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8 ü yük Millet Meclisinin dünkü toplantısında iaşe işleri, 
memurlara yardım ve fevkalôde kcizançlar hakkında 

Başvekilimiz beyanatta bulun 

Büyük Millet Meclisinin dün yaptığı tarihi toplantıda Başvekilimiz B. Şiikrü Saracoğlu nutk unu söylerken 

Hükümetin yeni kararlarına göre 

fevkalade kazandardan 
- -

- . - . --- ~ - . . ., - - - ' - . 
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Memurlara elbiselik kumaş ve kundura 
tevzii lşinin esasları tesbit olundu 

Halkın yaliacağı kömürün fiyatı artmıyacak 

Dar ve sôbit gelirli vatandaşlar 
asla sıkıntıda bırakılmıyacak 

Hükümet yeni 
tedbirlerini 
almıştır 

Falih Rıfkı ATAY 

. ~erkes Saracoğlu Hüküme
titıın tedbirleri ne olduğunu 
aayrn Başvekilin etraflı ve ay
~ınlık nutkunda n öğrenecek
tir. Bu te4,birler şöyle hulasa 
oluna b ilir: 1 - Ordu ve hal
km iaşesini emniyette bulun
~urnıak, 2 - Hayat pahalıh
gına karıtı koyamryan az ve 
değişmez gelir sahibi vatan
daşlara ucuz ekmek ve zanı
ri ihtiyaç maddelerini temin 
etnıek, 3 - Bu harp ı içinde 
kazanmış olanlardan, hem 
tnüstesn a ve bir defalık Hazi
~e'ye b ir ya'l"'drm hissesi olmak, 

u et:n de piyasadaki para bollu
r unu h afifle tmek Üzere, var-
ık ve r gisi a lmak! 

Ba§vekil, içinde bulunduğu
~u.z sıkıntının seb eplerini ve lç yıllık seyrini izah etmiştir. 

1 ~k mesul, ha rptir : onu ne ön-
e- ıyebilird ik, n e de onun bulaş
~ lnasına, genişlemesine ve uza

:.?-s!!Ja müd ah a le edebilird ik . 
b Uyuk b ir ordu tutmak, onu 
t ,?Y~na kuvvetlendirmek, her 
Urlu masraflarını yüklenmek 

zo '"unda idi k. Bu fazla mas
- t•aflar, ta~amiyle, b izim gİttik

Çe daha dar a düşen kaynakla· 
• ~1?llzdan sağlanacaktı. Bunun 

~ın vatandaşlar H a zine 'ye d a
l a çok yardımda bulunacak.
l ar, geçin buhı·anının sıkıntı-
arını kab ul edece kler ve müs

tesna zamanların vatandaşlık 
'Vazifeler in i paylaşacaklar ve 

e· r~Pacaklardı. İkinci mesııl , 
qenıen hemen umumi ve suur· 

~ S onu 3 üncü sayfada. ) · 

1 

B~-ük Millet Mccfüi dün saat 10 <la ı Sükrü ~aracoğlu'nun bcya.natınt a.y • 
Sem~o Gü.naltay'ıo rcİ<o[İğİn<le toplan- nl·n acşre<lıyoruz: 
ım~tu. Cehe açılınca Reis sözü &şve • j - __ Arkad3:~1a.r; . . . 

1 
kiliıni:ı: Sükrü Sara<'(lğlu'na vermiştir. Musaadeuızle hctnen ıııe gırıyo • 

BaşvekiLimi7 ~ddeıli alkı~lar arasın· rum_. , 
da '-ürnüye ~elmiş ve llüküıneıin iaşe Sızler Ankara. cla:1 a_Yrılırken, h er 
meseleleri, hayat pahalılığı ve llüküme- tarafta. ve her malda bır kıpırtı baş. 
!'!• al-' - · .. 1 • _ _,L. k laclı. Fıyat kıpırtısı. 

n uıgı yenı ve mu ıım t. ..... ı>ır ve arar· Bu k 1 1 b. · • d 
ı fi b" .,,ı _·ıc1 · h · · ıpır ı. <ar ır T.aml'ln ıçın e, 
ar;,_~~.; . 1.r .~~eh mı etmı~td· . yürüyüşe inkılap etti ve bu ytirtiyüş 

LTd.'JV 1 muzın eyanau , c ısın çok sUratle bir koşuya ve bir kOISUl'l-
QOk samıi.mi ca. ... vip t<.'7-<'lhürlcrirle karşı.· ~ 
laomıı, ve sık şık alkışlanmı';lttt'. <Sonu 5 inci sayfada) 
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Varhk vergisi 
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dün ·ittifakla kabul edi idi 

Bunu yalnız tüccarlar 
büyük çiftçiler ve irat 
sahipleri verecektir 

Varlık H·rı.d•İ hakkındaki k:ınun ı:ı, ihası, Bü> ük )lillct ~lcdi,inin dunk ü top • 
laııtı; ı ncla ittifakla kahul edilmiştir. Kamın layihası ıüccarlan, bu,-ük çiftçileri, yıl· 
lık ir;ıdı 2500 liradan )'Ukarı olan bio:ı sahiı>lcrini ~iimulü içine almaktadır. Vcrııi 
mikclarlarını en hıirıik miilkire :ı.mirinin rei,Jijlin<lcki komis}'\mlar ta}İn ve t~iı 
edeceklenlir. Komi,)oıılar v.11ilderini on ıı.c, ııün içinde hirirenkler<lir. Komi\)'<XI· 
!arın vere(cklcri kar.ırlar nihai ve k.ııi malıi} ett(."(lir, 1'>11nl<tra kar<>ı i<fari ve adli ka· 
ı_a merdl~rindc dha a.;ılaııııı-.ırnkıır. Vc-rı..; nıiikl'lleflcri vcrıriyi il1n tarihinden 
iıil'>aren 15 ırün içinde Ö<lcnıİ)e nıedmrdurlar, İç;tbıncla hıı mu<l<ll'tin ı:eçme-.i bek· 
lcnmeclen nıiikl'ileflcrin malları iiıcriııe ihıiyaı hani de korıahikclk tir. 15 KÜn 
içinde yaıırılm ı )11D vcrl!ilcrc hirind hafrn İ\'İn )ü,<le bir, ikinci hafıa için yi'rrde 2 
ilhc olunacaktır. Hmdarını hıına rnğmcn ixlcmi}enlc-r hıır~-1.ırıııı tamamen ödcyin
cİ}c kadar, a)-rıra mcnıkkcıin hl•rhanı,:i bir )erinde umumi hi11n~ılcr<le ç.liıştırıb· 
caklardır. 

l.rıyiha<la alınııcak \crı.,'"İler için nıiihim teminat hükümleri de ,·arclır. Mükellef· 
!erin ikamctı:arlarında, karı H'}a kocat.ıri> il' birlikte u,uJ ve füruj;lariylc kardeşle· 
rine aiı diil.. kiın, maj:.ıza, depo. ambar, fabrika, imalathane ve brnıl.ıra betı'.ler yer -
!erdeki l'>üıün nıc:nkul mallarla. ı::arri menkuller bu kanunla alınarak verııioin ıe· 
mina rı hükmündedirler. Büyük Milleı Meclhi tarafından ittifakla hbul edilip hu· 
eünlcü Re-;mi Gazeıe'de ne,redilmİ< olan bu kanun proj...•İnin mucip s~pleriylc 
metnioi aynen sütunlarımıza alıyoruz.: , ( Son u 2 i~cı sayfa.da ) 
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Ba§vekilimiz Büyük Millet Meclisi kürsüsünde 

Büyük Millet Meclisinin 

' 
dünkü görüşmelerinde 

Varhk vergisi 
Kanun projesi 

' 

kabul olundu 
B\U"il'k: Mtl1et Mecl:lı!ıl ıliln ıoMt 10 da 

Şemsetun GünaıtaY'ırı ba.$\Canlıfrında 
t.oplanmıştır. Oelsenlın acıımaınm müte
ııkl1' reJtı; Hükümetce Meclise llC'\1cedtl· 
mil olan tevkalAde kanu11l:t1' dolayısi)•le 

Bıuıveldl Şükrü Sanıroirlu'nun be>'ıınatta 
bu1'1.ınacaQ"ını btldlnTltıl ve Baı;vek.'11 Wllr· 

8üYe ıreı~ tam metntm aynca b!1<11.rd1-

tımrz ~·anatta bulunmuşlardır. 

B. Rana Tarhan'ın sözleri 
B. Rina Tamao ~tic ID: 

"- Sayın Bnş,·ekilimizirı beyanları
nın ba-ri7 va~ft: hadiselerin •amimi tab
ii li ve ıziiçlükleri yenmek için )'el!Iİ ~ • 
l>irler almak azminin mevcudi)'etidi.r. 

Bu 7İhni}'ede yenilmiyecck güçlük 
yoktur. Sözlerime bu itimat cüml~yle 
l'>a•ladıl<ıaııı 'ôOnra mfuaadcni7k: büyu'k 

Hitler 

Fransız milletine 
bir me:aj yolladı 

- ve -

yeni işgal kararının 

sebeplerini anlattl 

Fransa 

cenuptan istila 
olunacağı i~in 

-HlTL ER

İşgal kararını vermek 

zorunda kaldı 

Alman ordusunun düşman Mareşal Petain'e yolladığı 
olarak gelmediğini söylüyor ı mektupta böyle diyor. 

Berlltı., 11 a.e.. - .Mmaın Dev'let 1 Berli1L, 11 a.a.. - D.N.B. bildi!t • 
Reiı;:i Hitler FM.nS!Z mffietine hita- yor ı 

(Softa 6 ttııe1 say.fada) (Somı 6 ma --~ 
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Şirlıal 
Afrika 

teslim oldu 
Tunus teslim olan 

bölgeye dahil değil 

Müttefikler Tunus'ta 
hızla ilerliyorlar 

V ichy, 11 a.a. - Habel'le r na.zır. 
lı~ı bildiriyor : 

Caı:ıablanka'da biltiln mukavemet 
vasıtalan 11ona ermiş olduğundan a· 

Tunus' o 
almanlar 
mı cıktı? 

..:» 

Haber Tunus'tan 

yalanlanıyor 

Müttefik kıfalan 
Tun us' a girdiler 

l.ond-ra, ı 1 &.a. - ~ u,.. 
naklardan bildirilcliğine göre, alınaa 
av uçıaklan ve uçakla nakle dilen a l
man kıtalan Tunus'& inmişlerdir. 

Med1sm büyük bmo a!Akıı. ve dikkatle 

taıkt'IJ ve sık sık S(lrokM aJkış!ıarla karıı· 

ladliı bu mı1lru müte-ııkttıen r""'9 eözü 

MU8takıl1 GNP R.E"l6 Vdk.Ui AK RAna Tar
hn n 'a bım.knuşlır. 

al.ika ile dinlecli~imiz bey;ınlarında h a • ( Sonn 6 mc:ı sayfada) (Sonu 6 ıocı _,fadııı) 

hi~ huyurdukla:n iki ~ t~İ-r hak · 111111111111111111111111 
kında GrupumU7.Ufl gonı~erım anede • 

rim. 1 KAH!RE'YE GÔRE: 
CS<ınw 4. f!'lld! ııeyfada) 1---.. .... ·--,------

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

:-·- c EZ,...~ ~-:r-- ('.) 
l ı .... - " i \,.-· -· . :::. 
• f • ., 

FRA_!.#Sll 31MAL AFRİKA5f\ ~ 

\Julıasamaıın durduğu bildicilen Fas ..-e Cemir1e mi"ıtıefıldenn ~rdi1<leri Tunu'"' 
ve Alman . iıalran km"etleri tarafından i~~le b~amıo 

haosıı top.raK!armı &<»terir harta. 

Bugbug önünde 
savaılar oluyor 

Esirlerle 
malzameyi toplama 

işi devam ediyor 
K ahire, 11 a .a . - Ortaşark İngili:t 

Umumi Karargfıhının tebliği : 
10 sonı:eşrinde sahil boyU yolunca 

il e rllyen kuvvetlf'rimiz, düşmanı Sidi 
Barran i'de n kovmuşlar ve Bugbug'
cla cltişma n artçılanna hUcum etmiş
lerclir. 

Esirleri ve muharebe mevdanıncla 
bırtıkılmı;ı olan düşman malumesi • 
ni toplamak muazzam işi devam e • 
-iiyor . 

g.ıo ııonte.şrin gec~. a$tır ve orta 
bomba uçaklanmn: Sollum etrafın. 
ela tahşit eclilmiA olan diı:;man ıa~ıt 
Ya.eıtalarına y eniden hücumler yap • 

(Soou ' 1DCI 6&)faıda) 

M!HVER'E GÖRE: 

12 ingiliz tankı 
lahribedildi 

Mısır savaşı 
tesbit edilen plôna 

göre devam ediyor 
Berlin, 11 a a. - Bu~inkll t'l""!l'll 

tdbl ig-e ~öre Mısır cephesinde alman 
ve italyan kıtalan mtıvaffakıvetli 
muharebelercie 12 düşman tankı tah
rilletmişlerclir. Muharebeler t.." !'!bit 
edilen pliina gör!' devam etmekterlir. 

İngiliz havıı. lrnv\•tl::ri dött ueak 
kaybetmiştir. 

ltalyan resmi tebliği 
Roma, 11 a ıt. - İtalyan umu m i 

karargahının tebliği : 

Mrsır cephesinde, ltah-an v e almıtn 
kıtalarının evvelden tespit edilmia 

(Sonu 6 ıocı S&) Uiia.) 
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Varlık vergisi 
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Bunu yalnız tüccarlar büyük 
çiftçi er ve irat sahipleri verecektir 

( BAşı 1 inci Mlyfacla ) 

Mucip sebepler 
&~lı kanun layihasında, gelir ve 

'VarLk ~ahiplerinin varlıkları •e f~kalfıde 
kazançları İı7e.rınden ahrmıak •·e bır de· 
faya mah~u~ olmak u1ere fe-.,kal;ıde bir 
mukellefiyet ıeşi~ olunmaktadır. 

Flu miihllefiyete tabı tutulacak olan· 
lar d..;rı 7.Ümreye a)Tılmışur: 

1) Kaunç verı:ı.si mukellefleri ile bu 
Wt"$Cİden muaf olmakJn beraber huhran 
vergisine tahi turulan bir kı~ım mükel -
lefler, 2) Kaznıtı C'lan çi{ıçiler, 3) Mu-
ayyen hir gA\'fl iradın ve,a kı)"meıin 
fC'Vkinde bina! arsaları bulunanlar, 
4) Bu :rumrelerı ında kalnn \e l9W 
sene-ıinden hP.ri ticaret '\'C ~anatll\ uğra~

hJh halde li)·ihanın rneri)eıe gireceği ta· 

rihıe işlerini bırakrnıt bulunanlar. 
Şu ta<nif dahilinde ver,&İ, kazanç ve 

gelir ~ııhiplerıni ve dl\ha 1iyade ikıı~a<li 
fArtlann dulığından doğ.'ln guçhikleri 
istı<mar ederek yüksek kazançlar el<le et
tikleri halde kazançl&rı ile miııena ip de
ncede ver~i vermi)'enleri istıhdaf et • 
mekte Vt' içinde hulunchığumur fe-. k.ıU· 
de va1iyetin icabettirdiği fedal<lrlıj:a., 

bunları da kazanç "Ve kudre"tleri) le mü • 
~a<ip bir derecede iştirak ettirmek 
mak~adını giitm~tedir. 

Mukt lleflerin mali i,titaatını, ba•ı· 
nın ek!eriyeti ticaret ve :Mraat oc:laları 
ve belediye meclisleri lzuı gibi halk mü .. 
ııw;~illerinden terel>küp eden koınis>-on
lar tayin edecektir. 

T.iyıh,.nın e•i\$lt noktıtlan hund.ın 
ibaret o)tlf' ve.rginin tarh ve tahsili hak
kında da icaheden hükümle.r dercedilmiş 
bulunrr,.:,kradır. 

M uvakkat Encümen 
mazbatası 

Maliye Veklleti tarafından hazırla • 
ııank icra Vekilleri Heye"tinın !). :XI. 9i2 
carıhli toplantısında Yiıksek Ml'clisc ar· 
a ka.rarla.ştırılan Varlık Vergisine dair 
kanun liyihasımn Adlı)e, Buıçc, İkcı•at 
~ Maliye Encumenlerince .,.eçilectk ~~er 
izadan müı~kkil bır Muvakkat l ncü -
mende tttkikı, Umumi Heyerın, 1 l. XL 
942 tarihli toplantısında karar altın;ı a
lınması u:rerine bu k.'\rara tevfikan top
la.nan en<umenimiz a..lı geçen kanun ll
yiha.~ını Ba$VekiJ ve ;\hli)e Vekilinin hu· 
zuriyle tetkik ve mü1akere ederd< aşağı
da arzıolunan nMİcelcre varmı,ıır. 

Servet ve gelir sahiplerinin varlık ve 
ı..lcallde kllzançları iızerinden bir defa· 
ya mah~' olmak iiıere alınma~ı ıe:.Jif 
olunan ver,l!inio, umumi hacları llpha
mn munp sebeplerinde be)an olunan 
esa,slar dairesinde t~is ve ciba}etİ lüzu.. 
nw, Huküm« tarafından enciinıcnimiTe 

vorrilen iuhat neııce~iodc vu11ılıla bclır· 
ırıiş oldujundan U}lha, h(')eti umumi -
,.esi itib.ri)'le ve rerlerin itrifaki) it• ka -
bule şayıtn Jtöriılerek birinC'i, ikind. üçün
tü, yf'diııci, on ikinci, on üçündi ve on 
dördüncıi maddeltrde daha 1iyade ı.ıt • 
bilcata taalluk eden han deiiişiklikler 
yapılmıŞtır. Birinci maddede yapılan de
ği~iklik i, kelim~i yerine <en et kelime· 
Jİnin İkamesiru:len ihare~ıi r. Bu 'ureıfe 
ll'Clir ~ kuanç sahipleri)'le afelıtl.ık ka
rnımın şıimuliıne ,1?1ren ml'ıkellcfkr d.ıha 

uımımi bir ibare ile ve herhangi hir tc· 
reddüde mahal vemıi}ccck ,ekilclc ifade 
edilmi1 hu lunımıı.ktad ı r. 

Varlık Vergi~ine tahi olan mukellef
lflotlen Mhis ola-o ıldnci maddenin A ve 
B fıkı&lan a}"Tlen kahul edilmi,, C fık • 
ra.~ında verp mevzuıına dahil ana kıy • 
meti on beş bin liradan b~ hın liraya 
indirilmekle beraber arsmın şehir ve ka
sabalarda hulunması, tiC"aret ve •ıı.nat i~· 
lerinde kullanılmak üzere kirıılanabil -
mesi~ dair olan ka>ıılar kaldırılmı~ıır. 
!kından başka aynı maddenin c ve n fık
nl:ırın ı n mak1ad1 tamamen ifade e<lcrel< 
teldlde yeni ha<tan tıın7İmi " me<lek • 
lffl. tacir, komisyoncı.ı, telhl 'era <İm· 
far ofmadı~ halde 19~1') sffie§indrn be· 
ri velev bir defaya müoo:ı•ır o)§a bile 
tİC'arİ muamelelere tava•sııt ederek ko -
m isyon ve yahut tıw:ı.•sııt mukabili ()fa • 
tak her ne nam ile olu"a ol•\'tı fl'Jrıt ve· 
ya ayniyat alanların da ver,d nnikellefle
ri ara.•ına İthali verııinin tMi~ malrnıdına 
UV"'1n gorülmü,nır Oçı'incü mad<leııin 
t.irinri fıkraq muhtelif ml'ıkellefi>e-t 
z:üm relerinden iki ve dııha 1i•ııcle•inc ı1 ı· 
h il ôlanhlr hakkında )'llJlıfac:ık mıı:ımelc· 
yi ac;ıkça .ı:n•ıermekreclir. lJmLtmi, nıiıl 

hak ve hmıı•İ hiirçelerle helC"diı e hiitçr · 
!erinde-o ve ~1>~9 •ayılı kanona tahi nıiı· 

~elerclen tahsi•at. maa< 'e ücret alan· 
larla kadm)ıt mıhtt>nidAn ) rvmi)<' ile j,_ 

rihtlam edifenlefln varlık 'e·ci<indcn i,
ri•naları. kendilerini' temin eırnı'kıe ol 
cfukları knanc; h~clll'rine nanr.ın •erin 
de b ir ted"ıirdir. "ıı l<a•hr ki hu ı:ihilnir 
ikinci m1'dclP.nin .\ . TI C. n fıl<.,Jrn hiik 
müne ı;"İrl'n m\ıkellefi•rtleri haki oldu • 
Juna ırore fıkranın h.,.~ı.an~i hir ılıihı.• 

mahal ver<nİ\ccek $tkilrlP kıılMTic alın 
ması rtr<ihe •avan ı;::örülrı;:i«ür. 

tkinri maddede )azılı •enet ve ka 
zatıç ~ahiplerinin mıikellefoeı derecele
rini te5hit etmtk ü~ere her \'ılİ)CI ı.•e ka
za merkezinde rnahallİ'I rn bii> ıık miil · 
lciye lmirinın reı•liği ahında en bü)irk 
mal memunından 'e rinret odalariyle hc
~i~lerc:e kendi 11aları :ıra•ındarı •ec;i· 
lec~k iki~r Aladan mÜtl"<ekkil hir '~-a 
müteaddit komi•>-on kurulmJl.:tatlır Bu
na d air olan )edinci nıadıl~e ticııret 
~ı bultınmıyan )erlercl<' hu odanın se· 
~ii b alar yerine kimll'rin ve na'1l •e
plettlcleri hakkında bir Fıkra ılh-e5i hu 
1:11ti ;-.rlerde komiı;..'Onların kola;ca te<ki
l tne iınklıı verir. 12 H' l 'I ünciı madde
lerde yapılan ibare deği,iklıjii ve ilave
ler 11 inci madde ile tena7.ur 'e ahen<>i 

• tmıin b~kımın<lan faydalı ızörülmÜ<tÜr. 
U.yiha yukarda arıedılen taclillerlc 

unıumi heyetin tıtwihine arndilmt>k •c 
a~U<MI efıemmivttine hinaen mÜ•tıtcl'· 

lııın miiztkerf! Milmek ricasiyle Yuk<ek ..... ~. 

Varlık vergisi kanun / .cayri menkul ~ahiplerin<lc ir.ıt ve vergi 
J A 'h kt}meti nııktarlımnı ~c;ıdcn ı:eçirnıcklc 
ayı ası 1 beraher hunlarla muka})<:l nlm.ık\171!1 

Dıin Bü)ük Millet Mecli~inde kabul edinetekleri kanaate gıirc t~ktlır \C ı~-
edilen Yarlık Verııi<İ Kamın lıİ)'lha<ınt 
aynen a,ağı) ,ı ko} uı onız 

V erginin mevzuu 
Mııd<lc l - Sl·neı \l' k.11.ıııç Mhİfl· 

lerinın 'Cl'\ etleri 'c fc, k.11"1.<fe k31MK,;l.ırı 
tıTcrindcn alınm:ık \C hir defaya ma!Hu5 
olm ık ıiıerc (V.ırl ık Veq.:isi) adiyle hiı 
miıkdlcfi><'l ıe'h edilmiştir. 

~t:ıcldc ı - Varlık H·rgic<>i a~aj:;ıda 
ra11lı ıümrelere d.ıhil olan hakiki ve 
hııknıi şahısl:ırd ın alınır: 

A) 2395 ve 272R "1} ılı k,ınunhırla t:"k 
ve ı.ıılillcri nıucihince nıukl'll<'f bulun.ın· 
hr: 

B) Tiıiriık ı;iftçiler (hü,·ük çıftçi<k'fl 
maksat, işinin İ<lar<'~İne \e Hisaıine halel 
gctirnıcksiıin hu nıukcllcfiH•ti ifa t'<lc· 
hil~kll·ri hıı k.ınuntla ranlı komi•}"<>n· 
lamı ıc,hiı edilenlerdir); 

C) Ull<lclerincle bulun.ın hinal.ırın \C 

his5eli i,e hi~s('Cl.trl.ırının lıi"<'IC'rinc dıi· 
şen hir >ıllık J;3Hİ <afi ir.ıdı yekiımı 
2.500 liradan \e arsalarının \ergide ın11· 
kan et kıı meılcri 5.ooo liradro yukarı 
bulunan ,.e 1'11 miktarların ıen7ilindcrı 
<onra müıeb.ıki irat ve kı\lncılerlc hu 
vergi) i \Crchileceği k()nıİ~\onl.ırca ka
ra rlnştı rıl:ınlar; 

[)) 19'9 senesin~lenheri 2;95 ve 272R 
5.1)'11ı kanunlar mıKihime \Crgi)•e tabi 
hi r ij ve teschhiısle uğra~rığı halde hu 
k:ınıınun nc5ri t.ır!hin<le i'ini ıerk, de · 
\ir ' C)a ıa\fİ)•e eımı' bulunanlar; 

I') Meslekleri ıadr, komi,\nncu, tel· 
l..tl \C} a •im,.ır olnıadı,iiı h ıltle ı 9W ""· 
n<''indt'nbcri \elcv bır ılcf.ı>~ı miinr.ı•ır 
of,,ı hile cimri nııı ımclclere t,l\'l,.,uı tde· 
rek komh}on \C ) .ıhut c.ı, ·'"Ut mı.ık:ıhi • 
fi ol.ır.ık her ne nam ile ıılur5a o',un pa· 
ra \C').1 aynipı al mı~ olanlar: 

ı\hıfdc .3 - ikinci m:ıddıde p1ılı 
miiıkdlt'fi)er 111nırderinden ıki \era dah.ı 
1iradr,ine d~lıil ol.ınl.ır hıı ;oiıınrelerin 
her lıirirıde arrı :ıytı mukelll.'f ıurulurlar, 

l mumi, miifhıık \e huw•i buıçelerlc 
l)(;le·dİ)e bütçelerinden \e 36<;!) numara· 
lı kanuna r.ıbi miics~e-;clcrdt·n c~h,is.ıı, 
ma.15 •c ucret alanlarla L"'lroya mu~ıe -
niılen v~-ınhe ile i'cihdam ('(lılcnler ral· 
nız hıı nı:ı:ı,, tahsisat, ücret "e )C'\miıe
lc·rindl'n dol\\ ı ikinci m:ı<l<lcnin A fıkr.ı· 

'1nd ıl..i ınııktllcfi, l'fl' ı:.1hi değildirler. 
M.ıdde ·! - 111'7 ~aulı hına "ergi,i 

kanunuııon 3 lınc(i ve IR.3' <:1} ılı araıi 
vergisi k.ınum.ınun 2 inci nrnclclc'inde <:t· 

) ılı fıin.ı ve nr,.ı ,,ıhiplrri, ikinci m.ıdclc

niıı (C) fıkrasıml:ı ~azılı ıniikrllrfiıcr -
ıeıı nı•ı:ıf rumlur. 

Madde <; - \'erei. hakiki 'e lıiiknıi 
<ah1'l.1r n;ımlarına tarfıolunur ve t">hanı· 
lı 'e r<ham,11 şiıi<etlerde hi\<eye hakıl· 
nı.ık,11111 •irkeıin menkul ve ga) rimcn . 
kul varlıfının t~mamı iiıerilltl< n alınır. 

V erginin miktarı 
Mad<le 6 - Yedinci mad<lcde yanlı 

kıımi~ıoııl.ır, ikınci mad<ll-<le >·uılı nıu
kelldlı:rin miikel )(•fi, et dercC"el<"rini, her 
nılıkl·llef namına 19 i l >•lımla ve tirare· 
ıini tl·rk, cle"ir v<"ya ta<fi)e c·ırniş olan· 
!ar için terk, devir ''e}'ll ta,fi}eyc rekacl
tliiın C'<ien "'>n yılda tarh<"<lılmiş "C> a 
talıakkul,; eııirilmi, vergi miktarlarını: 
çifıçilcrdc mirkellefin 1irai vuİ}etini ve 

Günün mevzular1 ; 

DOLU BİR 

lıiı etlerlcr. ,\nrnk ı W5 ~.1}1lı k.ıııunun 

11 inci m.ıddc•ı hu1'r!liı d.ıiıc,ıııtlı: k.11..ınç 

hc}anıı.ımı:krıne bil:ııu,ıı r.ıı>tt-ıııH k ıncc

huri)ctİn<lc bulunan anoııinı, komandit, 
linıircı \C \crma)·c•İ iin·rİn<lc kuan~· da· 
ı'.;ıtan kooperatif şirkctl<·rin u·r~ileri, 

19ll tak,inı )ılın:ı H'}a ticari )ılına vc 
ti«ırerhanckrini rerk, dC'\ ir ve t.ı,fi> e et· 
nıis obnl.ır da terk, ck·,ir ve ıasfneyc 

ıcka<khını ('(frn ~n <CfK')C :ıiı ~:ıfi kuan· 
cının > i11ılc elli,inden :ı,a;::'t •e anonim 
şirkcıler.Je >ünle ) eınıişiııden yuk.ırı oln· 
OlJL 

İkiııd nı:ıddenin (il) fl .r.mn<la }'3· 

1111 çifıçilc·rin miıl·a·lll'fİ)ctlcri de var . 
lıkl.ırının ) ÜHle h<'1ini ı:cçcm<'ı-

V erginin tarhı 
Madde 7 - Jkind ııı.ı<l<le<le ).1.ltlı 

şeneı \C k:vanç ,,ılıiı•kriııiıı mukdle · 
fi)et dı·rccderını tc<hiı eınıı·k uzcre her 
.. il:ı)et 'e kaıa nıcrkl·zlcriru:lc m.ıh.ıllin 
en bu} iık mulki)e mtmurıınLrn rcisliiiı 
altında en hti}tık malınemuruıı.i.ııı H 

ıiC".uet uıLılari> le hcl<.-tli) e!e!<C kenJi l· 
ıaları arıuıncl,ın scçillltk iki,er ı1z.ı ıl:ın 
m(ıte<;l'&..kil hir ve iıahın.L 1(iirc muıc.ıd· 
dit koml\)ı>n kurulur. Tkarec od.ısı hu
lunmı) an )l'rlcnle hu <Kl.ının <cçcce,ı:ı 

İl7.alar ıcrinc hdt"<liıcn:, lıaıiçıL-n tİC"areı 
~e ıiraarren ;rnlıpnlar .ıra,ından iki aıa 
sc~ ili r. 

En hii> ük miılkı)c ve rmıli}e nı<"nıur· 
J.ırı hll konıi,1,ını.ırd.\ hi1.zı ı 11\ılıınmak· 
l.ı mukclleftirll·ı. Aııtak h1ı-..kıı Lızl.ı 

knnıi<yon kurul.ın > .-rlt•rdc ı erhıp ulcu·k· 
ll'!'İ ımn11ırl.ırı tevkil l-.ld>ili•lcr, \C kL•n· 
dileri de ıt.ıltııı.ı ~orı: İ'IL<ii!.lcri konll'i· 
)Onl;mla l>uluıı.ıhilHcr. 

Komi,}onl.ırııı, l•tı) JI.. ~~'ıçileri t~ • 

hiı ıçin > ,ıp.ırni:ı ıo,. a:.tıl .. ·d.ı ticaret o
d.ı~ı \Crİnc /ir,ı:ıı rıd ı.J .. •ınca kcrxli :ın· 
1.ın ı;r,hın<l.tı. \t: huıunmıy,ı!'.I )C'rlcrdt 
helt-dııelertc lı.trı\tln \C ıir:ı.ıtıen anlı · 
pnl.ır ar."111<1.ı.ı 'l-çilcetk ı:..i lıa komİ5· 

)On.ı i)tİr.ık L"'ler. 
Korııi•ıoıı k.ıı.ırlMı L-k·~r'İ;(•ıle n·ri· 

lir, rcı ı..,nlc mü,.ıv,ıı lı.ılirı<lc rcı-ırı hu · 
lıtmlu,ı::u t.ır.ıf ter< ilı t'<liiir 

Madde ıı - Korıı"}'"'hı.r. )irl<cılerin 
mükellefiıeılerini tt-sl.ıiı tııi{:i sırada şe· 
riklt•rin ılc H•rH:tleri d<'rt'<c-ıim ve fov • 
kal:ıdc kaı,ını;l.ırını .ıra,ıır,ırak h11111.ırın 
ı.l.ı nıükellcfiıctlerini takdir <!<lcrlt•r. 

Ma<ldc 9 • Koıııi,ıonlar, muhtelif 
zümrelerini miikcllcfiıcı <lerN'cll"rini 
te,bit işini on hcş ~ün i~İn<le inınç ile 
mukcllcfıirler. nu nıiiıldct zarfında işıni 
hiıirenıİ\cn komisıı)nların memur olnıı· 

}11n İt7a'ı dej;i~tırilcrek )erlerine son 
nıc btı1 inrih.ıhında ıniintchihi sıuıi olan
lar .ıra'1ntlıtn bele<liı e rei,lcrim;c '<'çile· 
cck di>r<lcr zat alınmak •ureıiı le koınis • 
ı·onlann ih.ı~ı ramaml ınır. 

Ma<lde 10 - Mı.lkcllt'flerin ıı~hiti \1-

r:ı~ınd.ı konıi,yonlarc:.ı Ll0\ltulmu1 olan -
l.ırın i,imleri konıi•ıonl.ı~ın dağılnıa•ın· 
cl.ın iıihart•n l'n J:N; ıki ay içinde· varidat 
dairelerince ıt...,hiı olunarak 7 nci m ıddt 
hükmiı cl.ıirc,inde )l"nİdcn tl'~İl edilec<."k 
kom i•}'Onlara bildirilir. Komi,ınnlar 
,\,ami on beş ıt\in içinde bu mıikelldle
rin vergi miktarlarını kararla~tımııya 
mecburdurlar 

( Sonu 4 ünci.1 sayfada ) 

ÇALIŞMA -GÜNÜ 
K emal TURAN 

Büyük Mıllet Meclisi, yeni içtima j tr.AbirlC'rlndan faydalanacağım tek
yılmın secımlerle &e<;en ilk haftasın· ıar etmiştir. 

dan sonra, dunti dolu bir t;nlış!l1a ile 1 Ea.şv<"kil nlhayC't, bugünkü hnyat 
ge(.'ırdı. Öğlf>den ?nce BRş\~kllın , tn- pahalılığının muhlın bir funil! olan 
tıl. ııylanndak hıı<lrsPlnle ılerıyc alt rmra h:ıcmine ı-erlC<! tf'mastan çekin· 
Ilukltınl'l tNlhll'lt•rlnı ıçıne. nhın, be- rllf•mlş, en n{:ır va7Jfe ve mcsullyctl 
.ıaııatı dınlendl. Mustakıl (.rup Reısl almııktan ı:ekinmi)Pn bır D<'\IL't n
ılı• rlahn hır kııç mPb~s s<ız :ılıı.ı nk be· damı vıısfıylc Mı ilet Vckill!'rlnrtf'n, 
)aııııtı tıısvlbı•ttık.!rrını bazı temenni- hazırlnnıın yrni bir vPrgı kanununun 
leı ıyll' bırllktc soyledller . .MC'Cli~ de tasv1binı JstcnılşUr, "Varlık Veı gls:ı" 
sık n!kı.5lnrıyle !Saracoğlu'ııun gorüş- adını t~ıyan bu kanun dün bğlooen 
lcr inci<' ve karnrla.rındakı isabete ı.s- ı;onra ::\'fecll!ıtP miiznkrre ve kabul o-
1 ırıııktnl ifade ctmi§tl. . ıunclu. Böylece, Mlllı•t V<'kllleı-i, bil
. füts>ek!I, A~ ruı:ıa harbınlıı zaman yuk ıstırnı> kaynağı ııahnlılıfüı lrnrşı 
ılPCl(l(Jıkcc arlan teslrıyle hunlara IIukümf'tc<> dlışünııll'n ilk ann tP.d
kn~ı nlına.n t»dblrlerı tııılattıktan biri siıratlP tas\'lbctmış oldu. Ru hal 
sonm bu !Rdbirlerin değlştJrllmesı l· halk !'!kıntılarına karşı Meclisçe du~ 
cın hl'rkesr;e duyulan temayüllere yulan şiddetli alakanın bir lfııdC61-
gı«:mış ve nllııı~et geçen :1-az Huku- cllr. 
rnPtıııın aldığı kararlan tarihi akışı 
lçlnrlt' izah etmlı:;lJr. Saracoğlu, Tllrk 
ns'lliğlnin yıılnı7. samimlyl't~ olduğu

Başv"J<ll, Biiyük Meclise biltt\n 
meınl<•ket mesPlı>lc•rınl ger~•kten 
"milli asalet kai<ll'lerlmize uygun" 
bir "!!kilde "cesarı>tle, açık ve temiz 
hır yürokle" nnlattı. Millet Vf'kill(>ri 
<lr avnı ll«:llPt hl1:sl lçlncle HükUmr>te 
ı.:üvcıılni ve trohlrlerıne vardım nz • 
mini Meclis tarihinde ııZ rastlnn:ın 
bir vakıa Ilı> lfaclı> Ptti. Sabahley ıı 
heJ:ınatta hahsolunnn Varlık Vergisl
nın :Mecllsin ilk calışma gününde 
milznkere ve kabul Miilmesl. Sara<'oğ· 
lu Hükümetlne MlllC't VPkilll.'rlnin 
geni~ güvenin! belirten kuvvewı bır 
csP-rdlr. 

nu, Meclisin alkışlan lçlnr!P soyliye· 
rck y<'ni IC'dhirlcrın muvnHak olan 
\'C olmıyan tanıflarını sehe-pleriyle 
lılrl kte anlatmıştır. Memleket mese· 
lrlcı inin, biltiln samlmiliğlyle Biıyük 
.'.\l<'Clis kllrslisilnclen mlllı!tl"! du.rurul
mnsı Cunıhurıyet reJımlnln, dünya 
;ırtları fçındeki kuvvetini ifade c· 

dPr. Esııscm sonteşrın hıışında Yuce 
C:umhuı reisimiz, vatandaşlara vazl
ft'lc!rini hatırlatan bilyilk nutukla
rlyle yurdun bu (ç kudretin! butGn 
infütılı/m tanıtmıştı. B:ışvekıl Sara
coğlu ifa be:.nnntiyle dainıa ıızlz 
$l'f'lnıizin n1:t1Aı ~ığırdn olduğunu 
bir clnhn gi) tPrıniş oldu. 

Dasvekil, orrlu ile lir.hlrler halkının 
l•kmek ihtlyııcının ko.rşıl,ıııınış sayı
lacağın ı uzunra izahtan sonrn hııyrıt 
pıılı.ılılı~ıntln n ıstıı ap çeken snhlt 
gelırll Htlnnctnşlara ynpılacak yar-
dım için tutulan Pr<'nsıplcıl sr>b,..ple
rlyle birlikte tmlatm1ş1ır. Snrn<'oğlu 
bu kı~ım \·ntanıln$1tın ynlnız memur· 
l:u diye VMıflnnılırmıynr:ık h n"Yat· 
larını bugllniın "'knnoml saı tlanna 
uyduraıruyaınlann heP&ln!n )'ardım 

Milli Şef'lmiz sontcşrin hnşın<'lakl 
nutukl:ıı ıncla "Bilrllk J\'fodlsln ve on· 
dnn feyizli 7.iyalnr gibi du~ılnn her 
\atıındnşın Cumhuriyet Hukunwtine 
v:ırdımını" istemişlerdi. Mil!C't Vekil
lrrının ilk c:alışmn g{iniinde-kl sıkı 
:. nrdım h:ırr>kctıne, üzı•rııı<le bir f\m
nır> hlzmetJ bulun.~un bulunmasın, 
hrr vatnnılnş yürr>ktr>n katıln<'n•ktrr. 
"TarıhLnclc hiiyuk m!'Sı>lf'ler hall<>t -
miş bir milll'tln """·lfltlan" "blçUsüz 
ıliışmanlan yenen hıivük bir neslin 
ta kı>ndiı:ıl" olarak yapacağımız da 
bundan ibarettir. 
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.Artık millet 
her hakikatı 
öğrenmiştir 

Dün de Nallıhan T arihten bir ders, 
,sayın Şükrü Saro.coi?]unu dün Mec

lıırte ve ra<lyodn dlnlb·e-nler, S.Oz
l<•rıni buı:rnn g;~.etNk• okuyanlar, 
nutkun bılhussa şu vns ıflıın üzc-

ve Beypazarı'nda 

kongreler toplandı 
bir ibret! 

rinıil' mutlak surt>tl!' lLtlfak rtmiş· '"-' l'"~~ .. , ı ı \,uu:>uo•J - JJQ .ı,ı..ı.-
IE'rdir: Laıı \... li l'. b..ı.ı.u ko.>lrcoı, •lJ.ll)'&l 1-

R:rnıimilık, açıklık, hakikatsı•verlik.. u:.ı.rc hı) elı azasırılluu l,;,Lter 'la)yıır 
hntttı. hr.r hilkiımet k:ırarını tı•n- llcnııdaııı'ıu ıııuşıılııtlığııulc ve b.aza 
ki<l<'I mc.i':ı lkinC"ı bır l:ılilat hıtllne J<ııyıııak •ııımı•ı 1ıu,,uruc 11,ıhı) ca·ıılcn 
gct.lrl'nlP.r bıle, kalbi hliktımlerle gelen tld<'ı1clı ııu •c kalalı ılık lıır 

~~a~~ar~-~~ı~~;~r~~7i1,~{ıP b~~~ıl~ıı;!: lı.ttk kuLle»lııın i.~ıir.ıJU) ıc tuıı. am.l ı. 
lrrrlır. Sayın Sarncol!lu'nun uzun !-.aza ıd.u ı: lıe) t:tıııı·ı bır ; uııl- Ç••- ı 
konuşması, muhtc-vn bakımmclıın lı~ıııa r.ıpunı ka.l)lll cuıLuıklcıı suııra 
ıln çok zrn·:lndl, hm:ok mııka.lıkr ıı:ıııııfrııııleki dıı:,L'r ı~kr :.ıra.bı; 1 g11- • 
sunllPri ccvıırl.ıntlırıyor, mıllet ruşıılııııı•, ; urt bakııııırııl.ıu f ı;ı..alı 
g(inlunc!E'n gcç!'n bütiin tcmennı- .dıleb.kr Ll•spit ve k.ır.ırl • .r alınını~ -
l('ri bırı>r gcıçı>k hal ine ~crıne gc- Lır. 
l lriyordu. Kon;ırı., Jo:beıli ;;;ı•flııılz ,\L.tlurk'ıl'l 

Sn) ın Saracoğlu'nun hııklkatlnn ol· ııı:ıne\ ı hu ııırıınd ı lııırwdlc ı gilıııış 
du{:u gibi milletin göziı öniıne sc- .. c Pıırtiıniziıı dq:ı~ıııct. t;ı·ııel ı:a~k.ı- ! 
rlvı>rmekten çeklnmeylşl, Hükti - nı )l illl !'jl'flıııız ısıııı L l•Jönu') c s Lr-1 
melin Jyl nlyPtinin, tPCrüht.'Sinin, ~ılıııa1. h·ıg"lılıKınt tı ı, rar et.mı,, lla~
VP r>nı>rJlslnın C'ın büyllk Rahıdı idi. vr J,ilııııir. s.ı_; ın Saraçıııi'lıt ve l lıı ku. 
Cumhurıyı•t hukıımctlerindckl ıııl'! ııııi"· 'ı· P,ı rliııııı ı •rnel Sl'krc • 
\\iksck ruh asaletıııln )'Pnl bır tr· tt·riıw kar~ı ol.ın ı;ııyınln·ının ııınııl-
~ahürü ıdl. • 

Nutkun trmınat, yardım, tecfüir ve ııınsııııı vr kı• "" tli \'ı"ılııııir. Sa~ ın 
knrar kısımları da; hultiıı gönül- 'l'.l'ldıı~aıı';ı t~~ekkıırkrln n ihlnsrını 
lNe frrnh ,·.,rıyor, milll't enerji- 1,nrnr :ıllına ,ılıırııl< lııpl.ıLısını bıtir
slnl ta1,cliyor, adalet ka) gı~ını el ıııi~tir. 
üstlinrtı:- tutuyor, kaı n vlcclaıılı 
vurguncuları sındırıyor, tek keli
me• ile ummc vlcdnnını clrrin ve 
tnm bir huzura k\.'l\'Uşturuyoı·du. 

Artık mıllet oi"•rcnmiştl: iyi cnlışan 
mf'murlar mukfıfallanılırılacak. 
kötulr.r c1?znlan<lınlflc.1ktır. \'ur· 
ı;:un ve pahalılık meseldcrimlf'! 
bilmt'<l.ığlmız, akıl rrcllremf'dığı-
miz karanlık nok1alnr \ardır VP 
bu bl'liilar o zorlar, o şartlar al -
tınıln doğmuştur. Bur.iinku du
rumdan "" çok zarar görrn dar vı• 
snhit ;?elırlllPr yanı 1.600.000 va
tanda."? IlükUmetln şefkat ve yır· 
clım kucağına alınmıştır, bu vn· 
tanda"?ların nyakkahısınrtnn şeke· 
rın,. kadar hl'r ihtiyaçları artıl< 
Cumhuri:;et HUkumetlnln temi
natı ııltınclarlır. Hububnt sıkıntısı 
(inlı•nmıştlr, dıı;ınrrtan buğday gr· 
llwlmekte<'llr, ı~tlma! adalet ı<er
CPklesmıştlr, emrı..~"t t~mln c-dil· 
nılştır. Knrar ve lC'!lblrler.le tnt-

Nallrlıan'da 
.:\.tllılıaıı, ll (ı ıusııbı) - K.ır.aıııız 

l'aı tı koıı~H'>I tıuııııu 1'.ırU :..uu.ıuıı

ılıı s.ı ıl ili dıı vıı,ı,>et ıuare he.> ı:ıı il
l.asııııı.ın il. C,ıfrı- ! u~ ~ ıır Hı ııa..ıaııı m 
ıııu~alııtlıı;ı ııltııı.ı .. k.ız ı h.ı.• ıı akauıı, 
(.lelı·.,,..ı,•r 'e k.ıl._.ıalık hır kııııe lıu. 
zıırn il· n·i. Keııı ıı l.ıı·ı.ıl taralııııl Lrı 
uı;ıl;ııı~tır. Jllr bl'll< ilk ı.; ılı~ııı,ı rapııı u 
oltuuııp t.ı \ip cdıhlıl,l<'ll snnr ı Jıulk 
dileklerı l!'cniş ôlçııılı• gı•nışıılup lcS-

1 

hll cdilıııı ~. ~ cııi ı<l ı re lıı".H'l i 'e 
ılt•lı·gı• ~··~ııııi )ı .ıııılıı~ır. Koııı;ıc 

.Milli ~l'll1111~c, 1\ t'\<'kiliıııul', (İC -
nel St•krı ı .. rl rııiz" .- ıı c•al Çal-ııı ık' ı, 
., illi~ d ıdarc· he) «tı rc ı~lıl'l"ı ile \'iıli
mit. Tnıııle1ı;a•ı'a 1•17.iııı \C Jı,ığlılık dııy 
gıılıırının .ırı.ım itllfnl.;lıı k•Lr.ırlıı~tır.ı. 
ral. d.ıı.olıııı,.ıır, 

Kız enstitülerinde sınıf 
h k ka.bılıyotl ka)gı ı dnima göz b't" · ·h 1 
UllilrldP 1 UlUllnUŞlUl'1 llllkl\met ;'>':I• geçıne . l ırme lffitl an an 
pahlle<:r{:ınl l'lındc olnnı vadt•l _ J\l.ıarl! \ c~ıllıııı kız ensLtLUJerı ı.ııııı 
ın!·ıır, emin olma:dıklnnnı va<IPf-, ı:e1:mc ve lılllıme lmt.ınırnl.uı lallmaı
nıl"!ml«tir. Bugtlnkıi durum karşı· ıı:Lnıt>sin n bir ıunıtta lkl yıl mu' arrak 
sıntla hır"lnn sahlananlorclıın Var· ol·ıınıy.ııılııra alt olan :49 uncu ma•hlc· 
lık Vc-rgısl nlınncaklır. Kıınun, hıi· H nl ıl.:i:ışL11111J.ştır Yc..·ııL ııı.ıü•ll•H ; a.ıı· 
tun k::ı.r;aınııl< noktaları kaıınynn. > nı ,. 
biilıin rilzgar alacak noktalan tı- ... 
kıvan crzat VE' kati bir kanundur. Kız ı·ıısı LUlc-rlnln he>r h:ını?ı ııı.: &ı· 

Dün 'saraco{ilu'nu dınlrrkPn mill,.l, nırııı<1" 1"1 yıl üsLustl' sınır ~c...,_mı.ı." nıu-
hlitim bunl:ın öA-rrnmlştl, biıllin 1 Hıff,ık ol:ımı>an tnld>elcr, kcr1<lllt•ı·lnc 
bunlııra lnıınmıştı. Vf• biitUn mıl· lıır lll·l1:e \eı ıl<..•ıt·k vkutı ı.ın ı:ıl,ıırılırl.tr 
l<>t. Saracoğlu'ııun şu süzl,..rınc• ııu ~ ıııı r: n) A.>ııı ..ııı .. ı~n ol:;un olmıı
candan VP g(ıniilden brıifürnmı«tı: ı;ın. dli':cr ret.mi ukullura alırııını ız ır. 

"Tt.'<lhlrll•rim1zin bu mueadPINlen ırn- b> ~tu,:ı.rr.ıkıYt tslzl klcrl >ttlnı.t nıcsh:kl 
1111 r;ı.Jmcağınn kat > Pn lnnnıyo- dc-rslure mtinJıaııırR:ı \ c ~aştan mUsn ıse 
ruz.•• 

İnnnıynruz, gllvr•nlyoruz, JH\kllm<>tt• 
buyük hrışanlnr dıllyorm:. 

Sabalıcddin SÖNMEZ 

hu"usl okul·ır ı imtihanla ulınnb Ilı 1<.-r. 
<'! nı•l1:l' nl•tıklm-ı >ılı l:ıkltll'<l<.'n <lc>rs 
) ılı I~ ııde hu usl otaı .ık <la ccıııv.ıblllr

Jcr. 13u lalelll'f<'rden hl ncl, Sk n<"1. U

ı;-ilnı·u ve ıfolnlUn<'ü ııınırıanl:ı hulun,ın-

1.ır, ılı•rR yılı ıımıııııd:ı m.ı.ırır nıüclür'Uııün 

ı:•lslct•'<'"ı.:! ı~~ıııl hlı kı:r. cno;tltuı1u11de, 

kalıhklıı.n ııınıf'ın l>ULün d('n;lt•rlnden lm. Dahiliyede tayinler 
'ki~ mUf<"ttlıl nn. Ah11lln F.:rtmcr tlh.ın ı:l"·lnıwf:e nı4"<·huı'!lurlnr. Muvar

K ı• 'nmonu VRll munvlnllı';lnc, mülkiye r.ık " 111 n11 r, ynıı;l:ırı mUsnltse, kız emıU
ınUft"Ulşl K!'m.'ll Aral Daıhlllye Vc·kllll~l tull'ıın<ll' 1'ıhsl1Jt·rıvc d"vnm etmek hak
hukuk müet\vit' muavinlrlA'ın<', Yüksrkov:ı kını kazaııırıw Muvnrrrık okımı>.ınlar 

ıcın bULtlnJ('me Jmtlhan.ı yoktur. 
kn..>"!TlRkıımı !<Azım Atakul Kızıltrpe kay
makfl1Tltıfrına, rervll!"I kAymıı kamı T<"V· 
tlik Yener Vıtn m<"ktUfl<;Ulur.tunıı. n.ıkll ve 
t.Ayln edllmlı;IN'tllr. 

Çağrı 

Bc.>ş:nc l sınırtıı. bulunarılnrı. 

hunl;\r ct.ı den; >ılının son~ında mırnrlf 

mü<lu"ılnıln ıı•ıstı•r .. rcr:ı rc;.ml bir kız 

en<>lllü,,tin'h' ıloi(nııl ın <loPrı.ı.ııa bitirme 
1mtUııınınn 1: ımefc !>aşlnrlar Ders >ılı 

ııonundakl ılcvn."ıl" nıuvnrrak olamıyan

ı.ır, b:ı$:ırnmıı<lıklnrı <IN'!llertn lmtlhıını

n.ı ınütı•:ı lclıı ıle!l'I yılı bnsındakl devre<le 

Her sa}'lsında hize ıuak ve ya• 
kın tarihimizden yeni 'bulu~ v~· 
bla,r veren "Tarih \'e~ilıları" «r.gisi 
nin ~khıtıci•irıi alıp o6.;\lclıımı~ mu? 

Yedı faydalı ve oriıiııal ı=ı ile, 
bir takım ı.ırilıi fcıtoı:raflarl.ı çıkan 

dcrızı, hu ''1) ısır1<la J.ı uıerint!c aıı.lını 
ta<ı<lıgı aıırı ~n i)nemlı ol.tırnı helırt· 

mck •l' hunu ı,ırih h;ı.krnıınd.ııı tk·ğe~ 
k·m!irmL4' ,t:l kııeğiııe urnıu~t"r. Ru 
s.ııı, ",ıj:u,tm ı•Jı2' ı.uil1Lidir, Ai;u~· 
t<>- arı d.ı ıuıhinıiı için 26 1 ırı, .iO la.
rı ik ıafl'rlt•r ,,ıklı)an bir .L)tlır. »u 
scbeı>lc hn~):t.ıı,1111 :vıı tlmıuın F.ıik 
H~it (Jnat 'ııı "f\111,ı.ıfa Ktnı~I P.t')<t· 

nın ha•kunı.ııı.l.ınlığa r.ıı ıni 'e keı.ı<li
lcdı.c Mu~iır'liik nırhcsİ)lc G.uı'lik 
11~\a•ıı 'cr:fım...,i lı.ı.kkın(la ha11 ve\i -
kai.ır" lı.tşlıklı ııı.ık,ıf«.$i ı.cşi\.il ~-di)or. 

Tiunu Okurkcrı hırind .\lillt-ı M"cc
li inın nı:U:ıi.r'.'<'lcrıni, an·le kalC'flle 
alınıp -.onr::d.ırı uzcri çiıjlt"N-1.: r..1""1ih 
;ı:irıııu~ 'c i» lc(·e İmT.ıl.Lnıı111 ıakrirle
riıı a~ıllarıııı ı-:iıriiyor; f.ıkaı burun 
hııııl.ırıa ü,ıııoı.le hu} ıık hir de' ri açan 
"Km.ııımilli\l•t ruhu" mı, Vıllife için 
v.ızife ıcJ."ıkki,ini hir defa ti.ıha aıtlı
}Or\unıız. 

Mustafa Kı·rn.ı l Pa1a, ha~kuman
d.ırı nlmu<, ~ışıir olmuş ve ıkt•n<U~. 
ne "(;:ı11" uııv.ını •<'rilnıi1ıir. Bütün 
o ı;iiıılcri. c~'iz Tıirk k.ıhramam bü • 
> iik ııuıkun<l.t ne kadar al.İ.) i,-;ız, ne 
k.ı<f.ır rcv:vu i\lıı,lc ıuılaııyor: 

" ... Hir ı ı1:ifc m ti~ orJ11 ifiıuk, 
m11l>nırbc r.ıf/,ırı .ırı1u11d.ı hnz11ı #111• 

harrlJ< ye U·m<1r rlmı·k. t •r '1i:zz11ı ,,,;; • 
c.ıt!elryt iı/,ırl' tlmdıi. 1lıu111 ~ isti
/11.ıtim drrNt'rİlıılı'. lı.ıl/J lıir l:aza nl'• 
tin ıJ ol.11.1/.. wl /;,ı/mrga kt>miklmm· 
dr11 hiri J.. trılmıı olm11S1"11 raKmnı, 
/ııi!llii if.ıyd /ı,ıırı mrı cııdiytl eyledi • 
[:ımi :rmmedt rim. 

S.ı~L1ry11 11111/ıı1111ırıi '1e/İrr<İntı lt11-
d.1r hir mıbt"i arl.rrİ>eyi lı11h d~ği/
dJm. 011(/.m sonr.ı I'ı11J11k ,\fH/eı Mec
/i5İ11re Mıipir ruthcit)le G.ı:i mn•am 
trırih cdılıli." 

Bunu cıku\or, <lıı-şiıniı)or ve şöyle 
di)•or,ıınuz: 

- Y cııi Turk DC'\ leti bu ruh için
de kuruldu; }Cllİ }'eti<crıler \e hun -
<l.ın "ıııra )'<'ti~uık olrnlır bu örnek 
nılıten p~ylarını alrııalı<lırl.ır! 

~ 
Osmaı>lı İnıp.l.l'amrlui::'U Çarl1k 

Hu•).ı-i} le 1111111 > ıllJr 'iırcıı ıııulıa.re • 
hcl<:ulrn .,onr.t hir miıı.ır<ıM: }öı.pılmı~ 
'e ıki dc,lrı, 1771. tt•nım11111nd.ı Yer
kii} '<it' ı.:oriılnıd rJc buluıım,ık üzere 
mur,ılıhasl.ır ")aJ ·ımişlcnlir. 

Bu rnurnJılı.ı~l.ır ldmlC"r<lit Neler 
koııu~tııl.ır? Ndt·nlc anlaş:ı.marıfl ay
rıldılar? Hunu clq'.;crlı ı.trih\irni~ Tah
"n Ü~"ıin buradaki m.-ıkalc,,.İn<len ve 
bunlara kattıj;ı şimdiye k.ıd.ır gilrül -
mcmi~ vesik.ıl.ırd,ın anlıphilİr\iniz. 

J1cn, hurad,1 )alrııL bir noktıt) a işaret 
c<l~t ·Jiim: 

Z.rnının padişahı üçiiııcü Mu~ta

fa'<lır. llli> Ü)e, mııınc.:~irnlere ,-..ıı-acle
siyle ınanan Pa<lİ<..ı.h, galiha, rmlarla 
ya]'ılan o;ulh ı:ürlkmelerinin i,tenilen 
neticeye ve hatta herhanıri bir karara 

ANTALYA 

MEN DİREGİ 

varabileceğiı:ıd«ı ı:üph('(fe<fir. Onu.11 
için şahane(!) bir t!:'Clh·-r bulumr. fkJ 
tedbir, O.smanlı başmurahha.~ına üç m
ne hüyüleyici mu~ka ~onderme.ktir 

Bıı muskala,da biiyülerin rMml 
tahrirau, buyuruhu ;u da var. Bı.ındl 
deniliyor ki: 

.. IHkar>can ... ırr1t olmağla ı=tlı"rbi 
han-eti c:ih~ndarıdir." 

"hlru nıisiıalar (mu'l'k:ılıır) o~m:uJ 
F.fen<li~e irsal olunm.1k İçun irs.-ıl olun
muŞt\11'. Bunlari ameli sulh nizanı in l· 
mayıp avdet olunur İS<" Orlof, Ab~ 
kt'lf ve Roınançof'un geçecekleri ma • 
halle hfr takdp Oı.rı:ın Efendi dd • 
nettinneğe sayeylesin. i 1.erin.den ı:to" 
çcrler :İ~ elbette karara mecbur olur
lar." 

Ya7ar, mnkalesini şövle hitirivor: 
"İşhu "Vesikayı 011 ~binci 11 .. ır 

~larında devlet idares·n·n ~ hıle 
~irmi, ()Jduğum:ı ve ne derece ~ı.ı< 

ettiğini göstermesi iı[hıuiyle uınmır
mmı lAyık hıılma:ktavız." 

.MmJmf clçılerlni bi.r sulh k • ıı
noa hağlıyabilmek ıçın geçec ~ 
yollara buyulü nıuskalıır gomd- ı d 

Koca Osmanlı İmpa.rntorlu.ı;\ uıı 
on sdcizJnci a.<;ır ronlanııda dış sirır 
~te bula bula bulabildiği çare Vfl 

bud'a!. 
Kocaman bir imparatorluğun n:t5ııl 

çöbüğüoo gfüıı-ren ola}lardan bir Kir 
çiıc:uğü de bu. 

Bundan da ibret almalıy17.. 

*** 
Bir iki tarih yan[ışı 

ve bir okur mektubu ! 

Har.ır urihten, tarih vesikaları ne! ::ıı 
bah~erkl'11 sôni hır okununun s:oD' 

derEği :mektuba da geıır }"111l 

Ru okunun, l O}e d Foto \)'t~d 

Şcn'dır. <.ionderdigı mektupta )oıle 
diyor: 

"Bıiyük KurıanC"ı, Eh di Scf Ata
türk hayaııa 10 ıkınc.ı tcşrı n ı 'HS (le!' 

~ salY.ı.hı .ıaı 9,05 re v('(h c ı 

halde ortn okul uçuocu dlt tarih kit:t" 
hının 183 uncu sayfasında "S(){)(cşril 'il 
doktı.7lırıcu çaqa:mlıa Ji;ıınü Ataıurk idi 
ı;özkriru hir daha açmamak üzere kr 
padığı'' )'11.zılıyor. 

Gene Bu)~ık Önder'c Buyulc Mff
Jct ~fodisırKc ve kamtnu matı ı.. 
26 ıkiııdteşrin 934 te (ATA1İ'RK) 
soyadı verildiği halde ıtynt tar.ih kitr 
bının 183 üncu sayfasında "bu yi'd 
Türk oğlunun 193~ yılında ATATirn' 
soyaclım al<lı,'1 "hildirilıyor." 

Bu okurum, da.ha Pt>k ya.kın h •t<fi- CI 
M"le.rin ıarllıini, bii}"lik okul kitaı-lar ot 
yanlış olarak geçmesini Q)k prar.11 
bulmaktadır. 

Olaylar ve tarı1ıl<>rle kitabın s:f1' ~ 
falan bild1rildiğine gl)re, bu nı~!iı -yaJP 
h~la.1' ~~ten yapılrnı ~a. dÜZ'!.'lcil • 
meli, uyıh günlerimru \1ıcukl:m.mı-
%ın yanlış öğrenmelerine meydan ve
rilnıemefülir. 

T. 1. 

Fındıktan yağ 

küsbe çıkarılması 
'I'icaret Vcl<tll fil rımt kıt n yağ V<' kUI 

he çıkarıl!ması mevzuu u « d t 

k lklerlni ııona erdlrnL şt Fı 

hiT clnhıı ııln•rl<"r nu clı•rrı d:ı knz~ı.na* Dtvam l\luhMObat Ene!lmeni 13. ıt. mıynnlıır, nym ınnırta üc ııene muvarfak 
942 oom& rilnü saat 10 da toplana· okım:ı<lıkLınncl:ın dola)'! tıılebe :k hak
caıkttr. kmı 1'ııyh<>tll'r?,.r D:ıhsl ır<'rM'I lmtltı:ınlı:ı-

"(:;: Bütce, AdllYe, tktııta.t. ve M1111ye En- rı ka1.•ııı:ım v11nl:ırırı belıwk·rıne ım Vll· Temel atma töreni ııı:tı umum maııurü bu mevzu rt .. 

1 Ticaret VekUll yle tcmns mm eümenlerln<l.("l'I müre'k'kep Muv:ıl<'knt ?lvl't, mtıhnn: V!lPlln okullarrn kn~dc· 
~men bu)l{ln saat 10 da topl:ın:ı- ılll<'<'ef.l ı?lltl helP.ryl hn.,.ırlnmıs olan o-
eaktır. kııl:t dil nı.ılOmat \11..'Mllr.,. 

1.600.000 vatandaş İçin 
H 

ÜKÜMET Rclslmlzm dünkü be
:ranau, memloketm umuını ha
vMınn l>br rernııı.ık ve vledan-

.Laı ımıı.'\ huzur .iC'll:mıışLLr. Açı~ vu
"ıhlıu, o nlNbelle ll(lm!ml ve tatmin e
dı1cl ol.ruı bu 00,.•ıına t.ı dlJI ı.._>rk("ll s.:ı.> ın 

S:ırııl'OltlıU'nun üc aş once n.ynı kür· 
&ilden verdltı LOCY.Gil ha.tırlnmrunak ka
bil değildir. Şo.>yle ck"J'O işit: ".Snmcoğlu, 

bu m !Hci soo.l be&ldE'l, büyi.i Liu, okut
tu, yetiştirdi ve bıt·ı;ok :l:ılcr H.'l't.'rt.~ 
tecrübeli bl.T adam haline getirdi. 
Ştmctt bu bortlftn ödenwk sırası se
nindir. 

&on de huzurunuzda söe 
rum. Bu bortları bilıtun movcud!J<-'
timlc ödem~e c:aJışacatım ., 

Halık eoeutu ~ı. hal'ka bor· 
C'unu ödl"t'l1ek lıeln llıQllllm1 blll' tıeyıı.nat 
ve 1:Jt.r lruCıllk tedhlderle ôün m1llet.ı.ıı 
kil l':llL"ıruı. Cıktl. 

BL'l'Ml!lıt t>Mtan aşağı c1<>rtl~lm1z 

ve dermanla.ı ımızla doludur. "N<':l'lZ, 
n<ımlz var, ekBlll'lm1z fıızlnmız nedir, 
kaçımız aç, ket:ımız tokuz?., g~bl h~·r 
kara va ve b<"Ylle ırore başka bnşkn 

ecvaplıar bulan ın.mJJcr cenırl'1k•nln· 

dM birer birer lıııdlrlld1 ve ıru:wnüne 
llt"rlldller. 

Qektlıtlm!z aıkıntılan, r:ıkam ve 

ll'lkınm tll< şartı t:ızl1ct olıın TUı-k~·c
d<! rahatsızlık du)·an l>uttln vl<'danlan 
ı;usturu<'U ve doyuruC"U olnn bu <'Ser, 
h.ıı;lı ba.'!ına ovulrneıte deıter Dır mev
zuılur. Flynt pollllk:ı1<ının g~lrd lıtl 

sa flnl:ı rı tn kthoo lloo ~ c ç~lôl('!ll hU
t Un llÜt:lUklrrl ya.kından t.;ınımnk fır
satını bul<luk. 

Bir şt~ ılah,ı uı::rcıı<llk: <le~l<'l yar· 
dınıına muhtnc vn lıın<t ışkır ımızın sa
yısı 1ı;cıo000 >akınırutnclır. Bu >d\On, 
bır bakıınd.ın se\·ln<llrıt•kllr. :Mı•nı lcltl'

te Ytı.Ytl.ın llc be~ " ıyırsııcl"n guyrl, 
lılltUn hnlkın t>uhmıı Jmışı~ıncta ıırı 

ı:u r y.ıoıı<lııtı hıl\ ıısı )llYI nu tı. 

Devle-tin, m<"murlıınn n l!e('lm P yar
ctım lrnmrındıa olduITTı hav d dtey'U
lnlıdıınberl, es?TIE'ire b~ ıarnııı bı.tllın,ın 
:r.eh!rl1 bl'r rll rd...-ı., su aeı ve hoz· 

gııneu ıru:ıl vard · "11C'\ lct. lmpısınc1 ın 
mıınıı oJmıyan ır, bu \ t ın eoeu{:u 
ıll.'ğll mtdlrler!., 

Hnva lwrnıkl:ışmı tır. Hııl~cı, VI.' 

hlçtıır zilmrl'."YI 1mıtlynzlı snrmıunJık 

preruriıblnC' ıı.,<Jık 1'urk rC'Jlml, kucnilı
nı yıılnız carcslzlôl'c 11çnl'st:r Mrmur 
sınırıının hnl'k yığınları için k•"l ııecl

llp nıynlmııı ırlbl ı;rıir!lnmf"ll, cıılıır•n 

- t.eehlttı"kl kol ıı~·lık ylıl'lıırft•n -
bası alınrnııı olm.:ılanndnn Ucrl ııcl

m!.ştılr. 

Alınıuı bUtlln tP<l~lrl»r, k:tıı MI,., 
hubulbn.t kmlnl ırayrı•tl<'rl, Dcvlr•t in 
)"llrt lt:ln<le ı;rlrlştll\"! fc<lnk!lrltld":ır 

haşta bu ı 60<> nno vntandas, ı•onra 

v(' ~ıraslylc bULürı meml<>ket i<;IT'<llr. 
BUtiln ynvrııl:ır, nnu ll":Ylr~tn ııırıık 

k:ınnctınn nıtınıl,Hlırl:ır. 

çok parlak oldu I An:k.ırn.>a'yn ıtcım ı('roır. 
Şlmdl<lcrı rındık unu G resuı>'d ' 
nm. iZl'l"I }Uzde 5 ve yllzde ıo r 

Antrıly11. <Husu muhnhlrlmizdf'nl 'Lı Lnde C"'kmC'kll'< una kıııı.st.ı-ıl.M \{t \' 
- Yıllnrdarrıherı lx•klpdığııni7. ATJ.1 1 IJu ı;ıurcUt d M. yüksek kakıırl.l clcrntl' 
ya mı•rı• 1 ı • ı!'lnın lt'mcl nt nın törr.ıı , ıır 
Cumhuı"yelımızln l!) un<'ıJ yılrlönü - Fıwl hsal olurınn yal!'m m' 
mu müııas,.b!'tl> lf' vr> ŞC'nllktl tc-za - dı nl yarııarkı karışUn!nnık s:uıaytde 'Y"' 
h!lrlı-r ıtrıt.$llldıı ynpılnııştn·. hut el t truı!J,ye ııetlces lmktL'>"tl alJSY 

EvvPl<lc-n hahc•r verilr>n bu töreni clı1tlıın ııoınra n ·rı Uk ! ve r>Yat b6' 
1 di.' ye' 

yaklnştıran h!'r dakika, 1skcleınızde 

davetli sayı1:1ııı çogııltı>ordu. 

Antalya b:ıyınılırlığınrtl\ önımıli 

yer tutan V<' Lklı ·ıt hayalınıızın me
sut bır duııunt noktasını tc kli eden 
mendirek inı::ısırın bu •ün törL·nle bıı~
Janmış bulunuyor. Bu l'> ıçın Laıhsis 
l'<lıleıı şal ve ıo:n 1 !ar sandal) n ve 
halılnrla hazırı nmı.s rılıl ınıdıı bağlı 
buluııtı)Or,· is-k• c kıı.lıVC'SİlldL· h ılkt'fl 
davctlılPn• lokum, ~eker ve kaıh.vc 
ıkram ediliyordu. 

Valımizin ayrığa k:ılkmasi;ı.-lc ha -
rı>kctı• geçildi. 11:1 la;ş do u hir nıo • 
tör arkn.sında hnğlı ;;;atla birlıktc ha
reket etti. MPnclircklP b rliktc denı
zımlmc gurunPn hu, Antnl.ı•ıı'nın ilk 
şatı, kıılahalık d:ıvPtll kli IJı•siııl, hn
lı~·ln dö~ennılş ınotür de vnllmlzlc 
hırll:ktl• !kıncı bir grupu tn.şı.ı ordu. 
)leııtlırr.k .> eı ı ya.nıntlnkl knl" parça· 
st lizcrlndc vr ımıırlaıllnrdn binken 
halk, t<ırrni seyn><liyordu. Tören yr
rıne gelinıliğ'I vakit kl"Sılr-n rıküziin 

kanıyla tntlı bir rconkte pt>mhc'1eı;('>n 
dE'nlze, ınot.iırdc )'ilklü ıri kaya par
çnlan atılmıya b~laıı<lı. t'stiindı:-ki 
d:ıvcı lllr>rr ~at fülı•t.ı hı!" l ı ihun, mo· 
tdr el<' Sı>\·lnC'indrn ~ Prin<I<' <luranıı • 
y:ın h!ı: ı;ocuk neşt_•slyle L•trafıııtln dô
nllp dolıışı) ordu. 

Dünü.ştr, Beletlly" Rr"simlz kısa 
bır hltıubcdc bulunnrnk tcınl'lı a.tıl. 
rnL'S bulunan ml'ındıı "gln Antalya'nın 
ticaret "e i•ktısat hayatıntln oynıyn -
cağı mlıhim rolü hPlırtıniş, ı..·i.m~l 
şehrimizi b&yle hiiyiık hır ~ı·rc ka
vuşturınu5 olnn IIükümet lnıizc An -
1alynlıların şükrnnlnrınn tf'rC'umnn 
olm ıış ve hu Jıli.ıl sC<ll' hüyii k ve ve • 
rirnli ı;nlışmnlarınn bizzat şahit oklu
ı::uınuz s:ı)'ln valinıız Haşim İşcırn'a 
Antnl~·nlılar ıı<lına tr-ıwkkiir ı•tm iı;tir. 

Vıılınm: hu hitıılwye cc"V:ıı> vere -
rrk dPıııi~tır ki: 

gram ktisbc c kmıııcta<tır Fınd k kO 
de ekmeklik un 1c: de ve b h :ı f)~ 
ımaıl.nde sartedllcdct!T 

Gl')"('sun Fındık Tttrım ~uuıı 1'~ 
tIM<."11 Blrll!:l fındıktan Tlt rıt.1 )'flit ~ 
k'll- l!'tt~sal ettlrmc-k ilzere t !J~ 
ıı!.'CCCll'kttr. 

lstanbul Halkevleri 

reisleri a rasında 
ht.ıtnbııf, t 1 (Telef •nl:ı) Bt"}'Olil' 

Halkevi Ra~li!Sne Şişli Halkf'Vi Rri 
Halit Yaşam,i:hı, Şişli il Jkevi Rd,f' 
n~ eaaC'ı FC")7i Cin tayin edilclılcr. 1 ru'f! 
c)nü Halkevi Rei~i Y.m.r.ı: Aba<l.ın çekil 
miştir. 

Yiyecek maddeleri 
fiyatlan dü~üyor 

f,ıanbul, ı ı (Tel Fonla) P 
\İy!'Cck macklckrinın tOl'tan ~attş':ırı 
dıişükliık \•ardır. 4; e ~aıılnn rıı 1 

34,~ a düşmu~, bir p:ırıi pimw; d 
ıan ~atılmıştır. 

htanhul, l I (T .. lefonlR) 
lııkantalannda karne~iz ekııı~ 'eren 
lokanıacı Jah:ı mahk\ı.m edildi. 

Kaçak mazot satanlar 

hlıdlse hal~nde öıtrendtk. Bcyıın<"Lt ya
rınımız haıkıkın<ln da en doğru ışıkı 

tuttu: Dünya, ırullslanlığım eoktlın 

kfl.ylıetmlştlr. Bunu umıtmıımalı! Fıı

knt "nereye ır!<ll:Yoruz?., su:ıltyle or
tnlııtı knrnrtıyn b<)trm:ıkn bı · bozıwnıı 
ukrnlmağ'n <L'"I ıtehnp yoktur "Hul<u. 
mC'tln nerl'Cle olduA"unn .. gt•lln<'<', hu
nun da ('('Vllbı \lertlmletir: vazlfeslnln 
b:ıımda." 

Cflye ltfllllll'l~1e blır kOl olmakta be
ıbn, b~ynnat muhtC'llf kı<ımlnra ;ıy. 

nl&bll1T'. "V&l1Mc Verpl" wıate ah· 

Şlm<ll, krırş\mızdn ilk ynrrlımı b(-k. 
l!;ı.m btr buçuk mllyoıı vardır. Ili.lttin 
otr'k1 ın'kmtılıtrımızı, bu cnr~7.]CT!' 

en re huhınrıyıı kadnr hafif ıröreblllmt7.. 

htııııhul, ı ı (Telcfonhı) llaHt''· 
ı.<e Yu<uf adında ıkı nınıor~u ti "Aııtnlya'yı içtPn ı;:öl'C'fl lı<.>rkr-s. hu ıin 

güz<>lliğr> ı>lınılPn g<'lrn yardımı ~ ap
mıyıı horcludur. Bl7. bo~umu:r.u ıl<flı· ınotörleri için 21 kuruşa Y<' ılen m 1't 

l11rdan ı l 25 kilorıı, kilm• r ı ıon k ıl 

Kemal Zeki Gencosmah 
ynrsnk, hu. en tıııl>ll vt- l"H>klMıir bir 
v · fı>rllr." 

Antalyalılar, sevinç içındedirler. 
ı,ın ,,1rnıktn >••'-ılı n 111 1' 
runma malıkenıcsıne vcrılmiillcrdir. 



1~/11/1942 

Hükümet yeni 
tedbirlerini 
almıştır 

( T3a ı 1 İ'1<'İ sıı.vfadıı. ) 

suzca bir takdirsizlik olmut
lur: harcıyanlar ve yiyenler, 
evlerinin ve yaşayışlarının dü
zenini bozmıyacaklardı; kul
lanabil dikleri ve kullanama-
dıkları kadar alacaklardı; 
satanlar, Hükümetin fiyat
lama ve kazanma tedbirleri
ni bir tarafa atarak, talep çok
luğu ile mal azlığından alabil
dikleri kadar kazanacaklardı; 
Hükümet tedbirlerini iflas et
tirmek için bütün memlekette 
bir karapazar kuracaıklardı. 
Bütün sıkıntı, yalnız gelirini 
artrramıyan ve ha, döndürücü 
Pahalıla,ma karşısında ne ya
Pacaklannı taşrl"an vatandaş
ların sırtına yüklenecekti ve 
bütün bu kargaşa arasında, 
Devlet, bu kayıp ve ilahi kuv
vet, gökten her gün yeni bir 

• çare indirecekti. 
. ~ayıtlama tedbirleri yalnız 
ıflas ettirilmek istenmekle kal
manuştır: eğer bu tedbirler 
olma~, her şeyin yolunda gi
decegıne bütün millet inandı
rıl~ıştır. Bir tedbir doğru mu, 
degıl midir, sualine nazari bir 
c~ap bulmak kafi gelmez: 
bır tedbirin bütün tatbik edil
!Jlek imkanını gideren umumi 
tna~ı,sızhk, doğru da olsa, o
nu ıflas ettirir ve asıl korkun
~~· .~~hran devirlerinde m~lli 
oırlıgnı tek dayanağı oldugu-
na §Üphe olmıyan itimattan 
eser bırakmaz. 

Srkı kayıtlaınalar gevşediği 
\rakit, piyasada malın çoğala
cağı, fiyatların ucuzlryacağı 
Yalnız ticaret ile ni ve halk ef-
karı gıiden gazeteleT"imiz tara
fından iddia edilmemittir. Ba-
21 ınalların piyasaamı doğru
dan doğruya ellerinde tutan 
küçük zümreler, Hüküınete a
deta bir fiyat yemini vennit
ferdir. Eski karapazardan he
~en hemen yalnız büyük şe
hır tüccarları ile vurguncula -
nn faydalanôğını ve res.mi fi. 
Yatlardan hemen hemen yal -
nız Devlet işletmeleri ile top
rak istihaalcilerinin zarar çek
tiğini gören Hükümet, es.ki ba
zı kararlardan vaz geçti, bazı
lıu-ını tadil etti, her ~e rağ
men ihtiyatlı bulunmak için 
de yeni bazı kararlar verdi. 
Hikayenin alt tarafmı Ba,ve
kilin nutkunda okumuşsunuz
dur; tf!'krarlamıyaJım. 

Zeytinyağmı 80 kuruşta tu
tacaklarını Hiıkümete vade
denler, onu birkaç hamlede 
~00 kuru,a fırlatmışlar, ve 
~e menfaati devletinin yü
j'"'!· bıyık altmdan gülmüt-
erdır. Pirinci karaborsa fiya

hnrn iki misline çıkarıp soy -
hnculuğa ba,ladrktan aonra, 
kki karaboraa fiyarbndan 20 

uru, fazlaya, yani 110 kuru
~ ~ir memurlar kooperatifine 
J>ırıınç vereceklerini vadederek, 
~•zetelerde aleni tetekkür İtr 

Si tıyenJer olmu,tur. 
• Sonra bu vurguncular, elle

hne geçen m11yonlardan şüp-
~ ~bni ler, büyük tehirlerde 

~ısh görülmedik bir sefahate, 
bır arsa ve gelir alnn aatmıma 
haşlaınt,lardır. Dağbaşı top
r.ıı k~:ırnıa milvon gömenler, 
:;'-bıı :ı11.nıanlarda ancak 3 bin 
b~a gelir veren bir kaplıca 
-~l'laıırna yarım milyon teklif 
~enler olmuştur. "- Ne ya-

kP~oraun ?" diye sorulduğu va
ıt " z . ~ b . . • k' - ~eytınyagı enım ıçın 

~s 
1 
•den 25 kuruştu; yarın da ky e olacaktır. Ben kaplıcayı 

t'aç kağıda değil, kaç kilo zey-
ınyağnıa aldığıma baıkarım!" 
Cevabını vermişlerdir. 

Hepsi, tehir tüccarlarmm, 
•rak spekülasyoncularmm, elk tı vurguncu1annın, ve aynı 

azanç, spekülasyon ve vur-
rn nıhunu nihayet Türk tar
~srna kadar götürenlerin ba
aıl'e~leri kapanmıttı. Bunlar, 
b!l~RYettn bir çıkmaza gittiğini 
hıhyorlardı. Bu çıkmazı onlar 
azırlamışlardı. Fakat şunu 

• ~ihniyorlardr: ancak vatan ve 
~Ik menfaatini korumak, 

~Uhnek için iktidllrda bulunan 
.u~hurivet Hiikümeti çare

aızlilk diye bir 'ey kabul et
ınez. En kurnazın hiç çFkılmaz 
&ak~ı-~ı zorluklar içinden, ge
re tıgı \rakit, silkinip kurtul
;:ıağı bilir. Yirmi yıldaııberi 

'!nu bir türlü Öıhenmek iste-
ırtıyenler, •imdi kafalarma ko
Yac:aklardır. 

d ~eğişmez gelir sahibi vatanft' ar arasından, yardımı ka-
di bu1.1~ıyacaklar vardır. Şim-e nnızden gelen budur. Ya-

dl'U\ d_~ elimizde olanı ilave e-
ecegı-. H "k·· k" l ... u umet, ımseye 

:edecek günler ,için bir cennet 
:: etrni, değildi!'; vadede-

:z. Bununla beraıber Sara
C:Orlu Hükümetinin ,u sözünü 
~~ a hatırdan çıkarmıyalnn: 

. er halü karda bi.r buçuk 
rn.ılyon raddesinde ... örd· .. ·" rn·· .. ugu-
t uz bu dar ve sabit gelirli va-
•1tdaşlan asla sıkıntıda bırak
bııyacağız." 

l V arlıılc vergiaini aiw bulan
ı::..:caktır. Bunlar para 

.. iatikW lllUr&flan 

u ı; u ~ 

r·ELGRAF ~TELEFON .:~RADYO HABERLERİ 
PETAiN 
nerede? 
Meçhul bir semte 

gittiği haberinin 

ash çıkmadı 
Vichy, 11 a.R. - M. Lava! ııaat 14 

te uçakla Vichy'ye dbnmüıtür. M. 
Laval, derhal mareşal terafından ka
bul edilmiş ve kenrlıııyle yarım saat 
gbriJşı:ntiştur Ögleden sonra M. La
va!, mareşalle yeni bir &örüşme yap. 
mıştır. Nazırlar heyeti saat 17 de 
toplantıya ça~rılmışur. 

Görüşmeler 
Vichy, 11 a.a. - Greenwlch saa -

tiyle saat 14.SO da mareşal Petaln. 
halen ikametıcahı olan Pare otelinde 
idi ve yakın arkadaşlariyle i.'<irUşme
lerde bulunuyordu. Bu sııı.bah nazır -
!ar arasında yapılan bir ıeri görüş • 
meler. öğleden sonra da devam et • 
miştir. 

"Meçhul bir semte'' 
hareket mi? 

ZUrich, 11 a.a. - Royter: Alınan 
haberlere gbre Mareşal Petain ve 
General Weygand, Vichy'den mec -
hul bir semte hareket etmişlerdir. 

Nazırlar meclisi toplantısı 
Vlchy, 11 a.a. - Nazırlar ııaat 17 

ele Mareşal Petaln'in reisliğinde bir 
toplantı yaıımışlarclır. 

Filo Toulon'dan ayrılmış 
Nevyork, 11 a.a. - Alınan haber. 

!ere g<ire fransız filosu Toulon'u 
terketmi§tİr. Filo, sanılchğına göre, 
birleşmiş milletler kuvvetlerine il 
tihak eyliyecektlr. 

Filo Toulon'da 
Toulon, 11 a.a. - Bazı haberlerin 

tersine olarak bugUn saat 16 da 
fransız filosu beniız Toplon'da bu • 
lunuyordu. 

Ticaret filosuna yapılan 
davet 

loıxlra, ı 1 a. a. İngiliz ve A-
merikan sözcüleri bugün Londra rad
yosunda Akclenlı deki !ransız ticaret 
filosunun miirettebatını Cezıair'e ve
ya Cebelüttnrık'a gitmiye ve buna 
imkan bulmadıkları takrlircle vapur • 
l ırıııı hatırmıya ılavet rtml lercllr. 
.Hitabede. Akdeniz limaıılarırala bu. 
lunan vapıırl'llrııı mihver eline geç • 
mes ine müsaade eılllmemeııı ıcerek • 
t iıdnl lıilclir ilıııcklt dir. 

Korsika mukavemet etmiş 
Lonrlra. 11 a.a. - Nevyork rad -

yosuna grire, Petain I<'raıısa'nın ı::-eri 
kalan kısımlarının alınanlar tarafın
dan ifgalinln Franaa'ya kendini mu. 
dafaa ser}>f.ııtliıtlnl iade ettil"lni bil
rlirmiştir. Gene. Nevyork radyosuna, 
göre. ital.Y'fln kıtaları Franııa'yıı a1r
mek iııtediklerl zaman hudutta sa • 
vaşlar olmuştur. 

Cebelüttarsk'ta 

büyük bir 
faaliyet var 
Lalinea, 11 a.a. - Bu ııa.bah erken 

2 kruvazörle 4 torıMdo muhribi ve bil· 
)'iik bir nakliye ıre.mlsl Oeobelüttank 1'1-
mRnına gLrmtştlr. o ll11"8da blmandıa blır 

knıvnzürle 3 uı;Rk ıremı.,ı. 4 k:nıvRzör 

11 torpido muhnh1 ve 5 nalkli>"! gemı..I 
bulunmakta idi. Korfezılc 38 ll<'aret ee· 
mi~ <k'm rl dlr. Caudt'lhcc tran11ız vapu
ru da boolar anunn<ladır. Cebelilttank'la 
l>liyilk blT faallyPt görUJUyor. Karn kıta
lnri:Yle u~a'k ve lt<"l111 leı1n fan !iyeli ııö

rUlmem1~ bir eldıltı'lteıMr. l<Rhveler, bar
le:r ve bııı;kR umumi yeri« ald<erle do
rudur. Rln l<'rce lngtl1z, amf'l"!lka n ve l<R · 
nada aakt"T"lfıln ı;<.'hlrde bulundutu b!ldl
rllmeftled1r. 

içine giren büyük devletlerin 
servet ve kazanç sa.hiplerin.den 
ne kadar hisse aldığını hatır
lamak istemiyenler, ve ağır 
vazife dendiği vakit, bundan, 
yalnız, ate' boyunda Türk 
köylülerinin canlarını verme
leri manasmı almağa alı.-n
lardır. Halkçı Hükümet, va
zife ve adaletten bahseder
ken, sadece srkmtı çekmekte 
olanı göz önünde tutmaz: ka
zanan, rahat eden ve serveti
ni artıran smıf, hatta bunu ta
bii zamanda olandan, birkaç 
misli fazlası ile temin eden 
smıf, vazife ve adalet dava
srnda da, aynca imtiyazlı ka
lamaz. 

Uç yıldır söylediklerimizi 
tekrar edelim: buhranlı, teh-
1.ikeli ve sıkıntılı günlerdeyiz. 
Bu günler devam edecektir. 
En büyük dayanağımız ordu
dur, milli birliktir. Onu koru
yacağız. Hükümete inanmak, 
onun tavsiyelerini tutmaık ve 
tedbirleri'lli yalnız muvaffak 
etmeğe çalı~, Hükümet ve 
halkı aldatmağa kallkıfllla
mak lazımdır. En yenilmez sa
nılan zorluklarm mutlaka ça
resini buluruz. Bu zorlukları 
artıranlar, Devlet menfaatini 
ve halk menfaatini bfr tarafa 
bl'l'akarak, yalnız kendi mu
kaddes Ben'leri i~ çalqan -
Iar gaflete düıtiiı1derini mutla
ka anlarlar. 

Falih Rdlu A TA Y 

Avam Kamarasında 

M. Çörçil 
son haflalar1n 
siyasi ve askeri 
olaylar1nı anlattı 
Londra, 11 a.a. - M. ~rçil bugün 

Avam Kamara~ında hir nutuk ,·ermiştir. 
Birinci sınıf hir injt:İliz Taferi ve aynı 7 a
ma.ııda ~mal Afrika'daki amerikan • in -
giliz müşıerek hareketinin cliğer yarısını 
teşkil eden Mısır muharebesi hakkında 
Meclis'e rafsilaı vereceğini bildiren Baş
vekil nutkuna ŞÖ) le haşlamıştır: 

"- Sekizinci orduyu Mısır muhare . 
Msi i-çin ıahiye edecek ingiliı; tümenle
ri hıujran bnşlanjtıcında İngiltere"dt.>n ay· 
rılmışlardır. Şimdi }'ÜzleTC"esini kullan • 
dığımıı; altı pu~uk obüs aıan toJ>lar ve 
ağır teçhizatlı tanl<lar daJıa Tohruk di.ış
mcden Önce gônderilmişlerdi." 

M. Çörçil Birleşik Devletlerin Mısı
~ ~alzeme göndermekteki cömeMliğini 
sııa}ı~le övmüş ve takdire !arık Sherman 
tanklarından bahsederek şo~ le demiştir: 

··- Bu tankları M. Ruı,elt, Toh . 
ruk'un imdat ta..lebi üzerine deıi1aJ ame
rikan kıtalarının emrinden alınış ve ame
rikan harp gemileri} le himaye edilen bir 
kafile ile Orta·Şark'a gilndemıiştir. Bu 
temmuz ayının ilk günlerinde olmuşrur 
ve kafile doğrudan doğruya Su\"e) ş"e 
gelmi$tir. ""Alkışlar'" Amerikan Cumlıur
reisi almaınların 88 milimetrelik ıopları . 
na karşı koyma.ıt için çok seri arışlı ıoo; 
miliml'trelik tcıı>lar da göndcrmi~ıir. Bu 
kıymetli kafilede bir gemi hir <lıişmnn 
deni~~ltısı tarafından batırılmış fakat ay
nı 5ılahla.rla yüklı.i diğer bir geminin 
derhal gönderilmesi Amerika'dan istenil
miştir. Cumhurreisinin 20 ha.Tiranda aJ. 
dığı kararın tamamen ifa,ı için her saf • 
hada sarfedilen büyük ~ürat ve enerjiye 
rağmen 4 ay lazım ıtelmiştir. Malzrme
l'İ gemilerden çıkamııtk, montajını YllJ>
mak ve kıtalara tevzi hakımından büyük 
rekorlar kırılmıştır. Bu sure-ı'• )eni hir 
düşman hamlesini pihkürtmf''. " düş . 
mana karşı kari lıir taarruza /!. çmek için 
elimiı:de olan bütün tedhirler alınmış 
bulunuyordu." 

Muvaffakıyetsizliği telafiye 
yarıyan tedbirler 

M. Churchill nutkuna liÖYle devam 
etmiştir: 

" - Ben teşvik ve teşcie muhtaç 
adamlardan değı llm. Daha fazla hen 
kendi kendimi teş\ Ik ve teGcl etmek
teyim. Güç görünen cıhetim sabırlı 
olmaklığım ve haftalarca beklemek
lığimdir. Bıttabl bir fo!Akete uğra
mamış olsaydık aldıgımız tedblrlH 
dolay:Wyle şımdi TrablU6'a çok yakın 
bir yolda ldi'k. Fakat o zaman mu -
vaffakıyetimizl hızlandırmak lçln ha
zırlanan tedbirler muvıılfakı) etslzll
mi:ü telafıye ) aramıştır. Mısır daXl 
muharebelerde düşmn.nın kaybı ağır 
olmuştur. Dı.i man bir muharebeyi 
kaybetmek ıcln buradam daha fena 
bir yer bulamazdı. Afrika 5(.'ferini 
idame ettirmek- için dllşma.nın örle<ll· 
ği bedel çok )"Ükı;ek olmuştu. Düş. 
man gemılerinclen üçte biri denizin 
d!_bine indlrllnıL~t!r. Bu muharebedE' 
duşmamn kayıplan cok ağır olmuş
tur. Düşman ordusunu valnız mü
himmat, yiyP<·ek ve akar

0

yakıtlar ba
kı~ı~dan b<>slemek için ha'Va kuvvet
lerının üçte birini kullnnmaUç zorun
da kalmıştır. Bu yilzdMı Rusya'dakl 
hava faaliyeti bu son Uç ay zarfında 
çok mı.iteess r olmu, ve Akdenlz'de
ld denizaltı faaliyeti de ehemmiyetli 
hlr şekilde eksilnılşUr. Her ne ka· 
dar Afrika seferinde yükümüz çok 
agır olmuş ve yüksek bir bedel öde
mişsek de almıı:n ve ltalyan kaynak
lannda ~ı~ımız yara muazzam ol
muş ve bu Afrika sPferl Rusya'daki 
ıfüsman kuvvetlerlnl ve dil man eel
latlannı bize doğru çekmek itın şlm
ı'liye kııilar kullandn~ımı:ı: çarelerin 
cm fr>sirlislni teşkıl etmlşllr." 

Miittef k gavrctlerinin koorcllJıas
yonunıı VP cogran zorluklııra tf'mas 
eden M. Churchlll şiiyle dPınlştlr: 

"- Amerika Birleşik Df'VlE'ti<"l"I 
Rı>isleumhurunun Amer!ka'da.n ve 
Stalin'.lın Rusya'dan ayrılma~• mllnı
kUn olamamıştır. Bundan dolayıdır 
ki, her iki istikamette sE'yahatle-r 
yapmaklığım lazım.geldi. Bu seya
hatlerimde giderken ve gelirken ya
nıma milhim askeri şahsiyetler ve 
E"ksperler aldım. Ve mlltteflklerlmlz
le p!Anlanmızda mümkün olduğu 
kadar bir ahenk kurmafa çalıştık. 
(Şiddetli alkışlar>. 

Rusya'nm müttefiklere 
hizmeti 

M. Churchill şöyle d~arn etml4tir: 
Rusya kendisini müdafaa etmekle 

bize .emsalsiz bir hizmette bulunmut 
ve Alınanya'nın aeçen umumi harp 
zarfında kaybettiğinden fazla mil -
yonlarca askeri muharebe dışı et • 
miştlr. Stalin'in ıon nutkunda Rus. 
ya'ya yüklenen muazzam yük hak • 
kındıe.ki sözlerini bütün 11ümulü ile 
anlıyorum. Herkesin duyması lA.zım 
gelen şeyi ben de duydum. Rusya'. 
ıno acıla.nm ıı-rlatmalc w y\ikümin 
bir kısmıııı hafifletmek, Stalln'in bu 
niabetalz yük hakkında bUtün ııöy • 
ledikleri doğru<lur. Ruslar yUke ta
hammül ettiler. Rusların 11iddetli ve 
azimli beyanatlarını tamamen tabii 
ve haklı buluyorum. Onlua yardım 
etmek, fakat tesirli ve uygun bi-r fd<ikte 
yardım e1mek lazımdır. Maııfıo ötninde 
vaıkıiıııdco eve! bi.r hücuma geçseydik ve 

günde en az oo Dieppe ve haftada hiç ol
mazsa iki haftada bir Dunkerque 
yapsa idik, bu onların yiikünU :ı:a -
yıflatm41 olurdu. (Gillll§meler) Fa
kat bu gibi felAketler Rusya'ya bir 
yardım teııkil etmiyecektl. Manşın ve 
Şimal denizinin ötesinde faydalı bir 
zamanda yapılacak bir hücum muaz. 
zam hazırlıklara c;ok miktarda husu. 
si ihraç gemilerine ve her tümeni 
mll§terek deniz ve kara hareketleri· 
ne alıııtınlmıı bUyük bir orduya th
t1Y84: gösterir. Bütün bunlar yapıl
maktadır. Fakat :raman reçecek, diif 
maıı maneviyatının ne zaman bozu • 
lacatı blllnmif ola 8"le itinalı ha
aı:JIJrlln ıtlpam lı:llmlncıü " .eı. 

Doğu cephesinde 
donlar baıladı 

Moskova'ya göre 

Almanlar Stalingrad' a 
yeniden bir umumi 
taarruz haıulıyorlar 

Hc·rlın, 11 a.a. - Alıııan orduları 
b~kQmutanlıtnın tehlıgı : 

h:afka..,ya'nın bııu kısnuoda ve Te
rek lıolı;e~inde du~manın hır çok hü
cumları kanlı ıııuharcocler •1etı<'eSin. 
de pusskürtulmüŞ ve dlı~man mevzı
lcri topçu ate,iyle tıı.hrilıedllmiştir. 

Stalıngrııt'ta hıı.,ııın kıtalarının la
ııliyetı şiddetlı olmuştur. 

Don cephesinde rome-ı kıtııları 
dilŞnı ıın hücumlarını piıskiırtmtışln • 
dir. SRvıış uçaklarınur. karadaki mu
harehelere mues>slr hir surette mii
dah11le etmişlerdir. Macar kuvvetleri 
duşmanın nehri g"l'Çınek lçh yaptığı 
bir te;>ehbüsü akamete uğratmışlRr • 
dır. 

Cephenin şimal merkez keaimle -
rinde kıı11Lırımız hücum hıtrt!ketlerin
de hu lıı·ıarak düşmımı puskurtmiış • 
!erdir Savaş ve pike 11ç11klRr1 hue. 
kl't halinde hıılıınıı.n dfışmnn kıtalıı.n
na .. e rlf'mirvolu tesislerini' hUcumıı 
devRm l"tmlşll'rdir. 

Ceplıede donlar başl'adı 
Herıın, 11 a...a. - v. l<oi. ti, aJaıl

sının aıdıgı bir ha.bere gore oogu 

cephe-sinde Don b~lamıştır. Y:ıılruz 
Kııfkasyd'ıla hareket henuz nisbeterı 
ıııutcdıldır. Bununla. ber&her huraclıı. 
da termometre sıtırdan aşagı beşe 
diışmuştür. Soğuklar Şimal blllgPsın
de a.nuıış ve ıouhuneti•ı sıfırdan aşa

ğı 12 dereceye kada.r dıişıugu .ı;orıil • 
mu§tur. Don ve Volp;~ nehirlerinin 
yukarı kı&ım1artnd11 sulRr hu?. parçıı.
ları sürıi.Jdemektedir. Kııçuk göllerle 
kuçük ırmakl&r şınıdideıı donmu9 -
tur. Soğuklar devam emgı takdirde 
piyade ve ıopçu kııalar1 bataklık böl • 
gelerden kolayca geçP-bıleeeklerdir. 

Sovyet resmi tebliği 
Moskova, 11 ıı.~ - Bu sabllhki 

sovvet tehlijH : 
Kıt11ların117. Stalioıırllt bolgr.ııiyle 

Tuıı.pse'nın şimal doğıısund:ı. ve Nal
çık•ln <'eo111p doğuııııındıt diismanla 
muhl\rehPyE' OE'vam . ~tmi,lerdlr 

öt .. ki kesimlerde deıi;iş! klik olma
mıştır. 

Stalingrat'ts umumi 
taarruz mu? 

MoşkQva, 1 l a.R. - KrasnR.yl\ Zver.. 
da gıu:etesinin blldirdifine gore, al
manlRr pek yakırıda Stalingrat'a kar
şı yeni bir umumi taarruza geçecek
lerdir 

Muhasemafln kesilmesi 
emrini Darlan verdi 
Şimal Afrika Müttefikler Umu. 

mi Karargihı, 11 a.a. - Amiral Dar. 
lan'ın ve General Elsenhower'ln mtl
messilleri arasında Cezayir'de yapı • 
lan bir toplantıdan sonra AmiNl 
Darlan Fas da dahil olmak üzere 
elmal Afrika'da buhman bUtUn }ru • 
mandanlara muha.ııematı keımek için 
emir venniştir. 

Yeni Gine'deki savaı 
kafi safhaya girdi 

Melbou~. 11 a.a. - Cenup batı 
Pasifik'teki mUttefıkler umumi ka -
rargA.hı bildiriyor ı 

Çarşamba günkü tehllte ıröre Ot
vl için cereıyan eden meydan muha -
rebesl kati bir safhaya ıtirmiştir. 

Oivi, Yeni Gine'de Owen-Sl:Qnley 
dağlarının şimalindeclir. Buna üzeri
ne ilerliyC'P müttefik kuvvetlerl.ıle 
japonlar baııhca bu noktada muka -
vemet ediyorlar. 

nl§ ölçiirle bir tehlike göze alınmış 
olacaktı. Fakat şimdiki halde mese
le böyle değildir, ve :Almanya Fran • 
sa.da bizim Büyük Britanya'da malik 
oldufumuz kadar bUyük bir orduya 
maliktir. :Muhafızlar kuvvetleri de 
buna dahil değHdir. Bu kuvvetler a.. 
merıkan ve inııiliz kıtaları kadar mü. 
kemmel teçhiz edilmiş değildirler. 
lo~akat aralarında muharebe görmll§ 
bir çok eski uker vardır. Meselede
ki bi>tün zorluğu bir orduyu Mano'ın 
öteki tarafına J{eçirmek teşkil edt -
yor. Bu bir meseledir ki. bu harp za.. 
marunda haliedilmenlit bulwımuı 
bizim için bir bahtiyarlık olmuştur. 
Blitün hazırlıklar yapılmıt olmadan 
böyle bir teşebbilse geçmemiz bizim 
için çok ihtiyatsız bir hareket olur· 
du. 

uTutulabileceli vaitleri 
yapmak gereJcH 

Vaıkt nden evvel .ırtrıoııtıml ukel1 bılr 
serail7.elt olacak olan böyle lıhtb'atazca 

.. )l'OI& her harıat bir ~ lle ft\ll'll 

ımeiyata kapılarak ~e mtıea

ade etmek eoe eeref9IZ bir harekıet olur
du tJlltrlrıdey1m. Birçok detaıv; ha.11> ka
btrıeslndefd aıicada•Jarımtn tam muva
fıııkattnt ala.ralı: a-enetkunn~ ~ 

meeek>leri haUe uırnı.ı!l1kaı ~ ve 
rirülUHcrıl heeaba klıtme.malan hulıu

wnda. tııı.11mat vercımı. Be.na IOl"UIYOl'llır 
ki. ruıııııra nl<:in bol UmttJıer wraıın.1 
Nicln 1942 de Avruc>a'dıa ilırlncl bir cıet>

he acılacatı baAakınclalcıl tebM.11 Ameırlka 
ve RU8Ya ~ blrt1lk!te ~llıdz? Ook 
ııammıt alarak eıunu llÖ\Vlemek 19ta1rn ki. 
ha.ttl ~ zamanda kElıdl mlllettıılml de 
;yanllS dllei}N!eJll9 ~ dt14mam 
alde.tmatı tamamen dıotro w blı4tll bu
ı11YOl'lllli. "Alkıslar ... Fakat )'8.prnam9111Z 

lAzımıreten bir_, vardır Jd o dıa mtttte
t'tılC"Jerimzl alda.tmaamr. "&ldttıııitll. aJIQı

lar,. Hlcblr mmuı ~atırm bir 
va.itte ~nmamatınn& tJrntt f!db'lorum 
kıl lMı ıır-lı>e dl.ima "'* eılltSlımtzl 
ırllıterec:etlll. 

Almanlar 
iıgal bölgesinin 
sınır1nı ge~tiler 

Mrl. Petain 
• protesto ettı 

Bertin, 11 a a. - Alman orduları 
batkomutaolığının tebliği : 

Cenup Fransa'ya İngıliz • Ameri
kan mütesavver ihraç teşebbüaleri 
karıısında fransız arazisini himaye 
için, almıtn lntaları, 11 sontetrin sa
bahı işgal altında bulunm1yan Fran&1 
hudut hattını geçmiolerdir. Alman 
kıl.lllarının harekA.tı, plA.n mucibince 
devam etmektedir. 

ltalyanlar da işgale 
başladılar 

Roma, 11 a.a. - Stefan1 ı Altnan 
yüksek başkumımdanlığı ile anlactma 
halinde, italyan kıtaları. Akıit"nl2 kı. 
yıları mUdafaoasını temin makııadiyle 
bu sabah gayri meşgul Franııa sını. 
rını ııeçmiıtir. 

Mareşal Petain,in lransız 
milletine hitabesi 

Vichy, ı ı a.a. - Mare~al Peıain dün 
aktam radyoda fransız milletine aşağıda· 
ki hitabede hulwımu~rur: 

"- Fransızlar, 
Ha)'ltımın en elim ıriinlerim ya.~ıı 

nlduitJmu zannediyordum. Rugi.inkü va· 
ziyet hana 1940 vaziyetini hatırlatıyor. 

Fransıı;lar, 

Sizden e11 büyük mkıineti isti)UUlll. 
Şimal Afrika'da alıknnulan Amiral Dar
lan'ın yoklujun<la d~z. kara w han 
kuvvetlerini.cı ba~komuranlı_tıru e-liınc al 
dım. 

Vatanın şerefi Vt' korunma~ı için öl~ 
~ ölmekte olan denil!cilerimi?i, a..lterle
rimiri ve rayyarecilt'rimi:ri ~llmlıınm 

Anavatanın ve imparatnrlujun fran. 
sızlan, 

Fransa'dan başka biı- düşüncesi olmı
yan m1'~alinİ7e irimıtt ediniz." 

Almanlar işgal sınırını 
aŞtılar 

Clermont-Ferrand. ı 1 a.a.. öt -
renildiğine gtıre, Rlman zırhlı, piya. 
de ve topçu kıtaları bu aabah Chalon 
• ıur-Marne ~ınlarında, lşıral al -
tındaki Fransa ili' serbest Fran11a'yı 
ayıran hudurlu geçerek Lyon istika
metinde yollanna devam etmişler • 
rlir. Saat 10 da Lyon'dan bir çok al
man askeri kamyonll!lnnın ıreçtili 
haber alınmıştır. 

Llrnoyeı ten ilk alJ'uın kamyonlan 
saat 10 40 ta ıırPQmitlerdir. Bir almım 
aırhlı treni de aaat 9.45 te Vichy'ye 
gelmittlr. 

Almanlar ilerliyorlar 
Toulımse, 11 a.a. - Alm&n kıta • 

lan Agen'i gecmişler ve Toulowıe'a 
dofr'U ilerlemekte bulunmuelardır. 

Marsilya halkına mesaj 
Marırtlya, 11 a.a. - Bal•e vililll 

M . Rivalland halka hitaben nqırettili 
bir beyannamede ıöyle dem.ektedir ı 

- İşgal kıtalaıı böigr.,....l:e 1'u&1ln 
gireceklerdir. Herkesin t • bir di • 
ırlplin &"ÖBtererek nizamı muhafaza 
etm.eııl ve pıaaif müdafaa aervisleri 
tarafından verilecek emirleri yerine 
getirmesi lA.zımdır. 
Mareşal Petain protesto 

etti 
Vlchy, 11 a.a. - Ofi ajanın bildi

riyor : 
Marşa! Petain bu sabab aat t0.40 

ta ordular grupu bafkomutanı Ma • 
reşal von Rundatedt'i kabul etmif • 
tir. 

Bu g()rüşme e<Snasında fransız dev. 
let reisi Petain alman mareşaline 
eunları l!IÖylemişttr ~ 

- Bu gece alman devlet reisinden 
aldıflm bir mektupta, Führer ukerf 
zaruretler icabı olıarak bir ta.kim ted.. 
birler almak mecburiyetinde lcaldıiı
nı ve bu tedbirlerin mütarekename • 
nin esaslarını ve tik tatbikatını or • 
tadıın kaldıracak mahiyette oldutu • 
nu bana hildirmektedir. 

Mütareke mukavelenameslyll' te
lifi kabul olmıyan bu kararları res -
men proteııto ediyorum. 

Stolı:holm. 11 a_a. - Allehanda ga. 
zeteslnin Berlin muhabirin.- ıı-öre al. 
manlır ve ltal:yoanlar Fransa'nın 
Akdeniz kıyılariyle Korsika kıyısını 
faaliyetle tahkime ba.şlamıılardır. 
hıtalin buR"lin tamamlanacaiı •anıl
maktadır. 

ita/yanlar Korsik.a'da 
Vichy, 11 a.a. - İtalyan kıtalan

nın bugün 1Sğleden sonra Korııika'da 
Bastia'd'a karaya çıktıklan reamen 
bildiriliyor. 

Fiyat yükselten 
zeytin yal<llar 
Adliyeye verildi 
İ.-.buıl, 11 (Telefonla) - E'Vftllci 

gün adlennı ~iim 7.e)'tinyaiı tacirI. 
rindeıı Seni Ömer ticaredıanesHün Ay
-tıluaıı getirdikltri ııe,ıtin Jai1Mmı 
116 • 120 kanıta maJeuidmi ... .,.. 
mal:l.M'l 140 • 190 kuq -..oda .... . 
lan w önce tesbit edilen fJ.,.a ~ • 
tikleri, Ymuf Güler ti~ 123 
kuruta ssuıjı Ya.iiıııl'l sebep olmııdıjs w. 
de 18S kurup çıkaırd1ğı için, Rifat f_. 
men tinttthaoesi 101 kuNta -.lettiii
oi bildicdiji yailerın m&li,.ec fi)"lltlal 
ııonradan l 7S kurut OOınk ga.ı.diii w 
190 dan _.. ,.eptıjı ~ Cöaıerdoilu 
dcaredıaneli 93 kurut ımıli}ıet fi,.. ... 
rinden ... çıbıdtğı ....ıı- 6--
190 lımuta .... ~,. ..... ,._ 
telcdil ic:lııı ......_,,. ... 'ıl ıclr. 
ÖtSi d6ıt tııciria *1aruu n t lllil dl ............ 

-!-

HARBE ,DAiR . 
< ' ' ~ ' . ' ~ 

, ... > • • , 

Fransa'nın tam 
işgalinden sonra 

Frınsa iıaal edildi 

F RANSJZ SinMıl ~ -
riaın ~ intıim kuvvetleri ... 
fın<bn i$P;8.l edilmesinden -

n.., mibwrin menlc!a hekler*1 ~ 
ti anlaştldı. T.tuniıı edildiji ıPb! niw
~ alm..ı w itaiyıın lru'Vvetleri dün 
ııııhıh haziNn 1940 mütarelce ..-dan
nı bounık, ı,..t altında buJ-ıyaa 

Mareşal Fr&IMaS1ftl da i.stillya befla • 
dılac. 

AlınMI °"Jet Rem B. Hitler'ia 
V'ışi °"let Rei9i Pkain'e gönderdiii 
.. mudp ~!er" ~iı FntnM içi1' 
çnk haindir. Hitltt ha ~unda, 
Frmma He - kadıır dor. kalmak iıtr
tlifini anlatınııılrta. fnnınzlann halleri
ne aı:ımalcta: ftlcat Atman,ıa kadar A.._ 
nıpa medenly.tini müdafas için, i.,.ı 
altındı! hulunmıyan Fransa'dan pıçe

~ Akdeoi2 sahillerini w Korsi1ıa -
yı almak kan.nnda oldu~ Mare -
pl'e teeıısürle bildimıKtedir. Al
T>evlet Reisinin sözlerinden Bflladıiı· 
mı,,. ıı:füe. almanlar, Vi~'den Maml
ya. Tulnn limlnlan sılıi Aicıdeni2 li -
marılann1 ..ıfMlc için ft>rhı hiı- .ıreçi1 

h~kkı i"emtktediı-lt!f". Fakat ~lt'n tel
ltl'Aflardan durumun tıımamiyle hatlca 
m~uhwıu Jl(iftm~ ;f°nuıM.'ouı.tam 
isti 11.11 yapı lmaıktadu. 

İsgal nasıl oldu ! 

D ÜN öfleye doinı ·~ Ordu
.la.r C'>Npu K~ M..,....ı 
von Rundsted bir urh1t ~ 

le Vj,i'ye gelmit w Peu.iıı'i :U.,.,_ 
mniınr. Ma~ kendisine, Alınlınya. 
nın mutareke şartlarını bozduğunu w 
bunu protesto ettiğini bildinnişbc. Fa
bt biı- ııün enel, PIWH12 Sima! Afri, 
ka~ının tKaviize ~üzerine ka
ra, hava, w deniz lcuv.etlerinin t:ıı.t -
komutattlıitnı üuriM elan w bunıda
k.i hürün lruvvetlett ı:rdıa-..net emri
ni venn Maretal Peuin, -aıında 
hiç hir karşdoo,ma imlclmnl aönne
tli~ için yapı.ı., işp.le prorMllOdan 
başka bir c::e'V&p verememiftir. Böylece 
almanlann qg11l alnnda bulunduır • 
duacl a.n F ra.rısa 'daıki 15 tümen Mlcerclea. 
hir kı~mı hududu kolayltkİa ~ .. 
!er w muhtelif şehirleri ifple NşJa.. 
mışlll!dır. Marepl'Hı bu vazi~ kw
Şt~ında ViJi'den mednı1 bi.r -te M. 
met ettiii pyi olmutM da bu w
~- teyidediltneıniıtir. Mlftlll). 
Vişi'dedir. B. Hitler'in ınüsalııieMne 
göre. bürün _,.. İçindf İiltedİjİ 

yere ıtidebilecelctİ«'. Fakaı hükümetin 
de Viti'den V-Ya ~ .,.... 
daha~~....-.. 

ltal)'llftlar dw. bu w.a- fa,dala -
nmü. k-m hududllftftl ııpbiltnifle:r 
Te mihver nrtaJı nf~ AlııMniz b
ytlennda ._ yıerleri ft hu •1°ada Kor-
ftka'yı işp)e~ 

Kabuk ve le 

V AZIYET pim: ~ .__ 
dİ6İıDe bir emniyet saha. M"a • 

mek bahanesini ileri --
Fra.nsa'}'I itPl ecmiftit". Çiinlcü A~ 
pa"mn en zayıf p&rçMt ~ kıyı

larıdır. Gerçi almaolat, d Pirene'den, 
Norwç'~ Narvik kıyılarına kadar Av
ıupa'rt11t bütün batısım ıahlcimeanit
lerdir. File.at Avnııı-,'mo sıra kabuk
lu okluju halde kamı zayıf ~ıtttt. 
Yani kıu bK lcaplumbaja ııibi ol -
muttW"· Onu düfiirmdt içia sırtındaki 
kabuğa değil, kamımn 7.ll)'lf yerine 
vurınMc ~- Almanlar, beJlci 
Dieppe h&rekederiniıı d.hi bir ,aşırt
ma haftbti olduğunu, nı.l m*-hıı 
mihveri •ftda Akdeniz kt.,..lannda -
ki boş böğründen vurmak olduiumı 
şimd& dahıı iyi ~müşlerdir. İşte "bu 
&ehep yüzündan Fransa'nın ijgali ta -
maml&am1flll. Fakat her l8)te raRnım 
ıunerikalılar ve iDlciüz.lt!f" bunun bir 
ikinci cephe olmadığım söylemektedir
ler. H~l Ç&Ql'in dü1I -verdiği mttka 
göre, Sıalin dıthi, tl Pearl Harhn\14" 
bukınuıduıbm hazırlanmış olan Si
ma! Mrika harebrini ikinci cephe 
olanılc pt4c hdeoıımtmiştir. Bundan 
dolayı müttefikler, hem Ru~·ya, hem 
de Almanya'ya kttanın kabulumı ,&
tffettk ikind cepfı..,,in anaılc 194!\ yı
lı orulanna doğru Maıış'ta açılıcaltm 
söyleme4ctedirler. Fakat buna bir if
şadan daha eok hi1" polin1c:a ifıdm 
gözüyle hlkamn mıyız? Hmlct ilcin
d cephe timdi ll(llmıt deiil midir? 

Frans11 filosu 

8 ÜTÜN dlva, TulnıJ.'.d« bulllNlll 
fnnlaz filosuauıı l'ıacaiı ..U
.,ecıtedir. Bir ri-,eıe 9Ö"8 bu 

filo, T9'oa'ck huluam.-mr. Ptlw 
NevyociE'aıa geJeıı bU •ani filooua 
müueflcleıe iitiha eımek üz- bu 
limam tedcettiiW büdirmiıtir. Ha -
... nedir? Ba lllftrlan yudtpız 
lııa icada.- filo halıkında tam ve kaıt 
bir haber almlf deiUiz. H.urlardadır 
ki, F..- mütarekeyi imzaladıkıaa 

--- lngilcere 3 ııemmuz 19'(0 ta ina:i
liz ~ buluma f~ bKp 
pmi1erinia ingiJh lroocrolü altıoa sJua. 
,.,.... kararrlaıtwrml. .... &ansız li -
1111nlanndıııki pmileria de tedim ol • 
masıoa isusnitli. Böylece İııgikere'de 
~ 2 dretnot, 2 luuvu&-, 8 dest
royer, birp:ık deoizaltı ve 800 den faz. 
la- küCük ıemive ~ isi.enderi· 
,e'de bulunm bir dretooc. 8 kruvaz&: 
bir milcw ... pmi tilhızılınclın • 
J.arak eAr eöl'lmiıti. 4 temmnmd& İlı8i· 

- fi:lııw Onn ~ filo,u 
..-. a1ımııık m... om,a p.i. Flkaı 
Ona .... ~ .... _ ............... __ ...... 
lıopJ lnr • .._. ,.... .. - • 
• rrı6 ı ' 1 fır 1 

zııfıl• ile Provence, Mogadoc, Bre• 
caarıe paÜJeri baı:a. Ve Duııkerque'ia 
hiır eşi oı.n Sı:rasbur.g• 5 filotilll b
mM!da gemisi ile iııgi!U.~rio el:iııdea 
kurtuJaraJc Tuloc:ı'a kaçabildi. Şimdi 
Tubı'da, üç zııtılı, 8 kruvazör, 25 
de.uoyer, 26 denizaltı vardıT. İtte bu 
aernilerin alman w yahut mUıteiik 
taraiJanndaın birini tutmaJan Akdeniz 
batın için mühim bir hadisedir. na.. 
kar'a gelince, burada bir zırhlı, uç 
kruvazör vardı. Bu gemilerdl!'D biı:i 
Kazablaoka önünde yanan ~5 bin oo
hık Jean Ban'dır. Bu hesapça At
btntik'ıe fransızlıtrın mühim deniz 
kuvvetleri lcalınamıttır. Asıl lruv.Yet, 
Tulon'da bulunmaktadır. lşıe ba 
kuvvet 1enuıinin biT kef.sindek.i ııjı.r
lıjı daha~ temia ~r. 

Afrika hare kelleri 

F KANSA durumunu böylece '
lisa euikten 1IOCll"& Afrika',,_ 
tteceJim: Atl.Mııtik kıyıjanada 

Kazablanka ve Rahat da teslim oJdıık
ııa.ı ııoonı., Framız · Şima.1 Af.rikası, To
nus'a bd.r müuıefiklerio elJerioe PO
miştir. Amen"kahlaı-, alınanların da 
bildirdKlerirıc göre TWIUl5 ııoprakjıa • 
randa ilt!f"lemektediı-ler. Fabl aım
lar da amerikaltla.ra gÖie, T,_a 
tayyare ile kuvvetler .indimıiye bM • 
lanu.ıardır. iN hUIU8ta henüz hiç bir 
remıi malünw.t )"Oktuc. AJman1-1G 
tedrici bir 9Uttne Tu.ous'a ~lditleru:ııe 
dak olaıı habeırde hayret ediıl~ • -
raf yoktur. Çünkü Sicilya ile TU1a1S'ua 
bumu arasındaki ıneafe 150 ~ 
redir. Fabt Ofi ailNI gecr geç -va • 
~it, almanlann Tunu""a geldikleri balr
kııxlaki haberi )"ll" nlamıt(H". Göriili> 
)'Ol' ki, Tunus dunımu heııüz a,dınlık 
deiüdir. Ve burası mihverle. aınerib
lılar aruıada bir TmNI pdiği. al
makta devam ediyor. 

Simdi Tunus'a büyük bir ookM 
koyduk11111 --. biraz dojudslci ha • 
rebtlere bakalım: in@ıilizler, batı ~ 
liinde Mısır 10praklanm afll'IJ1- "9 
Libya'ya girmişlerdir. Gerek bı,. 
ve ge-r-dc almıuı tıe-bliği buradaki ._. 
reketlerin plln mucıbiftC'C ,epıt)dılttı& 
'6)'lemtlctedirleor. Dmıetc. ~ime ._ 
Vlılll ediyor. Çörçi.f'in dün verdiji İzıa
ha-ta göre, ıimdi,,.e kadar 59 biın mib • 
wır askeri ya imha edHmiş, yııhot eıir 
alınmıştıı-. &nlan!an 34 bini aı
geri yanı iwyandu-. ~00 tank, I~ 
top tahrihedilmip. Ölen ".-e "6ai 
~- müıtefHc Mkerleriftia .,.ltt
nu l '1.600 dür. a.- yüJıde '8 W 
inltili:ıder tctkil edi)'Ot. RalcaulM• 
~İndM IMllllf!hynr ki, ._..... 
vazi)'8( ~ çok lehYıdeclic. 

Netice 

S
ö7ıERbdzl bulba edelie 
A-hnıınya Fransa 'yı 4gal eanifo 
tir. lt.ıranıw bu iıgale lu~ 

y&!'dım eımitlerdir. Tulon'cWti. ff911811S 
fikısunua duırurnıt m&Jüm deiildir 
Ma"'fllıl it.-H pnM1e91ıo emıiftlr. Simalt 
PrMMıZ Afrilcu&, bücıün Fu dahil ol 
mak ÜlıeN müttefi4derio elindedir: 
AmHSlcalılar TUllUI 10J>nıklar~ 
ilerliyorlar. Almanl.,..a Tun111'a b& .. 
-vacı..ı .... Jı(lnderdikJeri ya1-... 
yor. Ban ~tünde ins.iliz iıleriemesi 
devam etmektedir. Şimdi harp, Libya 
topralda,._ JDeÇll!İşıif'. O ha.ide bir 
ı:araf tııft Binpzi, diieır taraftan T ... 
Jus'mı hedef &lındıiı .. tklrdır. Mut • 
tefacJer şüphesiz, TmMJS'a )"ttlqciik 
tıell IOIMW Siril,.a'111n ~ de ~ 
JJM.lqacıılmr. Onun icio ita.lyaalaır • 
hil müdafaa lmmuıımll8rtm bile ~ 
ıirmif]erdir. Sardunya'naa ~ 
de ciddi olanlı: ınüra&e-a etıMk ..._ 
tir. Pakat her ~ münefilcler, ~ 
çi-zmeclen 7'Ubn çılcmıyaaıld• w • 
ha cenubu hedel ahıalcJardw. Afrilııa: 
işinitı ...... .,.n Miıntle <t- edİ70f· 

Dünlcü o1a,..ı.ra a6re. timdi MacJI. 
niz -nffl hW.üll ~ 
&)'dıolancmşnı-. Falcat İl \ııa ....... 
olM1 ~ p. netice,t kur • 
maktadu. 

Portekiz' de ic 
kargaıallklar 

Lisbc:>rıM, 11 a.a. - Diario da M ... 
IJA7.etelİ, şinıa! Africa hadiseleri iıle POl'ö 

tSizin durumu hakkında DqNlttiji bir 
Yazıda töYle diyor: 

İngiliz ve Amerikan hükftmet • 
lerinin memleketin bitarafhtlna ,,. 
hUkümranhk ha.klarına .riayet edile. 
cetıne dair vermtı oldukları temi .ıı 

nata ratmen harp Pıuıiflk'te Portelds 
mtıatemlekelerine kactar ır•tirildilı: 

ten sonra timdi huclutlarımıza dalııs 

ziyade yakta,mıt bulunuyor. 

Portekisllleri birtbirlerine balhio: 
yan mlllt birlik ba&"larnnn aha 819 
bir surette sarmak zamanı gelmıt' 
tir. Son g'ilnlerde yapıhı.ıı baZ1 n11 .. 
mayiıler memleketin dahııt wlhuna 
ve millt nlzamımıza karşı yapılm1f 
suykaııtlerdir. Bu gibi caniyane ha • 
reketlerln komtlnlııtlerin tahrikleil 
neticesitıde yapıldığına ıüpbe yok • 
tur. So,,,.. )!lltUn dUnyada ihtl 
lll çık ....... dtyle kurdukl 
tetklll~ ~ kullanmak ihı4~~ 
her tar~erlne Alet olacıılt 
damlar ~lardır Bu aıdaıııh@fl 
mulıtelif memlekatlerde minl 
:vette _.erilen b&&I komUoist 
1ı:llltanda sisılıl ~ ~---.. .... 



·4-

• • Varhk vergısı 
Kanun projesi 

kabul olundu 
( Baa1 1 1ncl ıwıytfüla ) 

\ 

nıü~tıH<'l<'l'I çık.,rılına.-ıın.ı mll•;wıle l>u
yur-111.ınıztlır.,. 

Bugünkü maişet 7orlul..l;1rın<l,ın CfJ .\Lılly v. lt lmlfl bu tnlt•h<.'I muwıfık 
eok ıstırap çekdklerini IHklı ıılarak ifa. l{•il"iHıııiı ve nwzlrnr kıınıın la~·ıtıııhırı 
de bu}'Urdukla:ı, dar \e ~ahit 1<clirli ,\dlf.>ı'. .\lııHn!, lktısal vt.' Btitce En••ü. 
vatanda-;lara mümkün olan )ardımı >"P· nwoı,•ı n<k"fl a)rılan t>C,er Aza,firn mü
ıruı.k için oıadeıtikleri )layreıi şiil..rJııla Lt-...-kkil b~r munı!kkat oortinwne ıwn
ka~ılı)'Ontt. FRkat yalnız hu ) .. rdııııla uerUml: Ur. 
meselenin halledilebiJe-.·eği kaoa.ııio.;k Enc•tiııı~n t<'şkllln<len -.oıwa kiırı.un• 
degi.liz. ıı~l<•n ll«~w·kıl dt"111btlr Jtl: 

En çok 15ıırap ~-ekffileri ıamami}k "&>ndenlzılt•n .-;<>1•1 ı soz ıdan bu kı.ir-
tesbit etm<>k mumKlİn oha ,J,ıhİ, d.ıı:ııı· "ilde konu~an arkıı<l.ı-;lnrınıın Bo7l<'lln<1e 
laı:ak ma~ler ellerine J.!t.'\İll< i)e k.ı,f,ır, Mkl bU)ilk m:ına .:onllım. BUonlurd:ın l>l
ve dajhtılahile<"ekten ha~ka h.ııaıi ihıi· ı ı tıı~vlp m.ınnsın:ı f(elc>n,,,,.:'kı7.l<'l"lk". Bu 
yaçları ıçin, k<"ndilerini ı>iy,".tnın l'Fİ<İ I{ ıll>lmlzıll'kl ı,ııvn•tl nr1ı~ııı~tır nu 
te!iiri dı~ında nıtmı~a İnık.in ~iirmİ•)••· t. \ll>l• hnkıln1t>n hlzl ılrıh;:ı i) ı )"Ollaı·:ı 
ruz. Diier ıarafı,ın mt:H•ıılıı ihıiı .ı,ı ~·\ kt'<l<',.<'ltl 1;111 k<>ndıl<'nnı• t<>şM;l,ür "" 
karıılamııacaji;ı için i'tıraıı ıluı:ıır,ın h.ı- ılı•rtm. lkırı<'I m ınıının clel;ıl<>I et11lrl ı:oz
yad rnaddelt>rin. para'ı \"t>k nl,ınl~r tar.ı· k-ı L~c ı,a7. ~ı.ı .. ı rıı1f'<llf'. ııu kazılnn ıs
hndan İ•rctf etlılme•i 'e J>ar.ının d.ı I><')· 
lece akıp ~itmt''İ. ıahii tenİ7 t·ılilı lll<''· 

Yuksek fi>•ttların büıı;c) c te,iri d., ba~
ka. 

Ha)'ati mad.!E>ler için i,tihf.iki i'ıih· 
nl ile a-arlam~tlıkça \'e hunıınLı hir . 
likte fiı •t mıır:lbhf'•İni ) aıını.ıclı1'(.ı ı;:ıi
nün me<ele<İ ha lledilerniı eakti r. ( ını · 
pumurun hı-r fır-atta irade eııi:!i ı:ihi hu 
kanaatı dei?İşm!"mİştir. 

"B<ıhi~ hll\"lırdı.ldArı \;trlık n•rı:İ•İııe 

geli"ce •a' ın 1 liıkiimeıin hu bmıo u{;. 
lifini, mali, iktı.Mli ve iı;ıinı:ıi hakınıLır· 
dan ıeriııde hıılıı•on,,. ,\ynı hC<kft' •a
raaık ve f~nfa,ı de,anılı ııl·H.ık !ıao;k~ 
Ilı ih?ları hekleri7. 1 

Kanunun ıarhikı i~·in ~eni' ,.ıt,'ihi>t·ı h
U}•erek ı.ıthık me,ulııcııni .tll'ı.ıl.ı.rn ~c

kınmemclerini a} rıca ıakcli re ı:ıpk ı.:iirı.i
yoruz. i> i tathika mu' .ti lak .. ı.ılakl.ırına 
itımaı eder ,.e ı;utel b.1şarıl.ır dıkıiı. 
(Alkışlar.) 

l\lü~lakll Gruıı Relıı n•l-al ıden s<ınra 

llOZ alınış oları HefıR llH"<' "111.ınıs.ı., ıtt.'

m~tlT ki: 

tlfn•l<> .~ t•n<lllr•rlııe \'aıl.'<lıyoı11m, 

ıı):ınıl: vrarımavıı ı:-nlı'l'ırııKı'.I.. lstır:ıılı• 

r<I '<'•' •t-:. yalnız ıstır.ıole ı•tm~ı·<'l'~·ız 

mrnıl.•k<'ll' rl0 "-lıf,HI<" l'ttln'<"<'KİZ ... (B~:ı· 

vo «ızl•·ı i \'C' ,ıllo ln.r.) 

]\((.,fi< hıın<l.ın ,onra entiinıen ç.ılı-. 

lll<hına İrııl.:.in 'ı·rnıd.: İçin 'aat 1 'i ıc 

ıckr~r ıoplano1.ık iiH•re cel,C'ıe son ver-
rııi,ıir. 

Varlık Vergisi kanunu 
kabul edildi 

,orıra ,,t.ıl 15 ıc de ~·m,uıin (,i·mal · 
ı.ı)'ın h.ı~k;ııılıi!ında ıkin<İ hir 111pl.111ıı 
).ıp.ır.1k "\'Arlık \ u~i,i" k:ıııun ı:.)ıh.ı· 

'ıııı nıi"11,1k...rc \C k.ıhol C) krııi~ıir. 
Cı·1't• açılır açılnı.11, ... ıhı!.. 1.>Jhiliyc 

\'tl..ili 1 r1111ıını .\fehmıı L>r. 1 ikri Tu • 
ıt:r ilt• l\l.llar\,ı ~!dıı"ıı l>r. l lılmi Ay· 
1.1ç'ın, Ci'ıınıı~.ıne mthıı'u Durak S.ıl,;ar
ıa'nın ,cfaıl.ırını hil<Iİren ıe7kt:"rder 
okıınnıu5 '"' h.wr.ıbrını ıaıiı ıçin iki 
•ıc d.1kika aıal..ıa ihtiram sııl..uıu )dilli • 
mı1cır 

U L U S 

Varlık vergisi 
(Tllısı 2. inci MYl'ada) 

Verginin tebliğ ve tahsili 
Ma.lde ll - Komisyon kararl;ı.rı, şe· 

hir ve ı...hahalarda \;ı.ridat dairelerinin 
kapılarıua ve ı.,;ı lere müna~iıı nıah.llle

re li~tel .. r yapı~ıırılnı.ık sureıirle il.in ve 
tebliı( olunur. I.iHelerın ao;ıldı.iU, ıoıün<le

lik lld.lt'te çıkası yerleıxle J:Vcıdcrlc 
~e gündelik ııaıcte çıkmıyan mahallerde 
hclecliıc dell~lla.rı ma.rifetiı le halka a)'· 
rıc;ı h,ıhcr verilir. 

Komi\ıon kararları nihai \'e kati ıruı· 
lıiı ene olup bLınlara k.tr~ı idari ve adli 
k.ıta ınerdlerinde <l.hoa ~ılaınaz. Ancak 
hir mıikellet namına aynı mükellcfirec 
mc\·zııund,m dolayı mükerrer verı;ıi tarlı 
edilmi'l olduğu takdirde bllfllardan en 
yi.ıksek olaa.ı. ipl.'.a l!(filerd.: diı(erleri tar
lıiyaıı 1apan lmmİ~)onların va7ife gÔr· 
ıli"ıj\ii m.ll1allerin en hüyük nıalmemuru 
ıarafıf1'1.ın mükellt-flerin mLİraca.aıı ÜLc
rine ,jlinir. 

Madde 12. - Mlike-lle-fler VPrgile
rinı, tıılık tıırihindc•11 it.iharı•n on bPş 
gun ıı:inıle 1110·1 ~andığına ~ :ıtırmıığa 
ııır•dıu ı<lu rl:ı r. 

On hı>s g(ıııli.ik mii<lılMiıı gN'lllf'Sİ· 
ni tıPkt .. mı~IPıı mnlıallııı en hilyük 
ııınlmPrnııru ltiıum gürcliii;ü miikı>l
l<"llı•nrı ını•nktıl \'f' ga~ riınr-rıkul mal
ları) ı .. al·u·ak, hak \'P nı»n f:ı111lı·ri • 
nin ih1 ı~·ntı•n lıorıine knı·:ır VPn·\ıl
lır. 

On hP:; ı:unliik miıılılet i<:in<le ya
lırılnıı) an v<'rgil<'rın T:ıhsili F.nıval 
knııunıııı:ı iP\ fık:ın tııhsiliıı!' t<'\·ı><ısiii 
ı•ılihııı•l,f,. b<"ıahr>r \ "r~ı ınikt:ıı ın ı 
miiıl<lı•ı in clolıırnsıııılan il ılıarı·n hırin
c·i halta ır~in ) üze!<· hir \'<' ikin<'i lınt
la ı•~ın )·iizılı> iki :t:ımmnlıınur. 

T:ılık ıarılıın<!Pn ltih:ır"n hlr nv 
z:ufııııln hon•larını iidı·nıi) •'11 mıil:l'l
lı lll'r horçlnrıııı wınnm<"lı o<I<') in<'•'~-" 
knrl~r 111Pml"k••tiıı h•'r·lı:ıngı hiı Y<"
rırırl" hı>rl..ııi k:ıbiliy<"l IPrııı" !'iiı r• :ı.c;
kPri m:ılıiyl't i hnız rılnıı) aıı ıımııını 
hizmı·ı l<'t·ıl·' ,.,,,.n hı•!Nlh" hiıııı»I IP
ı inrlP <':ılı~tııılı~laı. An~aı, iirıınrii 
ıııı\lltl"ıı n ~oıı fıkınqırıd:-ı 'rwılı nlnn
lnrrhn il,iııı·ı m:ıılıl .ı.-.ı ı · miil;Pllrfi -
\""'" tnl:>i hnlıınnnl:ırln kndııılnrın "" 
"ııı hP. ra ır• m'it"<'n\'17. l'rkekll'rin 
hor.-l:ın halı rı'l:ı 'J'aıı.<ıli F.m\'al Kn-
nıtııu t~tlııl· ' nıPklP hPraher htın-
hr <:'c·lı~nı~ · rllPClv<'linı> tnhl t11-
lıtln11)rthil;r ...,u fıkra hükmiine 
vikt> calı•ı •ı ınrn verilN'Pk iirrr -
tın vrırhi hnıAlarına mahsıırı olııııur. 

Ç ıl~ nın mı:ehurh·eı inin ıathlk tar
zı IHiklimetce hı\7.ıt;lnna<·;ık bir tnli
mAtnamP iJP t:ıyin olunur. 

bunlara karşı idari ve adli kaza mer
cılerinde dava açılamaz. 

Teminat 
:Y.!adde 14. - Varlık vergisiyle mü

kellef tutulanların ikametgahlarında, 
gerek kendilerine ve gerek kan ve
ya kocalarına veya kendileriyle bir
ilkte oturan usul ve füruğ.iyle kar
deslerine ait dükki'ı.n, mağaza. depo, 
ambar, fabrika ve lmalılthanel~rde 
\'eya bunlara benzer yerlerde bulu -
nan bütün menkul mallarla tapuda 
veya ver.gide bunlardan herhan:,:i bl· 
ri namı a kayıtlı olan gayrimenkul 
mallar bu kanun mucibince alınacak 
vergi ve zamların kanuni teminatı 
hü.-milnde olup bu malların satılına
.;;ında da Tahs;u Emval kanunu hü
kümler! tatbik olunur. Verginin te • 
nıinatını teşkil eden bu mallardan 
mükellefin kendLsfne veya kan ve 
~;ocasına ait olanlar hariç olmak ü
ıere d"ğer m:ıllar üwrine komlsvon
larca vergınln takdir ve tesbiti İ.ari
h indrn !ibaren bir sene 1.nrfında ay
nca haciz konmadığı takdirdı> bu 
mallar üzer ndekl teminat hükmü 
sona erPr. 

.:\Iiikl'llcflf'rin z"lye<lliı;i altında ve
ya yukarda yazılı m:ıhnll<'rdı> lıtılu -
nan mPnkul mııllnrıı mlitf"l1lllık s:1tış. 
IC'ııılik ,-e r"hin i<lıl"nlan mu1Ptıc>ı· sa
yılmaz "" bu nevi mallnr hakkımla 
<lPrnwyan olunac:ıl-; ist hkak icldila
ları ıl'nll'nrml.'z. 

Ru kanunun nPı;rlndl.'rı mukndrlPm 
hn J:ımış olan ,.,. bir ilfımıı '""'Ya bu 
hiiklinı "" ku\'\'rtlr• notCorlikı:c• tan -
z m Nlilm mııknrl 11.'m 1rırılılı ff'!;mi 
h•r SPllP l<' n.u ti'n.ı olmıyar:ık ;ııpıl
nwı hıılunnn lak p nr>licPsınrle i<'ra 
dn;r<"IPrince 1,01111 mus olan ilıl .;ı,·aı 1 
,.,. wnıt hael7l<'r bu temınnt hi'ıkmli-

11» halı 1 \'<'rmr·z. Rıı hıırızl<'r ancrı k 
, C'rgı 11!11C'a"ının tnhc; lin<lrn sırnra 
hakıvP ı ı 1 oiı•11 ıal.rl rrl" hu kı<ım hak
kınrln ınlnz nluııur. 

c;.1~ rinıPnl:ıılll'r rı sntı ında hunla
rın \'Ol lık \'('"~İ mtıkPIJr-f!yNi ile 
lı i••i nlm:vlığı al'ıknlı \'nr'ılat ılaırc

~inP.<' trı dik i'<lılmPcli';cp tapu daiıe
leıı ıc>c;C'll y pamnz. Yap•lnn t PScil'cr 
hiıkiinı'>İİZ c;m ıltr. 

Miiruruzaman 
::\fadrlP l:'i. - 9 ve 10 unru ma l le

lrrdP y:ızılı mü<lil<'t ve şarı lar lçindP 
ı .rhı:><lılrmı~·<'n ,-prgilı>r, hu mii<lrlet
l»r ge<'I ikl<'n !lonra ycnirl<'n tartı ve 
1nhs·ı Nl lernPz. 

Milli Piyangonun son 
(ekiliıteki talihlileri 

ikinci parti olarak 
öğretmen okuflanna 

giren paras1Z yahh talebe 
!kinci pa.rti olarak öğretmen okul

larına para."ız yatılı alınacak t11leoe 
lıistes.i Maarif Vekilliğimizee t.asdık 
edilmiştir. TalebelerJ.a adlannı, bu
lunduklan ve veı-ildlkleri okul adla
rını yu.z.ıyoruz: 

to.;TANBllL KIZ öCRET.MEN 
OKULUNA VERİLENLER 

Sa.adet 01.can BaJra orta okulu, 
:-.levzat Öney Kadıköy 2 inci orta 
okul, Paki.2.e Kıvanç Bakırköy 1 iıtcı 
orta okul, Mürüvvet Yayın Bakırköy 

Milli piyangonwı 29 İlktc.şrin fev- 2 iincl orta okul, Mürüvvet Mi.ieyyet 
Benlier Kasımpa.şa ikincı orta okul, 

kalti.ı.le çekilişinde buywı;, ikramiye Melahat l<anbay Beykoz orta okul, 
kazanan tlı.lihliler belli o!muştur, Necla Alkaner Baıkırköy ikinci orta 
ilu çekil~in bü.yu.a. ı.ıuamiYbii O!~ okul, Me-diha $ener Göztepe ikinci 
S0.000 lira Ankara·da kıza B~ko.. orta okul, Mübeccel Namiler Bakır
şar'a çıkmıştır, Bu ~t Samaııpa.z.a.. köy ikinci orta okul, Necl.A On~an 
nnda Ozgeııç maıuJ..l~ınue lgribu. Süleymaniye Kız orta okul, Fatma 
cak soka.ğırtua Hı ı..uın&ada otur- Necla Oran Ankara 5 inci orta okul, 
maktadır. l'aııh:ı, JM.laoa.u~ bır aı- Türkıl.n KuranPr Ankara 5 l.nci. orta 
lenin geçiminı g-.ç ~le: Lcııüu eıle- okul, Hlkmf"t Kavukçu Çatalca orta 
biliyor ve .serbe"'l ı., .>-il..t>l> or.ıu. Kerı- okul, Huriye Birol Ankıı.ra 4 üncü or-
ılisi lkramı;.sıııı _,u ... r.:n ''uııt>ı::.ş ta okul, Avniye .Avdan Beykoz orta 
yıldır bilet ulıyunım, tıı.L.ı 1ııı14;, et okul, Nuriye Aygl'n Ç:ımtkkale orta 
bana <la giihlii, bumıau ~..ıııı« yapa- okul, Hadiye Arpak Aıia.pa7~'1r orta 
cagımı ben biliriın., uc:ııuı;;ı: ı. okul, N'Prmln Çc>ll'bi Kandilli Kız J,i-

Gene bu ı;:ekilı§iıı bu.ıru.- ı.ı-.Li:ı.ı- sesı, lı'lal Alpagııt htnnbul kız iiğ -
yelerıııılen :W.UOO lirayı ı...uııLı.ı'ıt;ı rı>tmPn, Saimı> Soy~-ı.1 Cumhuriyet 
Ortakı.iyde gaz clepusunıla ıı.ı.ııllık ~ız lb,•'1, Rn.hia l'llanı>r, N.-.rıman 
yapan ı~izeli Salim ç. ı iııta~ ktu.an- ı T~•kso~·. Zakire Urgancı lı;tanhul kız 
mışl ır. oı..rrı>tnıen. -

10.000 Hralılc iltr::ı.mi:•e Ui:r~ .. ·.ı..ı B~lP~<;A KIZ öCR~ 
hüvıv<'liniıı ilanını ı .e.r iyeıı ,,;,- la· <?h.lJLlJ~A VF.RlLENt:ER 
lihli,:,. <'ıkmrııtır. Lcyo;.:-lun<la ı-...... ı- Perı~nnAkalp ~nkııra 2 rnC'j orta 

" " .. okııl, 1' ntmıı. Fıı.hıre Özarpat .Ankara 
lıar<1c1 "oku uıııl:ı ı:; rıı.ı .. :ı.rad!. ~ .. .ı. 1 .. l" t k 1 R h' T kl E • 

1 1. 1 1 iıu UIH' ı or a o u • a ıme e n .• r-
ııiım <. aınoı aıı, -.nı 1"") ··~· •· ., zurunı kız orla okul, Neriman Rav-
cndılesıne ı._~1:ı:al ~~ıkal,. .. _J h 1, ··•- rak 'l'ı :ıhzoıı kız orta okııl, Sı>Yi~ 
rnıl:ı l;f.i:;e;' m F::hrı. l.>ı ":··e e:1· K.r- Tlı•rkPr Rtıı·:;a kı7 ilğretnıPn, N<>l>a -
şe}1ir ıl I ıe c _ ı oyU.ıııl_e 1 ahır "~!.. hat Sırıahi Kır .. >hir orta okul, Gül -
Kazım :ıd;ııılak alıhlıler ıle beşer tı•n Eke F.~ki.~<>hlr !!•Mi, Rahia Se
biıı lira ku:r.aıımı·;l<:ınlır. lr>na:vılın Cnnk1rı nrıa okul, Fatma 

C:umhıırı> Soyd:ı.n Çankırı orta okul, 
""ima P.Mli Paıar orta okul, Ümit 
Ocünrii Çorum ortFt okul. Türk l~ti~aı Cemiyetinin 

tim~ To""'anhları 
SI\' o\S F.RKF.K (')CiRETMEN 
Ol<l'L!JNA \'ERtLF.NLER 

ITMnn ZPki R:ıfra orta okul, Bf.
kir lIPpgiil Dİ\Tik nrta okul. ()-c:ma.n 

!J:l'' ~ı "''"", ,,. r ,._.ııı racgı•ıeo S:ıhintas Dlvr'k orla okııl, Ömer Er-
il..ıııl' uııı.; .ı ... , ııın 'ı ılv.;ııulu~ıı ık- ıloğan "Malatya lisP!ıl, Lutfü Işık Zile 
tı~auı ı; •.• • ı, "u ı~ı ııeııllt ke< - orta okul. 
leıa<' ""'ııi:.ı ı•ı ıı ıı lfP 11171 ııı<'ııı 1e- lSTA:-.IRUL ERKEK öc":RE'T':\~ 
kı tıerde d<' gıtı .. ,\ ... tesırıu..ı Ç<ıı.;.ıll- OKFLl'NA VF.R!LBNLF.R 
ııı.ıktu, tııllıa . .s;ı a:e ııırlukı.ırı ı ıur.ıı- NE'<'dl't '\'"c:ıp.çkinPr C'.n>!ı>nbevi orta 
111 ct.crın en uneııı.ı ıııe~l'lllt'l<'rı <1.l'a 1 okul, lliman Kamil Zanhfıkı:ı Ka<l1-
~ındli ) <'r alıııaktadır. köy 1 inl'i orta okul, Tnlii.t Akgi.i\ 
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: .CEMiYET HAY ATI . . .. '· . 

Türk Hukuk Kurumunun 

serbest kürsü dersleri 
Tür!;: Hukuk Kurumu I3:ı§lnııll ' 

ğınclaıı : 
1942 - 19 ı 3 ııcrıe'li serbe.:.t der le 

rine bıı seııe ılP ı ıil _ Tarih ve C'o • 
rafya Fakııltesinıle devam eılılecck
tir. Bu dı·rsl"rden : 

Tiirk Hukuk tarihi: [ Profesor Fil' 
at KöprülU), 

Hukuk ve ikUsnt: (Zoı ulda 
Mebusu Hazım Atıf Kuyucak). 

Hukuk ve siyaset: (Profesör Ni • 
hat Erim) 

taraflarından verilecektir. 
1) Derslere 30·11-1942 paıarte~ 

giinU saat 18.1~ te başlanacaktıt 
Derslerin her blrt, g<'Çerı seneleri!I 
olduğu gibi pazartesi, salı, çarşambl 
günleri verilmek fizere hafladıı hirtl 
ılefaclan on ders ile tamamlanacak 
trr. 

2) Derslere kayıtlı olarak ele\~ 
arzusunıla olanların 30-11-1942 cıJ< 
mart,.si !dinli akşamı "ant (17) )'f 

kadar (Tiirk Hukuk Kunımn) d 
mfiı-a<'.aatla bir kayıt ve~lkaın Rlmaı 
IAzımılıl'. Knv<leılilmis olmıyan!ad 
ıln rlevıımlarr ~crbestıir. 

31 DerqJer Kıırıım tarafından Jd· 
lap halinıle baqtırrlaP;ık ve kavıtlı "' 
l'Rnlara malolclul\ıı bedel ile verile 
cekllr. 

Tıbbi müsamere 
C<'hect Askeri Tıp Akııd<.'mlsi (Gil' 

haneı müsamere rl'i.sliğ nden: 
Askt.•rf Tıp Aka<l<'mısinJn (t;ilhanf 

1942 tıbbi mi.isanı<-rC'lt rlne 13-ll-~ 
cuma gilnU saat 17,30 t.la hastaneıll' 
zln konferaınıs ~lonuıut:ı başlanacsi 
tır. 

Mil~rele.rlmi7.e mayıs 1943 ~ 
nuna kadar ht>r n~1n ik'nci 
günü aynı saa1ıc tl\"\-am 
eektir. Ankara'ılaki sa(Ylrı mest d 
lannıızın bu toplnntılara kı) m 
huzurlarly!~ şeref \ t'rlllt lr rinl rı 
e-deri.m. 

Mı mıre nr i 
Prof. Ur. Alı Esat B rol 

Program: 
1 - \'aka takd mi: 
a - Ta.hal ek ı "•" "onu. nr. CNl" 

Us~r; b - Şifa bulmı ubnrt KÜie'" ~ 
kalb romntızma-;J, Dr. C !Al Ert 
c • Artirit s f lıtlı<, Dr, NPcmı Er 

nıa 

Yat 
ı.Ju 
lie 
nıı· 

Ye 
ka, 
dıı 

me 
Yır 

:m 
kı 
'te 
ko 
luı 
de 

"- Saı ıcuı;lu, dıml7.Jc IJulun~n ııııı•t· 

deler uzt-rinde Lo)<Jhlrl.-r .. ııloı uz V<' uu 
tedbtrleı\ic şu W>a bu .Pt·t.·1111Jı•lcre ılıh:· 

b:at edl)oruz, U<"llWkl<.• bt·ı .11><'1 bazı ıt.xl· 

blrlerm mu,ı.et nt.>tlcl' vennı..-.Jlıl:l ııunı-

11<.Tice o:l.ahn ekklclll tt.~ıt. l'l\."f'le m.ahıı.ıını

)-ete d{lıiJ·u ıı-ı.111, ... ·eı"!"ınl ırıaue .. uııer. Ya· 
nl kôrıür letlohsnl edP.mC".ı:scl.: ~ıeôllılmız 

MLiıeal,;ihen Dr. fil,;ri Tu?er'in \ 0efa· 
ıı ile a~·ıJan D.ıhiliı·e \'d,1kıine Kiıı.ıh

ra Mt-hnm R~t"'P Pd.er'in ta~in edil,li • 
ğini bil.tiren Hira~cıicumluır ceAcercsi 
oı..unmıış alk15lar \·e mıınffakıreı dilek
leriyle karşıl:ı.ıımrşıır. 

Birıııci fıkrada yazılı on beş ıı:iin
liik miirl<\et l<:inde w~rgilnini vermi
yen miikellefler, aynı miiı\dPt zarfın
da vergiler. mlktaı·ınea Il!l.7.lnP t>ono 
ve tah\'il[ttı veya bıınka teminrıl rnl'k
tuhu IE'Hli PttiklPri takdir<le bu mü
ke\lefkr hakkında T:ı.h.,ilı Fmval Ka
nunıınun ve çalı~ma mf><·huriyf'finin 
tntlıikı bir ay miir'l<lt>tle .E!'.f'ri bırakt
lnhllir. 

Bu ı•anıın mtı<'ihlnce tahakkuk Pt
t irılmiş olan wr;!ilrr l!Wl mali ~·ılın
dnn ili haren hes :>·ıl sonrıı t nhsil olu
nrı mnı. VPrginin tahsili kin )aıııla
rak h<>r nevi takip muamekleri, mü
ruruznmnnı keSRr. 

Meriyct maddeleri 

ıa~e sıkl'llılarmı tıarifletınek ın:.ı.k- A_nka.ra 4 tin~i.i orta okul, İzzet K~
sadı) Le ~alfı.lıiyetli merciler bır Çlll.: <fıl Ad:ına 2 m~ o~a okul, Sırn Gu-

11 · 1 k· r rlal' aiırken iklt.sal.çı- rı>l Ankara 3 uncu orta okul, Agah 
ıec )ır er,. a. a . ' Rı>~li Beykocı; orta okul N"-"'" Ar-
laruı da Llıııı baımııılan bu konu ıle · E .. • rt k 

1 
' ~ • ..,.. 

b- 1 k t ö- man ,yup o a o ·u . 
ugru.1ıııala:rı adeta. _ır meııı e e ERZURUM ERKF.K Ö~RETMEN 

2 - Komiıılk:ısloıı: a - Chor o 
e-pithellema'.nın Yt'lli b r hormo 
t~is usuH\, Prof. Dr. Ali Esat. D :r0 
b - Entı>~b görülmüş m de va.l<f 
lan, Prot. Dr. Kdmil Sokullu. 

nı 

ka 
ha 

kadar t.ıı.hrlkle ırldt.-<.-e{ı•Z diyor. Bence 
bunun tarLı asıı.-.ı ol.ın lıttltııta.lıl artrnmak 
hllSUlllUnd:ıA<l aaşretln t.Wtha evveıl •oy. 
le,nm!f olması ü.ıtm ~Jyı.uıe emai)et botı.· 

tolu,.. N~teıklm itana 'J'ILl'İlan aı'kıı<l;ışı

D\ıZın da bıl~tlı'U a-Lttl lstlh~k "~ la

tth91l.l aı'llıımdtı. nıuvıızl'l'le tt.'ITllnl yoltm
da atılacak aılıınlıu-.ıır ki alınan tedbır
lıerln mu\'arrııkl><>lk tet<•v\ O~ etmesine 
ve baaarılm:ııoınR ~m\l ı>lur. 

Fllhak ka Sara<'<•ı!IU H~at mııraka.ht.-ı;I 
Uzcı-ıncte tenı~kuC ı>tml'tll. ~ıı,at zatt'..'ll 
kE>.ndıs ne veı•ılınit oon tılr ırnrıun ile bu 
aa.IA~n litzımır;•l•llf:I zamnn k11llnml
ll\IYae11tını unnE>tmek hııtH~1ı-. 

uMemnuniyeti mucip bir 
vaziyet,, 

R.e8k 1nc·e -.ıertıne devam edıeın!ılı: 

alımll\ lca.-arlıR l'lll t&tbııkınıW. hattı h.tu-e
lııeUDıie adak!(. eonnı.....ı ve tatolk k&bıl-
1.b>et!nt <ttıstur lrttı11lu eı tlıiılrW. ııoyi;lyeo 

Sa.t"aCıO~tı.ı'nun Lnlh~ emnJ.y()l:.t mu
lıataudııl bü)tik IMr" ~~t &"•ı&tereooğln

den l!mkl oLduK"unu, dEllliıl', Clmellto, ve 
müm,.511 ~a uz,.rln•k...-t yapıklı~ art.ık 

berkeı;:n kulnııınıı k:vtar ırı~ ve ıwnuml 
ıstıı-aıbı mudı.ı olan de<t kooulara kati 
ırurette nltıa.>·ı.'1. Ve-r!'('eok ledblrJere a ~t 
kararJ;ın tııkdirle ka.~ltldıtiııN llade e
derek <Wmıı tk k1: 

"- B\t m.-nılekette ekmek yokluQ"u, 
batta. ırıda pahahlığınd.ıı.n ...ı<mu 

ınerıe m~•lun ve lmkl\n yokıtu.r. An~ak 

ın1irl.!et, nıevc-tıt ırıda maddeleri al-asın
da bı:r taksim ve tt·vzii ve l<l:ıre tlfflılü 

bı.ılmakt.rr. sanıroğlu'TilMl btlhaıwı. &ele
eoetc ytl!anı. ait olmak üzere zloraatm co· 
P.ltıüımıtın.ı ve tıu M!fl" ıcı.ı h>tktkıl ma1-
tet lht~-a<'ımızı telıllkt..'&lz ııun>tte temin 
ettifrl yoltınılait1 tıc-yıuıntı ırer...t> hal ve 
ll'l!'!"ek lfıttık'tml hak1mlolldan mı mıı.uınlyett 
~ctı> bt.'I' vaziyettir . ., 

'"'•arlık v<."f'glıol., kanuna da. temaıı e
ııten hR to!ırı oo ,eok,ı ide ı.>r ka11<u n ıretrt ı-.d ı

~cn oolayı IIitkllrneU W&ek.kike JA}'Tok 

SÖt'd\lk!lnti ııt>ı·lt'tn 1$tlr. 

Muhlddl'I"\ fil~ Pıını (Bu.riı8) Sflrl\. 
ıeofı'lu'mm Baıtv .. kll oı.ıu~u zamaıı "oo 
halik beınt yet1'-'llnll. Ona l>orl·ıım var. 
öd'lyeee(:rlm., demı. ol(Jufıunu hatırlata-

rak halkın kffid ı.. ... ı ldıı re eden len len 
evvet.A ve en cok lsteillııl '!(·ı1n ııamlml

)"et ve a.çl'k 9<,;dılluk olduğuou ııo;-Jemı,. 

.ıe ilAve etmı,tıır: 

"- Sar:ıroııııu trogll•ı oou :rıu;rıo bu 
~f!n tlmdl)'e kada,- V('k rı:>. ~iu.llil· 

l!lfti'Z ~klıe - hnta y,ır•tN<, yanhş ııur· 

mtıetız. ta..,hlh ed{...-e,~ız - <k'<li. 
Bunu dlnlbm buton mmet Sara.-.>~

hı'nutı ilk nut ktın(Jl\kl "ıM"nl l>u mtııeı 

~mtı. ona vıızifı'fnl lta f'dE'<.'t'V,tm .. 
Tadtnd. )"e'rhP ıretlnlı{nnl ıronnl"klt> ııe

.nı~ ~ıctf".1'11 . ., H<•tlo ıılıflof\n k•ınırlıırın 

)'altı~ m4"1ll1.lr ıoınırının ıleAfl, yın.ıımıı 

mutıtııc olan hntkın, dn hımnyPSlne mıı
tut ol<ltıii'Un'll gi;l'm<'klc"l"l !tt'Vln<; duytlıı

tunu "°Ylemlş ve Hükfünı>te teş.--t:J.;ür cl
mıt;Ur. 

Maliye Vekilimizin sözleri 
Hatıptcrın bu t><w.ınııtların•l.ın ~onra 

Mal.i)e \'eklll Fual Ai'ir<ılı kUı ... ti,,\e ıwle
rek dernı.sUr ki: 

"-Arkarta&lıır B,1S\'f'kllm ll<'y,ınatın•ln 

mevzuu bahis elınl• ol•lufıu notanıar.ııuı 

üçı.ine ıılt kanun Un Mrnl:ı rı ıreloi'l'I f'Vl'a· 
lan 1 2 3, nurnıırat.ıırındtt hıılunmııJtıa

cbr. Bunlar•lan hlrlıtl varlık vorıılotlne 

a~t kıınun lıb lhn,.ı, dllierl d.- mı>murlanı 

parasız okırıık ırl~·m t'!1)1llH v .. rıımetıl 
hakkttırlakl k:tnun laylh.1~1<1ır. t\•ün<'U&ü 
de ""'"tin yağı V<• ıll~"r n<•bnt ı Yit ~ı.ırı 

tat:sır ed<.'11 fabrlkalanl:ın, nıU('f;l'l(>~elE'.r· 

den ıı.Jtna<'ıık mu ımck! vergHilnln a)ııen 
ahnmıı<-1 ''" kkın•l<ıkl ı,ıınım lll~ih:ııoıtlır 

Bunlann drn-f'ft'I m'-i"1aN•llyf't1 Bıiııw>kıl

ltn h"Yllnntın<ln tıırıılk-n anı1111ılm14 old•ı· 

1\1 ı.eıın bu b~plR ıızu.n manıntta huhın· 
rmı.fıa Wzıım ıı•lrmüyorıım. Bıııae.ıaleyh 

""1 ı:'hnlllM11 bu k(ınun layltlıılannırı ha
w.Jıe Murıarak 8W'llm.-nl .... ..,..,.. t"'9Wlıp ı.t

)"ll'nlırll~ m'.'k+..11,.... aftrtı""- ~·re 

mııow.'ldMıt btır ~Mlmf"l'l ~I n!o\m.1tnt'

tm rm~~ı.~ı.ı. 

B.wıdaıı o;onra Mt"Cli~, MaJire Veki
linin ıalc-hi ii~erine enciiımen.len ~elen 
"Yarlık \'er.~i<i'' karmnunu.n mü<;race-li· 
ye-ele müzakere<ini kabııl ederek kaııu • 
nun miiıakerc-;İne ~e<;mi<µir. Bu miina-e· 
hetle ~<11 almış olan Hn,ih K.ıı>l:ı.tı (An· 
talya) cle-mifti.c ki: "Bu varlık ve-rgm 
yurcraşlamw11n huıo:iinkü du.mmda )'Ur· 
ılı>n ve milletin va7İyetini ~1\z öni·mde 
ııııarak hu.,iinldi çalman d.wulun diıifön 
d.1\·ulu olmadıiiını bilerek Türk milleti· 
nin ne k:ıdar hassa<; ve ne bdar çaji,l,lffi 
durumda oldu.i!unıı diin>·ara k ırçı hir' da· 
iki gi;qermck fır<ıatını \'errnel..u-<lir. 

Milll müc ıdeleı:le Anadolıı"da ı~kcar-
1.ı.mı verdiği, w-n·et ~hiplerinin verdijii 
biiyük, Ş(.'l'"fli hir imtihan vardı. nu"ü.n 
de onu ıcöreceiiİ7. J\femleokeıin bu ,eref-
1.i tarihini servet '2hipleri hiç biır val.:it 
kaybtotmi yecd< lerd1 r ." 

Rasin Kaplan sözlerine devam ede-
rde, bütün ııenıet sıaiıiplerinin ına.11ıarlıDK1 
>Wdıe 42 sine e"Vveke na.•l karat veril
diği ve bunların n.tl Se'Ve ~ bu pıa • 
rar1 verm~ olduı(u.nu harırl,ıuu-aık Tüıiı: 
rüccarlarımn bu yuroun tehlikede gi>rün
dliğü günlerde her vakic için bu tarihi 
şerefli vvifeyi yapacaklarını kaydey1e • 
mi,, ve s(i7lerine son veril'kcn kanumı.ıı 
i)'İ, diiri'Kt tatbik edilmec.ini ve suyi'>ti · 
male sap;Ullacın şiddetle ceza.laındırılma· 
la.not istemittir. Bu.ııdnn .ı;oara söz alan 
Kanm Karabckir (İ•tanıbul) bu ka.l\lınt.a 
mııvazi olarak ittihazı• lazım gelen ba71 
te<lhfrler hal..kııı.da remennile.c(le bulun • 
mı>.5, Süreyya ÖrgeeHen (Bitli,) de bu 
kamınun in~anl:ırın teneffii• ettikleri ha· 
V2)'1 bir ka7anç v~le-;i yapmak j,tiyen 
kötü ' 'e ıccri 7ihni.}·etli olanlara bit' ilı
ıar ıe,S.:il euiıiiini ~irlemişıir. 

Madde ı:-ı. - Kollektif \'P koman
rlit "<irkı>tlere aıit vergilerin irııhı ha
linde ort.'\kların ve koman.diterlı>rin 
~hsı mallarııı<fan ıstita.ı:;ı husw:mnda 
da Tah-ili Emval Kanunu hüklirnlP
rl tatbik olıınmaldıı hE'rabf>r ortak 
, . ., kmnandıter çalı.~ma mf'('htıriyeti

nt> de tabı tul ulabilirler ve on ikin
ci madrlenin ikinci fıkııı;.-ı hlikmli 
nunlar hakkında rlıı ıaıhık olunur. 

Bu maddP Lif' on i·kin<'i mn<ldrdP 
yazılı karar ve muanı!'leler k:ıti olup 

Madıle 16. - Bu kanun neşri ta
rihinılc.-n muteberdlr. 

.Madde 11. - Bu kanimun hüki.lm
ler;ni yüriitmeğe İcra Vckllleri He
~ Pli m1>muıvlur. 

Kanun bugün neşrediliyor 
Varlık Vf'rg-isi Kanun Lilylhası 

Medi~ın dün öğleden sonraki lçlima
ınrla mürnk<'r"' \'e kabul olunmuştur. 
Esaslarını ym~dı6rımız Varlık Verg-is1 
Kıınunu bugün1'ü Hr><;mi Gazetede 
çıkmakta ve yiirüı-lüğe girme-ktl'dir. 

Hab<'r nlılığımızn göre Maliye Ve
klllii!i knnun hakkındaki hazırlıkla
rını ı nnıamlnmıı k iizerı>ılir. BU,'.;iin 
v:ılllikleı-e gcrı•kli t ebl gal yapılıw.ak
tır. 

Ticaret Vekilliğinin yeni tamimi 

Belediyeler mahallerinin 
fiyatlarını nasıl bildirecek ? 

'flıeare>t Veıktlll~, bel.edl)lelerırn.ıztn ti- al mü~tE'hHk bir merk~e yapılarak okm 
)'atlan ne ~U<.le kı>ntrol edc<:~klrlnl toplu mal sevkıyatına alıt malılm;Uı da 

haLlt tıyaUarı sıkı kontırol altında tu1.a • 
<:aklarını ve r~·a.tıarı miistehllık oolore
~r l>ekl.,lyeJ.ı.tııne l>Jldlreceklerln.ı vallllk
lere yaptıp bil' tamimde tebarüz ett.r
mı.ı;tı. \'eklııik bu defa bu lşln nasıl ya. 
pılmaaı lA~ımııetdJirlnl ayn ayn l>lldlr-
m<'Yi lüzumLu ıı-ıırmu" ve bu hususta vıı.
Ullklece yeni l>lr t.-ım~m yapmıiUI'. 

Tıearet VeıklillQ-inln l>u taml.ınlnl ya-

zıyoruz: 

(m ktar, fiyat, satıcı ve alıcı) o nıa

hnll in beledlyrslne ayrıca l>lkllrel'l'kk>r 
ve mUstC'hllk l>Ölge bll'led!yelıi bu malıl-
mat üzerine m:ıhnlll fiyat tc•ekküllcrtni 
murakabe C<lC<'c•klerdlr. Müstehlik mer
kezlerrtck1 bell'dtyeler. kendilcnne' men..;.e 
fiıyntl:ın hakkınııa munt.mı:aman ma!O
ırvıt vcmılyen lııtlhsal bölg<'leri t><>lcd!-
yelcl'den hu hususun temlrt!nl istl>"e<'Ck-
l<>r \'e l>ll<llrllıllf:I $<'k11<1<> toplu sevklYata 
ıııt malılmatı vennlYcn be!NllyeJere tte 

He\ eti umumire~i Ü7erindcki bu mü· a~ ti ur~en~v Atmak! be-·bft~ · "Belli bn"lı ıı:ıdıe. mack~leıin.I en çok ;m ı<ııre e m " • ç ~ e ·~ ~ , 
7akerekrin wnııo<la lıarmn kabul edil • bele- Vf'kıil<'l I de bu gibi vaztyeUerd<'n habcr-
mİ) ve cuma giınü ıopl.lMlak iiıere cel· Yf't lşUren m1o11t.akıılanla l>ulun:ı.n dar eyllyC<'f'klercı:r.,, 

•
1 

• ) dıyı>Jer, ıı:osterllen maddelere a~t mahalli 
'ie)"e JOn '·ı:.rı mı51ir. (a .• ı. Loptan s.atış fl,;·atını mun.tazıımıın tnkl- MU.•tnh•ll b<ılge bcledlyelerln!n müq-

Alman ve İngiliz 

tabası İslanbul'da 

mübadele edildi 
htanhul, 11 (Tclefoııla) - Alman 

İ}!'alinde huluıı.uı wpr~ldardan l(elerı 

l '\7 inı.:iliıle Suriıe ve 1'ili,ıiıı\len ııelen 
"\Ol alman hııırnıı hı.ıııhnl'J.ı. mi•ha(ld,, 
...!iltlikr. forııı.ılirerun tacn.unl.uwn.hın • 
ıl;ırı "Jnra aJm.ıııl.ır lla~tlarpa,d'Jıuı v;ı • 

ı•ıırla Sirkc<İ
0

)<' l<N,'mi•ler, orad.Mı rrı.-<1· 
le Alnıaıı):ı') a tıi'>fk!crilnıi5l<·rclir. lnıı.i • 
fi,ler tle \'af>ıırla 1 la~d.ır1"1~.1'\ d .ııcı,·miş· 
ı .. r •e ,,...a,J.ın f"ili<ıin'e- l.'İtnıi~ler<lir 

DiLSiZ 

t<'hllk bi;Jge b<'l<'tll~·el<'rlne bllfllrerekl<'t'I 
)l'iyE'<.'ck madılelerl •adevağı, zevt'ını:nğı, 

l..edt-ceklt>r ve he.r hıı rııının perı!embe 

ırunılneıı.ıt mahalli toptan .sat~ fiynUa
rını V~klU~tüne ve Ankara, lstanl>ul ve ptrlnl'.', fası.ılye, nohut, ktırıı hnkl:ı, Y<' -

lzmir bf"ldtye rel.•liklerine telgrarıa blıl- mckl"k 7P\'t·n. mercimek, pıı.ıates, l>e -

ıJ,ı·eceklero1r. Bir kı<'ım beledı.yclf'r mııd

delt"rd<!tl b~ z1 larıaa alt maha 111 tlyatı11n 
halen Veklıletlrne bildlon<"kted1rl.er. Bun-
1;,r yeni llllvelerl oe nazara alarak. aynı 
~<'ıkllde ııond<·ımlye devam etmekle 
benıbt'r, Ankaru. l!>ttınbul ve !?.mil' be
k!dlyeler!ne de aynı rıyatlan telle l>LlıH

r-.·ekford ı·. Bil<llrll<'C,.k tlyatı.arın mura
kııhe ve taklp netiee<ılrıde te>ekkül etmiş 
piyuııa tlya tıa rı olrnaıoına ll.7.am1 Lt1na 
ıı••"te-dlmelltlll' J.'lyatlar mahallin plya
~ ısınd.1 en <"Ok mıııımt"le ırören h.'\.klm ne
vlk·ıe aı.t olrnııll ve l>u nevll<-r telırror

lfmf.ı • rtih.ttt>n l>ildtrllrneJ.ldlr. 

i:Wl<'<liY<"l<"I" 1>11 hafta,Jık !'Wııt b11dlnne 
ı~ı,•r!Tlt' d••v11m etmri<•lt' t>erat ... r her han-

• 

SAHii 
-~ 

yıız J)('ynlrdir. 

Zongu·ldak Halkevi'nin 
kış çahşmaları 

Z.On~ldak, (Hu<;Usi) - Vedat Ö~fi 
Beııı:ü'nün C.H.P. Genci Sekreterli~i ıa
raf ından P;ırıi yayını olarak neşredilmiş 
hulıınan (Kan11n adamı) adlı esen)'le 
Zonguldak Halkevi kış programını tat • 
hika başlamıştır. Halkev-i. yeniden un
~ince bir faaliyet pro~mı ha:ztrlamış 
ve temsil ~i bir çok güre! eserlerin 

''S"\2 &ft1.e öYle dılilJilnün. Bunda doğ
ru bir tara! da var. Var ama, k.anunı 
bııJnmdan ddll, C(lnkl, yaptı{:ını mü
ıwmmeı blliYordu." 

Dr. Tanıos düşünceli <NsUncell: 
"Zaten ben onun hiç bi!r zaman küf· 

vU olam., mışt m." dedi. SuQU sabit bir 
kutu tçın ne acayip blr kl.tıı.l>e 1 

SON SÖZ 

Yuao ı AGATHA CHRISTIE 
Tefrika No: 66 

Çevueo c. 8. Söyl!yeceıt pek az şey kaldl. 
Tereza sevırll!slyle l>J.raz sonra ~ -

lelıdt. Şln\d1 kendllerl.yle p.yet lY.I ah-
ulue<ıQ'ıru wyli>·erek blrbl.rln1 ııönne -
mel.-rinl lt.Tiıln l"'l.Urn. Talul l>UllJ\ mulıa· 

ııc ırvrurıt·m~l.ll. liı.'f"lim aıııı ı..otnlılle ui
raı;t ııtım kıx•a11ının ooınl>·eotl>'dl. Ve sorı. 

ru-" 
Durdu. Uzun mliddet kon~mııdı. Yıi

zü lx111lH1 yaz olınuşıu. 
"l3u nıııY:ıkk ... ı hlr l<!<lhlrcll. Kat.llln 

bil' daha ııl•liiı ıne.n~ını tt'mln etmem 
ıazımdı .MaMırnun emrıtyellnl temlfl f't-

Pl.lıl)..l'o as.yet mUsrtk: pa.bım ve Dr. Danıııldeon'un kı;ı.'!llet1nl 

"'En U-ı.J l>u değil ınlydl? O da öyle takdı/ l'tmesini ötren<Um. A<:tk 11ık1rl.1, 
cıuı;ıindü. C'ocuklaı-ın ooza.n ıot.tvara ıı.

lıımıa.e1 J.11.zı.rndı . ., dedi. 
Dr. Tantoa f'llerını yilzüne kapadı. 
Puaro yanllltl ıritU Vt' eilıııl omuzuna 

koydu. 
"Bunun bi)yle olm.ı.ııı ltııımda. Sizi 

tooı in ~iN im k l bu el7cmd 1. A k.~l t.ı 1<

rllnll! bııı;lka eln.aye-tı« olarnktı. Bir ke-

kuvvetl1 kanıkte.rl1 ve 1nsan düşünceli 

bir adam. Tavır1an her zıamank!l •lbl 
sert ve katı. Tereza hep .kar$"1Sına ıre

çlıp onun takll<l·nl yapar. Znnnedı."l'SC'm 

Tt•rı•z,a Cok mesut ve l>ütün varll~iyle 

kocasının meı<lel!"lyle meşgul. Donıaldson 

rt:ıha slm<lltlen meshur olmnğa bıı,.!adı. 

CtHlrlelertn vücuttaki te<irlerl hııkkın-

devi ve borcu halını almış bulun OKULUNA VF,Rn..ENLER 
maktadır. _ . KAzım Arslanoğlu Erzurum 11-1, 

. ~ur~ıun;ıuzun. ekonomık me~elelrn- ı tJbPy Aydın Karaköse om okul, Os
n~ ılwı bır şekılde inceleuıd: nıab&-: j "".Pı"l ~~:ıyalı~r A rd;ıı,han orta okul.. Ta
dıyle kurulan ve 939 yılından ben hır Altın T< ,1 • "' <ı'-e orta oknl, Cıhan 
Aııkııra'da faaliyette bululnaıı ( rıirk ~. ~) tire-k Vaıı OL ta okul. 
iktisat Ceıniy~tı) de bu konu iiı.e • KONYA KIZ <"ııi-P.~N 
rın<le ilgisız kalınıı.ıııı~ ve 4S üncü • OKULUNA VERn,El'.'LER 
den itlhareoı bir ka.ç t-0plant1»1L11 (ia.- ~urh'l.n Gök-;pn Çankın orta okul, 
şe meselesi) rıe ta.lıs.ise karar ver - FethiyP Kayı<ıbudak EnirnP kız öğ
mi-tir. j rPtml'n, MPdiha Onaler F.dirne kız 

Ilk toplnntı 23. IO. 9.J.2 tarl!ıin<le iiı?:retma.n, 
C ll )> Yeni,elıir ıııPrkı·zıııdr ,·a-\ · BALJVF,<:!ffi <">~P.1~'.ME'l' 
p;lını. oİuıı ikinci lop! ıniı ı1a lıu. a. OKl Ll'N'. \ ,..,1LENLF.R 
yın ı::ı un.el;• ıırıı y rrdc .\ant :? ı de Sc.r.,fettln Vl''l Diız' nrta oku1, 

> apılı:cııklır. 1 Yaş~r ı:Jrn"r !°'litglJ;. n lı~ 1 JHi,P~ in 
B t 1 uda mti1akcre ve miinıı- P.R."<ım FP;ıc·loıdu Rar.ctırına nrıa okul 

u op an . SahaJı~+-":ı AtakPr Bur;:a ikınM nrta 
k·ışa ıne,·zuu olan uıe:.elclerııı wıa ı okul, AdPm Ra.;ri Kerı>~tP< oğlu <İrle-
hatları ~ı~~lnr<l~rı . :niş or1a o~ul. Hirlayet :.;P?.,lli:rı Rrılı

l) Bııı.rU'ıkıl ıaşe_ rorlıığıı ne •ı>kıl- kı><tir Jiı:P<ti, th<mn Ann Beyoğlu 1 in
de tecelli etınckte<lıl', (Buhranın ara- <'l orta okul. 

zı).) "' .. ,_. . 
1 

_ d ~ ADANA F.P.KEK ~RE1'M'F.N 
2 nugun .. ti 1&.Şe T.or u~~ ogu- OKULUNA VFR!LENLER 

ran sebel!ler (bulırıınm t~;;lıı.sı). Sami F.rke!('kç! Ankarn ı iTici rt 
3) Hıııı;iinkü iktisadi d11rııın11 11 tah- okul, A. Mitat Canko AnkFt!'a 1 ~n~ 

fifi ı:arel .. ri (t,.,c\avi). orta okul. Ahmet Kocao~hı Ankara 
.'fı•nıleket ikti.salliyntını şidıl,.,lle 1 inC'i orta okul, Murat (",<Jk Mer<;in 

ilırilenılirı>n hıı rıılilıirıı kmıunıııı •o - orta okul, İbrahim Yi.ikS<"l Antalva 
nll'ıd'1 varılnrak nt•tirder, ııl'ıknlı lisesi. • 
ın:•kaıııl~ra hildirileC'ektir. !ZMtP.. KTZ öCRET1\1EN 

---· -- OKULt'NA VBRİLENLER 

A 'd MP<llhn Akl>aş Ankara 4 üncü or-V ru pa a ta okul, Güzin Ongun Ankara 4 i.in
('{İ orta okul, MP!Ahat Tenı;ii İzmir 

İkinci cephe 
gelecek yıldan 
.. 
once 

Kız öi(rE'tmen, Emel Knrahun 1\ol('r
sln ort:ı. okul. Duciı.ı Kl'le~oy Mersin 
orta-0k11l, $n7İVP ~Pn~oY Rafra orta 
okul, TT<'~na Biç1il!'r E<lirnP orta o
kul. SRh::ıvr>t Karaye! Manisa orta 
olrnl, Nc...,.llt One-anPr Ayilın orta o
kul. B{>ıi a Rnzkır 1'Pkirc1ağ oı1n o
kul. ~P<'lfı A ltanPr f7mir kt7 ö r -
men, Sr-niha Keıs.iık Cankırı orta o-
kul. 

Bileciık ilkokul 

3 - Konferans: a - Kı7.1lca hamıııl 
kaphea1arı, Prot. Dr. Nllshet Şaklt· 

Ankara Safran( 

Turnuvası baıhyor 
An·kıı.ra $1traı;; Kuliıhiıııclen : 

ııı ~:J ~ene.si ,\ok Lra sııtra•ıç oampı 
.-onlıı~ıı tıırnu,nı ırm:ı ı. J:!. 942 
Yeniş, hirdc Kııthı'ıııın ıı'tıındckı e~ 
1111~ et lokalinde it l lıın LC Lktır. 

:'lfıı,aiıakalarn istir ık rtıı eıc iı;tı 
.ı·prıfı·rlrı hu tarihten lıir lıııft~ et 
V<'line kad·ır erıııl~ et VI") n fifi88 il' 
f•>n :nuınar&J;ın!l mUracantları rieıı. 'f' 

lıınıır. Turnovrı.lıua herkrs _ırelf"bilıt• 

Halkevinde Beden 
Terbiyesi kurstan 

Halke\1 Sııor Kam1tPR! Re181 ğkldetl: 
J!:vlm izin SJ)()I' ııalonunda ı;:l'Çell ;ırı>.Jııf 

da olduğu g bl bed('fl teııblycel ve rr;ıd A 
cnlı...<makmna 'tıaşlanılmıa bu:hınmal<C' 
cı.ır. 

Bu caıımıalara h<'1ttes lı;Urn.k ooe.tı 

ıtr. HaCuıJ1k catısma Pnıımımı aY'1"' 
ıışağıya clkanlnuştır. Aynı lll'lıı.tt(' çıı.Jı! çi 
mıık 1st!yen!erln m ktan ımlonumu# ba 
ala<'a!:ıınitan fazla olduğu t ık>lln1<' callf ın 
inak lf'tf.>·enı:er fkl kısma aynl:ı.cakt1r. ~~ 

lstı>kl !lelin ktır.<. ırün ve snıı.t1ncre fll l' 
lonumuz•la iktımlan 1<1.<ı.re Pcl<>ecık nrtd rı 
rla«lara adılıı.nnı :raZ<I nn,, arı rica oV' ko 
nur. b, 

Pazartesi: mPmur ve m- tı 

na!ktırlara (beden t.ertıdy~s!) ııı 15 l"ı' Ya 
porculara 19.00 20 r! a~ılmıyor 

Va5i11~con, 11 a.a. - M. Ruıvelt 'r"f' 

Çürçil '' ' rupa'da ikim·i cephenin ı:ele . 
cck senedC1l ev\el kurulanıır.ıcağına ka· 
rar vermi~lerdir, 

Salı: b.'l.yanlara (bed"n tPr- Yı 
öğretmenlerinin alacakları biyesi> ı;dııı ıııg ç 

B::ıyıın, bay ( krlm) l'l oo 2(1.C' Ço 
1932 Mali Yıhncla Bilecik Valili- carsam n: güres w• ooh'll 17.30 19 ~~· 

gınden mesken bedelı alacağt bulıı- Peıııcınıhe: memur"" snnnt.- ğe 
nan ilk okul ÖKretmenlerine bu ala- k!lrlara lbeden tel'hf.>ct;l) ll!.l!S 111 1'1 ı 
cnklarının örlenmeııi kararlaşnııştır. p 

hazırlanmast için faaliyetlerine hı:ıo ver· ı•n:.ı Mali yılında hır \•{llılıkten ala- Sporcu! a 19.00 :;ıo. 
mişıir. cağı ohn ilk okul öğretmrnleri Bıle& Cuıma: Bayanlara. (ibeı'l(.'fl 

(Kanun adamı) muvaffakıyetle <;,-ıh _ cik MaArif MUdürlilğüne müı-aetıat teı'hlyesl) , lR~ 
eılecc·kl"ı-.lir. Rayan ve baylanı (l'S'krlm) 19 no 

npye konulmu5cur. Vaıife alan halkc~li· 
ler, derecelerine "Öre rollarinde mu,;:ı[ • .111111 111111111111111111111111111• Cumartesi· ıniree ve l>Cllaı 15.00 

"' - ~ Pa7rır: ll)TH'a nt>Şl'C'<l l<'('C'k progrnff. 
fak olmıı,fardır vı: ~urt-kii alkışlar ıor• · _ • : göre ) '"il~ u ıcr V~"ll k<~nk hareıretıel' 
lamışlardır. Mü~amert-lerde mtmılt.<kt·ıin : Mı LLET -- yapılacaktır. 
en güıi<le tabaka,ı göze çarıııymd ı. M· : _ 
nunun uh·ircıı ve bir kanun adanunın -
va.sife sevı.:isini kuvvetli bir şekilde ıe· _ 
bariiz ettiren Vedat Örfi'nin bu eo.t-ri, : 
muhitte büyük bir alaka ve takdirle kar· : 
şılarımışm. -

-
Mecmuası ---

Sonttııtr1ne ut 7. inM sayısı çıktı _ -Bayilerden arayınız. -Posta kutusu 274 Ankara ---Zonguldak Halkevi'nin çaltşımalan : 
halk arasın.da çok iyi tesirler bırakmak . 

.,ııııııııııııııııııııııııııı ıııııi=' tadır. 

ÇO<"\llklan a r;u;ın<ıa ta~lm e-

-( 12/Sonteşrin/1942 )_.... 
7.30 Program ve m(.'Tlllekı>ıt 1111.&t ~ 
7 32 \'ü<'udumurz.u caltştıralım 

7.40 AJııns h'1.lı"'l'ieı1 

755 A 
Mtıı Piıbodl yoluna devam l'lm<-'kc ha

zırlanarak; 

earıs kendi payını ımınıa bir senede 
bltl:rd.1 ve IJirndl zannc.'tlenıern lirıglllz Ko
lombiya'sın 

"Sıze bl.r $tlY söylP.) im 1 TP~ '}('YI Ril 8 :-ıo MUz.'k: krı.n k proıırom (P1.} b 
Proııram ve nı< ırıll'.'k •l rnııt a)"Iİ dı 
:llüz k: kıın~ık proııram (PL) 

wke kapattınız, ıı:ayt.'t l)I,. <IPtlt .,.e l'Ü-
12·30 

rüc1ü ıriıt ı. 12 33 

!ki. vaka d ha: Arkamdan acıklı ınr "hav, hav." 12.45 AJan.<s hiib<.•rlcr1 
13.00 

Mis Plbodl ırün btzl Yeşil Kbk ten <!uydum. 
çıkarken durdurc.'!ıı: Donüp l>ııh<'t' kapısını a<'tı"ll, 

13.30 l\lüzınt: ~nn okuyuculnnmızdşf 

"S!z az de!:'llstnız Heor ~'1 kııpatrrıa
ıı:a muvıırtak ol<\unuz. Kııoını meıaı ııan 
çıkıamıadımı. Ileır ~ ı~zım ıreıcı ğı 
g~bl hallett1n17.." ded"I. 

Puıa.ro, naztlUI ne; 

''Mls Arundel'ln karacl~er hM1ah -
ğ1ndan öldtiğündi!l'l ş<J,phe edllecEk blır 
şeıy yok." de<ll. 

fn..qıl şıı.rkı1'ırı. 
"Gc.ıol bHkalln1.0 

BolJ dışan f..-lildı. Af!zınıla bir 
\'ardı. 

lop 18.00 Proı;:ram \ c m<•mlekct saat aY~ 
18 03 l\lıız k· ,cız e,drlı.ıri 

"Bununla 1(<""7mel!"e ır.i<lllmn." ı~ :..•o l\lıızlk; kıırı>;ık s: kılar 

Bob temi t-t"-tl, ırf'ı1 dürı<ltı \'f' toııu- rn.rıo 
nu kaıııdarı tceı1 a.ıu. &n>l lıııktı. l'l.Hi 

"'Eren<11m ııöylt.'<ltktMı sonr.ı m<'~t'le l!l.3o 
yok." 

l~"11111fJllrn ( z nıot s:ıa l ı 

;\fU., k: danıı mil iğ (Pi) 
Mcmlı•k<•t saat a~,ırı ve ...... 
hıılıerl~ı1 

f>eorln bir ner(>S ııl<lım. 
Hl. ı:; SertK'St JO d K n 

Alil 

Mts Pfüodl: 

"Buna rok memnun oldum." 
"Va~lıı.ht, Puaro, l•·krnr ki>ı>ek J<tıhl· 

dedi. hl olmak ('ok ı;rW,el s...y." 

ı k ıııt> \C türl<ti!er 
''ıJ.15 nul)o ı: zetcsı 

:lll.-l!i :O.iliz k: h tik tuokül~--J Çalan 
~ıi)lb'<'n: l!ulı ı;;u (Bariton). 

r>uaro: ti Acı 

rı 

o 
lll 
la 

"Bı..•Jla Tanlos !azla ml·klal"'(!ıı, ıwku 
almış diyorlar." 

"Ya, bu hazin ~J.r IK'Y oldıu.,, :?1.00 Koııu"llln (e\ n ~rıatıı k 
:.ıı.ı;; 1\lıizlk: mll7. k solılwth-rl nı 

mNn elwm.ıı. rf' .u:z - lk>Ma bCtk:I, Mil! LoMMı ölerek- da bÜJ."ük salAhtycte «tıhlp. ''Berbat bir kadın<lı- durmadan el!n-

"Haııı ır.ıınalml." cl<'<.n. "Ynlnız sıınn 

~ıın.u hal ırlalJı~..,.rrı ki M1" T.oson B•'lh'u 
ıo.ın.ı !lf'(:ll banıt Vf'l'ıll.~ 

'21. n :O.tuz k' n.ul\·o .<t"ll(ıml ol"kestztl; d 
"Onun lçln vakanın benim nokta! na- Hnkl.. Ve bu böyle devam ed«'ektl . ., Mis r.oıson'u, l>üyük hlr v!cöan azabı- de olmı.yan SE\Yl4:'r1 ıste.rd.i. BöyJ., tnsıın- "Olahlllr." ıl;ıd~m. "',\ma ıot'll hakika-

zanrn.;ı. ırı')re nMıl t'«<wıı.n ettlğln.f Yll7Jı-

ra.k Miı&ltı Tanlos'a ve.nllıın.,. 

tJ1ııtJ1ı ı.tr 1'ÖI< üt oldu. 
Dr. Tantoıı l>tnloo twıtırdr: 

Dıı<"'d\ı. nctl<'ffi1yle, miras P1U'asını son mett"l1~1- la.r ba?.aJl acayip ııeyler yapıyorlar. ntr l•'n ki'>Pf'kten ıınl11m11uın, Punro. T\oh'lıı 
1'1l.ni08 kftllk keetlc; ne kadar vermeoklen menetmek mec'bu- h!.?.metçtm vardı. O da l>öyle~ı. Cl!"kln ı ..... n hlrlılıiml7.\ aayet b1 an!ı)'onı7.. Ô)'-

dıt ... Ytl:nli~ a~ Dır ifade vardı.. mf'!'llflun e<lecek tal'7Xla ınr anl~ıı sorını tmmııız ITl<"ktuoPlar y-J.21111af?a l>fle- Rot> kuvv€'lk' ~ edeT"L"k ; 
"atlnıa ı:m- ~ ... Hır u:ı.1ru rt.'\Cl ver- ı ıiyet1nde .kıı.lT?ldı. Mr. Pu!"Vl!ı herke61 bi'I kıroı. Bl1 oırw eok Urrentı. Ondan 1 H> ıtf'ğil m4?., 

"Aman Atlııhım. d4!ll1C bWlUl1 lıC1n 1 tlılrı w'oktüm. İe't!' o /Rmnn onu:o delir metni hazırladı. Tliıylece Mis Aruni!t>l 1'1 l nctı. N~ Aaah ııon1m.'l.I hayl1" eıts.ltı." "Hav, hav." d<'d'I. 
ı..t.ttı.r ar.tıL ~ Mlkmet.tırn ... " dedL. -·vetı M'l.ıı Lo&on. tld Arundel1.er .e ".lııBalJ:ah. madam, ineall!lh.' • o • 

(~C· Dr PmN<• U~). lti 
ı. ır. Rııhnud; "Eı.:loı:ue": r; 
::? C Frank· .S..~Cnn re minör sı 

22.30 Mcmlf"k('( saat nyan, Ajans ııi fı 
bf"rlerl \'(! ho!"!ml:<ır ta 

v 
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Başvekilimizin çok mühim beyanab 
F 

ılda 

" t<J. 
tlı (il 

rıle 

( ll.ı$1 l lncl Sil) Cad 

ma;ya tahavvul ctlı ve bo) lece fı -
Ya ı r ı, l' uruıiu Öylcsıoc ;y ıırU -
uı:ı • b r ab h )atııl;ıııılan kalkan 
he \ ı:ı•aıı laş, e ı ılc dostu ile ko -

raı< \ c g ı.r.ctelcı de okuyarak, 
ı y artı aı ı ılc karşı karşı;ı;a 

\ e kı nılı kenılınc soru) or 

) UnlU 'c pamuklu kumu§lar hakkın- 1 ekmek bulnn bır onrc arndık Bu ea
dakı kararları muhafaza etmekle rcyi, bl'kdJ) d"rl mu\ akkaten 11iC 
kalmadık bunların arasına deri ı kmnkln bulab le<'C'J; mlzı Unıidcttik 
fa!.. ık~h•1 ı da •l'ıve ettık il k'<I YC'IC'rc Hrcl ~ıınlz bu \aztfcnln 

Irkımızın başlıı it .ı;ıd sı olmak Ilı- ha arılab lmC'sl çm, onlara Y<'r yer 
barı) le. meınleketımuın en büyük kredıl r nı:tırdık \.<' il) nı ı~ı.mıuıda 
nıeslcsıııı te;,kıl cılcn hububat hak- ınu;:nyoı tarıhl rcie klnclıkrınc Jıu-

bubnt \ cı m H'<'< mızı h ldircllk 
kıııtla, yuzılı ;.ı., kararıııı ahlık ve tıu 1, d 1 1 

ı-·• , S >llll nn sonrn ~uz Prce 1r• ... ..,.," 
kararı aıırkeıı alacuğınıız yüzılc :l tıu day ambarı' sa)ıl.ın )l'I IC're h~ ~ 
lcrle hem orılunmzuıı ve buyuk şe- c um l'tl• I!J_ rkrs n knfasıııdu. kendi 

llükU - h r ~ı n lıı ' nı cnm )'C't alt nan mak 1 s hr len bf'i· )lllık b r stok )ntınııık
ve hem de lanzım salışlan )apmak t 11 b~ ım bır kıı)g-ı mc•\cut det::ıldı 
husus!ar.ıu•a katı dereceılc ı.!ıvv• tlı \ 00, -cc her )trd bır f )lll )nn
olacagımız kunaatı hfıkınııll Kezalik 1 b. in 1ı \(' 1ı <:h r f \at, hunları yn
pırıııç hakkınılu da ")-.ıı kanaatle "e r ı n \ rız gc-ı;ıa nwdı Bu ) oldnn 

Ve a) 111 !stıkamelte karıır alılık hububat fı> allnn \ <' onunla bl'rnher 
rek Ar lmuaşlar, dı r ıcJ m, del lcrl f )'atlan ı::lttık-
ta ı r J Goruyorsuıı _ kı H wmetıııı:ı:m, ı: .ırt rak buı;unkü mu~al ı •ıılı rnd-

Hcr ey cı en el. bu son mUtalca h.:rlıangı lfır kararı alırkcıı tl tı.ııde d IC're <'r ti Ani ılrlı ki ihtıkôr, 
ya e\ p 'icrceı ım en cok ılıır, ugıı en eoK h ssa ı)C ıc uctarlıınn nh rı nltındıı deı;•ı.lır 

B z1 ne Aılnm Smıt'ın l'llel>csl ne trtklk e•tığı ~ t. alınacak karar - Bu ısın b r C<'PhC'S d r 
de K rl Mark!!'ın ıra 1) ız Bız sa - ıarııı, nılıl olması \IC rntbık kabalı) e - 1 ne Ct ph<> eli', bl71m bu iste, 
de e ıç ı ai ılıııı halkçılık v c lktl : um haız huluı m·ısıdır kn 1 \ e ol mı) ıın \" kt'tru -
S3 ı mc heb elevle •cılık olan, sıya!lı Tekrar eılıyoruın bı7. bu yolıla bulunmı)nn belcdı-
bır fırka ıın çocuklarıyız (./\llU lnr fıy:ıt ıwntrol!ı knııırları alırken ı;o't h rrnml)E."C'<'klm nı 
bravo c !er) mlıhım bır kc)flyetı ılaıma ı::oz ö \V l ndrn oıenllm olmnıııızdır 

llızl ve ı lerlmiıı ~akıııclan tak! ııuııele tuıtuk \e bunel ııı sıllıra da r'akııt s ıı. b r Uc ıncu <'eı>hl"$l Hır-
bc len er, hızını. fırkn proıı;ramııın ne elaıııııı ı.öz öııHııılc huhınıhır ıcrıı::rn dır kı 0 da, hu s ıhn<ln gost(Cn((.-n 
kad r bn lı ohhığumu7.ıı aııhınnlttn o keyfı~eı ıle hu lrnıarlarıhırı clo - ' Hclll'r \t• fnu'ı)ı lll'rın hı>r şeye 
zor uk ~ekmezler EııaRcn ışe ha~ "'aıı ) tıKlln, nıüstehlık ve mu ıahsıl r mPl1 htzı huyük H' nıU.::~t hır 
l:ı hl uk " nr t C'l'~l' ) 'a tırınıum\ır ÇünkU rkcn, nıcnılckelımızın en 1 '' ıcrdeıı terC'kkup eıl ıı \atanda 1 r a-

h k hu •un ( , nlz lr hlı;h r \akit mnlik 
nıah lü olan lıuhuhat ~ e pırınÇ 3 - raqıııda ulıhi.ııe taksırıııılır Buguııe , 1 k f t l'l aııı ıc ~ımız h r hububat stoku mr\-
ın<!akl kıırarl ırımı:ı:la p!lmtı~t\ ıva kaılar, nı nles. • dövızlı clo\ ız ız. 't ı cuttur \C bu s )Pdc- Htkın 'ie hlhük 
esp t eı1 c ı ve v ne '" yupa~ıya c tııkaslı ta.im sız, memlekete gelen korkular uı 1 olmuş hulunmal;tııdır 

kovan k rarlarımız bı:ı:ım h:ınA"i 'iO• ithal ıt mallarınııı fıyatları ll crımle 
lun olcusıı olıl ı umıızu kafı cterecc- hfikim olnmaılık h.ezalık. binbır ı:c-
de sıcnnı •• ıııı youarıa ~aııııaıı aıı verı erııe Bizim asalelimiz 

Fıya ları'l ba don ı ıı Uc \ hır sU - nıuhtekırler vl! vurguncul ır t ıı afın -
ratıe arlm'l 1 uzerınc sonılıın Hlı - dan )"ıratılnn ) llkselı fıyatların da 
ktlm•t nere le., ualıne k ırşı da HO- oıılıne ı.te<;emcrlık ilÖ\ 1 ce fi) at ka- H:-ızı m mll'kdlcrdC', dokuz göb<>k 
kUme•in her arı ı~ba rnıla olrluı?unu rarlarımızııı yılklınü, daha zı) aıle çıft d dı nı ~a' ab len a lanılıı.rn n t: dcr
~mdı verece ım lzahnt ve ,almakta ı;ı:,e )llkletmı:,e de\am cttık llu ı l'rmı BıL m mıl t m 7. bulun Laıih 
olduğumuz kararlar ırosterecektır. )Olda .ıevam el eyci ık ) alnız hak bo~ unca IXı\ le b r Jet ııınımndı 

sızlıkl ı·ı yı~ııı h.ılıııe l:'C'lırınış ol - ı B z m tnn dı,:tın ız n nlı-t ruhi m;n -
makla knlmı:, arak, lstıhıı:ılııı azalma- lctt r ki o da b Zl' ) ptı{:ımız lşlc
sı gıbı, blı)tık bır tchhkc ıle de karşı ı n ) lıkl<'r nın l'ksıklerın n ccsnrı t
knrşı) n kalınıs ola.;aktık IC', n~ı \<' tl'lllZ b r ~Ureklc oıta-

Ba~hca ü~ Lhlike 
Arka la l:ır 

Bu Un memlckctınıtz, muharıp cleV
letlerle tamamen çc\ rılmış bir hal 
declır ltılcrımizrle ve k ırarlarıınız • 
da, bu hakıkntl gözden kaçırırs~k. 
Verece ımı~ hUklinıl< rde 'e aıaca~ı
:ınız tcılbırlcrde b ıyuk hatalarıı ılü -
Ocnz. 3ılnıcli) ız kı bııı;:Uıı elordUnctl 
;) ını ya ıyan harp, ynşlaııılık<:a fe
na ıkl rını ölc;;llsllz arttıran muzır bır 
Dıab Uktur 

Bugün için harp dıtn olan her 
nıemlc .et, başlıca {iÇ ıııı.rp ıehlıkesı 
k r ı ı ua tır Bunun b.rıncısınılc, 
haroın nıcmlekete katıyeıı ı::ırmıye -
Ct ıne ınanılır ve onu ı:-ure hazır 
lı!Qıız bır hnlılc bulunuıur İ kırıcısı, 
memleket çocukları nrasındakı kuv -
Vctl te ,1) eden bırlllt çozulllr ve bu 
) old ıı haı ıcın ışlıhnları kabarır Ü
çUııcUsu ılc harp de. dı*er \'\trlıklar 
ı;ıbı ~enç ıkeıı d:ıha akıllı ve hesaplı 
hareket etııgı halde vrıJŞlaııdıkea a -
kılsız \ e hesap ız şler ) apar \ e bov. 
lece c1vau111la bulunan h ırp ılışı ılev. 
let içm daim tchlıkell olur. 

Buı::un harlıın bulunıluğu mem -
leketlerele mlıtenıaclı:, en arı an fena -
hktarın bir kııınıı da, huıhıllarımızı 
geçerek menıleketınııze yeııı yeııı 
sıkıntılnr ı::ctırlyor Harp uznılıkca, 
dartıklanmızııı, sıkıntı! rımızın ço -

1 ca~ını tubıı ı:-örmck, ona göre 
da ma hazırlıklı bulunmak, tedbırlcr 
almak lılzımılır 

Bugün nıemlekctlmiırJn lcatlarunı -
n mecbur olcluğu mnhrumıyctler, 
ba§ka memlckellerınkıne nrızarnn 
Yok denecek kadur azclır Glııı ı:-ec -
tikçe, yeni yenı talulıtlerle karşılaş. 
:nıak mecburi:\ eti buluııdu(nımı, ılal • 
nıa ~dz. önlınıle tutmaı· ve hunlara 
~a•ıa mak lçııı hazırlı~lı bulunmak 

er vat rıpcrverın borcudur. 

Ayaklanan ihtikar 
Arkada lar 

Onun ,,..ın bundan sonra ılıı ter • Hı dok ılmC'S nl l'mr• der (Alkışlnr) 
Jenıeden ııııırn kazaıınn mUstelılıltlc - Onu'! i.ı; n hu •üııkU rı,ntlnıdnkl ınc
rın, alııı tcrıııın yıır,ıttı~ı ııı Jı ullcre, sul'vNtı>, Huku nı•tın hıssrsı hulun -
m ıı bllafl'a\ a kapılıııaksı:r.ın ılef;er fi- rlııı.;unu SCJ\ ll'I kC'lı du) du ııııı ısı ıra
) at V< rmelerl ınıkaıııııı )a aımıya hın \anı bn ınrln hu usl b r hnz hl -
calı aca"ız ( Bra\o ~eıerı) s"d \Or H' bu sozlcrıınl, nııllı mııılet 

kııı lcl r ın z•• U\ •un gorl'C<' nızl ü
midl'd \OIUIO (Bln'io S(' len> 

Gırla m rldc 'c-ı n le-ki 11 tınlı lığın Vatandas hak arar .. tlh • 1 t ,... k <'d c i hir 'ılı •I olclu ·u 
d inkar c1 mt -,_ B h onız kı tnh-

0 teılenberı bır çok yazıcılarımız d tlcr mu\nkknt INlb r!Prcl r \C bu 
kö) Hıııuıı clcrılcrıııı ıızaltmak ıçın ıuhrnnı s am \ c kati olnrnk anc.ık 
)azılar, §ıırlcr )azarlardı Btmlar çok ı h~n 1 arttırmnk1n )Pn~b lırlı- Dı.t-
Y erınde ~ azılarılır Gnrıptır koylu - ün U muııal,ı •nlı f) otlar kn) lumif-
nıın bır boyclan öbır boya 'u unlın z 1 toprn a bn-. ıımış \ C' b()\ I<'<'<' ko}
gUldüğU bugtııı erıle kalcmlı rıleıı, bu umu.r. bu s ne ll<'r y ıldnn daha ft\zln 
ee\ ınce lştırnk eden bır kelım duş. hır ayn tlı- <'kım fnnlhctlne dı-\ anı 
mcdı llılmelıylz kı, 'alanı1:ış s ıılece tmı ktC' hulunmustur B z. bu fn:ıll
sıır nırvzııu olamnz ve \ atnnclaş şı. > ctP muh•ac;; ko) JulcrC' 30 bln \on 
ırdcıı zıya<le hak anır, tohum \C'rmC'k sureti) le iştirak el-

Buııdan sonra ela, alıııac ılı 1.arar. t k 
l ırla en ı;ok arayacnf;ınıız cıhct bu Dundan ha kn hl'r Sl'n<' munt02n
karnı larııı ıutbık ve )lıltü takım ka- man ıırt ın d vlc;t zC'rhatı, hu SC'nC' 
bılıyctl olaı aktır Çunklı bo) le ııl _ dııha •en hır ndını rılarnk gc-çen 
mı)an knraılarııı, ıııırııtlc cluaya ııı - cntv<' nazaran \tızrlf' ~Uze ynkın 
kılap eclcrc"ıııe ve 1ı ıll{L fı nalık ya. nl hr.llC' bir trz ıv l\t kay•ll'ıl('('cktlr 
raıac ığı rıa şııphc >oktur. Bu nıunas<'hC't 'C' falııika \ <' mn<len-

lrr mızdl' ç:ılıs m l ç IC'rlm zln ml'm-
Bız bu ılcf~ l:atblk ltabılıyctı olan ll'kı ııc ~:ımtt •ıınız <'SCrlprdı- b0)0k 

\ e ) ukll ıılılane tnkııım eılen kaı ar- ııı rrı o'du unu da so) l<'m<'l >im 
larr alılık Duıı.ın soıııa ıla bo~lc yıı.. 1 \d tll'") \C' C'lwrıım 'C'tlC'rl ı::lln ı;:('Ç
pacagız Çııııku maksada ııııcak bu 1 t kı;l' ı:o , lnıı 'I urk ise ll'rlnln ihtl
:volılan vnraro);ımıza kanıız Nete - • lnr nın nrtt· lmn ı, sıhhi, l<:tlnıııi 
l,ım, buı::ııne kadar aldıı:ımız \ e nıu- durum annın d ı?r nlC'nml' ı Hllkunıc-
hafazn ettığımız kıırarların hiç bı - tınız çok ) kınrlnn il • lımd ren mil
rıııde t ıtlılk ııoklasınclao bır kusıır hım h r m \'Ztı lur 1 Knnunıı ile iş 
olmamıştır Hububat ve pırınçtekı hav t na müdahale rtnı ş olıın Cum
) lızıleled tahsıl etmckteyı:r. Dlr:er sa- lıuri)ı t Hık ımı-t bu knnunun lcnp
h ılarıln da tarafımn:elan t ı) in olu • 1 nııı tnm-ıınlnmnk l~ n h<'r ı::tın da
nan fı\ntl~rıla bır drğıısiklık olma.

1 
hn ,ı kat' clahn ga,rı•tli oln<>nktır. 

mısıır - Bıı bo) le olnın.kla bcrnber. Harr> yı 'arının 'ntnn eocuklann-
hcılcfımızln ıhr:cr ccphesıııı le kıl e- dnn '><'k1 1 1 fl'ıl k ırh ·ı !'!il hı anlı 
ıleıı mernld.etle ııurıııal ve mulcdıl ' n ml'murlnr olnı~tur Blı)Uk mnh
fı)nla kavu~nıak lımidı tahakkuk et- ru'l "~t ı-re kntlıınamk ~ıılışan hu 
n "tir ÇııııkU her şc'We ııı(;'nıen, utlC' ıı;:ındc <:ok hl ı;:alış.-ınlnr oldu-
ıemı~ - u ı::ıhı f<'na ı;:nlısaıılnı da \ardır 

başlıca ı::ıılan ız ıılnıı lıububat fı:ı;at- !31 trrı muk ıfallnııdıı ıııak \,.. fı nnla
lnrı nlılı yuruıllı Huhıılıatl 1 beraber rı c z 'andırmak için rlahn dıkkatll 
\c\a oıııı takıbcıı elıt\'rr gıda maılde - vı• h olacn ız <Rrll'\o sesl!!ıD 
lc:rı !cvkaıudc rıahalıla~tı O kaılar ki, DC'\l<'t l'I) le \OPılaıı b<'l\7.ln lfi.s
bı..~1.n bunların bır ı;oğu dünkU kura t k ç mrnto dc-~lr Lr-nlntı C'l~afın
pazar fi) ati ırıııı bıle gerııle bırak • d:-ı \akl oldu •u oylC'nc>n sıı" sllmııl
nıış hulunu) or il rı b rtar f l'tnlC'k iç n alfıkalı Vc-

Harbın ılk ) ılını, afi çok rahat ge
çırdık. ÇurıkU, mcnılc1'dımız am -
barJarınd.ı. ıthal t ve ıhrııcıı.t mallıırı 
ine\ CUt olı!u u ıc;;in, her hanıo darlık 

ır. ~c m t ru il) et, kc ıılım hıssettlrecek 
de ti r dere ) c \armadı Bu yılın en bU
nrtı' YUk darbesı ı urk blıtçcsıııııı üze • 

ol' ~ınae orııııılU ÇlıııkU, sulhunıuzu 

Dııhn zl) aıle. hububat, tereyağı ve kaleUı•rın d kkr t l rı bu mcı. zu Uzo
rt gıbı ı::1tl11 ıııaclılelerı fıyatlarıııda ı ın le to '1 nmı lir 
gorlı cıı ölçlıstız artışta ötedcııben Ark l 'nr 
mııhtekırlcr ııamıııı \ ertlı~ımız sını- Arzl'tt gım hl, b lhno;sa ı::ıda fl-
fın tesırı >oktur veya )<>k deı ccck " t'arının h" blr ölçü)e sıı:tmı~ıııı 
kati ır azelır Çlıııku fıyatlnr aı tıır - bır !.ıldC' nlııl ) i.lı llmesi, s b l ve 
keıı hububat, ıanııımen koylilnün e _ mnhdut hır ırııtl:ı ı;:cı;ın('n m iyon -
lıııılc bulurıcluğu ı::ıbı ılıJter ı;tıdn \e Jarca \atand:ı ı b r ıstırnıı ucurumu 

11 borun ak ve kurtnrn ıık ı~ln, koslwca 
'1 r 1 k (''h dusunu derimi sıl5.h al -

tına alnuJ;n ve sılah altında tutnıı -
' 1a Ya necbuı olıluk h ı ı ı ' 1 k" lll l le karşı karsı)a bırnktı Bu man1.a-ay\ an nıaı c e t>rıııın ı e uY n ın e 11 k 1 Hukü 1 1 hUtU 

lııııle ıken ıınlı,alılaşmış olduf,'U gö - ~~kk:tı~~n b~ş~uıtnr 11"~u~~ ~lrnhn~ 
ruluyorelu da torılanınga knrnr \ cı C'rC'k hırcok 

20 llarl.ıın lklncı ve bilhassa U<;lmcU 
~ılında l er yer ı1 ırlıklar hıssoluııılıı 

uk Kü, harp dol ıyısıyle mal ıthall 
ço zorln.ştıg, gıbı, memleket ço -
~· klarırıııı ı ıh .ıll ı ıc\oa tumlınası d:ı., 
ğır tıırarınn ı ııııı ıkı ı;:o,:tallııkcrı ıll
ı~f ı 1araftan ı tılısnli ıızallmı)a baş. 

1 IJlc ba lıca bu sebeplcrelcn art
~IYa IY.ı lıyan fıyatlarl ı ve bu yuz -

1- en ayak! nan lhlıkaı la nılknılelc et 
19 ~~ vazıfe nl cltı)an Rcfık Sa;ı;clam 
20 1 k lmc 1 ız ıııın birle en kanuat-
1f.rJ erı) e kıuarlar altlı Fivullarlıı 
~ tnuh ekırlcrlc mllcaıleleyc baslaclı 
~e<Lltl 1 Alınan mucaılelc kaı arlaı ı yeni • 

;rını d\ et e tı \: cnı kararlar dıı, 
kaha sıkı, da ıa sert kaı ırıarı znrurı 
~ldı ve bo) lece kararılaıı karar.ı ge. 

ç eı CK n cm eKet <'ahııınelc bır çok 
~ı.ıuıı,.a konulnııya kaıl:1r ılerı ı::ı 
ıldı Bu kar ırlar hcrkı sııı beklcdıt:ı 

ınutllıp ııcl!ceyı \ ermedı Az bır za_ 
inan ıçıııde menıl ket ılahılıııde rcs-

)~ llli fı) atlarla bazı malları bulmak 
~ınkanaız bir hale ı::elelı \ e memleket 

t ~ ahılınıle, ko koca bır kara pamr 
Yerle tı Bu le\ hn lt ırşısııııla hep -
:'ız evveırı keııılı keııılımızc, sonra 

a bırbırlnııze sorınıya b ı laılık 
~C<ıba bu karart ır ve' a hl" de~ılse, 

l"l.> ,,J d.ıUıtl-ard.ın bazıınrı alııımamııı olsay. 
t &$ d hn ivı olmaz mıydı ? 
ıPl) Araı..an Çok ı;:cçmcclcıı hukum ver 

~iye b la ık Bu h kıne ı:ore b~ 
ar rlar alınmasaydı daha ıyı ola -

ıımuıt' <:aktı 

Saracoğlu Hükümeli 

Fiyat politikası 
F,ı':er hu laı 7ılakı fı) at lıksclme

lcrı, makul ılenec!!k bir had dahilındc 
kalmış olsavelı bunu hnş gormek, 
bclkı ıle munıklm olacaktı Çllnku. 

a ı Hlıkumct bılc. resmi fi\ atlarıv
le bo) le bır yol tutmuş bulunuyor
ılu 

b) Bu yo'ılan, rok dil lik olan koy. 
in hayat scvı)esınln bır az kalkın -
ması yllreklerınıızl fcrn'lılaı e ıracat:-ı 
kaılnr Partımızın halkcılık ve clı v -
lctrılık prenıııpıne ele uygun ıllı ccek· 
ti Faka• mnnlescf. fhatl r bövle ına. 
kul bir hatlcle ılurmaılı BılAkıs, ha -
ılönelürlı u bir sllratle alrlı vllrlıcllı 'e 
nıahclııt lır'erıvlc kenılılcrıne l?1 -

ela teelnrık e•lcn mll)onlnrca ııchlrlı, 
hır ıstırap ıır .. rurnuna dogru sUrıık -
ı<"ıımıve hıuılnılı 

AIPJ(ınıunı ı:ıctn f\\nt'arının nrt-
nıa<:ındıı hn lırn fımll ol ın hu/lorlnv 
\f' huhııhnt rl\n1lnıının hu ölı;ll lız 
'lıksC'llsııırlı-kl nır~ulh <'il ~nlnız kliv
l!l\c yükletmek hlttab! do ıu de •ıl· 
i r 

Hııhuh::ıtııı 0~ 25 ınl ko' 'Oılı n o 
ı:nn l(,'ın b ı ~ n ılnn hlr f' tla Hll
kı ml't namına toplıımn 11 k r r 'i('r
ıl ı: m z ı::llnl<'rdC', chlrll'I n ız n hul)u
hnt lhtı\ aç nrını günU UııUne \ C' 
hnttfı ~aııti <:nntıııe zor ' t tır .. or
cluk \'ı- anıhırl'lı ınıızda h çb r !llok 
mE.'\cut rll' 1dı Bu \RZ ~"t ıınniın-
d" durıırkl'n ninen ım z. 25 
ll'rln ıımhar'nrımızn ırm 

dof le bu c reyaııın ve bu kannatın mln için bu 0 r, 2.5 le rl 
tı \i e c ııılanılııl;ı ı:ünlerde Sa el\<' kndnr hı-r (,'I' l 

Al 

an 
nı 

racu ıu H ıkume ı lktıılar mevkııne nlL5 \ "' "ini ) nsak l'tnıı>ktP IC'rerlıHıt 
fe dı ve clır gelmez ıle evvelce a- rtm!'d k nu \Rs:t~ <'hlr re hubu
ıııını Olan sıkı kararların bazıla • batın lnnt!'Sln(' '\;!' rırınJ nn 00 lC'n

tlıt[ ıp a cılerek b l)Uk bır kısmıııı nı~lnı> m!\nı ıılnınklıı kıılnınılı 0 , '>5 
ortadan kal lırdı ılı~er bır k ısmı _ lcr,<' b rıktirnıet:ı- h:ı,.l!lflı"ımız hu -
~ı de~ tırtlı ve tntbıkı ılaha ko _ buhat mcvrudunıııı s('h r lht 'i1tçl,1rı 
ıatıyı Ve nha r.ok ınıknn lalıılinılc ı:-o _ lı;lrı "rınwl!" h:ıslarlıuım ı::ordük O 

en ,ı. cnı kllrarlnr altlı kndnr ki nlrlıl!ınıı:r. hnhc-rlrr hl7.7.nt 

k 
Pamuk ylln \e )apak hakl ınıla bul:rlnv snlııplPıınln hı'r rlnh~ ucuz 

ararlar nlmnkta gec lkmeılık Bu R) lull:u için rnrsıdnn l'kmelc ti' lnrı-
ınah il kin" çnlı,.tıklnrını bl7.l' ö*rl'tll 
d ıı erın tek alıcıRı Hülmnıet ol - Orctumuz \C' knrn ı:tınlrrlmlz lcın 
~ u •ı tçın kamrlarıınııı } llrllt ece - hazırlnnınkln olrlu ·ı•muz stoJ,lnrın 
ırnız cmın ole uk Keznlık panca vıız oı1 nsınrln nrlm" e h~ 1 m sı b!-

rırı tek alıcı ı ve şckcrııı t<'k satıcı- zı tC'lfıc:n clll ürrl 1 MM<'lf'\ bir kne r ole •ığı.ımuz için bnııl r hakkında rlnhn t<'lk k ett k Alnc i!ımızı almn
t IY~t kararları almakta ve bıınl;ır:ı dl'!Tl hububat alıs \f'rl n s rr~ ı
at ka ıc ı:me~te e-ecıkmc<lık resl?'t j lAn etmPl.-te- R'Pne te-hllke ~rdQk 
ve huııul f&brikal&n ldrleştirea. Stokl&nmm eriımuı. w aehlrleıe 

çtlnııılar akclC'tti Vü nırsrll'nin bU
tun s:ıflıalı:ırını hnftalarca suren 
bir t •tk kn tnhı tullu 

Bız. h..ıftalıll"C'l llZf'rıncle enlışnıa-
a m!'Cbur C'Cl 'n nll'\ zu lıerkcsl ış

ı;al C'd n pnhnlılık lıHhns..<ln ı;ıcla 
mnddelı'rlndeki pahalılık me~7.UU ol
mustur 

P. l. l. ve tren ücretleri 
Bu nıe\:ı:U konuııulurken, daha ılk 
lım1a Posta - l<'lı;rnf, tr.;n Ucret-

1 rin 11 kum. s, ıpl J, ve 511.ıre gıb , 
De\ t Mut t'!le il rı nınmuıfltının u
<:UZ ugunun dı er )cılı \e ithalat 
nı::ıl ırınuı ııahalılıı;ı ile bu) Uk bir 
tc-znt t<' 1 elmckle oldut:uııu gör
duk \ e kl•n Jı ken 1 mize sorıluk aca
ba Dt"\ll t l\IUCSSl'SC'IC'rt nınmullıtının 
rı~at arıııı umum flatlarn intibak 
eti rnll'k mı ıcabC'd r, )Oksa bun
lan tevzılt rındckl suvlstlıııal şayia
larına \ e ccsım !ıyat forklnrırııı rnt:-
1111'11 ucuz ı utmnkta dcHun etmek 
mi dnlıa l) lclır 

Bu suall', bu nıÜ('t;ScselC'rı :-.nrnrln 
l 1t r bir halden "ıkıırnııık şıırll) le \e 
bazı znnın l!ill nnlardıın katı nn
<'.ar ucuzluktn dc,am rC"\abını \Cr -
dık le\Zıdl'kl su> tlnınll<'rln rll! 
znnınnln, çalışmakla azalncaf;ına 
ınandıK 

Ha kın \ e tuC"<'8nn elinde bulu
nan n l'llıusus ıdn m::ıdd lcrl ııahn
lı ıı::ına gel l!CC', bununla her şe>Yd"n 

V\ el muc !el<> etmen n ll1zumuna 
::ınl olduk Fakat onun len km'V<'I· 

lerlm z h rh nJı:l ı:~nış bir sahndıı 
1 raf etm. ktcıısc onlnrı dah.'I z > a
de bu pahalılıg•n kurbanlarının bu
lundu u satın C'tı nfııırla tahsil cdl'
rck ı:al mnnın dnhn fn)dalı olacnil'ı 
\ I' Sf'l i nı-t CC'ler \ crl'Ccı;ı knıımıtına 
\!l ıl olchtk 

Esasrn, HQklinıl't he) nnnnmcslni 
huzuı uııuzdn okurken bu bahse te
ınns etııılş 'bızlm Ç<'knıı>kle oltlugu 
muz darlık bu umumi '(' bil) ük •~· 
tırnbın kUı,;Gk b r ıını"t;;nsıdır Vc> hu
nıııı ı:o , lmn ı lhtımall yok rlı>ıdlcllr 
Bö) (' o clut:u takd rdC', bu ) llkü mu
t n\ ) m ı:ckmek "C' <;l'ktlrnıek tı:in 
but ın tedbirleri nlmnktıı kusur et
m<'me - e o..ı.lı actı "•17. demi t m 

A) nı bf') nnnnmc-nln dl <'r b r ) c
rl ııde de zcn~ln V(' ıınr ılı adamlar 
çln bir mMele mevC'Ut değildir Kö~ -

JQ 1'@ clftçl. bu mallann sadl'{'e sa
~ ~lt ~ .W )eıvmıye-

l"rlnı ve işlcrınl )cm şartlııra daha 
eHeldon mt.ıbak ettirmış~roir dıl/e
rek, böyle<>e, DL"'Vlet ) ardımının, dar 
\ •' snbıt gı•lırli sahaya 'iC tnsanlara 
tr-\ c:Jı cdılnıesı IAzıın~eldtı.:ını anlnt
nııştını Bu defa da hnlKtıın olsun 
ınc rııurılıuı ol.sun dur ~ e Sllblt gı>lır-
11 aılı lerı ııahnlılık yukunden mUııı
kiln olduil:u kıı<lnr kurtarm k lôzım
ılır, knrnr H' kaıııı:ıtına bir kere dn
h.1 Htnlık HC'men, hem<'n k ınıil(•Jl 
ıwhlrl<'rdc oturnn bu hn k tnhnkıısını, 
bu dda daha yn}:mdıın trtk k ettık 
Gorduk kı. 1 urk ~c <1l' nüfusu oıı 
b nl tC'Ca\ Uz <'den hırlr>r mı7.dC' otu
rnn ın aıılaruı 'ekiınu 2 r.r,o 000 k şı
dır Bundun lz

0

nılr, lstıınbul \C' An
knrıı c!a oturan bır ın hon lnso:uıı diı-
·~ck o'ursak ı 660 000 k 1 kalmnk

tnrlır Buna normal nrtış pa)'I ıtfı\e 
ed.lıncn 1800000 eder Esk h r 
A~dın, Manıc:ı, Sl\as, Samsun Kon
' a gıbl <>hır <>rde oturan bu halkııı, 
her halde üı:tc lklslnın hububat 'c
) n d •er zı raat lşl<'n) IC' mı- gul \ "> n 
hıı kacn ) nrdım dı ı oldu{:u muhıık
kaktır 

$11 haldı>, 80 küsur ş<"h rrle oturan 
1 800 000 kişıdrn yn'ııız 600 000 1 ~ nr
dımrı muhtaç dcnwktır 

On blndC'n nz nufu hı ş lıirlC'rln 
zıraı sınıım drha ilı-r dır Onun iç n 
tıurntıırda oturanların )ardıma muh
taı: n'anlannın J ek Onu 3-4 ) Uz bini 
g!'(;m("Z 

Ankara lsfanbul lımir 
An~ ıırn, lct.mbul lzın r hırlcri-

Jl<' gdlnc>c, lal t k. re gorc, hlr 
nı honcıan aı. olan bu 3 ehrln nuru
sunn b r allma payı lllıH• cdılcrek 
> e (ınu ı ıoo 000 ol rnk Kııbul \ l' 
bunun iOO 000 ı a GOO )()(J ın )nrdıııı
dan nıustıı. ni a ld tlı\\ \e b-0) lece 
) nrclıın t'tl nu ı ııı.r. m den \ atnn -
dıı l,ırın )ekununu klı ık şch rlcrrlc 
1 o ıxıo Ol tıl .ıı el GO(J 00(1 Uç b0) uk 
şchr mizılc ele 600 000 olarak cC'nıan 
l hl~• l)()IJ tahnıın etmı k suı ctlylr it 'ı 
lı ılric h::ık kntın cı\annıln tı r rakırnı 
kıılrnl Ptn.ış o lu..:umuzıı ıııırı lık 

Şinıdı <'il ın.ılı ııı ı , p11Jı.ılılıkuın 
l'fl çok muztar p o'an bu hır huçuk 
tıı l) onclan faz ıı olan ha1 ,.ın tl'Sb t 
ld ilk ı.azı:ır<ln. b ,.,_ t><'k zor lo."'ıru
n<'n hu Lş ıst ı.nm t ııdc 1:alı~ırkcn, 
m.ışah le cttıı;ımız bnz ko aylıklar 
b .r.ım ces::ırC't mızı nrttırclı 

Mnksadımız, bu) uk, kuçıık lıır-
IC'rdc oturan dar \ c sabıt ı;clırlı o
lıııılnnnı bulmak ~<' ıcsb L elınektı 
H!'Sml 1 t.ııtıstıkl<'ıi lC'tk k cderk<'n 
gordük ki, umumı but~C'll nııınş \e 
ücr<'t alarak gl'Ç nen tnsıınların arla
dl 110 000 dlr Bunlnn, kan \ e ço
cuklar!\ le bC'rnber 500 000 olarak ka
bul eti k ıctım rıuı \C nılıtcka ti<'· 
rın ) eküııunu da fl(l 000 hulcluk Ve 
buıılıınn çoğu tek nlı ru tan lbarC't 
olduı::u Jı:ııı onlnrı ıla ıoo 000 olarnk 
kabul Pli ık Bundan sonrtı. nıııhnlll 
lılarf'lcı le b"lcdt\ clcrln de\ IPt lktı
sadl teşı kkuUrrlnln \C ml\lhnk bilt
ı;elı>rın ucretll \ C\ n mıı.aşlı olnrnk is
ı lhrlnm cttıklen m<'nıurların ) ekiı
nunu nıadık \C bunlıınn 140000 ol
cluf:unu ı::onluk Bunlnn da kıın \e 
ı:ocuklar \ )(' ooraber 700 000 olarak 
kabul eyl!'dik BöylC<'C' ccmıın 
ı r.oo 000 olarak kabul l'ttığım 7~ dar 
\" sabit lrntlı nüfusun 1-100 000 nl
ıı n kolayca tcısb t C'dılm oldu unu 
.ı:-orduk Gerl) C', hiç bir mıınş ve ik
ı C'tll' nlA.kıısı olmı> an 3-4 ) üz b n k si 
knlıyordu Bunla.rın. mC'rkczdl'II t('S
b ti mumkün olmadıl:'I ~ın bir nn ~
'"1 dC' t~blt ed Jmel,.ıi lcabettlı~I 
ıc n, Ka) mak:ımlardarı \C Bt>l('(lıye 
Relslerlndl'll oturduklnn ı:;l'hirlerdc
kl dar \" sahtı ımtlı lnsnnlnrdan 
t•kıııek 'e gıda tc<lnrlldne kU\'\ ellC'
ri 'etlşmh rn \"atandaşlnrın adetlrıi
nın. lrsblt NI ll'r<"k bllılırılmı•s nl lste
clık Rfülf'<'c hlr tnrııft.ıı.n hunlıırı )ll
ıın r , r. "r1n r ı. C' ımbl.1 grllı il \ ntnndıış
lııra 'ardım sııhıı"ını ç Z<'rkf'lll. dıf{C'r 
taraftan bu \ ato.ııdaşlara nMıl 'e 
ne kndar yardım ed"b le<'c>ğlmlzl nras
t ırma*a ba5Jadık GC'rek bu >nrdım
lan tC'nıin vı> ırer<"k lktısad1 buhra
nı karşılamak ıdn, Qstünde birer 
karara vasıl oldu~umuz mevzular 
şunlardır 

Yardım mevzulan 
1 - Elb' eltk kumas 'lie ~akkabı 
2 - Hububat 
3 - Bulı;ur 
4 - Plrıne 
5 - Yal: 
6 - ŞPker 
7 - Kumnş 
8 - Komur 
!) - Yarlık \ergisi 
1 - El B1SEL1K KUMAŞ VE 

AYAI..:KABI 
Umumi mu\ azene, nıillhnk bUtce

ler, Husu!iı ldnre \C Dr.led ) C'lcrle 
lktısndı De'li !C't teşrkkUllcrlnd<'n tu
tan 140 Jlra)n kadar nın~ 'l;C)B. Oc
ret alanlara hem kcnd lerl, hem de 
kanlnrı lı:ın hlrt'r kat l'lbls"llk ku -
nııış, bundan :> uknn muns elnnlara 
da ynlnız kcnd !eri lı: n b rl'r knt cl
blsclık kumaş \C'rmck Ml)orU7- Bun
dan manda )nlnız umumi mu\azene 
\C mUlhnk butı:elcrdoo aldıklnn nın
nş \C ücıeı tutıırlnn 75 llradan nz 
olnn memurlara aynen birer ayak
kabı \Crnt<'k nı1Mlndey z. G<>rC'k ku
maşlar, g<'rck a~akkabılnr ııarasız 
olıırnk vı-rllccC'ktir Bu ('Ş)alar silrat
ı .. ha7.trlnnmaktadır Tc-.-r.I ve taksim 
çın talınıntı rla )arıılmıştır 
A~akkııhı tcvzıntı lkı ay sonrıı hns

Jıvacak \e S<.'nı>SI !cinde lkmııl ı.xli
l"< c-1.ıır Kumaş tı-\zlatına gelinci' 
eı ke•k kumn.slarınm kfınunusıı.nldc 
tı-Hılrıe başlnnn<>ıtk \C ırvzlnt Oc a)· 
da hltnm hulacaktır Kadın kumaş
lnnnın tC'\"'L atma kpır.allk kt'tnunusn
niılr bnşlnnncak bu da sekiz a~ ıı:ln
ı'lc hitam bul:ıca.ktır Bu tevzlntın 
her u<;Unde 17.nılr, 1 tıınlıul Vl' Anka
rn Şl'hirlcrl sona bırnkılaC'nktır Bu 
1 için hazırlnnnn kanun li't) ihnsı dıı 
MC'clısı- \ c-rllmlstlr 

2 - HUBUBAf 
f'~en bahnnn son ve yazın ilk 

•lınlc-n bli) Uk hububat ıkıntısı için
le- g('Cl) ordu Önümü?.de!.i yılın hu
bubat sıkıntılanm b r ılerCCI') c- ka
dar önlh cb lmc-k için muht<'l f isti
krımcllcrdC' ı:alııımn~a ~ladık. 

Al İngiliz ve Ameıikalılardan hu
huhrıt lstNJ!k 

H> Hnrlcten tM:ırlll: edllN'f''k hu 
bıılıııt için nakil \il ıınlnn nradtk 

cı 0 :, 23 knrıırıııı aldık 
a) l n~ılı:r ve Amerıka sefırlcri ınra 

fın<hn yıulcdilen 1 ~ er hın tonlu\; huğ 

ıh) lar jt('lirılıp ıeslun e<lıldı Bundan 
nıuclıt in~ılı1Jcr a) rıca 7800 ıon arf)3 
,adlıııler Bunun )"armmlın fo1Ja~ı bu 
ı:fın hıze teslim e<lılnıı' bir halcle<lır 
Amenka verdıği 1 '5 bın tondan ayn ola 
rak, 6 bin ton buğdayı, ıare lı:anununs 

~ ~· taıınmizc ı- .. 

ruyor. Bır \&purumuz bugihılerde bu 
huğda> ı almıya ı;:ıdttek Bu ısukamct<e
k:i lns;ılız \e Amc.nka yardımının ~vam 
edeceğını umı<le<lıy<H'UT. 

h) Nakıl uma.,ı tedanki ıçın her 
tarafa bırdcn haş vurduk Ponekız hman 
Lırırı<lakı \iman \apurlarını ~atın almı 
)'a tcşclıhuo;ümU2 muhıehf safhalar s:e • 
\trdıl.tl"fl sonra Port~ız llükumctının 
mu' afak atı ı.ııhQI eJılmcdığı ıçın 5\1• 

kuı f'Ul hvcç'tc.n v:ıl"-lr trdarıkı konu$ 
malarımız de\am l"dıp 1-"ltmektc<lır. Bu 
konuşnıal:ırın mu,bct bır neııcr) e \"lln& 

cağına emın olmak mümkun gorunmu -
)Or Amerıka'dakı Panama handıralı u 
purların satın alıruna'ı tcşcbhusu de he 
nuz kati safha)'ll gırmemışıır Fakaı hU 
tun hunlara muybıl Fran..-.a ıle ınuharıp 
lcrın rnaliınıaıı altında )ötpılan ban Fran 
sız ''llpurlarının ıaraıınıızdan kımlanma 
sı mı11.ıkerelcrı kaıi "e nıushet hır neıı 
«)C \armak ısııdadını ı:o'>tcrnıışıır la 
kaı lıenuz kaıi 'e musreı ncııce)C \ar -
mı$ dejiıldır Maa!c,d s<>fl had .. elerın hu 
ışınııle zarar 'cmıc'>ı ılııımnlt çoktur 
ŞaHt nımaffak olıır~ak hrı.ım nıemle -
kltı(l.t 1-ıuğda' •tokuııu lıt.-,;lemııc (ıtlı 
'mıiiı1 Bu boı lc olmak) l beraber )ar· 

dımların ı.ıııılmama"nı \e uı>ı rların te· 
nıın ıxlılnıcnıesinı gomnü11<ie bulundur 
mak ve ıı:ufı}ıtll ona "ore ıanzım etın<I.. 
her halde ıhtl\üllı \e he•aıılı bır hare 
kettır 

c) " 25 lcr l lubuh:u hakkın<Lı 
q 25 kararını ıılırkcn bu ru1dm elımı 
1e gl'çccck huhuhaıla hem orduı u, hl'fll 
buyuk $C-hırlcrı hem de darlık mınıaka· 
!arını dnrurdukıan .orıra her ı erde tan 
71m $Mll:trı p11ahılmck ıçın dımıze U 
h hulmh.ıt ı:cçeceı::ını ıımıdt dl\ orduk 
(,.i.inlrn ı•taıısııklcr, furkııe huhuhaıını 
7 8 mıl)~>n ıon olarıık ı::n,terıror \e hız 
ıll' hu hesaıuan elıını1e hı\ ueı:ıl•c hır 
bııı;uk mılıon ıon hul-ıuhaı ı:cçıre«'!iımızı 
umıdcdırorılul. Hnltıukı c'd<"kı pazar çar 
~ııa ııı nıadı \ e ncıHt'lie ı::or<luk kı çıft· 
~ılcrın llııkumete borçlandığı rıtkıtm (,{)O 

hın ınııu 1or nıııııor Bu ıkı rakam ara· 
,ın<bki fark, ,adece 1'latı-tık rakamları 

nın mııhald.ı:alı ırshıc edıJm,. olmuındaıı 
nr't~ rtnıl\ordıı Daha zııade ı::enc çıfı 
çılerclcn ınııhap l"dılm subaşılarının rck' 
ıahıı olarak çıfıı;" ı korumak arrularıo 
d ın ılen ı:elı)~lrdu lk.nım ıhııduklarını· 
<lan ı::ord~lerinıdrn e<lındıı:ım kanaate 
ı:;ore, bu borçlandırma İşı ıekmıl mah -
sul ııılıarl\lc "(, 3 \C)a r,, 5 ai;ır, <"'c 10 
\C)'3 '( ıs nıuıroıl, "'' tarafı da tama 
men ha[ıf .. tarak ıcshıt e<ltlmı ur 'e h11 
fark, hıma' eh olduj;u muhakkak olan 
<<""hıı hata" nlnııt1wm 71)'3de, rcsbiıın, 
ıııal,.ulıın )C"Şıl de,nıı& )'lll>ılmı, olma 
'1ndan ılerı ı:elmı~ıır Hu fark, mahsıı • 
lıın hornlnıa,ın<lan <l(>la) ı bazı mahdut 
)erlcrılc çuk ağır bır dunım \-araımışıır 

Köylü borcunu ödüyor 
Koı Jü horı;Jan<lıiiı mıkıarı hın mcm 

nun cdın hır ıand:ı. mtmtaı:tman öde -
mektcdır Körlunün borçlandığı mıktıı· 
rın ulıiiından doj:an end,,eı-i kO\ lunfrn 
horrunu muntnaman ödemekte olrnaıı 
bli}'ÜC( nM-.eııc bale f'tmtJ(tr Son t.İ~ıt< 
iZ} iı;ınde harıçtetı de (SO) !>in tona ya 
kın bujda} .ırennıil Ruı;:ün hııbufwtt va 
zı) etimız cn<lışelenınızi kmncrı tcl1fi e-t
melde beraber her ~ıı fıyıu ~ı 
nıı mü<aiı bır ~ılcle ılcj:ıldır 

Goriılüıor kı, bu C"'c 25 lef", d°..nıİ7e, 
hrr ı;eşıt nlllı>e--rayı }3J>fllt\'ll muı'!at( bir 
nııkrar vt'Tmemıştır Hu )-lmien ve hır de 
hirdl M"\l'I al7eııığım h('ltdıı1Clerin ol 
cıı<Ü:r VC" hl' Rfl"7 taler>lerı ) ıı1ııo<len huğ 
ıf~, fııatl:m almış vür\Nnİİ<tur Fıl•ald 
rlımml('kı mil.."tarla fll\'ll<a) a nlii.!ahak 
Nmış ol•aı ılık, fı}atlarda s:eı;id hir • • 
lith rıırııtabılrcl'imk FakRt biz hunu yal\' 
madık \ 'e elımı1dd<ı huhnhatı daha ka 
rıı pırı ıçın •aklama\, tercıh ettık Fıı • 
kat hu ınımır c!Mr~ı dC\am l'Clcrl.:en '7 
mir. t.ıanhul Ankara \C 7onı:uldak tçın 

kcndılı-nne hu.ild;ı> ıc<lankı hı.Ktmmd:ı 
te..hıı eıııj:ınıı:r tarih ) akla ml\'11 'e N') 
itte \cttt hır fırat anma~• ıehlıke~i ken 
dını hi<~eııırnlı)e ha. !adı Rıımı ötılrmd: 
ıı;in fedakarlık rıormak urure-ımı du} -
duk '" hu ~ırlere lanm olan huğda,, 
ICC\,7 rochıleceF;ımİz hir fİ\ atlıı ve 5110 
kaı,ılarlıı 'emıe,ı '" hı.ımı ımkan hıı•ıl 
oldukı;ıı •erhe-ı ımuadan alarak hır clr 
r~ e kacl:ır karam ayı muvafık ı.tordtit.: 
M' l('re hu $('htrlenn \aktıı hal1 )'f'nn· 
de olan ın<anlanııa '00 ı.tram t-1.:mejı 
<;.~ "\11'11$ fulıı~t}le 14 kunışa )'<'<lımıt}I' 
haşladık 

Grr~ hu ~c.tıırlcrdc, ı;:crrk dı~C"r ~ 
hırle-n:le rcshiı c<l1len ve tMhıt cdılmc:C<· 
ıe olan \e }<4.:i\mı b1r hu(tık mıh'OO\ı ~
"<"ek olan, dar 'e •ahıı nııılı vaıan<laş 
lam ~kı unı7 ffrarla ekmek, un ~-ıı 

hui:da, '('"111\ r h:ıdndık ve hı.ı )'Ol<ia ele 
'nnı etmek karanndaJ'l7, 

füıtiin bu he&-ıplar, el<lrkı huhuhaı 

mC'\C\Xhına ve hır de çıCtçıden mutehat.:i 
alacafımmn tah ılıoe .!a)anı)'Or Bu S\t· 
retle hesaplar ucu umna ancak denk ıte· 
lıyor ~aı eı lıancın buğday yıı.rdımı de • 
\'llm eder, ko)lu makul fı)'atlarlıı hııhu -
haıını •aıarsa, ~ ı az sıkıntı ıle ıreç;r 
mck 'e he:-1;ıha k()nulmamış hu.ı darlık 
!arı bertaraf etnıelc mümkün olacak~ır. 
1 akaı ıaJısildc miişktlit olur, harıcın bui· 
da) ) ardıdıı dC\ am etmt'7~ veya hançım 
h11Jm lt'Oıın eım~"flıız mumkun olma~ \e 
)Cfll, )cnı ilılı)~laır ve ı.aruretler kat· 
şı•ın<lıı kalacak olur•ak, en ııcn tedbirle
re ~ \Umıaktan ula çdcınm4)ttejız 
J fer halıil.:arcla bır bu\'uk mrl)'un ovarın
da ~orduğumuz bu dar ve sabit gclırlı 
\acanc:la)lan asla <ıkıntıda h:rakmı)aca 
ğıl.. (Bra\'O se len) 

3 - BUIGUR 
Huhr.mııı \C pahalılığın f'll ağır >""'Ü

nu taşımaku ol:.ln dar 'e ubıı ~l'Lirlı '11· 
tandaşlara çok uruz. fıı atla bulıtUr ver -
md.: kararım :.Idık Bulı;urJar hazırlan 
yor ve )-eklınu 15 - 16 mıl)'<Xl kilQ)'U aşa 
cık. Ôrle g,nıyoruz. Jcı, ~ nufn.!u bir 
ulC.')e, her a> ~ J.:ılo bulgur vermek 
imkanını el<le edeceğ11 • .Bu ıstıkametıc 
)'apılaıı nı~ai ha> lı ılerlcmışur Ordu da 
!..endi bulguruou ayrıca hazırlamakta • 
ıl ır 

4 - PiRiNÇ 
Pınııç ıçın a)nl ŞC)'I duşün<Juk Mcm 

lekct <laiıılınckkı pınnçlenn "( ıo; ını 
ıa) ın cttığımız fı)-atla, hububatta oldulu 
gıbi, 51ltın alt)'Of'\17- Bu rınncın bır kıs • 
mını orduya, mühim bır lı:umına da pa· 
lıalıltk lı:Utt>.uılannll. -ı okluğu fıı'Atla 
<lağıcualtL 1.Jmuyona ki, kendilerine ve 
tteepmz PlrİOCUI mar..rı, buJAWWI nı 
.... >'Mi ... 

5 - Y Ac'.j MESELESİ 
Bugün memlelcette me'\"CUt yağ lnıh· 

ranı, ganp olduğu kadtr yersizdir Da 
ha dün, m~lckctte ehe.mmi~li bir :ıey
nn yağı ~toku bulunduğunu herkes bilı

vomu ' Rklaşan rem sene mahrulunun 
de fena ad<le<lılmemcsı laı.ım~ldıı::ı soy 
leni\'ordu il~ le olduğu halde, 7<")-tın ya 
_ğı fı)ıttları hırdcnt>irc fırladı Ru fırlıı· 
>ışın ııunahını da, buğday ve dıger ~ıda 
ma<ldclerıne yüklemek ısU)'Urlar Bu ıd 
dıa do~ru oba)-dı, yağdan sonrt b rcr 
.ı:ıda olan zcyıın )ağı gıl:ıi miihim bır 
kı•mı hancc çıkarılan ltrnm Te fındıJın 
da ııı.i: fııııtlarını hıç dcıhl~ rakıbctme
<ı ıcııhederdı llalbukı, bu ikı nıah<ulu 
ml17un fırıııı, dıı:erlf'rıne nazaran dıı,uk 
olmakta d~ıtm cdı)-or. Onun 11,'ln, zey • 
ıın ) ıı.ı:ı fnııtının muhalds;alı fırJa,,şının 

ırlinahı, ~adccc bu ışın ı::cnış mık)-asta tı 
careıını )1lpan mahdut ınsanlara aıııır \l' 
'erdıklerı '4>71cre rağmm hu fenalığı 
ıapmışlardır Bunu, hM" halde unutma 
mı)a ~<tlışaoıl!n (Rra\O •e•lcn) 

J\11, )'AA buhranını }enrnck ıçın, 
ıl'dl>ırlerı alı)oruz 

a) ne\ letın nıuıınıele \ crı;i•ı olarak 
ılnıakıa olduğu C( ll,S lan, hundan son 
rıı a) IK"l1 yağ ıtlacağı, '<" hunun ıçın ka 
nun Ilı ıha•ı Mecli e \erıldı 

b) 7.ntın )RAI \C 11amıık \1lğı mah 
ulunun t'"". 1 o; ını de t~hıı ettı,iim 7. bır 

fı);ııa yanı, RO kunışa •atın almak kanı 
rını \erdık Hu ''Olda ı lım17e ~, 8 nııh'<>n 
kılo )ağ s:cı;ccci:ını urnıdı-di)oruz Bu 
nıınla heraher, hır ıaraftan ordumuzun 
ıhtiı acını kar,ıla ken, dıfrr tanıfıan 
buhrandan en ı;ok ıstırap duyan 
1 (ıOO 000 '1ltandıı1ın \ukunu h:ıfı 1 unı 
\ c çalışa< ağıı.. V crcccf,ımız \'llğın fo-arı, 
mııln'Ct fı~ arı olacak 'e her aıl("\"C her 
R\ lıır kılO<la!'I fazla ZC) ıın yağı \ern tur· 
ıağı \Crılccel<ıır 

~eker meselesi 
r. - Si KER MfSfl fSl 

l'>IC'\cudu tamamen Hük~ı elinde 
hıılunma•ına rağmen şd..er ışı, mcmlc 
kcıt< 5erı adımlarla bır buhrana dokru 
ko~nıakındır (unku, 

a) 1 urkı) ede ı uhlak edılen şeker 
ma.ıarı, !IOll r.cnclcrdc 100 mıl)on kılo)u 
,ııeçnıı~ıır. 

b) Bu ene, k<>) luınüzun ~me bolca 
ı>ara ı::l'('l•lZ• ıçın ımhllkin 100 mıl)'ODU 
çok ~anıs;ı muhakkaktır 

c) Bu sene ~kc.-r mahsulümüzün 'iO 
mıl)'Ofl kılO)'U bulabilme<;ını Adeta mem 
nunıı etle k:ı.nılıracağıı.. 

d) Harıçıcn şeker ıtdanki ımkinlan, 
.ı;ün .ıtc\ıtkı;e zu'!flamaktadır Ru ludd
kıtlerı herkes bıldı~ı ı~n. menıld.;eue 
$ıikl'T ~atışını e<kL•I ı::ıhı se~t hırııka 

cak ohırı.ak bırkaı; lıafta sonm hastalar 
ı~ın hılc ,eker l:.,'11mak mfımkün cılmıra 
<ılktır hır, bu hakikaılen gozon•m<le 
tutan llü&rnmeumı:ı:, muhak-kal. bir buh 
ranı hır def'CCC\'C kadar karşılamak içın 
:ıu ıe..lbirlen almakta mutahık kalmı)tır 

a) Buhrandan musurıp olan 
1.600 000 '-atanda,a huı:ünkü fıyada her 
a) nüfus btıoına 600 gram şeker dağıt -
m .... 

b) Gelttdc ~ J"llDCar ~ ert
ıırmak Ye rıenc-r çiftçuını de memrıurı 
eunek ıçu'I onlann bu sıene ~eri 
her 100 kilo pıı.ncx içm. 1cendil~ bı 
rer kı in ""er ""'rmdc ıstİ)'OrUZ. 

Genye 3-0 milyon kilo şeker kalı -
yor Bu miktar memleket ıhtıya.cının 
Oçte bırlnı tC§kıl etmektedır, l;Jın bu 
ılilğilmlU noktasını bu ana kadar ı;o -
zenıcrlık. 

7 - KUMAŞ MESELESİ : 
BugUn bu ıtı hakkında ağızdan lll

~u:a KUiaktan kulağa dolaşan cUm
lcler şunlardır: El tezırilhlarının a • 
ıledı tıaııılacıık derecede artıyor E _ 
vlııctc dört tezgahı olan kımselcr ko.
laylıkla :r.eno:-ın olu) orlıır HatıA ıkl 
tczglUu olan bır adam, bunları çalıtı 
trrnıak lur.ıımunu dahi ctuynıakıııı:r.ın, 
kendısıne cok ucuza verılcn ıpllk • 
lcr! satmak 8Uretıylc, rahat rahat 
geı;!nly or Çok ucuır.a vcrılen Devlet 
kumaşları, elden ele ı:eccrek, dört 
beş nıislı d3lm pahalı halka satılıyor. 
Ka:r.anrın b 1)11klu~l bir cok SUJ' ıs -
tımallere yol açıyor Acaba başkala. 
rının haksız yere kazandıktan bu 
paraları Devlete kru:arıdırmak daha 
ıvl olmıız mı" Bu sözlcrın hcrhangı 
hlr hakıkatı ıfaıle cttıglne şüphe yok
tur Bıııtlın De\ let elmılc lşlıycn 
mllcıısı?sclerın pek çoJ\"u zıırarla ış. 
ler hlr va:ı:ıvclr dllşmılşl\lr Bu l olıla 
<lC\'am hl:r.ı kapenmnııe zor ııcıkl-ırla 
karşı karşı ... a bırakaC'111\'ı knclar lklı
sadı nıezhebımız olan dc,Jetı:ılıj!'ı de 
hırpaln acalı icın <:Ok tehlıkelıctır 
Buna ra~en biz Devlet lşlrrlnrle 
bır f\yat ınllbakına ıntmenın, daha 
mahzurlu olduj!'ıına kanlız Onun ı -
çın nıuessc<:elcrlmı7.I saılece zararla 
ışler bır hal<leıı çıkarma,'1, <'ok mah
dut ve mUtrvazl bir karlR lktıfıı et -
meyı daha clol!'nı bır ;yol ııavıvoruz 
Onun kin ıtcl3nıetl dahıı :ı:lyadc ttık. 
sım ve tevzi 3' ollarının 1slahmda gö • 
rUyoru:r. Netf'klm bunılan sonra 
kurtumıYt\ çahştığımıır. 1 600 ooo va 
tııııdıı~ı'l1, parasız verılccek miktar 
harlcınde tnrafımızdan tt'ı:ıpİt celile -
cek ktınm.ş lhtı) ncını resmi fıyatlar
la 'kenılılcrıne saflıım ve lıontrollU 
yolıh'l tf'mine ralısaca~ıo: Gerı ka -
lıınlıır ieın dııha emin qır yoldan a. 
ramıya rie\am eilrce~z 

Kömür meselesi 
8 - KÖMÜR MESELESİ ı 

Bu;ntn her taraftı; bir kömür sı
kıntısı hıssolunuyor Geçen sene kı
!'91, 2.;o o ıı tontuk C'll stokla ginnış
tı k. liu se-ıcıti stol( muz 50 b n ton 
bile değllılı Bundan başka oımendıfcr 
'lllkl vatınvı drtın~P , fabrikaların s:-e
ce J:i}ndilz çalışmaları ve kömür ıs. 
tıhsal eden iletlerın bır az ılaha Yl'P-
anm·sı hömUr• olan ıhtıyııcı hn 

gun arttırmaktaılır Bunlar. geı:cn ı;e. 
nryc na7.aran zayıf yerlcrlnılzdır 
Km' etlı > erlerlmıı: ıle şunlardır 

&) Geçen ııenc, konıUr oc11.kları iki 
ay ıolıvcmez bır hale gelmıştı Bıı 
sene u•nı halın ıaooctılUs etmemesi 
lçın daha teıiblrlıyl7~ 

b) En nıllhim kömür ocRkları 
hır kaç tlıneldcn gec;en bır dekovıl 
hattı ılc Jmıane ve şimenclıfere ha~· 
lanıyor Bu hı. kinunusanı içinde bit
miş olacakbr. 

c) Bu kneye bdar, lneın 'k~mfu' 
atmıya E'lden wpurlar da1$1;alı hava 
!uda bannıcak verlerı olmadıj!ı ıc:ın, 
~ ,.,.. :aıu.lrarak latanbıuJ.'a 

dönüyorlar ve böylece çok kıymetli. 
çok zaman kaybedıyorlardı. Bu sene, 
Ercğlı lımanını kısmen temızlettik 
Böylece fırtınaya tutulan kömür 
vapurlarına, barınar k bır hman te
mın C} lcclık ve \akıt kaybının onu. 
ne gcc;;nıl) e çnlıtıtık Butun bunlara 
rağmen komUr buhranı bertaraf e
ılilrırez c ki. edllcm yeccği anlaşıl
mak•ııctır, kbmUr sarf!\ abnın tahdıdı 
ıçın toohırler hazırladık 

Kömtır ı ınde en mUhım bir mese
le de, f vat mesele dlr Zonıruldak 
maılcnlcrı hır kaç cnedır zararla ıŞ
lıy n bır mUc e halini almıştır 
K çtiktcn b ı) an bu zıırar, bu sene 
taban mUI e ılıncz bır )eküna 'liar -
mı ır. M c c eyi bundao kurtar • 
mak ıc;; ıı fı)atlara zam yapmak za... 
rure ını du)uvoruz El)<"Vm kömür, 
Devi t ucs e e cı ı c. tonu 14 !ıra
ya hususi mı..c c clere de 9 kUsur 
!ıraya verıl or Hem mllcsseseyı 
z rarlarc ın kurtarmak, hem de u • 
fak btr ııortl m n temın etmek !
çın bu !ıyalları 21 !ıraya çıkarmak 
le bc•mck~e old ğuna kanı olduk. 
I>aha zıyadc ısıtmak \ e ısınmak ıçııt 
kullıını o kok kömUrlcrlnin fıyatla -
rıııd , bu ene lçın hır dcğıştklık 
yapn ıy ca ız Bu ~ olılan nıkarıda 
t krarladı ım 1,600.000 vatanda.ta. 
kömllr tcıluık etmelerı yolunu mt.tm. 
ktio olıluğu kadar açık tutacağız.. 

Arlml 1 r, 
M aade edcrsenh: daha genif .,. 

umumi mahı~ eti lıalz olan varlık ver. 
ı ıne rme n evvel buraya kadar 

ızaha çalış ı ım karar ve mUtalea • 
larımn:ın ruhunu b r kaç cumle n e 
h a edece ım. Haftalarca ıürea 
ar tırına ve nı lzakcrderlmız.de, 110 
bu\ U < m na. Hüklln etinize rehberlik 
ctmı t rı Aılalct. emı ıyet tatbik ka
bı 1) ~· 

a) At11J.a aradık Onun ıçın bOtlla 
dikkat \t' lhtınıamımızı, bu buhnuıııı 
en aı::ır ~lıkunU çeken 1,5 - 2 mllyo. 
\ atanclnş etrafında topladık 

b) Emıııyet aradık İstedik k1, be 
yapac ı ınnz ıyJllklcr suyıstımal e
dılmc ın ve tıııkı maaJJ verılır gibi 
verılsın Nasıl bır adam, ıld rn&aJ .. 
lamıyor ve na ıl bır adam, maapas 
k mıyor :ı, yap:ıe lğımız ıyılikll'r de 
boyle kalı ve emm bır yoldan yapıl
sın Nıteldm, daha ımdıden bu ıati . 
kametle tulımatlar hazırlanmı§ bu • 
lunuyor 

c) Tatbik k.abıli)•etl aradık. 1!!t\ • 
m zdc olmıyıın hiç bır şcyı vadet • 
medık Sadecr e lnıizde bulunaıı ,.._ 
ya bulunacağına emtn olunan şeyleri 
vAdettık A)akkabı. kumaş, buA'day. 
bulgur, pırinç, l ağ, şeker. heı:> eli • 
mıır.de mevcut olan mnfüırdır 

Onun ıçın, bıı karnrlanmtzın 3'6-
rüyec• ne ve hı solunur bir aalila 
)nratacağına emınız Vakıa clımıı -
d.: olmıy.ın hıç bır ey vadetmedik. 
Fakat yapacağımız ıyılıklerin, buna 
nıünh:ısır kulacağını ıfade etmiyo _ 
ruz. Bı!Akls, elımıze ımk!nlar ıreç. 
tikçe, \ ereccğımiz malların mıkta • 
rını ve ncv ını arttırmak. çoğaltmak 
'~ bugtln lı;:ın tntbık sııhasım t"9 • 
kıl eden, bır buçuk. iki mılyonluk 
vatanda., miktarını çot;altmek eme • 
llndey z. Elvcrır ki, ) cnı ımkA.nlar. 
yeni ıylliklere yol açsın. 

Bu işleriıı hnrlcinde kalan yerler. 
de de fıyatlan başı boe bırakmıya • 
cağız.. Az çok faydasına emin oldu • 
ı::umtn herbangı bır karan almakta 
asla tcreddUt etmlyecegu. 

Varhk vergisi 
g - VARLIK VERGİSİ r 
Arkadatılar, 

Alelumum eşya tlytıtlannın bugün. 
ldl dehcc artışında ftlvaki ıstıhsal 
azlıı::ının ithalat noksanının, yanhı 
tedbırlerln bilhassa doymak bılmi • 
yrn hırsın ve lhtildrın genı§ hi!k • 
len vardır Fakat bütun bunlana 
tesırl knctar rlığcr b r vakia vardır 
ki o dıı tedavtilılcki TUrk parasınııt 
mlltemadıyen artmam ve 700 milyona 
çok yakl mış olmasıdır. Nısbeteıt 
ucak drrtlere ilaç ararıırken bu bU
;vUk 'arayı ihmal etmek bıttabı doğ. 
ru olm.lzılı Onun l<;ın dığer ışlerle 
bc"ıber bUttin rlıkk ıt ve ihtimamı
mızı bu yara llstUn le top aman vı 
bır ıUi.ç bull'llayı en 6nde gell'!I bit' 
va:ı:ıfc sa)clık Bu ış lçın tek yol te
davlıle ç lt n paranın bır kısmını ver
ı:ı-ı olarak geri çekmekten ibarettir. 
v .. bu gerı alış ba lır,a harp yılların
da c;;ok mra kazıınmış olanlardan 
ı. apıl ıralırlır, ve yalnız bir defAya 
ma""ıııı!!I olarak alınma'ıdır Bu mn -
lfı.hnır.alıırıı hınaen bu ie için bir lca· 
nun Hl\• hası takıllm ettik Uzun tet
kll<lcrrlen ""' ra hazır anan bu ıkanun 
'!ı,•ıh:ııı• bil Jıra uç ma•ra't:.•!ln rıua 
tnpltyııc-.. ktır ıı, matra• l<ır c11e"llmf
> et mrarb lr '' nlRTıhr· Nl-""r'ar, 
ı-mlik ve akar sahipleri bUyUk çıft. 
rı crdır 

Harp yıllarııırla en ı;ok parayı ttie. 
carlar kıt7.anılı(:ı ıçln bu ıınrlık ver -
ı;is nln en bUyUk '"1ıkünii bittabi on. 
!ar tn.şıyacnktır Esa en nevılere !11 -
nınnra ve zflmrrlere avnlmı§ bulu 
nan ve vrrılıklcrl vcr$1:1 ve Teptıklan 
iş maHlm olan bu sınıf mensuplın 
h'!ıkkınrla kn7'.arır1ıkları pa.ralann ko
mısvo"ci\ tnkctır edılcn bir 'kumnnt 
,•crm olarnll: istemekte tt'r,.rl~flt dı:ıY
muvonı:r: ( lkı lar) ve beş y{lıı; l!n
rlan aş~ltı hlr mllkel'ı-fıyet te1dlf et
memt(ı o'ılııfıımu:ı:n ı:"Öre fakırlt'ri ve 
:r:avıflArı bu 'l'rg'lrlen tamamen muaf 
tutmaktnvız J3 ı \erri rrıUn3 ebet vle 
~'Tlntı!tımız •e•kıl<'crde bflvUk tfle • 
carların ve b:ı:ı:ı zllrnr,.lerin ve,."'1r1ew 
kııcmnk vohınıı naıııl b lmus olmıır -
l~n"ı lirrr,.k havrt't e•• k v,. ~•tık. 
b:ılrlr bu hl \ eroo:l 'kııra]<"r11•1'1ı:ırtna 

movıhn """"" ek ı rı ••A rler a -
rıı •ırı\onı:r. (Br vo "lt'<:lcrı) 

Bu \ C'rg\ çln lk ııct matrahımm 
hıınlnr hnm ml r apartmanlardır 
BunlaI"n h p' n bu v NI le mQ
k<" f k lınm tır Y lnız el!'lıkle.n Sf'
ne k k ra ) kQnu Z (l() 'im), tPC'a
' lı: tm<'r. " bunlar ıe n b r mOkE>l
ı .... r Y t )oktur F" kat bu miktarı Fe
c 'orsa bunlar Kom ;\ onıarea tavin 
ed 'rn p:ıra)'l öd mel?e mecburdurlar 

Uı:Uncn matrah bu> ık ftcılı>rd r· 
hUyUk <: rtc r1 n kn ıt 500 ı rRYt 1' e 
bir i ne h 1 1 g, rmeden vereh .
IX'k ç ft 1 r Bunlar mlıkcl'eft r ve 
bu nıUk 1 v t h c b r 7.aman bir 
cı ftç n n 'at:J.ı rı n yilzde- b('Şllll te
cıı' llz <'İml) !'C ktir 

Verg'..n n ş hı ara göre miktarını 
nltısar k 1 k kom syon a t!'.'6blt e
dcc Lr Bu kom.'Svonlara Vali ft 
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Tunus' o 
almanlar 
mı cıktı ? 

..:> 

( Başı 1 lncı !layfıırla ) 

Almanlar, Tunuıı'!\ t,.ılrıci ırur,.tte son 
gilnlerrle l'"elmiş!erdır. 

Bıı haben vertn mllttl"fik umu
mt karaı-gahımn S'>"chsn. bu yere in
m el,.rin nl'reler<le vııkua e-clclil!:'inl 
ve bu A..<ıkerl,.rin ne mıktarrla olclu -
iunıı bılrlırmemıştlr. 
Almanların Tunus'a girmeleri her 

hııtlrl e yavaş Ya~aş olmuştur Mıltte
fık kuvvetJ,.rın Tunus a e-ır<lığı hR.k
k mda haJA hiç bir malf'ımat ~-oktur. 

Alman ranyosu, bu sabah erken 
amerikan kıt~ların•ıı Tunu~·a girmi~ 
olrlııklarını bılrlırmıl!!İr. 

T unus'un tekzibi 
T unu.s, 11 a a - Tıınul''tı mıhver 

kııvvetlerınln çıktı~ı hakkınctaki ha -
ber r~-men yalanlanmıı,lır. 

T unus umumi valisi 
Amerika hatları içinde 

Lonclra, ı l a.a. - Daily Express il•· 
:ııet~inin <ı)asi mdıarnri yazıyor: Bu 
~ah ttkend l.oodn'ya ıtefen haberle 
re ~re, Tunu umuını valı"ı Amiral Es
teva., Ammka hatlar:ı i~rismde bulun.an 
.Berif'e ~elmi,tir. 

Müttefikler Bougie şehrini 
işgal ettiler 

Londra, 11 a a.. - MUttefıkler u
ınumt lal"flrgAhı,mUttefık kuvvetle -
nnın \..on~tanıın vil.hetı~de \e Tu
nwı ynlu üzerinde bulunan Boıııı:ie'yı 
:ıeı:&I dtiklerlni bıldlrmıştlr. 

KAHlRE'YE GÖRE 

Bugbug önünde 
savaılar oluyor 

( Ba.şı 1 incı ııa.yfada ) 

mışlardır. 
Dün avcılanmız, Sirenaik'in dotu

ınında keşıf ve karakol uçuşları yap
mxşlardır. Tobnık uzerıncle hır hava 
muharehesı olmustur. Bu muharebe 
esnasını'!~ lkı du;;man avcısı tahri -
bedilmiştir. 

9-10 sonteşrin gecesi, torpıl uçak· 
1.-rımız, m l'rkez Akrleniz'cle rllışman 
den iz birliklerine hlicumlar yapmış • 
lardır Bir kruvazöre ikı ıııabet kay. 
nolunmuşrur. • 
Aynı ~ece Sarrlunva hava mey -

danlarına yeni hlicıımlar yapılmıı,ttr 
llu harekAttan ıHSrt uçağımız nön

memiştır 

lngilizler İtalyan esirlerine 
yardım ediyorlar 

Londra, t t a.a - Daily Maıl ı.a:ze· 

~inin Kahıre'de-ki husu<ı muhabiri t-ıl
ciiriynr: Rommel in çolde 6 ıu.lran tü · 
nıenıni aç, ~ıSU? ve va.<ıtaşız bırnkmı, ol· 
ma.~ı modern hlr ordunun l~ına asl.ı 
gelmedik bir fel;\ket doğurmak uıer«lır 
On binlerce İtalyan a~kr-rı t~lim olmak 
için muttefik kııalannı giinlerC"e ar:ış • 
ntdılctan sonra tarnamiyle yollarını şa • 
şırmış bir halde a('iıktan ve ıusınlukt.-ın 
ölmektedir 

Sf.kızinci ordu ital)-anlara yardım için 
11Cdbırler almaktadır Muttefık uçak fılo
lan dnlaşarak bunları bulmak emrini al 
ıruşlardır Düzü~lerce •en-ar kollar reş
ldl ft'l ilmi~t i r. Bunlu çölde dolaşarak İ· 
talyıı.n lara yiyecek, ıçecek ve iUç )'etiş
ıirttekle1'dir. 

MiHVERE GÔRE : 

12 ingiliz tankı 
lahribedildi 

(~ı l inci ııayfa.da> 

hareketl eri devam etml§tır Mthıait 
çarpı~mıtlarrla 10 !nı.dar düşman tan. 
ln tahribolunmuştur. 

M ihver hava kuv . etlerı, şlrlnetli 
faalıyette bulunmu~ ve 4 inıdlız uça.. 
f1 rlllştirmli.ııtUr. Sonradan alınan ha -
berlere ıı:öre 5 ııonleşrinnen 10 son -
t C§rlne kadar, dlışman hava kuvvet
hm şimal Afrika savaşlarında top -
yekun 27 UC'ak kaybetmıştır 

D ün Öğleden sonra, bir rlUşman u. 
çağı, Ağu~ta Uzerinile uçakl!avarla -
nn mermıleriyle yaııtlanmış 'e Mag. 
nui yarımarlaııı civarında yere ılllıı
mııştür Bıı uçak mtiretlebatınclan 
'P&ra.,Utle atlamıe olan bir kişi esır 
e~ ılrnı,tır Navarın'ın cen11bunıla Sa
ple ntz& ~daaı clvarınrla bir Sınlfıre 
aveılarımır. tarafınrlan alevler fçınıle 
ye re rl!lşürU!mııııtıır. 

t n~ilız u~klarn dUn J{ece Cagliari 
Ml ,;eı.lne karşı yeni hır hılcum yııp • 
mıı:ıbrrlrr Bazı hasar vardır. Bır kaç 
.ırivll yar .. ıanmıştır. . ,., •..........•.. .................• __ 

~ KÜ(ÜK Dl~ HABERLER E 
~ .................. .. .. .........• --

Yeni Delhl, 11 a.a. - Rl'Smcn ulldl · 
rildltlne ııöre, 10 uncu Amerıkan ha'u 
kolordusu evve ki ııiln Rıın~oon ve S>rl-
a n da hıt \'Uzları 'e depolan yenlc1M 
b<'>nıha tamıttır. Nehrin 1kl kıyısınıh ıııı -
COk yana-ınlar cıktığı Q"örülmilıtur. 
Vutn~n 11 a a - Ayan 'e mcl>u-

9a?I muhtf'ıllt enrUmenleı-lnln \'&rılı~ı hlr 
kıt.raraa ııoı-e, 20 yaeından ıısıı~ı ıllAh 

altınA ıı.lınanlann m~leket dl~ ndıı ha
reketlen- iltirak etrnel<?Tl ıcın muhııkkıık 

bir Ht'le •ııtm ırörmelcrt ıart de~ldlr. 

Bfo.lfaııt, 11 a.a - Bayan Ruzvelt ııa 
at 12 4:1 te almııl trlanda'ya R'"lm!ştir 

Bun.da klta'!An vr deniz blrlil':lertnl t.er-
tlıt e ~ktlr 

f)()wres, 11 a a - Dtln R'e<'e >'llrıRın. 

dan az evvel sahlldeh1 atır Brllanyıı top
lan ııtes ac:mıeur. Az sonra rransız ıı11-

h ll1'1de Gr:sne:: hıırnu >'llkınıntlııkl U7.tır. 

merız1111 dTl"an bataryalan muırnh .. le P.t 

mdet'" - ara l:>Ombanbman cok 8 ddetl ........ 

Fransa 
cenuptan istila 
olunacağı i~in 

-HlTLER-

İşgal kararını vermek 

zorunda kaldı 
( Başı 1 ıncı sayfarla ) 

FUhrer, fransız d evle • rrı.:ı~ ~ıı • 
rc;;;.aı Petaın'e, franl'Jı:r. ·~dyos ınL•rı l>U 
SAbah neşretı ııtı aşıı~ıılakı mcktul:ııı 
ıı:ondermışıır · 

Kaıler beni mıll elıını iılarry e ça -
g"ırılı~ı guncleııbeı l, Frarısrı ılc, hatta 
.~ 1 nanya rıın a~ır feılnkarlıklıLı ı ,{ar_ 
!anması b:ıhsına. bıle, ılu.ha ı; ı muna
sebetler kııı mı; :ı snmımi olarak ça
lıı;ıı ım. Eğer bıı, teş ... bb!ıııler akım 
kaldıysa kabnhut berHle ,ı-~ılclır 

ln:!;ıltere ve Fraıısa'ııııı 3 e; JUi 
1939 da Almanya'ya harp ıliıı etme -
!eri bent VL alman ınıl!•,!n :;olr ın'.i.. 
ıeessır elli, hususıyle kı ne İnı:;-ılte • 
re'nın ue de Fransa'nın böyle bır ha
rekete ı.:cçmelerı ıçın makul hıç bır 
sebep 'oktu , 

Hitler 
Fransız milletine 
bir mesaj yolladı 

( Bıışı 1 incı sayfnda ) 

.1 Parlômentonun yeni 

toplantı devresini 
• 

lngiliz kırah bir 
nutukla a~ı 

ben bır ffiesa.J nt'ŞrPtmıştır. Londra, 11 aa. - P:ırl~fl'M'ntoOn\111 ye-
M Hı1 kr hu nıl'Ra.ıında 1930 hnr- ni topl~tı d~''lltl ll('lln kıma nuorun

binın ml'nŞl'ınl hntırlattık1a.n sonrn da <"7.ctlmle eöyl<• dcmt'l(1<tıtır. 
Fraı1"ız Hukum<'tinın Frtınsa'y:ı !n- MlllctıeAnı, müzackC!'('G"l. d;ü~nmd<si
l?lltere llr. lx•rııl>l'r harp lliin etmek- 1lfn tflm zaten Pide e<tlnd""'' :kadar mil
len ınPn<~ımıooığın.ı hatu lat.nınkta-
dır. ead<'l<")-e devıtım azm!n<l<.'<l~r tmpnrn.tor-

HJtlcr bundan sonra .alman mili"" 
tinin Frnnsı1Jıırn karşı hıç bır kin 
hlSIPml'tl [.:ınl, ıngıllzlcrın Duııkrrqııc
ll'n çt•kılmelPrılHl<'ıı soııı a cluı umun 

ıu ıttıın hC"r tn rn rı n<kıl<t ııatl ık uı hııam tn -
m rınruın ttl!<<::E' ıırt.mı Mr ıteı.-ı ide yn
pı lll n harp gn_y~ln1 şüknın ve ııı.ırurla 

ırori.l)'Onl'ITI 

Fransa ,ı;ln c:ok tehlıkrlı bır mnhh et Ron gunlt>r<l<' Allah onıuıarımız.ı ve 
aldığı \P bunun UZ<'rıtı•' Frnnsa'nın ıtT""~ ıralı muıtertklerlıni~J'll on.lul:ıı ını 
mlıtar('ke istemış olrlut:unu bi'lırt- tak<llll elli Dlltı ~olun<! k\ ımrlak zar,-r 
mektr.dır Bu muınr<'~L"Clı' Almnn·~·a 
Jran .. ız or<lusunun şt"rf'fı 11,, tclıl e- ve $imal Atrtkasındnkl rransı:ı: torwnıc-
dılemisPCPk hıç lıır talPptc bulunmn- !arma karşı düşm~nlannıızrınn <fah l ev
mıştır. Ilununla bNabcr !ııgıltere- \ C'l <la\ rnnarak ynpıh'ln hU,\fk hıı rektıt 

nın tr.şvlkı~ le harbin tekrar hıt)lU - son 7.ııfere d<>l!nı ka~de dcQ'ar te<lt> rler
ma.~ın:ı. mıını olarak bir tnkım tc•dtılr clir 

•• "rrlklerlmln sl1.ıhl1 kunellmnclen 
kıımtretJi blır ynrtl ım l!'<>l'Cll \ e hllrp fıı h
rlık,11111 ıınızm ıınnn lst::tıs:ııt He cl<'t>tcltle-

!l'r :ılınmışlır Alma.ıwn Fraıısrı'yı 

kuçuk nlişürmf'k V{' fransız topr11kla
rına te<:"ıwlı:ı: rtmr>k nf\ etlnne dPğil
dı İIPrdf' makul hır sulha da vnrıln-
(atklı nL•n dı•nl:r., knr.ı ve hnvn ku\,.C!tl<•ı1m 

Fak,ıt o zamn.n{janlwrl lnı;ılll'l e slm•H ıtılşm:ı.n.ı km;ı hurum(Jn nrttı.Tl bir 
>e Amr>ıikn tPkrar fransız Lopınkl:ı- kutlrot goı!'.lı'rmt>kıı ıtır. 
rına çıkmak ı:arı>lPrını :ırndılar Bu Kıml tıund ın "°nra hnrll<' şlıddl'll<! ı1c
nı,1ksntln )rıptıkl ırı lpı;clıhusi<"r nl,im v.ırn l~·ln rııırı·ınıınto\n '<'' ııı~"'k et ıhlll 
kalınr:ı n.ıtı \'(' Şımal Afııkn'ılnki >c m.ı11 k:munl.ın bllıllımekle \'e ntıt-

;~~,~~l~~c:;'f'~~~~·J~~:ı~."'n~~~ml~~~ıı:~)~~ kunu rml."ımcntonun kt.m ı ıfcvl'\>slnl 
tarafınılan mııclıı f.ıa ı~lılcn Fr:ıns.l'- uw•nı 11 'e tluı,'Tlınnın munıi<un <'n ş <1-
nın b:ıtı bôlgt'll'rll\C' ı;orı• dnha ko _ <l<'lll lıur•umlnrııı.ı mıık ıvı'flı<•t Nlcıı ?.lnl
ln)riı tn'}'ı t ı clı V<? ırızmle :mm.ık suı,•ıl\ıe 

Almnn hUkıımPtının son 21 snntrc 1"l1rmf'k11'<llr ~!nıtn bu u;;ıın ve kııhra. 
nltlıfn l•aiw-ıl<-ı ı• ı;örP lıı<;llızll'rlf' rı· nı.m.-:ı mulm' ~ı-L1~·le Ort.aşıırk mf')"rlnn 
mrr kıılılnı· Korsika ı~(' Ccnu11 l<~rnn- mııh:ırehC'sln<ln ııRll hlr rol 0,11<ıınıışlır 
vn hiicumn hıızırlanmrık1.ı<lırl.ıı.r. 

Alman ordusıı Fransa'ya 
dü~man sd atiyle girmiyor Si mal 

-> 

Frans ı ıçın çok bedbaht bır nelı -
ceye vrn an suratlı sefer, hıç olmazsa 
ilerisı ıçııı ılalıa 1; ı bır Avrııp,ı Lesa. 
ııl1tl!ı kurmak ımkinları fılffinclen be
nı vaz gı çırmeılı l~te bu ııebepledır 
kı, mutareke şartlarına, mukadıle -
mcıle bılılırılen heclefle te:ı:al teşkıl 
eılebılecek ve yahut tnmamıyle tıu 
manada nlmıyacal( herlwıngı bır şey 

koydurmaclırn !file bu sebep l eılır kı 
Almanya o zaman Fransa nın içınıle 
bulunduğu zaaftan şantajlar ıc;ın ıs-
1 ıf ıtle etmedi ve ~ıılnız bir ı:tnlıbın 
boylc bır v-..ı,ıyette ısterrtek zorunda 
U.ılunclugu şeylen talebe\leıli Bunlar 
da nıuwıffakı;etın tenıınat altına a- Bu 11 tlıı.r 11 tında IlıtiPr :ılm:ın 
lınmnsı, mutarekenın geçıcl bır dev- or<Ju,unıı sı•ı bt>SL Fransa hf>lt.:<'ll'rın -
re lcşkıl <'lmenıcsi fakat mlllnreke - ılı•n ı.wı;Pır.l.; ı\mı•ıılrnn - lıı.gıllz ıhr.ıç 
nin harbın fıli sonu olmaııı ve bu kıtalnrıııııı <'i_<' ı,:m;ır ııwk 1.,h'd 1kl••rl 
mlltareJ,eniıı, hıç bır şnrt .ıltınılrı mıı noktııl.ıı 1 <lo,,ru llı•rl har,.kı tc ı;ı C • 
teılılliğı yiızlınılen, F1'1!11s:ı'n111 eskı nwl-_ <'mrlnı 'Pı mı~ur Almıın oıdu-

ı f ) • • 1 \ r, l bı h r 1 su F rnns:ı Hı clıışnınn sıf,ıt h le ı::lrml-

Afrika 
teslim.oldu mıı le ı cının ıız aşmnz ı,.{ı 1 e ı a - \oı 'll'k r.ı~Mi nı111tPf•ld<';• ılı? bır-

lıin Ur.amasıı takılırııııle Almanyıı' - lıktc ıııı:ıll~ - nnwılkan l<U\\l'll<'ı tnın 
nın ılurıımuııun .v·ıhl.n,cşmesını 1 ' 1 • hillun hucuııılarını tardC'lnwklır. 
tll' t) leıııemesı ıclı Sımtlı fnı nsı;: hlikunwıinln Vı•r-

,\lman, n, o ı. ıın:1'1, fr ın rn h.ırp s:ııllcs'a. düıım<'Slll•' hıç bır m.ını :iOk· 
clııs ınııı.ısı lwkkıml ı l ıl• plrrtlı hulun- tm·. 
maılı ve fıanRııı: hılklıml'tiııın müıı - ,\iman ordusuıın frnngız h llkını 
temlı·k~ iınp:.H ıtorlıığıı 111.ı•rınılt kı hu- rı i :nkıın mPrl<'he ı:ıh·ıtsı;: ctm<'ın<•si 
kılııır ,.,lıi(ına kaıışııı::ıdı. j tı.;in ""!ı:ıPr veri lml~tır ıın1ı )ılımla 

( B ışı 1 ıııcı ııayfada ) 
mıral Miclıelıer, muhaıı<'mala son 
vcrilnıelif ı nı ıııı emek zor ıııııla kalmış
tır. 

Şimal A frika teslim 
oldu 

Baıvekilimizin 

beyanall 
(Başı 5 ıncı sıyfoıla) 

Kaymakamlar rıyaset edecek Defter
dar veya Mnlmu<lürlerıı de malıyeyl 
h'm~ıl Citreı•klı;>r, ctıg<'r dort fı.7.a halk 
ı.ır.ıfınd:ı.n lnuh,ıp P.dllm1ş olnrn B<'· 
iNii)(', Tıca.r~t Odası \l('YU 7.ırruıt 0-
ci ısı. fızalnn m<>ynnından sooıl{'('ektir 
Ru konıt'!!Yonturm vıırdıj)ı kararlar 
kati \e nıhaidır. 

nu verı;ının t""hı tı V€' tıılısill !çın 
1..aman gl'tl ş olarak bırakılnınmıştır. 
Cıınku bu işi, parıı kun<-ıl;ı.lc :;uvtı;-
1 ı nı.ıllı•rp ) ol aı;ıinıasındnn ve her 
ceşlt lezvlr:ıtıan konım.'lk )nluııu tut
ma) ı hııyırlı huldıık. Bu sC"b<"Pl"t le 
\Prgıll'rin tc-sbıt ve llaııı ıçln 15 gun 
koHlıık, onun ıc:ın z.ımanı <lar tuttuk 
Buııu takltwd<'n 1"i gun r~·iııdP t,ıhsl
lı şart ko)·ıluk Ilu nrnd<lı·tı tal,ıb••
den bırincl haftartn % 1 fnzlasivlf', 
ik!nct hnrt~ıda ıse % 2 r.ızl:ısl) le tn.h
sıll şart kostuk 

Paravı \Prml)<"lll<'r ıçın hır taraf
tan 'lııhslli Emval Kanununu harekı•
tP gP<;ırmf'kle bl'rnh"r clıf(ı>r taraftan 
mUJ,ellcfleı ı ıımelP tıoı:kıl.itınn ı::ıflldPr· 
Inc>\ ı hem ı~ı:ı tı•rlnt ıkınl h<'nı eli' para 
t..'\.h'lllını kolaylaşlıı ıeı m!lC'\ yıdelc•r 
ndd<'t tik Cı\lkışlaı ı 

Bu kanun il<' tnkıhl'l 1 ığlmlz hedef 
1 cılıwu lril'kl ıınrıı J,ıı ı w.r~'lll ınn k ve 
ıncmleklt lhtly,ı.çlnı ımı:t4ı J,arşılı!; hrı
zırlamnktır. IlU bo> iP oJm,ıkJa bC'ra
lıer bu kanunun tatbikıncl•"n, 1 ıırk 
pıımsının kı) mctlı•nıııesi mulılC"klr -
\Pr ll7.ı.•rın<lı• toplnıı.ın halk lnıı!zunun 

11silınnırsi \'c rgilf't 1 fült•nwk için bız
z tr\ltf' sııtışıı çıknı tl.ıcıık rn~llnrı'l fi. 
vnıl ırınrl ı hır ılldal husule ı::ı•lirme
sl gılıı t.11i r.nı!ıılnrın talı:ıssui etmc
sı ıl<' ınıkfın harı.cinde adılı'{lılcmcz 

Aı k:ııtışlar, 
tçıııd .. lıulıınıluf:umu:ı: ıktıs:ıı:ı; buh

ranın lı,ı,Jıc ı zorlukl.ırını \.<.' hu zor· 
J11kl.ır.1 karsı ıluşunılıığumu;: IN!bır
ll'ıl hırer hııı•r \C hır klıl hn1lnr1r 
arL.ettım Ynrılımlnrınız V(' t11 I ıı,.rı
nı:ı:lı· rrs,ınt•t '"' 1 U\' et kr-ın n:ırn k 
olıın lf'fltııı lı-r11n171n hu mıır~r'ı>lı'ılPn 
.:alıp çıknı>al\ına k.ı1 h PTI ınaı!ı•~ nrıız 
<Alkışlar> Cunkıı \alanımızın bugiın· 
kü çocukları \Ellnız l:>tl\ıık hır n""lln 
f>Vlfıt ları <ieıi;ılcJır, ;ı:rnı :rnmıınrln o]Ç\I· 
süz rluşmanlıın \ ı>nPn hııvük h.r nPs
lln ta kendisidir <Sürekli alkışl:ır 
ve bravo se•l!'rı >. 

Yeni bir verem 

dispanserinin 

temelleri atıldı 
Cenup Fransa kıyılarına Atma:ı>n nın hu haıtı" zorla sliıük-

h:!ıı<tıgıni unutıımrn:ılırlır. H:ırp \ U7 
hücum ihtimali lıınlcıc .. a l<')ı ıstır.trı tçınde bırak

Vaşırıgton, 11 a a - Muftcfıkler hıa.nbul, ı 1 (Telefoniıtl - Verem 

llcr ;-c)e r Ll;ıııeıı hatlıı tekr.ır Av· 
rup •'.> .ı gdırruek uııııı.iı) lc<lır "• ln
gllkrc v.: Aııı~rıka ~ıuı.aı Alrık ı'ııın 
şııııal 'c lıalısıılll tkı t ı un~u; topıııkl.ı
rın ı hııı·11111 ct..ınl.ştı·rdır ııı·llnS.ı bıı 
lct'on u1.e u1.ıı•1 ıııudılct tek h,ısıııa 
mııkavcıml tddıılect·I~ \aıı~dlı· dı•
ğıldır. 

,\lrnnrı) ı \C Hal) ıı ıııuları•kı•nın ne
t ic e,Jııde hu ık ı ılc\ it l .ılı·~ lıındc le· 
ı .. ııı ı ılı ıck ~ı·kılıle ınki~I ılar ı.;ns -
lı.rıııt ~ı k ı r;ıısıııd.ı lııırc kdsıı. kııla
ıııa l.ırdır. l•ıgitı:ı ,,. unu rıkau naldı. 
> c ıı;eınılerının h u t•k.-d<'rı ıı.ıki.ırı.cla 
ıılııı ın doıı;ru ıualııııı ıtl ı tlıgı ı bııı 
1111 \:ilik halıı•rlt'r ıııglli7.lı· ı lı• ıııııcrı-
kalılarııı yakınıla cenup frıınsıı. 

loyılarınn hlıcuın:ı ha.zırlnnılıları-
nı gnshrmrklrdır Hıı şıırllıır altındıı 
mut ıreke rıııı k L\ elenaıııe:;ınioı t·sas • 
ları ,\ lııı ın)a ılc it ıl)anın lııç bir 
<lnhlı olııınkııızın bert:ırnı eılılmekte
clır llu vazl) rl kıır~ı~ırıd.ı ıılııı.ın ve 
ıtalya•ı lıtıkıııııctlı•rı ıngilız - aıııerık ın 
•.ı <"a\ 111.lcrınin dev 111111111 tesirli bır 
surette karşı koym.1k ıçııı derhnl 
lt dlı•rlc r almak hususund.~ ıııut.tbık 
kalrıuşl ı.rılır. 

Jlıı olııyl ı r kar~ısınd:ı itııl) nn hıı· 
kuıı11•tı) le• anlaş.ır.ık, bııı tı•lulıdedL•ı 
lı lılıke) ı uıı l eıııek ıııaks ıdı) le kıcıtl.ı
rıııuı azaııı r ı.uratle l 'r rnsa'dıın gı>~e
rck .\kdı·nıı, sıthıllcrını ışgal ı Lııu·k 
vı• Kıırsıkaııın lngilulı·rle ıııncrıka· 

lıları·ı lı r n ııdcrıııe J, ırşı nıııdafıı.n -
sıııa ıştıra.k eylemek cmrını vermek 
wrıındn k ıldığııııı sııe ll'es.surlc bıl

dırıruıı. 
Bu tcdlıırı lıilhas..~a lıı r frıını,sız gc

ııcrıılıııın lı ı ttı tııırı:kcu k ır~ısırıt..ia 
ulıııak r.ıırll' ıd, kal<iırıı. Bu ıı ın~u 
ticııcrnlı c'atelle kı ıM.lını hhlalan • 
lrllli gu~tt rı nk lıır lıLl,1111 kula)lıkl.ır 
elclc eluıı·KC' ve hu Hıt)t,dc k.11,mağıı 
ıııınaflal. olmuştur. Jlıı l icner.ıl lı ııı.ı 
'erılıj(ı lcııılnata ve sızC' namuırn uıe· 
rt• ıı \<'r ııHŞ ııhluğu ıwzl' rnKıııt rı mıı
ıecavı;ı; ingılt/. \ C :ııııerıkm hukuıııct
lerinlıı hlzıııctınc glrt>r('k )ıılnız Al. 
mail) .L'> n knı ,I dcğıl,, n) nı ın ıııa•ıcl11 
kı ndı ıııeııılckt tıne karşı da ınUc ı.dl'
lc~ e ııtrlıııışt ır. 

Bu S('..bCı>I<' almıın k1talaı1111n Fran

ııııştı r 
Alman hük•ımPtı \E' oıriwrn A\ru

pa milll'llPn 'ılrı .~ •, •• ı.n'<f,ıkl topraık
lnnnın lıındutça tı-cn\ iı:rlı•re knı-ı 
ınfirfafna~ı hu.,ıısıında ımk{ın l.çınd" 
'aı·rlım ı"fl<!i <'ktlr. • 

Alnı,ın kıtalnı ının ilPri hnrı•lwt-
lcrınc kır<ı ko)ıııl.ır İn.gılıcre}e k,;. 
ı ukorune ıt,'lat Nl<'n kıms1>J,,rıllr Ne
tıC'e\ ı sıı:ıh kU\l\l'll t~yın ı'tit:'Cf"ktır 

Fı ansa'cln lsgrılclı•n kurtu lm.ı k ıstı
> Pnl<'r bllmf'li<lırll'r ki ıılnıı:ın ııskPr
Jerl ne kendı vıırtl:ınncla ve kcnrll 
)U\alnrınıln rahatça çalışması l<'tcıh 

•'il••rl<'r 
Alnı.ın Dl"\,)et Reısl mt•SaJım hltl

ıirkı n ıkı d<:vlctin uc asırd:ınberı 
lı.:p bırıhı rı} le murn<lclc cıoğını iıdirt
JllC'ktP ~e bütun mf'Sf']f'IPrın frans1z 
mıık:ıml:ın ili'! mutnbık knlınnrnk 
hııllf'<iıl<'<'cğı umldlnı ızhnr eyl<'m<'k· 
tf'dır. 

Berlin gazetelerinin 
M. Çör(il i(in yazdıklan 
Bcrlin, 11 a.a. - Alman gazeteleri 

ınııil11. h.1sH·kılı M Çorçıl'ın dun a.k~ıtm 
ı ondra Jkk<lwe Rd\lnın 7 İ\afctınde soy· 
lalıjii nunıltan k1':l<'a hah'K'<lıı'(>rlar Ga
ıeteler bu mulıt ıur )'a:tılarında Çi>rçıl'in 
hır ~füunu hilha,~ıı helinml·kıroırlC'r. in· 
c ı lız Ba1,ekJli kerl(IViın ı Hur.velc'ın faal 
•c i,ı..-u1ar millne<;sı lı olar:ık c~n-.;ıf et • 
nıl.$tır. Gaıetelcnn teharü7 etıirdı~ dıj;er 
hır nokta d:ı Çorçıl'ın şu ~ırlt>ridır: 

Ben İn,ı.rıltere ile ını: ı liı imparato r • 
luğunun t:ı,fi}e~ine nc-Laret e tmek için 
ba~·ckıl olmadım 

ıllp gelmekte ~l:ıestsınız Bılryorsu
nuz ki en·Plcc hlik!ımetın VNs.'lıllcs'n 
111.şınm::ısın,1 muhnlc•f<?t l'lnııştım Bu
nun Sf'b<'hi,_ rluşman rıropıı~·,ııı<lasının 
sizı \ <' hukıım<'llnızı harf'k<'t s<"rh!'Eit
llglnden mahrum <'lUğıınlzı lddıa et
miş olmasıclır. 

Hükümct nerede isterse 
orada oturacak 

sa D~vlcl Hı>l.<ıı \e bu> lık hat-pte-k! Şimdi lngıJlz _ ame-nknn lslılilsına 
kulnaman frnnsız ııskcrlerınln sayın k lr$r ko>ınnk ve mutıırekc muknve
şefı olan siıP, ~ nhut Fransız hu kıl- luıamt>!!ınrle-kı mcnfaatlPrimlzl murin
ınt•t m• \'t> yuhut fransızlnrıı knrşı ha- ftıa etmek lı;-ln bugum• ka<lıır ışı:nl 
rcJ,e>te> ı;('Çm!!dıklerınl bıldlı nıek iste- ı!<lılmemlş hulunıın fransız topr:ıkla
ı inı, fransızlıır sulh ıstn orlar ve bıl- ı ının ı.şgallne karar v<'rdıklen sonra 
hııss.ı guzı·I tnPmlC>kl'tlerının :venldC'n fransız hllkılmPllnln vı,.11>'de k.llma
harp s:ı.lıası halıne goimc•mesinı te- ı;ı hususundaki eski kaıarın miınıı~ı 
mrnnl erli> oılar kalmıyor Bu fırsattan lsttfnde edc-

D urum düzelince alman r('k o zumnnkl kııydın ırıtaı edılm.Iş 
olduğunu sıze bıldırıyorum 

kıtafan çekilecekler Memleketıruz nıuka<lcl~ralının sl7.t 
Bundan haşka mUtteflk kıtalann ne ck>n>ee mutf>eSSir etnwktı• olduğu

Frnnsa'va frnnsız kU\"\eU~dne ha.«ım nu takdir e<llyorum. Faknl wnı•ler -
olnrıı.k gımll'ılıklcrınl bı:ıJırtın<•k ıste- dPnberl keııdisın•~ zorla ) LlklcUlınls 
rıın. Ben bir glln A\ ı uro'yı VP Avrıı- hlr hnrlıl başarı ile bıtıı ıııt•ğL· uğrn
pa ya ait Afnkn toprnklannı mlidn- 5an kcn<ll mllleUmln nıukı1<1rlerntını 
fnn için frnnsız orılusıyle ) :ın;ı:ana d ı du:ıUnmenlzl isterim MlllcUm bu 
huı hr'<l('{'(Jğımızı uml<lcdhorum hıırpten mPSul deı'tllılır Yukarda bıl-

umumi karıırgı'l.hı şım:ıl Afrıkasının ;\fu(adele Ccm"ecı Unkap~nında bugun 
11.''lırn olduiiıınu bıldırnıı)tır Bund.ı hir dl\pan,crııı temellerini attı. 
Fa!!'ta ıl.ıhilılır. 

r thlı,i:ı, i n il11 - Anıcrıkan kuv
vı>tlı rlııın C ez;ıır'ıleıı Tıınııs'a clol{ru 
surat le ılerlemekte olılııklarını ılave 
elmekteılır 

Gazele hııbı r lnine gore şınml Af
rilmnın teslınııııe Tunus c\ahll ıle -
ğılılir Tunus'la mlıtıefıl• kuvvetlere 
mukavemet eılilı•cet\'ı t.ahmın eılıl • 
meltteılır 

Bu taarruz geçen ağustosta 
kararlaşmıs.tı 

Vn~ington 11 a a. - Sım:ıl Afrika 

Ekmek karnesi satan bir 
mey h aneci mevkuf 

İ\1.;ınhul, 11 (Tcldonla) - YNTlı~'te 
Vaı,ıf adın<la hırının mc\hane"nde 71 
muvakkat, 7 dort günhık, ıkı uç gıınluk 
hir de iıır ,ızuııluk ekmek kame~i hulun· 
mu~ ve Va,ıl m:ılıkcmc kararı) le tc•kıf 

t'(lılrıı"ur 

At meraklılanna 
hare tellerınılen b ıh!!t"ılcrı Mr Ruz • ttc ya~ında ~tk:ın bir ı1wııı:ı: )anş 
velt şımdi yapılmakn ol:ııı ta .. rru - rıtı ~at.ılıktır C"rtJrnı••k ~e lNMi$mC'k ıı;in 
:r.un grı:en e.ğıısto!I ayınıln kararlaş -
lırılmı~ olclıı,:\'unu bilclırnıiştır . 3527 t<'lM'rma mtirnl'a ıt 2911 

Mulıa.semat durdu 
I on<lra. 11 a a. - ~ımal Afrib • 1!l10 )'llnnda aldıl.\'lm ilse ve otıruınluk 

ilıı mili tef ık k uvvetler le fransız kııv- dfJ>lnmıım1 im; h<-ttım Yl"nL"'lnl nıara~m 
vetleri arırnırıcla rnulı:ıcıeınata bu 11a- el ın mklAinln h'llkmO }oktm 
bah s:ıat 8 ele son verılmıştır. 316 l 13'J 7.Uhtu $ı•nyuı;a 

P"k çok ıınyına Amcrıkan kıtası 
Casahlankn'yl\ gırmışl ır 

Fransa ile 
diplomatik 

münasebetleri 

kesenler 
Berne, 11 ıı a - Resmen bılılıril

ılıı:tırıe g-ore, Aıııerılca Bırleşık Dev -
lctlcrı hUkUınrtının lalcbı ve Vıchy 
lıuklınwtıııırı ılc muvafakati Uzerıne 
Isvıı re Frans.l'd:ıkı Amerikan meıı
faatlerın ın hımayeı:ıınl llzerıne almış· 
lıı. 

H aiti ve Küba V ichy 
ile münasebeti k estiler 
Parı~. ı 1 a.a. - Ofi ajan,ının verdıj:i r 

bi:r hahere ,ı.rhre 1 J:ı,m Cumhurıyelı F ran
..a ıle murıa,ehcılcrinı ke•m•5tıt. 

* Buenos - Aircs, 11 a a. - Küba rum-
hurr<.'lSJ .M. Battısta Vichy hükumeti ile 
Kı'.'ıba hukiımeu arasıll4la sı}a'ı mun:uc· 
betlerın keo;ılm ı ' olduğıınu iııldırmıştir 

A m erikan gazetecileri 
Vichy'den uzaklaştırılıyor 
Parıs, 11 a.a. - Vıchv'de bulu -

nan A merlka'll gazel ecileri b ugün 
oğleılen ııoıı ra Vichy'cleıı 25 kilom et -
re uzakta Chatel -Guyon'ıı nnklerlile -
ceklrrılir. Amerikan gazetecileri, 
kenılılerıne devamlı bir ıkamet verı 
gosıerllnce} e kaclıar orada kalacak -
!ardır. 

V ichy, 11 a ıı. - Amerika'll hnrl • 
cı~·e memurları ile ga:ı:etecılı-rı bu -
gıın ~:ırıt 14.40 ta ht!Slısi trenle 
Vıchy'clen h areket eclecrklerclir. 

Knyıp Zırnııt Dnnk~n<lnkı lh-
hıırsız laıS11rruf lws:ıhımn nit 1712fl 
nuınar,ılı cııırl:ınımı knvh,.t1Jnı Y"nı
s nı nlnrnf;ımrl,ın t'Skl'Sinlıı huknıu 
'ok! ur. llus<-yin 'T'ır~ :ıkl 

Mahkemeler 
Bey:;;chır Cumhuıı.> et MU<ldcıumu

mılıgıııden : 
.bJIJlU:I 32:1 Karar: 49 

lcabt D. dııkkAnıııda mevcut bu -
lurıan bır çıll ıskarpıııı mu,..lt·rısıne 

salmamak ı:ıurelıyle Mılli h.oruııma. 
Kaııuıııına nıuhaleıett en sııçlıı Uey -
şelıri'ııın H ıcı Arnııt~aıı uıahallesın
deıı Abdullah oğlu EliJeclC1ı dognıa 
131!) do,ı.,'1.lınlu kunıluı acr evlı, okur, 
y:ııı:ar gayı ı mahkum Haı:ıan Kalay 
hakkında Beyşdıırı ARliyc ceza ınnh 
ke-ınesıncle. 3005 savılı kanun hlıkunı
lcrıııe gör c .> apılan ıır;ık duruşma 
sonunda : 

Askerlerınılz mPmlcketınlze fran- clırdığım karar da çok c:etın zn.ru(l("t
sız ldarrslne dlişman sıfatıyle ne gır- lerın blı~kısı altında alınnııştır. Al
mış değlldlr. Fran~ız ordu~urıun C'lo"- man> a ile Fransa ııınsında bu ht\cll
' ~·lcc olduğu gıbl vnzlfMıne devam seler ) üzünden > enıden kırn doklil
l'clr< l'Jİ;lnı lımlıletmekteyım Çünkil mlyeceğınl ümııle<lıyorum Tcıslne o
hu tcdhırlf" tnklbı?ttlğlmız tf'k gaye, !arak bu tl"dblrm Avrupa kıtmanda ( 
hur-iın Şlnı:ıl Fransa'rla cereynn ed<'n knrı::ıklıklar çıkarmo,k lstlvı>n ) abnn
lıadis<'lerin Cenup Fransa kıvıların - cılara karşı Avrupa milletlerını blr-
rln tekrıı r Ptmesıne erııı::el olmaktır. hlrlerlne ) akla~tıı mBBı muhtemeldir 
Br>n mıllelımın mu\ncr>h .. ,lnrie ve t~te bunun Jçındır kı Alman'a.. mtlm 
dnhn gt-nlş nınnııda butun Avrupa kUn olduğu takdirde Fransa'nm hu
önundt• bu hiırlL-;elerl önlemek mesu- duUarım fransız nskı>rleı ı~ le birhkte 
lı~ctını u1.cıime almış bulunu,ı;orum mudafaa etmek anu~undııdır Bu su
Çıınku ınkış.'lt ı>tmt>klc olan bu hl- ı<'tle Avrupa kulllır ve medl'nlı.C'tı- f.c 
dısclcr Anuı'a kıtasını yeni bır har- nın hudutlarını miışterekcn mudafan 

Küçük Haberler J 

Suçluııuıı clükkiiııınıla bulunan ve 
Yu!fllf atlıııılakı bır şahıs ıçln sıpa
riu ıızerıne 8 5 lımyıı yapılıp b,•ılelı 
Yusufça temın eılılnıcılığıııdeıı ılük -
kanıta kalan hır ç;ıft ıslrnrpıııı .ılmak 
İRlıyen İbrahıme hu ıskarpiııı 10 li
raya satacağını soy leıliğı ve İ brahı -
mın ılaha ucuza alnmk uzere pazar· 
lık eı mekte olıluğu sıraılın 10 
!ıra alırsa ııonııııuıı iyi gclml:!r ece -
ğını soylemeslıı<len muğber olan suç. 
!unun (clerı fıvatları ylıkselılı, benım 
Raldık ıskarpınım yok) dıyeıek ıs -
karpıııl alıp ktıtlılırılığı ve bu suretle 
mevcut malını muhık sebep olmaılı~ı 
halele satışa arzclnıedıği s.ılııl go -
rlıl ılUğlıııılcn hııreketlnt! uyan 4180 
sayılı kaııunla mııaılılel mılll koıun
ma kanuııuııun 59 uncu maılılesıııın 
3 UncU fıkrasrna ıcv!ikan 5 lira ağır 
pnıa cczasiyle tec zıyesıne ve 7 giin 
nı dellc ılıikkfirıınııı kııpatılmaııına 

ve bu mlidılel ınrfıııcla tıcarellen 
men'iııe ye dtlkkAncla tutulan tıç çift 
lskarpmın nıllsndereaine ve hııkllm 

1' 116.ııuıııııın masra.fı mahkiimn aıl 
olmak uzere Ulus gazetesinclc neşir 
ve ılanına ve h m h\11 ısasının ay
nca yazı l ıp cllikkarıın111 go:ı:c çarpan 
bir yerıne ynpıRtırılııı,ı"ırıa ve 10.5-
1942 tarıhınılenberı mevkuf hııhınan 
Rııçlurıun mevkuf kalıht';ı glinlerın 
ın·..ı.lısııbıınun ıl'ı·aRııııı ve har~ tari -
fesi kanııınııı mucihl ıır.r 100 kuruş 
har c1n suçluılan tah• l 'ıne \'e bu~ka 
sebeple mevkuf ılei:ıl..ıe tahlıve~ı ı -
çın hemen mUzckkı•re yazılma~ına 
claır verilen lc~rar Cıımhııriye1 Murl
clelıımıımıai vekıli b~lditıp Tevfik 
Önal huzunyle suçluya açıkrn aıı'"'
tılılı 80 

'(:ı Mnltye Tettte HeyeU Helsil~ıne tll}ln 

be s1lrııklcmek l:slkla<iını haizdir, bu- c•tmlf; olncağız. 
na rnaııl olunmadığı takrilrne bu Bu gaynve erişmek ve fran«ız mll
ıll'\ IPtlf'r \ c hı lb;ıssa Avrupn mede- letı ile fmnsız askerlcrıne karşı ıttı-
nb eti nmhvolııeıı.ktır haz e<lı l <'tl 'ıarl4'tt hamnı tutnıak l"f 

Mareşalım, sıze şunu da tMTiın ı>t- hususunda almuıı kıtalan kendılC'rı-
rn<'k lstc-ıim kı, Akcl,.nlz de duı um n" rlü!ıen vazıf<'Yl ta.mamlylc y:ı,pa-
s:ı•fıh huldıığu ve mlıtnrekıınnıne<le caklnıdır 
tasri h P<lıimlş olan nlmn.n m<'nfn:ıt- Fakat trnn'"z htıkllm<-tınln df'. nlı- 1~ 
!erini t"h 111 Nfobıl~ı>k tPhlikPlr>r or- nan tf'dhlrlımn h,"ıcllseıslz tntblk P<llll'· 
tn<iıın kıılkt ığı giln kıtnlanmı rierhal hllmeslnl temrn ıçln her tUrlu ,ger -
~kı huclurlun arka~ınn nlnıa~n .şım- ı.'inliklr.rı orta<lnn knldırmFı.ğa ı:nlış-
ılı<lı-n kara r vı;>rm ls h u lunu' oru m. mMl Ulzımdır. Bun u sızd~n rica ooı- 1'. 

Bunrlan başka su noktayı <ln bcvn n ı 'ı.>rum, 
rtmı>k lst,.rim kı su andan llföa.ren 'ıze derin •Yııiar.ıını taıkdam e<le 
bütün Fra.rıea'da ı.stedı&inlz >ent ~- ,riın. 

cdllı•n n ıtuııtU Kora> 11 fahri mııJ. 

>'<' mürctJlşllğl unvanı verlL'"lllıı;llr 

Memur ve mu.~tıthdtmıle~c ucu.z ele
mek kam('!OI da~ıtıının~ baı;l,lJlmış -
tır Da~ıtım bu ll)ın 15 ı.nııe sunu ı:

rt'<'ekt1r. 
Y.ıhnncı mcmlcl«·lleı~cn ırucmC'l'l o
l.ırak veya llUea \Utt'llYle yıı~1ı:mu
zıı ııt·Jml.:ı bulunan :\S~ kl'Sl Tılrk va
tnmln•lıkınıı nlınmışt•~. 
ı !ıım lwk ve h•t•k koznRı ılıı. tlttllc ve 

Vilayetler 

Yol tômiri 
>OP ıAı lhrn<'atcııar olrllG:lnln le mev-
zuuna konuımu,tu" İ/.llıır nı it eli) r Hı•isllı"rındcn: 
Sıhhat ve ktımnt Munvenr.t Vclt:lllı· 1 - Ştikrü Saracoğlu Abulvnrını~, 
,... 

1 
.. , I!ınıetpaşa bulvarı ıle Kazım Dırık 

" ' memur '1."M llTll•ln ... ~ ~en 1 
""' b.ızı carlcleııi araBınclakl kısm1nın v e N e· 

doı>ltlırlkllkl,.,.. Yll'l'fll'aktır D<>tt31klll< 1 cati bey cad<lesınln, Gam ve İ8m~t-
ıı.,test hazırJ.anrnaktadır. Pata bulvs,1.an ~'iti kıem11ua 

12'11/~4~ l 

-
I 
padfAı t:qlariyi.e yeıüdıea )'llii>Umalll. 1 :1928 oor:umlıu M.uznrtcr u Kcsl' lJIJ ~ 
ve Şükrü Saracoğlu bulvarının Gazı kında AnSm.rn Ml ı Konı m !!' 

bulvarı ıle Kiztm Dink caddesı ara- sinde yapı.lan drunışm: L su • 
.Smdaki adi taşlarla döşenmış klsmı- d~ndan Mllll Korun.nıa ıı:amı ti 
ruıı pıı.rke taşl~rıyle e.cıaalı ta.mı ri, 
Fen l!;llcn MlıılurlıığUnclekıi keşıf ve 
şarlııa111001 veı;,tlııle ) eaıden ,kupalı 
7.;ırfh ektıiltnıeye koııulırıru.,tıır. KCJ}if 
bedeli 3G088 lıra 38 kuru.'j, muvak.
kal tenııııatı 2706 lıra 60 kunışt ur. 
İhalesi 23 111942 pa7.arlesı gıınu 
saat 16 30 ıladır. 2400 sayılı k.ınıınıın 
tarıfatı ılıtlıilıııde hazırkııırı11ş ıeklıf 
mektupları ıhale glınıı azamı ııaat 
15,30 a k:ıılar J<~ııclımen Riyasctıne 
verı!ır P11raııı nrlırnııy 1 ı;ıkarıl::ıcak 
arsa bedelıyle oı\enecckllr. 

rıe ve buküm hulttsasının m 
kO!Nl alt olıın Uzere ~nın d r , .... 
rııen Z'T. 10. 942 tarthld k mrm 
Wrl U..\n orunur. (0842) 

Mahkumiyet ilanı 
Ankaıa M it Kanının '11 l' 

11 Korunma K. nn muh Jcr ll n 
An~ııra'da YenlOOAan 7:ltl :No u 
kA.nda ekmek ha}.l ve '1 

2 - İsmel kaptan mahalle~ı l~:l-1, 
1335, 13li2, 136.'l ve 1370 sayılı "o
k..1klarcla yen11leıı 2136 metre mıırab
b:ıı kı•sme tasl.ırla ılo~cme yapılıım· 
sı ve J3CO, 13ül !'lnyılı sokaklırılıı. Nolu evde mu:klm ııs 'ili 

mevcut 111:!5 met re mıırnlıbaı ılıı;ıe- karca kö.Yün<len AU olll 
menın kesme ta,larla es:ıslı lamıri 
ve 13G2 sayılı F<olrnkla yeniıl• ıı 150 Konınmn mııhkem 

kOmıy<>l'ne ve huküm ıı ~ asını 

ıarı mahkOma alt ol k 
ıla r vCT!lcn 21 10 1)42 

melre boyıla kanalız:ısyoıı yarılm.-ıı:ıı 
ışlcr ı, Fen İ!;!lerı :l\fuılllı lııt;ılnılclo 
ke!;iıf ve şart ıı:ııııesı veçhile kap:ılı 
rksıhınlye konıılmuşlnr. Keşif beıle
lı :!003'1 lira 15 ktıı ıı<ı, muvakkat le
mınalı 1fi02 lıra 95 J,ıırıı~ııır. 1JıalC'
sı :!3 11.1!142 p:ızarteııı glinll saat 
16 30 ılaılır. 2490 sayılı knn11nu11 ta
rıfal 1 clnlıılıııcie h~ızırl~ıınıış tekllf kaUlcştlR:I i~ olun\lr. 
mektuplıırı lh:ıle g{lııll azrımı ııaat 
lfı 30 a karlar F.ncilınen Ttiya!'eline 
verılir. Pura.'lı mıı1nveıleve çıkarıla
cak armı muknbılınrle oılenecektir 

584-0 

Mahkumiyet ilam 
Ankara :l\lılli Koruıımn MUddeiu • 

mumılığ'ıaden : 
Faı:ıa fıyalla ekmek. saınuıl' sı1 • 

reliyle Mıllı Korunma KaııununJ 
Su tesisatı i l avel eri muhalefetten suçlu Arıkara'ıla Yenı-

yaptırılacak hayat maM.ılesı 38ö No ıı evde mu• 
kıın ve Sunıerb.ınk ta kağıt ışlerın • 

8ıvas tskfln Mudliı lliğünden: ı.le hamına! aslen Kızılcııham.a • 
~k.>llt.:;ıe,ke k

1 
onkıın ı.~ G k ıııın Bayırlı köyı.tnden lsmaU 

... - ..,ar ış n 117.asının n-mPre ~ ğ y l\ 
naht~ esıne lıağlı Yenıçuiıuk goçmen oğlıı 31 ı ~o umlıı ~u,:alı ıldız ha~ l\ 
kO\ u su ı r>;;ısal ınn 'ı:ı.ııılac,ık llıheler kırıd~ .Ar.Kara Mıllı h.orıınma Mah • 700 

2 _ Eksıllme kapalı ?.ar{ u~uıı~ _ 1 kenıes nıl_e ~ apılun duru ma sonund 
](•oır sııı;u sabıt o.iluğunclan Mılli KoruD' ka 

3 !nşnat kesı.f he<lch ~ irmi bın ma Kaıııınıınun 31 ncı ın dd('sı de • ~ 
ti~ , lız otu; ı:r ı.ra :.! ı kuı uşlur. lalelıyle 59-3 ve 63 ılncll ma<lde1erl tes 

ı - Bu ışC' ·ıil ..ıırow, ı,e.ş rnanw muı:ıhıııce 25 lıra nğlr para c ezasıY• 16. 
V<' fonni şnrtnaııı Sn·,ıs lsk.ııı :'vlll- le mahkQmıyetınc ve yakalanan 2,5 ::> 
dıırlul:ündr> s<ı ·lılıır \ic J ,fi'n r I ekmek bcdelının mUsa feresıne ve hll- ın 

5 - l\i•ı.-:ıkknt ll'ınınntı 1524 Jlr;ı kum hulasasının masr'tfı >nnlıkunı• teın 
-:ır lrnru tııı rııl olnı.ık üıı:ere lll\nın;ı claır verile~ 

6 llı-ılc tnrihl \<' Yf'rı. z;:.11.9: 22-10-1942 tarihli kararı1 kati'l"q+ı~1 rıış 
t 1r h'n" rn~tlıynn p:ı.zn~tf'Si ı· inU sa- ıl:ın olunur. (9845) :Stı79 vc:-ı 
at 14 ti' '-'l\llS lsk'ın D:ıin-sıdır de 

; - t,tl'kı,ı, rııı tc·kıır nwktupın - Mahkumiyet ilanı tııl"ı 
rını kanıınun tıır ıfl<• rı ıl,ılrl'Sıncl<' ı - J\nkaa l>lilli K~rw,ııııa .M u p. 

;~~~~
7

;~~~~
1

:~~:
1

:iı:~Lı~~:~~~::~~~~ ~i~~:sir. ekmek satına surc~ıyJt h 
ıazımılrr. (!)G\5) 5r.uo ~1ıllı Korunma h.. na muhıı.l<'h;tl' 

n buçlıı ııslen GUıııh ha•u•nın llıı ı:tt da , 

Köprü tamiri 

,Manisa D<tımi Encıımı.:.t.ını:len · 
ı - Boılu - .Sıılıhlı ~olunun 6+ 

810 uncu kilnnı<.'t ı esınılc•kı Ta~1nn 
koprusu J, ı rıı; \ e ıloşcmı>IPnnın tn
mlrı ınşn:ıtı (Jlf~l3) Jırn (181 kuruş
luk l.0şıfnunwsııı<lı• 1<'shıt f dıil'n 'n
lııt fi) allar UZl'I ındPn J,ap·ılı 7.LIC u
sulıyle • ksiltmc>•' cılrnnlmı tır. 

:? İhale 21)·1Hl42 cuııı:ı günU 
ııı ele \ll,"ı~ı·t. daıml c:ncılmf'· 
• npılııraktı r 

3 - Knııalı zarfın s:ınt ]il a ka
dar encUmrn ı,vnsellne tn' ıU ooll
ml'sı vcy,ı posla ılc• bu s:ıattc vasıl 
olması ~ u tt ı r 

4 - .Mm·akkııt tPmlnnt <862> lira 
r;ıı kıırıı<tur 

1 - Tnlırıl~rın !H2 ) ılınn alt tl-

kuyun<lrn oluµ An arul ı ':l'enitlog ı>ı 
ıııalıullesı ~ ı 9 sayılı e• de oturıı r 
:;;ukrıı oğ'lu 323 d >gtınılu Mu t ıfl 'Kı7 
i urdakııl h ıkkıııd ı '\n arı. l\tıllL K<' r. 
rıı•ıııı ,ı ıı111hkcınes nde >HPI uı duru.:. Nn 
ıııaıl ı suçu ~nhıt <ı.dugundan h ıre ~ t 
l•nı• ııyıııı ~1lltı Krırıır mn K. nıın 2 Ko 
ınci ırınıl ksı del 'ıletly r r,;/ • ve 6' 
fr ı cu ır aclıdelC'rinc tl"vfıkan 60 liri 
aji;ır p ırn cczıısınn lah lıne Vl' hı• 
kum lı!ıliısnsının rnn<;rnfı ııınhkı"ıırıf 
ıııl olrıınk ııure ncş r ve ilfmırı 1 ctall 
"rlle-ı ~3 10. !l.J.2 tnrılıli kıırarın ıı• 
tılpşliği ıllın olunur. (!18~4) r;Sq 

Devlet Orman İşletmesi 

Tomruk satışı 
c·ııı r•t ndnsı \ esıl,ııs,, le n.afın ııııırlllr- De\ let Ormıııı İ,şletnıt.'Sİ Sınop R~ 
luğUn<l\'11 nlıı.c'l.i,Jnn "!ı' y •t \ e3•knsı \.mirliğı en • t 
nı l•'idlf mcktuhu i~ine ko>mnlar ı 1 · • D 1 O f 1 e1' lnr 
ıcumrnlır. r: 7 ::>;nor> ev et rman ş cım C 

G - l{apalı znrflıırın 21'){1 "ayıl. l l..H!aenın Kuzçayı deı><>$lında ı rifıc me"' Hı 
knnunun 32 ınrı mıırldrsıne (f'•:r l:aı (.1J( 661 adet mua<lili ıl'i-"M;o21 r" 
ha1ırlanmnsı ve tcvdıı şarttır C!!J.10l koknar tomruf;unun beher metre küıJ 

5fı21 23 lira lira 85 kuru, muhammen hcJtl 
------- --- -------- Ü7erin<lcn açık antumıı ile satılığa çıkı' 

Milli Korunma M. U. rılmışur. 

M ahkumiyet ilam 
2 - T C"omruklann aynca baş ~ 

pa} la~ mevcut olup hao.m kahalcsuz -' 1i~ 
ra kuıuc ı\zeri.nden hcsanlannıı<tır. lın 

Ankara Mı\1t Korunma M. U. 11- 3 - 'fonmıklıtra sut satı~ şar~ 91'> 
ğlı11lı•n: <! Anknra, Ltıı.ribul, Izmir, Sa.ro~ Trııi' 4. 

Karnl ız ekmek s.:ıtmnk su~;tlyl<> nn Onna.rı <,:e,·irgc Mudurlııklerinde -t4 li 
;vı:ıın K K n.ı ınuhniefotlt'n 81ı<,;lu An- ! Sınoı> He,ır Amirliğinde ı;örülchilir. te 
lrnrn'<l,ı. Hıımaınonu Öl.:sil;:l~r sokııık 4 - Tomrukların mulıaıı.ırnen bc<fJ ko 
.ıı No lu ctUkkfınıl:ı bııkknl ve lınpi- u7erııı<len % 7 5 muvakkat teminatı 7trf 1rl 
sanc cıvarı Şukrlve mahnll•~ ll:.! lira 26 ku n: - bul 
No da oturan Alı Hıza oA'lıı 322 do- ruş .r. • Ci 
ğumlu M11tı>vPkkll Buyruk \<' fl\'nt 5 - l~ıcklılerln muvn.kkar temm.<rr ç 1 

bakkal dlıkkanın<ln tezglıht:ır Ankıı- !arını hamılen 18. 11. 942 ı;nrşamba Ef8' k 
ra Ticaret mekteblndı> birlncı sınıfta nu saat 14 te Sınop Revir Amirligrıı' r•ı 
talehe, \e ÔksuzlPr soknk 58 1'o du nıür.uııatlan illn olunur. t 
otur.ın Abdıırrahınan oğlu 341 (ıo - (1060f - 9601) 5763 Çı 
ğumlu H )m )'cmlşçı haklanndıı k 
Ankara ı ı ı ·Kot unma mahkıcm Satılrk çam tomruğu 
ılc yırpılan <lunışmaıla suı:lan h t 
oldu(:uııdnn ~Illli Konınmn K. nun Sinop Devlet Orman lelctmclcrı JU" 
:Z L ınc-l ma(ldesı d ıl tı; le !>5-2 r v~r tunlrlll!'lnden : 
mnddcsı nıuc b :mı ıra n r l - Sinop rııwlet onmın i:ı:Jctm~ 
para cczns) h• mı\ P.tlC'rlnc \ Gc zen!:n Mezarlık ooııosunda ıhı 
!lusC'\ ln Yı•mişçln ıı ) ru;ııHlnn d l,1yı mevcut 901 a<let muadili 402 M3 ot ı:U 

TCK nun 55 ınci madd•'Sı muc ını <' 03 cam tomrul!'unun ı1o'.!ıl.'J' metro.le ,ti 11" 
<'l'z,ısının ııı:tc hırı ındırıl('rı k 2(1 lırıı :..'<> ıtı-a 85 kuruş muhıımm<'n bed<'I tire' ısa 

ır p:ırn c'ı"L.1sıyJ,, m!J'hl ılmı:vl'tin" 1 d 
' 63 li n< ii mfülr!e muclb ne'< nıasııı- r n ('T1 c arttırma Uc ıatılığn cık& • i' 
fı mnhklınılarn. .ıit olm.\'k lıoıı re hll- nımı&Lır. 
klım hulfısıısının il[ınına dnır v"rıl<'n 2 - Toınnı1<lann nynC'a IJll.O k i'l' 
!l;l-10-012 lnrlhlı knrıınn katılPı;lığl rıB.Ylll.1'1 mevcut olup hndm knhukıJllf 
ıi:ın olunur (!)8.1.l) 5881 orta ku'ur ilzer'lndl'n h :ıplanmıştır. 

Mahkumiyet ilam 
Aııkau ,\tılli Korunma M. U liğrn 

den : 
G:ı) ri rııc:nkulun kira lx-ddıni a.rtıı r

mak 'urcınlc Mılli Konınma K na mu· 
h;ılefccı~n 'uçlu Ank ıra'd ı <;.><~k S.ıra· 

> 1 c:ı<ldc.~i rııgiir sok.ık 8-10 Ntı lıı CV• 

de oturur Aril kızı (,() ) ışın<lı 1 nıın<." 
T.ıner h,ık.kın<la Ankara l'llılli Korunma 
.:\1.ılıkc:nıt."SirıJe pr>ılan dı.rru~nılila ~ıçıı 
,,ihit oldıııhınd.ın h.trtketıne up:n Mılli 
Koruıını ı K ııuıı :10 uncu maı l <k'S>İ JdK-
ı, ıİ) le 'SH ı ncı m.ıcl<lc...ı mucıbiıı<c 180 li
r.ı ağır r>ara ce7Jhİ) le nıah'k\ıı:ni)~tioe ve 
hıi.kurıı hııl,h~'•nın masrafı nı:ılıkinn:ı aıt 
olnı.ık un·rc n<><ır Vl' ıl:iııın ı ,l,ıir vC1'iicn 
2 t-10·912 rırıhlı kararııı k.ııılcştıği ıl:tn 

olunur ~H f ı) 5H83 

M ahkumiyet ilanı 
,\okara Mılli Korunm;ı M. U li};ın 

d~·n • 
A'kerl fabrık.ıl.ırıl.ı!.i ı)ini ıcN<etmck 

~ureıı}I~ .\l ılli Korunma K ııııınuııa mu
halefcıı<"ll •uı:lıı \ nk:ır.ı ılı Yrnih.ı).ıl nıa· 
h.ıllc,ınde ıır. No. lıı cHlı• ıııu:kını • .-lfrı 
Akda.il Madeni kaz.ısının K:ır,ıııı.ı.i:ara ki>
' ıındcn Mmı ıfa oı'.(lu U'J doi:·unılu Nı • 
>"'' Enlem •..,'..kında Arııbra Milli Ko. 
runnıa M ıhkcmt-,ıin<lc 'apıları dun~:ı
d L \U\ll "'ıhıt olclııı{uml.ın Mı ili Korun • 
nı ı K. mın Hl uncıı ın ıd.Je" dı.:lalt il) le 
~ 1 2 YC 6"\ ıincu nuddell rıııc IC\ fıkaıı 

.S - Tomruklara att ııatı$ ıamııun~ 
Anl.ara'da, !sUınbul, tzmtr, Sıı~ 

Trnl)ZOTI, Onnan cev1ı11I' müd1lrıtlklt' • atı 
rinde ve Sinop rovtr dmlrllıttnnd<." ~ açı 
kotılltr. !\: 

4 - Tr>mruklııl"'n mtlınmm'l'!l'I ~ti ilk 
U:ı:crlnı!!?n yüzde 7,5 muvnk'kat terntrıııtl rıı 
809 Ura M kuruştur. Sil 

5 - !stel:lllorln muvrık'kııt t{"!l"ltyTtıt' da 
tnnnı hıı.mil('n ıs 11. ıı 12 canı !lllba git' g;, 
nil saat l4 te SinoP revir lmtrl ıt111' İlk 
mliracaatlıın Utı.n olunUT. ,.e 

(10611-9602) 5764 

Çam ve köknar tomruğu 
satılacak 

Devlet Oıımıı.n tıııetmc- eri Ka.nı.tJılil' 
Re\ir Amtrtığ rut,a: ~ 

1 - Karabük devlet omı n l.ı;lctnııJ ~ 
revılr ArnlTl1C:.lne bağlı Yen n b! ~ ' 1f 
!"rrlVallndoen olup l\lezgelcr <l<'l>ostınd ~ ~ 1 

ıırte mevcut 1330 aded<' mu < 316 nıc'' •ı 
re m!kAp 484 d !"l tr<' m cam '" M 
1740 adede mund ı 386 mP-lre nı p >ıı 
ck_.;lmetrc mtkAp k ıoıar 1 o n u n(' il k<1 

uı"!.ımıa ıruret.ıyle s;; tısa ~., ı 1 n ı~ ~ 
2 - Açık artl!T111l 20 11 912 1 

hine nu tı.ıy;ın <tıırııa 

Kıınılıuk dc\IN o~tııın 

CımlırllQ'l hlnasında torıht'l 

misyon huzurunda icra ed e k 
3 - lsl>u ı:am tomnı 

ol 
ı-a 

100 !ıra ağır p.ır.1 reıa'İ}I<." mahkiınıi}t' metre mik~bının mu"ınmmC'I' 
ııne ve lıukuııı hul~,.rnnın m.ı~rafı m.lh- liradan olup teorr1nat ak<' ! 

li 
lı 

<lı 
riı 

~ 
g 

kiıma aıt olnıak 111ert• ıl:inına daır 'orı · 
len ırı.ıo 9 f2 t"rıhlı k;ırarın k.lul~tıı'iı 
ıl in olunur (9fl ill) 5R78 

Mahkumiyet ilanı 
Anl<:ıM Jll ,111 Korunma Mu. ilkinden· 
A~kert F11'bı'-'knl:ırdnkl işini temet-

m< k ınıretlyle Milli Korunmıı K llfl rn'll
halerttl'n ııuelu Anı, ırıı ıln Atırtıey ma· 
hau.e.1 754 NeJıu evde oUlır'Ul' Ari.C otLu 

5 - tstekl lt"l1TI lllale ırilnUT\tl 
nıı.t akce1my'e rı·,: -:·r ı <'\ r 
tine mürancat etmeleri ' " ı ı 

mır. .P244> 



MILU MUDAFAA V. 

Elek'y-ik tesisatı 
yaptırılacak 

il. il. V tinden • 
D'~cıa aö&t«Uec;ek yerde bir 

elekıclc tealıı&tı kapalı zıırııa elaıl1tnıe. 
Y"' komılr.ı t r K lt bedeli 8022 ıv-a 
50 k\lnıll Q up tlık teminat mlıktan 601 
lira 73 kUruttur. llıaıeııı 2. 12. 942 çar
lamba ıtilml aaat ıı de M 111. v. 4 No. 
hı Sa. Al Ko da yapılacaktır. Ketlt 
P e ve aart.nameııı her l'Üll komlı • 
>0nG11. ııöru ı e<?eitl a bl 41 ku. u. mu
it tı l'aıde al nablltr. !ateKill ·~.11 usarl 
k ct sınıı ehli nameleri ııe lneıı.ıı.t 

d r"9mc1 ı bu ihaleye ıı ı-OOl'eceklerlne 
dalt" vesika a m aM ve 24'l'> eaınlı ka-
11.ıM1 m d ı ı1 ah m•na tevt kan ha
~:YacM-Ja11 tekllt 'T!"'4ttuplarını mak-

bul mıMcab komı.,,on" vemıelert 
(96.'16) 15~ 

Erzak alınacak 
lıl. M. V. 1. No • .sa. AL Ko. dan: 
1 - ~da cina ve miktarları 

Yazıh yiyecek maddeler nln pazarlı
ğı 13-ll-1942 günü saat 15 te Anka
ra L•. Aınirllli binasında M. M. V. 
1. No. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - İatek erin belli eun ve 18At
te k&tl teınınatlariyle birlikte komis
yona nıüraıca.atıan. 

Kilo Clnsi 
13000 Sıtır eti 

.2000
2520 

~menaız pastırma 
Yataklık ot 

80000 Balyalı veya baiyMıs ku
ru ot 
Salça (9804) 5868 

Kalas alınacak 
M.. )(. VekAJ.et.IJlden : 
Mutıammen bedetl 70000 ıtra olan 

M3. aüraen veya kayın .k&laaı An
kdlP&ıl1l ID«'kez Olmak bere 760 kUomet• 

clabtımcıegı Jıltu,:voıılarda vaaooda 
ır41'-ıllm to&>tan ven parUlere bölünerelt 

U. ~ ııazart.esı sUnl1 aaat 16 da 
ltkJa lıba.le ad lıecekUr. v er1lecek 

lktva aöre bed,eJılnden yüzde 15 kaU 
lna.t alınacaktır. Sartnameei 260 ku
bedel muk&blll aaker1 ta0r1ık&lardan 

erü1r. İ8teklller1n ihale ırlln ve ..aUD· 
M. M. V. 4 No. ıu Sa. Al. Kom. na 

eı.neıen (9844) 5772 

Salaş ikmali 
M. lıL VekAleUnden : 
A kara maraıııroz fabr!kaal ..ııaaın
• l1lfa ed lmlt olan 1aıa.ın llımall 111 

eıcs ı.t1ne1e konulm~tur. Ke
bede 1 121()15 Ura olup t1lc temlDa.tı 

7 W7 kuruttur. llıa 16. 11 942 
ett allnG taat 15 te M. M. V. 4 

0 u Sa. AL Ko da )'&Pılacaktır. Ke
t ve ~ 80 Jtunıt mukabW 

Verilir. (9780) 5769 

Tahmil ve tahliye işleri 
M. M. Vek&letloden : 
Komıayonda mevcut artnameai mu. 

cibınce Mayıa 114.8 sonuna kadar tab
~ıınen ao 000-. tou ta.hmıl ,.. t.ahl1,7e 
ı hun llO/ 11/1141 cuma ıtıpıı saat Hl 
da. kapalı sarfla elcllltmeli 1apıla• 
cıaktır. B.,._. ıouuna 180 kuruş fı1at 
tabmia .,Uleıı bu i in ilk temınatı 
4.ısoo liradır. Sartn meal lcomısyon. 
da s r1U bılıt. Ve 835 kuruş muka.. 
bil nele alın bilir. 1 tekılerı•.ı kanunun 
tanf&tt d hilnde ha ırlt~ acakları tek. 
lf mektuplarını eksiltme gunll sa.ıl.l 
;-ıı:, kadar makbua ka.r ılıgı MM V. 
ııaeleri~ labıı alma ko lqonwaa ~ 

(115311) ISS'78 

ıcereste alınacak 
M. M. V. den: 
Alaiıda ems ve mllfredatı yarzıh 
~em kereete pazarlıkla utın a-
942 ~ır. Pazarlıkla llııtleal 17-11-

N lalı JrÜClU saat 11.30 da M.M.V. 

h
o. hı Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

U aı:rnmen bedeli 3000 Ura ve kati 
nıııtı 450 Uradlr. Keeft her gün 

Oınlayonda SörllleJ>IUr. İsteklilerin 
'"'7yen &'tın ve 8&tlWtte komlllyonda 
unımaı.n. 

100 Ad. o~xo. 30 x 4.20 

ıso .. o,25xo. 2Sx4,oo 

ao " o 1oxo. ıoxc.oo 
(95!5()) 5747 

Ihlimur kalası alınacak 
)pf )(. VekAleUnden : 
800o ll1' muhammen bedeH ııo MS. 
lamu.r k&Juı 16. 11. 942 pazarletl 

tinU laat 15.30 da pazarlıkla ihale edl· 

~•ec:.l'ttı~ııc::!ır ':~na:tm 1:ı. ~:: 
terntr. ı.teıtcwerın ebtttme atllt ve 
!._~ lıL M V. 4 No lu sa. AL Kom. 

teım•re:_~ (9'81) ıtTSS 

Poligon yaptmlacak 
M. M. VeWerincleo• 
l!&im"8Dt'aa gösterihceıc ımıbalde bir 

lt»~ ... H Polieoou hafri.,.U 'ft bazı ifÇİJ.ik 
• elcai.hme ile ihaleye koauJmuıhH'. 

bedeli "492-4 Un 81 kurut olup 
teminat miktan 569 lira 37 kmut-

• lhaı... 21 u. 9'2 a.nartelİ sünü 
il ele M.M.V, 4 No.lu Sa. AL Ko. 

_ ~~ Keeif ve l8nnameli ber 
kıocniepoada tör!Uebilit-. lsuklUerin 
----iyle hidlk• lllU&l'J"lll a6a 
._ kıomıil)'ODda buhmmalan. 

(9641) 5'76 

Bina tamiratı 
M. M. V. dm: 
~uaneıı llÜD ... IUtte talibi .mur 
'911 Aııbra'da bir bina uımirau tlık· 

.._._. ...... PllıarWda lıale,ıe koauJmuttur. Ke
l~ bedeıi 5277 Un U1 kurut olup ilk te

• ltlatı 395 lira BS kunıttur. Eksilıme
aı 21•11-9'2 ...... rteli pnü saat 10 da 
M. M. v ' No. la s... Al. Ko. h de 
Yap~ Ketif Ye~ her sün 
, .isyonda a6rillebjlır. lıteklilerin ilk 
eua..._ı.riyole birlikte komiayooda bu -

an. (9687) 5717 

Elbise dolabı alınacak 
M.M.Vdea· 
Beherine O lira fiyat tahmin edilen 

lan ı. o aeniıl ii o 70 cleriDlıli 0.4S 
~ adet elb11e dollb& 16-11-9-42 pa· 

1i • Ü uaı ll de pazarlıkla istek
Ji Slfle ıhale edilecektir Mub&.DlQ)en bede-

3780 lira ohq> kad teminatı 567 lin
~~· Sattnamesı her IPll komityonda p;. 
M ebilir. lstekldenn 1'elll &Un ve aaute 

M V. 3 No. Sa. Alma komisyomma 
lelaıeleri (9680) ,,45 

Kösele alınacak 
)(. 'll. V*l etlridee 
Mtl ' 

..... •• Nıllll ._. - Jlillmlf Jılll ....._ ..._ l'SG .. ... , 1'-- - at yan-1---'- ~~ ,_ .___ ..-.L 
INlW .._ • t1m1na11 2l1Tf -.. • gllntı saat ıs ııec11r. lmtntaıwa her .P.ı.e- ıç-•·•n~ 01UıU1 ma~ ı ı c .. 
ıtr. \m N'2w w ........ iMi' sttn gün ıkomi9:PCIDla ~ İltA!ılklt· )(,, Jıl. Ve ......... ı M. Jıl. ............ S&. Al. s.. ~ 
ıaam_.._ 9Öl"lleblltr. llltlldtlerJn bel· lerln belH sOa Te eaettıe klııt:t temi- Ankaca aftl"IBlla ~et ...._ ' ..._ ...a _, ne - .._ • 
ıı san w 1aatte Ankara'da 11. M. v. ~le 1*tikte K. il. VelcAıeti v halde bir hamam imfaab bpai& sııd- aıkar. thaW 11-11-942 .- .lilıııli _. 
s No. 8&. AL Jııorntlycnuu. aell'clflert. numaralı aal3ll alma ~ la ebtlt.mqe koaulm111tV- Ketif 15.30 da Pıadtldı'da M.M. v. 4 No. Ju 

(9614) DT28 mürıııcaatıtat'L. (91182) S88'1 bedeli 1116860 lira it brut el11P ilk ' 

El k 
"k . Ambalaj sandığı teminatı ıı04ll lira ıı :nruttar. ı.. : 11!. ~-~ .... ~·~ 

e tn tesısatı baleei so. ıı. 9•ll puarteai gönl .... a6acte ~ -'-..a-..: 
yaptınlacak yaptinlacak at ıı de M. iL v. " No. l• Satın (9770) _.. '895 

Jıt. M. VekAl.,.tnd • M. M. V. elen: Alma Ko. da 7apıtaaktır. Jtettf 

782 
ura ııo ~ ıı;_ bedelli bir 600 aıı:1ıec 2 1ıoy ma1ıaı11J uodtiı .,. • tartname, proje ye .... ...-a1rı 980 Sığır eti almacak 

e zarlılc!t yapurıılecak.tw. Keti.f bedelteri kurtlŞ mukabilinde Jıer still komla • (#Mickale c;..mıoa s., AL Ko. dan: 
~ ueıaa.tı paza,rlıW& .....,. lııD- yekünu 4532 lin olup kad temlnaı mile- yond1n alr.ıııbilir. tateilllerin HtO liıd,lıç iı;Ja "45000 kilo 8ljlr eci llb-

lmu.tur. Puarlıtı 21. 11. k2 eu- tan 679 lira 80 kuru Puari.ı saydı kuıun maddeleri ahkl.mın& '" naa1cıtır 
martett l'ilnll saa.t 11•80 d4 M. M. v. ıs-ıt-942 pqaaı0a gijoilt~ 1430 : t'ikan hazırlıyacaldan teklif melrtııp.. güaı& .. ;./'~~ 1~1l_42~ 
4 No. lu &. Al. Kom. da yapılacak - M. M v 4 N hı Sa. AL Ko ek lan.nı ilha.le saa~ bir eaat ene- Mmb-.neıı bedeli 45•000 Jin., bd cıeaıi-
tır. Ke&lf ve eartnamesl he!' aQn ll:o - , ___ ,_ · K. --!& o. . her. .,.pı- Une kad.M' mak'bu• mukabili lromia • 

•-· d örU •~ lJIOIXUr. .._ ve fat1111111e51 p le<> • • • nau 6750 lindı!'. EYSaf Te ıartılM'l her 
m-,,.on a ıı lebtl ... -·delilerin 115 u- misyonda görülebilir. l.Slileria kııd r.e- yon reıaiığine Yermeler!. süa Ko. da ~. ftakm.na itıa-
ra 8D kurueluk 1aıU temlıaatıui:rle bir- mimden ile birlibe .__, ___ _._ (9836) 1891 .le __ L-=--.ı. L.L-~•·-
1~ lr.omm)'Ond& ~aıarı. ) ......,,...,.~ buıiun- TT.•• 1 1 ak •- .........,..,.. ~ 

<
9689

> 
5721 

msı1arı. (9839 5890 .n.ıose e a ma<: (9870) 5911 

T ha al cak JıL il. Vek&letinden : S .. ti" alnı cak 
or ına Beher kilo&ll'.Ja 10 ~a fiyat tahmin lgir e a Pa'QTon inıaatı 

M. M. V. deo: 
Mamak'ta bir ,P&"YOD İDfUl kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmUfnır. Ketif be· 
deli 1"4o30 lira 85 kmut olup ilk temi-· 
natt 8452 liradır. İhalesi 25-11-942 çar
tamba günü saat ıs te M. M. V • .C No. 
lu Sa. Al. Ko. da yapıll.Cllkttr. Ketif prt• 

name proje ve sair evrakı her sün 7 Ji. 
ra 21 kuruş mukabilinde konıis)'Ollll mü
racaatla alınabilir. İsteklil.erin 2490 sa
yılı kanunun maddeleri ahklmına tevfi
kan hazırlıyacaklart teklif mektuplarını 
muayteb saatten bir saat eweUne kadar 
makbuz mukabili komisyon reisliiine 
vermeleri. (9640) 5730 

M. M. V. dea : edilen 1600 kilo fa.plı kösele, ktl<NMo Aa. Pos. 5151 Sa. AL Ko. dan: 
Beherioe 275 Kr. fiyat t8hnWı edilen na 18 lira taılımin edilen 11500 kilo ' 3 ayda Antta t.lim ov. muk&v .. 

20.000 adet bÜ)'Ük yem tocbaaı ile bebe- kromlu kösele 28. ıı. H2 puanesf leye ballanmak suretiyle 40 ton aıtır 
rioe 250 Kr. fiyat tahmin edilen 30.000 günü saat U,80 da puarlıkla istek.. eUakksatın almacaktır. Sıtır etln1n mu-. . v at teminatı 1890 liradır. Pazar. 
adet ktıçük yem ımbası kl ceman so.ooo liıııne ihale edılecektir. Muhammen lıib 2.1-ll-942 pazartesi g(ln1l aaıat 15 
adet yem roıt>aısı 23-11-942 puaneei gıi- bed"li •2.000 lira olup kati teminatı te Sartkıela'dakl Sa. -Al. Ko. da )"&· 

nii saat 16 da pazarlıkla istıkliaiae ihale (6300) liradır. Şartnameıei her •i!-8 pılacaktır. Ewaıf ve l&l'tnaınedıi 
e?ilecektir. Muhammen bedeli 130•000 komiı;yonda görıilebllir. İsteldUerın aörmek istiyenler her aUın il ..-ıe
liıa olu-j kad teminatı 15.500 .Lindır. belli gUn ve saatte Aakara'da 111. M rinde ve ı.tekllle:rin de bellıi .Un ve 
Sannamesi her sün komisyonda göriile- V. 8 No. satın alma komleyonuna aaatte .Ozü ıecen komisyona temı. 
bilir. İsteklilerin belli &ilın ve uatte AA- selmeleri. (9881) 6883 natlarl'Yle birlikte celmelerJ. 
kara'da M. M. V. 3 No. satın alaıa ko • <9866> 5905 
misyonuna gelmeleri. c9833) 5895 Ankara Levazım Amirlijine Buğday öğüttürülecek 

Kutu yaptinlacak gelen ilanler s.m. A.1. Po. 1936 Sa.. AL Jeıım. cıan: 
6l!O ton buJd&l'm ötlM61mes• · tMnm 

M. M. v. den: Sebze alınacak 6· ıı. 942 tar.thd!nıdelcd elıd1menıe ı.te1c-
Boş teneke satılacak 

M. M. V. den: 

1ssoo lira muhammen beddlf. 4000 a- :ııı cılımaclıtından t.e1crar puar!lıfa kıDnuL 
det ck!ımlr kutu yaptınıın- 30. ll.. 942 Balıkeslır As. sa. AL Kan. dan : m'\l9WI". Pazarhtı 14. ıı. 912 eumartMS 
pazarteat ......... .aat .,, t.e Beber kilOIUJI& 12 kunll ııo l8lltlm •-·.. - .... P8Z8rlıkla ırü1l4 uat 11 de aır.·cı.. Tolıhu\e'de 
ihale edl:lecekUr .,._., •-•-·tı .......... tahmin edUen 40 ton panuıa ve on bet 

• ıwow ...,.,. .. ..., -""' Mıra- adı ıı.lılt Kanı. dıa ;yapılacaktır. Mubıun• 
6« adet boı muhtelif erzak teneke

si 16-11·942 puaneıi günü saat 11 de 
arttırma suretiyle satılacaktır. Bu tene -
keleri almak istiyenlerift Akademiye mü· 
racaat ederek bunlan .anneleri ve tek· 
lif edecekleri fiyatlan aöre hesap ede -
cekleri .bel teminadan ile birlikte an -
urma gün ve saatinde M. M. V. 2 No. 
lu satın :ılma kemis}'onuna gelmeleri. 

du-. Resim ve &artnameet M.M.V. 4 No.lu ıcuru. ta:hmln edilen 40 ton JahaD& ve men bedeli 91l!O lira ve muval&at tanı. 
Sa Al Ko v-"- ~-·"'-"' :ıo kurul tümJn edlleD 8 ton havuc ve · • · ~· ..... · ..,~erlll Duı.le aüıı neıtı 915 ll:radır. suuıame Kaa. da o-

Ç9686) 5718 

Santral binası inşaatı 
M. M. V. den: 
Ankara civarında gösterilecek bir yer

de Diz.el elektrojen grupuna ma1uut bir 
elektrik santraJ.ı binası inıaau pazarlıkla 
ihaleye konulmuıtur. Keşif bedeli 6613 
lira 66 kunt1 olup kati teminat mikta • 
rı 992 lira ıo kuruştur. Pazarlı it 23· 11· 
942 pazartesi giinü saat 11 de M. M. V. 
4 No. lu Sa. Al. Ko. da yapılacakttr. İs· 
teklilerin kad teminatlariyle birlikte mu
ayyen gün ve saaue lrc.aıi9f0nda bulGn -
nıaları. (9635) '728 

Malzeme ahnacak 
M. M. VekAletlındeft: 

11 kalem au ve yanırın tesllıab maı
zemt!fl1 pazarlıkla 11atın alınacaktır. Mu
hammeıı bedeli 1932 Ura olup kati te -
m1natı 290 llıradır. Pazarlıtı 18-11-942 
çaraamba ııilnil saat 10 dıa. M M. v. 4 
No. ıu sa. Al Ko da, :vaJ>ılaeaktır. tart· 
nıaımeııl her ırtın komt.ıf<lnda aöıillebtltr. 
ı.teklıllel'l1rı kati temı..tıe.rtyle blrl4kte 
komilı)'onda bulunqna)&n 

(9511) llCl81 

Boş ampul alınacak 
M.M.V. den: 
Müteahhit namı betebuıa qajıda cins 

ve miluar ~S0.000 adet yem 
c:aıiwldaa PDı •••nemlrtu 
'Hııpıdne fl,at 3,910 liri 
olup bit .... '087 Ha '° ~ 
tur. Pazarlıjl 13. 11. 942 cuma aunu 
sut IS,30 cı.dır, Saruıa4nai konılı)'ODCia 
her sün gorillebilir. İatekUlerin kad 
teminatlariyle birlikte M.M. Veklleti 5 
1D11aral1 lcomiS}'OD& müraaıadan. 

Cinsi Mik. Ad. 
1Jot birlik renksiz aınPUıl U00.000 
Boı biri& renkli ampul 500.000 
Boı ikilik renkıi'Z ıunpul ı.500.000 

Bot ltdl& renkli 1111pul 500 000 
Bot oa1uık renbiz ampul 250.000 

Ampuller Yene fabrikasının camından 
olacaktır. 

(9605) 5684 

J{eres.te alınacak 
M. M. V. den: 
269 -ııı3. çam keresıe- pazarlıkla sana 

alınacıslnır. Mubammm bedeli 34970 li· 
ra olup kacl teminaa 5244 liradır. Puar· 
lığı 14.11.942 cwııarteai gunü saat ıı de 
M. M. V. 4 No. Ju SL Al. Ko. da yapı· 
lacakur. Ebat ve tutnaaıesi her sliıı ko
mi5)"0nda gfirülebilir. luekUlerin kad te
mitıatlıvı ile birlikrıe koaıisyoncla buhuı· 
malan.. (9638) 5725 

Yol yaptınlacak 
M. M. Vekllfl.lnden : 

Etlmettut•ta 8Öltl'r!Jecek ı:qahalde 
bir )'Ol "-&Jtınlınuı pazarl~ ihaleye 

kqn.ulmuttur. K"ıt bedeli :rtı66o Ura 60 
kUnıt OlUP kaU teminatı 2349 lira 10 
kuruet\U'. lhalem ıs. ıı. 942 canamba 
ırt!Ml 1&&t 11 de M • .M. V. 4 No sa. AL 
Kom. da yapılacaktır. KeeU ve aartna
meel 40 kur!lf mukabtllnde lromll)'On -
dan alınabilir. Milteahhld ne bedeli ı.
tlh.kalmıdan keellmelc ve bıı itte kul -
lanılmalc üzere 92 teneke benzinle bl.r 
ı.c bir cbl kamyon lhtltl ciheti ukel't
Ye\Ve nıaJ *utu tı:vat Uzerlnden veıfl -
lecekur ı.teıcıuenn bu "' benzer 
10 000 l ~ (Usarf) bir JNaab yap -
mıt oktllklanna w tlıalen ırlnbllrnelf 

ıet:ıı m.at datreaı4n eh~ •811k&n' 
almaları w bQ v .... Jvl& "9rlıtler ıca. 
ti temJn4tlıı.r!ısrııt muanen ırun ve 1aat
te kom lll)"Oftd& bUllntmaS.t'1. 

(9729) &'770 

İtl§aat yaptmlacak 
14. M. v. den: 
Muayyen aun •e saatte talibi zu

hur etmlyen Ankara mevki hastane
si tevs l Lnşaatı t~krar kapalı zarfla 

itmeye konulmuıtur. Keşl.f bede
li 176.086 lira 11 kurut olup ilk -.. 
mlnatı 10054 lılra 31 kuruttur. thaleal 
28-11-~ cumartesi günQ saat 11 de 
M.M.V. 4. No. lu SL Al. Ko. 'da TA· 
pılacs.ktır. Keşt.t şartname, proje ve 
teferrOatı 881 kurut ~ka.blliııde ko
misyondan ahnabllir. lhaieye gire -
bllmek lem lneaat d resinde ehliyet 
veelkaııı almak mechurtdlr. İstekli • 
lerin 2490 sa7ılı kanunun mad !eri 
ahkAmına teıvtilsan hımrlıyacaıkları. 
teklif mektqplaırmı makbuz muk,ıııbill 
ihale natınden btr saat evveline ka· 
dar komlsyone vermeleri. 

<9835> 5893 

Hasta ~yeıl yaptuılacak 
M. M. V. den: 
Pazarlıkla komllyonda mevcut 

şartlar clMı4l1nde 700 -. hMta ae
diye8l imal etUrlkıcakUr. Sedlyelere 
moktall -. mamQl ko11wı ve sq
rl 

ve saatinde M M v 4 N 25 kurue tahmin ed!.len 8 ton kama.ha-. · · o.Jıu •tın 8ılma kllna.blıl1r. liıtıekltlerill betli 8'lln ve .. ııe 
komlsyonuna ııelmelen har ve 12 kuMle ııo tantlm tı)>&t tahmin 

e41len 8 ton kereviz kapalı sarf UM1lU Kom. da bWıınmalan. 
(9834) D89fı (9814) 

ue eblltmeye konm.._ıur. Darlltmell 

Duvar yaptmlacak 
M. M. V. den: 
M11tcyyerı ırun ve 1&&.t.te t.a.ıılbi ırıııtıuır 

etmt.yeıı Anıkara clvanıııda bir 9ıata &
van yaptınlmuı tekrar açık ekelltme Hıe 
ihaleye konulmuştur. Keett bedelıi 2227 
Mra 93 kurut olu.ıı 1lık temlııatı 166 1ı1ra 
70 ıruııı.tu:r. 'Pazarlıtı 19. 11. 942 pe. ... 

tembe aün.U saat 15 te M. M. v. 4 No.lu 
satın alma k•lm,gyonunda YllPtlacaktır 
tıı.teklılenn m ıayyerı alln V"! ,. ... t.te ı.ı , 
tem natlarl\Yle birllk~e koml!l'Ollda bu-
)UnmaJan. (9840) 6889 

Transformatör alınacak 
M.M. V. Sa. AL Kom.dan : 
M. M. Vekaleti için 22000 volt 160 

Kva. 50 peryot kabili ayar tnmsfor
matör :azımdır. 

Tekliflerin 25-11-1942 tarıamba 
günU saat 16 e kadar M. M. V ek~ -
leti lnıaat dairesine acele yapılması. 

' (9685) 6884 

Kuru incir, sığır eti ve 
don yağı alınacak 

M.lıl.V. 1. No. Sa. Al. Kom.dan : 
1) .AIQıda cinsleri yazılı yiyecek 

madd•leri pazarlıkla aatın al111ı1L~ 
tır 

2) ~arlığı 14-11·1H2 Jr(lnU 1aat 
10 da Ankara Lv. A.mlrliği binaa!JS • 
daki komisyonda yapılacaktır. 

3) taıeklılerln belli gUn ve saatte 
iO.ti atlQl.1'1e komiaJıon& - -

Cf 
'Kuna incir 
Sıiır eti • 
Don yağı (9883) 15886 

Çeşitli erzak alınacak 
M. M. V. 1. No. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Atatıda clru1 ve mJıktarlan ya

zılı yf,ecek maddeleri pazarlıkla alı
n~tır. 

2 - Parzarlılt 13-11-942 günü saat 
14 te Ankarıa Lv. Amirlljl blnaaın
dak.1. komisyonda ya.pılecaıktır. 

3 - lsteklUerln belli gün ve sa
atte katı temlnatlartyle birlikte ko
miayODa müracaatları. 

Clmt Kilo 
t.P&nak 390!50 
Pırasa 39250 
Lahana 37800 
Patates 47800 
Kuru ~!an 22000 
Havuc 1200 
Armut 4500 
Elma 6700 
Tavuk eti 1550 
Limon <adet> 14400 
Balık 2500 
Domates 6000 
Taze fasulye 5400 
Patlıcan 4500 
Tue uzum 4400 
Sarımsak 175 
Sirke 75 
Ka.vun 15500 
Yerel1Tl881 400 
Süt 5150 
Yoturt 7500 
Pekme11 400 
Tahin 200 
Hlndt eti 1200 
Kasar peyniri 500 
Yumurta (adet> 5000 
Salça ısoo 
Tereya~ 130 
Tne bamya 600 
Karne bahar ısoo 
Portakal <adet> 200 
Kabak 500 
Dolmelık biber 250 
Sivri biber 2!50 
Nane Cd~> 550 
Mayda.tıom <ctem.t> 1150 
Kerev12 400 

(9865) 15888 

Alev kartU§U alınacak 
M. M. V ek&letlnda ı 

Beher adedine allı lira ftnt tllh -
min olunu 2000 adet k1lçl1k alev 
kartutu 80-11·1H2 paaırtuı ırtlnü aa.. 
at 1l de müteahhit namı heubına 
agık ekailtmeye konulıııuetur. Bıner 
taaedeo qatz olrmmak IUtİYle ayrı 
ayrı taliplere de ihale edilebilir. 
Vermek lıtiyenlerm vereceklerı :nuc. 
tara ~e heaap edecekleri uıı: te -
mınailarlyfe birlikte eksiltme ai1D 
ve nadDde iri K.V. 2 No.h ntıa aL 
ma komisyonuna gelmeleri. NUmune 
ve prtnamMI lı:omtqoada sörWebi. 
llr (9826) 6898 

27. 11. 942 cuma ı:Unl1 ııaa.t 16 da Kom. 
da yapılacaktır. Evsaf ve tartıarıın aör
m&k latıyenler her aUn Ankan. I&tan
bul Lv. Amlrll'klerl ve Balıkffl!r sa. Al. 
Kom. da ırörilleblllr. Altı kalem Hbıe
ye bir ıatekıt cıkmtldıtı talodlrd• .&)'n 

a:vn müteahhide verııeıııuır. Taltplertn 
muvak'.kat ternınatıa.n ne tıelrl!f mek -
tuplarmı Mı ııec ıs e kadar makbuz mu
kabilinde komtsyana ~-

<9?'JO) 9'nlS 

Sığır eti almacak 
M. M. V. İstanbul 1 No. lu Satın 

Alma Kom, dan : 
Beher kilosuna 120 llı:uru• flyac tah

min edilen 50 ton eıjır eti pazarlık 
la aatıaahna.caktır. :hıaılesi 18.11.HI 
cuma gllnü saat 15 te Tophanede M. 
M. V. 1 No. Ju Satın Alma Kom. da 
yapılacaktır. KAtl temlnah 8500 lira. 
dır. Taliplerin belli vaktl'te knmis • 
7or:ıa gelmetm. (98~'1) 69<Mı 

Bina inşaatı 
kt:von Aıı. sa. Al.· xom. dan : 
Aııkerllk IU'beli btn&IUllll ikmal ima• 

11 kapalı zarf uul11 ile elcııloLtme-e ko
nuım~ur. Elılllltme ve lbalall 24. 11. 
942 l&1ı ııtlnU 1&a.t 14 te A.1. Mntı Sa. 
Al. Kom. da yapıJacaJctır. M'llhamme 
fb'atı 19474 lira 64 kul'Q9tW' Muvalck&t 
teminatı 1461. liradır. r.tekltlerln lllale 1 
çln muayyen ııaatteıı blr aat evveline 
~ temınat mektupıanm komtıwona 
wmaelftL Ve beJll .aatte lcaniJl)"onda 

buluamaları. <ırr.IS> D71W 

Odun alınacak 
Gllmillane AL POL 2120 8a. AL Ko. 

dan: 
890 t.on odull kuell sıı.rf muııırıe •

tın alınacaktır TabmlD bedel4 ll8400 .ıa
ra ilk tmllllı&tı -.-O llft4U'· ....-me 
287 kunıt mukabilinde komW70Dd&n a
lınır Ekslltmeııi 20-11-942 cuma ıtınl 
Gllmütarıede ırarnızon Satın Al. Ke. 
da yapılacaktır. Isteklllertn belli a1-
ve ııaatte kan'llllUD 84 ınaddetlnln tarU 
ettıtt vechUe ııuırtıyacaklan teklif 
mektupıarnu lkslltme aatAncte bir IU,t 
nv.t Ko na vermeleri lbım41r. ~ 
dald aecBm'l&ler kabul edflma. 

(9516) 1118'1' 

Kuru incir alınacak 
Şifli A5. Sa. AL lto. dan : 

Sığır et i alımacak 
Dlıvarb&kır As. Sa. AL Kı:ım. darL: 
Uıtb'ac idi\ ııo.ooo ldlo •tır eU ıca

P&la :Mrf ueulb'le mıfl~ IConul
muetur. MU11llıka9UI 80. 11. 942 puartlll 
l'Cktıll 1U.t 16 da )'&Pllacakıbr. TaJınıtn 
bed&l!. 20.000 Ura oı.uo tik tıem11ı&tı lllOO 
llndlr. JDv9af w 182"1namelt h• aıflD 
ıcma. dil ı. :ııamanıarında ~- ı.. 
telcıHl.nn 2490 l8$'1ll kl.JlUIWD t&J1fat1 
~de bazırlıyaedclan teklif ve te
minat melm!Plannt tQtn .mıen aman
dan bir laat ev"'1 Kom. na vemıellrl. 

(9875) 158()8 

Sığır eti alınacak 
mvarwJm' As. SL AL Xıım. clM: 
n.ttıvac ıeın ııo.ooo kllo alır .u Jıa· 

plLlıı ZM'f U911HY1e ~ lcGlıul· 
m'!Mftur. Mllnalcaaall so. n. 942 ~ 
~ ..- ıe ıa Y91Rlacaktlr'. Talınttn 
bedeli 20.000 ııra olup !ilk tımı4aatl ıııoo 

lıfradlr. Evat - ~ h4ır aıflD 
" ııante!l4 :ıuımiavOnda sörllleblıtr. tlılıek
)Yerlft 24an •Ylll kamıtWft tarıtatı dal
rMillde haoııı1ıyacaklan wtcHf ve tMnllftat 
mekt\!Olan'IU ıum edllıın amuıduı Mr 
MM .vve1 Kom. na vermel«t. 

<981ı.> 

Sığır eti alınacak 
Topkapı As. Pos. 350 Sa. AL Ko. 

dan: 
811aleiıiai& .... "&i 2 plıiiltf 7' 

• ton 'N 3 puti '° .. tııa olJDlk be
re eemm 5 pm1ide 200 eııa •Pr - pe. 
zarhkk ahmalctu. 1haıeleri 2p1.9-C2 
.,.arteli IÜDÜ ...ı ıs • ~
T~ ta.'J1ia o1wı&D .,....,. tıemi· 
natlariyle birlikte lroaü~ aııiirıaM-
ı.n. (51874) 5907 

Sığır eti almacak 
"1na Aa. Pos. 1936 SL AL lto. ma: 
Boraa'dlki birlikler ibdyaa lçiCl 56 

toa "P eci ka.palı zarf usuıa ile elcsllt· 
ınepe konutmultut· Bcsikmeli 30.11.942 
pazartesi auoü pat 16 ela Bursa'da Top
haoe'de .dı beli Ko. da yapı.laaıktu". 
Muluıaımeo bedeli SBSOO'lira -ve muvak· 
kaıt teminMJ 4925 liradır. Evsaf w pıt· 
namesi Bursa As. Sa. AL Ko. dA ala-. 
bilir. lıtAıkliJmia ...,,_ aıüôde iba:lıe 
IHdaden bk .. enelüııe bd9I- tıeminat 
malıtıum ·~ halka mektuplarmt h&Ti 
teklif mektuplarım Ko. n& -vermeleri. 

(9820) 5902 

SığU' eti almacak 

Kapalı zarf mulü ile 300 ton kunı 
lodr MUn alınacaktır. Evsaf ve hututi 
llll'tları Ko. da *Oriilebilir. 300 ton Jco. 
ftJ lntjr toptan bir istekliye Dıale ecHlebi· 
!eceli aibi yansına talip çıktılı takdirde Siverek As. Pos. 8207 Sa. Alnı& 
de ihaled ya,tlabilir. Tainaa 11150 li· Kom. dan: 
radır. İhalesi 27•11.942 (UID& IÜDÜ IUt Cinli aııı.r e~i mjktan 180000 ki-

l ··'-'it hl ihal lo, Muhammen Bd. HOOO lira Jılub. 
15 te yapılacafıodan s.-. er e sa- Te. 40l10 lira flıa'lenın •uli veri ..... _ 
atindcm bir aaat evvel teklif mdctupları ' •-

d Yd Sb Ok nl1 ıaatl K. aarf '· 12. 9.."I ~ cwna 
ve teminıtlarlyle Harbiye' e · · · ıat 10 Siverek birliği Sa. Alma Kom, 
SL At. Ko. na mUrattatlan. da. 

(9654) ; 742 Yukarıda yasılı 180 000 kilo 11iır 
Eczai tıbbiye alınacak eti Siyerek birlijl iıhti1acı için hi

zalarında yazılı giiD vf aaatte kapal 
M. M. V. İstanbul 4 No. lu S... Al. aarfla ih~ eyf' konmuftl&J', l• &le lı:a-

Ko. dan : miayO'.Junda yapılacaktır. Sartnam ler 
'kalem ecz&Yl ntıbl?e IMlft elımıcH· her gün Kom. da ıröruıeua.r. 1stek. 

ur. ihalesi 17-11-942 salı ırünö sut 1' lilrrın ihale saatinden bir ıJ&ıt ene. 
de M. M. V. 4 No. la S.. AL Ko, da ,.. line kadar teklif mektup ınnı X:>ırı. 
pdııaıkttr. Mu'Vllmat temhıab 1436 lira- na v•rmeleri. Ve 249<. sayıla k~un 
dır. TıUpleriiı belli sünde Ko. H pi • lıttıc.iii naaıkl ı!ıraı rcmelen 
ıneleri. (9787) 5121 - {9872) 6909 

Sı~rr eti ve domates salçası olanacak 

Veteriner mal&emesi ahmtc 

N.,_ , ... , r , ı~-· 
...... ..... .... r., ... : ......... ,.. ............ ~ 

clarpeia'da T 8 •..a.. wı,ıa ifa; Jıwp;-. 

.. ....___ Slfl-i'dek:i ..... --
ti. .................. ıill llafalı 
wf ••• , .. ' • it ... 1 •• Jlo. 
m tanlan Ko. clıa göriilebllk. Maınk • 
kat 1lemİaalıı Jı.S.090 linche. tbaJeli 
36. iL 942 JMl'llllllıe ... ,_. IS • .,.. 
~- lauldilerie rıeklll ıııebapbn 
'Ve temimtlan i:le iıalıe ....... bir ... 
at ene! Harb{,ıe'de eLl YL lb. CIL a. 
ki Ko. na müracaatları. (9631> 57-40 

Sığır eti allnacak 
Buna Al. Poe. JN6 S. Al. 1'-. 

dan: 
Mudanyadald blrWder ibti:raa 1. 
~ 4oO toıı aıtar eti kapalı sarf ueul1l 
ile eılıılittmeye konulmUftar. Bluilt
mui 80. ı ı. Hl puartesi gflnil saat 
11 de Kom. da yapılacaktır. JI~ 
men bedeli 12000 lira muvakkat 
teminatı 3875 lira.dır. E'ft&f Ye twt
aamesi Kom. da ıörttlebllir. t.telı:li· 
lerln muayyen giinde ihale aaatiaclen 
bir u.at eneline kadar banka mek • 
tuplannı Te7a teımbat mektuplarını 
ha'ri teklif mektuplanaı komisyon& 
•mnel.eri. (9805) 189'7 

Sığtt eti almacak 
Canaıkkaıe Ganuııoa Sa. Al. Kom. 

dau : 
~8000 kiılo aıtır eti aluıacaktır. Pa

sarlıjı 111. 11. 961 pertembe sflllü .... 
at 12 de Çaııaldı:a'le ıaraiııon Sa. Al. 
Kom. da yapılacaktır. Muhammen be
deli 88.000 lıra kati teminata 1100 
Urldlr. Enat Ye f&l'tlan her .u:~ 
Kom. da görülebilir. hteldilerln i
hale giiDtl komisyonda bulunınaılan. 

(19888) 1908 

Nakliyat yaptınlacak 
Aınaaya As. Sa. Al. Kom. daa : 
Beher kiloeuna ' kurut fi.Yat tah

min edile>.J 261 ton nakliyatın lrap&lı 
zarfla ekılltmesi 2'1. 11. Ht cuma 
ıtinü aut 11 de Amuya SL Ahna 
komisyonunda yapılacaktır. Muha.ın • 
men bedeli IOHO lira ilk teminatı 
'1888 liradır. ~ame komiayoı:ıda.. 
dır. Talip olanlann belli günde tek. 
lif mektuplarını komisyon Baş. lıp
na vermeleri lhımdır. 

(08'8) Şto8 

Koyun eti alınacak: 
A&. Sa. Al. Ko. den !'.lıldtehlr: 
Hava birlikleri lhtfyaıcı Jclıı. 25 ton 

kuyruklu koyun .U 9VNıf ve ıartıa
n dalıJlJnde pazarlıkla aatın alına • 
caktır. Beher Jdla.UNL tahmhi edi -
len fiyat 141 kUl'U9tm'. Pazarlıtı 16-
11-942 paızarteal sflnil saat 10,30 da 
Esklşehlr LY • .Am1rKlf Sa. AL Ko. da 
yapılaca1ctır. ı:,.llf 'ff ~ lleıı 
sf1n me.aı mnuml~ c8rll11lr. ta
ı.JdBerin muayyen a1ln w eaaıtte t. 
ınlaıat makbuzlariyle birlikte aiıtll1 aıe
cen kom!qona mih'aeaatlaın. 

(9810) 5898 

SIHHAT•• lÇTIMAf M.V. 

Memur almacak 

1 Fihn Bb'deR 
t - Mellll ..,,. 
~-&'bel~ 

btltu1n ... •telli ~ 
Gllnahın en bat döodürkQ 

bencanıdır _ 

AltTtSTLl!.lR 

Barbara St•nwyc/c. 
Henry Fonda 

2 - Hüsar qkı 
Aaık ve l117a memleketi oı.. 

Macarista."1'da çevrilen 
mllziiio Dttesf, bayatm 

enviyle ırilalenea büyllk film 
AYRICA. 

Deniz Canavarlan 
aeanslar 

lf.80 - 17 30 da 
Memnu Meyva 

16-19da 
Hüsar Aşla 

2148 
Deniz Canavarla,n 

-ve -
Memnu Meyva 

Telefo'A: llK 

Memur imtihanı 
Gümrük ve İDhiaarlar Veklle 

den : 
1 J M erku ,,. tafra ailmrllJd 

de açık 20 lira asli m&a§lı m 
luldara liae ve orta mektep me.uı~ 
lan araaındaa mllll&baka ile m 
alan.acaktu. 

2) İmtUıan 11-11-1942 n1ı 
Ankara, İetanbul, İaqir, lllkelMlo 
nıa, Keraln, Edime, Trabz01t. t 
ıuldak, Kara, Van .ıUmrl!k m 
ve bqmfldUrlilklerinde npıla~ 

8) Agık :JWler• m.U.ab __ ~--.,. 
muvatfaJcqet der&~ pre 
lerı yapıbr ve liae mezunları °"' 
mektep muunıann.a tercih ol 

4) tltekllleflıı ,,ukvltla ~ 
sllmr11klerdea blrialae 16-1L1"3 
zarteal sUnU akpmına lsc1ar 
lekçe Ue mllracaat ederek phadet 
name, 111lfua, 4 fototraf, ~ 
kerllk lıafatlariyle resmi tabip 
deo alınacak aatlık rapol'Ullu vs 
meleri illıı oluıııır. (j2()8) 

ÇeallkM-.mi 

Dr. Al Ylllll USAi 



-e-

Di 1 ve Tarih -Coğ ra fyal-K-ur:-·;-~:-t -:<m_un_:Y-:-:-c-ak 
Uevlet Dt>mıryollan 3. lşJetme 

Fakülte-si yayınlan ~J~t:::!~.~~.~ 
çam odunu kapalı zarf u.suliyle ek-

0 
ıııltme.yl! konulmuştur. lhalesı 23-ıı-

An kara niversitesi Dil ve Tarih-Cog"' rafya l!.4:.! pazartesi günü saat 16 da Ba.lı-
ke5lr'de 3. t~ıeune b1nasında yapıla-
caktır. !steklilerın 2490 saYJlı kanu-

F akü 1 teSİ Dekanlıg"" ından : nun ta~in ettiği ves.kalarla ihale gü-
nü muayyen saatten bir saat evvel 

A.y~ Nermi.ıı : Türk b"ylnlf'rl fı'lerlnde llk Antropo
lojik araştırma. 

&rkec. NlY82f ! 

BertaT, p,.ı-tf"V Jll. 
Dr. Ebı>rhıırt. \'\'. (ÇinC'PdE"n ('l'Vi· 
rPn) Türkçeye çeviren Akk11ya, 
Şükrü 
Dr. FN!lpont. Charl""!I (çı>vlren: 
Nermin Av~t>n) 
Gras, N.S.B. (çeviren Niyazi Be-r
kes 
Güngör, Kemal 

Haddon. C.A. (çeviren 
Egolar> 
Kurat, Akdes Nimf'lt 

Kt.,.at. Akd'!:ıo Nimet 

Zekiye, S-

Bazı An kari\ .. v> lert ilzt"rlnde bir a
rnştırma. 

Halk Nif'hiylltı d1>r;;Jerl. 
Çin tcıı;rni!ınrlıı ilk Hiunı::-nu Hnnı-
clnrıı .. ıı hükUmrlıırlnn Liu YUan vı> 
I.ıu T~'ıınıfun bıyogrııfilerl. 
l'r;nıntlnr hıısıı«iyle hominle-nle-rdP 
clımnğ tc•kfımtilü. 

Ekonomik sosyalijiyı> girl~. 
Cenııhi Anl\dolu Yürilklı>rinln Etoo
Ant rop0lojık Telkikı. 

Ka\•lmlPr Mııhn<'Pretl. 
Tor•kanı .Snrnyı Mlizesi arşlvln<ll'kl 
Altın Orrlu. Kırım ve Tlirkl<ıtıın Han· 
lıınna ait Yarlı}: \'f' Bit kiler. 
!svı,ç Kıralı Xll. Karl'ın hayatı VP 
fıillliyetl. 

Pet:n, Cevd~ • Iı'r:ın~ız romantlzrnl. <Etild-Biyog-

]»ro!. Rııben. W. 

·l'ntlt. Selc:ıılt 

• rRfi - .Antoloji. 
Ilint lnt ıd:ıilı>rinln ve llindulann es· 
ki v" ~·c'l1i e~rn katıılolhı. 
TiirJ,iye nıı.kkın<la yaııl:m coğrafya 
"'"rlı>ri g.-rıı-1 Dihllyogrnfy,ısı. 
Tiirkfyf! colirnfyıısı PSf'rlf'rl genPI 
blhli~ ogı-afyıı~ı. <İlüvell ikinci bn-
qırn.l 

Tur-an, Osman On lkt hay,•rmlı Türk t:ıkvlmt. 
Yetkin. S•rnt Kı>mı:ıl c F.•lf'hi MPslPklı>r Tıırihi. 
Yetkin, Suut Ke-m11-t E~fl'tik Df'rslf'ri. 

Dil ve Tarih • Coğrah•a Fakültesil Yıllık çalı,maları derı.:i,inio 1. saymnda.rı 
.,-.rı basım. 

Antropoloji ,.e ~tnoloji anı.$11rmabı.n. 19i0 • 1?41. 

Ark"°io.ii 1W1\ştınnalan. 1940 • 194:L 
Co~rAfra a111.~tırnuları. 19'10 • 1941. 
İndoloii a-ra~umııtları. 19i0 • 1941. 
KUsi\.. filoloji ara~ıırmaları. 19 fO • 194. 
Sinoloji araştınnaları. 19 İO • 1941. 
Tarih Rrtştırm:tl.<rı. 1910 - l<>fl. 

Türk Dili ,,e fdebi>'au araştırmaları. 19f0 . 19·ft. 

Namık K~l hald.:ında büyi"ık şairin yüıti.0<ü doğum )'ıldönümü mi'ıııa•cnetİ> le 

Dil •·e Tarih • Coğrafya F&:ülıe•i Pmfcsüc "<' l)oçencleri tıuafınclıın ha11rlanmışcı.r, 

Turk Antropoloji Dergisi, sayı: 19 - 22. f1;ııl..ülıe Alltr<'Jloloji ,,e T'ınolo>i Fn~ıİ· 

tusu ıar.ıfınd1W1 çıkarılır. 

komisyonumuza mürac.aatlan lflzım
dır. Bu işe a.ıt şartname ve mukave
lename projeleri parasız komisyonu-
muzdan alı.n.abilir. <9541> 
Bulunduğu yer: İşlE.>tme mmtakası 

da.hilınde hı-rhangi bLr istasyonda 
vagon ~erisin&, miktarı 500 ton, 
muhammen bedel beher ton için 35 
lira, muvakkat teminat 1312 lira 50 
kuruş. 5622 

Pamuk yağı alınacak 
D.D.Y. Umum Muui.ıı-Lü~uMen. 

Muhamrne.ı bedeli 50000 ell1 bln lira 
olan 50 ton pamuk yağı 30. 11. !H2 pa· 
7.arlesi &i.inı.i 88at 15,30 da kapalı zarf 
u.~ullyle Anıknrıı'da ı..ıare blnı:ı~<la sa· 
tm alınncaktıc. 

Bu lıı,e ırı.mıe« lı>th·enleriaı 3i50 Uc 
bın ye<li yiız elli l.i<alık muvakkat ~mi· 
nal ile kanunun tayıtı ettiği veslıkalan 

ve l<•kllrı ... rı.nı a~-n.ı eiln saat 14.30 a ka· 
dar komisyon rt>tsll)(lile veımeleırl lAzım· 
dır. 

Şartnameler parasl7. olarıık Anknra'da 
malzeme oolrcsınden; Haydaıııaııa·oo 'l'e· 
!>t•llHm ve Sevk şenil'ıln<len daı":ıtılaenk· 
tır. (9717) 5872 

Madeni eşya alınacak 
D. D. Yolları Umum Miıdiırlilğün. 

elen : 
Muhammen bedeli 7815 hıa olan 

maıleoi hafllane e~yaııı ve çocuk krır • 
yolası 27-11-1942 cuma ırünü saa.t 
15.30 da kt:tpalı zarf ıısuliyle Anka -
ra'lla illa.re binasııııla loplaııan meı- • 
kez 9 uncu komisyon<:a satrn alıııa -
caktır. 

Bu ise girmek istiyenlerin fiR6.13 
lirı.ı..lık muvakkat te-minat ile kanunun 
tayin eltigi vesilmları ve tekliflerini 
ayııı glııı .~aaı 14 30 a kadar adı ge
qen komisyoıı reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler parnsu olarak Anka
ra'tla malıeme clairesindt'n temin olıı
nıır. (9753) 4871 

Jandar m a 

trl!US 

, 
H. Rüttlmann 
Dipl. lnş. Müh. 
inşaat l\Ialzemt
Ticarcthanesi 
Bahtiyar Han 
51 Galata - İs· 
tanbul. 

Her nevi inıaaf tecrit ve 
mu haf aza melzemesi 
Her nevi mühendislik ve Na

fıa inşaatı izolalasyonu, ke-zalik 
tı-mel, oodrum, taraça, banyo, 
çatı, ce-phe ve duvar rutubet
leri tecridi. 

İzahat icin: Ankara - Yeni
~ehir Mektep sokaffe;ı 5 No. lu 
IInrald Menge'ye mürru:'~ıat e-
dilmı>~I - Tel: 6372. 2916 ,. _, 
Daktilo alınacak 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka· 
sından : 

Ankara'daki münhallerimiz i{in mu· 
vaffakıyet derecelerine göre aylık veril· 
mck üıere lüı:umu kadar daı-ıilo alına • 
cakıır. 

16·11-1942 tarihinde saat 10 da ra · 
pılacak olan mü<ah:ı.ka imtihanına işti · 
rak eı.mek istirc-nler J.1.11.9f2 akşamın~ 
kadar Zat İşleri servisimize müracaat ede
rek lürnmlu vc-;ikaları vernıcli<lirler. 

Bu imtihana i~rirak edehilmc-k iUe· 
re en az orta derecede ıah<il ıı:fümüş 
hulunmak lazımdır. Li<ao bilenler için 
bu kayıt aranmıyac-aktır. 2917 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııa.. --:-.:oc: YokMda )'ll711ı Dil -..e T.trih • C:-0jirafya Fakülı~ neşriyat:ı hrarıbul'da 

Devlet Kiıaplan Mütt<la"'1 Stm»yt.,i Müdürlüğü ve lınl.:ilra \'ayıne"Vİn<le QO,br, 
5159 Pirinç ve patates alınacak : N E O S T E R İ N -

An.kara Ja.rıllaıma Satın Alma. Kcr - : 

Çeşitli ihtiyaç maddeleri 
İstanbul Jandam-ıa Sa.lm AlnMl Kıwnltworıuıı<hn : 

m.,..yon.u 8a.$ltanlığınd.an: : c:;ıhhatli olmak !cin insanın a· -
F..naıan c.ını.ı pı.rtnç, mktan 15839 - ğız, burun. boğaz ve bademcik- -

klio, muhammen t>ed~ıt 19789 Un. 75 E IPrini sıhhi bir tarzda temiz bu- : 
kııruş, ıl.k teminatı 990 lira, llıale eilnu : lunrlurma.<:ı lfızımdır. 

Muvakkat Eksiltmenin giinli 16-11-942 PR:>.art.esi saat 15 te. - Bu yollarla giren nezle an- -
: Jinler. grip, kızıl, kızamık, dif- -
- tPri. kabııkulak. ciçek. suc;-lçe- : Miktan Kilo fiyatı lt>miııat 

Lira 
kapalı zarf Erza.kın c.JMl, patates, m1kuı.rı 30000 

kik>, mutınmmm bede.U ııt.;oo lira, ilk - ği, menenjit ... ilah bulaşıcı 
: hastalıklarda teml.naU 71'8 l.lnı., »ıale ırunu 18.11·91:! 

Kilo 
5i000-66000 
30000 
20000 

Ci11ıtl 
Sı.ıtır eti 
Zetinyaıt 

Sabun 

Kuru.ş 
110 
Hl4-
ı 15 

•~110 13.11-1942 cuma saat 15 
4160 16-11-19-42 panı.rtl'si saat ı.'i 
1725 J6-11-l!l42 paıartesi s1tat 15 

cal"'Jambıa saat 15 te. İN : 
llluhafız Jam.tarma tal>l:.•u lht1)1!.CI : 1'"'1'.:0STF.R _ 

1 - ?lmctar, c!Nı muhıımnw"ll rı)·at VP muvakkat IA"mlnıı 111\rl)llP r•k,.ıl·lme ııtın L('}n yukarıda yaz_,.ı.ı il.:. li. ... ..,,,, er:>..akın : Pülverizasyon veya gargarası : 
- şifaya yardım edı>r •e saati~ ~M<ift Y'ft7.ılıı 1iıc:' knk>m ı......- mart.d<"'I Tstnn•ıııı - TuJı:slm"<le Jan

darma. Mt1ft a.lmA .kom~oınumU7•M kapalı zar! eksfl1mesiyle ııe.tm &.Lınacaıc. 

t.ır. 

2 - Zey1.m • yıılı l'k> Mbwıurı blır aradın veya ayrı a:vn Lı;.\(.-klile-re lhalf'81 c11l7. 

h lza~ınde .ıro.'iteı-ueıı ,.,_, .uu .ı ... ,,_ındc 
ve .ıriin1~ janoa.ı.-.... .:Uoc: l>v•r,utan • 
lıiının tılruısın.ı.ı. ıuıı..u . .us.:: • .-.ııllune· 
~\yle alın.ı:ıralctır 

oldutıı l'ıtııı i..ı<'k _,....ı.onu bet bın kdodan nolısan olrnnnıak :ı;artlylt' b\r kııc 111- l'<leklfterin ıem..-... rrıakr,u, .... ı tyle tt>k. 

teklb"e dC" lha!M Cl\r,Alr. ıır me*<1uplo!\rın.ı ~ll! ırunıe. ue ... x~ııtme 
3 - Yet ft- aa.l>un nümı~ her ırün komlıwon<la ırörülik. "flt &artname-<I &nn tinden blreC :;ıaat n..-e ıo:omlo>yooa 

363 w 1111buft ~ ..,-tllı raitı N.rtneme81 ~ 40ii kunı.t l:li...-W>L karşılıfıın.ıa k(WJJ\li-

;ı>on'lllTIUlllciılft alınu". Ietd<>Jıllt>ırin ~il zart tt"l<IH m..,ktuııla.nnı ek"lııltm" aaatlll· 
~ btr •at eı'fW.lllıne kadar ı.om•onıınuza V\!ITI\4"14'.rt ve mk ta.f.~16.tı da eart-
~ ---.n. (~) 44 

Sayın halka 
Bekdiye Re-isllt\ndell: 

ı - Tak~ ncreOerlne yapı
!aft yü?.de 60 ?Amma &ôre tan
zım edllea 11..'l(.e-le-r 90törltie da
ğıtılmıştır. 

Düzeltme 
Umumi 11.Iağazal~ Tllrk Anoııim 

Şırketinden : 
4-11-1942 tarihli Ulu.s gıı.zeteSİllde 

neşreılilen (Umumi Meğazall\r Ti.irk 
Anonim Şirketi Yardımlaşma Cemi
yeti) nizamııame~inde a.şağıdaki tas
hihler yapılmıştır. 

Madde 21 in Mac\cle - 20 -, 
Maclck 22 nin Madlle 21, Madde 23 
ilu Macide - 22 - olması. 

Ve ikinci madcleden sonra gelen 
(Cemiyetin miıeııslsleri) !il.birinden 
sonraki satır ba.şı°" (Madde · 3 - J 
ve 22 nci maıhlenin lıçuncıi fıkrası 

olarak göste.rılmiş bulunan ve be -

1 

yannameler tabiriyle ba~lıyan satır 

bıaşına ela maılne _ 23 _ ılive ya7.ılma

iıı•••••••••••••lliii sı !Azım gelıliğ"I ilan olunur. 

2 - Takslm~treler1 a~ık bu
lun<tu"'n ve bozuk takslmetre 
kullımım ve lmH\.llen yere glt
mlyPn ve hM ne surı>tle olursa 
ol"!Un "tallmatnıı.lIW" hlllHına ha· 
rı-ket eden '°rörl"r için derhal 
2890, 2900, 2~3. 698.3 ve 6817 
num.ıın.h tı-leronla.ra ma.10.mat 
vermeleri MYlll halkta.n rica o-
lunm. 2789 

Umum Müdürlük Merkez vezne
sinden tekaüt, dul, yetim maaşı 
alanlarla muhtaç, tevliyet ve ev. 

lôdiyet maaşı alanların ve cami 
hademelerinin verdikleri beyan
namelere göre hazırlanan ve me
murlara mahsus olan ekmek kart
ları , evvelce halk dağıtma birlik
leri tarafından verilen ekmek 
kartla ri.yle değ işti ri lecekti r .. 

Vakıflar Umum 
Müdürlüğünden: 

Umum Müdürlük Merkez veznesinden Tekaüt, Dul, 
Yetim maası a lanlarla muhtac, tevliyet ve evladiyet 
maaşı alanların ve cami ha.demelerinin verdikleri 
beyannamelere göre hazırlanan ve memurlara mah -
sus olan ekmek kartlan, evvelce H a 1 k Dağıtma 
Bir1ikleri tarafından verilen ekmek kartlariylc değiş
tirilecektir. Tebdil edilecek kartlar 16/11/1942 tari · 
hinden itibaren muteber olc1uğundan kartsız kal • 
mamak üzere yukarıda yaz ıh maaş sahiplerinin aza -
mi 14/11/1942 cumartesi günü saat 12 ye kadar el -
lerin<le bulunan resmi senedi, tatbik mühiirü, nüfus 
tezkeresi ve birlikler taraf ınclan verilmiş olan ekmek 
kartlariyle hirlikte müraca atları ilan olunur. 

(9769). 5790 

(9285 ) 541>.'! 

Erimiş sadeyağ ahnacak 
Ankara Janda.nna S... AL Ko. dan; 
Cinsi: erimiş sadeyaı'I, miktarı 922(1 

kilo, Muh. Becl. -41490 liıra, MWI'. Tem. 
3111 lira 75 ku.ruı. 

Ankara muhafız jandarma talıuru İn· 
ıiyacı için )ukacıda taf...iiau ya11h eri· 
mi.ş -;a<lcyağını.n kapalı zarf usuliyle ek· 
~ilınıe~i 24. il. 942 sah günü saat l '1 te 
ı.:enel lromutanlılc binMında yapılac.-ı.krır. 
Şarmame~i her J(Ün komi~}-oodaıı 208 ku· 
ru luk he<ld mukabilinde alına.hilir. Ka· 
nurı.i ŞMtlan haiz j,reklilerin teklif mEk· 
ıııplarirle teminat makhıı1larmı ek,ilımc 
)!Ünü helli o;aatten bir saat önce korni~
}"ona vermeleri. 

(9545) 56~7 

MAARİF VEKİLLlG! 

Mobilya ambaiajı 
yaptırılacak 

Maarif Vekilliğincleıı : 
1 - :.!950fJ lira 31 kuruş mukabl -

lınde mülcahhidine verilmiş olan köy 
kadınları gezici kurslarına ait 12 ka
lem mobılyanın ambaLıj ~i pazar -
lıkla ihale eılilecektir. 

2 - Pazarlık, 23-11-1942 paıartesi 
günü saat 15 te levazım mürliirlü -
ğiinde topl11nacak Vekillik satın al
ma komisyonunda yapıl&caknr. 

3 - Bu i.ş için tahmin edilen bedel 
(1500) liradır. · 

-4- - Bu i.şe ait şartname, Vekillik 
kız teknik Öğretim ve levazım mil -
diirlüklerimle g()riilebilir. 

5 - Paıo;arhğa girebilmek için 112 
lirıı. 50 kıını.ştan ibarPt olan muvakkııt 
temin.atın 2490 Mı.yılı kanun lııikilm
lerı rlahilinıle yatırılmış olması "art-
1 ır. (9803) 5!l74 

Aakeri Fabrikalar 

Kereste alınacak 
A•eri Fa.~ lJmuım .MüdfJı:fü. 

i;iı Ticıı.rer Suhesi Müdürlüğüıııdaı : 
Elma<lağı i..<iC&>y~ DevJet De • 

miryollan va.l(orıuı:ıda ı«li.ııı şarı:iyle ~
ğıda et.adı yazılı iki kalem Glhıa 9&tlfl 

alınacakıır. f..ceklilerin 17 -Sooteşrin • 
942 W.ı ıcüııli akşamın& k.adaı- ti-ca.ret ŞU• 
bc....11e tddifleı-ini vermeleri. 

12 M~. köknar ve>-a çam ıahtası 
0,13 x 0,015 x 4 metre. 

Kiioknar vera çam tahtası 0,02 x 0,20 
x 4 metre. (979~) 58fı9 

u L.u s - x. 1lınıM1 Ytl. - No. 7639 
lmtlyaz ı;a.h.lbl 

Harsan Reşit TANKUT 
Neşriyat ve .Müessese MUdürU 

NAŞ!T ULUG 
ULUS Bası mevi ANKARA 

: Böyle hastalar ile te-masta 
- bulunanlan korur, şahsi 1htl- : 

yıı.t ve tedbiri aldırır. Eczane
: terde reçetesiz satılır. --- 2764 --.., ı 1111111111111111111111111111111 r 

Bekçi allnacak 
Çan kaya Kaymakamlııtınnan: 
Kazamıza 55lira ücretli lOaclet mU.. 

nhal bf'kçilik vardır. Kanuni şartları 
haiz olan isteklilerin Kaymakamlığa 
mi.if"B.caatlan illin olunur. 

(9792) 5792 

Bayanlara 

Müjde 
Avrup<ı'clnn iyi cinsten teıla • 

rik edilen krem ve ru.llarrlan 
ve Amerikan usuliyle ırndrasız 
nınyl makyaj yapılır 

B a 1 o ve D ü ğ ü n 
makiyajları yapılır. 

Giizelllk Tuvalet Salorıu Yeni -
şehir Atatürk Bulvarı 86 da • 
lre 1 2761 

Kirahk arazi 
(Nlk..o;ar) ka7.asıncl.a. (Kelkit ı ınnatı 

vD.dl"ln<le (milnı.tt) ve on bl.n llı-a kad-ır 

!.ahmln edilen mıısr11tla (bent) ~·apıldıı!ıı 

takdirde (teltik) :>J.raatine fevkaltı<\c el· 
vC'rl$L1 (iki bin be.$ yüz) dönUm!Ulc arazi 
kimya verUece-ktlr. Kiralamak lstlyenle
rln kira ııartıannı öıl'renmek ü:ı:<"tc :-ilk· 
.iar belediye l'('lı;t tl\.<;.-ın Tufıı;cl'e m"'k. 

tupla müracaat ctmt."leri. 2915 

11111111111 1111111111111111111111111 - -- -- -: Mobilyah kirahk daire = - -: Tele-fon, radyo ve güzel mo- : 
- bllyeli kaloriferli ve sıcak akar -

suyu olan bir da.ire klralıktır. 
Ulus'ta S. rumuzuııa yazı. ile : 

_ müracaat. : 
111 1111111 11 11111111111111 1111111111 

Satı ilk 
Cebeci'n.İll iyi yeriode üç kat dörder 

oJ.a banlcaya borçlu apratt.ımaa acele sa • 
ıılıktır. Sökmen F.mlik Yeni Sinema ÜS· 

tü. Tel: 2303 - 2434. 2912 

Kayıp - Ala.ca illı: ınektcbinden 
aldı.-,.1111 ~ahadetnarneııni kıt~"bettim. 
Yenisini alacaiCıuıdan c,;kisiııin htik -
mıi yoktur. 

24 numaralı Alıclııllııh oğlu 
Dursun İlçin 77 

Yeni Sinemada 
Bu,gQrı Bu Gece 

Le\' AY!'el - L1<ıoel Barrymore gtbl 

ı.ıı;ı. ~ "" ~ yıtdlzlfl 
oev1rd1k~ 

Dr. Kildar'in baıı belada 
St'anslar: 14.30 - 16.30 - 18.30 • 21 

12.15 te Hallı: Me. tinesl 

KANADLI KADINLAR 

t'2/11/194'Z 

Serbest deriler programı 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dekanlığından: 

Ankara Üniver,ite!Ü Dil W; Tarih · Coğ,rarya Fakulıe~[nde !oed>est derıılere 16. :X 1. 1942 pcz;arteııi. Pilli L ı' J 
tır. Du der.tere berl.e-5 J(eleblHr. 

Kış deHe..i der~lt'ri yazılı ıoi.in l'C ta rilılerdc <&at 111 de -..erilecatİ1'. Yaz der, reı>İ <erbeM denleD ~ .,.rxa ;ıll 
edilecektir. 

A1thra Üniven.İct><;i Dil -..e Tıritı • G>~rafya Fotkül<esinde 194:2 • 1943 "-14 ~m!."'tt.İlıde ~ ..t... ~ 
pro~ramı. Bu den/er J(füterilen tarihler de l',t.kiilce Koıı(enı°" ...Uoouıı<l.t ,,ıaı 18 Je b-aşl.ar. Bu dccslt!R ı--. ~i.Jj 

Konferamın tarihi Konfc-ran"ı V<'rt'n K.onıtt'ra!.ISlfl ıuı.a.-ı. 

-

16.XI .1942 Paz;ırcesi Pn:ıl. i. II. B..ı.lıa.cıoğla Pedagojinin g~işi; ~ ~ mu 
ruı ec ooemli buMıışhu:ı. nln 

lfl.XT. 19·12 Çar~:ımha Dr. 1aed:ı ln;.:il-iz öğreııiaı ft eğiclımiıııia ~ 
20. Xl.19·f2 Cı.ıma Pn.leihr I.a.ü>ııııbe ::l~\lnaıı 
2}.XI. 1912 P;ııar1e .. i Prof...-.ür Ruhen lli.ıx ve YLlDMl «-
25.Xl.19.fı Çır,.1mba J">ll(·enı $4ffC'( Korhat İıı~liz edebiyaruıdıı er.fit ~ 
27.X1.19 l2 Cuma Profc,()r Cı.mhor<le Yıuyıllar bo,unat. Framıa .-....ı,J 

1) Orta çağ: Oıamoos de ..-ı.ctıı' 
r. \'illon'a kadar. 

30.XT.I<> 12 Panrıe<ı1 Dı>Çffit A. N. Kuraıt Er. es.ki Türk-i.ı,. --~ .. 
2.Xll. 191! Çac~amha Prof('..()r l.aı:omhe Ta-iiı 
·f.XIl.19~2 Cı..rna Prof. İ. H. Baita([o.ğfu Pedac,o;:ııin ~; ~ ,..._ 

ji eğl.imleri.. 

7.XH.19(2 Pa.7.:ırr!'<:i Pnıfesik Rube-n Ki>y ve Şc:.bir 
9."X 11.19·12 Ça ...... ımha l~enı Saffet Knl'kut İnıdlyiz edebiyatı.oda eplt ..tm. 
11.Xll.1912 Cuma Profe-<i>r Caınhorde Y<u.yıllar boyuoca Frausız edehi .... 

2) fra.mız e<lebiya.tu:ıda rrı.r-: R"'1I 
fai,'ıen M. Reginer'e kadar. 

14.XTl.19H P•·ıaMe'>İ l)oçent A. N . Knraı Ş.ı.rki Avruva'<la Hazar Hlk-,.. 
16.XII.1942 Çars•rıım Pmf~i)r J.a.r,...,>be lllirriyet \ 
2.L'\ 11. l<J 12 Çarpmbt Profe<ıi)r Ruhm Htııı ve YUMe ıııeta.f~ 
25.'\ll.19·ı2 Cuma Prof. i. H. Ralt"C10ğlu Pe<laı;t:>iiniın get~a bazı 5C'd$1tt. 
2!Ui:IL191:! P.v.ırre~i Doçent A. N. Kura-ı Malazı;;irt meydan muh.ırehe-<ioiıı ı. 

rihıeki rolü. 
?ıO.XJT.1942 Çar~-ımba D<l(<'n< 'afft'<f. K<•nlı:ııt inı;ili7 edehiyatın,la epi1t ~erler. 
4.1.ı?n Pazartesi P1"ofeoıoör Cannmk Yüı)ıllar bo-'ıon Fransıı t<lmiyııt1 

Kl:tsi~iı.m: XVI. Loui< ve filozof! 
~ )Ü:r)"lh. 

6.l. l9i ~ Çarsaınba l'n-.fe<Öf Ruhen \ ll.tKH...min ka}'!1ağı ve m.ılıİ)C"ti. 
8.1.19f~ Cuma Profe..Ck l.K<~nh Rilim 
11.J.19f3 P.ızarıeü Doç~ A. N. K~ Alon 0.-&ı'nun Üçmanlı Devleti ile ır. 

cı.a'K'berine dair. 
t;U.19(' Ç:ır~-ıınba Pro.f. t. H. B.Mıacıoııı. ~ıçcimai !vftktep" J>tt'fl."İl>lcri. 
15.1.l<>n Clınıa Prnr,..;;r Caroıhorde Fr:ın!llZ mmami:mıi -.e de,,ımı. 
20.t.ı9·H Çarşamba Do;;tnr Safftt Korkut İ~ili.,. ,..•.ı-.:yatuıda ekip eserler. 
22.1.19f~ Cuma Prof~-.r Lacoınt.e I\i~f"l~ (H~tne'() 
25.l.19·H Pazartt'•İ Pn>fe~iir Caınhorde C,ağdaş ~·rr: Natürafü:m ve ~boliı:d 

clffl 'IOC1 ramMJ edclıkarına kadar. 
r. t .19·f3 Çar~ba Pr<>f. t. H. Halıacıoirl1ı. Tiirlt ~~i -..e Türle J'l."<i:ııwiisiııJI 
(9~.,,) 57110 ka~"flaklan. 

KAŞELER( BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATiZMA 
ve bütün ağrıları derhal kes.es. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. !cahfnda günde 3 kaşe alınabilif'. 

Satıl ı k Ankara lnhiaa.rlar ~ Md. Okullar 

Merkezi Anka.ra'da altında dijro( dfik. 
k:ınlı yüık.,ek randımanlı apa;ru.ı:ı:ıan at-e· Sandık alınacak Alôkadar talebeye 
le ~attlıkıı.r. Sökmen Emlak Tel: 2;o3 - İnhisarlar An.k.aıra BatjımÜ<WII'Ji-
24.34. 2914 ğündo•n: Y~ lıltiıheınıdılı ~ldıi ~ .. 
----------------1 Numune ve $8.rt.na.mesi muctbtıı:ııoe ~; 

Kayıp - 1932-1933 ders yılında 10000 &el t Wra saıı.Uığı müteehhiıt SOll i"İr.14 ırı~ ~ 'il 
İzmit erkek lisesi orta kısıııııulnn nam ve lı«><ı.bına µw.a.:ı:J..ı.kja ll\Ü-ba.yaa :z.andiJda.n »u aıi1Jerı. ta.J~ maJllJ 
alılığım H-15, U-J25 No.lı ;liplo - ~'.ii:.Ceı;;tır .• P.a.zr~rlık. l'.-11-942 salı l1nra nuımanı.lan ıı.&ağına Ytı.zıh n..-ı.mı.o."" 
mamı zayi eltim. f P.ııi~i•ıı c!ac-d~ırn- gunu saat .ı.Q,..~ da lııuıı,aı·lar Kaba- ıer c1ıe mek~~ yatısız ı.>llimk ıuıoll 
d:m eskisinin hükmü yoklıır. taş satı.!1. fl:lma komlsyoı •. 1;1ııda yapıla· edilmlşl«dir. Hemen muraoaatıa.n. 

46h Ömer oğlu caktı~. ı:ı-ııpl~rin aynı gun ve saatte 
Ali Ululiirk mezk~r ı;;orr __ .on<la hazır bulunma Sıra :!llo.Jan: 774, 136, 280, 50, ... , 94, 

--------------- la.rı !uzumu .i.l...n o unur. (9876J 855, Hı5, 49, 354, 478, lt>7, 17, 341J, ııı 
5876 48, 110, 502, 204, 13, ~" :uo, 3Ki, 19' i 

Satılık ev 
l\:Uçük evlerde ( A) tipinde Şimal 

ııokak 15 numaralı ev satılıktır. 3569 
telefonda B. Hakkı'ya mü.raca.at. 

2910 

-E---.------------- il66, 45:>, 427, 450, 311, 2-ro. ~...:n 400 ı1 
mnıyet Umum Müdürlüğü ~. 56, 527, 416, 399, ııo. ::16,' 21ı;,' ~ t 

·-----~~---·-----1231], 356, 155, 126, 4..05, 417 ili) 117. 

Ankara Valiliği 

Hükümet konağı inşaatı 
Ankara Valiliğindeo : 
1 - K. Kalede »avıl.aaık Hlilı.iiaı(ı( 

Konağı inşaatının ihale.si. kapaJ.ı ı.acf ~ 
sulirle ek<iltm<."}·e konulmuş .iıııe de talip 
çıkmadığından keşif ve ~ yenıİ 
rayiçlere ~ yemdeo ıanır;iaı cdiıl«ek 
30-11-942 tarihine rastlııyaıı ~ gii--
1\Ü saat 15 te Nafıa. Komisyonunda .ib;We. 

~ yapı.lınaık üzere kapeh ıad --~ 
ek.silaneye çıka.nloıı.şaor. 

2 - ~ bedeli ( 149225) liıra (06) 
bmış ~ muvakkat ııemioaa. (8711) .lıir.ı 
(25) kunışıu:r. 

3 - fsrddilerüı talif .ınektu;piıarını., 
muval&at ı.cminat mektup -..:ya ııı:&bu:z· 
lariyle ticaret odası vcsikalanm ~e Na
fıa :M\Xlürlligün<lıcn bu iş İçin a.lacııkla • 
rı ehliy<.-ıi fenniye ve5İka.laırlDI hamilen 
yukarda adı geçen günde Wlt 14' te \..7.<la.r 

Daktilo alınacak (1226) • ,, •ı 

E.mniyet Uınuın '<1iıdurlüıilioden Tamirat yaptırılacak 
}iu.,aha.J,;a. ılc d .• ı.tilvdan İ) i .ıı.nlı- S]Jiıu;a B.lı:ller O.tu u Sııım Awi 

yıı.n ti tane 15 lira &.>lı waıı.şlı uıcwur Koml«Yonun<lan: 
ıı.lınıı.ca.klır. MUt'f'ISe6e blnnsın•ln dlA, yaltlı tıtl 

\1 ıı.,alıaka 23 ilk·"~rin. 9 ~2 par.a.r- ve m<Y.<llYık tıunırt ~ll·rl ıwııc ek.ı;lltnı~ 
te~i g,ınu ii611.l l:ı tc unıuu.ı müılur • konulmuştur Bu lşlerln k•..,lf ~ 
lukte > pıla<'ıı.kıır. 1290 liradır ilk teınınat 00 lira 75 'il" 

ı\Jıı.ğıda yazıtı ,artları ha~;ı; ol.ı..n· rU&tur. EksUtıne 19 ııonteorlın 942 r" 
ların mıiracııalln.rı.. &embe iÜnti sıı.at 15 te Anıkııra ~tf 

1 - 'l"Urk olmak, ıer Muha.sE'beclllğlnde YtWıhıı•ııdctJT. '1 
2 - Orta rneı.tep uıeıumı &ulun - -" 

mıı.k, teklilerden Ankara v l&.yeot Naha ,.. 

3 - Askerliit:ini yıı.puıı~ oluı.ak dilrlü~den ehltye-t vrelkn-"ı .-dl 
4 - hi dı-recede daktilo J..ullın _ tır. Keıı!t' PVrRkı ve yaı•ıln<'ak ~ 'tİ 

mak. ıı-Hn m~ l<larRelnde g(Jrin~. 

ıı - ~U.,abAlc11 imtilıanınrla kıw;a - (9503) !'l!d 
naınlarm eınniy'* teşkilBlmdıı. çalı~-
mağa mani bir h&li hulu·ı~ııı~dı;;ı po· 
]iş tahkikatiyle sa1ı1ı oımıı.k. Satı 1 ık 

fi ·- S.tğlık durumlarının m~mn -
rİ)"E't ıf.ı.~ı.na m,.ni lııılıııııııamak. :Werkeıi An.Kara'da altı ,laireli -. 1 
(Taı•ı le;'Ckk(ıllü heyeti silılıi• t r" -ı ka.c Uç daireli ı:clicli bcıorıamM" ~ 
pori~ le ı. _ 5ı.;;o nuuılac. ~;kmerı Emlak Tel: 2~3-24~ 

Sahhk ya11 makinası 
291

~ 
Kayıp - 2575-1()!)5 mım.ııTl!th. A~ 

mc-tklır komisyon reislıgine vermeleri. 60 Şaı,.uru 16 model Undenı.ıd ma.c- !\Ie-murlıı.r Kooı>ernt n hisse ~ 
lmyhettlrn. Yent.s!.ni nlncnr:ımda.n ~../ 
nlfl hük'lTI!l yoktur. 

4 - Jlu iw aıt keşif ve ~ıname)"i I ka yıt.Lı makinesi ve ınuhıelıf ebatta ka • 
her gün Nafıa Miidürliijiün.<le görebile · l~~wla.r. Müracaat BahçelL hler l i.n
cckleri. (97~8) 5873 cı Şımal Sok. No. 13. Tel 34fl~·2 78 

Park Sinemasında 
Bugilıı Bo. Gece 

Ctıarl<'S Boyer ve J- Al"'thol"U'11 
)"8..Ml.ttııkla.n macera, atk Dimi 

SAADET GECESi 
(Türk<:e miti) 

Seı\m•la.r: 14.SO - 16.30 - 18.30 • ::ı. 

Numara ıı yerlerlll evve1ııık>91 

ührı.lrnU1 rica ~. 

TD..:na 

Sus Sinemasında 
~Bu~ 

IAlrieR B6ı:Toııi.x - P'toerre l<M-q iller 

" ()"IR """'° :ı..ı-ı l R-~ 
I 

MULEN RUJ 
Set.MlM-: M ._ lıl • lıl • '.Je.39 

314 Hnrıa ııınıtıfüllRll Hırkı ~ 

Sümer Sinemasında 
Bu>:tın 12.15 t.m l>Uban'lı 

ıttıttın ııeylrcllm hc:Yeca.nkı.ndırarel> 

l>lr ;o.e\1c ~tı<u olan momt~ ve 
k'tıvvctll tıir mf."\'7.U 

Ka hra man subay 
Atlş H.tılclc: GAR\' COOPr-:R 

~nsLıı.r: 

12.l!I • 14.30 • 11>.ao • 18.30 - 111. 

TET.: 1!590 


