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Hükumet, Pahallllktan En Çok Muztarip Olan 1.600.000 
1 Vatandaşa Ucuz Fiyatla Bulgur, Pirinç, 
Yağ, Şekeri Ayakkabı ve Kumaş Vermeyi Kararlaştırdı 

\. ........................................................................ . 
Fazla Kazançlardan Vergi Alınacak 

Ebed! şer Atatürkün ölümünün yıldÖ'rıümll dolayıslyle Refsicümhur tsmet İnönQ, evvelki gün muvakkat kabri ziyaret ederek bir çelenk koymuş
lardtt. Yukanki resimlerde Mill1 Sef.tmizi ve hükt1met erkAnını kabri ziyaretleri sırasında görüyoruz. 

Devlet Müesseseleri Mamufatmm Fiyatları Ucuz Tutulacak - Kömür 
Sarfiyatı Azaltılacak ve Kok Kömürü Hariç, Fiyatlara Zam Yapılacak 

Hükumetçe 
Ahnacak . 
Yeni Tedbirler 

Mihver KuvVetleri 
Vichy Fransasını Dü 
Sabah işgale Başladı 

Avrupada 
1943 Yıllnda 

4{11acak· 

Ankara, 11 (A. A.) - Büyük • · . "" +:,. ~ 
Millet Meclisınin bugünkü top 
lantısında Başvekil Şükrü Saraç • 
oğlu a§ağıdaki nutku söylemıştır: 

Arkadaşlar, 

Müsaadenizle hemen işe giri
yo;rum. 

Sizler An.karadan ayrılırken 
her tarafta ve her malda bir .ın. 

pırtı başiadı. Fiyat kıpırtısı. 
Bu kıpıı tı, dar bır iamaıı için 

de, · yünıyuşe ınkılap e.ı.tı ve ou 
yi..ıruyuş c;u.ıt swatıe bır koşuya 

ve hır koşuşmaya tahavvıil ettı 
ve böylece fiyatlar aldı, yurudü. 
Oylesıne yürudu kı, her saı.ıah 
yatagilldan kalkan her vatandaş 
~şi ile, dostu ile konuşarak ve ga 
zateltırae okuyarak yenı tıya~ 

artışlarile krşı karşıya kalıyor 
ve kendı kencıını:: soı uyor: 

- Nereye gidiyoruz? Başvekilimiz Şükrü Saraçoğlu Meclis kürsüsünde 

Diğer bır kısun .tıaık da, hükii ----------------------
metin hiç bir ~y ~apmadığ•nıı D • • k • • 
ve seyirci kaldıgını gorerek soru u n u 
yor: 1 Mecliste 

- Hükumet .-rede 
Nihayet bazıları da hükumeti 

şu veya bu ikUsat mezhebine 
111al ederek, hadiseleri kendi ak
tınea izaha çalışıyordu. 

Her şeyden evvel, bu son mü 
talaaya cevap vereceğim. 

Yeni Varlık Vergisi 
Kanunu Müzakere 
Ve Kabul Olundu Biz, ne Adam S:nıit'in taleb~sı. 

ne de Karl Marksın çırağıyız. 
Biz, sadece. içtimai dini halkç~ -
lık ve iktisadi mezhebi devletçı 

ük olan, siyasi bir fırkanın ÇO- Tüccarlarla Emla~ ve Akar Sahiplerinden ve· 
cuk.larıyız. _ Alkışlar bravo ses 1 k 
teri - Büyük Çiftçilerden Bir Defaya Mahsus O ara 

Biz.i ve işlerimizi yakından ta Al k o 1 v . . E r v . 
kip edenler ,bizim, . fırka proŞTa ınaca an e~~_1nın sas armı erıyoruz 
mına ne kadar bağlı olduğumuzu Ankara 11, (TAN) - Buyük 1 c -·:.WWW™ '"'\ 
anlamakta zorluk çekmezler. Esa Millet Meclisi bugün büyük gün Askeri Vaziyet.) 
!len, işe başlarken, m~mleketi.ını lcrinde~ birini ~ah: yaşamıştır ı 
zin en büyük mahsuliı olan, . liu Başvekil Saraçoglu nun çok sa • cebe ı •ı ta r 1 k 
bubat ve pirinç nakkuidaki karar mimi, tam bir devlet, adamın~ ya 
ıanmızla pamuğa fiyat tesb~t kışan beyanatı gere~ ~eclist~. • 
eden ve yüne ve yapağı ya el k~ gerek Anl;ı.ırada derın . bır tesır T eh d 1 t 
yan kararlarımız, bizim h~g~ bıra~mıştır. . . 
yolun yolcusu olduğumuzu katı _Dunyarun hır çok b:kl~medik Alt d d 
derecede göstermişti hadısalerl~ -~olu oldugu ~ır z~ . 1 n a 1 r 

Fiyatların baş döndürücü bir maı_:ıd.a b~t~ me~leketın Mıllı 

Alma~nlarm Bu Kaleye 
KArşı Bir 

Amiral · Darlan, Müttefik Başkumandanı 
ile Görüştükten Sonra Fransız Kıtalarına 

Muhasamatın Kesilmesini Emretti 

süratle artması üzerine, sorulan Şefının buyü.k sesme candan ku 
Uükfunet nerede? sualine kaı lak vererek, Büyük Millet Mecli 
da. hüklı.nıetin her an işbaşında sinin ve onun itimat ettiğı hükfı 
olduğwını şimdi vereceğim iza metin aldığı tedbırleri candan 
hat ve a.İınakta olduğumuz ka . tasvip edeceği ve hük~metten Taarruz Beklenebilir : mrlar gösterecektir • yardımını eısirgemiyeceği hak.km 

Churchill, Roosevelt (Devamı Sa. 3, su. 2) daki kanaat burada umumidir. Yazan: Necati Yacmut 
A "k K ti • T ı y·· •• B 1 d I Meclis öğleden sonraki toplan s 
merı an . uvve erı unus a uruyor Beyanatta u un u ar r 1 ' tısında enoümenlerde tedkik edi cim.alt Afrikada batı ve doğuda 

. yaş:11gton _ıı, A.A~) -. Müttc. Vaşington 11? (A .A.) - R~o~e ~ Nevyork tan J le? v~lık ve~gis~. ka:ıunun~n hü ~ vaziyet süratle inkişaf etmek· 
fd.•t>r ,ımumı K.ararıta.tu ş•:r..al Af velt ve Cburchill, Avrupada i.km - - kwnetm teklifi uzenn.e mustace tedir. Bu vaziyet karşBında. !'eldzin· 

TJ~asının teslim oldil~UTll.!. ~~ldıı ci cephenin 1943 den . evv~l açıl At 1anta1 da liyet kararile müzakeresine ~e~ el ordu önünde rfcat etmekte ol~ 
mışttr. Bunda Fas d.a d:ıhılc.:.1r. mamasına karar vermışlerdir. mi~ir. Kanun 349 reyle ve ıttı • Mihver kuvvetlerinin herhangi bı: 

Tebliğ: Ingiliz ve Amerikan Churchill'in nutku . . . fakla kabul edilmiştir. Bu arada 'ıatta tutunabilmeleri bahis rnevzm 
kuvvetlerinin Cezayir'den Tunu L<> d 11 (Radyo 19 45) ·_ "R·u·zg"ar Gibi Ger.ti söz alan hatipler milli mücadele lamaz Ancak ~rtulabilen Mihve 
sa doğru süratle ilerlemekte ·ol - n _ra ' . . .. ' . "3" ıı 1 . d Anadoluda tüccar hlrliklerlnln Afnkadııtı ftalyaya na. 

• 4 • Başvekil Churchıll bugun Avam R M h • • sene enn ~ ~ıı geçebilecekleri behts mevzuu ola· 
duklannı ılave etm~tooır. Kamarasnıda beyanatta buluna omanmm U arrtfl ların istklal savaŞlll;lD kazanılma bilir 

A. Darl<İ:.n'ın emri rak harp vaziyetini.anlatmış ve il Neler Go··r·u·ştük? sında fevkalade ~deli yard~da ~verin, Mrlka<lak.I ordusun1 
Şimal Afrika müttefikleri ka.. Rusyanm mukavemetinden ve e . , bul~du.klarına ış:ret etmişleı:_ ırurta.rm.ak tein bugün elindeki im 

r ... ııl"agahı 11, (A. A.) Amiral Darla düşm."ana verdirdiği muazzam ka M. Zekerıya SERTEL ve içmde bulundu~uz favkala kAnlar kaybol.mu~ bulunmakla bera 
Q1ll ve general Eisenhower'in yıplai'1n 'minvercilerin !harp kabi . Başmuharririmb:in bu yazısı de günlerde de memleketin ni . ber, mütt~ıdetin A kdeniroe t .. mi· 

~ Devamı si_ z, Sü. 3 _t l:lJj' Devamı Sa. 2, iü. 3 Bugb ikinci sıabifemlzdedir ~ Devamı Sa. 2, Sil. f ~ Deyamı Sa. Z, Sil. 1 
.. • & • t ,, ,, • 
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Üzgün ve kararsızdım... Onu ne 
tamamen unutabiliyor, ne de kat'i bir 
~·anaate varrp müsterih olabiliyordum. 
Bır gün Nesime teliııla geldi. "Sana 
ç,,k mühim bir havadisim varı,, dedi. 
Ben önce bu havidisi kendi işlerine 

dair sanmıftım. Çünkü evlenmek Ü• 

zere idi. On be' güne kadar Tarsusa 
hareket edecekti. Hıılbuki, göz~eriıne 
!j('ytani nazarlarla baktığını görünce 
i~ anladım: "Cüneyt bey dün yanıma 
celdi ve benimle hususi bir mesele 
hakkında görüşmek fo;ted:ğini ıöyledi. 

Halbuki, vakit akşam üzeriydi ve 
n şanlını beni almaia ı:-elmişti .. Tabii 
kcııuşamadık. Her halde bugünlerde 
ı::ınıı mlijde getirecciiml., dedi, 
Günleri nası~ sabırsızlıkla saydım an 

la tamam!., Neııimenin düğününe kı• 

rlar sonsuz bir heyecan ve ıztırapla 

hekiedim .. Nihayet o gün arkadaşım 
lml2ğıma eflldi ve: ''Evvelki gün Cü~ 
ney• beyle gör!istük.. Meseleyi sana 
mrklupla mufassa~ yazarım, şimdi 

an'ııtrnama zt'lllln müsait değil!., de• 
d 

Bu cevap beni çok üzmüş ve düşüno 
ôürır.üetü.. Ortada mlisbct. b!r keyF., 
pt bulımmadığı muhakkaktı,.. Fakat 
rr.fnfi ihtimali de kabul etmek istemi 
yor, Cüneydin bana acılamad.ığma 

ve gaves!ne erebilmek için bir vası• 
t;ıva ihtiyaç duyduğuna hükmediyor .. 
dum .• 

N'tsime mektubu geciktirmedi.. Bu 
cupetle gözlerlml:ı önündeki esrar 
ıı"-de11l kalkarak hakikati gördüm. 

LSkin bu hakik11t hiı; de memnuni• 
yet verici değildi. Beıü ona çok de: • 
ha sıkr bağlarla bağladığı ha!de içim 
<le daimi bir üzüntü düğümü olup 
kaldı ... 

l'eyza sözünü bitirince, masanın gö
rı.inden başka bir mektup ı;ıkarmrştı. 

T treym parmaklar.iyle zarfı açarak: 
- İşte baki Dedi. Bu mektubu da 

d'nledikten sonra neticeyi kavramı, 

olacaksın!, 
Püriizli,i ve heyec3nlı bir sesle C• 

kumağa başladı: 

"Sevgili kardeşim; 
Buraya gelir ge!mez ilk 1'1m sana 

yazmak oldu. Cüneyt beyle görüş• 

tıj~lerimizl aynen naklediyorum: 

Rahat konusabilmek için tenha bir 
putahane intihap etm.lştik .. , Benden 
övle !;ekiniyor ve ızktlıyordıı ki, mil• 
~emadlyen yüzündeki terleri ıiliyor 
\•e: 

Yazan: Kerime Nadir 

turuyo-;.: sinirli hareketler yapıyordu. 
Nihay~ azimle doiruldu ve dedi ki: 

Önemli 
Fiyat 

Satış Yok, 
Düşüyor 

"- Slzfole cörUımek istedifim hı:ı• Dün piyatada eevıeklik: devam eı-
susi mese!enin kime taalluk ettiğini m:ştir. Önemli hiç bir ma! satılmamı~· 
elbette tahmin etmişıinizdir. Benim ~r. Yiyecek maddeleri fi.yatlarında 
gerek Feyzi hanıma ve gerek aile• 3 - S kuruı yeni bir düıüklük kay• 
sine büyük hürmetim vardır. Bunu dedilmi,tir. Mercimek 8,S, patates beş, 
kt'ndileri de çok iyi bilirler .. Feyza 

1 
sabun cinsine göre 8 - 9 kuruş düş

hanımla uzun zaman mektuplaştık. mü~tiir. İhracat mallarının satı~ları 
Sız bu mektupların muhteviyatına va• da gevşektir. Piyasadaki bu durgun• 
kı f olduğunuzu bir söz arasında bH• luğı.ın yeni kanunlarla hükUmetin al• 
dirdiğoiıiz için ıacık konuşuyorum. :nakta olduğu tedbirlerin tatbikine ka
Mektuplanmda kendisine karşı tak • :lır bir kaç gün daha devam edeceği 
d • rkiir!ığımı ve hayranlığrmı ifade e'• <ıöyleniyor. 
mtk için uğra,mıstım. Aldıfım ece -,-k-1.-n-c-ı•--co------vaplar da beni tatmin edecek mih 0

• Cephe 
yette idi. Ya!nız, ru~larımız bu derece 
a"llı;ştığı halde bir türlü kendisine 
rl.ıh<' fazla açılamamış ve onun beno 
dC'n pek haklı olarak bekledi~i me~· 
ruh teklifi ağzıma alamamı,tım. 

klfr Baş tarafı 1 incide 
liyetini zaafa uğrattığından bah. 
sederek Rus ordusunu öğmüştür. 
Başvekil şimal Afrikada hareke 
te geçmek kararından Stalini 

t~te ı,lmdi size, elimi kolumu bağ• son Moskova ziyaretinde haber . 
lıvan ve beni kat'i bir sükUta. mec• dar ettiğini bildirmiştir , 
bu:: eden bu sebebi izah edeceği,rn: Bundan sonra ikinci cephe me 

Bundan on dört ıene evvel, uzak selesine temas eden Churchill, 
alı'r2balarımızdan kimıesiz ka!an bir 
kodın, 0 tarihte yedi ya$ında bulunan t\IIanş denizininin karşı tarafına 
kıziyle birlikte evimize 11ğınmı$h. Ka yapılacak vakitsiz lbir hücumun 
dmcaiız bir kaç sene yantmızda ya• en büyük bir mahzur olacaşm1 
ş3dıktan sonra, günün birinde hasta• söylemiş ve "Bu iş geniş bir ha 
Landı ve kısa bir zaman sonra da zrrlığa, bu hazırlığı yapmak epey 
gözlerini h~yata yumdu. bir zamana muhtaçtır. Hazırlık 
Başka hamisi olmadıirndan kızını lanmız gittikçe büyüyecek ve 

lıabama vaıWyet etmi,ti. Babam ölün• gelişecektir., demiştir. Bununla 
ciye kadar ona bir cvlit gibi baktr. beraber bir ~<st:ila telhdidi karşı • 
Ve nihayet d da ölürken kızı aynf şe. sında bulunan Alınanyanın batı 
k:lde bana bıraktr. Almanyada ve işgal altında bulu 

(Oevam1 var) nan memleketlerde 33 Alman tü 

Ekmek Kartları 

Hakkında Tebliğ 
Vill7ctten teblil olunmutıur: 
ı - Beledı" Ilrtiut itleri M!'cll!r!Oı!ü:ı

dcn aldıkları ekmek kartlarının mlll••ubun11 
yapmayan Kan ve mtıoıHeler tl.11.1942 
akomn•a kadar bu mahauphrını ytp'acakllr 
clıt. 

? - Talimıtnamenln .. urahafrır aııre me
mur !l;tnıfrna ıirmemeal icabec!.en 1.mc1~ve ve 
i1çi ıınıhna mensup olanların ban mUeate
a•ltrce memur aııııfına dahil edil~'l.leri ı.d· 
rillmllstıır. 

Talimatnameye ıöre amele •• iıçl lfnıfına 
dahil olanlar ılrnılyecektlr. 

3 - BIUlm11m Kaza ve mllanetclere; mıh 
ıuplannı yaptırırken tevdi edecekleri beyan 
name adedince (maaılı ve llcretll memur ve 
müatahdemlero mahauı) karne vorllecektlr. 

meni ve meıvcut uçaklarının üçte 
birini bulundurmağa mecbur kal 
dığına işaret etmiştir. 

Sö;ı;ü italyaya Jntikal ettiren Baş
vekil "bundan böyle İtalya harbin 
me~akkatlerini daha yakından hisse
"iecek ve dilşmanI bitkin bir halde 
,annederek harbe girmenin cezasını 

>ekecektir., demiştir. 

TAN 

Atlanta'da Bir Gün Alman ve 
"R.. "' G.b. G • R ingiliz Esirleri uzgar ı ı eçtı.. omanının --
M h • • İl N I G .. .. 1 .. k? Dün Şehrimizde Bir 

u arrırı e e er . oruş u • Mübadele Yapıldı 
Nevyork, 10 (Baımuharrirlmiıden ?ete muhabırleri tavuk butlarını hep Almanyanın işgali altındaki toprak-! 

•.elsizle) - Seyalıııtimizln bir merha- beraber elle yerken resimlerimizi !.uda bu!unan 137 İngiliz ile Filistinıo 
ıesi Atlan ta idi. Burada otele gelir ~ektiler. Amerikalılar hazan çocuk l de bulunan 301 Alman dün trenle şeh
gelmez Nuri Akçay isminde blr Türk gibi sattırlar. B~yle masum hallerden rimize getiriimi~ ve burada muhtelit 
genci ile bir Adımaıt bizi karııılııdı- hoslamyor ve gulm~en bayılıyorlar.. bir heyet huzurunda mübadele edil• 
lar. İkisi de büyilk sevinç içlndey_ Mis Mltchell, bire Amerika dahnt mlılerdir. 
1iler. Hiı: yanımızdan ayrılmadılar, harbinde cenuplular tara!tndon kul- Mübadele formalitesinin ikmalini 

Burada Amerikanın meşhur ro- !anılmış tarih! bir kllğıt para hediye miiteııkip Almanlar Haydarpaş.adan 
mancı kadınlarrndan Marıarit Mit- etti. ,vapurla Strkedye, oradan da trenle 
chell bizi bir öğle yemeğine davet Bu kadın da bizi ,..,ek lY. i tanmıa-., ve Trakya yo!u ile Almanyaya gön-
etmişti. Bu kadın türkçeye "Rüzgllr makla beraoer, Türkiye ve Türkler derilmişlerdir. İngilizler Sirkeci istas-
gibi geçti .. ismiyle tercüme edilmiş hakkmda dostça !ikirler besliyordu. yonundan vapurla Haydarpaşaya cec;i
olan romanın muharrirldir. Eseri bü- Znten bütün Amerikalılar Türklere rilmiş, oradan trene l'-ndirilerek Filis. 
yük bir rağbet görmüş, kadmı meş- Adeta hayrandırlıır. Bunun iki sebe- tine gönderilmlşlerdir. 
hur ve zengin etmiştir. Kendisine ya_ b! vardfr. Biri dost ve mert siyase- olarak 
otlan bütün cazip tekliileri reddede- timiz, ikincisi de bu ateş kasırgası i-

Mübadele gayet intizamlı 
yapılmıştır. 

rek ikinci bir roman yazmaktan is- çindc harpe girmiyerek bitnraf kal- ----~>------
tinkn! etmiştir. Çünkü, diyor, bir mıya muv!jffak oluşumuzdur. Avru
daha bir eser yazamam ve ,öhretimi padan bu kadar uı.ak olan Amerika 
kaybederim. Bu romanı uzun mQd- harbe ,E?ir.sin de ate~in ortasmda bu
det tftbilere beğt!ndlrememiş., Cok u- lun:ın Türkiye bitarar kalmıya mu
fün olduğunu öne sürmüşler. Nihayet vnftak ol~un. "Bu mucizeyi nasıl yap
bir tabi romanı basmış ve hnrikullı- tınız bunun ıdrrını bize ö~retln,. di
ie bir rağbet kazanmış, Trenlerde yorlar , Bu düşünceler halkın biltlln 
'lillA birçok genç kl71artn romanl o- tabakalarında vardır. 
'rnduklarma şahit olduk. Ayrıca lil- Atlanta'da bulunduğumuz giln A-
11i de yaptlmış. • merikanm donanma günUydtl. Bu mil 

Mis Margarit Mltchell'in ziyafetin- ne..o;ebetle yapılan 1500 kişilik bir iç
le kocası ve tabibi de vardı, birkaç tımaa davetliydik. Atlanta'da şlmal
dostu da hazırdı. Orta boylu, orta l!lerle cenuplular arasında vukubu
raşh, orta halli, mavi glSzlQ, fevka- lan bilyttk meydan muharebesini mü
lii.de ze~i. samimi ve misafirperver cessem olarak gösteren tarihi mUze
!lİr k'adtn. Bize çok ikram etti. Biraz yl, Mokakola denilen bir nevi ga· 
fransızca da konu$uyor. fstanbulda- zozdan zengin olan milyonerlerin 
ki nefis yemekler i hiçbir yerde bu- köşklerini gezdikten sonra bir granit 
Iamıyacağinım söyledi. Yemekleri dağ1n sarp sitesine k:ızılan bir dbi
kendi eliyle bire ikram etti. Tavuk deyi seyreltik. 
hzartmasım çatalla deııı. elle yemek 
lıi?.ım geldHlni anlattt. Bu Arada 1ta-

gazeteciler konCeranımdaki beyana
tında, taarruz !lkrlnln Pearl Har
-,our'dan sonra Churchill Amerikaya 
~elmesi için vflki olan teklifi kabul 
~ttlii zaman doğduğunu söylemiştir. 

Reisicümhur, o tarihte Birleşik A
!'lerika ile İngilterenin müşterek pUın 
lartnın bir taarruz ve bilhassa Manş 
kanalı yoliyle cenup hücumları icra 
etmek arzusu ile a11kadar olduğunu 
beyan etmiştir. Reisicümhur; sözüne 
devam ederek; sevkedllecek asker 
miktarr ile uçak, gemi ve malzeme 
miktarrnTn gözönilne getirildikten 
sonra askeri şeflerin bu hareketin ic· 
rast kabil olduğu mütalaasında bu
lunduklarınt fakat b!l~hare bu askeri 
hareketin 1942 senesinde icrasına im
ldln olmadığmln anlaşılmış olduğunu 
ili'ıve etmiştir, 

Vaşington lle diğer AmE'rlkan Miııt 
şeflerini at ilstilnd~ gösteren bu, 
kabartma heykellerin cesameti hak
l<lnda bir f i k i r vermek içln, 
ısunu sBylemek kı'lfldir: Atların ktı

lakları dört defa kilçültillmüı olan 
modelinde en irimiz olan Daverden 
bir mlııli büy!.iktn. Bu atlardan biri
nin kafası üfitünde baş dönmesi bil
miyen bira<; kişi öl!le yemeği yemek 
cesaretini göstermislerdir. 

Hükumetçe Ahnacak 
Yeni Tedbirler 

l2lf" Baş tarafı 1 incide 
lar da, halk kütlelerinin ıztırabı 
pahasına büyük scrvetle.T birikt 
renlerle büyük karların peşinde 
koşanlardır. 

Bugün hükumet yeni tedbirler 
almak lüzumunu duymuştur. 

Cumhuriyet hükumeti kuruldu.. 
ğu zaman, milletin iktisadi bün. 
yesini bozan unsurları tasfiyede 
na511 tereddüt etmedise, h ükume 
tin bugün de bu huzursuzluğu 
yaratmad a ve çoğaltmada amil 
olanlara karşı şiddetli tedbirler 
alacağını m.illi Şefimizin ımtku 
anlatm.ağa 'kafidir. 

"Hastalıklı millet bünyeleri 
harici tehlikeleri süratle üzerine 
çekerler,, cümle,'>i her zamandan 
ziyade bugün için doğrudur. Çün 
kil dört tarafı teh likelerle sarılı 
bitaraf .Qir devletiz. 

11.. l-< o .l "'°' ~ 1 f1 L{L 
Altın Fiyatları 

TAN 
C'L') 

Dün bir altın 3790 kuruştan ve biı· 
gram külçe 520 kuruştan ıatı!m15tır. 

BUGtJNKU PROGRAM 

7.30 Proıırram 
7.32 JimnHtilı 
7.40 Haberler 
1.55 MUzilr. (pl.) 

lD.00 Konuım• 
19.ı5 Dan• mUıifi 
19.SO Haberler 
\9.45 Serbu 
19.SS TUrkiil<r 

12. 11 . 942 

, __ DiKKAT:-'\ 
Mektep idarelerinin i 

I • 

Meşgul Olacaöı 
, .. Bir iş 

Birkaç gUndUr yollarda ıeyrü. 

sefer memurlart tramvayları kon· 
trol ediyor, aatlan, atlıyan vatan· 
daılara hareketlerinin hatalı ol· 
dui)una dair gayet nazlkine ih
tarlarda bulunuyorlar, 

Şu hal, içtimai hayatımızdaki 
teklmUIU gllstermeıl bakımından 

tayanı memnuniyettir. Vatandaş, 

ceza vermiyor, fakat yapılan na. 
zlkane ihtardan o kadar mllteeı· 
alr oluyor ki, asılma, atrama ha· 
reketlerlnl bir daha tekrarlamı· 
yor. Oemek k1, rifk ile muamele 
cera ile tedipten daha iyi netice 
veriyor. 

Fakat bir cihet var ki, glh:D çe
kiyor: 

Mekteplerin tat11 zaman1al'Jnda 
talebe basamaklarf dolduruyor. 
Zaten aayıaı ma'1dut olan po11a. 
!erimizin buna m~ni olmaların1 

istemek hakaızlık olur, Bu itle 
Maarif idaresi, da'1a doğrusu '1er 
mektebin hocalan me1gul olmalı· 

dır, .. ..................... .. 
Askeri Vaziyet 
~ Baş tarafı 1 incide 

etmek Uzere bulunduktan katt h~ki
miyetln önUne geçebilecek bazt ted.. 
birler almtya teşebbüs edeceği tablt
dlr. Bu tedbirlerin en birincisi, Al
man ordularının işgal altında olmı

yan Fransayı hemen jşgal ederek İs
panya hududuna dayanması ve İs_ 
panya hilkt1metinin muvakatiyle ve
yahut inuhıılefctine nığmen İspanya
dan geçerek Cebelitarık'a 1nmes!dir. 
Bu mesele, askerl hareketlerin muh
temel inkişafları bakımından tetkik 
edilecek olursa vaziyet şudur: 

"- Belki nişanlınız bu hareketi • 
mlr1 hüsnü telakki etmezi., Diyordu. 
Nişanlımın veıveselerly!e bu dost• 

ı;a görlismenin hiç bir münasebeti ol• 
n dığına kendisini temin ettim ve 
ıııüstcrih kalple konuşmasını diledim. 
RI:- tUrlli baılayamıyor, ellerini uiu~· 

Bu karneler uamt U.11.1942 aktamına 
kadar okunaklı. ıllintlıla ve ıtınl d y&ıı· 
siyle yazılmı• ve alla reiıhıln fotojrafı ,.a. 
pıımı, oldufu halde (Bulemele mecbur ol
dukları kimseler) yuılı kısmının altına 
muhteviyatı daire mildlirlerl tarafından ktn 
di mesuliyetlerl tahtında tudlk edllmtı ve 
mllhllrlenmlt olarak yine Belediye iktisat 
mödilrlllfnne tevdi edilmit olacaktır; 

4 - Belediye iktisat itleri m!ldürı;Jfıt;d;n 
mOeHutlerdel&l tı~llerı verllraelıt tlHre • • • ns 
olarıı.k halk 11nıfmdın afrr ııçl elımclı kartı 
llmıt olanlar da avanılannın evvelce oldııtu 
td:ilde ıs. ıı.au alııanuna !radar ma"-'ıp
larını ;yapmıı olacaklardır. 

Bunun üzerine icrası mümkün ve 
şümul dairesi daha mahdut muhtelif 
lo.arruzlartn tetkik edilmiş ve netice 

Amerika Cümhurreisllğl sarayT, 11 olarak Haziran ayı sonunda Afrika 
(A.A.) - RelsicUmhur Roosevelt, sahr.esi intihap edilmiştir. 

Mııır muharebelerinden bahseden 
Baıvek.il, burada son harek.U sıra
sında 59 bin Alman ve İtalyantn öl
iürülmüş, yaralanmış veya esir edil
miş olduğunu ve bunun 34 bininin 
Alman, 25 bininin İtalyan olduğunu; 
bu arada Mihvercilerin 500 tank, 
\000 top kaybettiklerini ve bu rakam 
ıartn durmadan artmakta. bulunduğu
~u ve birçok İtalyan gruplarının da 
çölde başıboş dolaştığınt bildirmiştir. 
~'hurchill, müttefiklerin kayıplarm,n 
' 3,600 kişi olduğunu ilAve etmiştir. 

M. Rooaevelt'in Bözleri 

Akşam donanma günü şerefine ve
rUel't ve saatlerce sürerv ziyafette A
merikan usulü bütün tanııunış sima
lar birer birer takdim edilerek alktıs
landı. Bahriye subay ve er1erlnden 
sonra en cok biz Türkleri alkışladı
lar. Herkes bizi görmek için yerinden 
kalktı Abidin Daver'i bütün İngil
tere ";e Amerikada "küçük amiral,. 
diye tanıyorlar. Donanma gününde 
bizim amiral ayrl bir dikkat ve al
kışa mazhar oldu. Tilrk milletine 
te\'Cih edilmiş olan bu sevl{i tC'zahür
lerl hepimizin kalbini lftlh!lrl dol
durdu. O akııam Atlanta'dan göğsü
müz kabararak ayrıldrk. 

12.30 Proıram 
12 SJ llıhlıik (pi.) 
ı 2.4$ Haberler 
13.00 1$arkılor 
18.00 Proınm 
18.03 Saıı: eserleri 
18.20 $arkılar 

20. 15 Radyo caT.e 
ID.45 TürkDler 
2 1.00 Evin saati 
21.l 5 MOaik 
21.45 s.nfonl orlıea 
ZZ.30 Haberler 
22.45 Kapanı2 

' MUttefiklerln, Fransa Fasında yer
leşerek, İspanya Fasıntn civarına h~
kim oldukları bir zamanda İspanya
nın kendi arzusiyle müttefiklere kar
şı cephe alacağt ümit edilemez. Fa
kat Alman ordusunun tehdidi karşı
sında nasıl bir hattı hareket takip e_ 
deceği şimdiden kestirilemez. Şüphe
siz ki, Alman ordusu İspanya hudu
dunu geçer geçmez müttefikler de he
men İspanya Fasını işgal ederek Ce
bel.itarık'fn karş!sma geleceklerdir. 
Cebelitnrık'ın en zayıf tarafı hava 
stratejik şıırt1arın eksikliğidir. Al_ 
mantar, İspanyadan geccrck bu kale
nin önUne geldikleri takdirde, Cebe
litarık'm etrafinda süratle birçok 
hava meydanları tesis etmek ıruretiy
lc hava h~kimiyetini kurabilirler, , 

Cebelitarık'ın mahdut meydanları, 
bu üstiinlüğil bertaraf edecek hava 
kuvvetinin tah~ldine, sevk ve idare
sine elvermez. Halbuki miltte!ikler, 
İııpanya Fa5mı işgal ~ip Tanca ile 
Septe arasında hava meydanları kur
duktan sonra, Cebelitank'ın hava 
stratejik vaziyeti izah etmiş olur. 1 GE.CE "G5.L5.M H•BUllUl 1 

Mihver, Vichy Fransas~"' 
,Dün İş9ale Başladı 
l:lfj"' Baş tarafı 1 incide 

'!iÖzıü.r:;ü Hitlerin mareşal Pctaine 
göndermiş olduğu mektubunu o 
kumuştur. Sözcünün beyanatına 
göre, Hiıt.ler bu' mektubunda şöy 
le demektedir: 

"Bu emri bir tek maksatla ver 
dim: Amerikalzlarxn ve Ingilizle 
rin bir ihraç hareketini püskürt 
mek. Kıtaata Fransanın menfaat 
kırine nezaret etmeleri emrını 
verdim. Alınan hükumeti, Avru 
pa devletlerinin arazilerini hiına 
ye etmek için imkan dairesinde 
Fransız ordusu ile mesai birliği 
yapmak arzusundadır. Frar.sız as 
keri kadar Alman atkeri de aile 
oc~ı;;ında kansile yanyana sessiz 
ce çu!:şmağı tE«"cih eder . ., 

Mareşal Petain resmen 
protestoda bulundu 

Vichy, ıı (A.A.) - Ofi: :Mareşal 
Petain, bu sabah saat 10,40 da ordu
lar grupu ba5komutanı Mare!lal Von 
Rundstedt'i kabul etmiştir. 

Bu görüşmede Fransız Devlet Rei
~! Petaln, Alman Mareşaline :iU be
yanatta bulunmuştur: 

"Bu gece Alman Devlet Reisinden 
aldığım bir mektupta Führer askeri 
zaruretler icabı olarak bir taknn te<L 
birler almak mecburiyetinde kaldtğı
nI ve bu tedbirlerin mütıırekename

nin esaslarını ve ilk tatbikatını orta
dan kaldıracak mahiyette olduğunu 
bana blldlrmektedir. 

Mütareke mukavelenamesiyle telifi 
kabil olmıynn bu kararlan resmen 
protesto ediyorum ... 

jJ. Laval Münih'te M. 
H itler' le görüştü 

Vichy, 11 (A.A.) - Resmen bildi
riliyor: Son gUnlerde cereyan eden 
hadiseler Fransa ve Almanya hükiL 
metleri arasında birçok görüş teati
lerine sebep olmuştur. H~diselerln 
vahameti dolayısiyle Lava], 9 Son
tf'şrinde Vlchy'dım ayrılarak Münih'e 
ıritmiş ve orada Hitler ve Alman!a 
Hariciye Nazırl Von Ribbentrop ıle 

J:Öril mU~tUr. 
hanstz HUkC'ımetl Şe!l, Şimali Af-

rlka harckCıhnm inkişa!ından her 

saat telclonln haberdar edilmiş ve 
Münih'de bulunduğu ' müddetçe Ma
reşal Petain ile daiml surette teması 
muhafaza etıniştir. HiUerle Laval a. 
rasmı:İa yapılan görüşmelerin birine 
Von Ribbentrop ile Kont Ciano işti
rak etmişlerdir, 

Sabah saat 5 e dolru görüşmelerin 
bittiği bir zamanda Laval, Mllnih'den 
ayrılmıya hazxrlanırl<en kendisine 
Hitler tarartndan Mareıal Petain'e 
gönderilmiş olan mektubun bir sureti 
verilmiştir. Gece Hitlere bildirilen 
bazı olaylar Alman ıenel kurmayinın 
bu §ekilde bir karar vermesine Amil 
olmuştur, Laval, sabahleyin Münlh
den hareket etmiş ve saat 14 de tay
yare ile Vichy'ye gelmiştir. Başvekil 
derhal Mareşalle görüşerek kendisi
ne yukarıda bildirilen malumatı ar_ 
zetmi~tir, Bundan sonra Nazrrlar 
Meclisi toplantısında Laval, hükumet 
erkdnına vaziyet hakkında izahat 
verrni:ıtir . .. 

H itler'irı beyannamesi 
Bertin, . ıı (N, P D.) - Alman 

Führcri Fransız halktna hitaben bir 
beyananme neşretmiıtir. Beyırtmame
de İngiliz ve Amerikalıların Şimali 
A!rikaya yaptıklart baskının ilk he
definin Korsika adasın! zaptetmek 
ve sonra da cenup Fransa sahilleri
ne hücum etmek olacağıru Alman 
hükumetinin son 24 saat zarfında 
öğı-enmlş olduğunu bildirdikten son
ra, bunun için Alman askerlerinin 
işgal altında olmıyan Fransadan ge
çerek müstevlilerin hedef ittihaz et
tikleri yerlere gitmeleri için emir 
verildiği zikredilmektedir. 

Beyannamede şöyle denilmektedir. 
"Mareşal Petain ile hükt1meti ta

mamiyle serbest olup vazi!elerln.ı her 
zamanki gibi devam edebillrler. Bu 
hükümetin ötcdenberi arzu ettlğl gi
bi, Versailles'a yerleşip Fransayf bu
radan idare etmesinde de artık hiç
bir mahzur kalmam1ştfr., 

Korsika işgal ediliyor 
Marsilya, 11 (A.A.) - italyanla

:rın bugün öğleden sonra Bastia'da 
karaya çtktıklarr bildirilmektedir. 

Toulon, 11 (A.A.) - Bazı haber
lerin tersine oa1rak buıün saat 16 da 
Franıı\z filosu benU.ı Toulon'da bulu
nurordu, 

Şimali Afrikanın 
Teslim 

Resmen 
Olduğu 
Bildirildi 

l2fj'" Baş taran 1 incide 
mümessilleri arasında Ceznyirde 
yapılan bir toplantıdan sonra 
amiral Darlan Fas da dahil oıl -
mak üzere şimal Afrikada bulu 
nan bütün kumandanlara muha. 
sama.tı kesmek için emir veırmiş 
tir. 

Son askeri vaziyet 
Ankara 11, (Radyo gazetesi)

Şimal Fransız Afrikasmda ha. 
rekat süratle inkişaf etmektedir. 
Bütün şehir, limanlar ve hava 
meydanları Anglo Saksonlarm e. 
line geçmiştir. Bugün gelen ha. 
herler Akdeınizde iki buçuk mil 
yon nüfuslu Tunus eyaletinin 
de müttefik kıtalar tarafından ıiş 
galine başlandığını bild irmekte • 
dir. 

Rabad işgal edildi 
Londra ıı. (A. A.) - General 

Ejsenrover, Rabat'ın Amerikalı 
lar elinde bulunduğunu bildirmiş 
tir. 

Cazalilanca teslim oldıı 
Vichy radyosu Fransızlann Ka
zablanka'da mütareke talep et -
tiklerini bildirmektedir. 

Tunus'ta Alman kıtaları 
Londra, 11 (A. A.) - Salfthiyetli 

kaynaktan bildirildiğine göre, Alman 
savaı uçııklarlyle hava yolu ile ta
~ınan Alman kuvvetleri Tunus'da ye_ 
re inmişlerdir. 

A frika sularındaki harp 
gemilerine taarruz 

Berlin, 11 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
Alman hava kuvvetleri Şimal Afri
ka kıyılart açığında İngiliz ihraç fi
losuna yeniden taarruz etmiştir. Bir 
uçak gemisiyle büyük blr taştt ge
misine isabetler olmuıtur. Alman av
cıları jlç la,man uçağı düşümıUşler
ı:llr. 

I talyan resmi tebliği 
Roma, 11 (A,A.) - Resmi tebliğ: 

rorpilli uçak 1ilolarımtr Cezair sula
nnda İngiliz - Amerikan teşekkülle· 
rlne taarruz etmişlerdir. Bir kruva
ıör batmtş, bir kruvazör hasara uğ
ratılmışttr. Bir geml yakılmış, birçok 
ticaret ve harp gemileri isabet al
mışbr. Cez.air hava alant bombalan
mıştır. 

Dünkü Mecliste 
l:lfj'" Baş tarafı ı incide 

metlerinden faydalanan varlıklı 
va.tarulaşlar bu vergiyi ödeyerek 
milli bir hizmete iştiraklerine 

imkan ıverildiğini lbellrtmişlerdir. 

Kanunun Esasları 
Ankara, 11 (TAN) - Bugün BU

yUk Millet Meclisi tarafından mUza
kere ve kabul edilen varlık vergl9t 
kanununun esaslarını veriyorum: 

"Madde 1 - Servet ve kazanç sa
hlplerinln servetleri ve fev'l_ta lllde 
kazançlart üzerinden alınmak ve bir 
defaya mahsus olmak üzere "varlık 
vergisi., adiyle bir mükellefiyet tesis 
edilmiştir. 

Madde 2 - Varlık vergisi aşağıda 
yazılı cümlelere dahil olan hakiki ve 
hükmt şahıslardan alıntr: 

A - 2395 ve 2728 sayılı kanunlar· 
Ja ek ve tadilleri mucibince mükel
lef bulunanlar; 

B - BUyük çiftçiler (büyük· çift
çJden maksat fşinin idaresine ve vU
aatlne halel getirmeksizin bu mUkel
letiyeti ifa edebilecekleri bu kanun
da yazılı komisyonlarca tesbit edi
lenlerdir.) 

C - Uhdelerinde bulunan binala
rın ve hisseli ise bissedarlarlnın his
selerine dilşen bir yıllık gayri san i
tadt yekilnu 2500 liradan ve arsala
rının vergide mukayyet 5000 liradan 
yukarı bulunan ve bu mlktarlarln 
tenzilinde nsonra mütebaki irat ve 
kıymetlerle bu vergiyi verebileceği 

komisyonlarca kararlaştırılanlar 
D - 1939 seneslndenberi 2395 ve 

2728 saytlı kanunlar mucibince ver~ 
giye tll.bi bir i~ ve teşebbQsle uğraş· 
tığı: halde bu kanunun neşri tarihin
de işini terk, devir veya tasfiye et
miş bulunanlar; 

E - Meslekleri t~cir, komisyoncu, 
tellal veya simsar olmadığı halde 1939 
ianberi velev bir defaya münhasır 
olsa bile ticart muamelelere tavassut 
ederek komisyon veya tavassut mu
kabili ofarak her ne naml a olursa ol
sun para veya ayniyat almış olanlar; 

Kanunun beşinci maddesine göreı 

vergi. hakiki ve hUkmt phıslar namı
na tarholunur ve eshamlt ve eııham
stz !ilrketlerde h isseye bakılmaksızın 
ıJirketlerin menkul ve gayrimenkul 
varlığının tamamı üzerinden ahnir. 

Madde 6 - Yedinci maddede ya
zılı komlsyoı'ılar, ikinci maddede ya
zılı mükelleflerin mükellefiyet dere
celerini her mükellef namtna 1941 
yılında ve ticaretini terk, devir veya 
tasfiye etmiş olanlar için terk, devir 
veya tas.liyeye takaddüm eden son 
yılda tarhedllmls veya tahakkuk et-

tirilıni:ı vergi miktarlarını, çi!tçilcr
de mükelleflerin ziral vaziyetini ve 
gayrimenkul sahiplerinde irat ve ver
gi kıymeti miktarlarınt gözden ge
çirmekle beraber bunlarla mukayyet 
olmakshm '1ineceklerl kanaate göı·c 
takdir ve tesbit ederler. 

Ü'çüncü maddeye göre, ikinci mad
dede yazılı milkelle!lyet zümrelerin
den iki veya daha ziyadesine dahil 
olanlar bu zümrelerin her birinde 
ayn ayrı mükellef tutulurlar. İkinci 
maddenin B fıkrastnda yazılı çiftçi
lerin mUkellefiyetleri de varlıklarının 
yüzde be5inl g

0

eçemez. 
Yedinci maddeye göre, ikincl mad· 

dede yazllı servet ve kazanç sahiple
rinin mükellefiyet derecelerini tesbit 
etmek üzere her vil;lyet ve kaza mer 
kezlerindo. mahallin en bilyük mül
ltlye memurunun reisliği altında en 
büyük mal memurundnn ve Ticaret 
Ortalariyle belediyelerce kendi Aza
ları arasından seçilecek ikişer Aza
dan mUtesekkil bir veya icabtna gö
re müteaddit komisyonlar kurulur 
ve bu komisyonların kararları ekse• 
r lyet!e verilir ve ilerde müsavat ha
li:ldc retsin bulunduğu taraf tercih e"' 

<1Jlir. Sekizinci maddeye göre· komis• 
vonlar şirketlerin mükellefayetlerinl 
tc!lbit ettiği sırada şeriklerin de sera 
•etleri derecesini ve fevkalS.le kazanı;
\arını aşartırarak bunların da mükel• 
!:fiyet!erini takdir eder. 

On birinci maddeye göre komisyon 
kuarları 5ehir ve kasabalarda varidat 
dairelerinin kapılarına ve köylerde 
mlinasip mahallere listeleri ya.11ıştınl• 

mnk suretiyle ilin ve teblii olunur. 
Komisyon kararları nihai· ve kat 'i 

olut' bunlara karıt idari ve ad!i kaza 
mercilerinde dava açılamaz. Ancak bir 
mükellef namına ayni mükellefi3-ct 
mevruundan dolayı mükerrer vere! 
tarhedilmiş olduğu takdirde diğerleri 

tarhiyat yapan komisyonların vazife 
rördüğij mahallerin en büyük memu• 
ra tarafından rnlikellef!erin müracaa· 
ti üzerine silinir. 

On ikinci maddeye core mükellef• 
ter vergilerini talik tarihinden itiba• 
ren on beş gün içinde mal sandıirna 
.ratırmrya mecburdurlar. On be~ gün· 
tuk müddetin geçmesini beklemeden 
mllhallin en büyük malmemuru !üzum 
gördüğü mükelleflerin menkul ve 
r:ıyrl menkul mallarlyle alacak, hak 
re menfaatlerinin ihtiyaten haczl~e 
iarar verebilir. 15 günlük müddet I• 
çinde yatırı!rn'lyan verıllerln tahsili 
emval kanununa tevfikan tııhsiline 

t~essül edilttıekle beraber vergi mlk. 
darma müddetin dolmasından itibaren 
birinci hafta için % 1, ikinci hafta 1-
çin de % Z zammolunur. Talik ta• 
cil·.inden itibaren bir ay zarfında borc; 

1:ınnı ödemiyenler, borçlarını tama• 
mc-n ödeyinceye kadar memleketin her 
nangi bir yerinde bedeni kabiliyetle
rlne göre, askeri mahiyeti haiz olmt• 
yan umumi hizmetlerde veya belediye 
ni.zmetlerfode çalıştırılırlar. Ancak 55 
yaıımı t ecavüz etmiş kadın ve crkekleıı 
rin borçları hakkında tahsili emval 
ırnr.unu tatbik edilmekle beraber bun
lar çahııma mükellcHyetine tabi tutul• 
r:ııyabi!irler. 

Bu frkra hükmüne göre çalıştırılan• 
lırna verilecek ücretin yarısı borçlarr 
na mahsup olunur. Çalışma mecbu• 
r!yetinin tatbik tarzt hüktlmetçe ha• 
zırlanaca.k bir talimatname ile tayin 
olunur. 

On beş günlük müddet içinde ver
gilerini veremiyen mükcllef!er hazine 
bono ve tahvilat veya banka teminat 
mektubu verdikleri takdirde bıı mü• 
kellefler hakkında tabılli emvay kanu. 
nun ve ı;alışma mecburiyetinin tatbi• 
ki bir ay müddetle geri brrakıhr. 

On dördüncü maddeye göre, varlık 
vergisiyle mükel!ef tutulanlarm ika• 
mctglhlarında gerek kendilerine ve 
gıırek karı veya kocalarına veya ken• 
dıleriylc birlikte usul ve füruiiyle kar 
d~şlerine ait dükkan, mağaza, depo, 
ambar, fabrika veya imalathanelerde 
veya bunlara benzer yerlerde bulunan 
bütün menku~ mallarla tapuda veya 
vergide bunlardan herhanci biri na
mına kayıtlı gayri menkul mallar bu 
k:mun mucıib.i.nce almacak verg~ ve 
:ı:amların kanuni teminat hükmünde 
oluıı bu malların satılmasında da tah• 
siE emval kanunu bükümleri tatbik °" 
lunur. Verfinin temniatını t esbit er 
den bu ma!lardan mükelleflerin ken• 
db,lne veya karı ve kocasına il.it olan• 
!ar harlı; olmak üzere diğer mallar 
üzerine komisyonlarca verginin takdir 
ve tesbiti tarihinden itibaren ayrıca 

haciz konulmadığı takdirde, bu mal
lar üzerindeki teminat resmi sona c• 
rer. Mükellefin zilliyetliği altında 
veya yukarda yazı!r menkul mallara 
müteallik satı temlik ve rehin iddia• 
lan muteber sayılmaz, ve bu nevl 
ma!lar hakkmda dermeyan olunacak 
istihkak iddialan dinlenemez. 

Bu kanunun neşrinden mukaddem 
başlamış olan ve bir i!lma veya bu 
hUlı:üm ve kuvvet noterlikçe t anzim 
edilmit mukaddem tarih!! reamt bir 
senede müstenit olmıyaralı: J'&pılnırı 
bulunan tak ip neticesinde icra da.frele
dnce konulmuıı olan ihtiyatı ve tcrat 
hacizler bu teminat hUkmUne halel 
veremez. Bu hacizler ancak verci alu 
cağtnın tahsilinden sonra bakiye kal• 
dtğr takdirde bu kısım halı:lı:ında infaz 
olunur. Gayri menku!lerin satışında 
bnnlann varlık verıisi mükellefiyeti 
lle ili5iği olmadıit alakalı varidat da.· 

·Böyle olmakla beraber, Alman or
dusunun Cebclitarık önlerine inmesi 
ve Cebelitarık'm batısındaki boğaza 
hll.kim sahillere uzun menzilli toplar 
yerleştirmesi ve hava meydanları 
kurması boğazdan müttefik donan_ 
masınm ve taşrt gemilerinin geçme
lerine engel olur. Halbuki müttefik
lerin Şimali Afrikada ve Akdenlzde 
giriştikleri büyük hareketler dolayı
siyle İngiltereden ve Amerikadan ge• 
lecek takviye kuvvetleri ve malzeme 
için münakale yolunun serbest bu_ 
lunmast şarttır, Halbuki bu münaka
le yolu Cebelitarık'dan geçer, 

İste bunun için müttefikl~ ilk 
hamlede Fasın Atlantik .sahili üstün
deki limanları işgale teşebbüs ettiler, 
Bu sahilde gerek Rabat, gerek Ca
sablanca limanları tren hattı ile Ak
deniz.de Ceza!r limanına bağlıdrr. BI_ 
naenaleyh Alman ordusu Cebelitarık 
önlerine inip boğazdaki münakalAtı 
kestiği takdirde, müttefik deniz ka
rneler!, hamulelerini bu Umanlara 
boşaltacaklar ve bu bamuleler bu li
manlardan trenle Cezair hattA Tunus 
limanına sevkedilecektir, 

Fakat unutmamak lAzımd!r ki, Al· 
man ordusu Cebelitarık. etra!ma yer
leşip buralarda hava meydanlan 
kurduktan ve bu civara yaktn Kadlı: 
ve diğer limanları da denizaltılarım 
üs yoptıktan sonra, bu ineyd:mlnr_ 
dan uçacak tayyareler vasıtaslylr 

miltteflklcrin lstifade edecekler! me;r 
kOr limanlar mütemadJ blr bombar
dımana maruz kalacağı gibi, Kadix 
ve diğer yaktn limanlarda üslenecek 
deniwltılar da yine bu Umanlara y:ık 
taşmakta olan kafilelere karıJı taar· 
ruza sevkedileceklerdir. ~ " 
Fakat bunun için Almanyanın, Ru~

ya cephesinden büyük hava kuvve'_ 
terini hemen batıya alması yani, kuv
vetll hava desteği olmadan kara ha
rekAtı bahis mevzuu olamfyacağı c!
hetle, Rusya cephesinde artik taM 
mildafava cekilmesi icao Pderl!ktir 

ircsince tasdik edilmedikçe tapu da• 
!releri tesçil yapa:naz. Yapılan tesçil
ler hükümsüz sayılır. 

Dokuzuncu \l'C onuncu madde!erde 
yazılı mWet ve şarUar iı;inde tarh
edilmeyen vergiler bu müddetler geç. 
llı:ten ııoar. yeniden tarh ve tahsil e

dilemez. ~ lıcaımn mucibince tahar 
kuk ıjttMlmiı olan vergiler 1953 mali 
yılrncian .·itibaren beş yıl sonra tahsil 
olunamu. Verginin tahsi!i için yap•• 
lacalr her nevi takip muameleleri mü• 
nxrır zamanı keser 
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Başveki imizin Beyanatl 
l:lD'" Ba~tarab 3 üncüde 

f(.umaş ve ayakkabı 
tevziatı hazırlığı 

1 - Elbiselik kumaş ve ayakkabı -
Umumi müvazene, mülhak bütçeler, 
hususi idare ve belediyelerle ~iktısadi 
devlet teşekküllerinden tutarı 140 li• 
raya kadar maaş veya ücret alanlara 
hrm kendileri, h'em de karı!arı için 
birer kat elbiselik kumaş, bundan yu. 

karı maaş alanlara da yalmz kendile. 
ri icin birer kat elbiselik kumaş ver
mek istiyoruz. Bundan maada yalnız 

umumi müvazene ve mülhak bütçeler• 
den aldıkları maaş ve ücret tutarları 
7S ?iradan az olan memurlara ayrıca 

hirer ayakkabı vermek niyetindeyiz. 
Gerek kumaşlar, gerelr ayakkabıları 

parasız olarak verilecektir. Bu eııya• 
!ar süratle ha:ı:rrlanınaktadır. Tevzi ve 
takmn lçin talimatı da yapılmıştır. 
Ayakkabı tevziatı iki ay sonra baş

!ıyacak ve sC'tlesi içinde ikmal edile
cektir. Kuma~ tevziatına gelince: er
kek kumaşlarının Kanunusanide tev
ziine başlanacak ve tevziat üç ayda 
h"tam bu!acaktır. Kadın kuma<1larının 
tevziatına kezalik Kanunusanide ba~· 

lanacak bu da sekiz ay içinde hitam 
bulacaktır- Bu tevziatm her üçünde 
İzmir, İstanbul ve Ankara şehirleY"i 
~ona bırakılmıştır. Bu iş lcin hazırla• 
nan kr.nun layihası da meclise veril
miştir 

Hububat vaziyetimiz 
2 - Hububat - Geçen baharın son 

ve yazın ilk ıı:ünleri büyük hububat q·· 
hntm içinde geçiyordu. Önümü:ı:neki 
)'Ilın hububat sıkrntılarını bir dereceye 
kadar önUyebi!mek içln muhtelif isti• 
kametlerde çalışmağa başladık. 

n) İngiliz ve Amerikalılardan hu
buhat istedik. 

b) Hariçten tedarik edilerek hubu• 
ba• için nakil vasıtaları aradık, 

c) "1a 25 kararını aldık, 
a) İni.! llz ve Amer:ka sefirleri tara• 

f•nd~n vaadedilen ıs şer bin tonluk 
bui?day!ar geti"1lip teslim edildi . Bun 
d-n maad~ İngilizler ayrıca 7 .800 ton 
arpa vaadcttiler. Bımun yansından 
''l?:iası bugün bize teslim ed"lmiş bir 
h•ldedir. Amerika, verdiği 15 bin ton
d n ayn olarak. 6 bin ton buğdayı. 
i. re kanununa tevfiken Amerikada em 
rlmi:r.e hazır tntuyor. Bir vapurumuz 
bugünlerde bu buğdayı almağa gid•• 
cıek. Bu i~tikametteki İngiliz ve Ame
r1ka yardımının devam edeceğini ü· 
mit edivoruz. 

b) Nakil vasıtası tedarik için her 
tarafa birden baş vurduk. Portekiz F. 
manlarmdaki Alman vapur!armı satın 
tılmağa teşebbüsümüz muhtelif saf• 
h)far geçirdikten sonra Portekiz hu
'<limetinin muvafakati lst~sal edilme. 
a ği iç.:n sukut etti. tsveçten vapur 
tedariki konuşmalarımız devam edip 
~tmektedir. Bu konuşmalarn müsbet 
bir neticeye varacağına emin olmak 
mümkün görünmüyor. Amerilradaki 
Panama bandıralı vapur!arın satın aıo 

lınması teşebbüsü de henüz kat'i saf• 
baya girmemiştir. Fakat bütün bunl"• 
ra mukabil Fransa lle muhariplerin 
'11alumatı altmda yapılan bazı Fran .. 
11ız vapurlarınm taraftm1zdn klralan
'T'!Mı müzakereleri kat'i ve müsbet bir 
T!f'ticeye varmak istidadını göstennl•• 
tir Fakat henUz kat'i ve müsbet neti• 
·eve varı!mış değildir. Maalesef son 
~l"dİ!'!elerin bu !şimlze zarar vermesi 
tntimali çoktur. Şayet muvaffak olur 
'ak hemen memleketteki buğday sfr• 
'lı:•ınu be!llemiye çalrşacağız. Bu böyle 
o makta beraber yardımlarm yapılma• 
m~smı ve vapurların temin edilmeme"" 
sini gÖT-Önünde bulundurmak ve sıır• 

fivab ona göre tanzim etmek her hal. 
de ihtiyat'ı ve hesaplı bir harekettir. 

c) % 25 ler - Hubu.bat hakkında 
% 25 kararını alırken bu yüzden eli
miz" geçecek hububatla hem orduyu, 
bem büyük şehirleri, hem de darlık 

mtrıtl\kalannı doyurduktan sonra her 
yerde tan,.im şartları yapabilmek için 
elimize ktfi hububat geçeceğini ümit 
ediyorduk. Çünkü istatistikler, Türkiye 
huhubatrnr 7 - 8 milyon ton olarak 
gfüıteriyor ve biz de bu hesaptan en
mlz,. hiç değilse bir buçuk mi?yon ton 
hububat geçireceğimizi ümit ediyor
duk Halbuki evdeki pazar çarştya uy
m<ıdı Ve neticede gördük ki, çift• 
çile~ hükO.mete borçlandığı rakam 
f!OO bin tonu zor tutuyor. Bu iki ra• 
kam arasındaki fark, aadece istatistik 
rakamlarmın mübalağalı tesbit edilmlş 
olmal!llndan neşet etmiyordu, Daha zr 
yade yine çiftçilerden intihap edilen 
ıubıışılarmm pek tabii olarak çiftçiyi 
krırumak arqılarndan ileri ge'iyordu. 
Benim dııyduklarm ve gördükleriır• 
den edindiğim kanaate göre, bu borç. 
hındrrma işi tekmil mahsul itlbariyle 
% 3 veya % 5 ağır, % 10 veya % 15 
mü1edil, üst tarafı da tamamen hafif 
olarak tesbit edilmiştir. Ve bu fark. 
blmayell olduğu muhakkak olan teır 

bit batan olmaktan ziyade, tesbitin, 
mııhıou!ün yeşil devrinde yaoılmıs ol• 
rnn-:mdan ileri gelml<;tir. Bu fark, 
mahsulün bo:r.ulmasmdan dolayı bazı 

rnahdut yerlerde çok ağrr bir durum 
yaratmıc::tır. 

Köylü borçlandığı mikdan bizi 
memnun edici bir tarzda munfa:r.;ıman 
ödemektedir. Köylünün borçlandığt 

mikd~rın az!'lğından doğan e,. ... ~işeyi 
kövlünün borcunu ırıunta:r.aman öıle.. 
mekt" olması büyük ni,bette izale er 
mictlr son bir kaç ay içindt!' hariçt,.n 
de (50) bin tona yakm buğdw it~• 
tirttik. Buıı:ün, lnıbnb;ıt vaziyetimiz en 
4fö;eleriml1~ lcmnen te!Ui etmekle be. 
nber her çeşit fiyat manevraşma mü~ 

1 
w_: bir şekilde defildir. tamamen hükt1rnet elinde bulunması-

Bu vaziyetin icap na rağmen, şeker iıi, memlekette se-
rt adunlarJ.a bir buhrana doğru ko:;-

ettirdiği tedbirler maktadır. Çünkü. ' 

Görülüyor ki, bu % 2S !er, elimize, a) Türkiyede istihlAk ~dilen teker 
her çeşit manevrayı yapmağa müsait miktarı, son senelerde 100 milyon ki
bir mikdar vermemiştir. Bıı yüzden ve loyu geçmiştir. 
blr de biraz evvel arzettiğim, beled'• b) Bu sene, kÖylümüziln etine bol.. 
yelerin ölçü!lüz ve hesapsız talepleri ca para geçtiği için istihlAkin 100 
yüzünden bıığday fivatları almış yürü. milyonu çok aşacağı muhakkaktır. 
müstür, Filvııki e!lm!zdeki mikdarla c) Bu sene şeker mahsulümüzün 
piyasaya müdahale etmiş olsaydık fj-ı 50 milyon kiloyu bulabilmesini Adeta 
yııtlarda geçici blr salah yaratabl!r. memnuniyetle karşılı:yaca~. 
cektik. Fakat biz bunu '5fapmadık. Ve d) Hariçten şeker tedariki imkAn
elimizd,.ki hububatı. dahıı kara gün ı.. tarı, gün geçtikçe zayıflamaktadır. 
cin saklamayı tercih ettik. Fakat bu Bu hakikatleri herkes bildiği için, 
intizar devresi devam ~erken İzmir, memlekette şeker sattşım eskisi gibi 
lsranbul, Ankara ve Zonguldak için •erbest bırakacak olursak, birkaç haf
Y.endllerlne bu2day tedarik hususun- ta sonra. harlalar için bile şeker bul
da tesb!t ettiğimiz tıırih yaklaşmaifa mak mümkün olmıyacaktır. İşte. bu 
ve böylece yeni bir fivat artmasr tt>h. hakikatleri gözönOnde tutan hille1l
likesi kendini hissettirnı.iye başladı. metlmiz, muhakkak bir buhran! bir 
Bunu ön!emek için fedakarlık yapmak iereceye kadar karşılamak için şu 
zaruretini duyduk ve bu şehirlere li• tedbirleri almakta mutabık kalmış_ 
zrm olan buğdayı, tecviz edebileceği- tır. 

miz bir fiyatla ve sıkı kayrtlarla ver• a) Buhrandan rnuztarlp olan 
meyi ve bunu imkan hasıl oldukça 1 600 000 vatanda$8 buıriinka fiyatla 
~erbest piyasadan alarak bir dereceye h~ ~Y nütus ba:;ına 600 gram şeker 
kadar kapamaf!ı muvafık gördük. BÖY• dağıtmak; 
lece bu şehirlc-rin vakti hali yerinde o· b) Gelecek sene pancar mtktarlnı 
lan insanlarına 300 gram ekmeği 5,5 ıırttTrmak ve pancar çiftçisini de 
ku1 uş foz!as!yle 14 kuruşa yedirmeğe memnun etmek tein, onlarm bu sene 
basladık. ıretirdiklerl her 100 kl1o pancar için, 

Gerek bu 1;1eniTlerd.ıe, gerek diğer ~endilerine birer kilo şeker vermek 
şehirlerde tesbit edilen ve tesbit edil• istiyoruz. 
mekte olan ve yekilnu bir buçuk mil• Geri 30 mfiyon kilo şeker kalıyor. 
yonu geçecek olan, dar ve sabit iratlı Bu miktar memleket ihHvacmın üçte 
ıatandaşlara eski ucuz fiyatla ekmek, l:ıirini teşkil etmektedir. İşin bu dü
un veya buğday vermeğe başl,.dık ve ~lü noktasmı bugüne kadar çöze
':lu yolda devam etmek kararındayız, tnQ,,.illı" 

Bütün bu hesaplar, eldeki hububat .. Kumaş tevziah ve 
mevcuduna ve bir de çiftçiden müte- iplik meselesi 
l):ılci a!acağımızın tahsiline dayanıyor. 
Bu suretle hesaplar ucu ııcuna ancak 
denir geliyor. Şayet haricin buğday 
yardımı devam eder, köylü makul n. 
yatlarla hububatını satarsa, seneyi az 
~ıkmtı ile geçirmek ve hesaba konul. 
mamış bazı darlıklan bl!'l"taraf etmek 
mümkün olacaktrr. Fakat tahsilde müş
külat olur, baricin buğday yardımı de· 
vam etmez veya hariçten bizim temin 
~tmemiz m'ümkün o1maz ve yeni, yeni 
ihtiyaçlar ve zaruretler karşısında ka• 
ıacak olursak, en sert tedbirlere ba~ 
vurmaktan asla çekinmiyeceğiz. Her 
halükarda bir buçuk milyon civarında 
tördüğümüz bu dar ve sabit gelirli 
ratandaşları asla sıkıntıda bırakmıya.ı 
·nğız (Bravo ttslerl). 

Ucuz fiyatla bulgur ve 
pirinç tevziah 

3 - Bulgur - Buhranın ve paha
lı'ığm en ağrr yükünü taşımakta olan 
ctar ve .ııabit gelirli vatandaşlara çok 
ıcu~ fiyatla bulgur v=ek kararı• 
ıı aldık, Bulgurlar hazrlanyor ve ye. 

llOnu ıs - 16 milyon kiloyu •ta" 
cııktır. Öyle sanıyonu ki, ~ n!ifusla 
bir aileye her ay beş ki!o bulgur ver• 
mek imkanım elde edeceğiz_ Bu isti• 
bmette yapılan me~aı hayli ilerlemiş
tir. Ordu da kendi bulgurunu ayrıca 
\ıa:ı:ırlamaktadır. 

4 - Pirinç - Plrinç için ayni Şt'W 

yi düşilndük. Memleket dahilindeki 
pırinçlerln % 15 ini tayin ettiğimiz fi• 
vatla, hububatta olduğu gibi, satm alı
yoruz- Bıı pirincin bir kısmını orduya, 
mılhlm bir ktsmmı da pahah!ık ku.r• 
banlanna, mfil olduğu fiyatla dağıta• 
n.itız., Umuyoruz ki. kendilerine ve· 
receğ!miz pirincin mikdarı, bul~run 

r:ıhnndan az olmıyacalı:tır. 

Zeytinyağı meselesinde 
hükumetin kararı 

5 - Yağ meselesi - Bugün mem
lekette mevcut yağ buhranı, garip 
olduğu kadar yersizdir. Daha dün, 
memlekette ehemmiyetli bir zeytin_ 
yağı stoku bulunduğunu herkes bili
yordu. Yaklaşan yeni sene mahsulü
nün de fena addedilmemesi lAzım 
geldiği söyleniyordu. Böyle olduğu 
halde, zeytinyağı fiyatları birdenbire 
flrladı. Bu fırlayışın gilnahtnı da, 
buğday ve diğer gıda maddelerine 
yüklemek istiyorlar. Bu iddla doğru 
olsaydı, yağdan sonra birer gıda olan 
zeytinyağı gibi mühim bir kısmı ha
rice çıkartlan üzüm ve fındığın da 
j"llğ fiyatların! hiç değilse takip et
mesi icap ederdi. Halbuki, bu iki 
mahsulümllzün fiyatı, diğerlerine na.. 
zaran düşük olmakta devam ediyor. 
Onun için, zeytinyağı fiyatının mü
ba!Ağalr fırlayışmın günaht, sadece 
bu işin geniş mikyasta ticaretini ya
pan mahdut insanlara aittir ve ver
dikleri sözlere rağmen bu fenalığI 
yapmışlardır. Bunu, herhalde unut
mamıya çalışacağız. (Bravo sesleri) 

Diz, yağ buhrantnı yenmek için, 
ŞU tedbirleri alıyoruz: 

a) Devletin muam~ vergisi ola_ 
rak almakta olduğu % 12,5 lan, bun
dan sonra aynen yağ alacağız ve bu
nun için kanun myibası Meclise ve
rildi. 

b) Zeytinyağı ve pamukyağı mah 
su!ünün % 15 sini de. tesbit ettiği
miz bir flyat;ı yani, 80 kuruşa satm 
almak karannı verdik Bu yolda e.. 
'imize, 7, 8 milyon kilo yağ geçece.ı 

~ini ümit ediyoruz Bununla bera
ber, bir taraftan ordumuzun ihtiya
cını ka~tıarken. diğer taraftan, buh
ranın en çok ıstırap duyan 1.600.000 
vatandaşın ytfkünü hafif1etmiye ça_ 
tışac~ğfr. Vereceğimiz ya~m fiyatı. 
maliyet fiyatı ofncak ve her ane:re 
her ay bir k!lolan fazla zeytl.nyağı 

n·v~ tı•rval!'t vPril~el<tir. 

Şeker buhranına karşı 
6 - Şeker aıeı>elesi - Mevcudu 

7 - Kumaş ve iplik meselesi 
Bugün. bu iş hakkında ağızdan ağıza 
kulaktan kulağa dolaşan cllmleler 
fUnlardır: El tezgılhlartnm adedi şa
~ılacak derecede arttyor. Evinde dört 
tezg&hı olan kimseler kolaylıkla zen_ 
Mn oluyorlar. HattA ikt tezı;ıftfo ohm 
lı:imaeler kolaylılı:a zengin oluyorlar. 
Hattl Ikt tezgahı olan bir adam, bunw 
lıırı ça!ıştırmak lüzıımumı dahi duY" 
maksrzm, kendisine çok ucuza ven1en 
"plikleri satmak suretiyle, rahat rahat 
geçfolyor. Çok ucııza verilen devlet 
lrumıışlım, elden ele geçerek. dört beş 
ınlı.li daha pahalı hal"lı:a satılıyor. Ka
r::ıncm bUyüklüğü btr çok sw1stima!1~· 
re yol açzyor. Acaba, başkalarmm 
h;ıksı:r: yere kazandıktan bu paralan 
devlete ltazanchrmak daha iyi olmaz 
mı? Bu sözlerin, be'!"hangi bir haki· 
katı ifade ettifiae ı\tpho yoktur. Bu 
iÜ:ı devlet elinde lşliyen müessesele
rin pek çoiu rararla işler b1r vaziyete 
düsmilıı,ıtür. Bu yolda devam, bizi Jr:ı:,• 
pıırımaaı zor açık!arl& kaf"ll lr:ar~ya 

brrakacaiı kadar iktısadi mezhebimiz 
>lan devletçiliği de hırpalayacafı için 
çolı: tehlikelidir. Buna rafmen, b1z 
devlet İ.flerlnde, bir fiyat intibakma 
gitmenin, daha mahzurlu olduğuna 
kanii:s. Onun Için. müesseselerimizi, 
sadece zararla işler bir halden çıkanı 
mayı, çok mahdııt ve mütevazi bir 
karlı. iktifa etmeyi, daha doğru bir yo~ 
sa)'lyoruz. Onun için, selameti, daha 
ziyade taksim ve tevzi yollarının JS" 

lahında görüyornz. Nitekim, bundan 
sonra kurtarmıya çalıştığrmuı 1 .600.000 
vatandaşın, parasız verilecek mlkdar 
haricinde, tarafmırrdan tesbit edilecek 
kumaş ihtiyacını resmi fiyatlarla, ken 
dilerine sağlam ve kontollü yoldan t<'• 
Mine ça!ışacaiu. Geri kalanlar tçin, 
daha emin bir yoldan aramağa devam 
edeceğiz. 

Kömür Barf iyatını tahdit 
etmek icap ediyor 

l! - Kömür meselesi - Bugün, her 
taraf~ bir kömür aıkm~ hissolunu• 
1c.r. ~n sene kışa, 250 bin ronluk 
bir stokla girmiııtik. Bu ııeneki sto· 
kumuz SO birı ton bile değildir. Bun• 
dan başka, şimendifer nakB.,atınm 

artması, fabrikaların gece, güncfuz ça. 

hşmalan ve k5ııffir istihsal eden llet" 
lf'ıin biraz daha yrpranması, kömüre 
ı::ıhtn ilıtlyacı hergiln arttırma ktadrr. 
Bun!ar geçen seneye nazaran zayıf 

yerlerimizdir. Kuvvettı yerlerimiz de 
şunlardır: 

a) Geçen sene, kömür ocakfan fld 
ay işliyemez bir hııle gelmişti Bu St• 

ne aJ'?ll halin tahaddüs etmemesi için 
daha tedbirliyiz. 

b) En mühim kömür ocaktan, bir 
kaç tünelden geçen bir dekovil battı 

ne limana ve şllnendifer!ere bailanrw 
yor. Bu fş, Klmınusa:ni içinde bitmiş 
olııca.ktır. 

c) Bn seneye kıı~r. kışm kömUr 
almıığa giden vapnrlar, d.ılg::ıh hava
l:ırda bannacak yerleri olmadığı tein, 
işlerini· yarım brrakarak İstanbula dö 
nüyorlar ve böylece çok kıymetli, çok 
zaman kaybediyor!ardı. Bu ııene, E• 
retli l!manını kısmen tcmlı:ledik. 

Böylece fırtınaya tutulan kömftr 
vapurlarına, bannacak bir liman temin 
eyledik ve vakit kaybının önüne geçıı 

miYt' çalıstık. Bütün bunlara rağmen, 
lı:ömür buhranı bertaraf edilmezse ki. 
edilemfyeceğl anlaşrlmaktadır, kömür 
aarliyatırun tahdidi için tedbirler ha· 
:ı:ır!adık. 

Kömür i3-inde, en miihim bir mest• 
le de, fiyat meselesidir. Zonruldalı 
m:ı.denlerl bir kaç senedir zararla işı 
l~y~n bir' müessese halini almıştır. 
Küciikten bashyan bu zarar, bu ıene 
tahammül edilmez bir yekO.na vanntf' 
tır Müesseseyi bundan kurtarmak Jçin 
flY!itlara ram yapmak :r:nnıretinl dtı• 

7UYOru~ Elycmı kömür. ckvle:t ~üJ 

')' /l .N 12 - 11 9'12 
essese1erine, tonu 14 !iraya, hususi mü ı Bu mı1ı:dan ıreçiyorsa bunlar komi~ 
csseselere de 9 kllsur liraya verlllyor. ,oo?arca tayin edilen ııara11 ödemi.ye 
Hem müessesyi zararlardan kurtar neebnrdurlar, 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Haydarpaşa Erkek L1ses1 bakkaliyesi bir sene müddetle ve senelik 

icarl pe~ verilmek şartiyle 30/11/942 Pazartesi günü saat 14 de Milli 
EmlAk Müdürlüğünde müteşekkil komisyonda kiraya verilecektir 

mıık, hem de ufak bir amortisman te"' 
min etmek için, bu fiyattan 21 liraya 
cıkarmak icap etmekte oldu~a kanl 
olduk. Daha ziyade ısmma ve ıaıt. 

:nak için kullanılan kok kömUrleriniıı 
fiyatında bu sene için bir değişiklilı 
7l1pmıyacafız. Yukarda tekrarladığ:ımn 
1.600.000 vatandaşa kömUr tedarik et" 
me!eri yolunu mümkün olduiu kadar 

'fi' .,... ... . • 

açık tutacağız., • · 
Arkadaşlar: ' 
Müsaade eder!leniz daha ~is vt 

umumi mahiyeti haiz olan varhk vet"• 

gis~ne gtTmeden evvel, buraya kadar i. 
zaba çalrştıfmı karllr ve mütalealarr 
mu:m ruhunu bir kaç cümle ile hiio 
Utsa edeceğim, Haftalarca sUren araşa 
tnma ve müzakerelerimizde, üç büyülı 
mana, hüldlmC'tinize rehberlik etınİG" 

tir: Ada!et, emniyet, tatbik kabillı 

yeti. 
a) Adalet aradık, omm Jçfn bllttln 

dikkat ve ihtimamnmzr, bu buhranın 
en ağır yükünil çeken ı,s - 2 milyoıı 
vatandaş etrafmda topladık. 

b) Emniyet aradık. 'tstedı1ı: ld, btı 
yapacaimıız iyilikler, ıruiisfunal edil· 
meı;in ve tıpkı maaş verilir gıDi ve
rilsin, Nasıl bir adam iki maaş alamı. 
yor ve nasıl bir memur maaşsız kal• 
mıyorısa, ytıpacaimırz iyilikler de, 
böy'e k.at'i ve emln bir yoldan yaptl
sm. Nitekim, daha şimdiden bu istı1cao 
metten talimatlar hazırlanmııı bulunu. 
yar. 

c) Tatbik kabiliyeti aradık. Elimiz
de olmıyan hiçbir şeyi vaadetmedik. 
Sııdece elimizde bulunan veya bulunııı 
cağına emin olunan şeyleri •aadettik 
Ayakkabı, kuma'$. buğılıı.y, bulgur, pi. 
rinç, yağ. şeker, hep elimizde mevcut 
o!an mallardır. 

Onun için, bu lı:ararlanmızm yürü· 
}'e~eğine ve ~ssolunur bfr selS.h yarli• 
tac:ığına eminiz. Vakıa, elimb:de ol. 
mıvan bicbir ~. vaadetmedik. "Fakat 
yaı>ııca~tt ivı1iklerln, buna münmı
sır k'lacağnu tfade etnılvoruz. Bmı. 

kiıı, elimize imkanlar geçtikçe, vere
ceğimiz manarm mikdarmı ve nevini 
ııu-ttrrmak, çoğaltmak ve bugün için 
tatbik sah&!lll?J teşkil eden, bir buçuk 
i!ti milyonlıık vatandaş mikdanm ço
ğaltmak emelindeyiz. Elverir ki, yenJ 
imkanlar, yeni iyiliklere yol açsın. 

Bu işlerin haricinde kalan yer!erde 
deo fiyatları başıbo~ bırakmıyacaflz. 

Az çok faydasına emln olduğumuz 
herhangi bir karan almakta asla te
renrliit etmiyeceğiz 

Yeni hazırlanan varlık 
vergisi kanunu 

9 - Varlık v.:rgfsi.._ 
Arkadaşlar, 

AJelilmum eı,ya fi"Yatlannm bugün. 
kü delice artışında filvaki istihsal ar 
lıfmm, itha?lt noksamnm, yanlış ted. 
birlt"r1n bflhaıısa doynnk bilmiyerı 

hının ft ihtfldr:ın geni~ hisseleri varı. 
dtr. Fakat blitnn bunlarm ~lrl kadar 
diğe"J" bir vakra vardır ki o da ted:-• 
viildeki T"ılrk parasmm mütemadiyen 
artması v-a 700 milyona çok yakta ... 
mış olmasıdtr. Nhıbeten ufak dertlere 
ilaç aran•rken bu büyUk parayı ihmal 
etmek bı"ttab1 doğru olmazdı. Onun i• 
çin diğer işler!e beraber bütün dik" 
kat ve ihtimamnntzı btı yara üstünde 
toıılamağa ve bir il~ç bulm::ıyı en Örı• 

de gelen bir vazife ııaydık. Bu iıı ı. 

çin tek yol tedavüle çıkan paranm bir 
lmmmn verd a1arak ıren c;ekmekten 
ibaı ettir. Ve bu geri ahı, başlıca harp 
yrllannda çok p&ra kazanın~ olanlar
ihın yapdma?ıdrr. ve yalmz bir def·· 
ya mahsus olarak almmalıdır. Bn mü• 
!!bazal.ara binaen btı fe için btr kıınun 
lbfhası hazırlamak zaruretini duy
duk. Uzun tetldklerden sonra hazırla• 
nan bu kanun liiyıöası başlıca ile; mat• 
rahtan para toplıyacaktrr. Bu matrah· 
l'l.r ehemmiyet sırasiyle şun!ardır: 

Tüccarlar, emlilı: ve akar aahipleri, 
bliyük çi.Itçrterdir. 

Harp yıllarında en çok parayı tile. 
carlar kazandığı için bu varlık vergi• 
l1nin en büyük yükünü bittabi onlar 
~asryacalrtrr. Esasen nevilere, ımıfla
ra ve zümrelere ayrılmış bu!unan ve 
verdikleri verıl ..-e yaptıkları Iı mıı

Hlnı olan bu ıırnlf mensuplan haloo 
kında kazandıktan para!arın komisyon 
o:a takdir edilen bir kısmım vergi o· 
'arıı.lı: istemekte tereddüt duymuyonı:r: 
(a'Jnşlar). Ve beş yiiz liradan aşağı 
IJir mükel!efiyet teklif etmemiş oldu• 
'umuza göre fakirleri ve zayıflan da 
bu vergiden tamamen muaf tııtmalı:taı. 

y:z. Bıı vergi münasebetiyle yaptığı

mız tetkiklerde büyük tüccarların ve 
baZ'I zümrelerin vergiden kaçmak YC• 

lunu nastl bulmu• olduklarını glSrcıo 

tek hayret ettılt ve istikbalde bu gibi 
•erg\ kaça1ı:çıhk1anna meydan verme
:nek ic;in tedbir!tt araetıracafn. (Al• 
m!ar). 

Bu vergi için ~ matnı.trmns lıanıo 
\ar, hamamlar, apartmanlardır. Burr 
'ıınn aahtpleıi bu vergi ne mn:enet 
kılınmıştır. Yalms aldıkan senelik ki. 
ra yek\hıu 2.500 Hrayr tecnilz ebm!:ıııo 

se bunlar 1çtn b1r mulceneflyet ,.oktur. 

'Oçiincii mattab btıyük çiftçilerdir, 
ı,\iyük çiftçiden lı:asrt 500 lirayı hiç 
91r işine halel getirmeden verebilecek 
~lftcidir. Bunlar mükelleftir ve bu 
nülı:el!eflyet hiçbir zaman bir çiftçinin 
ıarhğmm yüzde beşini tecavüz etmi
v~ektir. 

Verginin şahıslan g5re mfkdarmı 
~ltrşar lr:işıtllı: kom!ııyorılar tesbit e
decektfr. Bu komisyonlara vatı ve 
kaymakamlar riyaset edecek, defter
dar veya malmfidürleri de maliyeyi 
tf'msil edecekler, di~er dört ua h<\!k 
tıınfzndan intihap edilmiş olan bele"" 
diye, ticaret odasr veya ziraat odası 

azalan meyanından s~lect'ktir. Bu 
komisyonların verdiği kararlar kat'i 
ve nihaidir. 

Bu verginin tesbitl ve tahsili için 
uıman. geniş olarak bırakılmamıştır. 

çankü bu !ııi. para kuvvetiyle sııiis6 .. 

1

. 
m.ıJ!cre yol açılmıtSından ve her çeşit 

·tezvirattan korumak yolunu tutmayı 

hayrrh bıılduk. Onun için zamanı dar 
tuttuk. Bn sebeplerle vergilerin teıı. 

b\t ve i19.m kin 15 gün "koyduk. Bunu 
takip edC'tl 15 ıı:ün içinde tahsili şart 

koydulc. Bu miiıfdet! takin eden b!tin
cf h:ıftada yill'de bir fnh<rivle ikinci 
h:tftaclıı ise yüıo:de iki fazlasiyle tar. 
cifi şart lı:O$tuk. 

Parayı vercmiycnler fçin bir taraf• 
tan ta.hsm emva! kıınumınu harekete 
gecfrmekle beraber dif,.r taraftım mü
kellefleri amele te«kiHltrna göooermr. 
yi hem fşc;l tedıırilı:ini hem de l)ara 
tah~!1inı kC>l~vıı,tırıcı müeyyideler ad 
.,etHk (alkıs1ar). 

Be k:ınnn ile taldı> ettiğimi:ı: hcdt>f 
tf'davüld,.ki l)ara!an a,.altmak ve mem 
lf'lı:et lhtlvaclanmıza karşılık baT.rrla
malı:tır. Bn böyle olmakla beraber bu 
kanunun tatbikinden, Türk parasınm 
ktym~lenmui, ~uhteldr1er üzerinde 
totılanıın hatkbuğıunun sflinmes.i, ver• 
~ill"t'! ödemek için· blz:ı:aınıre sat1şa çı .. 

karrll'leak ma!1arm fiyatlarında blr i
tidal husule getirm~si gıoi tali favd?• 
lann tahuısül etmesi de imkan bari .. 
c!rıd" addedilemez. · ·~ 
Arkadaşlar, 

İçlnt!e bulunduğumuz ikttsadi buh· 
rantn başlıca zorluklarım ve bu zor• 
lu1clara ka~ı düşündüğümüıo: tedbirle. 
rl birer birer" •e bir kU! halinde ar
Zf'ttim. Yard1mlarını:ı: ve tadillerin37• 
le resanet ve kuvvet kazanacak olan 
t,.ıfi>irlerinlzin bu milcııdeledC'tl mut. 
laka galip ç&:acağına katly!yen ina· 
nıyonı:ı: (Alkııslar). Cünkü vatanım'• 
zıl'I bugllnkü çocuklarr yanlrr. büyük 
bir neslin evl~t1 ıı1"t d'elflldlr. Ayn! za~ 
mıında ökfisü~ diişmanlan yenen bü
ytilı: btr :ıesfin ta kencfürldlr (alkıslar). 

ZA v1 - İstanbul Emniyet San<lı_ 
ğındaJct 108 No. lu he!oı::ıb1mda kul
lanmakta ollu~m tatbik mühürümil 
zayi ettim. Yenisini kazdmıcağttndan 
eskls.tnin hakmü yoktur. Taksim A· 
yrızpap Ankara Palaa No, 10 da HD
aeyln kızı Zekiye Tekel'. 

KAYIP: İstanbul emniyet müdür_ 
lüğünden aldtğı.m ve İstanbul sıhhi
ye m.üdürlüğilne gönderilen bir tah
rlrata ilişik iki adet boş sıhht rapor 
varakalannı kaybettim. Bulanların 
lOtfen adresime göndermelerini rica 
ederim. Nlşanta! Mefl'utlyet mahal· 
ıeal ekmek fabrrkat1ı aokaöı 17 No. 
lbrahJm ÖztDrk. 

•Senelik kirası (1050) teminatı (79) Liradır. • 
İsteklilerin Türkiye Cümhuriyeti tebaasından ve hilsnühal eshabın

dan olduğuna dair zabıta, müddeiumumtlik ve sıhhiyeden alacaklar! ve
saik ve teminat makbuzlariyle birlikte mezkQr gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (1350) 

Muhammen Muvakkat Semti Mahallesi Sokaöı No. su Cinai 
kıymeti temlnatf 

• L. K. L. K. E•. ""' .... 
377 36 28 38 "ttsküdar İcadiye Mefcivan 2i ' 22 ) Ah§ap ~ 

} odalı eviP '~· 
) tamıunı 

378 24 28 39 .. Murat Reiıı Çarşı Cad.159 143 )1 • • 221 00 16 58 ,; Selami Ali Reislik- 22 18) 101 metN 
kütta 

4 ~ - ) murabbal 
)arsanın.ta. 

711 78 88 31 Boğazlı:! Anadolulıi- Körfez 
) mam% 

18 )' 
san 20 )20) ~ 

.s 72 1 Osküdal' İcadiye 
22 ) ) tamamı 

30 TürkAn-
hatun 28 34 l • • 

Yukarıda cins:! ve mevkileri yazılı gayri menkullerin mül.kiyeti 
tı~ak üzere on beş gün müddetle açfk arttmnaya çıkartlınıştır tııa':: 
lerı 27.11.942 Cuma günü saat 15 dedir. İsteklilrin Müdürlük Akarat 
Mahl1l!At kalemine müracaatları. (132S) ııra 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden 
Deniz fabrikalan muhasebesinde istihdam edilmek 5zere dört i1cret:tt 

memur ahancaktır. İsteklilerin dilekçe v.e icap eden vesikalariyle en geç 
15!1_1:1942 günü akşamına kadar Gölcük Deoiz Fabrlkalaı1 Genel. Mft... 
dürlilgüne müracaatları ve bu tarihten sonra vAki olacak mOraca~ 
rm nazarı itibara altnnnyacağı. (1221) 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden 
Okulumuz paralı yatllr talebenin ikinci taksit zamanı 1/12/94~ ~' 
Tahsilata şimdiden başlaruldığt i.IAn olunur. (1314) '· 

r-:b.!.~~~ . .'!!~ ... ~.~~~!!2~J' 1 Ye~rrPostane karştsmda Mimar Vedat Caddesinde 26 No. ya milra-

" caatları. 

...................................................... 

L .~:~:~: ~:!~~~.:·. ~~~:~ -~~:~.~~:;:!.~:~ -~·~~~~~ J 
Beher kllo51:1na 120 kuruş tahmin edilen 50 ton sığtr eti pazarlıkla sa

tın alınacaktır. Ibalesi 13.11.942 Cuma günü saat 15 te Tophanede M M 
V. İstanbul bir No. lı satın alma komisyonunda yaptlacaktır. Kat•İ ıe.: 
minatı 8500 liradfr, . Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

~ {266 ~· 1294) -Pazarlıkla 70.000 kflo pırasa alınacaktır. Kilosuna 20 kuruş tahıniıı 
edilmiştir. Kati teminatı 2100 liradır. Şartnamesi her gün öğleden sonra 
K~. da görülilr. İlıalesi 16/11/942 gilnü saat 14 de Tophanede M. M. v. 
Bır No. lu satın alına Ko. da yapılat>akttr. isteklilerin belli vakitte Ko 
na gelmeler,jc. ' (1168) ' 

~ " 
Paı rıtltla 70,000 kilo lahana alın:ıcaktır. Kllrısuna 20 kUruş fiyat 

tahmin edilmiştir. Kati tPminatı 2100 liradır. Şartnamesi her gün öğle
den sonra Ko. da görülür. İh:ılesl 18/11/ 942 günü saat 14 de Tophanede 
Bir No. lu Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin belli vakitte Ko. na 
gelmeleri. (1171) 

lstanbul lıdncl lflb Memurluğundan: 942/52 - Milflis Yıldrz sabık 

müsteciri Maryoseranm adliye yangınında yanan dosyasfnın yenilenmesi 
içln alacaklılarm toplanmıya daveti ve toplanmanın 23/11/942 Pazartesi 
günü saat 14 de yapdması takarrür etmiştir. 

Müflisin masasTna evvelce kaydedilmiş olan alacaklılarm ellerindeld 
vesaik ve vekillerin vekAletnameleriyle birlikte dairede hazır bulunma .. 
ları ilan olunur. (6716) 

~aJıip ve Neşrıyat Mud:tıru.: tla.lit Lutfi Oôrd.unclt 
Gazetecilik ve Neşriyat T. L. Ş. TAN Matbaası 

Çatal, Kaşık, Blçak, Muhtelif Cins Corao. Havlu 
Ve Battaniy~ Ahnacak 

ls+anbul Sanat Okulu Ahm Satım Komisyonu Başkanlığuldarl 
Parti Alınacak e,yanın Mlktan 

Na. nev'i 

1 Çatal, kaeık ve 100 düzüne 
bıçak 

2 Yün çorap 3000 Çfft 

3 Tire çorap (dahlll) 6000 · .. 
4 Tire çorap (harlcl) 3000 " 
~ Yüz havlusu 6000 adet 

8 Hamam havlusu 2000 ... 

7 Battaniye I. 530 • 

8 Battaniye n. 450 • 

Fiyatı 

Kurut 

2990 

70 

60 

110 

250 

750 

2200 

2000 

Tutarı 

LI. Ka. 

2990 

2100 

3600 

3300 

15000 

15000 

11660 

9000 

Katt teminatı 
LI. Ku. 

448 50 

315 

540 

495 

2250 

2250 

1749 

1350 

fhalo OİİD we ad --~ - 16/XI/1942 saat ıIO dl 

' 
16/XI/1942 saat 10,43 de 

16/XI/1942 saat n,30 da 

16/XI/1942 saat 14 de 
.., 

16/XI/1942 saat 14,30 da 

16/XI/1942 saat ıs de 
..., 

16/XI/1942 saat 15,30 da 

16/XI/1942 saat 16 da 

1 - Milstacelen teminine :zaruret basıl olan yukarıda yazılı (8) kalem tŞYa paz.arlıkla talibine ibaJıe d 
dilmek: üzere eksiltmeye ikonubnuştur. 

2 - İhale, Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde ~P.ı~ okul attın ft sa~ .... ~~ •alır• 
:rukartda gösterilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 

3 - Her parti ayn ayn ihale edilecektir. 
4 - tstek.lı1erhı iştirak ecleceklerl partiye ait kat.1 teminatı ihale saafinden evvet Yllksek ~ lllMıt 

l'taııebeclllğt veznesine yaytymnalan Veyahut teminat mektuplarını komisyon b~k.anliğına ibı:u etmleri lAııt 

dmdır. 
5 - lstekm.ertn bu. pazarlığa lJUrak edebilmeleri tç1n 2490 eayıh kamman kap ef.tirdı"ğ! ~ 

bı:ılunm.aları ,arıtır. 

8 - Yukarıda 7nıh 8 kalem ~~ alt tıftmııne fJe ~ ~rmek ~ 
Sanat okuhma başvurmalan. 

her gttn ,.,, ..... 
,(1233). t 


