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26 M ay13 1942 
SAL 1 

YIL: 25 4 SAYI: 8739 
ldan evtı ı\ıılmn t.. \laKıı i'u· ·ıı 

telefon: lcı.stt ('4810), Y&zJ CıHll!J 
,_ __ ı-et~: lataııbW Valol-POllf.e lnJ\1lıRl:4t 

BUCtJN==~ 

YAKIT Her yerele 
'6 ~&~ 3 

Sayfa KURUŞ 

Bütçe Müzakereleri Baş adı 
Başvekilimizin beyanatı 

Devlet teşkilatı "a,, dan 
"z,, ye kadar baştanbaşa 
memleket ihtiyacına göre 

tebdil edilmelidir 

Maliye Vekilinin bir saat süren izahatı 
-- 2-2 ,_, .... ,,,,_, ~ .._. ...... ,_ ~.... z:www;s- -2 ---~ 

1941de milli mDdafaa masrafları 
'lünde bir mil7on li ·a , 

uat Atralının zaba"ından parçalar 
icap ederse vesika l(. Fevkalade ahvalden faydalanarak elde edilen 

büyük kazançları normal zamanlara mahsus ver. 
USU 1 Ü ne de Q İde C eğ i Z ı' giye tabi tutmanın adalet icaplanna uymıyacait 

meydandadır. · -
Ankara, ~5 (A.A) - Bllyük :Millet meclisinin bugünkü toplantısında ' 

bUtçe heyeti umumiyesi U7:trinde geçen mUzakerelerde bazı hatipler tara. "'" Şeker ve Milli korunma kanunu ile teıbit edilmiş 
!mdan ileri 8Ul'Ulmüş oıa.n mütalealara karşılık olarak Başvekil Doktor olan fimdiki •afi§ fiyatlarına zam yapılmıyacak. 
Refik Saydam a.şağıdaki beyanatta bulunmuşlardır: 1 :t- Vergi zamlaTında mükellellerin ve memleketin 

Başvekil Doktor Rdik Saydam "!satnbul,, 
- Biltçenin heyeti umum.iyesi hakkında burada. söz söyll~n nrkadaş_ • iktiaadi faaliyetini tazyik etmiyecek eBcular da.. 

larunm, vekAletıere taaıırık eder kısımlarına vekil arkadaşlarım kendi bUt- hilinde kalmaya dikkat eJilmİ§tir. 
çelerlr.de Bll'ası geldiği zaman, malOmat arzıedeceklerdlr. Bendeniz heyeti 
umumiyosi tızerlnde görUşülUrken, bilha.Ma sayın mUsta.kU gurup reisi ar. ~ 1942 bütçesi için yeni bazı Vergi zamları kabul 
kadaşım Rana Tarhan tarafından ifade edilen fikirler üzerinde noktainaza. edilmui zarureti hiiaıl olm&ı§fur. 
rımı söyllyeoeğlm: (Devamr Sa. 4 Sii. 1 de) , ... ______________ r.v.".Z'! •. 'h_f>_,,_,.,,_.w_"',,•'•"·"""-'~."."-lı Maliye Veklllmlz Fuad Ağralı 

Karadeniz kömDr Meclis'eki müzakere er 'Müstakil gurup reisi Ali Rana 
limanı meselesi Mebusıaıın Tarhan'ın beyanatı , 

Bugün bu acı hakikati tekrar etmekten makscr 
dımız kömür limanı meselesinin hala kararsız
lık saf hasında olduğunu belirtmektir. Bu me-

ileı i sürdük-
! eri meseleler Hayat pahalıllğı artıyor .. 

İbUyaç madc!e erinin balanm&ması 
sele hükumetçe ele alınarak kesin bir karar 

verilmelidir 

Alman tebliği 

Harkofta 

Ankara, 25 (a. a.J - Büyük Mil
l•t Meclisi bugün reis Abdülhalik Ren
danın baıkanlığında toplanmıı ve 
1942 muvazenei umumiye kanunu mü lztirap vermekte fr .. 

Yazan~ Asım U& valandaşl aç 
bırakmıyacağ z 

zalceresine baJlamııhr. r:' k , b 
Meclis müzakereye geçmeden ance C Q Qf hıç ir 

... bütçe müzakereleri devom ettiği mud· 

Müna.kfilt veka.Ieti Zonguldak j Her nedense sonradan kömür 1'
havzasmda ocaklardan çıkarılan ma.nmı EreğHden Ça.talağzma çe 
kömürlerin nakli işini planla vinnek fikri meytl~ çıktı ve bu 
ınıştır. Bu plana göre istihsal e- mesele uzun münakaşalara yol aç 
dilen kömürler anca.k günü günü.. tı. Bir a.ralık limanın Çata.lağzın 
ne alınıp götürüldüğü takdirde- da yapılması kararlaşmış giibi ol
dir ki muhtelif mahallerin ihtiya• du. Fakat sonrad.an bu fikir yine 

T T ~ <· OV . et detçe her gön soat 14 de toplonırıok f k 
V ı,.- ., J kararını almıştır. Mcıllye vekm Fuat Ve Ç lP Q 

d h Ağralının ve Parti Müstakil Gurup rei-
Of usu mu a- si Ali Rana !arhanın bütçe hakkında

ki beyanatlarından sonra, General iz 

Sara ed l• J dı• :ı:ettin Çalıılar (Muğla), Berç Türker 
L [Afyonkarahisar), Halil Menteşe Uz-

eı imkan derecesinde karşılanmış geri kaldı. 
olacaktır. Bugüın Zonguldak havzası idn 

Yalnız bir ihtimal bu plinm kömür lim.8:nı nerede ol~, y~u 
tatbikine son bahar ve kış me.vsi ~esele 1resin olarak ibellı degil.. 
rninde engel olabilir; bu da Ereğli d.ir. 
ile Zonguldak arasındaki ocaklar· Eğer Karadeniz kömür lima.nı 
dan çıkarılan kömürlerin vapur- meselesi böylece senelere karar
lara yüklenmesinde Karadenizin sızlrk içinde ka.lmasaydı,ya.nlış da 
dalgalr günlerindeki rorluklardn·. olsa bir liman yeri seçilmiş ola. 
Zira bu bölgedeki ocaklardan. çı. caktr ve hiç olmama 'beş. altı yıl 
karılan kömürleri ne Ereğli, ne evvel işe başalnmış ·bulunacaktı. 
de Zon~da.ğa. götürmek mfrm. Bugün Ereğ1ide, yahut Ça.talağ• 
kün olm.~yor, Bunları ocaklaı a zmda iyi vey~ kötü. fakat lbu.gWı 
ya.knı olan açık, her türlü liman kil vazıyete nısbetle her halde çok 
vasıtala.rmdan ma.hrutn sahiller· iyi lbir 1-iınanllmz buluna.caktı. 
den vapurlara yüklemek 18.zım ge Ha.rvzada istihsal edilen lOOmür 
liYor. Bu da, sadece denizin sa· ler denimen vapurlara emniyeti· 
kin za.ımanlarmda başarıla.bili. le senenin her mevsiminde, denı.. 
Yor. Fırtma.lı ve dalgalı günlerde zin en dalgalı zanıanlarmad bile 
bu açık denizlerde tutunmak ka.. kolayltkla yüklenilecekti. Çıkarı. 
bil olmadığı için vapurlar Kandıl lan kömürlerin havalarm müsa.a. 
li ve Çamlı gibi ağızlardan Ereğl; desizliğinden dolayı yükleneme. 
limanına kaçmak zaruretinde ka .. mesi gibi bir sebebiyet ile yerinde 
lıyor. Bugünlerde ocaklardan ÇI• kalmasr ve :ihtiyaç mahallerine 
karılan kömürler tabii olarak va gönderilememesi tehli.kesi bulun 
r:>urlara yükleriemiyor ve stok .. o- mayacaktı. 
larak xe~~~de kalıy~r · B~ Y~ Bugün acı ha.kiatati tekrar et· 
den komurlenn ~a..k!ındeki int.i. mekten ma.ksadmıız kömür lima
za.m bozuluyor. Komür havza.su:.. nı meselesinin hala kararsl2lr.k 
d:' stok kömür. bulunduğu h~de saf.hasında olduğunu belirtmek. 
bir kıs?U Ye:'l~ yakacak iı~ı;:a.. tir Bu mesele hükfunetçe ele a. 
tı t.emin edil~yor. Varlrk ıçın lmUak kesin bir karar verilme
dıe yokluk çekiliyor. . lidir Bütün etüd hazırlıkları ta 

Merkezde 
30 mevki 
geri ahndı 

Doneçte şiddetli hatJa 
akınlan yapıldı 

Berlln, 25 (A.A.) - Alman ordula· 
rı tıaııkuma.ndanlığmm tebJlği: j 

Ha.rkof çevresindeki askeri hare • 
1 

ketler bUyUk ku§&t.m& ça.rpl§maaı 

şeklinde geli§ml§tır. İçlerinde önem.ll ' 
zırhlı kuvvet.ı.er bulunan Uç ordudan 
mUrekkep bUyUk Sovyet kUtleleri 

1 
taTafından yapılan bUtUn delme te -
şebb\1sler1 akamebe uğram~tır. Düş. 
man çok ağır kayıplar vermiştir. Cep 
benin merkez kesiminde otuz kadar 
mevzi Alman kuvvetıerl tarafmda.n 
yapılan karşılık taarruzls.rı neticesin 
~ geri alm.mışbr. 

(Devamı Sa. !, Sü. 4 de) 

Birmanyada 
ingiliz mukavemeti 

kalmadı Bu vaziyet gÖZ önüne getirilinM m~a.nmalrdır. ve dünya şartla• 
eıe Karadenirz havzasmda bugüne n Karadeniroe bir liman inşası. ----o--
kadar bir türlü ha.nednemiyen kö na. imkan verecek hale gelir geı. B'amaadan Sltlvel 
l?lür limanı meselesini hatırlama. mez vakit kayhetmeksirıın işe baş.. 
tnak imkansızdır. ıamaırdır. Blndlstaaa geçti 

Vaktiyle havza işletmesini tet- Zira kömür limanı meselesin- -o--
kik eden bir komisyon burada bti den bugüne kadar edindiğimiz tec A •k 
tün ocakların istihsaini bir demic rübeler bu işte ka.rarsı:zlığm ~ merı an tayyare
l'Olu ile Ereğliye toplamayı ve mc. lış kararlardan daha zararlı 01· 

dern bir !~an hanı-: getir~eoek d~ğunu .ço~ açık bir surette bi?Je lerı· bombardımana 
olan Ereğhde en yenı tahmil ~~ gösterm.ışttr. 
sıta.tarı ile havzanın kömür istıh· ------------ d . 
~i ı:ıenemn her 1:'1ev~nd~ Bitler evam adıyor 
lahlikesız surette gemılere yüklet 
l'lleyi düşünmüştü; bu şekilde hav 
~dan c;ıka.rılacak kömürlerin rna 
liyetinin d~üril.leceğini hesa.b 
etmişti. Nafia vek§J.eti de Ereğli· 
de bu yolda bir kömür limanı ile 
~lyos • Ereğli hattını hem de e. 
lektrikli olarak yapmayı üzerine 
alınış ve bunlarm planlarını se
. Oıelerce iş proğram.mda tutmuştu. 

Arjantin cumhurreisi 
vekiline \:elgraf çekti 

Berlln, :!15 (A.A.) - Arjantin cum· 
huriyetinln iatikW gUnU müna.sebe • 
tile Fllhrer, Arjantin reis vekillne 
bir telgraf çekerek gerek kendinin, 
gerek Alman htık().met.in.lıı temeıı:nlle.. 
finl b4ldlrmift1r • 

Vlal, ~15 (A.A.) - Yeni Delhlden 
bildirildiğine göre, Birmanyadaki tn. 
gWz kumandanı Stivel Hindlatana 
vannıştır. 

Vlıt. !IS (A.A.) - Uza.kdoğudan 

gelen en son haberlerden anlaşıldığı. 
na göre Japonlar mUhim kuvveUer. 
le Çekiang eyaletinin merkezine doğ· 

(Devamı 54. !, Bü. 6 da) 

mir), General Naci Bdeniı (Seyhan) 
sıraıiyle söı almı§lardır. 

(Devamı Sa. !, Sil. 4 d,e) 

r ' Birmanyada.Jd Htnd kuvvetlerinin 
Amerikalı kouıutanı 

General 
Sitilvel 

Hindistanda beya
natta bulundu 

Birmanya 
kurtulmahdır 
Yeni Delhi, 25 (a. a.J - General 

Vavel ile görüımek üzere Asamdan u
çakla buraya gelen Birmanyadaki 
Hind kuvvetlerinin Amerikalı komuta· 
nı general Stilvel ıöyle demiıtir: 

Birmanya alınabillr ve Japonlardan 
alınmalıdır. Birmanya, bizim Çine gir· 
memiz için hayati bir noktadır. Birman 
yayı geri alacaqımıza katiyetle emi· 
nim. 

General Stilvel, Amerikalı gönüllü· 
terin takib gurublannı teJkil etmek Ü· 
zere muntazam orduya ithal edilmek 
arefesinde bulunduklarını söylemiJ ve 
BirleJik Amerikadan Çine Amerikan 
hava kuvvetlerinin teıkili maksadile 
munzam bomba ve ov uçakları gönde 
rilmekte bulunduğunu ilôve etmiştir. 

(Devamı Sa. 2, Bu. 6 aa) 

Mercan denizinde 
Japonlar bir Amerikan 

kruvazörü daha 
batırmışlar 

Tokyo, 2S (A.A.) - İmparatorluk 
umumi kars.rgGJımrn bu;urucn pazar. 
te.sl tebliğine glSre, J&pe>nlar, evvelce 
yaptıklan blldi.rite Jlllve olarak Mer. 
can denizindeki ça.rpl§Zil4 emıaıımda 

Carollna sınıfından blr Aınerfka kru· 
vazörUnU batrrmI§lar ve portland 
aımtmda.n diğer bir lauva.zörll de 
hu&ra uğra.tmJ§la.rdJr. 

Ali Rana Tarhan 

HiTLER 
BerlinJe ltalyanın istekleri. 

ni tetkik ediyor 
• Fransa hu. 

dudunda 

italyan hazır
lığı artıyor 

Londra., 25 (A.A..) - B. B. C: 
Alman ha.Perlere göre Hitler İtal
yanın Nis, Korsika. ve Tunus Ü· 

zerindeki istekieri ile meşgul ol
mak üzere Berlinde bulunmakta -
dır. 

AU RANA T ARHANIN BEYANATI 
Ankara, 25 la. a.J - Büyük Millet 

Meclisinin bugün reis Abdülhalik Ren. 
danın başkanlığında yapmıı olduğu 
toplantıda 1942 muvazenei umumiye 
konunu müzakeresine geçilmesi dola
rısiyle maliye vekili Fuad Ağralının I· 
zahatını müteakip parti müstakil gurub 
adına reis Ali Rana Torhan ıu beya
natta bulunmuştur: 

Ali Rana Tarhan (lstanbul) - Muh· 
terem arkadajlar, Bütçe müzakeresi 
münasebetiyle gurupumuıun bazı gô· 
rüjlerini arzetmeme müsaadeni:ı:i rica 

(Devamı Scı. ~' Sü. 8 de) 

Sovyel tebliği 

Aiman 
taarruzları 
püskürtüıdü 

-<>--

Harkofta 
Almanlar hatları
mızın köşesini 

delmeye muvaffak 
oldular Tidningen gazetesine göre Al. 

manya, bu meselede İtalyayı tu-
t.uyor ve İtalyan taleplerini ilti- Londra., 215 (A.A.) - ~o 
zam ediyor. ve Von Bock kuvveti~ ara.smda ya. 

Romadan alman haberlere naza- pilan başlrea mücadelenin §imdi Har. 
ran İtalya hli.k!1meti, mevzuub& • kof çevresinden, Alına.nlarm ka?'flllk 
his toprakların kendisine devir ve taarruzlarmm yaptıkla.n lzyum cep. 
teslimini tal-:ıp etmek için Vi§iye hesi.ne intikal ettlği Londrada samı.. 
göndereceği notsyı hazırla.nuştır. maktadır. Bu cephede vaziyet çok 

Relazzione lntern.ation~ gaze- karl§ıktır. 
tel'i, diyor ki: Moııkova, '5, (AA.) - Sovyet teb. 
0Vişl., mihverin muvaffakıyetin- liği eki: Harkof l.stikametinde dQf.. 

den şüphe etm~ted.ir. Şimdiye man piyade si çok pahalıya mal olan 
kadar imzalana.!l anlaşmaların va . ağır kayıplar sonunda hatlanmu:m 
kit ka.ıaıımaıktan başka bir hedefi bir köşesini delmeğ'e muvaffak ol.Dl~ 
yoktur." lardır. Kuvvetlerimiz yan t&al't'UZla.. 

Londradaki kanaate göre Hitler r lyle dll.§manı püskUrtmllşler .,. ağır 
Vişinin teşriki mesaisini temin et. 1 kayıplar verdirm~lerdir. Al:ma.nlar. 
mek ümid\yle 22 ay Musolinin is- I 750 ölü brra.k.mışlardır. 
teklerine kula.k asma~tır. Fa.kat lzyum - Barvenkovo iaWta.metinde 
ı;imdl Musoliniyi tatmin etmek ve 1 hareket yapan bir Rua bt.rUğ1 Alman 
mevkiini kuvvetlendirmek i~in ı. piyade ve tankları tarafmdan yapuan 
talyayt iltizam edecektir, §iddetU bir taarruzu pUaldlrtmtl§to:r. 

(Devcum Sa. s, sa. s de) (Devcı"" Sa.•~ sa. s •J 
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Ankara, %6 (A.A) - B. M. McclL • • h geçtlkce daha cok kuvvetlendlrdiğir.i 
1 'lsılgt1n rda AbclUptalik Rcndıı'nm e 1 n z a a 1 her bütçe münasebeti/e tekrar .. teyid 
ba§kanlığmda yaptığı toplantıda. ma· edebilmek maliyemiz için büyük bir if 
llye vekili Fuad Agr&lı'nm verdikleri tihar vesilesidir. 
aşağıdaki iz:ıhat ile 19-i2 yıır blltçe_ Hazine kredisinin sağlamlığı ve 
sinin mUzakeresine b:ışlamıştır: suben veya yardrm şeklinde olmak U. zere sıhhat vekôleti emrine verilmiı· yollar, limanlar, denizyolları, hava aon haftaya alt vaziyet eetHDnde re· yüksekliği sayesinde, büyük nafıa te· 

Saym arkadaşları • .zere taha!8 olunan meballğdlr. tir. yolları gibi mülhak ,bütçelerden yapı- eskont mukabUi yapıldığı sörtllen e.. ıebbüslerile ticaret ve sinai İiler için 
BUtçe encUmenlnln ince ve değerli G<ırfye .len.lan (30) milyon lira de. 1.500.000 lira da çok çocuklu aile- lan diğer sarfiypt do onun haricinde- m191'0Ddaa M mllyoa llralrğı ticari okluğu kader milli müdafaa lhtiyac· 

tetkikinden geçerek yüksek tam1blnl. devalrin muhtelit ihtlyaçlarlle sene lere kanununa gore verilmesi lôzım· dir. Kezalik muhtelif kredilere mahsu- ve z:lr&t ıı.oıMrtlere tek&bUl etmektedir ları için de en .müsait ıartlarla dahili 
ze arzcdllmi§ bulunan 1942 mall büt- içinde kabul buyunılan mUteferrik geldiği halde biitcelerdeki tahsisatın ben temin edilmekte olan levazım ve kl normal devirlerde de bu maksatla ve harici krediler elde edilmekte ve 
çesl 394,316,918 lire. De bağlanmış kanuııların ilt.llzam ettiği karııılıklara müsaadesizliği yüzünden şimdiye ka- teçhizat bedelleri de bundan ayrıdır. bu miktarda b1r fhr&ca hlçblr zaman bunlar, büyük masrafları istilzam eden 
bulunmakt.adrt". aynlmı§tcr. dar teraküm etmiş okın istihkaklara Bu maru:ıatım, suth ve emniyetin ko· lllzum b&ml olma~. mühim devlet hizmetlerinin sür'atle ve 

Bu yekQn 1941 bütçesine na.Uran İ§te 19'2 bUtçesindekı fazlaJrğın karıılık tutulmuıtur. Çok çocuklu aile· runması yolunda bütün memleketçe Buna !benzer diğer bir e&bep de ya. azamt tasarruflarla ifasını temin eyle-
4 buçuk milyon liralık bfr fazlayı hizmet ltıbarlle beni bnştı tahsts ecıo fer ;eker ihtiyacını binnisbe daha zf. gösterilen hassasiyetin ve katlanılan §Sdığıma fevkalAde hallere karşı koy mektedir. 

ifade etmesine rağmen cumhuriyet dlği yerler bunlardan ibarettir. Şlm· yade hisseden zümreyi te;kil edeceği fedakôrlıqın derecesini tebarüz ettir· ma.k Uzere zlrat ve amaı istihsali tıık Büyük bir memnuniyetle arzedebi· 
devrinin l>Otlln bUtçelerlnln müşterek dl bu tarlan bUtçe itibariyle tevzi §ek tabii bulunduğundan btJ ara da bilva· meğe kafidir, zannederim. Müdafaa viye ve ist[hl&.ltl tanzim maksadiy'le lirim ki, hazinemizin '-ı;dret ve ltibaH, 
vasfı otan tevazun, önQmllzdekl ICile line alt maruzatıma geçiyorum: sıla aynı hi:ırr.ete c;ıynlmış demektir. tedbirlerimizin bir miyan olan bu fe· mını korunma. kanununun tatbikatı - son seneler zarfında bütün dünyayı 
bUtçeslnin de csa.smı teşkil etmekte. (24,000,000) lira mnn mUdafaa gu.. 1.564.000 lira pançar fiatlarına dakôrlıklar daima, vaziyetin istilzam nm istilzam ettiği mall imkAnlarm saran siyasi ve iktisadi buhranın akis· 
dir. 1942 bütçeslnbı son fnk~nflariyle rupu bllt.çelcrine na.ve edllml§Ur. Bu. yapılan zammı karıılamak üzere ıeker ettiği azami derecede olmuıtur. Söyle· teminl zaruretidir. Normal zamanlar !erinden müteessir olmak ıöyle dur· 
btltOn dllnyııya yayılmış ve her ya • nun mllhim kısmı taylnat, yem ve şirketine bırckılmış, bakiye 4.729.000 meğe lüzum yoktur ki bütün bu aıaru· da Merkez btınkasmca reeskont mu. sun, bilôkis sağlamlığını teyit ve ıakvi· 
nımızı ihata ctml~ olan Avrupa hıır. meıbusat gibi esaslı tertiplere yapı. lira da milli müdafaanın fevkalôde zatım maddi tedbirler ve fedakôrlık· kabili yapılan ihraçta yeni olmayan ye eden bir çok yeni tecrübeler geçir· 
blnln nğır şarUıın içinde hazırlandığı lan nAvelerdir. masraflarına lcarııhk tutulmujtur. lar mevzuundadır. Yoksa memleketin bu sebep :tıAlen doğrudan doğruya fev mesine vesile olmuştur. 
ve bQtün devlet hizmetlerinin ve btı~. lıllllt mQdafaıı. gurupu bUtçeleri U- iSPiRTOLU iÇKiLERE YAPfLAN ZAM emniyet ve istiklali düıüncesinin etra- kall&ı vaziyetin mevcudu olıırak ev. Vekil halkın demlryolu istikrazla-
ta memleket müdafaasının lstil%am ı murnl yektllıunun bu suretle yUltael. Bunlar haricinde kalan zamlar tü· fında toplanan manevi kuvvetlerin ve rakı nakdiye hacmini tezyit etmek. rına gösterdiği rağbeti misallerile an· 
t~ bUyük kfilfet}(!r arasında ctım- m~ olması yeniden alınacnk bttçok tün, ispirtolu içkiler, kibrit, çakmak ta- fedakarlıkların yokün() heplmi:ı biliri:ı , tedlr, latmıı, bu yolda kaydedilen terakkile 
urlyetln programlaştrrarğı şlmendi - malzeme ve teçhizat dolaylslyle mil. şı müdafaa vergileri!e tiyatro ve sine· ki ve herkes bilir ki hududsuz ve ölçü· Kezalik yüksek heyetlnlzln malQ • ri belirtmiı, dünya vaziyeti dolayısile 
er, 811, maarl! gibi ebemmiyeUi mev· ll mUda!aa te§kildtmm tııbtatiyte ar. ma resimleri gibi umumiyetle keyif ve ı süzdür. mu olduğıı Uzere harpten çok evvel vukua gelen güçlüklere rağmen ziraat 
zulanmızm lnklşsf ve fnaıtyetlnl ida- tan nazart lhtıyaçlıırmı ka~ılamayı eğlence mevzularına taall~ etmekte o UIRAÇ EDİLEN EVRAIU başlıynn sınnl kalkınma. ve büyUk zl. sanayi, maaden, ticaret, münakalôt ve 
meye bfihe.ssa dikkat edildiği dllşü • temin eyllyecektfr. lup ıimdiki ıartlar altında bu mevzular NAKDiYE raat ve na!ia işlerine fevknlAde va.zL nafıa iılerini başarılan muazzam işle-
tı1llllrBe yemneğe mecbur bulunduğu- .l'tl.tÜ.lYE BÜTÇE ll\DEK1 · dan elde ecilecek azami varidattın a- .Mtısaadenlzle bir noktaya temas yetin imtldadınca d:ı mUmklln oldu. ri saymıı ve sözlerine devam etmiştir. 
muz zorlukların azameti ve arzcttlği FAZLALIK lınmosı en tabii ve en doqru hareket edeceğ'lm. Bu ka~ılıklıırdan bir kıs. ğu ltadar devam edilmektedir. Dev • !cinde bulunduğumuz fcvkalôde va· 
tevazUnUn ehemmiyeti daha lyl anla.. tarzı olduğuna ıüphe yoktur. Bu me- mı Cümhurlyet merkez banka~n ka. ıet iktisadi tll§CkkUllerinln ve diğer ziyetin umumi hayat üzerindeki tesir-
oılır. BJ.nacnıı.10}11 yeni sene bUtçesl · Maliye bUtçeslndckl fazlalığın yanda çay ve kahveden ilaveten alın· nununa tevfikan evrakı nakdiye lhra. bUyük 7Jraat ve nn.fia teşebbUslerL lerini gidermek veya hafifletmek üze-
nin ve dayıındığr malt tedbirlerin tah '<6,67~.000) llraaı SUmerbank, Eti - mcm düıünülen resmi, bu ınaddele:i cına mUeaslr olduğ'undıın tedavUldeki nın taazzuv devre.sinde hazine kefa. re hükümetin aldığı tedbirler milli ko· 
lltlnde bugllnltU fiartııırı ve neticeleri. bıınk ve ziraat lşletmcleri kurumu· devlet inhisarına almak surctile istifa- evrakı nakdiye miktarı etrafında en. ! letlyıe yaptıkları lstlkraZ!ar bu BU - runma kanununa istinad eylemiıtir. 
n1 göz lJnUnde bulundurmak lUzumu nun scrmayelerln1: mahsuben bu da... sı hakkında takdim olunan layiha da dişe verici bazr tell\kkilere mahal kal retle son senelerde de devam etmiş Tatbikatın verdiği neticelere ve yeni 
ıMydandadır. lrclcre verilecek meb:ıllğ knrıwğıdır. yüksek meclisçe bir ilaç gün evvel ka- mamak Uz.ere bu hususta vaziyeti ay· ve hazine kefaleti dolnyisiylc bir mlk ihtiyaçlara göre :ıaman zaman tadil 
GELECEK SENE tÇlN VAADLER. (500,000) lira Erzurum vo Erzin • tebaruz ettireyim ki gerek cay ve kah dmlatacıı.k bir kaç söz s<5ylemeğl fal- tar emisyonu ihraç eylemiştir. Harbe gören bu kanun yalnız mali bakımdan 

LE OELlUtYORUM can belediyelerine yapılacak ikrazla- bul olunmuştur. Maamafih şurasını da deli görmekteyim. takaddüm eden senelerde memleke • verdiği salôhiyetlerin ne yolda istimaJ 
BÜtr,e yck\lnunun demin de l§aret rın, (l~Ö0.000) lira da husu.!1 ldarele. ve inhisarı gerek tütün ve İçkilerin mü FevkaltW.e hnller mUvaceheslnde ar tın bu 1!18h!llardald eltaiklerinl sürnt- edildiğini kısaca arzedeceğim. 

rin mQterakim borçlarının tediyesini dafaa vergilerine yapılan zam, şeke· tl\n masra!lamnı:zı karşılamak için le tamnmhyabilmek için lüzumlu me. Ma!Om olduğu üzere milli korun-
ettlğ'im yUksekllğlne rağmen önUmUz temin için bu idarelere verilecek "D'le re oldug~u gibi, bu maddeler İ'"in milli dil ıa ma kanununun muhtel"ıf tatb"ıkatı ı,.·rn 

hlzm U " takip edlıecek finansman atatemlml%.I ti lmkl\ıılarm vakUnde temin e m~ .. 
deki ~e için yeni e er veya ballğin 1942 taksitlerine muka.blldlr. korunma kanununa müsteniden tesbit azam· hadd" 100 "iyon f' d ·b 
mevcut hizmetlerde bUyUlt inkl§aflar ytıkaek heyetinizi esaa 1Ubıariyle ye. olmasının faydalı neUcclerlnl bugün 1 1 mı ıra an 1 O· 
vaadiyle huzurunuza gelmcdlğlml.zl (6,150,000) lira. maa§ ve ücretlere edilmiş olan şimdiki satış fıaılarını'l ni vergi ve istikrazlara. mUracu.t tar görmekteyiz. lstihsall arttırmak ret bir sermaye tesblt edilmiJtir. Bun-
nçıkça arzetmelc isterim. Fa.kat he • >·apııan fevke.l!l.de zam dolayısiyle hu artırılmasını istilzam etmiyecektir. ~ııda te3blt et.mi§ bulwımaktadır. msksndlyl" yapılan ve menıleiceUmlz dan muhtelif işlere sabit ve mütedavil 
men flt'lve etmeliyim ki içinde bulun. suaı idare ve belediyelerle bir kışım YENi VERGi ZAMLARf Harp lhtimıı.llerlnin belirmeye başla.. •çin yeni bir!!eY olmıyan bu fınans. se~maye .olarak bugüne ka~ar tefrik 
duğumuz şartlar altmda devlet hlz· ınnlbak btltçelere yardttn olarak ko.. Yeni vergi ve zam mevzuuatında dığr ınralardn te.miıı olunan kredi ve nıan usulUnlln hatıra gelebilecek mah edılen mıkdar 80.576.000 Jıraya ba-
meUerlnin en bllyüğü olan milli mu. nulmu§tur. (1,500,00<)) lira. muhtcl!! son olarak fevkalôde kazançlardan a- tst:Umwarla. harbin bs§lama.ımu vel· zurla.rı bugün reyelAyın görlllen ve liğ olmaktadır. Soılıco tahsis yerleri 
da.tan l§lerlnc Ul.yik olduğu ehemmi. yardımlar kar;Ilığıdır. 19il bUtçe - lınaca~ vergi hakkındaki Jôyihaya te· yeden 1940 yrlmdanberl vasıtalı ve Atiycn tahakkuku beklenen faydalnrı ,~unlardır: 

t 
verllm ş ve g""en sene de arzet. sinde mevcut tah.sl8ata ruı.veteıı. muh mas edeceğim. Sermayesinin normal vıuııtaaız vergilerde yapılan znm ve Ue mukayese edildiği takdirde fay_ S~.909.000 lirası Ticaret vekôlcti 

-,. taç köylUlere toprnk tevzii işleri için ı· · d · d f • ı·d li 1 1 emrıne 
mi• olduıı..•m '"'bi ibu hlzmetıcrtn, u. ge ırın en zıya e evKa a e a va ve lhdaslar ve &ktolunan dahlll istikraz_ dalı tara!ınm galip olduğunu tesl m ' 

.. 6 " t>' 3615,000 ve yüksek mecllaln üzerinde • f d ı k ld ed 15 540 000 lirası Ziraat vekôleti mumt vaziyetin her tUrlU inkl§afian· }eraıtten ay a onara e e ilen bü lnr bunu mUcyyettır. Biraz evvel ar. etmek muva!ık olur. . , 
a.Hlka. ile durduğu milli emUl.k tamir yük kazançlan yalnız normal zaman· .,., l l emrine; 

nı ka~ılıımnğa mUsalt bUtUrt tedbir- !Şlerl tçtn de (700,000) lira konulmu§ zettlğim veçblle fevkalAde vaziyet EMİSYON MASRAFIN c...,z• B R 7 •300.000 lirası iktisat vekaleti en• 
lcrf alab ıecek bir durumda bulundur tur. lora mahsus vergiye tôbl tutmakla ik- doloy1B1yle lhda.a olunan tevkalAde JUSMINA TEI'-ABOL EDlYOlt 
mak için h!çb!r fedaltf.rlıktan kaçı • , Dil fifa edilmesinin adalet icaplarıle telif verı;ilerd~ btr kısmı fevkalAde men. Bunlardan başkıı bir de Merkez rine. 
nılmamı<tl,ır. yunu umumiye bütçesindeki !at- edilemiyeceği meydandır. Arzettiğim balar meyanına ldhal edilmek mre· banknsmca altın k&r§ılıklı ava.ıuı vo Geriye kalan bir milyon seki:ı yüz 

· km (10 000 000) lirası fevk ıA.. tah ı • "h b d- M ·ı h ı t bin .ıra da dig· er vekaletlerin emrine Yilltsck mcı.-ll!in de ma.lQmu oldu- ' • n ..... e ayı a, u uşunce 1 e a:ıır anmıı ır. tıyıe bu menbalar ayrıca. takviye e- bazı da.irc.lere alt bonolar mukııbllin· 
st.ııat kar.,ılıklarında d"""" bo l E h" b" 't' ı h ·ı ı verilmi•tir. Milli Korunma kanununun ,,.,, UzcMc, mıırı müdafııanm' hazara ı " n v 6 .. n rı; n - sası ıç ır 1 ıraza mu e ammı 0 mı· dilm~ bulunmakta.dır. ıle tedavüle çıkarılan evrakı nakdiye $ 

&" rm !alz: ve itf k lJan... ıt f 1 b d t ddMt b b. ı mevzuatına giren tedbirlerin alınması 
alt norm:ıl ve devamlı hizmetleri dı- 8 ar!Jı 0 - 8 as 11 yan u mevzu 0 ere u se e 1 0 a· FevkalA .... var1'"-t mcy"~~d" bu • ııln ted&vül hncmlnl olduk"B mUhtm 

konul bu tı .. _ .. _ b·ı k A k f k ıad k """' ~ ........ .. " bakımından alôkadar vekaletlere veri-
mndakl tedbirlere alt ihtıvnçlan, u· 'f 1.._mkUl§t~~ ... M-tsu(re e mevzuu~ 1 ece yegane no ta t!V 0 e a- ı nisbctıe nrtırdıx.. .,.örülmektedir. Dün ~ ,,~ ası..,. ............. 35 000 000) ıı zancın tesbitindeki isabet derecesidir. duna.n b r lcısım mcnabl COmhurfyet 60 

., len mali imkônları bu rakamlar ifade 
muml vn1Jyetln lnki,af tanına ve bu • • raya merkez bankıı.'lltıa. uzun vadeli borç ya harbinin dördUneü senes!ne yak -
nunla mu\•azl olarak nlmo.n bu tedbir çıknnlıruştır. Takdim ettiğimiz lôylhadoki hükümler- mııhlyetiiıdcdlr. Diğer borçlarımızın la.gbğı ve bu sene 361 milyon lirayı ve i:ıah etmektedir. 
lrrln §Umul ve chemmlyetl dero<:C31ne Vekil bundan sonra 4.100.000 Iİ· ble bunu azami derecede ~emin icin tat kar§ıhğ dUyunu umumiye tıntçestne bulan milli müdafaa lhtlyacmm dev. DIŞ TiCARET 
,._ ~ıı bul•mmnktn ve fevkalMe tahs1. ra zat maaJlarına, 7.426.000 lira jan ikini mümkün gördüğümu:ı büJUn ted· muntazaman ve tamamen konduğu let biltçesinln umumt yekQnunun da Dunyanın her tarafına yayılan har 

t şeklinde tedricen verilmektedir. darma ve gümruk muhafaza teşkilôtı- birlere müracaat edilmiştir. Halen en- Cibi :revkalı'-de tahsisat kıır§tlıklıınn. ı:eçliği göz önUno nlınınnı. bu ttbep. bin tesirile bütün memleketlerde ihra-
aensıeyh mil 1 mUdafaa tnhs'.sab. na, 3.022.000 lira Sıhhat ve içtimai cümenlerae tetkik edilmekte olan lô- le ynpılan emi""onun fhtıyarı gayn cat esaslı takviyelere tabi tutulmakta 

yihanın yuksek meclisin isabetli kcıro- dan doğan borçlarmuzm da etıraUe _,, ve harb sahasının etrafında kalan yur 
l önflmllzdekl sen" varac:ı~ yekQ. muavenet bütçesine, 9.000.000 lira ödenmesi maltsadiyle mezkQr bütçe· kablU içtinap olan bu masra!lann an 

"U şimdiden kestirmek mOmldln de_ maarif bütçesine, 1.690.000 lira fa. riyle istihdaf ettiği maksada en uygun ye mllmklln olduğu kadar fazla tah.. ~k cUz't bir kısmına. tekabül ettiği dumuza karadan ve denizden nakli· 

'dır. külte ve küllür müesseselerine, 1 mil· bir ıekli alacağına ıüphe yokttJr. •--'-Ur ed""'. Avn~a "e'-"a bo,... -k . yat fevkalôde büyük :ıortuklara maruz v k" b slsat vazedllmektedlr. 'Netaklriı geçen ~ ... .... ... ,, •• ..-
J R GONDE tr: MtLl'.'ON MA RAF yon 169.000 lira Yüksek mühendis e ıl, undan sonra vasıtali ve va sene dUyu.nu umumiye blltçesinde 25 Hnde temin olunan ve mlll1 mllda1'a- bulunmaktadır. Buna rağmen 19.41 yı 

• • mektebi ve teknik okuluna, bir milyon sıtasız vergiler tahsilôtının memnuniye· nnın fevkalAde masraflnnııa kısmen tında dış ticaretmize gerek ihracat, ge 
Mnmnf h bu huır.ıetn .bir fikir ver· 499.000 lira nafia bütçesine bir mil· ti mucip olduğunu, bunlar vergi siste- milyon lira mlktArmd::ı. olan bu tah. karıılık teakil eden bu mebtıllğ yü. rek ithalôdda geçen seneye nazaran 
k içln şunu arzcdeyim ki 1941 yı. yon 603.000 lira ziraat büt .. ~sine zam mimizin iktisadi bünyemize azami de· sisat tasdiktnlze arzolunan bu bUtÇe bir fazlalık göstermiştir. lthalôt gecen 
da Ull Udo.f sraf1 rta .. ( d I d • • d ı1 de 25 milyon Ura.ya çıkarılmıştır. zllndcn tedavUl hacmında hAsıl olan 

m m na :ına an o • yapıldığını toferrüatı ile anlatmıı ve re:e e u~gun esas ar aıresın .e ~ap tezayUdil harbin d1SrdUncU yılının e_ senenin 68.9 milyonuna mukabil 74.8 
ma olarak gtlnde bir milyon lira varidat bütresine gererek •unları söy· dıgına .. ıjaret olduğu.nu belırttıkten EVRAKI NAJU>İYE FAZLALIÖI milyon liraya, ihracat da geçen sene· 

" " w ıflğlnde içtinabı kabil olmayan bir za 
tutmu~ oluyor. Duna fevka.Ude ta.hsl- lemiştin sonra ıkı senedenberı kabul edilen nin 111.4 milyonuna mukabil 123.8 

h kk d ki tı t kra 1 di bü kOn • • Bu maruzatrmla revka!Me talı.si • ruret olarak knbul etmek hAklJtata sat !l m ::ı maruza ma e r .. 19A2 1• 1 .d t 39 A •
1 

vergi zam annın a ı tce ye lerını milyon liraya baliğ olmuıtur. 
l .. ma ı yı ı varı a ı .. mı • ı . . k b • _ 1 sat k ~""lar d n1 ,.,_ uygun olur. 

füınmek Uzcre ştmdll k adt bUtçenln yon 328 OOO 1. t h • d"I . t• ehemmıyetlı surette a arttıgını soy e· a.!i'..... mm ma e para u.ua.· Bu sene zarfında muhtelif memle-
f k d 1 •·-h to. . ıra a mın e ı mıı ır. • • 1 • - 1 d • • cı vesalr IRlr tıe elde edilen cOz'l kı. Bununı:ı. beraber evrakı nakdiye 1 mnııra rsrruna ar ...- a goçcce. B" 1 trğ· "b" h-k· t mıı ve suz erıne foy e evam etmııtırı ketlere yeni ticaret ve tediye an aıma 

ğLm. I~,~~ evv/k. arze.dı ım hgı .'•I .u ume 1 Geçen sene bu mikdar 42.320.000 smıından mnndnımıın kAmllen dahlJI hacminin ihtiyaçtan fazla artmasını lan akdedilmiştir. Bilhassa münakale 
ayı asın a ı varı at ta mın erı o za- ld - k "krk 2 108 000 ve harlct bo~lard:ı.n ve vergilerden önlemek hazınccc en başta gelen bir h r 

•,tASRAF Bt)TÇESt: man ide bulunan sekiz aylık tahsilôt 0d u~buna tt" 90k~e, - edsı Aı 
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: b t.' d tuzum ve uıruret olarak tcll\kkl edil müıkülôtının bertaraf edilmesi 0 ın· 
1942 maıı yılı ıımtçe.sintn ma8rııf k 1 • - en ı are ır ı yuz e ... nıs e ın e· terekkUp ettiğini ve bu kabil porc;la. de bu memleketlerle olan ticari mlina-

ra am arına ve yemden konulması du d. M af'h 1 d k. nmmn itfası için ileriyi NKrmek zlh. dlğinl ve bu mal<.sntla muhtelit ted· 1 kısmı 356,316,018 lira olarak te3bit ıünülen vergi ve zamlara istinat et· ır • . a?m ı g~çkeı·~· sedne er_ "., ı M mdu· 6V birlere te\•c83lll edllcl ğtn1 ve bu me- sobetlerimizin artması beklenebi ir. 
<ıdltmf~ bulunmaktadır. HllkQmetce m kt .d. ilk 1 dk'k" 1 k L 'IA tad ınkı~afın eksı ıgı e gozonun e niyetiyle ve mUtezaylt bir cclıd 1'C DıJ ticarette bir taraftan ki ring ve 

e e t ı. e ı ı on ay ı ta .. sı ot 1 h gayretle hareket edilmekte olduğunu yand:ı kUüetıerc mal olan çarelerin f 
takdim edllml;ı olan blltçe lAyihruır üzerinden yapan ve nisan gayesi iti· tutu urs_a ayv~n zayia}ının nihayet de lhmııl edllmed!.ğtni nrzetmck iste. takas yolu ile ve diğer tara tan ser· 
nm haZ?rlanması sırnsmda ancak se. berile iki aylık tahsilôt netiçeleri elde 7 • 8 ı gcçmcdı~I anlaJılmaktadır. Bi· izaha. çalıştım. best dövizle alıf veriş ~eklinde mübo-
ldz aylık tahslll\t rakamları elde bu. edild:kıen sonra bunları bir ke•re da· naenaleyh memnuniyetle arzederim ki Şimdi mUsaadenlzle tedavüldeki ev rlm. dele hacmini çoğaltmağa çalıımakta· 

• j - bi ·dd rakı nakdiye bahsin ı B BU l'ARAJ.AR TA1.IA~JtYLE llA- ı I" ı oı. lımuyordu. Varldııt tahminleri bu ra- ha gö:ıden geçiren encümen hükGmc• mustesna r şı elle gecen kışın her e geç yorum. u ZIN'Eı·E KANALIZE EDtLtrOR yız. Memleketimize üzu'll u o an m 
kanılara. ve &ıllmUzdek1 sene için ye. tin tahminine nazaran 10.239.000 li· balt!m~-~n verdiği _sıkıntının tesiri zan- mevzuda geçen sene bilhassa ka.nJı· ların ithalini kolaylaştırmak için ser· 
nlden konulmaııı dUşUnUlen ı!evkalA.· ralık bir fark bulmu~ ve bunda hü· nPdıldıgı kadar agır olmamıştır. lıklıırm mahiyeti ve nlsbeti bakımın- Devlet masrafian ;ıekllnde piyas:ı.· best dôvi:: tahsisine ve akreditif lcüıo-
de vergt ve zamlardıın alma.bitecek kumetle de mutabık kalmı}tır. FEVKAl.ADE TAHSiSAT dan vermiş oıduğum l?..ahatı tekrar ya atılan p:ırnlann tıı.sarrul ve istik. dına devam olunmaktadır. 
varidat miktarına g,._e h...,., ... ln"....... ctmlycceğim. Yalnız tcdavW hacmin. raz yollarlle hnz!neye tamamen ka_ ~fa ı""e VeVilimiz bundan sonra 

u• ~-... ___,., Diğer taraftan Jİmdiye kadar adi Geçen sene oldug· u gibi bu sene .., " 
-ftsraf bUtr-esi yek"n d" b •"h 1 de harbe tekaddllm eden senelere nis nallze edlldı'!'I, vnnl maruf l•tiJahlyle muhtel"ı( mean}elcr,. Ve bu arada. 
..... " u u ~ u ""' m n bütçenin varid<ıt mcnbaa'.arı arasında de adi bütçe varidatı tıaricindo kalan b ,,_ " ""' " 
neu~"'rfne U"'"'" olar"!• '-""nn " belle görmen fazlalığın ne gibi sebep cırcult'nln tnm -·-ttc , ... ..,,.ı.knl etti. altın m,,.,,._ı.....ı~c de temas etm\ş 

"""'"' .,.,-. "'~ uu6 ' m~ bulunan tütün, luz ve ispirtolu içkiler menbalardan elde edilebilecek bütün ....... ......,....n '°" ~ 
ML T Ayfbe.nm ene"--ende te"·'kl he terden ileri geldiğini tııhlll ve izah c. .ıw •u ~radıı -"ylenmez. Faknt bir ta· ve -"zlen·nı 1942 bU•,.es.ne getire· 

...,... um ~ - müdafaa vergileri milli müdafaanın varidat, Milli Müdafaa ihtiyaçlarına 0 ' " '" ..., :ıou .... 

nt1z bitmeden 1941 Yllmm 11 aylık fevkalôde tahsisatına karşılık tutulmak kurıılık tutulmuş ve ayrıca yüksek mec- dcceğlm. raf'tnn miklan artan vergiler ve dl. rek şunlnn söyl~iştiT: 
tahsDD.t nıka.ınlarr belli oldu~dan üzere adi bütçeden çıkarılmıştır. lito takdim cttfğimiz fevkalade tahsi- CUınhurlyet merkez b3nkasının en ğer te.raftnıı tedavUldekl evrakı nak 1939 yılma k!!.dor vergi Uıhfifle-
varfdat tahmlnl .. ri bu ra'--mlara g" t 1A ·h ·ı k C{Jn neşredilen haftalık vaziyet cet · diyenin #ıız:l:ısmm geri "•knmcsı ı. ..: y"lunAn eeMret ve muvaffaki-

~ u. VERGi ZAMLARI scı ~yı ası e ıimdili istenilen 120 mn • "" • • v u 
re yeniden g!Szden geçirilmiş ve hn. .•. _ yon lıra mur.hasıran muhtelif müdafaa vellne gcıre tedavUidekl evrakı nıık • çln alınan tert!bat gtttlltçe daha faz yetlC" gidilirken harbin tesirlcr.ı. 
ldımethı tahmlıılnden 10,239,000 ıım Bu arzettıgım esaslara gore, yapı· hiz:mctlerine ait b 1 t dlye yek\lnu 592 milyon Uralık bıınlt. ı:ı. tesirini göstererek bu vadide d:l- dohyısile bu yolu muvakkaten br 
fazla bir yeldıı:uı vantmı!Jtır. Bu sa. lan hesablar neticesinde mevcut vari· u unmuş ur. not bulunmakta fdl. Aradaki farkı hn iyi neUecıcr alınmasını mQmklln raktığnntz gP:ıi i k dt'fn 1940 scnc-
yede, btı~cnin hazırlanmıı.sı sırasın· dat menbalarile yeni vergi ve zam· I ME~LEKETIN. HAS~ASfYETI tf'şkU eden 363 milyon lira m!kda • krlmnmak tçtn bır &ebe)) gtirUlme · ı sinde ve ondan sonra 1941 de, yi.. 
dıı. muvazenenin muhııfazası: zıınıre~ lordan mürekkep olmak üzere önümGz Adi butçcde mılli mudofaa grubu· rındakl tezayUdün aebcplerl §Öylece rncktcdir. ne muV3.kknten yeni b:ızı vergi 
tiyle nıızara almmamrş veya. sonr:ı. • delci sene varidatı 394.328.000 fira na oyrrlan tchsisat yekünu 101 mllyo:ı kah olunablllr. Nüıııyet ihraç olunan evrakı nıı.k. ve Z&ZDla.r k:ı..bulü zarureti hasıl 
dan meydana çıkmı, b:ızı libUyaçıa. tahmin edilmiJ bu!unmaktadır. 1514•000 liradan ibaret bulunduğuna Bir kere her şeyden önce plyasııdn dlyeden !evkalAde tnhsl.sat kıırşuığı. olmuştıu-. Bunun önUmilzd ~d 6Clle 

rm da karş11anmMı mllmklln GörD. , Vergi zamları, umumi surette 1940 göre önümü~deki mali yıl ba~ınd~ mü mtııxı.dcle Ye eıçU vasıtuı olarak ev- nı teokil ecr..nler CUmhurlyet merkez için de bir miktar nrtırm::ı._1< mec
lerek bu husuırt.n encümene izahat ve ve 194 l yıllarında kabul buyurulan- dbof

1
.°..a 

1 
tahksısatı. 22 1.Sl4.ooo lıraya rnkı nakdlyeye olan lhUyaç bakımın. bankasın:ı kar!Jı uzun vııdell birer burlvetindc kalıyoruz. Vatandnş

rilmlş ve ka.bu1U muvafık g6rlllenle· lar gibi, hayvanlar vergisi, damga, 
1 
° ~~ od a~a tır ~1 ~ecen sene. bu suret ılan senelerce enel ktı!i gelen mlk. borç mahlycUndedlr. Yukanda c.la ar ların;m bunu ynpma.;;.n hi?J sevke. 

in tah.s!satı dıı ll!ve (ldDmek suretly pasta r.akliyat resirnlerile muamele ve e 1 0 0 v.errlmıı olan mıkdardon tarm sabit kalmıyarak memıeketin zcttlğlm veçhile bunların aüratie it - den ıocbcplcrl takdir edecE'kleıine 
le mlW'at bUt.çes!nln umumi yek\lnu muhtelif maddeler İstihlôk ve nihayet 60•5~~~000 ~ıra_ fo:.lad~~: Ş~~:s~nı h~ lktlsadt tnkl.şn.flyte ve mllll geliri ile falarını temin için diğer borçlarmuz ve f'CÇell .scnelerdı> olduğu gibı 
dcmJn aruttlğ[m miktara ballğ ot • ihracat vergilerine taalluk etmektedir. men ~ a~e .'° eyı~ 1 mı 1 mu 0 aonın mtitcnaıılben bir tezayüt lrae etme.'!11. ıJlbl bütçelere bir lıı.rafto.n geniş tah hllkfımetic c~ bir' 'h yaparak şim-

n.+.• G k 1 •1 • d senelık ıhtryaç mıkdarı maru:z.otımın ba nl tablt gl5rmck ve memleketın iktl· "'- t k ak•- Um! U ö dUll>U c·ık·ı sıknıtılı gün!,,.,." 1·--'-· olnn m"'if .... r. ere zam mevzu arının seçı mesırı c ·~· . • • ...... a onm .... vo m ' n s r ı;. • ......... l,;<J,W 

Ml tıütçestne nıı.z:ıran mın'ZUU bnlı. gerek zam nisbctinin tesbitinde son i· ıırı~a ~a. t~mas ett~gım g'.bı, umumı ıuıclt 1nklşaftyle muvazi giden devlet mUz bUtün tedbirlere tcıvessUl edlL fednkar.ığn seve seve katlann.cak-
•- s~ bu k 11 k• l"k 1 .b • d·~· t• 1 vazıyetın. ınkııaf seyrıne tabı olarak a- bütçesinin 5<}-eo ml!yon lira t,..nde 1 • im A da •1 soı.an .. ı;u m yon 11.rıı !aZlalığm ı sene ı ccru enın ver ı~ı ne ıcc er _ _ _ _ • . ı.• mektedlr. :ı.rmn emın . ynı ?.'lman mı • 

muhtelif bUtçcler ar "lıı tcVZi şek de göz önünde tutularak bugünkü va· lı~ması luıumlu .eorulecek ~edbırle!ın bulunduğu zamanla 400 milyon lira. Bu maruzatım buglln tedavUlde lbu li mUda.fnanm vefknlfıde masraf -
llDI izaha geçmeden ev\ '1 ne gibi hlz ziyete oöre mükelleflerin ve memlcke- ıumul .ve .ehemmıyet d.erecesıne baglı· yn yaklB.§tığr bu zaman arMında bir lunnn evrakı nakdiye miktarını en. l:lrmı kneyl:ınmğa II13hsus fsUk-
metbıere tknhsls edildi ı altkmd'- top. tin ik1 trsoddih~l~adliyektin1i lazyik etm~yedcek ~~i ~~tef:,~alı:~~ m:,~r~ı~ı ~~l~~n~~d~~ tnrk buıunmnmnın zıınır1 oldutunu dlşcll mııhlyctte teto.kkl etmenin hn. mE"lara nit bono ve tahvilllcrln 
hl lr :fi lr vermeğl f ydalı buluyo. esas ar a · ın c amaya azamı ere f •1 t h . k" 

161 
kabul etmek yerinde olur. Tezayüt. Jdlcııte uymııyacnğını tebarüz ettirir me."l'I' eket hizmetlerini kendi men-

d d 'kk t d'I . t' Ş k • t'hl"k oaya verı en a sısatın ye unu ten bir kısmınm d!l fevkala.de vaz:.lyet f l lif d mahiye•'-' rum. ce e ı a c ı mış ır. e er ısı tı •1 r d "b t "k .. d zııuntndııyım. unt erine tc e en ı.i.u. 
ss Mtı.YOSTJN T.All l F.DU.DlGt !vergisine yapılan zam, dort ay kadar m• yon ıra an ~ ~r~ ~ en ~c~e ıçın k e dolaylslyle iktisadı şartlarda husul \..:"ti! burada 1940 ma.11 yılı bUtçe· göz önünde tutarnk bunlva da. 

1..,.1.w .... 1•• ' evvel cekcr fiatlarının yükseltilmesin· zam,an, zaman ° u üduyufr ugh~nuz 
1 
° bulan gayri tablillkten ileri geldiği nı- b .. yük ~ ·· te :k) • 

.... w.a;, ! . A • nun ar.o ve esasen m 0 aa ızmet e· sinin 1030 yılı b:.ı..r,csi ile mukayese. u ra6 ..,.... ı;os rece er.o~ 
Farkın 33 milyon lirası umumt mu· den mulevellıd hasılattan bır kısmının . h . d'I • 1 f b g1SrU1mcktcd1r. r. .. ı J .. ı>mL~ ve h::ızlne vaziyetimiz halt f;iiphe etmiyorum. • k . . r111e ta sıs e ı mıı o an tasarru ono· 

vaz:eneye dahil teırkll!ıta. att rnan• ve vergı olara hcızıneye alınmasından ı· 1 h ı· 'I bu "kd 361 il UntAr. EDiLEN l'ARA kınJ:ı Jnları söylemiştir: 
v .....,. b k fi . arı ası atı ı e mı ar m yo:ı ?>" 

OcreUcre vapımn fevltalAdc z.'.l.mlarn aret olup şe er ıatlarının yemden 271 000 ıı· • b ı•w 1 T " ı b b ı k • •ıraya a •g o muıtur. ama· 
ve yine bu z.:lml r doııı...,"1ııtyle ınuru:ıı arttırı rrıa~ına se e o mıyaca tır. k • h" 1 M ,, men a~ err ma ıyottc o an ve esas mu 
idare ve belediyelerle bir kımm mUL ŞEKERE YAP/LAN ZAM dofaa te~kilatının bir cüz'i jandarma, 
hak bUt~ dtllrelere yapılması kabul Bilvesile ıunu da arzcdeyim: Şeker g1.imrük ve orman muhafaza tcıkilôtı-
olunan yardımlara ıılttlr. fiatına yapılmış olan zam dolayısile nırı masraftan bu rakama dahil olmo· 

"12,800,000., lirası muhtelif borçla_ mevcud stoklardan alınması !Cızım ge· dı~ı gibi, doğrudan doğruya melli 
rın !alz ve e.mortısmanlarr karr.ltğı, len 11.293.000 lira resim farkınden,mi.idafaa hlzmelicrine taalluk eden iş
(9) milyon Uram muhtelif mllesseae ,3.500.000 lirası fakir ve muhtaç hol- ler için gerek umumi muvazeneye de
ve t~kktifte'l'e eermayclerlne mnh • ka ucuz şeker tevziini temin etmek ü- hil muhtelif bütçelerden, gerek demir-

EzcUmlc taclrlerlnılzUı hariçten tc HAZ/NE VAZiYETi 
min ettlkleri kredilerin harp doıayL Yüksek meclisin Cümhuriyet maliye· 
siyle kesilmiş olması tic:ırt senetlerin sinde ana prensip olara\ koyduğu ve 
çoğalmııaıncı. vcı bir kısmının banka.· zaman zaman kendini ~österen ikti
lar kannlllcı reeskont lçlıı merkez ban sadi veya siyasi buhranlara rağmen 
kasına gelmesine ve blnnetioc Uca. - daima tatbikine muvaffak olduğu 
ıi ve 7Jrat lhUyacJar için para lhro.cı. denk bütçe esasının mesut neticesi o
nıı sebep olmııktaadır. Neteklm Mer - ı larok senelerden beri devem eden te· 
kez oonkasmm yukanda nrzettığim diye intizamının, hazine kredisini gün 

Fuzuli'den seçmeler: 
ı~a.lcr mWlctııı tat, ger lstlguAda 

istersen Jtcm:ıl; 
S:ıltnnattnn gco ldm ol vftdide 

çoktur lbtlynç. 
Çekme taht.O tAç kaydın, bLBer.~ 

plilık gUzet, 
Kim uyl'ıga bcnddlr t.aht.U belMrr 

l:f6aa tt&ç ! 
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~i1~l<ib1:ıt:u,ı:tJ=J#l,J!=4•HiAI {~ !!~i~ii;sel 
Şarkta harbın AhlAk I v M.ll" p· H H T yeni bir a sız ıgın ı ı .ıya~go asan f;l,grı an 

safhası bu derecesi olmaz tahhlerı 
Bu harbin en mühim rneyda.."1 

:;:.~~k:: ofa~~:ın~ab~ Bakkallar iaşe müdürlüğünün peynirle-
tnıy=in ~ tefcrıiiatı tize- rini kokmuş peynirlerle degw iştiriyormuş 
rinde de dUI1I11ak ıstem1yoruz. Fa · 
kat hu muharebenin 1939 harbi· Tevzıat yapnn 00.U bekka.Unrm haber ahnımıştır. Alrumdarlar ıd-
nin ortaya çıkardığı yeni teknik ellerindeki stok kok.muş peynirle- detle takibata başlamf98.Tchr. Va. 
şaı1.ann karşllıklı tatbikatı oldu. l'i, kurtlu pirlnçlori, iaşe müdürlü- tendıı.şl:ar bu gibi mal verenlerı 
ğunda şüphe yoktur. ğünün verdiği mallarla değiştire derhal a.lA.kada.r :ma.ksmla'ra şikü-

Binaenaleyh bu harbi strateji rek iy.tlerin.i &-ıklamak istedikleri yet ootbileoeklerdir. 
battfl kazanım taraf için vereceği 
politik menfaatler bakrmmdan da 
mütalca etmekte fayda yoktur. 
Çünkü stratejik dunun hakkında. 
eöz söyl.iyecek mmtkide değiliz. 

Zehir kaçakçıları yakalandı 
Politik netiocleri hnkkmda da SÖZ Kaclirgada, şehsuvar mahalli'-! Bundan lba.şka Balatta Molla 
söylemeye IÜZU."ll yoktur, Zira bu sinde 68 numa:rnda oturan sab·. aşki mahallef3inde oturan Rıfkı. 
ırnuharo'benin Ukraynanm muknd kalı Seri<is ile kulaksız llampaı- 1 nm da dün eroin sattığı öğrenil 
deratmı tayin edeooğ:ı eskidenbe swnun eroin sattı:kları haber alm miş ve dün suçlu hem Fehmi adın 
ri malwmur. mış, dün ev basılarak yakalan· da birisine eroin satar.kcn, hem 

1939 harbi ortaya yem teknLK mışlarclır. Bu sırada Hampa~un1 de kendisine morfin yaparken 
ymi ekononuk problemler, po!ı .. bir büyüle paket eroini bahçeye suç üzerinde yakalanmıştır, 

Zahir kaçakçısı adliyeye tes
tik mefhumlar çıkardı, atmış ise de lbu da bulunmuş, her 

Bunlar ~riyetin küçük sılan iki suçlu kaça.kçılrk mahkt~mesine 
larla ve insan süratile ilerleyen verilmiştir. lim edilmiştir, 
kıtalan ikarşısma ilk defa harb a -----------------------------------
rabalarmı 'bir taarruz sürprizi o sı·r SarhOŞ Lokantacılar bira fiyat-
la.ra.k çrkaranlarm yaptığı te larının artırılmasını 
Gire be:nrıer bir tesir yapmıştı. 

Bilhassa harb teknViinin stra. Yuvarlanarak başını istiyor 
t.ejiyi değiştirmiş o!niası bütün parçaladı ve öldü 
Avrupa krtasmın en kısa bir za. Hasep oğlu Ya.kob :ıdında blıiıı.ı, 
manda sukutuna sebcb olmustu. 

Polonvanm on ~ gün<le ur rııuı.r gılnü gecesi mu.~telif yerler-
tadan kaÜanası, Nor .;c akını, He de içip k~· ini bllomlyeeek de 
landa, Belçika. Fransamn sürat- rec~e sru-ho§ olduJcta.n sonra. Nu. 
le yok oluvermeleri, Balkanların ru Ziya eokağmdn!ki Hayskul kız 
Giridin sukutu hep bu yenı 'e bir mektebinin yanındaki arsaya git. 
taraflı taarruz silahının eseri ıdı. miş sızmıştır. 

Filhakika, Almanya harbe h:3 Biraz sonro, uyanan Yoikob, gıt-
va kuvvetleri ile tank ,.e dığer mek istenie, fn.k.nt ka:mnlikta ar· 

mnm kennrmd:ıki yokuştan a.şağı
bilrliklerin iberaber çalışnı.ııarı e. ya tepetalıılay yuvarlarunrştır. Ya. 
sasına göre bir planla girmişlı. kob sukut son.unda başm<la.n ve 
Ayni z::ımruıda su.Ih z:ı.m~nmda muhtelif yerlerinden ağır sure.Uc 
Jıazı:~lanmış ~emmı}etli bır ek~- ya.rnlan.rruş, binız fi()ıll.l"l). da ölmli§
nomık kuı:vcti vardı, Bu ehemmı- tür 
yetli iktisadi !kuvvet, harbin gaye Va.kaya m.l!.ddeiumıumllikç eı-
6.ini elde edebilmek için n:emlcke- konmuş, ceset adiliye dokto~ 
tin ikt~;mcll kaynD;kJarmı:ı to~ ye muayencslni mUt~p GÖtflülmilş
k<in mudaf aa emnne verılmesı ve 

1 
.. 

b1mun planlarının evvelden hazır :ur. 

lanmış olması idi. Bunun için da Bog"'ulan bir polı"simizin 
ha önceden ofarsi nizamı tesis e-
dilmiş, ticaret ,.e siyaset müna- cesedi bulundu 
Sf"..bv""'ticri bu esasa göre hazırlan- Bir müddet evvel limanımız.da 
mıştıB · uk ıı... ·1 Avrupanın deı; lbir Romen vapuruna nöbet alma una m a;uı. v 'd eo~ıJ:-! d d b' ı· 
Jetleri gelen hnrbi görmüşler fi'. ga f?.1 en .;x;~ın ~ m a _ ır po 18 

kat eski telakkilerden sıyrılarak motör~en .. duşrnu.j_. ~ğul~tu. 
ask ln-+A • tte -•·onomı"de Selamının cesedı dün denizden 

er .ı.r..~, mya.se • \:A kanl dl· dokto F 
bir yeni nizam kuramamışlardır. Kçı mdefrş, .a ı~~\.,~ t ru .4n:ver 
Bunlara bir çok mi~aller vermek aran nıne 'w.sa vennıştır. 

mümkilndUr, 
Deınokra.~ler yeni harbin ka· Kokmuş pastırma sattı-

rakterini veren meselelere ya ğından mahkum oldu 
memleketin sınıfı bünyeleri. ya 
tıut hukuk ve iktisad telakkileri 
dolayısiyle gircrnernişlcr, karşıla· 
rına çıkan ihaı'b ii.feti ıle karşılas 
mak meaburiyetinde kalmışlar. 
dır. 

Bunun için müttefikler cephC'Si 
ilk anda sürprizlerle karşılıı.ştılar. 
.Amerika olsun, İngiltere olsun bv 

Heybeliadadn., manavlık yapan 
Hüseyin, kokmu.:s pastmna sa~ 
mrş, yclmlıuın.r:ı.k verildiği asliye 
sekizinci ceza mshkerneei tft.rofm. 
dnn Uç gUn hapis, 50 lira para ce
z.n.sma çarpılmıı;Ur. 

~------0·~~----

Al tın fiyatı 

içkili lokanta sahibleıi bel dı. 
\'eYc müracaat ederek bira fiaUa
rma zam edilmesini istemişlerdir 

Lokantacılnr şişeye 5 kuruş i· 
lfıve edilmesini ve biranın 45 kuru 
~ satılmasını ileti sürmektcd:r. 
ler. 

Müracaat iktisad mildürlüğti 
tarafından tetkik edilmektedir. 

Orta tedrisat dersleri 
kesildi 

Orta tedrisat müesseselerinde 
dersler bugünden itibaren kesile 
ooktir. Oğretınenlerin talebe du.. 
rumunu tesbit etmek üzere ka. 
na.at notu vent')e t.oplantısı Y')rm 
ya.pılaca'ktır. 

Diğer taraftan Üniversitede 
de yazılı imtihanlara yarından i
tibaren .başlanacalrtı:r. 

Tal ebenin okul kitap· 
)arı tesbit ediliyor 

Maarif vddlliği okulların kitap 
ihtiyacmı karşılamak üzere şim
diden gereken tedbirleri almaya 
başlamıştır. 

Vekii.let bütıün maarif müdür
lüklerine bir tamını göndererek o 
kulta.T tatil edilit'ken talebenin e 
lindeki kita.blann tesbit edi)m)si
n i bildirmi~. 

Margarin ve idrojene 
yağlarına el kondu 

Teşvikiye <:a.ınisinin avlu.sı..nu 
dolduran seçme kalabalik da, lX'
aim gibi bir şa.şlonltk inmesi ı. 

• -.inde idi, 
Bir hafta önce, o kadar dinç. 

""""·· . .ı':lll•eı neşeli, hayat ve irade ile dolu gc. 
rünen büyük adam mı ölmhştü?. 
Biz, burada on un tabutu önünde 
el bağlamak. onu el ilstünde taşı
mak için mi toplanmıştık? 

"Ölüm'• le "O,, birbirinden o 
kadar uzak seylerdi, ki ansızın 

1 oirle.şmeleri, bütün varlığımızı 
sarsan bir zelzele olmuştu. 

Hasan Hayri, adı gibi baştan 
başa hayrr ve hasenatla dolu bir 
ömür sürmüştü. Aile ocağında, 
i.cı başında ve insanlık 8.leminde 

~atım Denkf!r ve Ahmet Koba<'an onu hep bu ihayırlı srfatla tanı 
dık 

Mi ut piyangonun ı 9 mayıs (;;.enç İyilik onda teneffüs kadar ta· 
hk ve spor b:ı.yramı fevka!Me pi bii bir şeydi. Ben, kendisini, llk 
~osunun taf'1hlileri belli olmu§- defa ittihatçılan müdafaa ettiği 
lttr. 50 bin li~ !büyük i~trıunlye, gün görmüştfım. Heııkcsin titre. 
Ankcı.rada Belediye karşIBında GU diği bu heyecanlı hava içinde o. 
len berber s::ı.lonunda çalş.'Ul S:- zekanın, bilginin, iman ve hakkın 
lim DenkeT ve Ahmet Kubacan'ın menner bir bcylceli kadar senn 
ortak aldrkla.n bilete çıkmıştır. ve dıwgundu, 

20 bin limlık ikrami.yc :lsta.n· O gün içim ona kaynadı_ Vata 
bulda Üskllda.rda. Doğııncılar Me- na çöken gurbet ve istila havası 
sudiyc caddesi No. 6 da Arif Tek- içinde onun dik ıbaşrnı, bir sancak 
pınar'a ve yine ÜskUdnrda adının gönderine 'benze~~~· .. • .. 
neşrini istemiyen bir başkn vaıtan- •. So?ra ~na etbgı ~uyük ıyıh
da.sa çıkmıştll" On bin liralık mra· I gın rnınnetı de bu sevgıye katıldı. 
mi)•e Toluıtta ·Zafer lokantnsı sa. Dost _ol~uk:. ~~~l gördüğiınü. na 
hlbi Mu:rta.fa. Dönmeze, beş bin li 1 sıl duşundugunu .. daha ~ak.mdan 
rnlık ikrnnıiye Sivrihis:ı.rda z:raat kavrad~ .. Her f?W1 yenı ~~r ba
b~nltası ajansı iJl!llnvini Feyzi Mo.n.ı ~'\k gıbı: ~ı. o c:aniı ilım ve 
cu, njans vezned3.rJ Cahit TUrkiı.n, v:ıcdan hazınesın_ın _bir ~a.ska_ ı:ı.. 
aians muı.ık'ltıbi' Mustafa Bircan ve nltı~ı çakan derınliklenne gotür 
n~ njansrn Na.k•ı'..bent GdndU~ ile dü. . . 
v. b!ı.bi B kir Altm'rn ortak bile- Meğer Hasan Hayriyı böyle bı. 
ti~e ~rkınr§tır. Diğer ibeş bin Jira. !<:n sade ben değilıni§İm. Orada 
Irk ikramiyeleri Tn.rsus'da Dı:ınpı- ıommle konuştumsa, hepsinden 

benim içimdtu geçenien ciinle~ 
dim. 

Camiin avluzunu lıır w..iı~.eye 
döndiıren çelenk duYa1 I ve çi<:Ck 
lerle kuşatılmış trbut hu=urunı:la., 
birder.ıbire, haralimde b~ka bir 
manzara canlandı, Ycilln.öydelti 
yalının bahçesindeki gillı\!re ~öz 
lüğtinü kaldırarak. dikkatle ha~ 
kan aziz adamı, ~r daha ~örür 
gibi oldum_ Taze çicek ve gergin 
bir }aprağın hayat do;..ı ç~vc
si içinde, ölüm. ne kadu uz."lk 
hatta ne kadar yalandr. 

Sıcak yaranın, sarğ.u;ı ker.d· • 
dedir. Galiba hakikat.it. koııkun • 
tuğunu idrak cdem~y~imiz d 
bundandı, 

Baro reisi, mezar ba.şmdl\ki hı 
tn:besine: 

- Hasan Haynaıiıı ~aatı! 
diye başladı. Bu söz ~ncc her 

iki maıwıiyle güzel ve :loğrudur. 
Çünkü avukatlığın b"r hnk kuv
veti haline gelmesinde, avuka.Uı
ğın §e?'clli bir m..""Slek oluşunda 
Hasan Hayrinin himmeti, kimse
ye pay brrakmıyaca'k kadar on 
yüktür, 

Baro reisi onu kendine '\'e bu. 
tün meslektaşlanna şahsı ve mea 
leki ahlakı, bilgisi ile ~h bir ör 
nek olduğunu söyledi. Zamanla 
büyüklükleri artan faniler, yer yl 
züne ıııeyrek gelirler. 

Dün, Hasan Haynyı da içme 
aldığmı gördükten sonra. bir k& 
re da.ha inandım ki, kam toprak, 
dünyadaki !hazinelerin en büyüğü 
ve en 7.enginidir. Bu matem bir 
çatının altına mğmaz, Milletin 
başı sağ olsun_ 

HAKKI SUHA GEZGiN 
naTı k5yiinden çütçi Muhittin ça.. 
vÜşlıı, seyycJ" satıcı Abdullah Giııı 
kazanmtŞlardır. 

Ev meselesi yüzünden 
karısını yaraladı 

Dün Anadolu Kavağında bir ka
dının ağır surette yarala.nması ile 
neticelenen bir hMioo olm~tur. 

Kaza kurbanı i!<
ret gömüldü 

Burada oturan Fahri isimli blr oa. 
bıs karlllı Nurtyo ile yeni alınacak 

bir ev meselesi )1lzUnden kavga et. 
mlş, sinlrlorl bozulan Fahri karuıı 

Nurlyeyı boynunıl:ı.n ağır surette yn_ 

mlnmıotır. 

Yaralı kadm Cerrahpaşa hastaba.. 
nesine kaıdtnlmış, suçlu yakalanmıı:· 
trr. HA.dlso, etrafmdıı. tahkikat ya. 
pılmaktadır .. 

ISTANBUL HOltSASL"''l!'lo 
%~1% Plyntlan 

açllılt ft KftJ.HlllJ:f 

Londra ı Sterlln 5.24 
Ncvyork 100 Dolar 180.70 
Cenevre 100 İsviçre Fr. S0.865 

Madrlt ıoo ~zeta 12.9375 
Stokholm 100 1svcç Kr. Sl.60 

ESHAM Vıt TAl1Vtl.A1 
Türk borcu Tran§ l 24.Sli 
Sıvaa _ Erzunım 2-7 19.90 
Ytızde70 1934Sıvas.Erzunım I 19,00 
Srvu--Erzurum 2-7 20.03 
Yüzde 7 1941 Demiryolu n 19.113 

Aksaraydaki mUe83il kaza neUce. 
sinde yaralananlardan Ha.mdi oğlu 
19 ynşlarmda Fikrctin ccıı.a.zesi dün 
saat 16 da merasimle kaldınlml§tır. 

Cenaze Cermhpa.p ha.stahanesin • 
den alınarak Valde camlalne getlril. 
mi§, orada ikindi namazını mUtekalp 
otomobile konularak ebedi lali.rahat.. 
ga.hma götürülmUştUr. 

Konservatuara yatılı 
talebe 

Her yıl oldu<iu gibi, bu yJl da 
Ankara de-ılct konservatuvarına 

1 
parasız vnuh tal~be nlmacal..-tı~. 
Girmek stiyenlenn en geç eylul 
sonuna kıı.dsr :Maarif Vcldliğine 

' müracaat et.ınck-rl lazımdrr. 

Dağıtma ofisi kadrosu 
Ankarada t.eŞ<ili kararla.ştırı. 

lan dağıtma ofis.inin kadrooıınun 
liU şekilde tertib edildiğı haber a. 
hnmıştır. 

M:eraalmde Fatih kaymakamı R 
Karatekin, Donanma namına latan 
bul Denlz kumandanlığından d ,_ 
blnbe.§ısı Tevfik, b r pollB ve bahriye 
mOlrczcsl hazır bulunmuıtur. 

İstanbul belediyesı ve d nız ku. 
mandanllğı birer çelenk ondermlt
lerdir. 

1 Erbaa mektupıarı 

Büyük güreşler 
Hn.lkevinln tertip ettiği T ova 

gcslne pmll büyük gUre§lerc 10 M.ıı 
yıa gençllk bayramınd ba~lanılmı 

tır. 

Sa1ll5Wl, Amasya, Llldlk, Havza 
vUAyet ve kazale.rmdan gelen pchil. 
vanlarm gtlre§lerinl binlerce seyirci 
takip eylemiştir. 

yeni baııbe mukavemete yeni yen· Dün bir altın fiatı 32 lira 10 
aldıkları tedbirlerle, nizamlarını kunış. külçe o.lt.ının 'bir ~am fia 
totaliterleştirerek karşı koymaya tı ise 452 kuruştu. 

Bugünden itibaren idrojene 
yağlarla Margarin yq.ğ?arma el 
koomU§tur. İdrojene yağlar, ne
bati yağlardır. El koyma kararı 
dün alfilcadarlara tebliğ cdilmi§· 
tir. ._, __________________ _. Bir umum müdür, iki mu&vin, 

9 şube müdürü. 48 şef, 67 memur
dur. 

Ttlrk ulusunun e.n eski sporu. -
rmdan bulunan gllr~erde namlı ve 
şanlı Türk pehllvanlan gurur ve zevk 
içinde blrblrıerlyle tutu11mu;,lardır. 

'Ba§8 güreşen 4 namlı pehllvo.n lçl.ndıe 
Amasyalı HUscyin ve Samsunlu Adfi 

pehlivanlar ba§ı kazanml'}l l' ve ~ 
yUk ikramiyeyi almt§lardır Heve!lt 
yüzlerce genç pehllvanlar da güzel 
başarılarla sona eren gUreşleT yap -
mrşlardır. 

çalışıyorl~_ -======================================================================-
Sovyet Rusyaya gelince, har~ Kadar gözlerini gonç ikadma dik-

sonrası dünyası içinde kendisinı ti ve içinde tilca.k bir h!Miin knlbi- -ıı~ı~· saran dü,.c:rna.n çemberini daha ,_, __ ;ı 
1917 ihtilfilinin ilk günUnden iti n1 oln-.,,sclığmı .. ~ .... erek: ·.. i9il~nr~7~~ 

.• h lan - Evet, dedi, s".z yirmi sekiz ':]!~.\~ _ .... ' •• t. 
haren görmüş, ona gore . ~ır . - yn.C\llldnsmız ama, yirmi yaşında ~ !.J...ıı.'l,;lCA.lJll~~L.D.;~-~~~:J\.t~~~.Jll 
mak ihtiyacını hissctmıştır, Bıl göıilnUyorsunuz, ben yirmi dört 
hassa şarlanda Japonyanın, gar yaşmdaymı, kaç yn.şmda. görün<lü- Yazan: Fransuva Körmendi 
binde Almanyanm git gide fütu ğümU bilmiyorum. Fa.kat muhalt
hat arayan rejimler haline girdik. knk ki ynşmını iki mislini ya.şa -77-
lerl zamandan itibaren o da to 
taliter bir rejim gibi harbe hazır dL~iııda.m Meyer ibirdon gözlerlnı 
lanmıştı, Kadarın gö2'Jlerinden çevirdi ve 

Geçen haziran nymdanbcri ~ elini tercddUtlc 6iganı paketin(• 
vam eden harb Rusyanm bu harb uzabrkc-n: 
karşısında müttefikler vaziyetin- _Lütfen zile bn..cnr mısınız., de. 
de olmadığını göst.enniştir. th .. Karnım o.cıktı. 

Bugün Harkof civarında de. Madam Meyer ı;ıayanı hayret bir 
vam eden muhnrebelcr bu bakım- süratle ve fevkalAC!e- çok yedi. Ka
dan y.mi harbin .l.ihniyctine go- dar da kendini iı.ttilıalı lıissediyor, 
re hazrrla.narak karşıla...cunış tek f:ıkat bu kadmm karşısında otur-
nik kuvvetlerin mücadelesidir. duğu için bilh~&ı unlan düşünü 

Bu harbin en ehemmiyetli o.an yordu: 
ciheti şimdiye kadar garb Avru -"Yirmi sekiz yaşında yanı 
pasından yalnız taarruz silahı o- benden dört yaş büyük .. ,, 
larak kullanılan tekniğin kare•· Madam Meyer hem muhavereyi, 
lı:ltlı taarruz ve müdafaa sılfıh. Q hem de ıştihn.snu çok gilzel hir §e
larak yer almasıdır. ~u iti?arla kıldc idare ediyorou. Daha tik na. 
yeni muharebeler, yenı harbıı! Le zartla Kactnr'ın doğuştan konuşan 
blstaııda, Fransada, Felcme~.ı<te, clduğunu hissctmiıı, bunun için ko 
Belçikada, Balkanlard~ ~atbık C- nuşmayı bi.zza.t idare ediyol", se 
ilmiyen müafaa usullennı ortaya sinin değişik ahengi içlnd Cenubi 
koymaktadı.r, . Amerikadan bahsediyor, kocası 

Bizce bütün bir kı~r ) enı hor- Mister .Meyer'i anlatıyor, Sidney
bin zihniyetine göre hazırlıkla~.- deki b:ıyat hakkında mnlümat ve
m yapan iki tarafın. _tutuşlı.:g;ı riyor ve sonr:ı Londmya son dofa 
Harkof rnuharebelerının husJsı· yupmrığa mecbur olduğu feci se
yeti yeni hnrb tekniğinin m Lı~. ynh:ıti nnl:ı.tıyordu. Mnılnm Mc 
yalnız bir taraf ıçin } en olmn • yer genç kızlrk hayatından. cskı 
tan çıkmış omasıdır. Jıfıtırala.nndan bahsetmeğe baŞla-

SADRl ERTEM dığr zaman Kadar daha ibü)'(lk bir 

alAka g~t.enneğ ebışladı .. Anne
sini da.ha çok kUçUkken kaybet
mişti On dört yaşında bulundu· 
ğu ~ıralarda bahası yağmurlu bir 
sonbahar günU caddede elini kalbi 
Uıerine ba&tmnış ve düşüp öl
müı;ıtü .. Bunun üzerine bahasmm 
eski bir dostu Jrend.isile meşguıl ol
muş ve Steno d('rsi a.lrnruımı temin 
"!lmişti. Bıuıdan sonra tıınınmL5 s
~·u'katıardan Stmonsi.s yanına 20 
kuron aylıkla girmişti, Bir gUn 
meşhur lnglliz mimarlarındn.n Mis 
tm- Meyer, pa.tronunwı daimi mu. 
termi olan Kont X ile birlikte bir 
i yapmak ii7.erc Mac3.rlstıına ge -
mi§ ve o zaman Helr>n Zabqyu a
vukatmm yuıhane!inde görmllş 
üaha ilk günden itibaren etnıfm 
ela pervane gibi dönmeğe b:ı.şlamı 
ve gilnlln birinde böyle gilzel bir 
krzla memnuniyetle evlenebilece • 
fini &ö11ntl,-,tl. Fakat b<iylc ru.k sık 
söylenen söiJere nihayet hem sö 
t~yen hean de dinleyen inanır .. Mi
mar Ka.s<Ja'da on beş gtln kalmış 
ve genç kız<la.n ayr.rltrkcm: 
-" lngifü:cr öğrenmcni7J çok 

arzu edcıim .. ,, 
DenUşti. Helen utııncmda.n ku

lıtldlarma kadar iazamı.IlJ ve ertesi 

gün ingilizce öğrenmek üzere bir 
geco kursuna kaydolmuştu. Bl,ı 
miidıtct sonra Londl'8.dan bir kart, 
sonra muntazam fasılalarla bir 
ikinci, bir üçUncil kart gelmişti. 
Sonrn bunlan Anvers'den, Paris
tcn, Toronto'dan ve tekrar Lon
dradn."1 gelen kartlar takip etmi"
ti. Ve nihayet günün birinde Mis
ter Meyer tekrar Kassa'ya gelmiş 
Helen'i himayesine alan ihtiyat 
IJa.bcı dostu ile tanışmış ve on beş 
giın sonra Helen Z:l.bo, Ma.dnm Me. 
yer olarak Kassa'yı lUks bir kDIJi
pcrtunanda terketmişti. Evvela klı 
<'iik evleri bir nokta gibi olmuş 
sonra da yavaş yavaş Kassa göz
·lc>n kaybolmuştu •. 

Kndar: •·o da aşağıdan, hem de 
bt•ndcn chha a.~ğıdan yilksd
m iıı •• ,. diy~ dü~ilndıl.. Şimdi de 
be'Ili kendiıdle bera.ber alıp \'ilksel 
t ecck .. ,, 

Knkar'm i!:inden yükselen bu 
ses bütUn gece biitlln benliğine 
hfLkim oldu ve Kadar bu kuvvetin 
t es rinde harckl'tlerini bUyük bir 
dikkat ve itina ile idare etti. 

İçindeki ses: 
''Dikkat, diyordu. Şimdi artık 

mevzuu beh8olan bir Mdaka d~~ı-

dir. İhtiya.tlı hareket et, pek ace
leci görUnme, kendini meydana 
koynın .. ,, 

Mad.un :Meyer, Kadal"'a şah.si iş
leri hakkında sualler sormuyor, 
konuşma meV%1.lunU daha .z.l.yadc
Cenubi Afrika teşkil edi.yorou. 

Cenubi Afrika bUtnn zcnginlik
ieri, biltün yenilikleri ile gözleri -
ır.in önUnde eanlanıyordu. hemen 
her gün yeni mahalleler, yeni cad· 
deleT açılıyor ve Fransrz, tngU:z, 
Alman, Hola.nda inşaat şirket eri 
birbirlcrile rekabet ediyorlardı. 
Tabii "Abley ve şürekfıtı .. şirketi
nın bu inşaatta mUhim bir hissesi 

Çirkin ,..._. ,;11b lce bir tcca\'ÜZ. 

Kasa.banın Sucuklu mahallesinde o 
turan ve a§Çtlıkla geçinen 70 yql&. 
rmda Aşçı Hacı All tehdit )Olu ile 
n yl.§ında bir kıza tasallut t.ı:niş Ye 
cUrüm te§ebbUB halinde Uıen yakalan 
DU§hr. A~çı tevkif olunarak mahk 
mey.ı sevkedllmlştır. Hfldl.se muhit 
derin bir nefret uyandırmıştır. 

Ba rl A. ttnnl 
-------o- -

Petrol tevziatı 
vardı .. ?~nubi Afrikadaki ?Uro. Mayıs ayına aid petrol fışlcn 
lnrmdn ıkı tane ~5 mUhendısten ıle haziranda da gaz alıııabiic"ek. 
maada ayrrc...'\ da yırmi kadar me- tir. Bakkallar, cldekı mny!S ayı 
mur vardı. 1 fişleriyle haziranın 15 ine kadar 

Son büyük işl~ri bir şirkete an· fiş ı:.:rıh 'h'o ınc istihkal\ m klln:-rn. 
repo ~ı::ıaat.ı idi. Bu antrepoların da petrol ,·ereceklerdir 

J • anını mütevc-ffa Mister Meycr ' 
hazırlnnuştı.. Madn.m Meycr için 
bu kadar zamandan som"n tekrar 
Afıiknya dönlip koca.cımm bırak -
tığı koltuğa otunnak hakikaten 
garip olacaktı., Kndar'm şakakları 
heyeca.nd:ın zonkluyordu. O, bir 
kelimenin, bir climl<'nln söylenme. 
sini bc-kliyordu, fn.knt bu söz ... Ah 
bu söz bir türü aöylenmiyordu. 
Nihayet ô'yle bir hnl oldu ki ani 
bir baş dönmesi jçinde artık susup 1 
bekleyemiy~eğini Wssetti. mu
hnkkak "r.ihnin<'te hnzrrlı\nan bu s~z 

., ........ . 
ıiunt· it 

ı:ıotıı .. ı 
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, Ş"k ··ok ' ..... ..,.. Başvekilin beyanatı Ali Rana Tarhan '"\Donanma komutam U ru anı .. ~ıa:l!.:r.ı:-:~ 
(BGflarafı 1 itaci say/adlJ) beyanatı 1 · • d 1 ·ı '100.000 klllYl -.Ubaaktu.. 

TqkUAt meaeleal; bundan evvel bir bütçe mllzakere.lnde de yine yUk. . Aksarayda pat ayan mermı o ayısı e HindJ-tan Bl.nQ&Dya hududunda, 
k heyet.ınlze arzetttılm veçhlle devlet. teıkllA.tmın., köyden en yUluek ( B~t aıaft l mcı sayfada) Yunnaa Qa)etlnde •talaba hiçbir de-

m.&kamma kadar zincir kademeleri tamam olmua bundan çok zarar göre ı· teessurler·ın·ı b·ııdırd·ı liılklik olm&mJftn'. &ı•. Devlet teşkllA.tmın, halkın her tUrlU ihtiyaçlarını karşı!ıyacak te ederim. Yüksek tasvibinize sunulan Cı- va ıye Loadra, 16 (.ı\.AJ - 8irmanyadan 
o- di masraflar yekununun bu yılınkinden 

kilde ve ka.b hyette olmaaını dalma eaaı tutmak ı&aımıeldlll kanaatinde. 84 .1 1• f 1 ld - b"I d -L AL----_aa patlayan mermJ hicret etm9kte o1Ul&r& tDcw.z uçak. 
~ım· bunu her zaman tekrar etm11Um. Ve ılmdl de ayni tlklrdeylm. Dev- mı yon ıra az o o uguna ve ı. Donanma komutanı Amiral Şüık- ı" ero::.a. Aı>OW>Sytı t tan yardım etmekte ve parqtlt.le yl. 
" • ~assa encümenin tah 1inile bulunan d val ._,_.a• ti layıeile donanma namına ees-
1 t teıkiıa.tı halkm ibtıyaçlannı tamamen kal'fllıyacak tekilde teeuüs rü Okan Un i ve ""'ac'UtYe N- .? . . . . ·r ,..cek maı.emem aı.alltadırlar. 
deree 0 vakıt biz biraz rahat ederiz. Bugün devlet teıkilt.tı bu vezlyette lO milyon lira varidatın büyük kısmı iıtl doktor LQt.ti Kırdan liya:ret ıurlennı bildirmı~ • •-b 1lmallı yeaıcse. ••-ı.tan u-

da yine adi masraflara ayrılarak bun- ...::.:...:.=::.:...=.:...::.:_.=~~-~-------------::-:--- ~- -
• fildir. la,e lçln bUyUk teıkllt.t yapmak mecburiyetinde ltalıyoruz. Arka. dan ancalc bir kısmının borç itfasına t IOV,81 f81tllll ouiar&ll bombal'dımaa eclUmiftlr. Yer 
Ia§larım çok lyl bilirler ki, birçok devleUer harp haline geçecekleri aa. tahsis edild'-'ne bakınca bütçenin ha- M8Clls 8111 de birkaç uçak tahrip edUJlllttlr. 
anki vaziyeti suıtı zamanında dllfUııerek ona söre teıkllAtlarını ha&ırladı ıırlanmasındo ve incelenmesinde, m••••ereJ8r • • • 

ıar. Bir ae.terberllğe geçmek için 11.zımgetenleri wlh zamanında dUfünmU. harp zamanına uygun bir tasarruf zih ..._ (BG§ltJrafı l inca aay/uaa) ~. 11 (AA.) _ Domel ajan 
llzdUr. Fakat bugünün ihtlyaçlan, yalıuz devlet teıklıa.tuım defll. büyük niyetinin tamamiyle h6kim olabildi6i- (Ba§lara/ı l incı aayfada) Almanlar atır kayıplara uıramttlar. IDllD cepheden vel"dllt '* ıaaaı.e 16-
lıJrlerln belediye t.efekkUllerinln de ihtiyaca Wl gelmedltlnl gtwtermek- ni kabule imk6n yoktur. Masraf fazla- General lueddin Çalılfar, büt,e- dır. re, leçtaıw, e)'al9tbldeld aauacu 
ve ona çare bulmak da hUkQmete dUfmektedlr. Ve bu tetklat da lfe sının büyüle bir kısmının hayat bahalı nin400mityona yakın çıkarılarak geti- Mosluw& 2!S (.A.A.) - Sovyet Çımkhı&' kolonıuau Oeld•ac • Kiang8l 

azır olmayan Ull8Urtardan vUıeuda geldlli lçln muhterem arkadafım Rana lı6ından ileri geldiği tebarüz ettiril- rilmeıinden dolayı hükumeti ıtebrik et eğle tebliği: demlryolu boJUllO& umumi rioate ... 
rarhan'm t§&l'et ettikleri g~. akaklıkl&r ıörWmektedir. melctedir. tikten sonra, Milll Müdafaaya ayrılan Kuvvetlerln* Horttof iatıbmet l&mlfbr. Japon uçaklan rtcat .balln. 

l--"''-1 _._ bu • k dıü•--.. ,u.,en ,.aı--ı-.. ı.ta ı·nd .... kı" mevzilerimizi tahkim ettik ,., .. _ '-·•-•--- tıte dt Tablt bunlar yeni g nua fi•... oere ___,,,, ... ~- - Bu eıaı meseleyi ılmdilik bıraka- paranın bugünkü modern ordu ihtiyacı " deki Çun- _ __..._ m ma · 
!erin aatahatını yav&.§ yav&f ötre • dır. Bugünldl vasiyette dahi teş • ralc, yeni teıkil6t hakkındaki g6rüıü- na kafi gelemiyeceği kanaatinde bu- ten sonra taarruz tareketleri yap- yen bombaladıklarmdaa banlar 7eııı 

ıecekler ve bu itlere yav&§ yav&f üli.tm ne kadar mühim ve YorUCU müzü arzedeyim. Yapılan ve yapılmak lunduOunu, Maarif bütcesinde genetiği mıılardtr. lzymn Banenkovo lıU mukavemette buluaabllmek U..
lışacaklardrr. Bu arada bazı teııalık oldujunu yakmd&D bildiriniz. istenen yeni t11lcil6tın bir kısmı zaruri teknik yollarda yetlıtirmek için kurul- i&tikamet.indc dU§DMUl tank ve " tutunm&ll tmJrAa•ı bulamamakta.. 
ar olursa bittabi bunlar da görWllp Bu lılerin KÜD geçtikçe daha .zi- olabilir. Fakat bu fevlcal6de zamandcılmuı olan müesseselere daha fozlo piyadesiyle kıtala.nmız arasında clnkr. Çunldng ukerl tebUtl Japon. 

t mlzlenecektlr. Yade tekemmUle gideceğini görU· yapılan teıknôtın masrafı c;o6~1ttldı~ı tahsisat ayırmak lôzım geldiğini, sıh- anudane ça:rpı:pıalar devam etmek lar Kintoaya 10 ldlometN yaldafDUf 
DEVLET TEŞKlLATI yoruz. Meeeü., ana ihtiyaç madde- nisbette kadroları kuvvetlendırecegl hat ve içtimai muaver.et ve ziraat ve- tedir. Cephenin diğer keai.mlerin- bulunduklarau lttraf edlJ'OI'. 

DEOIŞMEr.tDIB leri fi)'atlannuı mUıata:kar bir ha- tahmin edilemez. iyi unsurları bulmolt kôletlerine ayrılan paranın az olduğu de ka.yde değer hiç bir değielklik 
&c re&mea için ilfıyonız ve bugün ~orluğu yüzünden hem bugünün itleri nu, iktisad vekôleti bütresinin de tak- c.lma.mqtır. Bu nokta! nazardan bunda her ban --n. ı · U - 1 " k 2"' (A.A) Sovyet 
bu meaai 800 ..... ua.ııma ge tn1§ r. ehemmiyetli ellere tevdi edilemiyeceg viyesi icabeylediğini sc'Sylemiıtir. 1'108 O\'a, Ol • -1 

bir mutkUll.t tuavvur etmem. Fa- Muhtelif maddelerin fiyat.lannı hem de muhterem baJVekilimizin, kem Berç Türker (Afyonkahasira); ioıe lahriyesitııi.n gazetesi olan Kraana 
k&t teıkUl.t bugün l&zımdır, yapıla. tayin ve teebit, mll.nferit kararlar miyet yerine keyfiyet vadi~in yerin.~ ve kömür iılerini, Halil Menteı llzmir) bugünkü pazartesi gilnll Rua harp 
caktır ve yapılmuı nihayet kUUenln halinde iliıı edi!mEStedir. Fa.kat sı-tirilmesi gittilcce daha guçleşecegı köylerin ve ıehirlerin ıeroiti husu· gemilerile Alman tankluı araam-
mentaatl lcabmdandır. Yalnm, •VT•l- b 1ri umf bl f" t d ed b. v,. .. , anlat-

unJsr h~ır.tte um r ıya endifesini duymaktayız. siyelerini izah ederek bazı temennile• a cereyan en ır ~ ...,.. 
:;:e -=:~~= !!!ı11::: =it;::ı~ =~~u=~~ Münhallere yeni tayinler yapmamak de bulunmuşlar~ır. . =~=· e~:ı~~ =~ 

U d ...ı11 Da1ma o d k d 1 d n ~sorruf ederek! General Nacı Eldenız fSeyhan); ye-ve ııözden dönın J ea~ m. • lan birer birer veıiyoru.z. Doğru- mevcu o ro ar o • _, ı · b" . 
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.
1 

k k tada devriye r-zen ve RWI kıta. 
nun uaertndeylm. Filcrlm ıudur: artacak memurları yeni itlerde kullaıı "' utçenı~ •

1 
• mdı yonod Y

1
° ın çı11 a- •

1 
ardllllda buJ 

dur. Fakat heyeti umwniyeeini k k 1 • 1 "nde cephe ka- rılorak getin mesın en o ayı ma ye larma top at.fi ı e Y u-
Bu'"'"' harbin bafladılt IUDdeDberl dah vvel u __ __.. _ _._.ıı· --'·ada· ma , as ere o mo ıı en k"I" kk" . . bır" harp g·-•-ı Alman tank-

•- a e --~ TI:11U .,...,.. d "h" 1 he ger"ısi jcleirnl ve ı ıne te19 ur etmııtır. nan ,uw:o 7aptı-·• tecrtlbelerle görUyorus kl ._,_ h·~_. · •'--da tt• or mu ım o an cep • . . 
1 

hU umuna uğ,....,,atır Ge 
•·- fJlllID ._- ... ..., ıç...... a~ ı- k • . 1 rl de resmi ol- Bundan sonra Baıvekıl doktor Refık ann.m c ·--.. • • devıet te·"•ıa.tı "a .. dalı "a,, >'• kadar .ıw .... ı.n ... bir · t• - sarsmomo ; ıoıe 11 e n b"I . d·ıı:.· . • · düme , tö··"' ve kazanları 

,... •• v__..,, aevıyeye ge ınnege kk-ıı d azamt istifade Saydam ayrıca ı dır ı\fımız beyanat- nıınm n n.o '"' 
battan baf& bu memleluıtbl lhUJaci· çalııpyonıa w bütün bu fiyat.len mayolcn bteı~ _u ~'1 e.n. temin için bat· ta .,.,unmuf, bunu mütealcib bütce en hasara uğramll} ve gemi olduğu 
le telif edilebilecek ,.kilde tebdil e- behemehal Mlıit bG- hadde tutmak etme ugunun ıf erını - . b h . 1 Hü - K" yeTde kalmıjSıa da topçular bütün 
dilmek lkımdır. Bu •··""l.tı bebeme vurulacak tedbirterdendlr. o.Aet kad· cumenı mcız atabü mu arnr ·~al ı- f dan 

..._. kin Jraıw vermiş:Sdir ve bu kara- 1 b h 1 d ... -u·un ehemmi· tabcı (Muğla) tce encümenlnı &- mürettebcıtm filikalar tara m '--1 venn-·•-ek mecburlvetl var - • 'Dt-- --··- h n._..,, ro arı a sn e gurur--··· • h d • h kurt.anı---'-•-- .... _ .. __ -•-•<> - " .......... " nn Usıerilıdeyı&. ~euaıec:y ~-. d" • 10 otan ücretleri maaş- kador eden noktalar akkın a ızo ot ~ ana -.......:· ~ dır. Fakat bug1lD sörgtlltı ve ite 7L l:Drbr aıbdapmıı to rak mah yet ver ıqı ma m . . devam ctm.itlerdir. 
rar blnlıerce memurun orcfu atıann- • p - 1ı yapmak meselesinin ve bugünkü sa- vermıJtır. " . .. . _ 

aulleti fjyatma sam haJrkmda eöy- f hotı h kk•.,~n büyük meclisi tenvir Bunu muteakıb butçelere geçılmıı • • • 
da ıereru hizmet alDUf olmalannm lendş olduğu söze hlikümet namr ba ~ bu münasebetle muhte- ve sırasiyle: Büyük Millet Meclisi, Riya- LoUra, 11 (A-4.) - DOn sece 

ddaaha' but~lnntle ı:!:ı:!::m ız!:u!'::: D&, bia iltir&k ~tmiyorus. uyu~ma o~~;mizden rica ederim. seticümhur, Divanı Muhasebat, Boıv.e- neıredllen Sovyet b&fkomutanJ.ılUWl 
.,....... lCAP EDEBSE VESiKA rem OJVe kôlet, Devlet $ürası, Matbuat, lstotıs- t.ebllA'l Harkot cepbeminde Ru.alann 

tilfn1 gö.z önünde bulundurmak 1blm t•SULCNI: Dl! OIDECEGtz Paranın kıymetini korumak hU1u· tik, Devlet Meteroloji iıleri, Diyanet taarruzt harekeUere ve lı.rlllJlıelerL 
dır, !allat flkrlml bil~ 1Zah sunda hüküırıetimizin hassas bulundu- lıleri Reisliği, ve Maliye vekaleti büt- ne devam ettlkleriDl 9Ö7ıemektedir • 
edebildim mi? Şlmdild f9kll Jrabr, "Betladılmm teddkat bit.mek ğu encümen mozbatolosındo da kayd çeleri kabul olunmuttur. Gen• bu tebltte yapılan bir lavede 
kanburun tlllerlne bir ka*ır dala 1- üzeredir. Yalandıa bundan mllılbet edilmektedir. Çok yerinde olan bu has Baıvekôlet bütçesfnln "'8zalteresi bu cepheıWı bir ııoktumda mUhlm 
11.n edilir. Hayır efeodller: Uda lılr. nltiııeler aJ.a.caimım Umit edıyo • sasiyetin artmasına zarur~ ~rdır. esnasında doktor Osman Şevlci Ulu- blrmeakQn maJıalllıı lHa1 ed1ldfll 
den ameliyat olur, çıkardlr, abbr. nas. BuDQD baricincJe, amal •tih - Geçen sene bütce miiz:lkeresı .munase da9 (Ko:ıyal Bcqvekalet Clrlivi icin oy- blldirtımektedlr. Harkot cepbulnlıı 

tkretllJerln maap. geçmesi meae - eal, toplama, f'ıyatle.nıd.mna, dağıt- betile devlet mü~aal.a~ı kabıl oldu- nlan tahsisatın yerinde bulundu6unu, cenubunda tzyum Barvenkova kea _ 
lesi: Kanun buırdır. Btltün devi.el ma hU8Ullannı da göz önU.Ode tu- ğu kadar birleftinlmHını, mutavassıt- çolışmanın gittikçe inlcitcrf etmekte ol- mlnde fiddeW çaıplflD&larm denm 
tqklll.tmda n mlllbak "1tıQeıleıde eo tQJOl'UZ. Bu iG9I> edene vesika u· ların mümkün olduğu koda~ azcıltıl~?- du6um.ı söyledilct.n sonra. yeni wsl- etutı. 9Ö7leıımektedir. 
nebi kadmlarta ml ancak 1!50 kadar auHIDe de gideceğiz ve lizmı ge- sını ve mübayoa ve teseflünı lflerının kalar temin etmelc üzere bapekôlot- eumarteaı gUnQ H Ru uçatma 

memur bulunmU§tur. Buniarm huku- len 'biW1ıı tedbrileri alacağız. Bu- müessir bir kontrola tabi tutulmcmnı ten çıkan basit tasniften olsun fayda- mukabil 21 Alman uçağı tahrip edil-
ki vaziyetini tetkik ile meptım. Bu D\Dl tbeıillde 081.,.,.lrta.Yız... em nni etmiıtik. lanmalc inılı:6nının ~ihetini ve ora- ıni§tir. 

u halletUkteıı .aııra he)'etl umaml- ~ ufsadf PQJ"' ~tmin l!nCÜftte'ft 'fftatbôtOIR llrenlyonız daki memurlarla wlelderfnde terakli ıron Bok .fimdl wıı bir taamm 
aüı( ~uzurunuza getireceflm • .A.Jld edecok teldfde maıuzatta bulun • ki el konan maddelerin sahn alma ve ve tefeyyüz imkanını vermek iiffre yapmak mecburlyeUAdedlr. B11, hem 
manda bu kanunda ilerde berhall.. dıum. d~ğıtılnıalan bir elden idare edilmek- ıimdiden sonra oraya tayin olunacok'l tlmalde bulunan Alman kuVTeUert • 
blr teklide böyle bir vuQıet kar- Ali :a- Tarbaıı (banbul): tedir. memurlopn dahi kendi aralarından nin tıaerinden Rus ta&ylldai U&ltmak 
mda kalmamak ICin kM\ hllJdlm • - '1'etetki1r ederim. satm alma ve teeeıuım lflerinde intihab olunmasrnı rica etmlltlr. hem de vuiyetllıl dllaelt.mek iQiD eL 
koymak kararındayım.. Batvekil Doktor RefJk Saydam daha ıllmullU tedbirlerin aıııup &1m. Matbuat bütçesinin ınüzahnli es-

1 
ııemdlr. 

MVBAYAA VE TESEU.'CM --dt-vaml'- prek luetUD Ça- madıfmm beyanmı sayın bQktUDeU - nasında Nahid Oral (Ni§del söz ola- Alman1ar gene mllhlm taak tef. 
JŞLEB1 lıo]ar ~erek Halil Mentete &ı'ka· mlzden rica edlyorua. rak dahllt " harici propa§ando lıleri killeri kullanmaktadırlar. 1.000 met· 

Devlet ınib~dlın ~ dapnm aözkrine vekil arltadstla- ~en yılki temennllertmlzden blri ne temas ederek propaganda iıinin relik blr cepMde 150 tank kullu • 
tile'!'. Devlet ~ he- rım llzmı g"elen izahatı arıederler. de §U idi: E4Ya ti ·atıarmda ytlnel - bir "lc61ete ba6fanmasmı ,,. bu vek6 mI§lardır. Bunlara karıı açılan ~ 
men hcımen ehemmiyetli kanı lıfunt.zatmı bundan Jberettir. (Al- menin lçtlmal ve ikU11adl mahzurla. letin boııno mütemadiyen bu İ$1e uğ- ateşl bir çokl rını muharebe barlcl 
dc.ğrudall doğru,vu. tı6r medleze lcflar). nndan bllfka, bUt.çe muvazenesinde raıen bir vekilin getlrllmest, ka~ıt _ i,~ bıTakml§tır. 
rapted.i.nıirJ vu:lyettedir. Memlc- PROPAGANDA NEZARETlNE t ğı ma~ twri de göz öntlnde Jerlnin de ınatbuat umum 1110durl 6u Soo zamanlarda A.lmanlarm UJ • 
ket haricinden wıa olan müba.- 'l'AltAnAJt DEOllJM ~::a.:.ak bunu önlemek lçln bUtUn tcd emrine verilm•i mütaleasındo bulun- b ttlklerl tank sayıaı 900 U Wlaıq. 
yaat, bat.ti tücclr ~ Celle da ~ Doktor Reli( Saydam, birlerin 'kUl halinde, birbirlerini ta • muıtur. tur. 
bi. ancak dt!vlet.e nal edilmekte propacanda 1De9el~ ve bir pro- mamlayıcı ,ekllde almmaaı ıdl. Maliye vekôleti bütçesinin ~üza- Bir aakeı1 muhabire gllre, Alman-
ve mali)'et.i üzerinden ihtiyacı o- l keresinde, Doktor Osman Şevkı Ulu- ıar bu c phede •o.000 ölU, 150.000 ya. 

YeaJ Delbl, Si (AA.) - Blnnaııp 
yolu Uzertndekl .1011 Çla mevkii olan 
Kwımlns'deıı gela puarte.ı 1&bahl 
tebliği, Amerika göaWltııer surupu
nun Saıveen D"lllatuım babamdaki 
Japon menllerilae karp taarruıar 

)'&plDJI olduklarını bDdirmektedlr. 
Japoıı ukerleriyle topou mevzllerf 
taarruaa utrauuftn'. BntUD ~
kan uQ&kları tam olarak Ualeri.De 
dönmilflerdlr. .KwımiJtC, kllGUk Ja.. 
pon guruplannm beDUz SalV'HD ır. 
matı batı kıyuıuıda mukavemet et. 
mekte oldutwıu takat ÇID kuvveUe· 
rlnln bunıan l&l'dıtuu n pt~ 

artan blr ıııkı Ue k.ıakaç ka1>9m&kta 
oldufunu ıave etmektedil". 

• •• 
lleJban, 15 (A.A.) - AVU9tu. 

ralya müttefikler ımumaJ kal'vsi· 
hından: Japcxılanıı mıı Uç hafta 
zarfında Rabaulde kaybettikleri U

çak NLyJ.31 topyekiUı tahrip edilen 
aiti bomba, av UıQ8iı, ile ujratllaıı 
c:n dört bomba ve iki av tayyare. 
alne baliğ okımttur. Remıt ra
kamlar dünktl puar gUni1 yapılaıı 
ve bugUnkU teblltde bildirileıa bü 
yük taarruz eenssmda Japoalann 
ufradıklan ka)'lp1an ihtiva etme. 
~tedir. 

••• 
llelhoara, 25 (AA.) -Avuatu. 

hmm tebliti: Yem Bıttaaya: Ra. 
b&U'l - llunalranau haw. alanı tay. 
yarelerimis tarafmdaıı taamısa 
u~, yerde dilpnans ait ağır 
bomba uçaklan ciddi kayıplara ma
ı uz kalımitır. 
Tırml wtar tayyareden mürek

kep bir IUNP llııerlnde 20 bomba 
atımııetır. BntUn bombalar hedef 
cevreel içine dilprDfttlr. iki bom
benrr. tam isabetle indiği glSrill
mn3 ve birçok tayyare tutUfmUt
tur. Bir bina alevler lcinde hlra
Jnlmqtır. OJdukc;a kuvvetli bir u
cakMvar topçu atett De kaıPafal. 
ır.119a da av tayyareleri kanı çrlı:
mamıştır. Ugaldarımıman biri dan. 

ıuı ~ tevsi Oliunauıkt.dır. pagand& '911d.leti ~flıl ~ile Jr - Pahalılık artmakta devam eetm•k- doğ (Konya) Çocuk Esirgeme Kurumu ra\ı vermlıler ve aıatı JUUn 20 
Memluet dllıhilinde GIW 'Ye 11a1· ğJıl mevmuna. temaa eden Cavid tedlr ve memlekette mevcut bayatı ile Türk Maarif cemiyetine alt yardım tank taburu kaybebnlıterdlr. Tnllyo •4*mlan ...... edHllk 
km ih~ temilı edea mıUıba- ~:l:.11=~ olara.k da ihtiyaç maddelerinin bazılarının teda fosıllanna temas etmiı ve bütçe encü * * * 

memiıUr • 

ya.at tamamen toplıaaıaıü ofill va- rlklndekl gUçlUk tztırab ~rmektedlr. meni mazbata muharriri Hüsnü Kitob- V"ıtl '?5 (A.A.) _ Harkof böl. 
•tuüe )"&IWmaktadr. Owtnde -~~~~=-~ Harp ekonomisi ıca,Plannı tatbik eL cı (Muğla) encOmen adına, Nakiye eı. gcsinde muharebe yeni bir safha
IM!ımaagi lıiı' muta.'\Wllt.a yer Ye· .--.. l*' ~ .. , mek Uz.ere alınmakta ol&D te4blrler gin (Erzurum) Çocutı Esirgeme Kurumu Y'l ı;imıitt.lr. 1zyum keS'lrniude 

,.,... .. en ]ln)plıga:nda Vıı::aaıetl a..... ayn kıymet ttade etmekle be • F-'k"ıhe Öymen flıtanbull Türle Maarif l'ilmen>ESte<Ur. Amma bea )'fder •-ı.·ı· tanftar değilim bir .,.. a çevri nı' olAn Rus birlikleri kur. oı.qal ıne ·; • raber, bunlar -cut blr eeaı pıt.nı. Cem"ıyet"ı meıaı·•--ı· etrafında izahat o &bilir Ci, bun."ar p.yet Ulıkta- CDolru left) ....... "" tu'abilmek ve f;trideki kuvveiler-
411r. bunlar :laüıma t8l1Dl ed•ler, illi - JıAtıd meeeleeinin nm uıuıurlannı tefkll etmedikleri t· vermltlerdlr. le birleş->bllmek Jçhı çok gayret 
banJar baldrmda a.vn• eeCli tMblk llCİ9i _._, temi- çln her zaman beklenilen tfftrt her Büyüle Millet Meclisi yarın (bgOııl sı.ı'rfctmekL! fa.bt hiÇbir netice el. 

"'- ııi. Kitap, r ..... e. mecmua, gue- tDMmektedlrler 14 d topl im .tmep i,mkAA yoktur. ıe, Mlllll matlJa&t umum mOdQr. Y&lut temin e • saat e anaca '· de edr11"cmektediılr. 
Tesellüm ili. hODil& ckılndan GUiünc d~lmektedir. Oraduı Uzun ıtıren blr harbin ekonami • l&I P.Ut!&lrm hedefi Donetz bana-

doğruya 3ıJt. olduju daireler t.n· alınacalr Bunun hariciDd4*1 kiirt- hasında ortaya çıkardıtı ttırlQ ve ka Al•8D f8,,I ıqı smı i gal etmekti, aynı umanda 
fmda.ıı ~t&dr. Bunda bi.ı- tarla bittabi matbuat wnum mü • n§ık meselelerin halll &ncak blltUD Kırımdan gelecek olan lruvveUcr 
bU9& tunu tebarilz etirmıeıll iRe- dürJUiil JDı111u1 oJmıyacaktJr. Q • lktlaacll faaliyet Mhalarma pmll L (DetHafnt Sa. !, S~. 6 da) f.e ı."ma e dofru Çıkarak yukan 
rim ki haı1dk&taı te.ellüm ili için nuu içia tıu---. bir koordlnaa- bcnkll, ln.1 camlı, birblrlerllıl tamam lımen 1~1 \n\m cenup dotusunda kuwetle>rle birle!leeektt. ll'akat Al. 

• ....,__ .. .....ı.:u.._ : .... , ·----'- mevzu Sovyet taarruzıarı tamamJyte rıı n K" ya--·""---..ıı- elde )'ent . ._. ._ .. ..., ..... yeç .. ~r. )'OD Jmı9l'I b lwup Çtıkmeık üze. !yayıcı tedb Tler manzumesini ihtiva U'IQ an d°9 • .. --uıua 
Ancak evaa.fı taayyün eıUnt mewd- redir. eden bir harp ekonomlal plAıtmın p':Up:~uy1::ı;l;~~ ve Alman kuvvet· l'tt11cleri pllb&yet bu plblaıl IU· 
dı, ticaret veküeU ve)la diler tesblt ve tatbikiyle kabil olacağına rıı dU~Urdll. 
llanallarJa tedaıril ettlf mil mah •w ...... kanllz. Bu pll.nın gerek yapıll§mdan lerl baftalardanberl devam eden sa. nuslar ffartı:of\l U'ttadu ~re-
devlet kanalı ile vennekteyia ve 1 'feal --vv• Z gerek tatbikinde clemt kadrolan dJ_ vatlar enamnda birçok tümenlere rek almak niyetinde idiler, bu laa-
cıelaT: maliyeti i1Mrinden veri)'o- Unl'Yll'9ltede açdaa doçentlik ıpndakl bulunan UlUsu et'babınm tt- yUkHl•n dUfman kuvvetlerini mag- reket erlnı\e, Alman'rırm IOl ce. 
nas d Ad kirlerinden ve lfbirlltınden de cenif ıap etm~lerdlr. Bu çarpırmaıar ... nalılll.nna yaptlltl&n aklD yldn. 

Sabn alma leleri: S&bn alma it- imtih~ '*9Dci bariclye en . eurette latltade etWt ve t.aratt.ans. nasında 39 uncu blıllkleUi mUtre:ae den muvaftak olamadılar. 
lc:ri. )'a doğrıul:ın doğruya ticari ,::..,. birl:S:ar~~Ui= 'Bravo meslert,, derlnlltln• devam eden dtlfm&D mev- Gec,. yano;ı ne"r dilen Rm teb. 
b~likla-, yahut ~D taommııs doktor Hıfa 8*ım, pc!en J'ey- Jılubterem arkad,..ıar, bu temınnL zUerlnl, arulnin stwterdltl bilyUk Jiğfnde, Hartof '8t. lrımettrıde mu
mucs5e1.eıer vasrtMile yaptmımak- li N det gtnnlfler ve doQen.tlAt terde bulunurken bllllUM bugünün .oriukiar ve dtıfman tarafından ya • hııre~nin devam ~ttJği ve dljer 
tadır, Ttcs.."P"Ct Vueli-leti bu tanıda unw::.mı muvaffak:yetle bqa.ra. şarttan hu.ustyle lçlnd• t.atblklD tav pılan anudane mukavemete ratmen lıölgd rde ayda defer blr feY 
karar. Yerınişt.lr. --metllı bu me- rM d04;9tılk Unvanını kaanmıt- ııdyeden çok çtın oldı.ıtunu billyorwı. delmlflerdlr. K olmadrlt e&ylenmelted!r. 
Eelenın Ost"rindeyiz. Bariçtaeı :s - lftl'dll' Yeni -..entlere muvatfa • BUkOmete bOttıa kuVTetlmı.l• yar - Alman pike bomba uçakları. an. 
marlanaıı mUbayaatı birfıettinndt. · _,.. . dalatka koyuıad& Kurm&D8k demir • 
ee.tın eltten reemt mtleekeeleri l&lyetler temenni ederı.z. •!mı etmek azınlndeyls. yoıunun mllblm blr köprıı.tıDU tabrlp 

ve ticari bir iklttl tavaf edeı"ek • •• .. •• Bütün vat&nda.tlll"B dilıten dt' etmlflerdlr. 
bunu en aaı ır:ı bir tekilde yapmak Merkez nahiye muduru hudur. çunlcU iaiç bir tedbinn ne Sava, uçaklan tefklllerı dün gece 
karaınnda.yız ve tatbikata da ıc.ç· ı Emhl:Sntı Merlt~ Nahıye ır. • lladar Uıabetli oluna olsun bu mU. toelltere cenup kıyıllDda ııatıt ın • 
miş bu.'ıınme.ktayız. c:liirJüi(lne tayin edilen Muhl I \dl. zam.anl&r iç1ade hafifletilme- lill• denllı kuvvetıerl UMUnU yaııgm 
TEŞKtl .. AT KADEME KADDl.t: ı Turasay dün vuifelllınc başlr- ııi vata.nda.tlann fera.gat.li. ve •· ve lnttlAk bombalarlle mlleulr auret. 

muır 
rr~ ·- .. 1 inci saufatla,) 

Londn. U (A.A.) - Öfrenil
diğlne göre. Franma hududunda 
mUhım miktarda İtalyan •eri bu
hınmaktadır. 

••• 

Loadra, il (A.A.) - Nlaan ayında 
Tokyoya yapılan hava aıuıuıu ıaar" 

eden Amertkan lnunaadUI radyodl 
yaptıtı bir demeçte bu ne.ı akmla 
nn iaUkbalde de yapalaeatmdaa bab. 
eetmııttr. 

ı.c.ı1ra, 91 (A.A.) - OeceleJUI a. 
z.alqarktan gelen son haı.erı.re l'IN 
mtıtteftk uçaklan )'81 llrttuJada 
bava alaıuua taarrua w yerdi lft 
dUftnan uçatuu tahrip etlalflel'tllr. 

Bu taamas haltkmda lMı •bab .A. 
vuetralya umumi kararpmadaa n ... 
redilea bir tabllf, yerde tcıplu bir MI 
de duran Jepoa uçak •7180Un Jll1n 
oldu&ıuau ve atıluı laer ltomll&nm ile. 
dete 18abet •ttltbd .... kı.dlr. 

Taarruz •1u bir upk •YW tGf 
•tet Ule uraııum.- da blQblr dbf 
man uc;atı göa(lkmemlftlr. .. ...... lltlftl 

( IJaftara/t 1 i1t0i a1141fada) 
Stilvel g6zlerini lnrparelr 1Unlar 

IAylemiıtirı 
Bu aracl• Amerikan k""9tlerinl. 

d• burada bulunması tok hottı ılft. 
cek bir hadiM olacaktır. llrmtıftY91tn 
cıeri alınmClll İIİ tam tekilde tansfm ~ 
dilmiı kuvvetlerle baıanleWlecek cld 
dr bir lıtir. 

İLl!:BLEDI nqttr Muhlis •Turuay bunaan ı:ak m'izaheretine dayeDIDUll&, tam te bombalallllflarclır. 
En mühim mvu, arltadaşmun en evvel Kmmapi na.biye müdur id:. muvaifa.k o~ .imkan yoktur. Berlln, Z5 (A..A.) - AlıMı_ı or: 

eon ınevzw be.haettiklertdir Bir- lnaıuı!Ann öliim dinm lkavgumda dulan bqkumandanlıtı bildiriyor. 

Stilvelin refakatinde 1 CM kiıi var
dır. 8unların orosında Amerikalı tüm
general Slbert, Amerikalı, Qnli. 8ir
manyalı ıubaylar, 81rmanyolı kadır. 

\'a,ıngtoa, il CA..A.) - Nev. hasta bakıcılar ve Amerikalı doktor 
york Tayaıiıl gu.eteeinin bir ma- Neoggravesin bati:•nlığında bulundu 
babirine 1'9re, İtalyan Kıralı Fran. 'ğu maruf sıhhiye heyetine mensup Gyr 
ıız hududuna )'Mm bir noktada ler bulunmaktadır. 

yorsunm: Jd 3.t'ks.dafllu' biz·~ ooğar.Jqım&kta bulunduğu şu • -1 Alman hava kuvvetleri dün ordu 
harbin fst izam ttiği t~ta a Otobüsle tren çarpıttı ınanda durumun fevb.11~ ağırlı· ı sıkı işbirlili yRparak harekete 
tatbikata 194() St'tlesinde ~k TaDea. il (AA.) - D. N. B.: Blr ılmı ts.m lu>.vrayary hafif1°tilme- 1 g~mıt er pike, bomba ve aava' 
ve bu ~llii.tı kademe kad 1 e yolcu treni Arclua ctvannıla seçlt ıi hiç Jdmserıin el!.Dde olm·ya.n ~· u~akları ve avculannr• Barenkovo 
lhtiyacm ıce>stcrdi.gi Uzum ve aıe- yerinde Tanc:&-Larq hattaıa mennp tıraplııra bilerek katlanaoağlz. Hiç cenubundalti çeıvftde dtifmah kuv
laet derecesinde ilerlettik B .naea.- yolcu Ue dolu bir otobQale çarplfllllf- tir ntand3şı aıç ve çıplak bll'ak - vetlerini Utıttırnuelardır. Bu mll
aleyıh tedbirkrln Jtlll ha.İinde ol- tar. Oc;U )'erli Araplardan olmak U. nuyarak ve fs.kat buından fu.laemı uasebetle dUtrmemn tam toplu
ması ve birden 31 nmaması ta.blldir zere bet kifl ölmut ve 32 klfl ciddi da beklemiyereık ve Mı1 kuvveti- lukl n b'rbirl ardı ııra m htellf 
Ia\"n.ş )'aV3.IJ b: Jadık tedbirlerl ıurette yaralaDmı tır • nl immırıııınlan nlarak ~lıa.n & k-

1 
., nl rda yok edilmiıtir. Sovyet 

de bden.e kadım" ald . Bu tecı· Treıı oarplfJDa )'il&tıaden yoldu lett· aca • ve l!lilih e de uyanık i e ve malzeme kol arı tahrip o-
·r r.ri kil h:U ne getinnek ıçin ÇlkmJt n blWkı mUnakatM. 4\&l"m~ dlpdlrl dayP..necağıa, (Bravo ..ıe- a ft bll10k ditlıbU batarJa-

r'" • M.hfvetlere IRti!Mt e- tur. '1, Jk lar). 1 laıı bomba hüe!umlariyle 9Wlturul. 

toplanmıt buhuıan İtalyan uker- General Stilvel ve refalcatlndekl-
1< röDi teftit ctmiltlr. ler Hindistana gelmek Ozere .C mayıs-============== ta yola çıkmıılar ve bundan sonra ta
m11ıtur. Donets dirleğinde dili- mamen tecrid edllmlı bir hale dOımOt· 
man gerilerindeki muvaaala yolla- !erdir. lnglliz hava kuwetferine men 
nna k&111 tiddetll tlanıız'ar ya.. sup bir ucak yolcufan bufmaia mu· 
pılmı ve •V9f kcalmihde avcıl•· ıvdffcık ofmuı ve bunlara ha.adan yJ. 
rmı.mn giriftik eri hareketler ne y~celc maddeleri atmflht. 
ti tinde soa ~ n kbftlere fö- Stilvel ~ bitirdikten 
re 20 Sovyet uoaiı dUtllrillmllttllr. sonra ıM 
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Suikast davasında müddei· 
umuminin iddianamesi 

Silivri limanı lzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: Qugünkü rady~-ı 

temizleniyor inşaat ilanı 7.ao Program, memleket ı;aat ayarı 
7,33 Karışık program Pl. 7,45 ajana 

nen A:bdtırra.hman Sayman bu be. SUi\'J'l, (Hususi muhablrtmlzdeıı)- ~·· ı :-- Tahmin olunan keşif ibcdell 4.LS~ Ura 41 ku?'l14dan ibaret olup S,00 Senfonik parçalar Pl S 15-8,30 

vuı . ..ı- ... o.sterilecck bir mahalde ln§a ettirilecek bir blncı.nm kapan zart usullle ele. 1 Evin saau. 12,30 pro..,..,.anı, memlek-
Süleym::ı.nm ı...-ini ve-.,,'ğı' No un ıÇ ve U'9 lkısmılarmı tetkik Silivri limanının temlzlennıeslne tm ... 10 H 1 9•2 ı .,. -

(Bııııt.rafı dlinktı sayımızda) 

.,.... ~uı •-•· s.ı e.,. . 8% nuı. ~ çarşamba. glliıU saat 16 da İzmltte terımnc kapı-, saat ayan l!:!,33 Sarkı ve tUr'"''lcr ı• 
Vikof sefarelhanerun' hava. ,,.'t~·1• el..W.l.'j ve netice :itibariyle şa.;ıranr hummalı bir faıı.liyeUe devam olun- da.ki k , • r.u ., .. '-V'-"' di'·'-t h sın omı.syon blntısıncla yapılacaktır. 1 45 aj:ıruı 13,00---JS,30 Şarkı ve tnrktl.. 
n:. ıuavjni bulımma.ktadır. Silleırmnn, JULa er h3Ilgi bir değiojjd.4,"'e maktadır. Bu ameliye için Türkiye. 2 F 1 h st tn 1 rl ~--· nı k 

1 
a.d - U d . - enn ve usu. oar ame e , proje ve keşfi komisyonda görUJe. 1 ıer Programının devamr. 1 ~ 00 prog .. 

lÇ" ride alındrlh b·'- od:ıda sefaret aruz ıı m ıgını m §aite e ve nin en bUyUk tarak dubası ile piriz- bili T 1 t 313n 2, 11 d tt• "' b r. eım na ı "· " ra ır. ! ram 18,03 Radyo salon orkestrası 18, 
atescıSi Abduı-rohn1a.n Da.lı'kanof a suretle b3.vuldaıki vesilmln.nn man'ı tahsis olWlmuıJtur. 8 1 • f th"-- ··' ğ ı - stek!llerln bu gibi işleri ynptılUımna dair na!ia mUdUrlUklerln· 45 y.;flkl mNılrc .,nrkııarı 19,00 ltonn• 
Ue bir tcrcüm3.?Ull d~uıe"'yle go·· ac: are ...... ~cc t..ınmı:ş olrlu unn stanbul mıntaka llma.n relsl d bu A- 1 k ı .,, ..., t:,ı;.ı ,.,. htik. ....,n a a.ca ıan ehliyet, emnıyetten ç1karacakları hllsnUhal vesikalarını ve ma l!l,15 tUrkUler Hl,SO saat ııya-
tüşmüş ve kendi'31ne vaziyeti o!~ um cdCrelt anım:ığa ba.~ 3.lllr i.fin kısa .zamanda bitirilmesi için a· 249 ... 

V 
. k _,,...__ O sayılı kanunun tarife.tı veçhlle tanzim edecekleri tekllf mektuplarını ı ajans 19,45 serbest ıo dakll- 19,-

<ı.uğu gibi anlatarak bavul~ e ıç ı:sınınm ~.ı.u[ sokmesi \il.kadar olmaktadır. - .... 

b Uze 
. altmd . k yukarda mikdan yazı• it temmntıan ile birlikte bclll gün ve saulten tam Kanto \'e oyun havaları 20,lS Ra"-

İl'.is!:ıin Adı:ı.panrm_,,. otu-- bı'r rıne an o:r ıkrsım vesi ıı. Esasen bu ameliyenin gece gUndUZ , .. "3" U<> .... , _, d·'-- . bir saat evveline kadar kol?Myona vermeleri. (5504) gazetesi 20,45 mUzlk 21,00 ziraat •-'-
kadın, dj~ de arkada- Ab. ınır=;mıınnı:ıı ıuw zuhur cylcd-i;ı!l.l ba,-ıından ayrılmayan ı;nyyur lJma.n l.&A 

s• •ro··rmu··,,.u··r 
1 1 

•··• d 
1 

ı· ş t' •imi 21,10 Vlofonser soio'Jan 21,"0 <lurrııluruı.n tarafı3rmdnn getiril. " 01~ • ı'C s mu..e ev et unanıarı ıı.n ıye ., diğini iza.h ede~ Moskovaya gön_ Abdurrolmia.n; kınmf"t1 tetk k §Cflnm devamlı taallyotleri dolayisty. I konu11ma 21,45 Kl.Aslk Türk mllzlğl 
d~rllm i ıazmı gelen vesika.lan ~ ttiği bu vesikalann Inijn harfle- e limıuun temizlenme i§I pek kı.sa Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu 

22
·
30 

saat ayarı, ajana ve borsalar 
&etint;~inf bildirmiştir. rıle \'e sırpç1 yazılmış olduğuu.u ve zamanda bltml§ bulunacaktır. ilanları 22,45·22,50 yarınki proı?ram, ke.panı§. 

Sefa.retlıa.nede mezkü"r vesikalar mı!.ndereca.t.ıruo; Met.ro'ıiiçe hapıs- Ayni zamanda. btanbul muıtaka lataubul Jiye 9 U11e11 lıukuk h:i. 
~tkik edilmek Uzere Moskova.ya ha.ı:.eshıd-0 ba%ı rnabkümlar hak liman relallği ıle devlet Jimanıarı if
Cönderileccğinden OOhsile alınmJş kında. tatbi!c edilen sui mumnUe- letme umumt mUdilrlUğtlnQ.n verdiğt 
"'! bavul iade edilmiştir. Ye, işkenceye ve bıı .bap ııc mah fevkalAde ehemmiyet dolayislyle he-

Bu tarih~ dört beş gUn sonra kümlarınm geçirdikı'eri hayat tar- nUz tamnmlanrıı.ayan mendfrek'ln de 
l3irJ.ik berl>er .s:ı.lonuna gelen ve zm:ı ve bir k:ımn mahkiımların bu mail aene Jçlnde biUrtlmest tçtn 
Sıileyman'm sefürcih:ı.neye ilk gi_ t~ei hallerine mü.te?rı r bu gnyretıe çalışılınaktadır. Bu 1.§le de 
d~de ka.ptda kendisini kU§Ila. lunciugunu tfrude eylemıştJr. tifüı bir hassasiyetle yaklnen aıa.ıuı. 
'lıuş olan ş:ı.lıts traş olduğu esna ~üley:man, ertesi günü y:ıni 3 dar bulunıı.n liman reialnln pyanı 
~ Silleynınruı. 1 yavaşça ve Tilrkç~ 1 teşrinievvel tn.rihlnde sa:ı.t Ib.~ll ~ükr:ın olan bu hummalı çalışma.al' 
olarak sefarethaneden çnğırtl<lı ,fa evvelce kar:ıııı:ı..~tn'A!mış oldu· ! takdire 10.yıktır. 
ğıru bildirmiştir. Süleyman bu da: 

1 
ğu üzere Tn.kaim belediye gazino- Kazamıza yeni tayin edilmlıı olmak 

Vn,te ar:ı.y:ı giren hruıtahğr sebebi ı ım bahçc.sinae muayyen cbn }ere ıa berabel" pek kısa .zamanda muhite 
'" ancak 27 cylill 941 tan"hinde i • f tcknır gıtt:ği Z!Ullan, (selam) pa- kendisini çok sevdlrmio olan cevval 
c:ıbet edcbilm~tlr. Bu ildnci gid( ' rulasını v<.ırmck sureti!c ya.klsşaıı \iman reisinln p.bsl gayretiyle sıuv. 
§inde sefaret ateşesi Abdurra.h 1 ve türkçe ko:ı~an Ş3luım kendiı;i ri halkına, İstanbul plyasuma naza· 
l'tıan Dalin:ı.kof Süleymandan (A~ r ıc;iu yabancı oln:ın.dığını zira ne.fa - ron çok ucuz bıluk yemek nulp ol. 
karaya go dikten sonra arkadaş! retha.ı:ı.eyc illt clcfa gittlğ r.>man muştur. Balıkçılar _ ya.km zamana 
Abdurrahman S:ıyman'a Y~. ı kal'Ş1Blna ç.kan, bilahnc ~ I:jlığı kadar, denizden çılınrdıldarı ıııntuıu
lnvyndnn gÖ!ıdCTil-~s bazı vesi 1 berber sn.lonwı:ı gelerek sef.ırcL IU aynen lstaDbul b:ılıkhaneslne sev. 
L .uu.s: • 1 
"alarm daha bulunup bulunmadı haneye davet eden t:ahs~n yine .. y. ketmekte ve bura halkmı balığa haa. 
Klnı) sahseın Abdurrnhman Sav- nı saht:! olduğunu bildirmi.itr. B\! ret bırakmalüa idiler. Kendiai ıahsi 
'tr\a.o'~ öğrenmek iStcdikle~ Leonit Komilof'dur. Kornilofun teşebhUsU ile balıkçıları burada İs· 
İlave ederek lsto.nbula :kadar gi_ mü<lafaalaı;na ~rası gelin<;~ tc· I t1111bul piyasa.sına nazaran balık nt. 
<lıp kendilerine mensup birisi ile mas edeceğiz. Ancııı~ bura.da bi" nıağa mecbur etmJg ve bu ıureUe. ınu 
Ahdurrehm.anı taııışt.:np tanıştıra noktayı aydınlatm:W dn f.lidedcn lıltln bUsbntun takdir ve ıeınpttUııinl 
~yncağrıu sornm,tur. - arj değl: dir. J{on.i1of 1 ni~an 942 ilıerlne ccibctmi§tfr. s. Borak 

SUleymıı.n bu teklifi derhal ka 1'. ll dı.rntşml. <'el~nde <Süley- --------------
l:u ı ettiği için yo1 :ıxıras: oıma.k manın be:runr veçhile 941 s ncsı ! Yen. Neşriyat 
IO..ere verllcn 30 lirayı (1.stanbul cylfıl bidayetinde Ankarada olma- _... _ _ 

ÇOCUK SESl itin 30 lira aldmı) §e'klinde imza dığmı v~ Ankar:ıya ilh defa 15 ka: 
lııdığı bir makbuz muko.b:linde al- nunımıni 942 tarihinde gelmiş ol-
t>ı1ştır. - duğunu, gc'irJte.n keyfiyeti zabıta. Yeniden çıkmağa ba§layan bu ço. 

Slllcymana 
0 

gUn; ı teşrini ev. ya verdiği beyanname ile <le bil· cuk mecmuası, yeni şekU ile görUI • 
veı tarihinde Anka.nıdan bare c.irdiğini ve daha öncd"n Anka- ~mcmış yenllikler gcUrmiılir. BUtUn 
ket etmesi ve 2 teşrini evvel ta - raya geldiğf..ıe d:ı..ir zabrt.<ı kayıt- ımytalar ve r<'l·mıer ı:ocuklarm h!ıy. 
l"ihind~ sa.at 18,30 sıra.lıı.rmd; larında her hangi bir m:ılfı~:ıt bu· 1 rıın olacaklnrı gllzellikte ve dört. beş. 
'l''iksimde ~ledlye gnzioosu içe_ lunmıyacagını) itldı:ı eylemiştir. altı renkli olarak hazırlanm~tır. Bli. 

Bakırköy barut tabrlluısı arazlsl da.llllindekl otlar Saltpaza.rında aa· 
~eri tıııbrikalar satmalma. komisyonunca a.çık eksiltme ne biçtirilecektlr. 
Şartnameal her gün komiayonda. görUleb111r. tsteklllerin 5 . Haziran 942 
cuma günü saat 14 de koıniııyo.nda bulun.malıı.rı. (58~1) 

l"~nde fttlayeli havuzun öıııllııde Jı.,ilhakika 15 l<aııunu&an.i il42 ta- tlln !:ocuklara tavsiye ederiz. 
heklcme& ve yanma ya.klaşanı.k rihiııden önce lfornilofun Ankara- ız Xo. ıu ev: 
(aelA.m) parolmnnt verecek olan ya geldiğine dair herbnngi lıiı' kay Kongre Ayni mahalle ve aokal<da ıo No. lu evin ittisalinde bir taraf yan dı. 
r-ahısln tıı.nşnn.s:ı ve 2 teşrini ev_ iliı tesadüf edilt'mem.iı;tir. I<'akat varı ~·e çatıııı müşterek da.l'ilen kııtiarılan bırblrinc geçilmektedir. 

Ôg-refmenler Yardım Cemiyetin · z i •· 6
• s ı kd 7 \'ttlde bulu.~ğı takdirde mü_ orhda böyle bir kaydın mevcut .em rı "'-•= o <a an basam!lkla çıkılan zemini lurmız.ı çini, ö.oil 

leakip iki gün nyni. yerde ve ayni olmayIBI ke.'ltlisinin dalın. evvel de den: dcmlr parmaklık korlfuluklc sahanlığa çıkılır. Çift lranatlı ahşap kapıdan 
~antıerdc beklemesi ve bulu

3
nca. ,\nka.ra.y3 G'elmediğine doli'ılel et- 23 may15 19.42 tarihinde ekseriyet zemini karastmon döııeti ta hğn girilir, Taşlr&'ln ııonnnda dtvarları sulu 

~ı eahmla AbdurraJınuın $3.ym.:uu mez. hasıl olmadıgından yapılamıyan kon- boya kalemkAr ve tablol\ı 1ltlsallndekt odaya geçilen kapısı olıı.n odadrr. 
\anı:ş+.mnası yo.uncla talimat da Yukc;l'k heyetinizce malum 0~. gremiz: 30 mayıs 19.42 cumartesi gü- T~lıkdakl camlı kapıdan zemini ıcarnslmon döşeli diğer taşlığn ı;eçllır. Bu. 
'"erilmiştlr. dusu üzere ecn_bücrin Tüııkiycde nü saat 15 de yine lstonbul Kız: lisesi , r.ıda alaturka mermer tB1lı he~. Yukarda yazılan od::ı. kapısı ve bodruma 

Süleyman, ça.Iışm:ı:kta o!duğu ikamet ve seyyahatleri hakkında- salonunda yapılacaktır. Sayın arka· ı nJıen birinci kata çıkılan merdlven mahallldlr. 
~·rlik berber snl<>nundn lstanbula k.i 3529 sayL'ı K. nun 15 inci :nad- da_51arımızın teırifleri rica olunur. Bodrum kat: Ahşap merdivenli! inilen zemlııl çimento ı,ıaplı taı,ıırk. 
!::"len bir n.kmbasmı görmek ba. ersi ecnebileri, 2·1 f!:ıt\U . .en ılıı.z'aı .. ,_____________ Zemini kırmızı çln1 döşell gusulhanc, zemini çimento şaplı ahşap rafit kiler. 
hancmle izin alnuş ve Uç gün son_ sı:ren ve ayni f:(:lhir i!;iıtdcki kaza- r -., Zemini çimento §ap, c:ıbit ıezgrıh kırmızı c;inl döşeli, mnltız ocaklı, 
l'\\ ynnl 1 t~ıini evvt•l 1941 Çar_ Jıır mUstesna olmak Uzca·e bir kıı- ı v A K / 1 mo:zall{ musluk taşlı, bahçeye V'll solcağn çıkılan kapıları olan mutfak, arn-
~1Urıba gUnU Abdun-:ılımanm üs_ 

7
..a mmtn.ka4I a..~2.Il scynhntlerirıtlc 1 Jıkda zemini çimento ~plı maa tuıumb:ı. ku>,ı mevcut olup bnhçc ıe fidan 

küpten getirmiı olduğu bazı eŞ)'a h:ırcket ve m.uvnsalııt ettikleri ye- ~aıeteae çıKArı oOttın yazı •• 

1 

ha.Ur.de bir kaç mcyvell ağacı ve Uç tarafı yUksek dıvarla çcvrııı ve kısmen 
litnı koyup beraberine alam.le An ım Polıs veya j:ındamıa karakolu- 1 ~slrnJerlıı bukul\u aıahtll.lduı tarhlara aynlmı§ bahçedir. 
hı.rndan ha.rcket etmiştir. - na keylıyeti bizzat ve,·a bilvası. r tFV.'" ~ 4.t\ONll: Ali ·- Birinci kat: Ahşap merdivenle çıkılan bir sota Uz.erine Uç oda, alatur. 

Erte3i s:ı.bah İsta.nbula muvasa t:ı l1aber vermek ve tczkcrcı'erine ııohıttueııeı l'de~elle• ka. mermer taglı hela.dır. Odaların dıvarları kaıemkA.rdir. Bu kl8Imda mal 
lat etmesini miltca.kip öğle sıra - de .işaret ettirmekle mtıkellef kıl- tçuıdf ı::ıışmd9 ıtahlpler1 oturmaktadır. Ahşap uksam yağlı boyalıdır. Bahçede ayrıca ze· 
~ Bcyazrta çikn.rak hem,;ıeb. mıştır Bu mecburiyete makbul bir .e mln bodrum pencereleri ~enıir parmaklıklı, ön cebhede tuğlalı blr ıahnişi 
l'ilerl tUtü:ıcü lbrohhn ile Yusu - :StbPp olma.ksızm rirı.yet c-tmiyen- :~~~'" eecı !:,· ~ vnrdır. Oebhe sıvaı11 kısmen dökUlm~ ve kabarm11 olup pencere kenarları 
fun dilkldlnma uğradığı esnada- ler hakkmda ayni d<anunun 3() un. 11 •Ylıt• ne 'ıı" , mUZeyyendlr. 
Oskilptcn ayrıldığı tarihten berl m:ı.ddesl ceza ta;in etmiştir. ı f1.llUı M ıl8G • { Hududu: Tapu kaydı gibidir. 
kendisini görmediği ve lstanbula Kornilof bu ır·adde hükmünil bir 
l:reldiğindcn de haberdar bulun dtfa, 911 senesi haziran ayı ıçin-
tnadığı (Ömer Tokat) ile ~r: de Bursaya. gittiği zaman ihlal et
l~ta. KlS:l. bU görli[meden miş bu unmaktnürr. Süleym:ırun 
Sonra ber.ü>erce Cümhuriyet halic (Konıilofıı eylül nyınııı iJ,k haf
J'l:ırtim talebe yurduna giderek t.aı;ında Ankıı.rarla gördiığü) yolun
Abdurra.lıman Sa.ymaıı'ı bulınu§. d:ıki beyanr bir zuhule müstenit 
\ardır dcğ!lzc bu beyan; Komilofun An-
Ö~ Tokat; Sille)-nıanı Abdur. karaya illi g~li~ndc de sf\yyalıati

tahınanm neutine bıraktıktan 90n ni zabıtay:ı. ihb:ır etmemiş o'.du
t'll. 1.faliye tahsü fillbesindeki vazi. ğunu üade eder. 1hb:ır cdilmıyen 
fcslne gitmek ve akşam lbrn.himin bir seyahati -hususi bir l'hC.'ITlllli
dUkkanmdn tekr:ır buluş:mnk U yet a.tf•..ıdilmctlı1c~e-- z:ıbıt.a.ıı.m 
tere aynl.İnıştrr. Süleyman, ya.in~ tcsbit ebr.iyeceğl tabiidir. B'Jnun
kalma.larmı mUteakip Abdurrah. la beraber Korn.llofa fazla.sile ben
nıaruı. bavuldaki. vesikaları götü zeycıı diğer bir ş:ı.1umı mevcudi
r Up Sovyet aefnrcihanesine. tes yetini de t.esbit hnttfı fotoğrafın. 
Um ettiğini ve Yugosle.vyad~ da evrakla. birlikte tnkaiın et.mis 
daha sonra gönderilmiş bazı vesi. buhınduğuğumuza ruı.z..'l.ran Süley -
hln.rm mevcut olup olmadığını mnrun ifa.d~inin bu kısmını çok 
lrend'sinden öğrenmek ~tedikleri_ yakın bir müşclx>hete atfe-tmek de 
rıj ve bu maksatla lstanbula gön. kabi !olabilir. 
derildiğtni ve o ak§Om sa.at 18,30 )faama.fih J(ornllofun eyl\ılün • 
da ~de buluşacağı şahtsla b:yatletind~ Ank:u-ada oluşu ~ya 
bi Ahıre tanr'1Il!ll::ı.nnı temin ede- 1danbuld3 bulunu.su h8.dlse Uze -
r~ğtnj nnla.tmmtır. rınde hiç bir dcği§ikli.k husule ge-

Filhaldka o gUnU Süleyman, tirmiyeceği cihetle bu noktayı ta
'l'aksimdeki Beled:":ye bahçesinde miken araştırnukta fayda görme
tayin edilen mahalde bclı:lemi§.se dik, 

rartfeden d&lku BlrlJ#ı ı~ 
•Jda otuz ~ dllşWUr Pos~ 
otrııgıoe gtnıılyeıı yerlere a7cr. 
vetmı~ oeı:er ıruruı a&mmedil11 

Abone kaydını bUdtren me.ktuı 
" ıeıgrat tıcrettnS atıorıe pa.raaı 
GJn poıta veya oaııXa ile yoUauııı 
~tını ltlllre kendi UZertne aın 
rtırkl)'elllll ııcı IJ0!'\3 mcrk1'7.ln.ı 

" A b.J'J•a aoone 1azııu . 

Adreı degletınne ucretı 25 füt 
cı..A1lı Ot:UETLEKJ 

ııcaret uanıarım:ı:ı sanUı:rı • .,s 
un sondan ttJb&ren ua.ıı saytaııı 
rmda 40, !<. u.ytalarda 50 ııuruo 
10rdll!!CU uytaoa li ıJWıc:ı •t 
tçtıncUde ~; ııtrıncl<le t; ıı&JIU• 
ıranı lleamece 6 liradır. 

81)y1lll; QOll deVamJI llll§tll 
renk1.I UAn verenlere ayn ayn U> 
llrmtıler yıı.ptUr Kesmı 111\nlaru 
i.llıı t1 m s&un OCl k Uruf tur. 

l'kıan &lalı.lyetı.e OlDuJ&ıl 

KUçWa UAAW 

Blı ~ta IO; ua csetuı oeı . u~ 
letıuıı aa. dOrf deta.m 711 •• or 
letuı 160 ıwruştur. 

Türkiye iş Bankası 
A. Ş. den: 

ı - İşbu gayri menkuıUn arttırma prtnamesl 28,5.942 tnrlbinden (ll. 
b&ren 940/ 369:1 No. ile İstanbul ÜçUncU icra dairesinin muayyen 
numaraamda herkesin görebilmesi için açıktır. İlll.nda yazılı olan. 
lardan fazla maUnnat almak ı.steycnler, işbu şartnameye ve 940/ 
359l dosya No, l'ilc memuriyeUmize mUra.caat etmelidir. 

2 - Arttırmaya i§Urak iı;ln yukarda yazılı kıymetin % 7,5 yedi buçu
ğu ntsbctınde pey veya milli bir bankanın temlnat mektubu tevdi 
edilecektir. tMadclr.: 124) 

3 - İpotek ~hlbi alo.cakltlarla diğer allkadarların ve lrtlfalt hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzeriodekl haklarını hususile falz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu il~n tarihinden itibaren 15 gün 
içinde e\·rakı m!lsbıteıcrile blrllkdc memurlyeliınlzc bildirmeleri 
icabeder. Aksi hclde hakları tapu aiclllile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmwtından hariç kalırlar, 

4 - Gösterilen günde arttırmaya l~Urak edenler arttırma prtname. 
slnı okumuş ve IUzumlu mal(lmatı aıml§ ve bunları tamamen ka· 
bul et.mi§ ad ve iUbar olunur. 

t - Gayri menkul 18.6.942 ;tarihine mUsadl! Per§tmbe günU saat on 
dörtten on altıya kadar 1stanbul OçüncU icra memurluğunda Uç 
defa bağl'ıldıkdıı.n sonra en çok arttırana Uıale edillr. Ancak art. 
tırma bedeli muhammen kıymettnfn % 75 §ini bulmaz veya satış 
tsteyenın alacağına rUçhanı oıan diğer alacaklılar bulunup da be. 
deli bunlann bu gayri menkul Ue temin edilmiş alacaklannm mec
muundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranm teahhUdU baki kal. 
:nıak Uzere arttırma 10 gün daha temdit edilerek 29.6.942 tarihine 
mUsadif Pazarte.st günU saat 14 den 16 ya kadar İstanbul üçUncU 
lcrn memurluğu odMmda arttırma bedeli satış isteyenin alacağı· 
na rflçhanı oıan dığer allkalılann bu gayri menkul ile temin edil. 
miş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıy
metinin % 75 §ini bulmak 1'artile en çok arttırana ihale edillr. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan klmse derhal veya verilen 
mühlet lçınde parayı vermezse Uıale kararı t'esholunarak kendi. 
sinden evvel en yUkııck teklifde bulunan kimse arzctn i~ olduğu 

lıbnH~oinılen: 
42/:50 
Beyoğln Bursa ~alt No. •2 o 

mukim Aliçe tn.rafmdan Beyoğlun
da Tarlabışmda Beyaz YA.Bemin 
auknk 5 No, do. ve halen T, 146 No. 
lu l 1335 Nafm müdfir,üğü vasıta
sile Eskişehirde a.qker Yorgi aley
hme açıla.n akdin feshi davaamr:ı 
ya.pilan muhalcemes srrasmda: M. 
alıe;>1l n.'Jk:ore gitmi.5 ve adresiD.i 
mahkeme !kalemine bildinı:ıediğiıı..· 
den malfun adreslere gönderilen 
davetiyelere kendisinin buralarda 
bulunma.dığmdan bila tebliğ iade 
edilmesine göre mn.hkeme gün4 
omrak tayin edilen 19. 6. 942 -
a.t H de mahkemeye gehneıs.i ve
ya bir vdtil göndennesi a.k.tıi ta.k
d iroe mahkemeye gıya.ben devam 
tdilecği d:ı\ltiye makamına ktılm 

olmak UQB'e ilan ollunur. (39950) -Kütahya. sulh hiıtdm.liğiııden: 
Kütahya.nın meydan mahallesln

den Çenk.eşli oğ!.u ölü Nuri evlatlan 
İbl"alıim ve Ahmet ve Mehmet ve 
Azime Çerkeş ve Mehmet Çizetı 
ve lılusta.fa karu.ı: Ayşeırıin şayia.n 
mutasarnf oldukları hudut ve er 
safı sairesi §3rtnamesindc yazüx 
Meydan mahallesinde kiW:ı bir ba.p 
hane ile Dahla:k civarında biri 200 
ve diğeri 600 lira kıymeti muham
lllffieli iki kıt'a bahçe ve 1n köytl 
kuyu allı mevk.!inde 500 lira kıy
me lli ve 1n köyü İrıce s:ıyı;.ar mcv-
1.:i:inde 600 lira kıymetli ve Erik 
altı: mevkünde 400 lim !kıymetli W; 
parça tarl.3.nm kabili taksim olma
aıı;rından aat.ılarak şliyuun izalesi· 
ne da.ir ven:en karara binaen 23. 
b. !l42 salı günü saat 14 de mahke
me kalem:nde açık nrtııma ile sa
tılacaktır. Artırma e.artnnmcşi 3. 
ti. 9·12 tnrihinden ib"b:ıren :t~..ır. 
Almak isteyenler yüzde on nisbe
tind e teminat verıneğe m.ccburdu:r. 
Muayyen günde usulen nidadru1 
sonra en çok artrrana ilzerind~ bı. 
r.JPlır. Mfişte.ri b!r hafta za.rfm· 
da par:ıyı vcrm.ez.se ihale bozula
ıak on beş gün müddetle yeniden 
artırmaya çı:ka.rrlır. Bu ikinci ar
brmada en ziyade artıııı.nm üzcri
n e ihale olunur. İki ihale anısın
daki fark ve fa.iz önce alandan 
tahttil olunur. İşbu ~Yri menloıl.. 
lcrin ihale8ine kadar birikmiş ver· 
gj ve belfldiye ve evkaf boçlarile 
dellllıyeısi alana iı.itt.ir. M.il§teri 
şartJıaınede yazılı blltün Şeraiti 
kabul ve it.imz baldunı igkat etmıt 
sayılır. Fazla maıumat almak i.&
tlyenler mahkeme kaleminde mev. 
cut 9·1 · 10 No. lu d°'yadaki §al't-

r.ameyı okuyabilirler. (39949) 

1-.tanbal Besinri tcra memurlu-
ğuuclsn: 41/ 3266 

Hristo veledi Dimit.ri Gika. 
Beyoğlu Tokatlryan oteli karşı

srndnki Suterozisi .sokağında 11 
No. Ju diıkkfmda mukim :iten ha· 
len ikametgahı meçhul. 

Deyoğlu bh'i.nci noterinden re
sen t.M<'tikH ve 12. 6. 929 taliıiIJ 
ve 85 tfi No. Ju bir ikrtn senetle 
borcunuz olan ( 565) linuun 12. 6. 
929 tarihm.deın itibaren fa.lzile te. 
mini !tahsili ıçıo daireımizi.n bu 
doeya.sile yapılan icrayi muamele 
sım.crrnda yukarıda yazılı bulunan 
adresin:ZC gönderilen icra emri bi
li tebliğ ia.ıle edilmi'i ve zabıta ile 
yaı.ulan tahkikıı.tta ad~n ma. 
lfım olmadığı anbşı~ olınasma 
mebni icra emrinin bir ay milddet 
le ve bir gazete ile ilfinen teblı
ğ·me merci hi.lrimliğince karar \ 
rilmiı;ıtir. 

de gelen olmadığı lçbı avdet ede. Şimdi eözil tekrar, Kornilofla 
l"ek AbdU.l'nllıman ve Ömer ile bu Silleymarun Tak.sim bahçesindeki 
hışup Omerin oturduğu Gedik pa_ buluşmalarına naJdediyorum. Kor
l:ada Belipaşa yokuşunda 90 nu. nHofun; Abdurrahman Saymanla 
tnaralı evin od:ısına gitmiş1 erd'r. görüşUp görUşmediğinl ve kendi -
nu ev peTiiz isminde ihtiyar bir sinde b:ı.şkaca veslkahU'Jn b".ılunup 
~ kadınma aittir. Ömer bu bulunmadrğnu sorması üzerine Sü
evin alt kn.tmd.'l. arkadaşı yiiksek leyman: Ab1urrıı.hmruı<la herhangi 
'l'icaret mektebi tnyebcslııden Se bi vesikn mevcut olınadığını an· 
lfuni va.rdarl:ı birlikte ikamet ed( ca.k Jsta:nbulıı. beraberinde getir~ 
~·c;rdu. Ayni gece Süleymanın ls_ diği bavulun içerisinde ıı.q:ım ba
tanbul seyalıat.I ve mevzuba.lıis zı ve.~ikalan buldukla.nnı münasip 
vc..~ikalnr otr:ı.fmcb. görü§tukleri bir yerde bunlan kcnclisine voo-e
&.rada :ı.rkadllJjtnm kendisi tara. ceğini ifa.de etmmne bina.en dfişü
hndıı.n Uskllptcn getirllmiş olan nülmil.s ve mümsip bir me.hal o · 
bavulu beraberinde getirmiş oldu. !arak Süleymanm cvveke ça.1.ışm1ş 
hnu gören ve bahsedil'en vesika. olduğu tak.e'mdeki :Ma.r&el berber 
lann do. ayni bavul içinde sefa_ salonu muvafık görillmüştür. 

1 Haziran 1942 Pazartesi günür. · 
elen itibaren ıube ve ajanlarımız gi
şelerinin aıağıdaki saatlerde açık bu· 
lundurulocağını bilöiririz. 

Bu itibarla ve i'}bu ilan tarihiı.
tlen it.ibaren nihayet bir ny ıçin
tle yuka.rıd-ı miktarı yazılı borcu 
fa.iz ve Jl'l$Sroflarile ödemeniz ıa· 
zımdır. ~un ta.ınamma veya 
bir kıoouna kal'§l tediye iddianız 
olduğu takdirde y.ine bu bir ay 

bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa he· kincle mercii makamına müracaat 

rethaneye götü.rilldüğiiııü öğre. (Devamı var)) 

Adi günlerde:9,30-12 ve 13.30-15.30 
Cumartesi günleri: 9.30 - t 1.30. 

OPER\TÖR 

Halid Ziya Konuralp 1 
m.tNC1 CERUAHl DOÇEJ\"TI ıi 

Beyoğlu lstiklll Caddesi Elhamra 
Apartımanı ı Numara.da ı 

Her ırün öğleden Mnra '1 ye kadar 
Teleton: .t2204 

men yedı gUn mUddetle artt.ırmayn çıkarılrr en çok arttıran& iha. ederek teslimata ait vcsnikiniz 
ıe edilir. tki ihale araımdaki fark ve gec;en gtlnler f~ % 5 den • ibrazr ve icrnrun geri blrakrlması 
hesab olunan faiz ve diğer zararlar ayrıca hUkme hacet kalmak- hakkmcla karar getirmeniz lfı.zmı
mzm memuriyeUml.zce alu:ıdan tahsil olunur. (Madde: 183) dır, borcu ödemediğiniz takdirde 

• 7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarıılt yalnız tapu ferağ harcını, hnkkıntzds. cebri icmya gıyaben 
20 senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarrnı vermeğe cievam olunnceğı mal beyanında 
mecburdur. buluıunadığnuz takdirde alacaklı 
MUterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve delltı.ılye resminden nın vuku bulacak taıe«ne görı; 
mUtevelllt belediye ı Usumu ve mUteraklm vakıf icarcsi alıcıya hapisle taeyik ve tecziye edilece
ait olmayıp arttırma bedellnden tenzil olunur. İşbu gayri :menkul ğiniz husug'a.rr malfimunuz olnıal 
yukarda gösterll~"I tarihde İstanbul OçüncU icra memurluğu oda. ! • c icra emrinin tebli~ mekamm:ı 
smda i§-bu nan ve gösterilen arttırma şa.rtnamcııi dairesinde satı· ı kaim olma:'< tıure keyfiyet bir n 
ıacağı llln olunur. ·(39951) müddetle ilin olunur. (39953) 



VAKiT 26 - ~ - 1942 

i~tanbul Levazım Amirliğinden verilen ı 
Askeri Kıtaat ilanları 

Ap.ğlda. yazılı etler kapalı zartla eksiltmeye konmuştur, ihalesi 8. 6. 
9i2 pıı.zartesi gtlnU saat 16 da Sökede a.sker1 satın alma komisyonunda 
y~pılacaktrr. Taliplerin k anunt vesikalariylc teklif mektupların ı ihale sa_ 
a:iııden bir saat evvel l<omisyon.a vermeleri. (3313-5676 ı 

Miktarı Tut;.n Temlnat ı 

Ctmıl kilo Llro Lira 

K oyun eti 
Sığır eti 

308,489 
308,439 

308,489 
200,485,33 

*** 

17,13• 
11,274 

Malatya.da 23,987 lira 30 kuruş keşif bedelli inşaat işi kapalı zarfla 
e~iltmeye konmuştur. llk teminatı 1799 lira 50 kuruştur .. İhalesi 8. 6. 
942 pazartesi gUnü saat 1',30 da Malatyada hava salın alma komisyonun

da yapılacaktır. Şartnamesi komisyondan 120 kuruşa verilir. Eksiltme 
ye gireceklerin ehliyet vesikalariyle teklif ve teminat mektuplarını ihale 
~aat\nden bir saat evvel komisyona vermeleri. (3310.5673) . ~ . 
Ap.ğtda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri biz.alarmda yazılı 

giln, saat ve mahallerdekı askeri .sa.tmalma komisyonlarında yap:lacak. 
tır. T • llplertn kanunt vesikalarile tekli! mektuplarını \hale saatlerinden 
Oİ" aa&t evvel ait olduğu komisyona vermeleri. 
Clnlli Miktarı TUtarı Teminatı İhale gün, saat ve mahl'ill 

K Uo Lira Lira 
Koyun eti 
Koyun e ti 
Koyun eti 
Sığır eti 
Koyun etı 
Sığır eti 

15,000 Hi,000 112:1 28/5/ 942 10 Samsun 
30,000 27,000 2025 27 " ,, 15 Konya 
12,000 Kilosu Kr. 150) 
12,000 Kilosu Kr. 100) 29 ,, ,, 11 Esk işehir 

70,000 Kilosu Kr. ~ 6350) 
70,000 Kilosu Kr. 130 5800)28 ,, ,, 16 Ye~llköy Kara. 

ağaç 

(3216-5U6) 

••• 
.#&§ağıda. ya:r.tlı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri 3.6.9io2 Çarşamba gU. 

nU saat 10 da Elazığ as><en satmalma komisyonunda yapıl:ıcaktır. Talip
lMin kanun! vellikalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona yennelen, 

Mıktan Tutan Teminatı 

CintJL Ton Lira Lira 
'---

Sığır eti. 250 100,000 7500 
Koyun et 25() 187,500 14.062 
Yoğurt. 150 33,000 2476 
Süt. 160 33,000 2475 

(3285-6603) 
• • • 

N&ftda yuılı etlerin l~apalı zarfla. eksllt:meleri 12.6.942 Cuma gUnU 
eaa~ 16 da 1.zmltte poııtahane karşısmdakl asker1 satrnalma komisyonunda 
yapılacaktır. Sığır etinin kilosu 90 kuruş koyun etinin 120 kuruştur. Ta
lıpltrln kanun! vealkalarlle teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
e\.-vel kom~na vermeleri. 

Miktarı Tutan Teminatı 

CIJW: Kilo Lira Lira 

Sığrr veya koyun eli. 20,000 18,000 1350 
.. .. " 

20,000 18,000 1350 

.. .. .. 18,000 16,200 1215 

" " .. 8,000 7,200 540 
(836{.-5829) 

ı- ~ • • • 
A.fa#lda yazılı eUeriA kapalı zarfı& eksiltmeleri 11.8.942 Pergembe glL 

niı hizıı.la.nnda yazılı eaaUerde Kütahyada Hava ııatmalma koinl.syonunda 
rapılacaktır. Ta !iplerin kanunt veslkalaril.e teklif mektuplarını ihale sa_ 
::ıtindeıı bir saat evvel kom1ayona wrmeleri. 

' Miktarı Tutan Teminatı 

Lira 
İhale 

Saati Cinsi. Kilo Lira 

Sığır eti. 200,000 
Koyun eti. 100,000 

Sığır eti. 60,000 

Koyun t>'.' 50,000 

1150,000 
120,000 
80,000 
150,000 

8750 
7250 

15,1~ 

15,30 
2250 15,4() 
3750 16 

(33ıs8-5823) 

• • • 
:.WO ton kuru incir kapah zarf 

ı~ulile münakasaya konmuştur, 
evsaf v e hususi ~artları komisyon
da görülebilir. İki yUz ton kuru in
cir yüz tondan aşağı olmamak şar
tile iki pa.rli halinde d~ tesTun edi-
1 e bilir ihalesi 8. 6. 942 po.zartesi 
günü saat 11 de yapılacaktır. Mu
valrlı:at tarnintıtı (5850) liradrr. 
TaL>p:erin ihale sa.tinden bir ııaa.t 
evvel tc.>klf ınektupM.rilc Harbi.ye
öe Yedek sllbıı.y okulunda aa.tmal
ma ko~yonuna müracaatları. 

(3308 - 5671) 

* * * 
12 . .6.942 gününde ihalesi U4.n olunan 

400 ton yeşil mercimeğe talip çrkma
dıtmdan tekrar pazarltğa konmU§tur. 
Jl;vsat ve husus! §8.rtıan komisyonda 
g6rillebllir. 200 tonuna da talip çıktı. 
~ ~kdirde ihale yapıla.bilir. 200 to· 
nuna. tekllt edilen !!at .WO ton& teklif 
ı ıiUen t iattan ucuz olursa ucuz olana 
ihale edUir. Beher kilosunun muham. 
men bedeli 26,5 kufUftur. İbatesi 28. 
ıı 942 pe~m be günü saa.t 10 d& ya. 
ııııacaktır. Taliplerin katı teminatla
rlle Harbiyede Yedek .subay okulunda 
aııtmalma komisyonuna mUracaaUan. 

(3340-5781) 

* • • 
Sirkeci anbarın1n (50) bin ton 

yem ve 19 bin ton erzak tahmil 
ve lahl;ye isi kapalı zarf usulile 
münakaşaya konmuştur. Hususi 
şartları komisyonda göi:'ülebilir 
İhalesi 5. 6. 912 cPma günü saa~ 
11 de y::ıpılacaktır. Muvakkat te· 
minatı {2925) liradır. Taliplerin 
ihale saatinden bir saat evvel 
teklif mektuplarile Harbiyede Ye
dek Subay okulunda komisyon a 
müracaatları. (3270-5578) 

"' * "' 
:;om çift er !rnndunısı müt enh-

h it naı:r. v e ı- esabma ac;1k ck'ihtır.e 
Ut alınacakbr. lhaıes.i. 15. 6 . 942 
pazartesi günü saa.t 15 de Erm
ıum. a.slce'ri sa.tm :ılma kommyo
• nch ;,·:ıpıia.ca.ktır. Tahmdn bede· 
• IT,MO l l.ra ilk tı:mıim,tı 4 125 Ii
Ndlr. Tal'plerin belli vakiLte ko
mis:ı10na goelmelıeri. (3363 _ 5828) 

2500 ton mal.v.!lllle ve 500 ton e~
ya ceman aor.o ton eşya nakii ka
palı zıırfl:ı eksiltmeye konmuştur. 
.1ha.I.eai 11. 6. 942 perşembe günü 
eaa.t 11 de Eski.şehirde Askeri sa- . 
tm alma komisyonunda ya.pılacalk
tır. Beher tonunını tahmin fiyatı 
400 kuruşa ilk teminatı 900 lira
dır. Talipl.,rin k:uıunt vesi1rala:rile 
t.dcl:it mektuplarını ihale saatin· 
deıı bir saat ev\-eı komisyona ver-
meleri. (3362 • 5827) 

• * ... 
5000 kilo elma lrunJsu ve 5000 

kilo sığtr eti paza.l4bkla satm a.Jı
naı:aktır. Taliplerin ?C 15 temi· 
natlarlle 29. 5. 942 cuma günü sa
at 10 da Hadmıköy Akpma.r as
keri .satın alma kom:syonıına gel . 
meleri. (3357 - 5822) 

~ ~ ... 
39.387 lira 30 kuıruş keşii be

deli Eskişehirde Erba.c1 yatakha.
ne5i itmam ~stı pezarlıkla ek
siltmeye kommı.<;ıtur. llıalesi 30. 5. 
942 cumartesi günü sa.at 11 d e 
Ankarada M. M. V. hava satın al
ma komisyonunda yaptla.ca.ştır. 

tık tCJl".inatı 2954 lira 5 kuruştur. 
Talip'..erin belli vslcitte koımisyona 
gelmeleri. (3334 - 5752) 

;!fi • • 

Yf'nice civarından kesilip Ça
ııakkRle ve Gelibo:uy a nakledile
cek 56'00 metre milcAbı tomruk ke· 
s ilip naıkil işi pa:z:arlilda. eksiltme
ye ikonmuştur. ihalesi 2. 6 . 942 sa
h gUnU saa~ 15 de Ç:ınakkale as. 
keri satm alına komisyonunda ya· 
pTl:u:aktır. 500 metreden aşağr ol
ma mak tir.ere ayrı ayrı taliplere de 
ihalt> eıii ebilir. Tahmin bedeH 
350,000 lirn ilk temin.atı 18,250 
lirndrr. Taliplerin belli va.kitte ko
rnis:-,·ona gelmel..eri. ( 3359 • 5824 ; 

1(. 1(. :ı.~ 

'.35.000 ki .o kuru fasulye pazar 
lıkla satın al.m.acailttır. Dermason 
cin.<1i üzerinden ta.hrnin bedeli 
l 1,462 lira 5() kuruştll'r. Taliple
ı·;n 28. 5. 942 p~rşembe gtinü saat 
15 eli> Gelibohıda askeri salm almn 
koır.:syooun.ı. geı'.ındcı-i. 

(33~3 - 5818) 

Çorlu h:ı.sta.nesindeki soğuk ha. 
va dolabı tamir ettirilecektir. Pa· 
zarlıkla eksiltmesi 29. 5. 942 cuma 
günü sa.at 11 de Çorluda askeri 
~atm alma kon;is:voııunda yapıla
caktır. Ta.lip!erin belli vakitte ko
ınlsyona gelmeleri. (3354 - 5819) 

:{.il(. il(. 

A.sağrda ya.zıh etlerin pazarlıkla 
eksiltmeleri 3. 6: 942 çarşamba 
günii saat 1 O ve 11 de Trabzon as . 
keri satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Ta.liplerin belli vakit
ierde komisyona gelmeleri. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 

iCABINDA GUNDE 3 KAŞE A LI NABi Li R 

Cinsi miktarı tutarı tcminaıt . ":'' .~;.·~('.· $ ~·- ' ... ,· .. r : ... - .... • ·; . ... • ' • 

kilo lira lira 
J.{o.}u~ eti 325,000 262,000 14,150 
Srğrr eti 325,000 162,500 9,37;j 

(3355 - 58201 

ı~~~~~~~-;--~~~~~~~~~~~~~~~~ 

IKAY PLARJNafıa Vekaletinden: 
• * * 

5000 dönU.m miktarı yeşil çayır 
k iralanaca.ktrr. Pazarlıkla eksil t· 
mesi 27. 5. 942 ~arşamba günü sa
at 10 da İzmitte postahane karşı. 
sında askeri satın alma ke>misyo. 
nunda yaptlacakbr. Ta.lipkrin bel
li vakit te komisyona gelııne 1 eri 

(3356 - 5821) 

lsta.nbul 7 nci ilk okuldan aldr 
ğım şa.ha.detna.memi uyi ettim, 
Ycnisiıni aılacağmıdan eskisı.n:in 
hükmü yoktur. (39964.) 

BeşiJrt,a.ş Akaretler Şair Nedim 
cadde-si No. SO Numan Doyuran. 

:{.il(. il(. 

Bayburt nUf us memurluğundan 
&.ld1ğrm nüfus k.8.ğrdanla Beya.zıL 

* • • nahiye müdürliiğünden aldığım 
141 metre mikabı kereste alma. mayra - haziran ayma ait ağır işç.ı 

caktır. Pazarlıkla e-ksiltmesi 26. 5. tlanek karnemi zayi ettim. Yeni-
942 ı-ah giinü saa t 15 de Çanakkc- ı sini alaoağrmda.n esk:Sinin hükmü 
le askcrı satın alma. komi-ıyonun- yoktur. (39952) 
da yaprlaca.ktır. Tahmin bedeli Bayburdun Lusun köyünden .!Ui-
11,480 li~ h~ tem~natı :1722 li- t :ıt oğlu !fithat oğlu Aılz Budu.k.. 
rdaır. Talıplerın belli vakıtte ko- Beyazıt Mercan yolruşunc.la Havan· 
misyona gelmeleri. (3360 - 5825) cılar sokak No. 14. 

:{.il(.:{. 

Ayaktan 15,000 lir-alık etlik srğır Piyade aJ.a.y 21 'l'lb. l. Bl. 2 den 
alınac--0.ktrr. İhalesi 26. 5. 942 sa· alınış olduğum terhis tezkeremi 
lı giinü saa.t 14 de Çanaıkkalede as- zayi ettim. Yeni<ıipi çı:lkartaca.ğrm.
keri sa.tın alma komisynounda ya . dan eskisinin hükmü olmad;ğıru 
pıJacaktır. Ka.ti teminatı 2250 Jira . ııa.n ederim. (3994.7) 
dır. Taliplerin belli vakitte kom.is- 1 330 doğumlu Ahmet oğlu Meh· 
yona müracaattan. (3362 - 5826) 1 met Srtkı Hmç. 

TURK i VE i Ş BANKASI 
19U DrnAMl"t"E.l..lilil 

Kii~ük T~ıuırruf ı adet 200<i Llr&lllr - 2000.- Llra 

He$anJan a • lOOC • - ııooo.- • 
a • 1150 • - 1600.-

l9U "'1'RAM1VE PLANl a • 500 • - uwo.-
KEŞtılEl.Elf : ! Şubat.. c 

ıo • 260 .. - ~- • 
~ . 10() • - •UOO.-'1.ılytR. ı ~tu~t()tl, ı! tktn· • 
5(l :5() - uıoo.-• • • 

elt.uşrln tarihlerinde 2'JO 28 • - ısooo.- • 
npıht. 20C • 10 • - 2000.-

. 
izmit Deniz Satınalma Komisyonundan 

Bina inşaatı ilanı 
1. - Keşif bedeli 12327 lira 29 kur~ lbaret olup göstcrllecek b ir 

rııalıa.Ide inşa e ttirilecek bir t emizleme evinin kapa lı zart u sullle ekalltmesl 
l / Haziran/ 942 paza r tesi gUnll saat 15 de tzmittc te rsane kapısındaki k o_ 
ınL<ıyon binasında yapılacaktır. 

2. - Fenni ve hususi §aı·tnamelerl, proje ve keşfi her glln komJsyon. 
da görülebilir. Muvakkat teminatı 92! lira 60 kuruştur. ' 

3. - İsteklilerin bu l<;le rle ilgili olduklarına dair Nafia mUdUrlUklerin· 
c'en alacakları ehliyet, emniyetten çıkaracakları hUsnUhM vesikalarını ve 
2490 IJByıh kanunun tarl!atı veçhlte tanzl.m edecekleri teklif mektuplarını, 

yukarda miktarı yazılı temlnatıarlle birlikte belli gUn ve saatten tam bir 
sıaat evveline kadar koml3yona vermeleri. (5532) 

İ s tanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

eserce rah;nı hassa Müezzin zade Mehm~t E!.) vakfınm mU te•clfü:I 
AgA.ııın senelerdenberi mütevellilik vazifesini ~apmaması ve adresinın de 
idarece meçhul bulunması haseblle usulen iki defa yapılan mehllll tebliğe.
ta rağmen vazifes i başma gelmediği cihe tle müt evellilik ten azledildiği te.b_ 
llğ makamtna kaim olmak üzere ilAn olunu::. (5815) 

S.\lltnt : ASIAI US 
Umurn1 Neşriyatı icl.ı re eden 

H a..,ılı.lı .:t ı !-er: VAKiT MA1 BAASI 
Hefilı Ahmet Sevenoil 

Ek.si~ koııulao tı ~ 

1 - Su İ§leri 16 neı şube MUdUrlUğQ mmtakast dalıillnde Alanya ova.ı, 
sınm sulanması için yapılacak kanal ve 1.ma.ıa.tı ııınaiye inşaatı mu.bam.. 
men keşif bedeli vahidi fiat esası llzerinden "3751620,. lira "17., kuru§tur, 

2 - Eksiltme 15.6.942 tarihlne rastlayan pazartesi gün.ll aaat 15 de 
AnMı.rada Su İşleri Reisliği binası içinde toplanan Su eksiltme komisyonu 
odasında kapah zar! usulile yapılacaktır. 

3 - 1.stekliler eksiltme ııartnamesl, ~ukavele projesi, Bayındırlık İ§
tı:.ri Genel şartnamesi, umumi su işleri fen.nl şartnamesile hususi ve fennl 
şs.rtna.meleri ve projeleri "18,, Ura. "78,, kuruş mukabilinde Su İşleri Rela.. 
li61nden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için Lsteklilerin "187U,, lira "81,, kurur 
luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapilacağı günden en az ~ 
gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia VekL 
leUne müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu 
vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye 1.§t~ 

edemezler. 

5 - tsteklllerin teklif mektuplarmı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat .,vveline kadar Su İşleri R~isliğl.ne makıbuz mukabilinde vermeleri lL 
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edllmez. (3631-6668) 

!"'PP'9•RW+s m= ıw a w 

_Beher klloswıa 535 kuruş tahmin e. 
dilen 4 ton kunduralık va.kete alma.. 
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 27.5.942 
Ça~amba gllnü saat 14,30 da Topha_ 
nede Lv, Amirliği satmalma komisyo
ııunda. yapılacaktır. lsteklllerln teklif 
fldecekleri miktara göre kat'ı teml
natıarlle belli saatte koml.syona gel. 
111eleri. (7C5Z-5742) . . ,. 

Beber çtftlne ııo kuruş tahmin edL 
lt>n 60,000 çift mahmuz alınacaktır 

Pazarlıkla eksiltmesi 27.5.942 Çarşam 
ba gUnU saat 14 de Tophanede tst. 
Lv. Amirliği satmalma komisyonunda 
yapnacaktır. İlk teminatı 4000 lira_ 
dır. NUmunesi komisyonda görUlUr. 
İsteklilerin belli saatte komisyona 

(751-5741) 

Ke§if bedeli 919 Ura 50 kuruş olan 
bir adet cümle kapısı yaptırılacaktır, 
Pazarlıkla eksiltmesi 27.5.942 Çarpm 
ba gUnü saat 15 de Tophanede L v. 
Amirliği satmaıma komisyonunda ya
pılacaktır, Keşif ve şartname.al ko
misyonda görülUr. lsteklllerln belli 
saatte komisyona gelmeleri. Teminatı 
187 Ura 93 kuruştur. (753-15748) 

~*~ 

Beher kilosuna 535 kuru§ tahmJn 

edilen üç ton sarı vakete alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 27.~.942 Çarşa.m. 

ba gUnü saat 14,30 da Tophanede tst. 
Lv, Amirliği satınaıma komlayonun· 
da yapııacaktrr. İsteklilerin teklif e_ 
decekleri miktarlar üzerinden kat1 
teminatlarlle belli vakitte komisyona 
gelmelerL (7M--5778) 

Dağıtma O fisi Umum Müdürlüğünden: 
Dağıtma oflsl merkez kadrosu l.ç!n 100 - 260 Ura ücretli memuriyet. 

lere müsabaka ile m emur alınacaktır. 
Müracaat edeceklerin memurin kanununun 4 Uncu maddesile tayın 

olunan vasıfları haiZ olmaları şarttır. 
Yüksek iktisat ve ticaret tahıılllni bitlrmig olanlarla ticaret l.laeleri 

mezunları, re.smt ve hususi iktisat, ticaret, maliye ve sanayi mUesseaele_ 
rinde vazife görmU., olanla r ehliyetlerine göre tercihan almırlar. Bu gibi• 
lcre 3656 ve 3659 numaralı kanun hUkUmlerine göre ve milll korunma ka.. 
nununun 6 mcı maddesile ta:m.h olunan mUkte.sep haklan mahfuz olarak 
tayin olunurlar. MUrıı.caatlar Ankarada Dağıtma ofisi umum mUdUrlUğllne 
ve taşrada vila.ye t iaŞe müdürlüklerine yapılmalıdır. 

M üsabaka ve imtihan günleri ve §artları ayrıca ilAn edilecektir. 
(3778-6800) 

'l'ürk ye amb r eb 

ZiRAAT BANKASI 
Kunı.IUI tartb.l ı 1888. - ~rmaye.h 1000.000,000 1'brll l..tlrMI. 

Şube ve Ajanı a dedi: 265. 
Zirai ve ticari her nev1 banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 Ura l.kra.'lllye • ertyor, 

t.ı.ı•aaı · Bsak83mda kumbaralı • • Lbbanu tuarru.ı neu.pıarmaa 111 u 
~ 11ras;ı bulunanlara ııeııede 4 cıeta ı;eldlecek ıtur'a Ue a.pğtd&lD 

• • • • . .. 
'° • 

plAna görP lkramly• aagıtııae&ktır. 
!SOO • t,000 • 1!0 • MI • 
60ıı • ı,ooo • ııo • ıo • 
!50 • 1,000 • 18' • ! f • 

lOO • 4',000 • 

t,808 • 
t.,800 • 

uoc • 

DtKK.Nr: Besapl&rmdakl paralar bir seoe tçinde 50 llrad&D qalJ 
d1lfmlyenıere tkramiye çı.lı:Uğl ta.kcUrde % :ıo tazıaSiyle "'rueceıctır. 

KeşldeJer: U MRrt. l1 Ha.zJran. 11 fiiylQl ıı Blrlnc1klınwı tarihle 
"1nıle yapılır 


