60.000 
20.0~ 

5-1.UOO 
J<}'o.'.UJ 
5000) 
40L'()) 

7500) 
12.~oo• 

6 U'I) 

* 

Lır:? 

4725 
'i83 

94.27,87 
4!l50 
l350 
3700 
72 :1) 

'4500 
15-00 
4060 

U12 50 

!7/ll/z42 15 An,..1·.:;ya 
C7/ıl/9~2 ıı A.n""9y• 
27/] 1/9•2 ıoı 

Ei/11 C-12 11) 
!7/11;V4:! 111 
.. ı,-ıı "9.\'.°! lti) 
t8/l l/!)t! 1-0) 
C8/llıY42 11) ~:ı"lı.<rı.ı.r 

IW/llı&-12 16 O:ya"'ba., 
41 12/942 ıo !-,•,,et"l"k 

2:';' ı l 942 16 K, !f-;.A.J 1.c 
cıs·;2 - 12:ı1>) 

A.şağ'.da Yat.:1
1
1 mtv·zclın p.:;rz..a.:ı k a dcsı't. ·le · hz. ne :0-'112.1 l g ın. ,.e n.ah:i rtlc.k. !.çrı i ı;;:ı'l.in .:.. rrn 

lx uon rında Yoı>J.acakt.1". T".tl:ip <.-r bf•ılıl. v iL('"'ci ok! ıir'J kom.fsyonl.aı-c~1 bUHiT. :ı;ı:l ·1 
A1 '·ırı T· tcı ı Tem na:J İhaı<:' gUn, 63. ::1 \e :n:!1.a. 

( K.lo ı.ıa __ _:l::""=--------------
K yun eh 
P ~ l1k k·t.ı ı~s. 5 p11. tı 

M""'°\yo 4>• 1;ı,e~ .• ~ Ad 
S.ı\lT eıl 
L)<fun 
b .. bı: et. 
Odun 

25,00U 

25,000 
200,l)(}() 

500.CtQ 
:'S<> .. 000 

500,000 

35.2:i0 
250-) 

ı3,000 

2]5.oory 
13.000 

16)11/!)l'..! 10 3(1 FJ':. · -ı. ' : 
20 'ı ~4l ı5 ! 1Jıc:ııgl:ı 
l8/llı942 15 To.pk:ıpı '\1.alt~pr-. 

23·ı1/94~ 15 TC'p-k r· '\Ia (Pl 
l&!lO 25/11/942 16 G•·l·boiu 

25.000 25/llı()ı.12 16 c .... !i.rbuıu 
ııroo 2ııı1194: lı Gclb.:-ln 

------------ --- . lı667 - 133C) 

7 ,36 
'1 ~2 

7,40 

12.3U 
]~ 33 
12,45 
16,00 
18,20 
19,00 
19,3<! 

19,~5 

19.55 
20,15 
20,45 
2!,00 
Z!,30 

22~0 

P:Y.ğı-am \'~ nıom, sa.&t ~·,.ı. 
\' . , u.rnur.u. ç;ul~tıral:m. 

Aj' {)tı hube'r:iCı 

Protuıro ve ır.&.n saıa.t tıJ' arı. 
MU.: <: Karı.$~ prog;ra":TI. 
AJanı habrr ıl. 
Pr.vgıöt11n ve n:<"ln. saat at)'an. 
Mu:-k: K•~ ı;<ırjt,l<ır. 
Kon ın. (Z'rna-t saııı:;). 

:t.ten..!ı krt ~.c-t a)'Cl"l ve A· 
jaT"ı6 h<ıh<'rl.eri. 
Sı bcfrt 10 da«·~·~ 
).'lü2 ... : 

R~ ı;.ueb&•. 
Minik: mılJ< t(J.rkil'"l', 
~nıa (E,~:ıt "JZıo~). 

M.Pm.İfii'E't. sooıt ayarı, J\J&n.9 
haberhe.ri ve Bocr9'a~a.r. 
Ya<TlfJkıi. progılQm \'e ~. 

C H. P, Emi2"1!l IU!kı•v 
~ • Kurt.-ıın.a Yurdor.don 
MUtc:ı.do'1 Fabt :Aoa. "-e nı~.:ıe5t'

lr>n!< m;;.nhal v=>l'cler Wl'dır. İş ıı.-
?'1tly'an vaıf:a.~;AT'lln"'-..ZIDı h\ki.nt..~hQ} 

va.r--1<- v.ı iki rotııgratl:a b~·.,ıae 
Nu. -ua.ıınwllqcdt<kt yurdun)Ul4ll. Jll'Ur

J-acaQ~ı. 

Çıılııı;a"1.k ~..,.,nııi tı<min f-frn"'< is-
~ yı..:rtdliş'.arm.cr.ı: her tı.ie1ü ko
a>"':.c_~ gi.:6tl' riLw-c:::ı:.tU ... Kazancı az o

h:n ~:"" g·-cınlw>.rı• n !!ık-1~! ~l~cr
~ y8:"!"d.:m gö.'Or~rI". 

istanbul a .. ı..ı:yesi 
ŞEHİR TİYATROSU 

S; 2t 20,30 da 
DRA'I KJSl\11 

N UB 
y ..a, A ~ :-e Obry 

Tu:-'k '·ı· ~t .... D<:('f'(.'1 Y:.ı. ·ar 
KO~ll'IJİ KIS~U 

Asrileşen Baba 
Ytlmt>: Sp•rt.-ct·•t.ıs 

Tu .. i.;ee.:. A, lI..wopu.o 

Cumnrleci ve Pa2ar günleri 
15,30 da mat'oe 

!-{,.,. çar;::ımba s•aı 14 de Çocuk 
Tiyatr~u 

PerŞt'nWJı• gUnü tııeat 16,30 da. 1-ri
t-:t O',.;?.Lnc-. 
PJıartı sı günü Draın. s:llı gilnü 
Komedi tiv....tı"O~al'1 k.aoalıd1r. 

ZAYİ 
t.s-ıaıbul Üniversitesi Tıp Fa

kültC'si ci<'kan\Jğına verd'ğim 

21)/10/942 tı;r>h ve l:?A No. lu 
ka) ıt beyannamrs ni karbcttim. 
Yenjsini a:aca~ımdan ~~.;.s·n~n 

hükmü yoktur. (73:n 
Necdet Şahin 

Sahıbı: 1:. l Z Z E T. NetriJal 
Direklöril: Cevckt Ka:rabilı;& 
BaWılıjı 1rr. •S• T.Ja:rab 

500 ton odun kapalı zarfla ek ,;iltmeye konmll§lur. ih•lesı 25/ 
11/942 çarşamba günü saat 16 da Büyükçekmece Hos.del'r icöyün
de askeri satın alma komisyonu unda :vapılacz ktır. Tahmin lbedeli 
W.000 l'ı'a teminatı 1500 liradır. T a'iplerin kauni vcs!kalarile teklif 
rnektupl~; .. nı iıha!e s.;..atindcn bir saat e"~·el . ..:omh;oyna vtrmclcrl. 

(16~3 - 1205) 

* Mamckta pa\'}On •nşası kepa lı zarf4 eksiltmeye konmu. tur. 
İhalesi 25/11/942 çar~amlba günü saat 15 de Ankarada M. M. V 
4 ;No. lu satın alma komisyoıı.ıın d,;ı yapılacaktır Ke~if bedeli 144.03Q 
lira 85 kuruş ilk teminatı 8452 li radır Tal:pler n kanuni vesi·kaa
larile teklif rneKtuplarını iıhale saatinden bir sa:ı e,..,.e] lromisyo-
na vermeleri. (1625 - 1207) 

* Müteahhit nam \'e hcsr.llıına 5 6,576 kilo sarı sıılbunlu köScle açık 
cks'ı.tmeye konmuştur. İ:lıalesi 2 3/11/942 pazz<lesi günü saat 15 
de Anluırada M. M. \', 3 N'O. lu satın alma komisyonunda yaıpla

caktır Tahmin bedeli 435,613 lira 20 kuruştur. İlk temin·<1ı 21,174 
lira 53 kuruştur. Tal:plerin !belli vak'tte komisyona gelme'eri. 

(1629 - 121 I) 

* 63 hın ton yem. un ve erzakın Havdarp,..,ada vag-onlardan ,·cya 
Haydarpaşa anrbwndan Sirkeci dc·ki anbara nakil, tahmıl, tahli
ye, tartı ,.e ism i~' kapolı zarf us ulile eksiltmeye konm~tur. Hu
susi şartları 1-,,;m'syonda görülr;bi lir. Muvakkat U!minııt 1:5090 ··:a
dır. İha\es; 26/11/942 perşen:ııbe g ünu saat 1~ de yapı'.caktır. İa· 
teklilerin te'klif mektupları ve t eminatlıırile .hale oaatinden bir 
stat C'\"\'el Haı'hivede Yedek Sul:ı ay o~u•.un'.!aki sat.n dma kimi,,-
}"Onuna müracaatları. (1600 - 11)73) 

* K~a!ı ·zarf ı:suiile 300 ton ku ru incir S< tın alınacaktır. Evsaf 
ve hususi şarlia,ı kom'syonda g örülclbilir. 3()Q ton kuru ıncir top
tan bir iskkliye ·pale cd:ldbileceğ i giıbi yarısına ta•cp çıktığı ta~

dirde de ;halesi yapılacaktır. Mu v:kkat teminat lll50 liradır. iha
l<?si 27/11/942 cuma günü saat 15 de yapılacağından istekiilerin 
iıha:e saat r.den bor saat evvel tc klif mektuplar: ye temimtlar:•.~ 
Hari>i-)·ede Yed<>< Suibay okulundaki batın alma kom:..jv:-ıuna mü· 
racaatlan. (16()1 - 11>74) 

* J5.00ı1 kl~ kuY!'li:c"' k<>:~·u~ et~ ık&l)<:...l za..::ti.a. t,l\.SL:t.!ııC'ye kon:ııuştur. Toı!ı-
'T4·n f;.t;. 141 kur~~Jt'. i•:u e.;.. 28/ll/9i2 l":.r.no.ı:eş: g.J:li • 11 &• E"l. ~· 
htrdr :ıst ... - i s. ıın a:.r~ ı!<o:r:l::yJr .. u.:-.dı:ı y~rı':ıe~"r;.t , TJ'·p~-· 'ı.c. ::uni \'f'E..-

ka" rlie t'k :ı me•·t :p!'.'lr . .:ıı !oh. 1 ' sa.-ı""" •.: bir g-.ı_·' ev\e k' :}:.,....~1 v1 ·r-

! ~hrrkı bPdf"l' iOOOO 1i!13- o arı 'i<>0~'1'3 J.:Ü!'grn \"!:ya ~-·.Y.n .<.abs. A.,..(~a
I'Q' merke-z o'.rr.n~ Ulief'l' 760 k kıcnı·tr-c < u · U ::t· ·nl. 1. ' .. 1d:ı f. l 11 

t{.ptnn v, .. -a p:ı..'1;JP.r ıı-· paz:ı. ({:Q s t:n .z;.!ı.nal""k'.r. n ••s 11 1 1·,9~2 
p r.-ııırtr~I &i.kıü ~n:ıt 16 d.ı Art<aı .. ct.."l :vr. r,1 v, 4 !\o, lu s .. tm !'I .ra 'sr~ · ıJ
r.urıd:-ı y.ı.p1 "°car<:t:ıı·. T.i'.!ır>lerın ı.·e:-cd'k. 1 "1 r.:.:-. ·u f;..~ı ~ıı..i(ı ':{ı ıs H"nı ~rıtl~-

n ~ bc"'ll \'11~-t:.e k ).T': ")'<Y.!'1 g~:ı1n•lc:"i. (lfl31-l:!l3) 

l it:t.f·ıtl.: ı,.r:rı ge."1':ı~c.'<'k ~<."l"i niicl1'la"!l'."l<:t ~e teltl~i <:ı.!""Cı'ic:crl f1,>~ t~r tıııe:ı·:..'"':
J df"f'! 20.000 ;...Y...t t.ın1ü: fı"~~~ıe 10.000 ndet zlTu.>r yu ;..ır sapı. ~";l.tm aiınacak

t·or Huau~i şor(h•ı. k.m.'Ycm.c' göı-;,ı.'ro~·:r. Tı,......:ı. ".;a:;ır.u1ı bt·~ııf_'ıftT.ı:- .ı.-
'ı 'T!m"n .-:;r:ı11 J3ı; .. taıb .. f.;:a n'3Jı 7.lne!r yu~~: !t:pı-ı>.1:kl ~rıo \iJ .ı..;t:;•· İh· ~.ı 
18/11/942- ('Q''f;".lmA>. gC-ıü !'"Br•t 14 de ~-:-p cea.;l'.!;" .~ ~~< !ıer·n k!:t"i tım:
"'':l"'arJe IJ rb'yed."' Vf(' "tt S·~ay oku.uf'd~C< 1 Satın a·~lCl k.:(r.n~'"Oı;Jtnu mü-
raetıa.ıaıı. (1631-ı2ı5ı 

* n·:ya:t>e:ık..rda r:ö~)rri'.<'<'''k yerde}); .. e~~:ktr4ı: 1,~~tı ki.pııJı "~"·f.ıı f~ ı.:1:-
·Tc.")'c koo~4.ur. ihal-sl 2/12/94.2 ça~atrıba glin:.i sa t 1 t de Ar..k,;ı,ıM .. -::bı ır 
'!\"'. V, 4 No. hı ec:dt"l ;ı~n kom: .. ~unde. yapltacakt · Kı ~f tre-· 1<-'~ 80~~ J,i,---n 
r:;r, kuNIJ l <. t.ıe:n'.f!l -41 eoı lira 75 lkun· tur, T:ıl;p;c..-·.n 'kan r.i ·~"t"""-f;;:\laır: 1 e 

t~li;t mır•«:tı...pls.nnı ~l!?:e o;?ıatin<?C11 b'., c;tı,at OV\·~! krAl'..:syon:ı \'l:r' rt>lf•ııi. 
c 1•>28--1210) 

* 269 M3 çam kere.;~ p~arlı'k la satın alınacaktır. Tanmin bedeli 
34,970 Jirn kat'i teminatı 5244 lira dır. lhal€si 14/11/942 Cumartoo 
günü saat 11 de Ankara~a M. M. V. 4 No.lu satın alma komiıiyo

nurula yapilacakür. TaJ.qıl.erin !belli vakıittc komJ,.··yona gelmeleri . 
1627 - 1200 

llCDAM ·i2 IKJNCITEŞRI~ - l ftt 

r • • • • > : • o ~ • • < 1 • L • < > • • htanbul Aslıye Yedinci .İin
'kuk Hakimliğinden: 942/424 

ile sabah, öğle ve akşam 
He r yemekten sonra günde 3 adet muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

Ba'kkal İ<ıtan•inin, Kıır.·t~luşda 
Kuyucu sokağında 30/2 mrma
rada H~ralambo.; Antape>loo aley• 
hine; M. aLeyılı Boya<·ıköyündc 
mulasarnf olduğu an;aları 600 
lira bed;el mukabilinde da rncıya 
satmayı Yaad Ye bu hu'<usta sa
~ senedi de yapıldıgı lıaJde 
~imdiye kadr;r muarnelci feragi
ycsi y&pılması için t.ııkriı-.o gd
med'ğinden bah,;ile i~l:ıu gayri
mrnkulün laikriripi verır.e.>irıe 
karar ve:ııllmcsi hakkında a~·tığı 
davadan dolayı M. ale)~'ıe gön· 
derilen dava arztdıal sureti gu,
ıer;lcn adresten ü' ay eY•ı·cJ ad
res b:rakmadan .remti me:;hulc 

gittiği şerhile iade kıLnrr.~ ol
duğ~ndan davacının tal<•bi veç
hile ve H. U. M. K nun 141, 141, 
144 üncü maddeleri m~i'li•nce 

dava arzıihal suretinin ilanen 

t€İ.>lığ>nc ve ilan suretmın d.
vanhaney<' fal'kinc ve ilıiııın İs
tarıbulda nriintc3'r gn:retek!lden 
bkile bir ay müddetle n~ri.r:ıe 
teblig makamına kaim olmak ü-

Müt<>ıilihıt nam ve hesabına 4,250,()00 adet y-cna camınıdan ma
mul bo.ş ampul pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmi.rı bedeli 33,910 
lira kat'l 1"minatı 5087 liıra 50 ku ı uştur. Taliplerin 13/11/942 cuma 
günü saat 15,30 da Anka,; ada M. 111. V. 5 No.lu ı,atm almn kom >.·:yo
nur.a gelm'Clcri. 

160<i - 1079 

* Ankara cİYarıııda b!l hamam inşas; kapalı zaı-fla ekEiltmcye 
konmw{•Ur. Ke~if bedr:lı 195,S~ı-O lira 10 kuruş ilk teminatı 11,042 lira 
51 kuru~iur. !halesi 30/11/942 Pao: artesi günü saat 11 de Ar.L<arada 
M. 1\f. V. 4 No.lu •atın alma komi syonur.<la YG4Jıl:.caktır. Tal'.plerın 

kar.u•ııi veslkalacıle teklif mektup lı:nnı lıait: ,;aatinden biı saat e\·· 
vel kc.ınıisyona vc-rmeleıi. 

* JGG3 - 129'J 
22,000 Volt 150 Kva. :;() p•:ryot ka;bil i.yar bir trnıısformatör lıi

zımci.r. TekJifl'Crıaı ~5/11/942 Çarşamba gıfaıü saat 15 şe kadar An
Y..arad~ 111. M. V. imaat daire.sine yapılm<ısı. 

1644 - 12ö7 

* Kapalı zaıi ustı!ile 1000 tQ'l1 mı.su· eksiltmeye konmLl'ltur. Ev-
&af ve hws.usi ~a.rtları komisyonla görüleb.Qir. 1000 tc!l mısır toptan 
b:r istekli)e .r.ale edı;cbi!e,:fg. gi 1.Ji ddıa az m t:<atr1J1a da talip çık
tıgı takdirdt' \'hale .-d;Jc.:ıiıır. 1:1alc şi 1/12/942 salı günü saat 15 de 
yapı:a-<:a.gından lalp!L•r n 14150 1' :ı !ık muvakkat telll':ıat ve kanu01I 
vc>ıkalarile bir] kte Harbı~ e Yo<rL' k Sı.ooaj ok~lurda ,;alınalma ko
nıi"')'Onuına müT::.caatıarı. 

1642 - 1255 

* Pazarlıkla 50 b n J;ralık yem liK k.'l u bakla satın almacaktır. 
Eı L.d ve hu~ı...ı:;i ~artJ«rı k:Jm .. .:;yon d::ı görü.lclbilır. W b.n lirahık yem
lik bakla loptan bir .stckiiyc iiıalc edii<.Jbılecegi g·.o: daha'-"' miktarı
na ta';ıp çıktığı takdirde de ihale ediluoik. Bir k lo:mnun mulham,. 
men fiatı 45 kum,'.ın. İhalesi 17/ 11/942 ,.,.]ı gü'1ü şaat 10 da yapı
lacağından islckl.1-cr:n kat'i tcmtna tlarilc Harbiyede YNlck Suıbay 
okulundaki saıtın.a.lma komi~yonı.J na ır:üracaatları. 

16il - 1254 

* . :xi,000 kilo sığır eti kapalı zarfla ckıs:ltrnej•e koomuştur. Iiıales: 
30111/942 Paızartırsi günü rnal 16 da Bıırsaashri satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin beoeli 58.300 lira ilk m!natı 4925 
ı:radıır. TaJ:pleı'in kanu.ıi nsikala rile teklif mck1ı;ıplarını ~hak şaa.
tinden bir saat en·el komic>yona vermekri. 

(1660) - (1296) 

* 4-0,000 kılo sığır et kapalı z.arlla tk~.llmeye konmuştur. İ'lıalc;i 
3-0/11/942 pr,~artı:>i günü saat 11 de Buı'S<. askmi satın alma kom:·;
yonunda yapılacaktır. Ta!lımin be deli 42,000 Jfrra il'i<. temirnı~ı 3875 
l'i:adır. Tallıplerin kanuni ve;ikala rile teklif mekt.t.?lar:nı .ılıale saa
tinden bir saat evvd Jromiısycma vcı meleri. 

1664 - 1300 

* A.r.ıkara mevki hastanesi tcveı: inşaatı kapalı zarfla eksili.meye 
konmu.~tur. Keşli bt:deli 176,086 lıi t• 11 kl.lrUIJ ilk tem natı 10,064 
lira 31 kma_<:twr. f'halesi 28/11/942 Cumartesi ginı.U saat 11 de ~ 
kara.da M. 1\.1. V. 4 No.lu ..atın alma kom·eıyonunıda yapılacaktır. 
Taliplerin kanu•n! vc>ikalar. J.c tek lif ır.tektuıplarını ihale saat:irulen 
i>ir saat en·el kom:s)'Ona vermde rı . 

Hi61 - 1297 • B'C'heriııe 685 kuruş tahın:n edilen 2000 adet sahtiyan ve lanes'İ-
T-'~ 5:;() kuı·u., ta.hmi'1 edilen 1250 adet astarlık ve 400 kuruş ta!ımi•n 
ed len 1300 "det kıyılık meşin paza.!'Lkla ,,;atın alınacaktır. İhaleısi 
27/11/942 cuma günü saat 14 de Aııaraıda M. M. V. 3 No.lu satın 
alma ke>misyvmmda yapı'lacalrtır. Hepsi.nin t.a.hm:n bedeli 2!i,775 Jita 
il ktem.:natı 1933 lira 33 kunı~tııır. Tal~lerin lbdli \akitte korru:t;yona 
gelmeler\. 

* 1671 - 1334 
Bclıcr kilosuna ıo J•ta tahmin edilen 1500 ki1'0 şaplı 'kii6ek ile 

k lo;<una 13 lira t.:,•h.nin edilen 1500 kilo kromlu kös~le paıuırlıkla 
sal:n alınacaktır. bıalcci 23/11/942 pazartesi gfr::ü saat 15,30 da An
kara<la M. !iL V. 3 :Kv.lu satın alma kom'5)vnuı1da yapılacaktı::-. 
JLı:-:iıü tôilımin bed<?li 42,0-00 1 lra k:ıt'i teınıinatı 6300 liradır. Tal'ip
ler:ıı bell: ;·aki~te };om'.!.;) .:-na gelmeleri. 

1674 - 1307 

~ 
5}1 ı /942 tarillu:ı•Je ihale.· ilan llunan 6000 tonluk nakil ve lah

' n 'I Ye ta..'ıl.ıye~:r,(' teki:f e<Jjlen fi atlar m;;umca panalı göıiiWü
j ~ ıı;rlen t ·k a ck.Umeye 1'. '1Ulm uştur. lk,;sui s~rtların nakliyatın 

1 \'L tührr..! t J1Eye :n ~·ap~lac<!~J m c.ha! ktımbjı·aı.ad~ görü!Lip öğreni ... 
J ie~il.T, 6000 tonluh ı.-ıııınıı .~ c! t~ liyr".'l!c nn~liye ·Ucrctleri~~i~ tah~ 
mıni tutan 43980 J r;ı:lir. J.ıah?.;ı 19/11/!142 pcr~t·mbe gcnu saat 

11 de yapılacağın<';ı~ "11 p!er:.ıı ka t't tcmiııctlarile bil'lıkte Harbiye
de Ye:!t!k SJıcay Okulundaki satın alma komiGyon.una müracaatları. 

1676 - I:l39 
• • • 

J 00588 metre kan~ dçrden yap tırılao· k çuval:n ımaliyesi pazar
lı <:a eks·ltmeye konulmuştur. 

Husu>i ~ar:•.ar:.e maddelı iom isyonda gô:·üır<bılır. İhalesi 13/ 
11/9-!::! cı.:ma günü ~aat 10 da y~pı lac· "'"'dan taliplerin kat'i te-mı

natla"i!e b'rlikte Hal'b"·ede Yene k su·,.,. okuiu"<la Satın alma ko-
m:S~'<muııa müraeaat]Mı. l 1677 - 1340) 

••• 
Be.herine 275 kurı;• tahm;n e di'.en 20.Cf~Q ade: büyü'.< yem tor

ba~;, ve beher: re 250 kv!'u~ t::~ 11 ın edilen 30.GOf) adc t kli~ük yem 
torbası pazarl:kla eks.ilP'<')e ko nnrn;tu~ Ih '.esi 23/ll/942 pa
zartesi r,ünü !;a&t lG da A,.,~~rada I\.1. ~r. \ 1

• 3 J Tü. lu sa~ın a~mako
rn~syon~:-:d;ı_ ; apılac kti!· Tatın":n bede:i 130 (lf)Q :·ra k..,_+·i tem~na· 
tı 15.500 J:rad l". Tahpleri beil! vakitte k J.r.'-;y, na gc:!T':clcri. 

(1670 - 133:lı 

• • • 

İH'rIR!I. llI:KA Ti DEVRİ 

t.Mu.z · tı21V·Yt't t.ohumt •• ıı·ıno in-Jı..ı. 
.f"C:ten (;~l!od•:ı:ınW\. tcsr~~ mi.h'-.~ah7.a

~ \C b.~nla"1!1 im!&tnt• m.~) ... ,, tı~·ı..ıl 
ve <!ft'lıeJiY"'> hatkkmc11.ıki it.:t1Ta i<:in 
a;mıı.ıç olc.ın 3 sonıı·şr->n 1034 tnr h 

w 1887 No . .ıı.ı ~hlr;: 1'ı':·a.tının ilıtıl.-
\ ".i. (t, ;ı ln.1'.ı<trk hl Rer!'f' nlr8'\1J•::J.i fii'c 
k ~oo '\'İn ~ı'.<J~ına cı::-v:r "·'ıYa-
4tı•\ \(_·aıo;ı v•·rllıne-.;.1 t.ekl~f .rd1".r.(ık1c 

o ıncı:.u.ı l.ıu hus~tı;ı tazl:ı ına.Urnat 

i.\lır 11-."k 11St'E t'rı Galztu, Aıı:;ifıu 

l' ~ 6 ne: kat. 1 /3 Nu. l·ı ·a. ın'Üra<-a.-ıl 
ı _v,'l,n>f'ıt·r -lf-1.n lıının·. ure ilan olunur. (6722) 

A esm Dairelere :, 
Re~mi ilUnlar1n n1ercii Tiirk Ba~ın Birliğı \ e ortaklar ı re-~mi ilolnlar 
koUcktif şi:rkcti<l ir. Bu ~irkct is.tencn gazetelerde ve göstrrill'n gün· 

1 Ierde ilılnları muntazanıan oeşrettirımekted ir . Adresi İstanbul Anka· 
1 ra caddesinde Kayahan Türk Basın Birliği ve' ortakları resmi ilfın· 

Inr lrollckti{ şiTketi d ir. 

7Ül"KiYE CUMHUJı]YETl 
ZiRAAT BANKASI 

Kwuluş \druı·: 1888. - Se rınayesi: lOu,000,000 Türk LrasL 
-Şu be ve ajans aded.L 265 

'Lirai Vt. tica ri her nevi banka muame leleri 
Para biriktirenlerıı 28,800 lira il..'Tamiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kum.ba ralı ve ihba.,.,;a: tasarruf hesap. 
kur'a ile as31,!ıdaki plana gö a.nlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aaşğ«laki plana gö re ikramiye dağıtılacaktır. 

C A. l,OOtl lirdık c .oo~ L.11 100 Aclet $t liraWt 5,000 L 
' • sot • z.eoo • 120 • " • ' .sM • 
' • %50 • 1,0bO • 

48 • 100 • 4,0H • 161 • il • l,ZOO • 

DİKKAT: Heseplarındakl paral.ır b!r sene içlnde 50 !Jra. 
dan aşası dü.şmiyenlere ilcra miye çıktığı ta:k:diroe % 20 !azla. 
sile veri1erck1ir . 

Kl•r 'alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylul v e 11 Birincikiinun tarih !erind e çekill'f"ektir. 

günü saat 15 de Ankarada M. M. V. 4 No. ıu satın alma kom:syo
nunda yapılacaktır. 'faliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 
K at'i lcmina1ı 2820 l'radır. (1673 - 133(;) 

* 40 ton sı.ğır eti kavurması pa zarhkla ı;atın alınacaktr. Kilosu-
nun tahmin bede'; 215 kuruş tem inalı 5500 liradır. Onar tonluk 
partilel'e halinde ayrı ayn taliple«? de ilhale edilecektir. İst.ekJile
rin 13/11/942 cuma günü saa t 15 ,30 da Kars Askeri satın alma ko-
misyonunda buluoonaLarı. (1668 - 1331) 

• 
S/I 1 /942 tariıhinde pazarlıkla oiıalesi ilıan olunan 500 ton 

ıpatatese ta\:p çıkmdığıandan tekrar pazarlıkla münakasaya 
ko'lmuştur Evsaf ve hususi şart ]arı kcımisyonda görü1ooil'r. 500 

lon patates txıpl<in !bir istekliye ih ale edilebileceği g.llri 200 \'e 150 
şer tonluk miktarına taJi.p çı.ktığı takdirde de ihale cdikibil-'r. Be
her kil.osunun muhammen fiyatı 38 kuru~tur. İhalesi 16/11/942 
pazartesi ı;ünü &ııat 11 de yapıla cağında!l iste-<liler'n ka~'i temi
natlarilc Harbiyede Yedek Stılba y okulundaki satın alma komis-
yonuna müracaatları. (163(;) (1234) 

• • • 
A;:ğı<la yaz•lı malzemenin kapalı zarfla eksilmeleri 23/11/942 

pazartesi günü saat 15 de Ankara da M. M. V. Beş No. Ju satın al
ma komisyound.'.ı yapılacaktır . Talı.mm bedeli 10.000 lira il.k tem'
n.atı 750 lirada·. TaUplerinkaoun i veoikaiarile teklif nıc'i<tuplarını 

'hale saatındcn ·o:r saH e'1;'Vel komisyona vermeleri. 
Cinsi Kataloğ ismi Miktarı 

Hayvan askı c hazı Hauıptner No. 501. 

İnfus·nr.apparate Neosal
va"<a!l c'haz, ıgnes il<' 
bir Ekte. Hau,ıtner 

••• 

::.5 .adet. 

No. 1675 
fıOO adet. 

(1 (j(>:j - 1078) 

13.000 kilo sut kap.ı:ı zarr.a ek siltmeye konmuş'.ur. İl.a~co; 19/ 
11/942 peqemte günü saa.t 15 de Esk ~ch r hava satın alma ko

yonuncla )«pılacaklır. llk tem inolı 50{; lira 25 kııru<tur. Tai!l!'l!e
ri:ı kanuni ,.csika!a:i1-e teklii me k1upla:-ını ~ha'e sa.at rı•l r bir 
saat evvel k.omısyona vermeleri. (1645 - J 258) 

• 
İk: parti 20 ~er ton sığır eli p narlıkla satın alınacai<tır thale-

si 16/11/94'.! günü saat 14 ve 15 de Corluda askeri satın ı'.ma ko 
m;>:•N.uıoda j apıl~caktır. ilk tPm ınutl~rı 1350 şer hadır, Taliple-
rin ~:li vak:tte komıoyon;ı geln: e:cri. (15e3 - 1030) 

* M~yıs 941 so,una kadar t"hm in€n 50.000 ton tanm · "" tah'iyt 
oş, kapalı zarfla eksiltmeye konm uştur. 1halesı 20/ il /942 cuma 
gt'·.J saat 16 da Akarada M M. V, ~ N'o lusa'."1 a1:na kom ö)'C> 

nu, da yap;!...,aKt.r, 'faiım:n ocd eli !x>her tonu 130 k • ~ tcını· 

n.:.~i 4'.iOO lirad,r Tal:p'.crin kar.ü i Vt .;·kalarıJe tekuf rrıCJ·•!·up r nı 
iıha'.e uatin<len hor Saat en'\!] k om:.:.yona ge:mc:eri. (!:ı'i!l) t 1076) 

.lf 
F:'..,, ro.ı 1.er.i(cı·k mon.,<i<J b r JO• y •I'· ,ı ,•ca.<~ır. l'•. r. < :ı.. 

'Tlı 18 1 l 1142 c;a ~- .. ll>a g .tr:ti 11 :i Azh..:. o.do :\t, !\1, \' -1 Xo. 1 .a s t il 

Tahrni~ bedeli 18.800 lira olan 4(){)0 .d~~ duıı:r .~~u y~p'.ırıJ- 1 
ma.;1 p;ua !kl.1 ek.> J.tmt.•:ı-c konmu şt:.ı r . İhalesi 30/11/9•!2 ll<il•r<t.i 

a~ı.,, k.._ .... lb,> r. d.1 )t:i_.11 ooktif'. Kf~·t t)f'"' '"' f.lôl) }.•".l fr. ık:t· k t tı'f":l~ 
ne :3-itı ~ a !J kuırl~.rtı .. r. 'J'al\p'.i"r·ıı oıc:: \blı(;t~~ IJ,oJ.J.8.'f0:1;ı gl"1 ıe f'l. 

(!{.49 - l2f.2) 


