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AN E V 1 Çocuğunuzu Mektebe Gönderirken Bir de 

fSTANBULı Ankara caddeal No. 102 ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
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TELEFON: 24310, %1318, 24319 

l\lınız, ç DnkD bu A nılklopedl ona mektep kitabı l<adat ve belki 
ondan daha sl)•ade llntndır, 

SEKtZINCf YIL ;:::. No. 2431 
Fiyab Yedi Liradır. 

GÜNLÜK . SiYASi HALK GAZETESi TAl\I mO,.••,.•••'""" v~ ıtlt•,.-:•••·'4• hııtunut. 

Bütçe Müzakerelerine· Dün Başlandı 
HaliYe Vekilinin Beyanatı r Baıvekil Mecliste l 

Müdafaa Masraflarımız iZahaf Verdi 1 

Gu .. nde Vasat"ı l Mı.Jyondur 1
1
: "HarptenberiYapdanBütünTecrübeler,Devıet ~ 
. TeşkilGhnın Memleket ihtiyaçlarına ' ! 
i Göre Tebdili Zaruretini Ortaya Koymuştur .. 5 

Bazı Vergi ve Resimler Arttırıhyor • Fevkalade . Kazançlardan . da VerCJİ 
Alınacak • Hükumet 150 Milyon Liraya Kadar ls+Ekraz Akdine Mezuniyet istiyor 
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F. Agralı Divorkl 
"Hazinemizin İtibarı Buhrandan Müteessir 
Ofmak Şöyle Dursun, Bilakis Sağlamlığmı 

~~ı Takviye Eden Birçok Tecrübeler Geçirmiştir 
ı,1 Ankara, 25 (A.A.) - B. M. Mec tnektedir, Blanenaleyh milll müdafaa 

lisi bugün reis Abdülhalik Ren. tahs.isatınm önümüzdeki sene vara -
danın başkan.lığında yaptığı top • cağt yekıl.nu ~mdiden kestirmek 
lantıda Maliye Vekili Fuat Ağra mümkün değildir. Maamafih bu bu
lmm verdiği aşağıdaki izahat ile susta bir ~ vermek için şunu ar-
1942 yılı bütçesinin müzakeresi- zedeyim ki, 1941 ytlrnda milli milda-
ne başlamıştır· faa ınasra:fları. ortalama olarak gün-

"Sayın arkadaşlarım de bir milyon lira tutmu§ bulunuyor. 
Bütçe encümeninin fnce ve de Buna :Cevka!Ade tahs:l$~t hakkı:1;daki 

g~e ı· t tkik. d k "' k ek maruzatnna tekrar donmek uzere r ı e ın en geçere yu s · dilik dt büt ' ta "b · · d'l · b 1 !Şl.ln a çe:- ll m:ışrcr kısını-
svı ınıze arze ı mış u unan na dair izahata geçeceğim 

Maliye Vekili Fuat Ağrah 1.942. malivyılx bütçesi 394·316-9l8 l:Jl'j"' Devamı: Sa: Z SU. 1 ~1 Gmp Reisi it. Tarhan 
lıra ile baglanmış bulunmaktadır. 1 
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Başvekil, Ana ihtiyaç Maddeleri Fiyatlarımn Müstakar Bir Hale 
Getirileceğini, icap Ederse Vesika Usulüne Gidileceğini Söyledi 

---------------.. Bu yektln 1941 bütçesine naza r·-,-------.-·--.-·-----------, 
l·talyanın ran 84 buçuk milyon liralık bir r· y • v •ı liaşı·ekil Dr. Refik Saydam Millet Meclisinde izahat veriyor 

f~layı ~ade et~e.sine .. ~~~n enı ergı er Ankara, 25 (A.A.) - Eüyük-
Cii:rnhurıyet devrmın butun bq,t.. Mfüet Meclisi hugim reis-AbdüL 

Çıkardını çelerinin müşterek vasfı olan te - • halik Rendamn başkanlığında •rjııij.~·.liisiilı•,; .. , .. , ..... J .. ~iıii.1~ffi .. U:Sllli 
~ \l'azün, önümüzdeki sene bütçesi- Yem yapılan vergi zaıiilan hayvanlar ve-rgisl ile damga topJa:ınuş ve 1942 m~~vazenei. u- r ı; ;*J 1 12 •J il L..~ 1 

Y • ı• M 1 nin de esasını teşkil etmektedir. ve posta nakliyat resimlerine, muamele, istihlak ve ihracat mumıye kanunu ınuzak~ı·esme 
ALMAN TEBLiGi 

eni lr ese e 1942 bütçesinin son inkişaflariyle 1 vergilerine .. taalhik edi~or. Tü~, ispirtolu içkiler, kibrit, çak- başlamıştır. 
bütün dünyaya yayılmış her ya. ı maktaşı mudafaa vergıleri ile tiyatro ve sinema resimleri art- Meclis müzakere.} e tieçmeden 
ıumızı ihata etmiş olan Avrupa 1 ~nlnıaktadır. Fakat, müdafaa vergisinin artmasına rağmen önce bütçe müzak~r~leri devam 

Bugün İtalyanların Korsika ve Nis harbinin ağır şartlan içinde hazırı i ıçki w tütün fiyatları deği~miyecektir. Şeker fcy,atlarında da ~ ettiği müddetçe her gün saat 14 
etrafında çtkar?ıklar~ ~tü Fr'.111 !andığı ve bütün devlet hizmet • S değişiklik yoktur. S de toplanmak kar:ırım almıştır. 
sanın umumi sıyasetı üzerınde bil- terinin ve başta memleket "'d li · S MaHye Vekili Fuat Ağralının ve 
yük bir tesir yapacak mahiyette. f . ı·ı- t ·~· b" mu a ----- .,._ .... _ .. _. 
görünmemektedir Bununla bera _ ı aasının ıs ıuam e tıgı tiyük kül parti müstakil grupu rf>jsi Aıi 
bcr, İtalya tehdidini ikaa kalkar fetler arasında Cümhuriyt.•tin ffarbı·,,e , lb I .R.ana Tarhanın bütçe hakkxndakj 
ve hakikaten Fransanm bu~ü prog:r:am~a~tırdığı ş~men.difer, su, I . U O bE~yanatlarından sonra, .General 
zaafından istifade ederek Korsıka, rnaarıf gıbı ehem.mıyetlı mevzu - ·İzzettin Çalışlar (Mıığla}, Berç 
Tunus ve Nisi işgale tesebbüs e- Larımızın inkişaf ve faaliyetini i- ttamo :Jl·onu Oldu Türker "Afyonkarahisar.,. llalil 
derse, o vakit Fransanın mütte ~ dameye bilhassa dikkat edildiği ' J Menteşe ''İzmir,, , genera~ Naci 
fiklerin kucağına d~esi ihtimali düşünülürse yenmeğe mecbur bu • Eldeniz "Seyhan,, sırasiyle söz al 
?e vardır ... Herhalde !tal.ya da bu lunduğurnuz zorlukların azameti mışlardır. 
ihtimali g~zden uzak bulundurma- ve arzettiği tevazünün ehemmi - Beciktaşla yapılan Dünkü Ma~ 1 1 General İzzettin Çalışlar, büt-
sa gerektir. yeti daha iyi anlaşılır. Binae::ta· ~ '3' çenin 400 milyona yakın çıkarıla 

ıeyh yeni sene bütçesinin ve da. Beraberlikle Neticelendi _ Kupayı rak getirilmesinden dolayı hükıi... 
M. Zekeriya SERTEL yandığı mali tedbirlerin tah1ih:ı- • , •• •• .., • meti tebrik ettikten sonra, Milll 

• . . .. de bugünkü şartları ve neticele - Harbıyeı.lere Şukru Saraçoglu Verdı Müdafaaya ayrılan paranın bu 

ltalanın Korsika ve Nıs uze • rini gözönünde bulundurmak lii- ---- .. , günkü modern ordu ihtiyacına 
rinde Fransayı tehdit eder zumu meydandadır. r·-............. -:. ................ ~ ..... , \ Ankara, 2.5 (TAN) ---:. Turkıye kafi gelemiyeceği kanaatinde bu-

bir vaziyet alışı ve Hitlerin bir- Bütçe yek<tnunun demin de işaret ft:.tbol şampıyonası bugun 19 ma lunduğunu, maarif bütçesinde 
d~n~ire Berline gelişi ortaya ye- ettiğim yllkse.'<:liğine rağmen önümüz M H•ıtl er ırs stadyum. ?Jl~a ya~ılan m~çlar ~Devamı Sa. 4. Sü. 1 
ru hır mesele çıkardı. deki sene için yeni hizmetler veya • ~ s~ı:a ~rm.~ştır. Ba~ta Har1ctye 

İtalya bu harbe muayyen emel mevcut hizmetlerde büyük inkişaflar \ ek'lli Şük:u S_a~çoglu oluu.su 
ıerıe girmişti. Afrika İmparator- vadiyle huzurunuza gelmediğimizi a- 1. t -1 *- halde 2~ b~. kişılik btr ınur1klı A m e r •1 k a l ı 
luğunu büyültecek, Fransadan çıkça arze~~k ist~im: Fakat hemen a yan 1 ft kalab~gı m~s~bakalarr heyecan-
'l'unus, Korsikayr ve Nisi alacak- ~five etmeliyım kı, içmde bulundu - la takıp etmıştir. 
tı. Alman ordulan Fransaya gi - ~~z şartl~r .. a~~da de~let h.1.zmet- T 1 1 • • Bugün ilk karşıb.şma bölgeler G. s+·ıılwell 
rip de Fransız mukavemeti kırıl- ~~ en büyuğu o_ları mılli muda!aa a e p er 1 n 1 şampiyonu Trabzon lisesi takı -
dığı zaman İtalyanın Fransayı ar 1~~nde !Ayık oldugu dehemm~y~t v~- . ı tnivle İzmir şamoıvonıı Göztepe 
kadan vurmakta acele etmesi, t"dl - ş ve_b~eçben hs~me tle ~ze mış omt- T • E • arasında yaprlmış-tt;. TrabzonlU' - D·ıyor k·ı •• 
b . . . ugum gı 1 u ızme erın, umu asvıp ı· mıc. l b l b l h•k' . ? emell;rının tahakk.uku saatı- vaziyetin her tUrlü inkişaflarını kar- !f ar .0YU1_1 aş ar a5 ~maz a !mı 
nın çaldıgı zehabına dtlşmesi ne. şllamıya milsait bütün tedbirleri ala- yet1 tesıs ederek G•ntepe nıs•f , 
ticcsi idi. Fakat Fransanuı mağ- bilecek bir dunım(k bulundurmak i- sahasına yerleşmı~lerdir. •zmir 11Birmanya 'yı T k 
l:Jb!yeti ile harp bitmedL İtalya çin hiçbir fedakflrlıktan kaçınılma- Fransız Hududuna şampiyonu bu baskıdan kurtul - e rar 
Tur.usu, Korsikayı ve Nisi alama nuştır. mı:ık için çok çalışını~ nihayet G · Al v 

dıktan maada, Afrikadaki İmpa- Yüksek Meclisin de malumu oldu- Yığılan Kıtaları 10 uncu dakika iki takım arasın - erı acagımıza 
r.atorluğunu da kaybetti. Bu va. ğu üzere, milli müdafaamn hazara ait Kral Teft"ıc: Ettı• da müvazene h§.sıl olmu:-.tur. Mü Kat'iyen Eminim .. 
z~yet karşısında İtalya için har- no~al v~ dev~lı hi~metleri dışın- 3' sabaka bu şekilde deva~ eder -

Piyade Ve Harkof'ta 3 
Tank Kıtaları Rus Ordusu 
Çarpışıyor Sarddı 

--0--

Bir Yerde Rus Hatlarım 
Def en Afmanf ar Geri 

Püskürtüldü 

Harkof Cenubunda 
lzyum Bölgesinde 
Vaziyet Karışıkt.r 

Yarma Teşebbüsleri 
Ruslara Çok Ağır 
Zayiata Mal Oldu 

Donetz .Cephesinde 
Rus Tahşidatı Ağır 

~Şekilde Bombalandı 
Berljn, 25 (A.A.) - Alman 01 

dulan " başkumandanlığmın teb . 
liği: 

Harkof cevresindeki askeri he 
reketler bÜyük kuşatma çar;:ıışm~ 
sı şeklinde gelişmiştir. Içlerind€ 
önemli zırhlı kuvetler bulunar 
üç ordudan mürelf;kep büyük So' 
yet kütleleri tarafından yaptlar 
bütün delme teşebbüsleri akame· 
te uğramıştır. Düşman çok ağıı 

l:7fr Devamı: Sa. 2. Sil. G 

( ·-·----· --" 
Londra 

bın sonunu beklemekten başka daki te.dbırlere aıt ihtıyaçları, wnu - . 7 ken. gittikçe açılan Izrnirli oyun.. Japonlar, Son Den•IZ 
yapacak bir şey kalmamıştı. tnl vazıyetin _inkişaf tarzına ve bu - / cuJar Trabzon kalesine srk sık General Golikob 
H ih . l b . l t' nunla muvazı olarak alınan bu ted - /' 1. Ü t .:ırp m verm. ga e esıy e ne ı- birl . .. uı eh . . ti d teh ike anlar yara mıv<ı başla Harb·ınde 1 Zırhlı Moskova, 25 (A.A.) - Sovyet 

Radyosu 
Bildiriyor: 

celenirse İtal d k d' . d"" erm şum ve emmıye ere - 1 4 ~ .. d . . • _ya :-_ .. en. ı~ıne u. cesine bağlı bulunmakta ve fevka _ m·ı;.a~ ı;e 1 uncu akık.ada ılk öğle tebliği: Kuvvetlerimiz Har. 
şen payı alabılecegı umıdlyle, Al- iade tahsisat şeklinde tedricen veril- gollerını yapmışlardır. Trabzon Daha Batırmışlar! kof istikametindeki mevzileritni 
rmınyanın zaferi kazanmag için tcıkımı buna muk~bele ec.mekte y . D Ih" 25 (AA) _ G zi tahkim ettikten sonra taarruz ulk" • C h 1 • 
ona _yardıma çalıştı. itaıyamn, gecikmemiş birkac dakika 'Joı.ra 

1 
wenı ne .

1
1
• •. • : · k .. ene hareketleri yapmışlardır. tzyum- ı mcı ep e c;ın 

harbın sonunda halledilmesi la - Murat Reı•s kazandıgıv golle berabe!'~i"i temin ra ave 1 e goruşme uzere B k · t "k ti d d"" .. A 'd kl b 1 arven ovo ıs l ame n e uş • e··t•• H 1 ki 2un~el.en bu me_sele_nin s.im. diden etmiştir. Fakat 28 •nf'i ıfakika<la ssam an uça a uraya ge en t k ı· d 1 · L k t 1 • U Un azır 1 ar . s· d k' Hi t k tl . . man an ve p ya e erıy e ı auı 
hallını ve. ~~rs~a ıl~ Nısın !tal- D. • Göztepe tarmr bir ~ol d3h:ı. ata - ırm.anva a ı n uvve ermın d d 1 
Y

a,,a terkı ıçın şımdıden Fransa- enızaltımız rak birinci devreyı 2-l •Jalip bmı Amerikalı komutanı general Still nmız arasın a anu an~ çarpış - = Tamam anmışhr,, 
J t bb ~ 11 .. 1 d . t· malar devam etmektedır. Cephe a 

YI sıkıştırmrya eşe üs ~tmesi - mlt"ir. we şoy e emıs ır: · d"- k · l · d k d d 
t D 

•• G ld• "~ "B" lı b'lir J mn ıger esım enn e ay e e Ankara, 25 (Ra:iyo gazetesi) -
?tin hikmeti nedir? talya bugün un . e 1 ikinci devrede Trabzonlular çok e- l d ırmalınya al dna 1B. ve apob~ ğer hicbir değişiklik olmamıştır 
bu yerleri alsa bile, mihver har. nerjik bir oyun çıkaTarak iki gol da- ar an a nma ı ır. ırmanya, ı. 's t k bl" ~ · Londra radyosu, Avrupada ikinci 
bj kaybettiği takdirde bu '\Terleri ,..._ . ha atmış ve İzmirliler de bir gol da- :zim Çine girmemiz için hayatı bir ov ye e te ıgı bir cephenin açılması için hazrr -
ruuhafaza etıniye milletedir ola - ha atarak berabere vaziyete gelmiş - noktadır. Birmanyayı geri alaca- Moskova, 25 (A.A.) - Sovyet lıklann tamamlanmiş olduğunu 
biJecek midir? Şüphesiz hayır. Gemiye · Dün Türk terdir. Fakat oyunun bitmesine dört ğımıza kat'iyyetle eminim.,, tebliği eki: Harkof istikametinde ve harekete geçmek için hükUıne 
Çünkü bütün.dünya meselelcrJni 8 ... Ç k"fd" dakika kala Göztepeliler bir gol da- General StillwelI ve refakatin- düşman piyadesi çok pahalıya tin vereceği emrin beklendiğini 
içine alan cihana şamil bir harp ayragı · e 1 1 ha çıkararak müsabakayı 4 - 3 ga- dekiler Hindistana gelmek üzere mal olan ağır kayıplar sonunda söylemiştir. .. .. 
i~indeyiz. Bugünkü kazanç ve ka İskenderun> 25 (A.A.) _ İngil Viktor Emanuel Up bitinnlşler.dir. • 4 mayısta yola çıkmışl~ ve h_un 1 ~atlarımızın bir köşesini delme . Gelen habe~lere gore bugu'?- _i-
ytplarm hep harbin son~nda, 2'~- te:e~e .ısm~lanan Muratreis ad- Londra, 24 (A.~.) - ~n son alı Harbıye • Beşıktaş d8!1 s?nra ta~~m~ tec~ıt ed~. · I ge m~vaffak olmuşlardır: Kuv .. - kinci cep~~. ~urulması ıçm 
fer veya mağlubiyete gore taslı- h ikıncı deruzaltı gemimiz bugün nan haberlere gore.' Hıtler Fran Trabzon _ İzmir maçından sonra mı.ş bır hale du~muşlerdır. İn_gılız 1 vetlerın:ız ~an t.~arruzlan~le duş Londrada ikı !°ıtm~ yapılmıştır. ye edileceğine şüphe yok tut'. O buraya gelmiş ve törenle hayra - sadan Nis ve Korsikayı isteyen sıra, Türkiye futbol sampiyonluğunu hava kuvvetlerıne mensup bır u-ı manı puskurtmuşler ve agır ka.. Resmi mahfiller, ı~inci cephe 
halde İtalyayı bugün. acele etmi- ğımrz çeki~ştir. İtalyanın bu ta~eple;1'ini doğru tayin edecek olan Be~ikta:ı - Harbi- çak yolcuları bulmağa muv~ffak yıp~~ .. verdirmişlerdir. Almanl.Şr açılması hususun~akı bu ısrarl_ar 
:ye sevkeden sebep nedir? MttrC!treıs, bundan evvel g~len bulmaktadır. . ye müsabakasına gelnllrstir. Senenin olmuş ve bunlara havadan yıye - 750 olu bırakmışlardır. karşısında da derm bir ketumı -

ıtl.!i". Devamı: Sa. 2~ Sü. 4. Oruçreıs denizaltımızın eşidir. tar.-Devamı: Sa. Z, Sü. 5 1:i!fr. De,ramı: Sa. 2, Sil. 7 ~Devamı: Sa. 2> Sü. 6 l:llf' Devamı: Sa. 2, Stl. 5 yet muhafaza etmektedirler. 
~~ 
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Ha.ire 
t? Baştarafı 1 incide ti, diğer taraftan halkımızın mııaıif 

l\fasraf Bü tçcsi mevzuu na gösterdiği aldkayı belirten 
1942 mnlf yılı bütçe~inin masraf bu vaziyet cidden iftihara değer. 

ısnıt 354,316.918 lira olarak tesbit Nafia butçesinin umumi yekünun
dl\mış bulunmaktadır. Hlikumetçe dakl fazlalık geçen s'"eye nazaran 

ra dJm edilmiş olan butçe Jaylhasmm (1 4il9,000) lirndan ibaret görülmek -
haıırlanmaı;t sırasmda ancak sekiz tedlr. Fakat demin arzettlğim gibi, 
vlık tahsilllt rakamlnrı elde bulunu- y{lk~ek mtıhendis ml'kÜ'bl ve teknik 

v~rdu Varidat tahmlı Jcri bu rnknm- okulu tahsisatı maarif bütçesine nak
arıı li°C tınflmüzdeld sene için yeniden '~dilmiş ~c bir se_neye nıah~us . ba~ı 
~onulrııım düı;unülen fevkalade vergi J hızmetlerı de tnhsısatı tenzıl edılmış 
~e tnrnhırdan' alınnbl1ecek varidat olduğundan hakiki zam miktarı 

ktanma ııore hesaplıınmış, masraf 3,750,000 llr~yı bulmnktadır. Bunun 
ütçes! yekunu da bu tahmin netice- (l,661,000) lırast şose ve köprüler ln

lerıne uygun Jlarak bağlanmı tl La- şaatı tertibine ll~ve edilmek suretty
Y hanın encümende: tetkıki henU~ bit- le biltc;-ede bu işlere alt tahsisat mlk

cden 1941 yılının ıı aylık tah~ lat tnn (5 000.000) llray:ı çı~nrılmıştrr. 
kamları belli olduğundan varidat 

1 
Ger~ye kalan ( 1.909.000>, _ııra, bütçe-

• 1mlnlerı bu raknmlııra göre yeni- dekı tahsl ~tı (40?.000) lı~ıı lltıves!yle 
d~n tıozdcn geçır•tmlş ve hül{iımetln (700,000) !ıraya . ıblait ed~len Ank~;a 
ahmınlnden ıo 239.000 lira fazln bir k?nalf~asyon tesı~otı ve Istnnbul u
ek{ına varllmışhr. Bu sayede, bütçe- nıvcrsı~e lnşa;ıtı b~şta o~m~k üzere 

nın hazırlanması sırasında muvaz.cne muhlelı r nafla ve ımar ıhtıyaçlarmıı 
uh, faza ı zaruıetiyle nazara altn - tefr~k edilmlştlr: 
jlmı -,;cya sonrnd n meydana çık_ Zırııat biltçec•ne (1,603,000) lira 
ıs bazı ihtlyaçlarm de karşılanması ıam Y pılmıştır .. 
wnkiın ı;ıörülerck bu hususta encü- Masraf bütı;esı hnkkırıd ki mnru -

mene ıuıhat verılmiş ve kabulü mu- ?:atı~ bura~a bit~or .. Şimdi mO~an -
' a!rk gcırülen1erin tnlısis.ıtı da i!Ave denızle varıdat butcesıne geı:eceğım. 
Nlılmek l'luretiyltı muraf biitc;e~inin Varidat Bütçesi 
umumi yekunu d~mln arzettığim 1942 mali yıh vııridıı+: (394,828.000) 

ktara baliğ olmu tur. lira tamın ed ımt~tır. Biraz ev\'Cl ar-
§41 biıtçcsine na:r:ırnr mevzuu bnh- zettl~lm gibi, hOkumet liiy hnsmdakl 

cılan 84 buçuk milyon lira lnzlallğm vnrldot tnhmlnlerl, o ı:aman elde bu
muhtclir bıitçeleı arasındıı tevzii ııek- lunnn sekiz aylık tahcfüıt rakamla
! ni lz;aha geçmeden evvel ne gibi hiz- rına ve yeniden konulma ı dilı;unU-

Beranalı 
uygun bir şc:Cli alacağına şüphe y.>k 
tur. 

Vasıtalı ve vasıtasız vergilerimizin 
tahsilatı memnuniyet verici vazıyette. 
dir. İki senedenberi konulan fevkaldde 
ıamlar nıızara alınmadıiı takdirde da. 
hi gümruklerde alınanlar hariç, ver 
gilerimizln has•latı harpten evvelki se
·iyesinden aşağı düşmemiştir. Bu "'" 
tice vergi sistemimizi ikhsadi bünye 
mize azami derecede uygun esaslar 
dairesinde kurmak ve fevkalade :ıa. 
manlara mahsus muvakkat tedbirleri 
de vaziyetin icsplarrna göre en mu. 
var k şı:knıerde almak hususunda 
Yüksek Meclisin ne derecede isabetle 
hareket ettiğini ı:çıkça gösterir. 

Varidat bü!ctsi hakkmdakj maruza. 
tım burada nıhııyet buluyor, Fevkall 
de tahııiııat hakkınıfııki i:zahatlme geç
meden evvel bu seneki hayvan kavıt 
neticelerini de arzetmeyi faydalı gö. 
riıyorum. Aldığımız malümata göre 
kaydedilen hııyvanların umumi yeki\. 
nu (40.212.000) dir. Geçen sene bu 
mi~dar ,42 320 000) old_uğune göre 
C'ksıkllk (2,108.000) den ıbuettir ki, 
yüzde 4.9 nisbetindedir. Maamaflh ge. 
cen sent-l'!rd-ki mutat inkişafın eksik 
liği de göz önünde tutulursa hay11ao 
zayiatrmn nihııyet yüzde 7 - 8 1 ceç. 
mediğl anlııs•lm11ktadır. Binaenaleyh 
nemnunlyetle arzederim ki müstesna 

'lir şiddetle geçen kışın her bakrmrbn 
verdiği sıkıntının teııiri zannedildiği 
kadar ~ıhr olm~.,nştır. 

Fevkalade Taht;isat 
ctlcrc tahsis edildiği hakkmdn toplu len vergi ve zamlara iFtınat etmek -

b r fıkir \'ermeyi faydalı buluyorum. teydi. İlk tetkiki on aylık tııhsllilt il- Geçen sen'" olduğu gibi bu sene ua 
Farktn ~3 milyon lira~ı umumi mu- ıerlnden yapan ve Ni!!an ,:taycsl iti - adi bütçe var'datt haricinde kı:ıln"'l 
zeneye dahil teskilAtfı alt mıınş ve barlyle iki nylık tahsllııt nelkelerl el- menabiden eld' edilebilecek bütün v:ı. 

C'Tetleı e yapılan fevkalAcle zamlara de edlldlkt,.n sonra bunlnrı bir kere ridat, mllli müdafaa ihtiy:ıçlann11 hr-
b 1 d 1 • 1 • ıııl•k tutulmuş ve aynca yüksek Mccli-e yıne u zam ar o nyısıy c hususı dnha gözden geçiren encümen hUkü-

d l dl el 1 ru ıe takdim ettiilmiz fevkalade tahs!sat are ,.e be e v er e bir kısım m - metin tahminine naıım;n ( 10.289.000) 
l 1 Uiyibaslyle :ılmdillk istenilen 120 mı!. 

k bütçeli dairelere yapı mnsı bu liralık bir fork bulmu , e bunda hu-
yon Ura, mıinhnsıran muhtelif müdalan 

olunan yardımlara aittir. k(lmetle de m'.ltabtk kalmı•tır. hizmetlerine alt bulunmuştur. Adi büt. 
(12.JJ00.000) lirası muhtelif borcla- Dlier taraftan şimdiye luıdnr adi cede milli müd:ıfaa crupuna ayrılan 

rm faız: ve amortısmnrıları karştlığı, bilt,.enin varidat membaları araarnd:ı .. tahsisat yekılnu 101,514.000 liradan i· 
(!l) milyon lirası muhtelif müessese bulunan tütün, tu1' ve ispirtolu içkiler b aret bulunduğuna ıöre önıimüzd.:iri 
\ c teşekküllere sermııyelerine mnh - müdafaa verc!lerl Milli Mildafaanın mali yıl ba,ında müdafaa tahsiıatr 
'l.iben veya yardtm şeklind' olmak ü- fevkallde tahsisatına karşılık tutul c22 ı.5J4.000) liraya baliğ olacaktır ki, 
ze e tahsis olunan mebnlildir, mak ür,,re idi bü1c .. rf,.rı cık~rılmıştır. ceçen lene bu suretle ilk defa verilmi) 

Geriye kalan (30) milyon lmı da Yeni vergi zamları olan mlkdardan (60,519.000) Ura faz. 
devairin muhtelif fhtlynçlariyle sene Bu arzettltim eaaslıua "'Öre, ya"ı ladır. Şurasını hemen illve edeyim ki 

ndc kabul buyurulan müteferrik " ,. . . 
lan hesaplar aeticesinde mevcut varı. milli mUdafaanın aenehk ihtıyaç mik. 

anunlarm istilzam ettiği karşılıklara d b d d dat membaları ile yeni vergi ve zam arı, mıruı:atımın aşın a a te:nns 
vrılmıştır. tardın milrekkep olmak üzere önü- ettiğim gibi, umumt vaziyetin inkişaf 

1912 büf~E'Stndekr• f nzlalığlll müzdeki ıene varidatı (394 3?8.!100) seyrine tabi olarak alınması IUzumlu 
tevzi ıekli lira tahmin ediJmı1 bulunmaktadır. görülecek tedbirlerin şümul ve ehem 

Verci zamları umumi suretle 1940 miyet derecesine bafhdır. Nite-klm 
İşle 1P42 biıtçeııindeki fııılnlığın ve 1941 yıllarında kabul buyurutanlor 1941 mali yılı hattında da idf ve fev. 

h lmet itibariyle belli başlı tahsis e- ribi, hayvanlar verrlsl, damga, po ta kalade olarak mili müdafaaya verilen 
ldlğı yerler bunlardan ibarettir. nakliyat r~imlerlyle muamele ve tahsisatın y,kQnu (161.000.000) lira. 

~ mdl bu !arkın bütçe itibariyle tevzi muhtelif maddel .. r lııtih'ak ve nlh~yet dan ibaret iken sene içinde zaman 
ekline ııit mar\Jzattmıı geçiyonım. ihracat verrllerine taallük etmekte· ıaman kabul buyurduğunuz kanunlar· 

(24.000,000) Ura milli mUdnfaa gru- dir, Oerek zam mevzularının seçilm... la ve esaaen mUdafaa hizmetlerine 
u bütçelerine lltıve edilmiştir. Bu - sinde ıerek zam nlsbetinin tesbltinde tahsiı; edilmiş otan tasarruf bonolan 

nun mUhim kı3m1 trıyinat yem ve ıon iki senelik tecrilltenln verd.ifl 1'!e· huılatı ile bu mikdar (361.271.000) 
mııİbusat gibi esaslı tertiplere yapılan ticeler de röz önünde tutularak bu liraya balii olmuştur. Tamamen as 
ılll\ elerdir. cünkü vaı:!ıretc &"Öre mükelleflerin ve keri mahiyette olan ve eııaı müdafaa 

Mılli Müdafaa grupu butçeleri u - mc:nıeketln iktısadi faa'iyetini tazyik le$kilatrnın bir cüıU jandarma, güm-
mumı yek(ınunun bu suretle yüksel- etmlyecek esaalar dah ı:nde kalmıya rük ve orman muhafaza teıldlihnm 

ı olması yeniden ı>lınncnk birçok aı:amı derecede dikkat edilmiştir. Se masrafları bu rakama dahil olmadığı 
alı:eme ve teçhizat dolayıslyle milli ker fatihlik vergisine yapılan zam. gibi, dofrudan dofruya milli müdafaa 
üdaraa teşkilAtmm t blatlyleo artıın dört ay kadar evvel şeker fiyatlarının hizmetlerine taalluk eden işler "c;in, 

'.f AN 

Memlekette 213 Milyon Bazı Yağlara 
M A... V El Konuldu 

eyva gaCI ar Bunlar, Margarin ve 

Y dda 12 Milyon Lirabk Meyva Yetişiyor 
Son günlerd,., tstanbula mevsim mey. I dıirlüğü, bu noksanı tamamlıy:ıcak bir 

vaları fazlaca gelmiye baslarfığmd:ln, i t.ııtbtlk hazırlamıştır. Bu hvmetli 
bir kaç gün evvel yük~ek fiyatla satı 'eserin tetkikinden anla~ıldığıııa gore 
lan kiraz. erik ve kııyaı fiyatları bir memleketimizde mevcut meyva ağa.:ı 
denbire düşmüştür. Kiraz 20 • 40. e nın mikdan 213 milyonu geçmektedir. 
rik 15 - 35, ve kayı;ı 50 - 60 kuru(j . Bu rııkamlar fazla mlkdarda ıstih~al c. 
rasında toptan satılmaktadır. dılen 25 çeşit meyvayıı ai'tir Bu ağa; 

Bu sene: bazı istihsal bölg-lerirıde 
yaş meyvaların normaldtn aşağı oldu 
tu v' bazı bölrıelerde de çok f'lzlıı 
meyva bulundueu anlaşılmaktadır. A 
Jak;ılılar meyve fiyatlıırının diğer yi 
yecek maddelerine nazaran pahıılı ol 
mıyacağını ve yaş meyva1arın kolayc~ 
bozulmaı;ınrn bunların bekle•ilı:rl"'k 
yüksek fivatla satılmasına manı ola 
caiını bild rmcktedir 

!ardan 234.233 ton ve ayrıca limo:ı, 

portakal, turunç ve mandaline gibi tıı 
ne ile satılan 515,878,449 adet meyva 
elde edılmektedir Bunların tutarı 

119.870,423 lirayı hulmt1ktar:lır. / 
Sayı itibariyle en çok fın<lık ağacı 

vardır ve mik<ları t 65 milyona yaltın. 
<lır. En çok yetiş'" ve en cok para 
getiren de üzümdür. Yetişen üzümıin 
tutarı 47 mllynn fındık 16 milyon, el 
ma 10 milyon liradır. 

Hvdrojene Yağlarıdır 
Görulen lıiı-um üzerine. dünden itL 

baren bazı tip yağlara hükQmet.çe el 
lconrnuıttur, El koııan yaflAr margarin 
ve Hydroiene yağlarrrfır Bunları ya
pan İlflolithanelere el konma karon 
hakkında tebligat yapılmıttrr. Bu gibi 
imalalhan .. ıerin ş1mdiıfen ı;onra istih 
sal edecekJerl yağlıır da hükiımet tara 
f•nı1•n ı;atın ıılınac~ktır 

Y ağl1 folıumlarm ihracuıa 
müsaade ;sten;yor 

26 - 5 - 942 

r- DiKKAT: ·-.. °"' 
1 Münakale İşlerinde ! 

Rasyonel Çalışmak l 
eırka!c:J?dur ~i~b~ı ma·" f 

navlarrnda domatea gl:irO nUyor, : 
Bir hafta evvel klloııu 600, ~ gOn 

• evvel 400, dün de 300 kuruta &8• 

i tılan bu turfanda domateılcır ce• 

I• nup villyetlerlnden geliyor, Fi• 
yatlarının yUk&eklllline cllycıcelll· 

İ mlz yoktu... Turfanda maldır, 

f 

Parası olan alıp ylyebillr. 
Fakat bir taraftan halkın za

rurt lhtiyaçlarinı nııkil huııuııun • 
da gOçlük çektiijlmlzl biliyoruz, 
Trenlcrlmlı;I ve vapul'larımızı 

lükı ve IUzumsuz etya ile doldul'· 
mının umanı mıdır? Bu, bize 
mUnakalcı itinde raeyonel çalfpl· 
malıgını gl:isterlyor. Varsın birkaç 
zengin bu yıl turfı:nda domates 
Y'meıln ve nakll vasıtalarımlz da 
bu kabl! IUka eşya yerine IUı:um
ıu eıya tapıın, Şimdiye kadar m~lek,timizde mey 

va istihsali hakkında esaslı bir •ey 
hilinmeın .. kte ve her kabzımal f:s y~p 
tığı mıntakanm meyva istihsal mikd:irı 
hakkında tahmini bir malumat sahibi 
bulunmakta idi. İstatistik umum mii 

Bundan sonra sıraslyle armut. p"lr 
taka!, Antep ftsıt~ı. badem. kirn, 
erık, kaysı, avva. dut, zerd, 11 ve ş~I. 
tali gelmektedir Bunların her birind"n 
elne edilen para bırer milyondan faz. 
ladır. 

Yagh tohumların ııeı-beııt dovız ile 
ihracını milsaııde edi1m~sı !cin hubu 
bat tacirlerı dün tıcaret ve zahire ~nr 
casmdn bir toplanh yanmı§lar v" An 
karaya bir hevet göndermiye kanı 
vermist .. rdlr Yarırl:ın secimd,. bu h,. 
vete. tacirl,rdc-n Osmıır Giinel. 7.iva 
Kıhc K-mal Dönertalj, Hurılt El<er 
ayrılmıutır. 

v -.f-K-o--b-P 
1
• Taksiler için 

azı ~ u,. anı o, .. y • 
8
• K 

sin Cesedi Bulundu enı ır arar 
Aksaraydaki 
ICaza 

o 

Fikretin Cenazesi 
Merasimle Kaldırıldı 
Aharayda patlıyan merminin ;nr. 

çalariyle yaralanarak ö•en Fikr,tin 
cesedi dün Cerrahpafa hastahanesinden 
merasimle kaldırılm•ıtır, 

Cenaze töreninde kara ve deniz su. 
bayları ve mülki erkin. bir deniz müf. 
reze1i ve kalabalık bir halk kiltlesl 
bulunmuştur. 

c,naze namazı Zümbülefendi cami
inde kılınmıı vo Şehltliie defnedll 
ıni~tir. 

M:M•tz•I 
BUGONKC PROCRAM 

7,30 Program 
7,3::1 Müzik (Pl.) 
7.4• Haberler 
8,00 Müzık (Pl.) 
8,1:) Evin saati 

12,30 Program 
12.33 Türküler 
12,4~ Haberler 
13.00 Tilrklller 
18,00 Program 
18,03 Orkestra 
18,45 Şarkılar 
19,00 Konuşma 
19,15 Türküler 

19,SO Haberler 
19,45 Serbest 
19,55 Oyun hava -

!arı 
20,15 Rııdyo gaze

tesi 
20,45 Müzik 
21,00 Ziraat 

vimi 

(Pl.) 
Tak-

21, 1 O Violonsel 
21,80 Konuşma 
21,4~ KlAslk mil-

:dk 
22.30 Haberler 
22,45 Kapanı~ 

Mensucat 
Tevziatı 

İki buçuk ay evvel bir gece vazife 
ile, Panama b,ndıralı Orıisipel vanu 
runa giderk,.n denize dti!';en VI'. boihı 
lan Polis Se1ami Yj!h'ln'ın ce~e<li dıin 

ı Beşiktaş RRh'll .. rind' karaya çıkmıetır. 
• j Ce~et <1erh,J Ziiktlr hastahanesine kal. 
itibaren 1 dırılmıştır. 

-o-
Hazirandan 
Fiş Alanlara Verilecek 

Yerli Mallar Pazarlarında Hazira. 
ranrn birinden itibaren pamuklu tev 
;:;atına ba;ıtanacaktır. Fiı alanların 
hangi bayilere müracaat edecekleri bu 
gün ilan edilecektir. 

Halktan henüz fiıı atamamı~ olanlar, 
bulunduktan mahall!n laıtıe memurluk. 
ıarııu miiraca.ı edeceklerdir. Bu gibi. 
lero orada birer fiş verilecektir. Fakat 
evvelce niıfuslarını göstererek pamuk 
lu alanlara bu tevzitta hiç bir şey ve. 
rilm i yecektir. 

retrol tevziatı 
Mayıs içinde petrol almak üzere da

fıtılmış olan f!,terle Haziranın on 
beşine kadar petrol dalıtılacaktır. 
Bııkallara bu yoldıı emir verllmJşUr. 

Yiyecek dağılıyor 
Buı:ünden itibaren mahallelerde 

bakkallar tara.fmdan halka pirinç ve 
tur yağı d11ğıtıJacakt1r. 

Toplantıya Davet 
C.H.P. Eminönü nahiye idare he

yetı reisliği bugün saat 17,30 - 18 
arasında sanayi kanunu ıle ilgili o
lan müesaeseleri BabıAli cıımii karsı
sındaki nahiye merkezlnd içtimaa 
davet etmektedir. 

Bu vazH .. kurbanı poli,lmizln C'"nil 

ıe namazı Fatih camiinrl .. kı'ın"hktan 
ıonra büvük merasimle Şehitliğe gö. 
mUlecekUr. 

Para Çantası Kapan Bir 
Sabıkalı Mahkum Oldu 

Takılm Tramvay durağında Hüse. 
yin isminde birinin para çantasını ra. 
lıp kacan sabıkalı Hıiınü yakalnnmış 
ve Adliyeye verilmiştir, 

Hliınü asliye altıncı cı:za mahkemesi 
tarafından 4 ay hapse mahküm edil 
mlşUr. ____ ... 

Dağıtma Of isi Kadrosu 
Ankarada teşkil edilmekte olan dn. 

fıtma ofisi kadro!lu belli olmu§tur O 
fls bir umum müdiir, iki umum müdür 
muavini, dokuz şube müdürü. kırk ~c 
kiz şef ve altmı:ı yedi memurdan ibı. 

ret olacaktır. 

Bir Adama Yıldırım Çarptı 
r İzmir, 25 (TAN) - Kemalpaşa ka
zasınd;ı tarlada çalışmakta olan bir 
ameleye yıldırım carpmı~ ve zavallı 
rençber derhal ölmü,tür. 

Altın Fiyatları 
Dün blr altın 32 liradan ve bir cram 

külçe 461 kuruştan satılmı~tır. 

---o-

Dolmuşa Yolcu Taşıma 
İçin İzin Verilecek 

Taksilerin dolmuşa yolcu taşımaları 
menedllmi~ oldu~u halde bazı şo{ôr· 
ler gizlice dolmuşa mıiı;terl taşımakta 
ve her birinden de ayn ayrı fazla p.:ı 
ra almaktadır. Seyrisefer işleri mü. 
dürlüğü bu v :ıiyetl göz önünde tut 
muş, hem tramvay ve otobüslerin :vu
künli azaltmak, hem de halkm faz:la 
oara vermesini önlemek için taksılerin 
dolmuııa yolcu taşımalarına müsaade 
edilmesini lüzumlu bulmuıtur, Bu 
takdirde taksiler muayyen bir durak. 
tan muayyen ücretli yolcu tqıyacık 
ve kontroller de kolay olacaktır. 

lzmirde Bir Günde 
iki Cinayet 

İzmir. 25 (TAN) - Diln burada iki 
cinayet olmuştur. Alsancakta oturan 
tenekeci Pol adında biri evinde arka
daşlarına verdli vafette misafirle.. 
rinden terzi Hibe n ile kavga etmiş
tir. Hüseyin hır ıı nı çekerek Pol'ün 
üzerine atılmııı '' sağ böğründen ya
ralıyara.k öldür. .ştür. Katil yakalan. 
mıştır. 

Diğer cinayet de Aziziye mah:ılle
slnde olmue. Etem adında bir adam ü
vey kızı Milnevveri, arkadaşı Sııbr! i. 
le evlendirmek meselesinden aralaun
da cıkan ihtilif sonunda 14 ~inden 
bıçaklıyarıık öldürmlietür. Katil bab:ı 
adliyeye teslim edılmi&tir, 

h~zarl 1htiyaçlarmı k:ur,sılamayı mln yUkııeltilmealnden müteve!Tlt hn~ılati ı:ııı gerek umumi müvazeneye dahil muh· 
ey)iyeccktir. bir k11mının vergi olarak hazineye a telif blitçelerden ııeçerek demlryollar, 1·+ 1 Ç k d .., ..-:W H b• F tb 1 

Maliye bütçesindeki fnzlıılığın hnmaııından ibaret olup şekeı fiyatın limanlar, denizyoilarr, hava yollm ayanın 1 ar ICJI •1•l'ijj6j~;JKcffll .;ı!,Wr!J~··~:J!{cıtm ar ıye u o 
(6.1175,000) lir:ıs1 Sümerbank, Etlbnnk rmm yeniden arttırılmasına sebep ol gibi mülhak bütçelerden yapşlan d!ğ"r y . a· M 1 ş . Old 
e Ziraat i§letmeleri ktııurnunun ı;er- mıyacaktoır. sa.fyldat da onun haricindedir. Ke7.'llik eni lf ese e fJ:Iir Baştarafı 1 incide t:tJj" Baştarafı 1 incide ampıyonU U 
ayelerlne mnhsuben bu dnlrelere Bilvesı"le cunu da arz,.deyı'm kı"·. Se muhtelif kredilere mahsuben temin e. B t İzyum - Barvenkovo istikame kayıplar vermiştir. Cephenin mn J#-='" Baştarafı l incide 

" d'I k 1 ı hl b ~ aş arafı 1 incide · h k hl R b" k k · · d t k d · "'-"11 
erilecek meb:ıllğ karşıiığıdır. ker fiyatına y:ıpılmış olan zam do. ı me te o an evaı:ım ve tec ut • • 

1 
= tınde are et yapan r us ır- ez esımın e o uz a ar mevz1 bu en mühim maçtna, tribünleri dol-

(500,000) lira Erzurum ve Erzincan layıııiyJ, m'vcut ıtoklnrdan alınma!<ı delleri de bundan ayndır. Bu maru 1 ta yan matbuatının neşrtyatı. liği Alman piyade ve tankları ta Alman kuvvetleri tarafından ya. duran çok kalııbalık taraftarlnrtnm 
belediyelerine yapılacak fkrıı1Jnrln, lazım gelen (11.293.000) lira res!m zatım sulh ve emniyetın korunması .. !la ba.kArsak, Koı:sik.a ve N i! rafmdan yapılan şiddetli bir taar pdan karşılık taarruzları netice - teşci edici tıvazelerlyle Ankara ııam-
(300.000) lira da husus! idarelerin f k d (3 500 000) r f k' yolunda bütün memleketı;e ıöıterlltn uz. erındekı İtalyan ı.ddıalartnın ruzu püsku"rtmüc:tür. Almanlar sinde geri alınmıştır. ,.,,·yonu Harbiye takımmm süratll bir 

ar ın an · · ırası ~ ır ve hassasiyetin ve katlanılan fedakarl•ğ11 b k d I H tl 1 -:ıı 1 7 ,.. 
müterakim borçlarının tediyesini te- muhtaç halka ucuz şeker tevıiini te. ır. U'f a ar evve 1 er e l• us ağır kayıplara uğramışlardır. İlmen gölünün cenup doğusun hOcumlyle bıışlanmıştrr. Beşiktaş llk 
min için bu Jdorelere verilecek ıne- min etmek üzere Sıhhat Vekiletl em- derecesini teb~rüıı: ettirmiye kafidir, solını arasında Salsburg'd'l vuku • d ·· S t t zı t anlnrd:ı, Harbiyenin bu ani hücumu 
b:ılıği.n 1942 taksitlerine mukablldir. rine verilmiştir. zannederim. Müdafaa tedbirlerlmlzın bulan görüşmeden sonra canlan I zyum'da vaziyet karışık a m~vlzıı .. okv-r.et"laa.;:rt~' arı a - karşısında bocalar gibi bir hal al-

( • 150 OOO) 1. .. U (ı 500 OOO} 1. d k '"l • bir miyarı olan ha fedııkirlıklar dat. d _ .. .. .. B . mamıy e pus ur u muş ur. t F k t b t rilbell _._ 
u. • ıra man ve ucre ere . • ıra ::ı ço çocu .. u aı ma vaziyetin iıülzam ettifi aıami de. ıgını gorururz. U görüsınede l:.ondra, 25 (A.A.) - Tımoçenko . . mış rr. a ıı u cc ve u:.wı e-

v pılan fevkalade .ııım dolayıslyle hu- lelere kanununa göre verilmesı lazım recede olmuştur. Söylemiye lüzunı Hitlerin müttefikinden 'lark cep ve Von Bock kuvvetleri arasında b~s Llponyada Fın ve Alman kuvvetlcrı (kip açılrnnkta gecikmlycrek açıkları 
su"i ıdare ve bf.!ledlyelerle bir kısım geldiği halde bütcelerdck! tahsisatın yoktur ki, bütün bu maruzatım macldl hesi için asker istediğini de bili . lıca mücadelenin ~lmdı Harkof çevr". haftalardanberi devam eden aava~l.ır ı vasttaslyle derhal mukabil akmlnra 
mulhak bütçelere ynrdım olarak ko- müsaadesizlifı yiizıind,n şimdiye ka- O 1 '~.nasında birçok . t~menlere yilk~elen başlamıştır. Oyun tamamen müteva-

ı ( k 
tedbirler ve fed1k&rlrklar mevzuunda. yoruz. vakit Dücenin ~aık sinden. A mıınların karıılık taarruz duc.man kuvvetlerını mağlup etmı,let· zı'n ve her tki tarnfm vakit vakit h··-

nu muştur. 1.500,000) lira muhtelif dar tera Um etmit olan istihkakları ~ ' • ı t ki t h • · .. "· 
~ ardımlar karşıltğıdır. 1941 blıtçesln- karıılık tutulmuştur. Çok çocuklu ai. dır. Yoksa memleketin emniyet ve is. cephesine külliyetli miktarda as. arını Y~P. ı arı zyum cep esıne ıntı dir. Bu ça~pış~alar esnsı~d~-· 39 U"l taşan hilcumlariylc ve mOsavi şart-
dc rn6Ç'cut tahsisata füıvetcn, muht:ıç leler, §eker ihtiyacını binnisbe dıılıa tiklili düşüncesinin etrafında toph- ker göndermek istemedi~i htık . kal ettıği Londrada sanıımaktadır. cu blslkleth miHreze derınlıgıne de- lar nltrnıfa cereyan etmişltr Birinci 
koylillerc toprak tevzi' işlerı için ziyade hiıseden zümreyi teşkil edece- nan manevi kuvvetleriıı Vt' fedakarlık- kında da bazı haberler cıkm·su. Bu cephede va;ıiyet çok karıtıktır. vam eden diişman mevzilerini, o.ra. nevr~ böylece O - O berııbe; bitmi ~ 
365.000 ve ytlksek Meclisın üzerinde fi tabii bulunduğunlan bu para da bil tarın yekQna, hepimiz biliriz ki. ve Tahmin edilebilir ki, İtalya ic3 * zinin cösterdiği büyük zorluklar ve ti 
111 ka He. durduğu mlltı emlftk tamir vastta ayni hizmete ayrılmış demektir ~~~k. es bilir ki. hadutauz ve ölçiisil.ı. hında Fransaya karşı kullanr>ıak düşman tarafından yapılan anudane rik n çok 

leri için de (700,0()()) Ura konulmuı~ (l.564.000) lira pancar fiyatlarına ihtiyacında bulunacağı lcuvvPt1e- Londı-a, 25 (A. A.) - "B,B.C.": Al mukarı:evete r.atmen delmlelerdlr seylre!l yccanlandıran bir hava 
1 .. 1 k Tedavu''ldeki evrakı 11akdı'ye manlar. Harkof cenubundaki mu ... cır• ş dd tl h k l 1 tur. yapı an zammı .. arıı ama uzere şe rini. şark cephesine gönderE>cı•k l e l ava a ın arı içlnd t r Birinci devren n 

Dü-•nu umumiye bütçesinde,·! f"r- ker §irketlne bırakılmış. ba'.c:iye d F h d d k belerde buyük tank teş-kküllerl kul. l O b re bltmesl. Harbiyeyi ., ~ "' " Maliye Vekili bundan sonra tednvül yer e. ransız u u una sev et. lıınmaktadırlar. Son zamanlarda Al. Bertin, 25 (A.A.) - Alman o dulıı. go B z e 
1 

t 
·m (10,000 000) llra<:ı fevkalade tah- (4.72~.000) lira da Milli Miidafaanın deki evrakı nakdiye bahsine ıı;ecmic v' meyi tercih etmiıı.tir. Bu t .... hmin rı bac kumandanhxı bildiriyor·. Alnınn biraz hıı şampiyonluğa yak 1 ' ır-. k ıed fi k 1 k t ı " • "' mantarın kaybettikleri tank ıayısı 9UO ., • 1 !sat kar5thklarından doğan borçların tev a • e masra arına ar,ı 1 utu · tedavül hacminde harbe takaddüm e. doğru ise, İtalyanın bugün F::-an. ti bulmuştur. Bir askeri muhabire go hava kuvvetler!, dün ordu ile sıkı iş- mıştı. CunkO, Be l taşın. ııamp yo~ 
laiı ve itfa karşılıgma ait !asla konul- rnuııtur. den senelere nisbetle cörülen fazla· saya karşı iddialarını tekrar or. re, Almanlar bu cephed" 40,000 ölü ve birliği yaparak harekete geçmişler pi. 

1
olmp aestımı:~n1 . 1raa~1mfbdln1 I eBnunauz 2,.;-ı .. noümnda e 

muıı ve bu suretle mevzuu bnhis fa· Btınlar hııricinde kalan ;ınmlar tü hiıa ne ıibl sebeplerden !lerı ıeld!ği. t at s bebı' Al 150 000 ar 1 · 1 dl ke. bomba ve savaş uçakları ve "l.vcı· u ..... "' ,.u u 
tün, iı.,,irtolu 'ıçkiler kibrit, rakmak ı nı' ı·z11h aderek demı·ştı·r kı". - aya < masınm e • manya· . Y a ı vermıı er r. tutnn ve r'ı'z .. rt d., arkasma alan !'ı!<iaki tahsisat (35,orıo,ooo) llrayıı çı- ,.. " -- f 1 k t .. d kt larımtz Barenkovo cenubundaki ç~v- ' " " 

lrnnlrnışllr, taşı müdafaa vercilcrlyle tiyatro ve "Cümhuriyet Merke1 Bankastnın yka azı a k ~"'.'vde. gon erme en rede düşman kuvvetl,rlni sıkı,tırmı~- Hıırbiyelilerln Be ikt ıı naznran d -
(2.872,000) lira muhtelif borçlarm sinema resimleri rlbl umumiyetle k-. en ·on neşredilen haftalık vaziyet urtu ma ıçın ır. tardır, Bu milnasebetle düomnnın tank ha emniyetli oyn&dt lan görUIQy du, 

l942 taksıUerf karşılığı (llnrnk tertip- yif ve eflence. mevzularına taalluk cetveline göre, tedavilldeki evrakı Diğer bir ihtimal de şudur: Al. M. Hitler toplulukları birbiri ardı sıra muhtelif Fakat 18 inci daklkııda Be:ılkta il-
lerine ilAve edilmiştir. (4 100.000) li- etmekte olup ıımd.ild şartlar altında nakdiye yekunu 592 milyon liı"alık manya, Lavali iktidar mevkiine ~ Bastarafı 1 incide zamanlarda yok edilmiştir. Sovyet fa- zel bir akınlıı milsabakanm ilk 5 yı-
ra da zııt maa larınıı yapılan fevka - bu mevzulardan elde edilebilecek ar.ıımi b:ınknot bulunmııktııydr Aradaki far- getirmekle Fransayı tamamen el ltalyan kralının teftifl.i şe ve malzeme kolları tahrip olunmuş sını yaptı, Hnrblyelller buna muka -
ı~a~ ıam karşıltğıdır. Bu bütçeye ait varidatın almmuı en tabii ve en doi kı teşkil eden 388 mily~n lira mikta- de edeceğini ummuştu. Halbuki v ve bir çok düşman b taryaları bomba bele etmek için çok çalıııtılnr ve 28 
:.rıetUitim bu zan-.larm bır kısmı bıızt ru hareket t9r.zı olduiunn •iipre Y?k· rındııkl tt-zııyUdlin sebepleri şöylece İngiltere Madagaskarı işgal ettiği Vasington, 25 (A.A.) - Nev - hücumlarlyle susturulmuştur. Donetz üncü dakikada buna muvnflnk dtı 
ter~plerdc yapılan tıısaı ru!la karşı- tur. Bu meyanda çay ve kahveden ıHi. izah olunabilir: Amerika Martinik adalarını Vi - vnrk Times .ı;razetesinin bir mu ha dineflnde di.işman gerilerindeki mu- oldulıır. tkl rnklp 1 - ı vaziyete glr-
lanm..,tır. veten alınması dü$ünülen resmin bu Bir kere her •eyden örıce piyasada h ' . ı· d 1 t bb"' birine göre, İtalyan krah Fransız vasola yollarına karşr şiddeti" ta rruz. mi~lerdi. Beşiktnş neticeyi değietlr-

.,, maddeleri devlet inhisarına almak :ıu .. c Y nın e ın en 8 mrya eşe us ı mek tçı·n "Ok rtayret ııarfettı, fakat 
Memleketin dahilt emniyet ve asa- mübadele ve öl\,'ü vasıtası olarak ev- tt'ğ' h ld L ı ·· f"kl hududuna yakın bir noktada top ar yapılmış ve savaş kesiminde avcı· .. .. 

retlyle istifası hakkında takdim olunan e ı 1 a e, ava mutte ı ere larımızrn giri$tikleri hareketler neti- muvaffak olnmadı Bu suretle bera -
vışıylc alakalı .hizmetleri ihtiva eden ıtylha da yilkıa•- Meclisçe bLr k~,. rakı nakdiyeye olan lhtiynç bakl- karşı kat'ı· bı'r cephe alm ... kt e lanmıo: bulunaıı İtalyan askerle • . t k ""': · · d il ük ~• ,. 1 A cı an ç · • ceıinde son 111e)en habeı·lere ıör- 20 bere biten rnar, }Iarbıye a unuıa 
d'\'ulıyc, emruyet, Jan ıırma, g mr b 1 f mmdan senelerce e~e. kafi gelen k" F Al rin · teftic: etm· t' • ~ " cün evvel kı ul o unmuıtur. Maama ih ınmiş, ransayı manyanm ku ı ış ır. Sovyet ac;afı düısürUlmüıtür. şampiyonlu u kazandırmış oldu. 
muhafaza teşkllAtı için bu daıreler •urasını da tebarüz ettireyim ki '"rek miktarın snblt kalmıyarak memleke- y t d t ili ŞU S •ı 
bütçel.-lne (7,426,000) lira ilftve e- " tin iktısadf inkisnfiyle ve milli gell- "agına a mıya a yanaşmamış ır Vichy'ye ihtar Hariciye Vekı krü oracor. u, 
• - - -- çay ve kııhve inhi.arı. ır:erek tütün ı•iyle mlıtenasiben bir tezayüt irae Mussolininin, müttefikinin rıza A .k 1 s+·ıı il şampiyonluk kupnslnf mera bnlc, Hıır 
dilmiştir. ve içkilerin müdafaa vergilerine yapı. etmesini tabit görmek ve memleke- ve muvafakati olmaksızın, Fran. Londra, 25 (A.A.) - Kont Ci. merl a 1 1 We blyclı tutbolcUlt.'l'c vermi3tlt'. 

BaDta hastaneler ve sıl1hl müesse - lnn zam. ııekerde oldufu gibi, bu mad tin iktısadl inkl~afiyle muvazi giden sayı müttefiklerin kucağına ata. yanonun gazetesi, Vichy hükume o• k• Harbiye takuntnı, kazandıgı bu mu• 
eler ihtiyacı olmak üzere Sıhhat ve deler için milli korunma kanununa devlet bUt,.esinin SIJ _ 60 mllyon lira bilecek yeni bir hadise çıkarabi· tinin İtalya ve Almanyanm gali ıyor 1: vaffnkı:vetten dolnyı tebrik ederiz. 

f çt,imat Muavenet bütçesine 3.022,000 müsteniden tesbit edilmiı olan şimdi· .. b' t" d .. h t ğ K 11· b. Al n 
içinde bulundul'ıu zamanla 400 milyon lecegyi veya rıkarmak istemesi ıye ın en şup e ti ini yaza - -~ Baştarafı t 1·ncide uvve ı ır ma 

!ıra konmu~tur. ki satıı fiyatlRrmın arttırılmasıru iı- • :ı- k "V' h &!i:I 
Maarif bütçesine 1942 mali yıll için tllzam etmlyecektfr. liraya yaklaştığı bu zaman arasında pek .akla yakın görünme<iiği rda ıkıc y, artı dık md~skeyi yüzün cek maddeleri atmıştır. Stillwell, takımı gellyor 

wapılan zam (9.000,000) ,,_.,. geç. d bir fark bulunmasının ı:anıri olduğu- İ"in, Italyanın bu hareketinde bir en ç arma ı ır,, ıyor. . . l :ı: 
., uru.,. Yeni verrl '1e .um mevzuun ıı son ır goruşme erini bitirdikten sonra Sebrlmbe ıelecelı: olan Alman fur. 
mektedlr. Bunun (l,721,000) lirası olarak fevkallde kaıançlardan alınıı. nu kabul etmek yennd· de olu~~dTeıa- ~lman parmağı da bt;tlunabilir. Çin dönecektir. bolcUlerlnden miirelı:kep futbol taktmr 
kliy enıtltUleri kanununun tatbikatı catc vergi hakkındaki liyihaya temaa yilt~n bir kısmınm a fevkaw e va- Ihtimal ki, Almanya, Italya va. nuna varmak, ve

1 
davalar nın hal Cumı ııabahı ıaat 5,5 ta Sirkeciye rc-

ve ejltroenler teşkllAtı kariılılıdl?'. edecetim. Sermay,nin normal ıelirin. ziyet dolayıslyle ikttsadl eartlarda hu- sıtası ile Vichy'yl sıkıştırmak. ve lini sulh masasından beklemek Doğu Çimle harekat lecektir. Misafirler hudutta karoıl11na. 
(3.911,000) lir:ı kanunu ıeçen sene den ziyade fevkalade ahval ve ıerait- sul bulan gayri tabiilikten ileri CE:l- müttefiklere karşı ka.t'i bir cephe Çunking, 25 (A.A.) - İleri Japon caktır. Bıından evvel Admlranııı gele· 
kabul buyunı\an teknik i5ğretlıtı iş - ten faydalanaı;ak elde edllen bilyük diği görillınektedlı:. 1m k d b k ak tir. birlikleri, Ceklan8 eyaletinin mer ceıı:.ı b!lrllrllml11ee de •on defa alının 

Ezcümle tAclrlerimizin hariçten te- a a zorun a ıra m arnısun Onun için bugUn ttalyanlnrın eo • " 
lerl, rı:ıııaş ve Ocret fevkııtAde zamları kazançları yalnız normal zam:ınla• a min ettikleri kredilerin harp doln'-·ı- dadır. Fransaya, Mihverin arzu • Korsika ve Nfs etrafındA cıkllr kezi olan Kinhwa'ya 11 kilomet bir hab,re t:8re relon takım Vlyıınarun 
ve muhtelif der· ücretleri için veril- mah&llS vcr .. lye tabi tutmakla iktifa " · · d'Y• takdi d relik bi mesafede bulun b' en kuvvetli fotbolcülerlnden mUrek1rep 

.. siyle kesllmla olması ticari senetlerin sunu yerme getırme ıgı r e dıkları gur-iiltü P'ransanı11 umu r an ır mlştlr. 'Allumum fakillte ve me:.ttep - edilmesinin adalet kaplariyll'! telif e- " İ nokt ı d bir muhtelltUr Oyııncutann 7 ııl Aı 
1 1 ı ·ı coğalmıısınn ve bir kıarnınm bankalar talyanın taleplerini is'afa mec • mi sı·yasetı· u"zerinde bt"ıyu··ı,. bJ'r aya varmış ar ır. lerle dığer kUltür 'milessese er n n gı - dilemlyeı;eğl meydandadır. Atzettifl:n .... B" J t bl' .... man milli takımında ovnamııtır. t>I· 

t kce artan lhtlyaçları karşılığı ola - tbiha, bu dü~ünce ile h:ı.zırlanmıştır. kanaliyle reeskont icln Merkez Ban- bur edileceği anlatılmak isten • tesir yapacak mahiyette görün · ır apM e ıgı fer üç\! birçok defalar ViyanA temııll 
rak Ulveten (1,690,000) lira tnhSis e- Eıası hiç bir iUraza mütehammil nl. k:ısmo gelmesine ve blnentice ticari miş olabilir. memektedir. Bununla beraber t Tokyo, 25 (A.A.) - İmparator talmnmda yer atmııılıırdrr teı .. rinde 
t'iılml~tl.r. (1,tfl9,000) Ura da sene i- mıyan bu mevzuda tereddüt sebebi o ve zira! ihtiyaçlar jçln para thracma Fakat şimdilik sulhe intizar sf talya tehdidini ikaa kalkar. ve lttk umumi karargahının bugün- Atman:vanm en lcuvvf'tli takımı (S!il• 
CLtıdc mnarifc devrolunan yüksele mü labllecek y,glne nokta fl!'Vkallde ka· rebep olmııktndir. Nitekim Merkez ynseti takip eden, ve iki taraftan hakikaten Fransanın bugiinkü za kü pazartesi teblii'Une göre, JnpC'n ke) nin yıldızları, (Urlian) Vf' <Gnv· 
hendi mektebi \'e teknik okulunun zancm teıblUndeki iaabet derecesidir. Bankasının yukarıda arzettiğim son ~k· l . A'-il k f d . tü d d k K 'k l l kl b'ld' .,. ~eol) vardır. Oyuncuların en yaşlrıır 

haftnya nı·t · .. aılyct cetvelinde rce" _ va ı o an cmrı vws. er arşısın . ın an ıs a e e ere orsı a, ar, cvve ce yaptı arı ı ırı,.~ 
nafia butçeslndeıı nnklf'dllen tohsi,.a- Tnkdim ettiğimiz lblhadaki hükUm ... • .., d b'l f' . t' i h T N' . . 1 t bl .. 11· 1 k M d .. d k' 29, en genci de 20 yaşırıdadrr. Kafıl 

terle bunu ;ııami <lerec,.de tem'ıı t rı kont muknoili yapıldığt göri.ilen emls- a ı e, men ı va2ltye ın oz unus ve ısı ışga e e~c >ı.ı5 <.'· ave 0 ara ercan enızırı e 1 18 kişiden mürekkeptir. Bunlardan 14 
n in. d' ~u .. b vonct~. n 3• nıllvon ıı·ralıPlr tıc::ırt ve •i- mıyan Fransanın, bugün bôylC' derse, o vakit Fransanın müttc· çarpışma esnasında Carolina sını ü futbolcu"dilr. 
~on ,.eneleı in btitçelerl karıma tırı- tbikinl mıimkün gör uç- mu:ı ütwı " ·., 6 .. f 

lf"' , devlot hlzmctıcrt n-asınrla en tedbirlere müracaat cdılmlştır. Halın rai ı•nctterc tekabul etmektedir ki, bir tazyike boyun eğeceğini zan fiklerin kucağına dlişmesi. ihH • ından bir Amerika kru\'azör~inü Misafir Alman takımı ilk maçı bu 
nk ve c"". rl lnkişnfın maarıf fıze- enctimenlerdc tdkık ed lmekte olan nonnol dcvırlerde bu mnksntla, bu 1 nettırecek hiçbir emare yoktur mali de vardır. Herhalde Jtalyıı batırmıslar ve Portland sınıfın - Cumartesi ı:ünü Seref stadınd G ıı. 

r nık old~ğu r.örillur Bir tıır ftan layihanın Yuksek Meclıs!n ıs~b,-,'11 mıktaı dn bir ihraca hiçbir r.amnn ıu- Vıchy'nin biricik emeli, tekl'ar da bu ihtinıali gözdon uzak bu • dan diğer bir kruvazörli de ha - tasarıyla. ikinci mac:r da Fener •a-
llit:\letın bu 1şt~rc verdıgı ehemmlye- kararlylı: ıst hdıf ettii' nıak ada en {(,"fr lJevamı: Sa. 4. Su. l harbe girmeksizin bu hurbı11 so. lundurmasa gerektir. sara uğratmışlardır. drnda Fenerbahçc ile yapacaktır. 
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1..4 K ve ey arlar1 Ne Söylüyorlar? Gerek L"· Tunllina 14 78f1Dtla~1. A.- recede birikince. ba maclclelerl ,.ı-. memıi Ue, birden~· ebemmi,et -

an» IUftl .... Karne Usulünu··n, Gere•- Serbest lstı"hla""•-,·n .. ~ahzurları ile mabitinde, ev ııterine olan menni '" ııalr te)'ler yapılmak Is•• betti. Ev.cll Muhiddin Sadak .... K K IVI u altbluhlı, hlrelflt ile tanmmıttı cephane flbriblarma söttiril~lardı denı Ttlrlr muildai çoktan 'YVdır ~ 

Yuan: M. ANTEN Nedir? - Bu ikisini Telif Edecek Bir Baıka Usul Bulunamaz mı? ~ :ı,lman_.:~:n:.:!ı::!.:i !::!kl:1~~ s.~1~cım:! ::y!~r.-r::!:-~~
0

= M..,... ..- - .... \. - birinlo ....... - .. , ..... ıı. ...ı.rm biriktWliP ...... •e -· ·a. .... ilalL ..,.. raiını tqıJaD bir padnlıı ba· e e -J _ Kflçtik çocuiuun ü41rhlı etab9 maden parea1anna baihriı fanu modrm Tflrk mflzilt nıü 
tınlmumı prot•to eclea aotaaıaa AJ. H•rpten nvel Be1oııu cacldeıi. Y p14im, dedi. Badn SOYyet eli~ rislerle. IWl var mıdır1 Yok madur1 D-. 
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~~dır. Bfltfhı ba maluurlan sa. c:esine 11-pdan ba teklif brtınnda demir. lnutan ve balar parçalan toıı'. terin aalqıhmmHına buret edlıc 
Mebllra petrol pıaislnl 4aba batır· deal idi. Şimdi birinci derecedeki Av HÜSEYiN AYNI onunde tutanlar için ileriye ıllriilen .. ıırdı kaldı. lamakla metcuJdUr. Hep blrlilrte 9,800 rami" di70l". 
--· Ba lıldiH lleblbda bii- ,,. .. ,.hıd.,lnn ıobtmdan .... '!'"" oadu" t.tıı..ıı artbnnok... I~ - v ...... - ,..1 len >t...ı. ...._.,,. modenl _,., blrlktb- C)ld N• lll. Demok ..... --
... bir - .. - ......... ,..ııt" daha •>d>nl•khr. Pml pml tibNI luW•i> temJn ,d;ııüfl ....... " ne Nlllıl,.Oe ,.11,..... _,..1 mi7& ma.allü olu ..... bir kuaba- '"""' '°~. O.. ~ -
........ Geloo toıonllonı draı On ..... motan vltrin!"1, '"" ..eıı "" ' 178""" pok tabii •tank .. , - - Tlmu• -- nın .-n ı.. .................... Ttkk -·_.._,,hl• .,..ıı.; -
blnlorce Moblbb - -.. ,...klMdeti Noon •pkl•n. dOkktn..,. da ..... ..eıı mo1 t•dadki - ml1nWda mol •n•dUoeek, o nman Ba .....,, ......, -- •elelerinde. ıl- 00 
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R•I.............,, ,..,._ ... - kon. ı...ıutıannunn .,..,.. ml•ll ""'"" K"""' .ı.tanı.. ıl•>hla• ol"""' mlJ'l<akhr. B1'ee yutan,. ,..... ... '"* ,......_ P7'1 Oıt!nd ,...,. .. ııü olobil.,..la ! .... bism topla. '---~ ıredea mihvere brtı harp fl&mnı la. memif derecede bir barbla mevcut eaaı itibariyle her yurttafm muı umllerc!en ılyacle iıtlhaall art. ne daha fula yapııtırclı. dılmnz ba maden kı'l'ftltllan fahri- Ba .CSaleri okac!uktuı sonra ben fi 
ti:recell tabmhl otamaktadır. Diler olclaiuna imana uaattannaktadır ayni niabette mal almaamın faydalı tırmak pllnlanna huı vermek J'Olana - eete mi. ne cetesi? lralarda eritilip Jıenlden tanlı, mermi benim sibi bir çoklan da fflpbeab 1111 
clhsttea sene! brma1' reial atrateJik Acaba baritin ba 11ıklı cadde lseri~ oldutana kanidirler. Ba snaball lddl.. tu:a~~ • t1amu Palrat. L:rada, tatlı dtll aoblpn tanare ,.,dacalı •e cepheye söadılri- ''mıı" lann "dır., ıeklinde olmual 
mevkilerin ordu tarafından 1gal edil de sittilrçe artaa bir teairt olma7or Hına söre karne ılıteminin tatbiki tada,,. ,,. 4tlttlnnelr ve Ot" ball:rle cabac:ak kadtncııtıu kencllnl teeektlr... temenni etmtılerdlr Zira itiraf • 
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ul . yapmak da ~fi detildir · Manl~ Penıemlıtt 1d babc;etle bebella heste. naclıtı rol ele bU)'81r olnmttar mullriainl dlnll7ecek bir mahltte 1ıG llelrallaınm mtlttefllrler harp ~ 111;11 " ba )'lls41en etrafa Wr lotlü 1eainde tevsi ecllleml,..eetıne bnaat ketımbde ,,etitmı:ven çqiUeri de dı- rtal UIJ'Orda. Ba it Mtlace, eltne Rnncla 1941 aenm huaclr her n- lamna4ım. Çin maaikiıinden sead -

sille bilfiil sirmlt oldaiUI ılaldJdea eölmtltfllr. Vitrinlere dl.ldratle ba· aetirenler bil vardır. Meseli: Şelre- ~ tedarik etmfye mecburuz. bot Wr ılte aldr ve ~ala dt ptlr manklnden m~I ve berelretlbdi lllrfalne kadar clill1'9da mevc:dt bBttll 
hülaaeclilebilir lrana1r ealdal slbl bol mikdarda c;eııt rin kame aıaliyle tevzii ılbL Malb emlebtbnls harp dıpnda oldaiu mlye sltti. Benelerdenberi s&rtllmeml• bit' pamü nnaı kilerin ko serleri verilen ba IO 

Amerika ~ mı.her tecaYlırle. mallara teaadtlf edemi:roru. Göril durlci, memleketimizde ıeker maay. için ba. blsce daha mtlmldindilr. Va Lyada'mn. dıal bir kadın olan annesi hubabat. aebse ve mel"'• bollah v.u blrcSe "Modem Tilrk maaılriıl aaml.Jı 
.; ....... ....,,,.. lclD ..eıı bnr 1-ki 1ık -• .........,. ... bi- ..,. tababl.,. tanlmdan WU.W. b. :: ~an,. lıa•hlnl.• - ""~' lonndald ı.. deiif;tlik ,,.,.... •dr .ı.. a-n ,_ ,.,,.., R ..... _.._ ı. bk ,.,. ne IQ!thn, "' de ~ 
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aea mihver clevletlert,ı. ti,.al mtına. ü bfr fllıtr vermı,. klfl seU1or. Köylü tababları arasında hiç teke; lamamak milmlriln delildir. Meseli~ le akıl etmemiıti. Hıılbaki ıimdi bir- havaliılnde t00.000 hercDOftlr'ta Din ae domek oldatana anlıyabm .. 
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huauata en ceılnsen davranan A.rJa1t' barbm vtlcade seUrllll darlık ve dır. Halbalri tekeri karne ile tevzi r~k kauçuk ~yna]rlan Japonlann e- na ldeta dadılık edl1orc!a. ve tJlh çoculr tarlalara döJdl14tl · dem olllU7&Q bir maaildnin ele varlıp 
tia -· llmibom -· m. - laUbllk pol- ....,,. .a. otlliimlo - blc ...., ...ı- luıa ıeçmleı;,. Fobi bk lllıalltp LJ'Uda, mnnlne -ı:retı ... le ı- • ..,.,,.,....,,...her""'"'"-" m llod ,...,.. -.ı.tk. o ... ılı 
,. ilim hl•bl. ı.. ....ı,.ıı lellll ode. ...,,.,_ Acabl .. driklonle len •• ...... ...- lap ..ı.ott- için plao bacak - -., ... etth ,..,, • .,. Gnln - lldta ...... _."il Tııd< ,...,..., blo&o ...,... 
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a llU,.. ı.ıı-atro bn ..... ,. .. dea lıaab) - nelu ,,.....kil. Xonıo _.. ,.. .... ,..,, .,.. >elan-· - ....... .._.._ ..,.., "'"""° sitil. Dil ... ,,., .. ....,...., ,.,.,..n at--• - bk oeldl oıma.. 1lnm ~ 
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mil,on niifua mal11r olan Mekaika, nndırP * aında batıra selen birc;olr fi1drl.r lanndan ve,ahat daha qaiı kalitede bir bre: ıertde Wstm alleelae ~rclrm te; ... tein sfJeeelr t01'l•makta • Halhald blyle bir ıey 1tllmt70ru, ~ 
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............ - • - '-" ........... - ... kola-. .. .... ............... .ı;,. ........... Al .... - ....... - ... ........ ıarı,ıe .. ,,_ .... - - ........... - .. - ..-
...... -1 -'· 11....., da. .. _..._ .. - oldatu ...... llo bir mo1 """1 ed!ll,...." ı.. al - - ... _ - - Bla ...........,.,... ıu. ki• -""'"· ,.., -. wodldmla denll .... 1ılr 111 
dUn>a - ıa.-ıltmda altma .. ...., b8ttln....,. - .....,..... -h olmü ,,......,..,.,ne dl>e ı.. mu bk ........ dlPı" bir ..... mo1 * * "l'ı-. -.. _,,,_ - - dofl1dlr. 
-111 latOıoalltnıdo hlriacl - .........,,""· JW.,. luafto• alan ........... - dl-k. pd1'mok ki• d•..,. - ÇlllQ- R- ı.. .......... 1ılr tlıl"' rl _,_ -•ım. .....,., ,.. il- ......... --ı,.aı -""'·Altın; - bl!or. - ....., mlotobHk tabllıalua lordlr. Halbold .. mo1 _...,, oı. mU .......... Billln ı.. _,.,, - bdar - " ....... """' ı.. ı.... - ı.. - .,_ .. - ......., ......,, 11-
oinko. .,.. fıibl ........, a. -... bdar .....,. 1ı1r _, .-. m. m. •• w.ı.p -.. .. ,.,.... ...,. ........,. ıuı. mo1 .,....,ı .... ın1 ıu .......ı.. ı.. .. - - - -.. .....,.... >t 11t11w - il• ..,, -• - biç bir - • 

mü ıuretlıle itler :riu :rohma gire- aiilm17ec:ek ve kame ile tevzi edUen temin edecektir ki, ortacle auwcat hnenler secl:rorda. dır. m~ delil, bir silmreye hita• ecler.-
Melrallrada oldakıa mllblm mikdarda bilir. Hrelr• leteditf .. ,..,, badJ1' malı da, ihti,.cı olau,an kimse .., olan mal darhiı da niabl bir nrette "Timar,. calar tablrt. Ru HUlllDI Di:ror lı:l, lla fildi' luam clledea es. 

kauçuk. aeker lslmlfl, alavt, plriac, kine niabeUe daha ucu bir fintla tın alauyacaktır. olaan kallmmıı ,.1ııc1'1rttr. 1eai. ancak lld aene ""91 clrmiıtt. karlcak kadar ,anlqtır. Umama, ... 
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••• --· 1* ........ on paket tını brçAaiı bir :rol daha vardır il, o ela, fl,atlln çetesi.. namlyle bir c;ete 1mra10r ve de 1>~ elmes. Bana bata~ lc;in •cWll,. ili ~bl prı.tler ~nfmdu """:""' .. klaamütadlr. V• ba bıçaldanD ela arttırmak lllU'tU1le latibllkl tabdit Bu Akıamdan ltı·b·ren ba Rhlle etrafına topladıfı arbclılf- taUlllftMI beW ol- ......... ll...ı& fillD At .............. 

dll-, ~!ek- 1<"........... 11,..ım. Uerida ·-..,.,.,., - •tmek >oldm. ........ ....... .. '" - - °"""" - - 1' -· 18 bin il- - - - bir - -ba airkctltrlD baııDdlld idamlar ta. marka tırq brcaiı b1 dahi ba aaul tatbilr edilmiıtir. Bu aaul aaye. Tatil Edı"lecek .... 11um .u.ıertae Jal'danda balaa- rabk bGyflk lkra· dua sedrmll. Acatıa o melodb9 .. rafınclm idare ol11D11JOr41I. lılebib. iuada blalluuluncak~ B cı:: ıinde berkea uprf ibtl,.cı nlı1-etin. ımn tetvlk edl1'0fda. m~ Ankara4a d• nlnlmua ltllJ'9CÜ 701 ___.. bılhuta 1110 • 1114 ...ıtri anaıa. L.1- _._._.., • unu de mal utm aım-- m-L..r _._,.... Orta okul w llaeler bqtla mt ıe O Wll8ll eocaklar bll 1dta1ıl -- Oillen berber •- mit mlclrP Bi• o maild em"~ 
da 
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vermek et,. aa ın • m r.,. lan arttırarak iıtihllld tahdit aaalle. siin baılaaac:alrtır ıı çdanflbr polrtar. • 
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aonraclsr ki, ba müaaHbetler ~ dalı " ll&llm 1tlr mtemdl.r. Karne s y E ç ı o L B o L o R• •bell. 1ta kll~lr las1ana itil ;::"_~· ...,.,__.. çJftçt llubltt!n Onlar ltw 19'1 verebillrler. h it fala 
teeull etmlttir. allteml tıatblk edildill ....., her 1'1ti, kollanna 1tlNI' aepet pelrlp el- _ .. _, HnV .. bel Abdulllb GQD bir .. ,. 4eiildlr 

7arttat thti,.emı tewalk eWdllrten ..., 1nP " ermaalan ~. Va'9> kııanlDllÜI', S1s ile. bCltb 4IQI slbl, blılt • 
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TAN 

Maliye Vekilinin , ' ı;·.' '. 

Beyanatı 
8aştarafı 2 .ncide 

zum hasıl olmamıştır, Buna benzer 
diğer bir sebep de yaşadığımız fev -
ka1Ade hallere karşı koymak üzere 
zira! ve stnat istihsali takviye ve ls
tihHUd tanzim maksadiyle mill1 ko
runma kanununun tatbikatının istil
zam ettiği mali imkanların temini za
ruretidir. Normal zamanlarda Merkez 
Bankasınca reeskont mukabili yapılan 
ihracatta yed olmıyan bu sebep halen 
doğrur"- dojruya fevkalade vaziyetin 
mevcudil olarak evrakı nakdiye hac

midenecektir. Bu nokta! nın•:ardan 
bunda herhangi bir müşkülat tasav -
vur etmem. Fakat teşkilAt bugün lA
ı:ımdxr, yapllacaktır ve yapılması ni
hayet k:ütl:.min menfaat! icabındandır. 
Yaln•. evvelce de arzettiğim gıöi ke
miyetten ziyade keyfiyete verdiğim 
ktymetten ve sözden dönmüş değilim. 
Daima .:>nun üzerindeyim, Fikrim şu
ıiur: Bugün harbin başladı~!! günden
beri yaptığımız tecrübelerle görüyo -
n.ız ki, devlet teşkilatı (a) dan (z) 
ye kadar baştan başa bu memleketin 
lhtiyaciyle telif edilebilecek şekilde 
t~bdil edilmek lAzrmdır. Bu teşkilatı 
hı>hemehal yenileştirmek mı-cburiyeti 
vardlr. Fakat bugün görgülü ve işe 
yarar binlerce memurun ordu safla
rmda şerefli hizmet almış olmalarmm 
da, bu kararın tatbiki için bizi biraz 
daha teenni ile harekete mecbur et
tiğini gözönünd~ bulundurmak lazım
dır. Fakat fikrimi bilmiyorum, izah 
edebildim mi? Şimdiki şekil kalır, 
kanburun üzerine bir kanbur daha 
ilave edilir. ftayır ef~ndiler; ikisi bir
""'n amelivat olur. cıkarılır, atılır 

İLE SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Her yeme~ten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi Fırçalayınrz 

mini tezyit etmektedir 

Hazine vaziyeti 
Maliye Vekili bundan sonra 1940 

mali ytlı bütçesinin hesabı kati neti
celerini bildirmiş ve hazine vaziyeti
ne temas ederek şöyle demiştir: 

Ücretli memurların vaziyeti 

''Yüksek Meclisin Cümhuriyet mali. 
yesinde ana prensip olarak koyduğu 
ve zam;ın zaman kendini gösteren ik
tısadi veya siyasi buhranlara raimen 
daima tatbiken muvaffak olduğu denk 
l>ütçe esasrnm mesut neticesi olarak 
senelerdenberi devam eden tediye in 
Uzamınrn, hazine kredisini gün geçtik. 
c;e daha çok kuvvetlendirdiğini lıeı 
bütçe münasebetiyle tekrar ve teyit Ücretlerin maaşa geçmesi meselesi: 
edebilmek maliyemiz için büyük bir kanun hazırdır Bütün devlet teşki
iftihar vesilesidir. latmda ve mülhak bütcelerde ecnebi 

Hazine kredisinin sağlamlığı ve yük kadınlarla ~11 ancak 150 kadar me
sekliii sayesinde, büyük nafia teşeb- mur bulunmuştur. Bunlarfn hukuki 
bıisleriyle ticari ve sınai işler ic;ln ol vaziyetini tetkik ile meşgulüm. Bunu 
duiu kadar milli müdafaa ihtiyac;lan hallettikten sonra heyeti umumiyesi
ic;in de en müsait şartlarla dahili ve ni huzurunuza getireceğim. Ayni za
harlci krediler elde edilmekte ve bun. manda bu kanunda ileride herhangi 
lar, büyük masrafları istilzam eden bir şekilde böyle: bir vaziyet karşısın
mühim devlet hizmetlerinin süratte ve da kalmamak için kafi hükümler 
azami tasarruflarla ifasını temin eyle. koymak kararındayım. 
rnektedir. Devlet mübayaalarından bahsettiler. 
Büyük bir memnuniyetle arzdebilirim Devlet mübayaalarının hemen hemen 

ki, hazinemizin, kudret ve itibarı, ıon ehemmiyetli krsmı dotrndan doğruya 
seneler zarfında bütün dünyayı saran bir merkeze raptedilmı:ı vaziyettedir. 
si!asi v~ iktısadi buhranın akislet'lnd'!n 1 Memleket .. ha~_icinden _vaki olan müba. 
ınuteeıısır olmak şöyle dursun, bilakis yaat, hatta tucçcır elıylc gelse dahı, 
sağlamlığını teyit ve takviye eden bir ancak: devlete mal edilmekte ve mali
ı;ok yeni tecrübeler geçirmesine vesile yeti iizerinden ihtiyacı olan dairelere 
olmuştur,,, tevzi olunmaktadır. Memleket dahilin 

Vekil, burada !rak ve !ran hudut- de ordu ve halkın ihtiyacını temin e. 
!arına uzatılacak olan demiryolu inşa. den mübayaat tamamen toprak .:ıf~tıi 
sına sarfedilmek üzere çıkarılan is- vasıtaııiyle yapılmaktadır. Üzerinde 
tikraz tahvilleri ile tasarruf bonoların. her hangi bir mutavassıta yer veril· 
dan bahsetmiş ve halkunıznı bunlara mcmektedir. Amma bazı yerler olabL 
karşı gösterdiği rağbetin Cümhuriyet lir ki, bunl~r gayet w:aktadır, bunlar 
maliyesinin itibarının derecesini gös. istisna teşkıl ederler, bunlar hakkında 
termiye kafi olduiunu tebarüz ettir- ayni şekli tatbik etmiye imkan yoktur. 
mistlr Tesellüm işi, henüz doğrudan doıi 

Fuat Ağralı devamla demştir ki: ruya ait olduğu dairele.r tarafından ya.. 
"Bu neticelere güvenerek bu sene pılmaktadır. Burada bılhassa şunu te 

huzurunuza yeni bir kanun layihasiyle barüz .. ett~ı:n:~ isteri_m .ki, h~ika1711 
ıeliyonız. Uçüncü tertip tasarruf bo_ tesellum ışı ıçın yem bır teşkılata ıh
nolarınm bir taraftan süratle satzlmak. tiyaç vardır, Ancak evsafı taayyün et. 
ta olduğunu ve öniimüzdeki sene çı- miş mevaddr, tic01ret Vekaleti veya di
karılacak azami 15 milyon lirahk de- ier kanallarla tedarik ettiğimiz malı 
miryolu hasılatı tamamen milli müd3 • devlet kanalı ile vermekteyiz ve onla. 
faanrn fevkalade masraflarına kar~ı- rı maliyeti üz~rinden veriyoruz. . . 
ide tutulmak üzeı • 150 milyon lir.aya Sa~~ alma ışI~rJ: Sat~n alma ışlerı 
kadar istikraz akdi için mezuniyet ta- ,a dogrudan dogruya ticari birlikler, 
labini tnzaınmun eden bu kanun Jayi_ yahut .resmen tanınmış müess~seler 
hası Yüksek Meclise takdim edilmiı vasıtasıyle yap~rrılma~t!idır. Tıcaret 
bulunmaktadır. Tasarruf bonolarrnın Vekileti bu tarzda karar vermiştir. 
işlemiı; faizleriyle birlikte bu istikraz.:ı Maamafih bu meselenin üzerindeyiz. 
iştirak için nakit yerine kabulüne de ~ariçten ısmarlanan müba>:aat~. birleş . 
müsait olan mezkftr layiha sayesinde tırmek, satın alırken resmı muesses~ 
saym halkımız, hasılatı Milli Müdafa~ leri ve tlca~ bi~likle~i tavzif ederek 
anın fevkalade masraflarına muhassa!I bıınu en salım btr şekılde yapmalı: ka. 
iki nevi istikrazrn kısa vadelisinl teş. rarmdayız ve tatbikata da ııeçmiş bu 
kil eden tasarruf bonolarrndan veya lL •Unmakt.~~· 
zun vadelisi olan yeni tahvillerden En muhım da~a, a~k~daşır:n.ın en son 
dilediğini aradıiı zaman bulabilmek mcvzuu bahsettı~lerıclir. Bılıy?rs~n~ı: 
imkanına malik olacaktır ki arkadaşlar, bız ancak harbın ı'Jtıl. 

-----o---·-- zam ettifi teşkilata ve tatbikata 1940 

Başvekil 
İzahat 

Mecliste 
Verdi 

k:!if" Baştarafı 1 incide 
gençliği teknik yolunda yefü;tir
ınek için kurulmuş olan müe~se-

• selere daha fazla tahsisat ayır • 
mak lazrmgeldiğini sıhhat ve içti 
mai muavenet ve ziraat vekale • 
!erine ayrılan paranın az olduğu 
nu, iktısat vekaleti bütçesinin de 
takviyesi icabettiğini söylemiştir. 

Bll§vekilin beyanatı 
Bundan sonra Başvekil Refik Say

dam kürsüye gelerek büt(;enin heyeti 
umumiyesi üzerinde söz alan hatip -
lerin mütalaalarma cevaben beyanat
ta bulunmuş ve daha ziyade müstakil 
grup reısının fikirleri üzerinde 
duracağın! bildirdikten sonra demiş
tir ki: 

senesinde başladık ve bu teşkilatı ka
deme kademe ihtiyacın gösterdiği Jü. 
zum ve nisbet derecesinde ilerlettik, 
Binaenaleyh tedbirlerin kül halinde ol
maması ve birden alnunaması tabii
dir. Yava~ yavaş başladık, tedbirleri 
tle kademe kademe aldık. Bu tedbirleri 
kül h;::.:;;ıc getirmek için verdiğiniz sa· 
lahiyetlere istinat ederek mütemadiyen 
çahşıılrohktadır. Buırünkü vaziyette 
dahi te1kilatın ne kadar mühim ve yo. 
rucu oldufunu yakından bilirsiniz Bıı 
işlerin gün geçtikçe daha ziyad~ tc. 
kcmmüle gideceğini görüyoruz. Mest.· 
il, ana ihtiyaç maddeleri fiyatlannın 
müstakar b ir hale ırelmesi için çalı31. 
yoruz ve bugün bu mesai son safhası.. 
na gelmiştir. Muhtelif maddelerin fi· 
yatlanm tayin ve tesbit, münferit ka. 
rarlar halinde ilin edilmektedir. Fakat 
bunlar hakikatte umumi bir fiyat po. 
litikasının tedrici bir surette tatbiki· 
ni ifade etmektedir. Biz bunları birer 
birer veriyoruz. Doirudur. Fakat he. 
yeti umumiyesini daha evvel Ticaret 
Vekili arkadaşımın bir hususi içtima. 
da arzettiii veçhile, bir seviyeye getir
miye çahşryoruz ve bütün bu fiyattan 
behemhal sabit bir hadde tutmak i.;ln 
karar vermişizdir ve bu kararın üze. 
rindeyiz. Binaenaleyh Berç Türker ar. 
kadaşımın, toprak mah5Ulleri fiyatnıa 
zam hakkında söylemiş olduğu söze 
hükfunet nanuna, biz iştirak etmiyo-
ruz, 

"Başladığımız tetkikat bitmek üzere. 
dir. Yakında bundan müsbet neticeler 
;ılacaiımızı ümit ediyoruz. Bunun h:ı. 
dcinde, smai istihsal, toplama, fiyat
landırma, dafıtma hususlarını da goı 
,ünde tutuyoruz. Bu hususta icap t· 

derse vesika usulüne de gideceiiz ve 
laı:ım gelen bütün tedbirleri alacağız, 
Bunun üzerinde çahşmaktayız,,, 

Şayed slz de bu cazip güzellik 
reçeteslnl kullanırsanız. siz de bu 
iltifata nail . olabilirsiniz Çünk.u} 
bu reçete en sert ve çirkin bir cıı-, 
di kad ife gibi yumuşatıp beyazla-. 
tır, saf ve taze cazibe ile susler, 
Tokalon kreminde mevcut kıy-4 

metli cevherler siyah noktalan 
erltlr, acık mesamelerl sıklaştırır, 
ve cllde bir gül yaprağı yıımuşak
bğı verlr ve o.ayanı pertstış bir ten 
temin eder. .Tokalon kremi her 
yerde ııatıhr. 

Beılktaı Sulh Mahkeomelerl Başk~
tlpl lğlnden: 942/7 - Hırant vesaire -
nin şayian mutasarrıf oldukları ve 
kabili taksim olmam.asından dolayl 
Beşiktaş birinci Sulh Hukuk Hakim
liğinin 16/11/935 tarih ve 659 numa
ralı karariyle Beyoğlunda, Ferikö -
yünde Eşref Ef. sokağında 41, 43, 45, 
47, 49 ve Baruthane sokağında ı - 3 
numaralarla murakk;;ın müfrez altı 

kıta arsa ayrı ayrı açtk arttırmaya 

çıkarılmıştxr. Şartname 26,5,942 tari
hinde divanhaneye asılmıııtlr. İşbu 
gayrirnenkullerir, birinci arttırması 

22.6.942 tarihine tesadüı eden Pazar
tesi günü saat 14 derı 16 ya kadar 
yapılacaktır. Verilen bedel muham -
men kıymeUerin yilzde yetmiş beşini 
bulduğu takdirde katı ihalesi yapıla
cak, aksi takdirde en çok artttranm 
taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 
on gün daha temdit edilerek 2.7 .942 
tarihine tesadüf eden Perşembe günü 
ayni saatte ikinci arttırması yapıla -
cak ve en çok arttrran uhdesine kati 
ihaleleri icra edilecektir. Arttırmaya 

iştirak için yüzd(, yed.i buçuk teminat 
akçesi yatırılması veya milli bir ban
kanın teminat mektubunun ibrazı 
mecburidir. Belediye resmi, yirmi se
nelik vakı:f taviz bedeli, tapu harcı 
ve ihale pulları müşterilerine aittir. 

Evsafı: Bu arsala:: halen boştur 41 
No, lu arsa: Bir tarafı 43 No, lu ~rsa 
ve bir taraf! Derici sokağı ve bir ta
rafı 1-3 No. lu arsa ve tarafı rabii 
Eşref Ef. sokağı ile mahdut 424, 65 
M.M. 43 No. lu arsa: Bir tarafı Gu
sinanın 41 No, lu arsası ve bir tarafı 
Derici sokağt ve bir tarafı Güsinanın 
45 No. lu arsası ve tarafı rabil Eşref 
Ef. sokağı ile mahdut 495,90 M. M. 
45 No, lu ars:ı: Bir taralı Güsinanm 
47 No. lu arsası ve bir taraf! Derici 
sokağı ve bir tarafı Güsinanm 43 No. 
lu arsası ve tarafı rabii Eşref Ef. so
kağı ile mahdut 631,28 M, M. 47 No. 
lu arsa: Bir tarafı Gilsinanın 49. No. 
lu arsası ve bir taraft Derici sokağı 
ve bir tarafı Güsinaın 45 No. lu ar
sası ve tarafı rabil Eşref Et. sokağı 
ile mahdut 1299,60 M. M. 49 No. ar
sa: Bir tarafr Bercuhl binası ve bir 
tarafı Derici sokağı ve bir tarafı Gü
sinanm 47 No lu arsası ve tarafı ra
bii Eşref Ef. ;okağı ile mahdut 963,30 
M.M. 1-3 No. lu arsa: Bir tarafı De
rici sokağt ve bir tarafı Güsinanın 

41 No. lu arsası ve bir taraf! Eşref 
E. sokağı ve tarafı rabli Baruthane 
caddesiyle mahdut 480,35 M.M. dxr. 

Muhammen · kıymetleri: 41 No. lu 
arsa 5095 lira 80 Krş, 43 No. lu ar
sa 6746 lira 70 Krıı. 45 No. lu arsa 
8837 lira 92 Krş. 47 No. lu arsa 12996 
lira. 49 No. lu arsa 9633 lira ve Ba
ruthane sokağındaki 1- 3 No. lu ar
sanın kıymeti de 4303 lira 50 Krş. tur 

İcra ve İflas kanununun muaddel 
3890 No lu kanunun 126 cı madde -
sine tevfikan ipotek sahibi alacaklı
larla diğer aHl.kadarlarm ve irtifak 
hakkı sahiplerinin işbu gayrimenkul-

''Teşkilat meselesi; bundan evvel 
für 'büt(;e müzakeresinde de yine yük 
sek heyetinize arzettigim veçhile, dev 
let teşldliitmm, köyden en yüksek 
makamrııa kadar zincir kademeleri 
tamam olmasa bundan çok zarar gö
receğiz. Devlet teşkilatının, halkın 
her tiirlü ihtiyaçlarını karşılı:yacak 
sekildc ve kabiliyette olmasını daima 
esas tutmak lAzım geldiği kanaatin -
deyim; bunu her zaman tekrar et
n:ıiştirw 1'lt> .fi"ldi de ayni fikirdeyim. 
Devlet teşkİfah halk.ln ihtiyac;lannı 
tamamen karşıhyacak şekilde teeı;süs 
ederse o vakit biz biraz rahat ederiz. 
Bugiln devlet teşkilatı bu vaziyette 
değildir. İaşe için büyük teşkilAt yap 
mak mecburiyetinde kalıyoruz. Arka
daşl:'ırtm çok iyi bilirler ki, birçok 
devletler harp haline geçecekleri za
ınankl vaziyeti sulh zamanmda düşü
nerek ona göre teşkilatlarını hazırla
dılar. Diz seferberliğe geçmek için 
lfıznn gelenleri sulh zamanında dil -
şünmfışüzdür. Fakat bugünün ihtiyaç
ları, yalnız devle! tcşkilfıttnm değil, 
büyük şehirlerin belediye teşekkül
lerinin de ihtiyaca kAf: gelmediğini 
göstermekte ve ona çare bulmak da 
hiikümete düşmektedir. Ve bu teski· 
Iat da işe naz.rr olmryan unsurlardan 

D İHSAN SAMİ ler üzerindeki haklarını ve hususiyle 
- r. - faiz ve masrafa mütedair iddialarını 

. vücude geld!1H için muhterem arka -
dRşım Rana Tarhan'm işaret ettik -
teri gibi, .,ksnkltklar ııörülmektedir. 
Tabii bunlar yeni girdikleri bu iş -
!erin safahatmı yavaş yavaş öğrene
cekler ve bu işlere yavaş yavaş ah
şacaklardrr. Bu arac\a bazı fenalıklar 
olursa bittahi hıınlar d& ıı:örülüo te -

Gonokok Acısı evrakı müsbiteıeriylc on beş gün i-
3' çinde memuriyetimize bildirmeleri la-

Belsoğukluğu ve ihtilAtlarına zınıdrr. Aksi baldt: hakları tapu si -
karşı pek tesirli ve taze aşıdır. cilll ile sabit olmadıkça satrş bedeli-

Divanyolu, Sultanmahmut nin paylaşmasından hariç kalacakları, 
türbesi No 113 Daha fazla mah'.lmat almak istlyenle-

iıı•••••••lil•••••llil rin 942/7 - Dosya No. siyle memu -
Ellerinde kullanılmış olarak 4 atmos
ferli ufak istim kazanı, 1 çamasrr 

si Jtndtr 

ÜTÜ MAKiNESi 
1 sıkma ve 1 d~ çamaştr ytkama 
makinesi bulunup da satmak lstiyen
lcrin mektupla Slrkec1 İstasyon oteli 
l No. da Ukka~ Kaplay'a müracaatı. 

riyetimize müracaatları ilAn olunur. 

~..................................... 1' 
Mühendis, 

Anbar 

Fen Memuru ve Bir 

Memuru Aranıyor 
Anadoluda bir inşaat şirketinde çalışmak ÜZf're tecrübeli bir mü

hendis, alet kullanabilir, tecrübeli iki fen mem•Jru ve anbar işlerinde 

çalışmrş yaztsr güzel bir memura ihtiyaç vardrr. Taliplerin veslkala

riyle beraber her gün saat 17 den sonra Karaköy Büyük Tünel han 

No. 6/ 7 ye müracaatları ,___ . 

MEMUR ALI NACAK 
Türkiye Kömür Satış ve Tevzi 

Müessesesinden 
Müessesemiz merkezinde muhtelif servislerde münhal bulunan lOG-

170 liraltk vazifelerde çahştırtlmak üzere memur almacaktrr 
İsteklilerin en geç 6 Haziran 1942 tarihine kadar evrakı ~üsbiteleriy• 

le birlikte Yeni~ehir, Atatürk bulvar ndaki müessese merkezine müraca-
atları ilan olunur. ( 5729) 

25816,31 

159879,80 
34274,80 

25054,54 
82215,78 

Şartname vesaire bcdell 

1936,22 1.29 Topkappı - Maltepe - Halkalı yolunun e
saslı tamiratı 

9244.00 7.99 Bebek - İstinye yolunun ikinci krsım inşaatr 
2570,61 1.71 Sil<Uıtarağa - Kemerburgaz yolunun esasıı 

şoı-e tamiratı 

1879,09 l ,25 Üsküdar - Şile yolunun esaslı tamiratı 
5360,79 4.11 Edimekapt - Yedikule yolunun Mevlmıe

kapı - Yedikule krsmınm şose inşaatı 
25011,99 1875,90 1.25 Kartal - Pendik yolunun 1 ine! kısrm inşaatı 
Keşif bedelleriyle ilk teminat miktarları yukarıda yazılı yol inşaatı 

ve tamirat isleri ayrt ayrı kapalı zarı usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Mukavele, eksiltme, na.tia işleri umumi, hususi ve fenni şartnameleri 
proje, keşi! hiilasasiylc buna müteferri diğer evrak yukarıda hizalarında 
göstı:z-ilen bed~ller üzerinden Vilayet Nafia .l\Iüdürlüğünder; almacaktrr. 

!haleleri 10.6,942 Çarşamba ~ünü saat 15 de İstanbul Belediyesi Dai
mi Encümeni odasında yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektupları ihale tarihinden 3 gün evvel VilAyet Nafia Müdürlüğüne mü
racaatla alacakları fenni ehliyet, 942 yılına ait Ticaret Odast vesikalan 
imzalı şartname vesaire ve kanunen ibraz.1 laznn gelen diğer vesaik ile 
2490 No. lu kanunun tarifatı- çevresinde hazırlıyacak.ları teklif mektupla
rını ihale günü saat 14 de kadar Daimi Encuınene vermeleri laznndır. 

Üsküdar Kadıköy 

Tramvayları Türk 

• 

(5725) 

ve Havalisi Halk 

Anonim Şirketinden 
Şirketin t:ı.sfiyesı hakkında hissedarlar tarafından vaki talep üzerine 

evvelce toplanmrş olan fevkalade umumi Hey'etin tayin ettiği hususi mü
rakiplerin Raporunun okunması ve bu bapta bir karar alınması için 
27 / 4/942 tarihinde vaki toplantıda nisabt ekseriyet hasıl olmadığından 
Umumi Hey'etirı yeniden 30/6/ 942 Salı günü saat 10 da Şirketin Bağlar
başındaki Merkezinde fevkalale olarak içtimaa daveti takarrür etmekle, 
Şirket esas mukavelenamesinin 62 ve 63 neli maddeieri mucibince key
fiyet ilan olunur. 

Bu içtimaa bir hisseye sahip olan dahi !-ıtirak edebileceğinden hisse
darların içtima gününden bir hafta evveline kadar Şirket Merkezine 
müracaatla hisselerini tevdi ederek dühuliye kartı almiuan rica olunur. 

IDARF! MECLiSi 

RUZNAME: 1 - Hususi Mürakiplerin Raporunun o}runrnası ve bu 
bapta karar alınması. 

Harp Okulu Komutanhğından 
1 - Aşağıda yazılı şartları haiz okurlar harp okuluna alınacaklardır. 
A. - Ankarada bulunanlar doğrudan doğruya Harp okulunda, An

kara haricinde bulunanlar bulunluklarr yerin askerlik şubesine müracaat 
edeceklerdir. 

B. - Kaylt ve kayıt muamelesi 1/Haziran/1942 den itibaren 20/ 
Tem.rnuz/ 1942 tarihine kadar devam edecektir. Bu tarihten sonraki mü
racaatlar kabul edilmiyecektir. 

2 - Giriş şartları: 
A. - Türk ırkından olmak, 
B. - Lise bitirme ve olgunluk im~ihanmı vermiş bulunmak. 
C, - Tam te~ekküllü hey'eti sıhhiyesi olan askeri hastaneden (harp 

okuluna girer) kararlı sıhhat raporu olmak. 
D. - 18 ila 23 yaşında olmak (24 yaşına pirmiş olanlar alınmaz,) 
E. - Diğer şartlar askerlik şubelerinden ve Harp okulundan öğre-

nilebilir. (3552) (5817) 

KARAR HÜLASASIDIR 
Karar No. 17 
Muayyen fıyattan fazlaya pirinç satmak suretiyle Milll Korunma 

Kanununa muhalefetten suçlu Beykozda Kemer sokak 36 No. da seyyar 
· satıc! İzzet oğlu Osman Keçeli hakkmda Üsküdar Millt Korunma mah

kemesince yapılan duruşma sonnunda: Suçludan on Ura ağır para ee:ı:ast 
alınmasına ve 14 gün ticaretten men'ine ve elde edilen pirinçlerin müsa
deresine ve gazete ile neşrine hükmedilmiştir. 

Erzurum Doiju Mıntaka Emniyet Başmüfettiıli9inden 
2 Haziran 942 gününde Erzurumda Doğu Emniyet başmüfettişliği o

dasında kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konan bina İn:iaatmın görülen 
lüzum üzerine feshedildiği ilan olunur. (5812) 

Tıp Fakültesi Dekanlİğınclan ·· . 
Fakültemiz Çocuk hastalxklan ve Bak.mu Kliniğinde bir asistanlık 

münhaldir. Arzu edenlerin müracaattan ·ilAn olunur. (5808) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
İkinci lı::adm ve doğum kJlnfğlne yapbnlaeak 7060 lira muhammen 

bedelll 14 kalem maden! eşya 28.5 942 Persembe lf(lnt! saat ıs te RektlSr
lükte açık eksiltme ile ihale edilecektir. İstekliler liste ve ıartnameyt 
rektörlükte görebWrler, (5585} 

26 - 5 - 942 

Gayri Menkul Satış llCinı 
lstanbul Emniyet Sandığı 

Müdürlüğünden 
Bay Vehbi. Münip, Atat ve Kemal 14882 Hesap numaraslyle Sandt

ğun.tzdan aldıkları (Elli dört bin) Liraya karşı Beyoğlunda Hüseyinağa 
mahallesinde Caddeikebir ve Tiyatro sokağında eski 190, 1 il~ 25, 1 mı 
6, 1 DA 6, 1 H& 6 cedit Caddeikeblrden 170, 172, 174, 176, 4, 6; 8; 16 No. 
1u maa oda ve dekA.kiıı ve mağazaları müştemil Hıristaki namı diğer 
Sitedöpera namiyle arif hanın seksen hissede otuz alt: hissesini birinci 
derecede ipotek etmişlerdir, 

Dosyada mevcut tapu kayıt suretinde merhun gayrimenkufün (Be
yoğlunda Hüseyinağa mahallesinin İstiklal caddesinde ve Şahne sokağm.
da eski 190, 1 ilfı 25, 1, 6, 1, 6 yeni 170, 176, 2; 16, 3, 5 kapı 333 ada 3 
parsel numaralı şarkan dükk!n 2, şimalen dükkan 4 kilise 5, garben yol 
cenuben yol ile çevrili maa müştemilAt Sitedöpera namındaki hanın sek
sende dokuzundan otuz altı hissesi) olduğu beyan edilmiştir. 

İkraza esas olan muhammin raporu mucibince mezkü: gayrimenku• 
lün umum mesahası seneden 2306 arştn murabbaı olup bundan 1930 ar
şın murabbaı miktarının bina zemini olduğu ve mezk(ır gayrimenkulün 
pasaj maa dükkAnlar 3 kısım aparhmanları müştemil Sitedöpera, H iris
takl hanı olduğu, A - İşaretiyle gösterilen apartıman kısmfndn 7 dEı i re 
mevcut olup bu dairelerin her birinde birer methal dörder oda birer ı;a
lon ve birer koridor ve birer matbah birer hela ve birer banyo, B -
işaretiyle gösterilen apartrman kısmında 6 daire mevcut olup her bi dnde 
birer methal altışar oda birer salon birer koridor birer matbah bıı·cr he
la birer banyo ve C - işaretiyle gösterilen aparttman kısmında 7 dııire 
mevcut olup her birinde birer methal altı;ıar oda birer salon birer J<o
ridor birer matbah birer ~la ve birer banyo ve üçünün de taraçaların
da her daire için birer h!unetçi odası ve hela ve çamaşırhkları bulun
duğu ve elektrik ve terkos suyu ve havagazı tesisatı ve sarnfç ve ku
yuyu muhtevi olduğu gösterilmiştir. 

Va.desinde borcun verilmemesine mebni yapılan takip üzerine 3202 
numaralı kanunun 46 cı maded.sinin matufu 40 cı maddesine göre satıl
ması icap eden yukanda yazllı maa oda ve dükk!nlar ve mağazalar ve 
apartımanlarr müştemil Hiristaki namı diğeri Sitedöpera namiyle marut 
maa müştemilAt kArgir hanın 80 hissede 36 hissesi bir buçuk ay müd
detle açık arttırmaya konulmuştur. Gayrimenkulün sattşı tapu sicil kay
dına göre yapılmaktadır, İstiyenler mahallinde mezkur gayrimenkuli.ln 
bugünkü va:ııiyetini görüp tetkik edebilirler. Arttırmaya girmek istiyen
ler (19687) Lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarnnızdan birinin te
minat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergiler belediye resim
leri ve tellallye rüsumu borçluya aittir. Gayrimenkuhiı1 vakfiyet veya 
mülkiyeti hakldndı. hissedarlarla Evka.t idaresi arasındaki dava halen 
mahkmıede tetkik edilmektedir. Vakıf icaresi ve taviz tutarı borçluya a it 
olmak üzere arttırma bedelinden çıkarılrp dava neticesind.:, gayrimenku
lün vakfiyeti tahakkuk ettiği takdirde Vakıf idaresine verilecek mülki
yeti sabit olduğu halde de borç;lular hesabına geçirilecektir. Bu vaziyetin 
müşteriler hukukuna bir gı1na tesiri yoktur. Artttrma 5artnaınesi 26/ 5/ 
942 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık Hukuk İşleri 
Servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu ma
lumat ·da şartnamede ve takip dosyasında vardrr. Artttrmaya girmiş o
lanlar, bunlan tetkik ederek satılığa çrkarılan gayrimenkul hakkında her 
~eyi öğrenmiş ad ve telakki olunur. 

Birinci arttırma 2717/942 tarihine müsadif (Pazartesi) günü Cağa
loğlunda kain Sandığrmtzda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Mu
vakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan aiınmast 
kap eden gayrimenkul mükellefiyetiyle Sandık alacağını tamamen geç
miş olması şarttrr. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdi..: baki kalmak 
şartiyle 12/8/942 tarihine müsadif (Çarşamba) günü Jyni mahalde ve 
ayni saatte son arttırması yaptlacaktr. Bu arttırmadı. gayrimenkul en 
çok arttıranın üstünde bırakllacaktır, Hakları tapu sicilleriyle sabit ol
mı:yan aliikadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu h '\klarmı ve husu ~ 
siyle faiz ve mesarife dair iddialarım ilan tarihinden itibaren 20 gün i
çinde evrakt müsbitıeleriyle beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu 
suretle ' haklarını bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicilleriyle sabit ol· 
mlyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla ma
JUmai almak istiyenlerin 938/364 dosya numarasiyle Sandığunu; Hukuk 
İŞleri Servisine müracaat etmeleri ililn olunur. 

D1KKAl 

EMNİYET SANDIGI: Sandıktan alınan ııayrimenkulü ipotek gös
termek istiyenlere muhaınminlerimizin koymuş olduğu kıymetin % 40 
ınt tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yansına kadar borc vermek 
suretiyle kolaylık göstermektedir. (5833) 

Muhammen bedeh (19048) Lira d>U) kuruş oıan muhtelıt cins, mık:
tar ve eb'atta 43 kalepı Pirinç Musluk ve teferruatı C'.6.942) Persembe 
günü saat (15.30) on beş otuzda Haydarpaşada Gar binası dahilindeki 
komisyon tarafından kapalt zarf usuliyle satın altnacaktır. 

Bu işe girme~ istiyenlerin (1428) Ura (64) kuruşluk muvakkat te
minat, kanunun tayb ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ay• 
ni gün sa.at (14.30\ on dört otuza kadar komisyon RPısliğine vermeleri 
lbundrr. 

Bu işe aıt ~nameler komisyondan parasız olaral: dağıblmaktadll' 
(5591) -Muhammen bedeli (12000) lira olan 1000 Ru1o (100000) metre knlı.. 

sız pamuk mücerrit şerit (11.6.1942) Perşembe ~ii.nü saat (15 M) on beş 
buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki lrnmisyon tarafından ka
palı zarf usuliyle -sahr. alınacaktır, 

Bu işe girmek istiyenlerin (900) liralık muv k • l'"Tlİnat, kanunun 
taYin ettiği vesıkalarla tekliflerini mııhteYf zar!lar.nl ayni gün saat 
(14,30) on dört otuz~ kadar komi yo., Reisliğine \Crıııelerl lbnndrr, 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılınaktadrr 
(5831) 

(Arttırma .ııe Satıhk ~amyonetler) 
Hali Tasfiyede Bulunan Mehmed İbrahim ve Şürekas 

Kuruçeşme Nakİiyat Kollektif Şirketine Ait 
DOKUZ ADET BlRER BUÇUK TONLUK SEKİZİ ŞA VRULE, BİRİ 

E'ORT MARKA 931 VE 935 MODELİ YÜK KAMYONETLERİ İLE yazıha
nelerinde mevrut dem.r kasa, dolap, masa, yazıhane ve tamirhanelerin
dcki atat ve eaevat \ ~ yedek aksamının açık arttırma ile satılmasına ka
rar verilmiştir. Satış 31 MAYIS 942 Pazar günü ..aat ondan itibaren ayrı 
ayrı olarak açık arttııma ile Ortaköyde yapılacakttr. 

Arttırmaya iştirak için her bırinin muhammen kı:ymetlerinin yüzde 
onu nisbetinde pey akçesi verilmesi lazımdır. Arttrrma sonunda verilen 
bedel haddi lAyxk görüldüğü takdirde en son arttxrana ihale edilecektir. 
İhaleyi milte:ikıp arttırma bedeli peşinen alınacaktır. Della.tlye resrni a
lana aittCr. 

Faz.la maltlmat almak lstiyenlerln her gün Sultanhamam Keteli Tev
fik han 2/3 No. lu yazrhaneye ve arttırmaya iştirak için satış günü satl§ 
yeri olan Ortaköy muallim Naci (Tramvay caddesi) caddesi 81/1 No. lu 
yazrhanedeki Tasfiye ınemurlarma müracaatları ilan olunur. 

Hali Tasfiyede Mehmet 1 brahlm ve Şürek~sı Kuruçeımo nak• 
' llyat prketl tasfiye memurları 

Avukat Avukat Avukat 
Ahmet Nur Tolun ö . Şevki çataloğlu Salih Zeki 

Dağıtma Ofisi Umum Müdürlüğünden 
Dağıtma Ofis! merkez kadrosu için 100 - 260 lira ücretli mem~ri

yetlere milsabaka ne memur altnacaktxr. 
Müracaat edeceklerin memurin kanlJ.IlunUn 4 tıncü maddesiyle tayin 

olunan vası!lan haiz olm.alan şarttır. 
Yüksek ' İktısat ve Ticaret tahsilini bitirmlıı olanlarla ticaret liseleri 

mezun.Ia.rı. resm1 ve hususi İktısat, T icaret, MaliYe ve Sanayi müessese
lerinde vazife iônnÜŞ olanlar ehliyetlerine ıöre tercı'han alnıxrlar. Bu gi
bilere 3656 ve 3659 numaralı kanun b.ükilmlerine göre ve Miill Korunma 
Kanuntinun 6 mcı maddesiyle tasrih olunan· müktesep haklan mahfuz o
larak tayin olunurlar. Milr:1.e44Uar An.karada Dağıtma Ofisi Umum Mü
dürlü!üne ·ve taştada Villyet ta~e Müdftrlüklerlne yapılmaktacllr. 

Müsabaka ve · imtihan günleri ve şartları ayrıca llAn edilecektir. 
• (3773 - 5800) 

Sahip · ve nefriyat .müdürü: Halil Lutfi Dördüncü1 

Gazetecilik ve ne~riyat T. L. ş. TAN Matbaası 


