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HükOmetimizin programına göre, sabit gelirli memur ve halka kömür, 
şeker, zey.tinyağ, · .bulgur, pirinç ve kumaş dağıtılacak ; 

~::::::::========================= 

F' azla gelirli vatandaşlardan varlık vergisi alınacak 
--- - --- -- -- -- • -- --- - - -....,-.msw- -

~~~ ~W-~ı-~---~---------------------------------ı ~iihim noktalar l~_ı_·h_Ö_n_ii_A~ta_n_ı_n_k_a_b_r_in_d_e~ 
1 - Zeytinyağ tüccarlarının ver

dikleri söz, yaphk(arı fenalık. 

2 - Fiyat yükselişlerinin asıl 
amilleri nelerdir? 

3 - ithalat m a 11 arının üzerine .. 

neden hakim olunamadı? 

4 ·Şeker işi neden · buhrana 
doğru gidiyor? 

-=---................ 
ıte konuşarak ve gazetelerde oku· 
yarak yeni fiyat artışlarile karşı 
karşıya kalıyor ve kendi kendine 

.soruycrdu: 

ta zorluk çekmezler Es~~n işe 

başlarken memleketimizin en bü· I 
Atatürk'ün dördüncll ölüm yılında, M Ull Şeriml7., muukkat kabri ziyaretle bir çelenk koymu!J \l' azlz'öllln~ 

manevi huzurunda saygı ile eğllmı,tır 
yuk mahsulü olan hububat ve pi-!.:------------------ ----------------------

rinç hakkındaki kararlarıını:ı:Ja. pa· Rab at .1şg8 I e d .11 d 
1 
• 

- Nereye gidiyoruz? 
Dığer bir kısım halk ta, hükume· 

tin biç l>i,r~~ yapmadıi;ını,_seylrcl 
kaldığını gorerek soruyc.r:' 

muğa fiyat tesblt eden ve yüne, ya-
pağıya ,el koyan kararlarımız, bl· 
zim hangi yolun yolcusu olduğu· 
muzu kafi derecede göstermişti. 

- Hükümet nereclc? 

Nihayet bazıları da, hükümeti şu 
veya bu iktısat meıheblne mal ede 
rek. hadiseleri kendi aklınca izaha 

,alışıyordu. 

~~~:u:;:~a~:şilz~~~!ü~~~~1a~
1

r.~~: Fransa Şı·mal Afrı·kası, Fas da kümct nerede?& sualine karş1 da, 
hükümetin her an iş başında oldu· 

ğunu şimdi vereceğim izahat ve al· dahı·ı olınak u·· zere tes ·ı·m oldu makta olduğumuz kararlar göste-
recektir. 

3 H arp tehlikesi 
hiln hUk&mt'tın bir kıı.rarmı okuyan S~\ekıl Saracotlu 

li_ı,~r.Jtııra, l l (Telefonla) - Mec· ı başladı. 1''iyat kıpırtısı. 
\·~ltts;at onda toplandı. Evvelc1 Baş· Bu kıpırtı dar bir zarnan içinde 
~lıt~ kürsüye gelerek aşasıdakl bir gün yürüyüşe lnkıl~p etti ve bu 

Her şeyden evvel, bu son mütalı\
aya cevap vereceğim. BI~, ne Adam 
Şmit'in talebesi, r.e de Kari Mark· 
sın çırağıyız. Biz, sadece içtimai, 
dini halkçılık ve iktısadi mezhebi 
devletçilik olan siyasi bir fırkanın 
çocuklarıyız. 

mı~r~:::;7;ı de~~e~~enrlem~m~:ı:~~ Amerikan kuvvetleri Tunu sa girdiler. Fransız 
çevrilmiş bir haldedir. işlerimizde 

1\ 
11 

itad etmese ba~ladı: yürOyllş çok süratıe bir koşuya ve 

ıt:ıltlldR§ları bir Jtoşuşmııya tahavvül ettı ve böy 
ve kararlarımızda bu hakikati göz· donanmasının mukav: mztine son verildi 
den kaçırırsak, vereceğimiz hüküm 

~ ta.adcn!zle hcmrn ışe glrışl-;o· lece fiyat aldı, yürOdü. Oylcslne 
~er · S!zJcr Ankaradan ayrılırken yiırüdü ki, her sabah yatağından 
~ ve her kaide bir kıpırtı kalkan her vatandaş, eşi ile, do~tu 

Bızi ve işlerimizi ta yakından takip 
edenler, bizim fırka programına ne 
kadar bağlı olduğumuzu anlamak· 

DONKO MECLiS TOPLANTISINDA, 

Varlık -vergisi kanunu 
dün kabul edildi 

IJef edigede dün bir top/anlı yapılarak 
'lıerginin tarhı için hazırlıklar başladı 

lerde ve alacağımız tedbirlerde bü· 
yük hatalara düşeriz. • 

(Denmı Sa.. 2, Sü. 2 de) «///» 

Çörçilin 
ifşaatı 

Afrika harekatı 
evvelden 

hazırlanmış 

lki;ı ci cephe 1943 ten 
evvel oçı '.mayacak h:-- ______ ~ ______ :--1 Ankara, 11 (Vatan) - Buıün 

ı 1 N .... , ... ,-~'CMIJ9tl'<$1 w .. D. E .. "o"ı' K. ,.GV,I !~~~~t ~1!1~ctaz1:1:~18~am~~:!ı:!:~ Ruwelt d• gazeteciler 
1 G L Z KRAL 1 : ~~":;: ~~ .. :~ıı~~";:;~~,''""" toplaatıaıada lıoraaatta 

Nevyork, 11 (A.A.) - Generaı,-
Alscnhower Rabat'ın işgal edt:dlğlni • • 
bıtdirmıştır. 

1 

JNG/L TEllE 
Şimali Jo"ranınz Afrika~ı te~lim oldu 

Vaşington, 11 (A.A.) - MUttefık·ı 

ter umumt karargahı şimall Afrika· 
sının teslim olduğunu bıldlrm~tir. 

Bunda Faı: da dahildir. ı 
Tebliğ, lngiliz, Amerikan kuvvet

lerinin Cezayir'den Tunus'a dojtru 
sUratle ilerlemekte olduklarını iltı.ve 

etmektedir. 

Amerikan kun·etıerl T uDus'a 
ıJrdUer 

Londra, 11 (A.A.) - Alman rad· 
yosu Amerikan kıtalarının bugtin er
kenden Tunw;'a g'lrdıklerini bildir
mektedir. 

FranMz donanmasının muka,emetlne 
son \ ·erildi 

Londra, 11 (A.A.) - Akdeniz. böl· 
gesi, mUttetik umumi karargAhınm 
tebliği: 

Cezayir şehrine giren müttefik 
kuvvetlerini halk iyi karşılamıştır. 

Cezayir körfezi üzerinde, Inglliz av 
(Devamı Sa. S, Sü. 7 de) •-•·• 

8 l'r/f 
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Madde 1 - Servet ve kauar.ç ltal••d• La val, Hitlerle 

f 
e 1 d sahiplerinin servetleri ve fevkala.· Londra, 11 (A.A.) - Baı,vekil B. m z a e rı V~ bl~z~~~a~~ ~~~~~e~ma~ı~~::e ,ımalf Afrlkada harekete geçmek ka. a e e ı 

d k 1 Çörçll bugUn söylediği bir nutukta gu•• r 
0
•• ştu•• 

ı,,aı altıodald Frama ile ltıal al tında olmı)an Fransanrn haritMı 
uVarlık verglslD adile bir mükelle· rarından Stalinl son Moskova ziyare- Vlchy, 11 (A.A.) - Resmen bildlrl-

d 
• • •• !iyct tesis edllml~tir. tinde haberdar ettiğini açığa vurmuş Ilyor: 

~ ın cıy·e kadar mu-~ Medde 2 _-:-- Varlık vergisi aşağı· Ve Mısır hareketlerinde Mih\·er ka· Son günlerde cereyan eden hAdise· ~ da 1 - 1 yıpları hakkında General Alcksendrın ler Fransa Ve Almanva hük"'metlerl 
(Sonu Sa· a su & d ) dUn akşam verdiği malQmata daya- arasında bir çok görUş teatilerine ııe- Alman ordusu 

1 

yazı ı cum elero dahil olnn ha· " u • 1 . • : e •=• narak şu rakkam!arı vermiştir: bep olmuştur. Hadiselerin vehnmetl 

Cadele azmindeyiz Kor~ikaya ita!- ~~~~~~:i.
1

~~~~ :.::~;~~~~:.~ ::~;.~~;.~::::!~·~~\:'.i:~:;,; Fransayı tamamen 
~ l.orııı yan ar mi çıktı yandır. Bir çok Italyan grupları da Von Rlbbentrop ile görUşmtiştur. 
~~ l'/ıı., 11 ( A.A. ı - Parldnıento-ı ran \'C gururla görüyorum. • ' çölde baı;ıı boş gezmektedir. Buna lt"ransız htikOmetl şefi, .şimall Afrl· b 1 
~lıtlııı~l lt;tnn 1 devresini açan Kral, Son glinlerde Allah oıdularımızı Al ı ? mukabil müttefik zayiatı % 58 1 In· ka harckı\tının inkişafından her saat ' • ı aş d 
lıı ll()lfa ezetımıc şôyle demiştir: ve Amerikalı mUttc!iklerimlz~·n· ordu- man ar m,ı ~ , . giliz olmak Uzerc 13 bin 600 kişidir. telefonla haberdar edilmiş ve MUnih· ı ışga e a ı 

~ı l erıın, mtizııkercyi dUşUnnıek l larını takdis etti. Batı çoltindekl Londra. 11 (Radyo) - Bıldırıldi· Başvekıl bundan sonra son ha\'adıs de bulunduğu müddetc;c Mareşal Pe· \ ';ııı:~ Zaferı elde edinceye· kadar parlak zafer ve şimal Afrikasın<lakl ğine göre, ltalyan kıtalıırı Kors1ka o:arak Cczayir'deki Buıi şehrınin taln ile daıml surette teması muha· Lonclra, ı 1 (A.A.) _ Vichy a· altında bulunan ve buhınm•yar 
'<>lııa- Ye devanı azmındedlr lmpa- Fransız topraklarına knrşı düşman- adasına çıkmışlardır. Italyanların eline grçliğ'inl blldlrmıı: faza el~iştir. HIUer ile l..n\'al ara. jansının bildirdiğine göre. Alman Fransız topraklP"''lln tahdit hattı 

~"'trı t ·~ hC'r t rafmdakl sadık te· larımıZdan daha cv\•eı dn\Tannl'ak Parts. 11 (Radyo) _, Haber alın· ve demi~tlr ki: cDUşmanı Fransız ııında yapılan g!irUşnıelerin birine kıtaları, Bitlerin verdltil emre Is· nı geçmişler ,.,~ Liyon istıkame· 
• de ;:rından gittikçe artnn bir yapılan bl.ıyUk harekefıt son zeferc dığına göre Alman askerler• Korsika ı kıyılarında \'urmak için hazırlıkları·! Von Ribentrop ile Kont Clano iştirak tlrcaden, bu snbah Chaıon r varın· tinde ilerlemişlerdir. Dahn sonra 

Pılnn harp gayretini ~Uk·, doğru kayda değer tedbirlerdır. 1 adsınıı çıkmışlardır. 1 ı De\ :ımı ~a. ~. ::..1. ı ı.I• ı ı. /1 etmişlerdir. qa demir ve kara yoıları ile işgal (Dc,·anıı l)a. s, ::.;ıı. s de) ( +) Oq . • 

~=lr=~=<§l=lfil=a=~=~=lfil=~=©=O rrn==a=k=I s= t =a=m= e= m=· D=D=R=·==b=e =ka=ın=u=h=a=r=ri=ri=n=i n=b=u=c=s :=r=i n=i=y=a=k=ı n=s:d;:=a=n=e=ş=re=b=a=ş=l ıy=o:ıı:=r=uz 
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Şehir B ı. ·ı· - b• t•• 
Haberleri 81V8al IQ mD im ftD ali 

Orozd i bak 
Mağazası Ad·· 
liyeye verildi 

Mu~ okemeye yakında 
Mil:ı korunrr.oda 

boş'onacok 
Istanbul gümrllğ1lnde blltUn mua· 

ınelelerl ikmal edilmiş olduğu halde 
magıızaya veya mağaza ardıyesine 

çekllmlyen 37 sandık gemici feneri 
bulunmasına rağmen mUşterılere yok 
demekten suçlu sanılan Orozdıba.k 

mağa.za.sından Yuda ve tezgAhta.rları 
Milli korunma mahkemesine verilmiş... 
terdir. 

Suçlular, mağua ve ardiyede bulu· 
nan gemici fenerlerinin hepsinin sa· 
tıldığını, satış rı erı ibraz ederek 
ileri slirmUşse de mUddeiumumllik 
yaptığı etranı tetkıkat ııonunda bu 
"Tllldafaanın aksini meydana çıkar· 
'llıştır. 

Bundan ba,ka Orozdibak mağaza
sının defterleri de kontrol edilmeğc 
ba.şlanmışur. Diğer eşya fiyatlarında 

da lhtlkAr yapıp yapmadıfı l6Sblt 
edilecektir. 

Muhakemeye, bugtln yarın M:ıın 

1<orunmada b&flanacaktrr. 

Bir çocuğu çiğ 11 ey en 
şoför mahkOm oldu 

Bundan bir kaç ay evvel Balatta 
bır otomobil kıww olnıtıf, bU eocuJc 
feci surette ölmüştü. 

Dün .aliye 8 lnct cezada dunı.tınuı 
yapılan bu muhakeme neticelenerek 
Behiye adında.ki 9 yaşında bulunan 
çocuğu tedbirsizlik neticesi ezerek 
oldllrmekten suçlu f(>för Nuri bir M· 

ne hapse mahk1lm edilmlftlr. 

Odununu satmayaı1 bir 
oduncu mahkemeye 

verildi 
Beşlkta.şta odunculuk yapan Şakir 

Erdur k6mtir deposunda 60 çeki ku
ru meşe. 200 çeki gtlrgen, 500 çek! 
kestane odunu bulunmasına rağmen 
kendisinden 3 çeki odun l!tlyen bir 
vatandaşın bu talebine odun bulun
madığı cevabını vermek euçundan 
~f:lll korunma mahkemesine vtrii· 
mlştir. 

Amerikadan 
getirilecek 
buğdaylar 

So :l~ ete şile pin bir 

v.J puru Amer ikaya 
gidecek 

S.,veklllmlz Şllkrü Saracoıtıu dlln· 
kU nutkunda Amerikadan buğday ce· 
tirtmek üzere bir vapurumuzun ya· 
kında Amertkaya hareket edeceğini 

~oylemlştır. Şehrimiz a!Akadar me
h.ıfılinde bu \'apurun Sosyete Ş\lep· 
te:ı devir alınan vapurlardan bili ol
ması ihtimali bulunduğu söylenmek· 
~edlr. ' 

. thaUt eşyasın n ç ı b uk 
boş~ ltı lması · çin 
tedbirler <:.l. nd ı 

Sirkeci - Reşadıye arasında ray 
döşenerek llh IA eşyası yüklü va
gonların sUratle boşatılmasına b141· 
!andığını yaşmı.ştık. 

Oğrendiğimize göre ithalllt eşyası 

yUklU bulunan bu vagonların mllm· 
l<On olduğu kadar çabuk bir zamıı.n· 
da boşaltılması \'e bu vagonların ih
racaat eşyasına tahsısl içın yeniden 
glAkadarlara emir gelmiştir Bir çok 
dış ticaret anlaşmal8l'ı ı:e esasen ge
len vagonlarır. boş gönderllmlyerek 
ihracat eşya.qı yUklenmMi Uizım gel· 
d gınden, bu haber duyulur duyulmaz 
;1ıracat plyMamızdıı memnuniyet 
uyanmıştır Zira. ihracatçıların ver· 
dığı maJ1lmıta göre. vagonsuZluk 
yüzünden hır çok tacırler, ciro lmkA· 
nını kaybetmlşıerdır Tactrler, cpara. 
mızı mallara ba~ladık. Cnkat bunları 
vaktinde ve sliratıe sevkedlp lthalfıt 
eşyası veya döviz tahsll edemiyo
ruz demektedirler. 

Vngon verılmeyışl ytlzilnden Hay
d.ıırpaşad:ı da chemmlyeUI miktarda 
mal kaJdığı blldlrllmektedlr. Bu mal. 
~arın Sahipleri de, yine aynı sebep
ten ciro lmklınlnrını kaybetmek üze
re bulunduklarını hlldirmektedırlcr. 

Clrosuz ticaret olamıyacağına gBre, 
Tıcaret odası. De\ Jet Demlryolları 
idaresi nezdinde tqebbUslerdc bulu· 
n. caktır. 

Oz :ır d;leriz 
MUnderl"Catımızın çoklu~u dolayı

ı;iyle «Atıanta üı:erlnde bir rsrtınaıt 

j;ılmU romanımızı bugün koyamadık. 
OkU.)"UCularımızdao özür dilerlZ".. 

<aa.ı ı ıncıaeı «///> zın nernangı oır Kararı aıırKen en 
Bilmeliyiz kı, bugün dordUncü ya 1 çok durduğu, en çok hassasiyetle 

şını yaşıyan harp, yaşlandıkça fe- tatbik ettıil cıhet. alınacak karar· 

rınların onünde beklenmesine mA
nı olmakla kalmadı. yüzde 2& ler I· 
le bıriktlrmeğe başladığımız hubu
bat mevcudunun şehırler thtıyaç· 

lar1 ıçın enmeğe başladıtmı gör· 
dük ö kadar ki aldıtımız haber
ler, bizzat buğday sahıplerlnın bl· 
~ daha ucuz oldulu ıçın. çarşıdan 
ekmek tedarikine ça11Jtıklartn1 bl· 
le öğrettı. 

ıeçınen milyonlarca vatandaşı bit' insanların adedi yilz on bindir. 
ıatırap uçurumıle karşı karşıya bı· Bunları karı ve çocuklarile be· 
raktı. Bu manzara lle karşıla.şan raber beş yüz. bin olarak kabul et- [ 
hükıimetımiz bütün dikkatını bu tık Yetım. dul ve mütekaıtlerın 
muzt.arıp kUUe etraftnda topla.ma· yekönunu da 80 bin bulduk. Ve 
ta karar vererek bir çok ıçUma· bunların çoğu bır nüfustan ibaret 
lar akdettı ve meselenin bütün sar olduğu ıçın onları da 100 bin ola· 
ha.larını haftalarca •üren bir tet· rak kabul ettik Bundan sonra ma· 
kike tabı tuttu hıılll ıdare ve bcledıyelerın . devlet 

Aklımla 
konuşuvoruın nalıklarını ölcilsüz arttıran bir mu. 

zır mahhiktur. 
BugUn ıçın harp dışı olan her 

memleket başlıca üç harp tchlikesı 
I karşısındadır. Bunun blrlncısınde. 

harbın memlekete katlyen ıırmlye 
ceğıne ınanılır ve ona gore hazırlık
sız bır halde bulunulur. lklnclsi. 
memleket çocukları arasındaki kuv 
vetı te,şkll eden birlik çözüHlr ve bu 
yoldan haricin tştahları kabarır. 
Ucüncüsü de harp de dljcr varlık· 
0 a r gibi genç iken daha akıllı ve 
hesaplı hareket ettığ ı halde, yaş 

!andıkça akılsız ve hesapsız işler 
yapar ve böylece civarında bulu· 
nan harp dışı devlet lçın dahıı. teh· 
ilkeli oıur. 

Bugun harbin bulunduğu mem· 
leketlcrde mütemadiyen artan fe· 
naJıkların bır kısmı da hudutları· 
mızı geçerek memleketimize yeni 
yenı sıkıntılar getiriyor. Harp u· 
zadıkça darlıklarımızın, sıkıntıla
mlzln fırlayaca:ını tabU ıörmek, o· 
na göre hazırlıklı bulunmak ve ted· 
birler almak lazımdır. 

Bugün memleketimizin katlanma. 
ğa mecbur olduğu mahrumiyetler. 
başka memlckcllerlnklne nazaran. 
yok denecek kadar azdır. Giln geç 
tikçe yeni yeni tehditlerle karşılaş 
mak mecburiyeti bulunduturı.u da· 
tma ıözönündc bulundurmak ve 
bunlara katlanmak ıçln hazırlan
mak her. vatanperverin borcudur. 

Arkadaşları Harbin ilk yılın.ı az 
çok rahat geçirdik. Çünkü mem· 
leketlmlz ambarlarında lthalAt ve 
ihracat malları mevcut olduğu i· 
çin herhangi darlık ve mahrum!· 
yet kendisini hissettirecek bir de· 
receye varmadı. Bu yıhn en bil· 
yük darbesi Türk bütçesinin ilzerın 
de görüldU. Çünkü sulhumuzu ko· 
rumak ve kurtarmak için koskoca 
bir Türk ordıwunu her •o s\lAh 
altına almağa ve sllAh altında tut· 
mata mecbur olduk 

Darlık bafhyor 
Harbin ikinci ve bllhaua UçUncü 

yılında yer yer darlıklar hlssolun
du. Çünkti harp dolayısUe mal ıt· 

hali çok zorlaştığı gıbi, memllket 
çocuklarının silah altında tutulma
sı da bır taraftan tstlhtAkı çoğ&I· 

tırken, dığer taraftan istihsali azalt· 
mnğa başladı. 

rşte başlıca bu sebeplerden art· 
mağa başlayan fiyatlarla ve bu yüz 
den ayaklanan ihtik6rla mücadele 
etmek vazifesini duyan Refik Say
dam hükQmetı azasının birleşen 

kanaatıerlle kararlar aldı, fiyatlar· 
la, muhtekirlerle mUcadt>le başladı. 

Alınan mücadele kararları. yen .. 
lerıni davet etti Yeni kararlar da 
daha sıkı. daha sert kararları zaruri 
kıldı ve böylece karardan karara 
&ec;llerek memleket dahıllnde bir· 
çok mallara eı konulmağa kadar 
eıdlldl Bu kararlar herkesin bek· 
ledlği matlup neticeyi vermedi Az 
bir zaman ıçınde memlekeı dahi· 
\inde resmi fiyatlarla bazı malları 

bulmak imkan.sız bır hale geldı ve 
memleket dahilinde koskoca bir 
kara pazar yerleştı Bu levha kar· 
şısında hcpimh: evvel~ kendı ken· 
dlmlze. sonra birbirimize sormaıa 
basladık. Acaba bu kararlar veya 
hiç değilse bunlardan bazıları alın· 

mamış olsaydı daha 11! olmaz mıy· 
dl! 

ı\hoan kararlar 
Aradan cok geçmeden huküm 

vermetıe başladık Bu hükme gore 
bu kararlar alınmasaydı dltıa ı·• 
olacaktı. 

işte bu cereyanın ve bu kan.aatın 
dolaştığı \"e canlandıtı eünlerde Sa · 
racoğlu hükı'.'ımltı ıktıdar mevkilne 
geldı ve gelir gelmez de evvelcr 
alınmış olan sıkı kararların bazı· 
larıııJ ıbka edeı'ek. büyük bir kıs· 
m:r.ı ortadan kaldırdı, dıter bir 
kısmını değiştirdi ve talblkı daha 
kolay ve daha çok lmkftıı d&hllınde 
gorulen yeni kararlar aldı Pamuk. 
}''Ün ve yapağı hlkk:ndı kararlar 
ııımakta gecıkmedlk Bu mahsulle· 
r .n tek alıcısı hükt'.'ımet oldı.ıiu 1-
çtn. kararlarımızı yürütel:eiımıze 

emin olduk KezaHk şekerin te.k a· 
ııcıs ve tek ~atıcısı olduğumuz 

ıcın. bunlar hakkında f:yaı karar 
ları almakta ve bunları tatblka sec 
mekte geçıkmedık. resmi ve hu · 
sus! fabrıkalar: birleştiren yünlO 
ve pamuklu kumaşlar hııkkındnkı 
kararlar• muhafaza etmekle kal· 
madık, bunların arasına deri fab· 
rikalarını Uive ettik 

Irkımızın başlıca gıdası olmak l· 
tıbarile memleketim ıin en büyük 
meselesini teşkıl tden hub.ubat hak 
kında yLizde 25 kararını aldık ve bu 
kararı alırken, alacağımız yüzde 25 
\erle hem ordumuzun ve büyük şe· 
hirlcrln iaşesini emniyet altır.a al· 
mnk ve hl'm de tanzim satışları yap 
mıık hususunda kAfl derecede kuv 
vetıl olacağımız kanaati hfıklmdl. 
K<?zallk pirinç hakkında da ayni 
kanaatle ve ayni istikamette, ka· 
rarlar aldık. 

Gö~öniinde tutulan noktalar 
Arkadaşlar! 

GörOyorıı1.1nuz ki, hükümetimi· 

ların adil olması. tatbik kabilıye· 

tını hnız bulunmaaıdır, -1-

B en - Ba .. ~ekilin aut&Ull• -, . zıı
okudum, ıtıa d.laJHlt• 

buldunf 

Tekrar ediyorum. Biz bu yolda 
fıyat kontrolQ kararları alırken çok 
mühim bir keyfıyelı daima göz 
6nUnde bulunduracağız.• O keyfi· 
yel dc bu kararlardan doğan ye· 
kOn mustchl!k V(' mustahsıllcrden 

terekkLip eden vatandaşlar arasın
!ia nd:!fınc taksımıdır Bugüne ka· 
dar maıılesef dövızlı, dövizsiz. ta
kaslı takassız memlekete gelen it· 
halAt mallarının fıyatıarı üıerınde 
hı'ıkım olamadık Kezalık bın bir 
çeşıt yollarla yapılan alışverışler

de rnuhlekırler ve vurguncular ta· 
rafından yaratılan yüksek fıyatla· 

rııı önünc ı:ecemedık Böylece fı
vat kararlarımızın yukünu daha 
ııvade çiftçiye yükletmcğe devam 
ellik Bu yo!dan devam etseydik. 
yalnız haksızlıkları yıtın haline 
geltrmış olmakla kalmıyacak . Is· 
lıhsatın azalması gıbi büyük bır teh 
lıke ile de kariı karşıya kalmış o
lacaktık, 

Ordumuz ve kara ıünlerımız: I· 
cır. hazırlamakta oldu&umuz stok
ların yaz ortasında erımeğe başla
ması bızı telaşa düşürdü Meseleyı 

bır kere daha tetkik etUk. Alaca· 
ğımızı almadan hububat alışverlşı

nı serbest ılan etmekte ıene teh· 
lıke gördük Stokıarımızı erıtme· 

yen ve şehırlere ekmek bulan bır 

çare aradık, bu çareyı. beledıyelc· 
rı muvakkııten işe sokmakla bula· 
bileceğımızı ümit ettik. Beledıyele· 
re vcrdlğimız bu vazıfenın başarı· 

labllmesi için onlara yer yer kredi
ler açtırdık ve muayyen ıarıhler· 

den ıtıbaren kendllerıne stoklar· 
dan hububat vermıyeceğımizı bll
dirdık Bundarı sonra yüzlerce be· 
tediye. buğday ambar1 sayıl.ın yer: 
ıcr.e hUcum ettı. herkesin kafasın· 
d.ı ker.di şehrı lçın bir yıllık bır 

stok yapmaktan başka bir kaygı 
mevcut değıldı ve boylece her yer· 
de bir fiyat artışı başladı ve hıç 

bir fıyat bunlRrı yarıştan vazgeçir· 
medı Bu yolda hububat fıyatları 

ve onunla beraber dığer gıda mRd· 
delel'ı gıtttkçe artarak bugünku ınu 
balfığalı raddelere erişti. Anlaşıldı 

kı ıhtıkar tüccarların inhisarı altın· 

da bulunan bir mahlük değlldır 

Bu, ışln bir cephcsfdtr. 

Btzı haftalarca üzerinde çalışma· ıkusadi teşekküllerının ve mülhök 
ğa mecbur eden mevzu. hcrkeıı ı bütçelertn ücreth veya maaşlı oıa
iııgat eden pahf!lılık b1lhassa gıda rak ısllhda.m ettıklerı memurları· 

Aklım - Kon t'tlJ holdt1"1· 

Ben - ~amlmt mııoln ~ etı 
A.klım - ramamüe. su "11~\., 

mto~·dana ıretiren de ht>rhanıı d' 

hakikatin akıtda gevelt'ıımei~ lif 
pılnıadan M;ık açık orta~» ı.onfll 
olmasıdır. 

maddelerı üzerindeki pahalıJık nın yekununu da aradık Ve bun· 
mevzuu olmu~ttır !arın yüz kırk bın oıdu{:unu gör· 

ttk adınıcb ıiıe ~arpan noktalar dük. 
Bu mevzu konuşulurken daha Karıları vc cocuklarlle beraber ......... ,,, 

Ben - Evet, ben de .,.... 

Onun için bundan !lonrn da ter· 
lemeden para kazanan müstehlik· 
lerln alın terinin yarattığı mah!'ullc 
re mUbal{ıgnya kapılmaksızın, de· 
ğer fiyat verme~rl lmklınını ya
şatmata çalışacağız. 

Otcdenberi bir çok yazıcılarımız. 
ktlylünOn dertlerıni azaltmak içın 

yazılar. şiirler yazarlardı. Gariptir. 
k!}ylUnUn bir boydan öbür boya yü · 
zilniln güldillO bu günlerde kalem 
!erden bu sevlr.ce iştirak eden bir 
kelime düşmedi . Bilmeliyiz ki va· 
tandaş. sade şıır mevzuu olamaz ve 
vatanda$ şiirden ziyade hak arar. 

ılk adımda posta, telgraf \'e tren )'X-dı yi.ız bın olarak kabul ett.ık 
ucrctlerının kumaş. iplik vesaıre Böylece cem"aıt bır mılyon altı yuz 
gıbı ct.~vıet miıesse~lerı mamuliıt ı· bın olarak kabuı etıtıaımı:.: dar ve 
nın dığer yerh ve ithalat mahsulle· sabıı ıraılı nufu~un bır mı.iyon üç 
rının pahalılıgılc buyuk bır teı.::ıl .)'ÜJ' bınınln kolayca le$blt ed•lmış 
teşkıl etmekte olduğur.u gördük \"e olduğunu eordtik Gcrıye hıc; bır 

kendı kendımıze sorduk Acaba maaş ve ucretle ~lakası olmıy"n 
devlet müeHcselerı mamutıitının fı S. 4 .ruz bın kışı kalıyordu Bunla· 
yatlarını umumi fıyatlara ıntibak el rı. merkezden tesbıtı mümkün ol· 
lfrmek mi ıcap eder vok~a bunlar madığı içın bır an evvel tesbıt edıl
tevzJerındekl ıuılstımaı şayıaıarına me~. ı " ıbeıtıı?,ı ı~·ııı kaymakam
\'C cesını rıyat Carkların11 rağmen lıırduıı \C beledıye reıslerıııden o· 
ucuz tutmakta devam etmek mı dıı turdukları şehırlcrdC'kı dar ve sa
ha ıyıdtr? Bu suale bu müe!i!s<"sele· bıt ırallı ıns;ııılard.ın ekmek ve gı· 
r l zararla ışl.nr bir halde!' çıkıırmak d::ı tedarıkıne kuvvetleri yetışml
ve bazı zaruri l~tısnalardan katına· yen \•atand;ışıarııı 11dedınln tesblt 
zar ucuzlukta devam cevabını ver· edıleıxk bıldırılmesını istedik Böy 
d ik Tevzıdekı suıısUmallertn de ıc b•r taraftan bunları yapar ve 
zamanla çalışılmakla azalacaeına ı· dar \'e sabıt gelirlı vatandaşlara 
nandık yardım ~ahaı:;ını cızerken dığer ta· 

kındayım . e ıt-
Aklım - Bu noktada ı,oylf'C ••· 

tırak f'tllkten '!onra g~I ıenınJe :... 
kun ana kısımlarını bira& taldÜ 
llm. ~ 

Ben - i yi ama, sütununt "" ' 
ffiÜ'<ald dPj'I} kJ ... ..., 
Aklım - Sutak battaO rttı• 

memll'ket ve millf'tt ıııUendlre9 rrıl~ 
oıelelerle doludur. \"aıif~n deıtıl tı• 
kaı) t'dPr .. (' hır kaç gün. hatt:ı ıı-.,1• 
fazla, bu me\'Lularla mc,ı:ttl 01' 
linin. 

Ben - Evet, haklı'iın. 
Aklım - 81Lfla. iiylcy'lf'· ııtt 

Ben - Bs'!vekll, harrı dıl!~kt91 
memleket bqlıea üç hıu11 tt'h ıı•• 
içindedir diyor. Birinc•i,.i: tı•;ı., 
mf!mlekete katıiyen ıırnılY~ _ıı .. · 
inanmak ve hazırlrks11. baJunlfl 1,, 
Aklım - Btz, barı9 H\·erllA'l"' .,. 

vt ıhlrli!ı t tarafııızlıtımıı.a bt~ıJitı' 
raftıtn !ICVJI ve ıayJ'r belllell W 
bUdltlmlr halde. binde bir ı11d"';r 

1~1sa dahi, h&r b n bire de ~ .. ı ~ 

Dll'er cepheler 
Ikincı cephesi de bizım, 

ticaret kabllıyeti olmayan 

Halkın ve tüccarın ell.nde bulu· ı rart::ın bu vatandaşlara na~ıı ve ne· 
nan alelhuı;us ıııda maddelert paha· kadar yardım edebılcceğııntLı araş· 
lılıfına gelince bununla her şev· ıırmaea başladık Gerek bu . yar· 
den e\·veı mür~dele eımcnın fiıll• dımıarı temıo ve gerek ıktısadı buh 
muna kanı olduk Fakat onun ıç.. rarıı karşılamak ıçln ustündc bir 
kuvvetlerımızı h~r hangı ıenı:S bır karara vflsıı olduğumuz mevzular 
snhada ısrar etınektmıı-e onları dR ~unJardır: 

ğini dalma l'ÖZriniınde l•tınacl"" 
Ben - Evet. ıi· 
Aklım - Cümhurlyet hWl..-:,11 

mtr., en zayı f lhtirrlMe kaı1' ,,.,,. 
dalma haıırlık.lı olmak. u1ır•, ... 
ordumuzu gönden ııme kuv,·etı...
lundurnıak ılyuetio.l bl,.. 

bu işt.e 

ve kar 

ha z.ıyll.de bu pahalılığın kurbanl11· Kar .na varıl · ırı noktalar 
J - Elbiselık kumaş ve ayak· Altnacıak tedblrte r 

Bundan sonra da alınacak karar- ve zRrarla aUıkası bulunmayan be· 
lar ile en çok arayacaıı~ız .cihet. 

1 
lediyelerin bu ışı b:cerem~yecekle· 

bu kararların tatbik ve yukil tak- rinı evvelinden gormemış olma
sım kabiliyeti olacaktır. Çünkü .,mızdır. 

b6yle oımıyan kararların süratle Fakat işin bir üçüncü cephe ; 
duaya inkıllıp edecejtıne ve hatta vardır ki. o da bu sahada göstc 
fenalık yaratacağına şüphe yoktur rılen gayretler. ve faallyetlerın her 

Blı bu defa tatbik kablllyetl o- şeye rağmen. bizi büyük ve mi.ıs · 
lan ve yükü lıdlllıne taksim eden bet bir neticeye yaklaştırmasıdır 
kararları aldık. Bundan sor.ra da ÇunkU bugOn elimizde hiç btr va· 
böyle yapacagız. Çünkü maksada kit malik olmadıtımız bir hubu · 
ancak bu yoldan varaca&ımız.a ka- bat stoku mevcuttur ve bu sayede 
niiz. yakın ve bilyük korkular zaJJ ol· 

Bugüne kadar aldığımız ve mu- mus bulunmaktadır 
hafaza ettlmlğız kararların hıç bl· '1".tnıdıtrınız asalet 
rınde tatbik noktasından bir kusur Arkadaşları Baz! memleketlerde 

rının bulundugu saha etrafında ıah 
şiı ederek calışma•ıııı dııhrı. laydıı 

olac<ıgı ve seri neticeler vereceğ ı 

kanaatine vasıl olduk E~asen lıu · 
kümet beyannamesını huzurunuzda 
c;kurkeı: bu bahse lemas etmı~ .. Bı· 
zım çekmekte olduğumuz darlık bu 
umumi ve bu:vuk ıstırııbl' kuc:uk 
bir parçasıdır ve bunun cogalma· 
sı lhtımalı yok deglldır Böyle ol· 

duğu ıakdırde bu ytıkti mutema· 
dıyen çekmek ve çektirmek ıçın 

bütün tedbırterı almakla kusur et· 
mcmeğe çalışacatız.. clemıştim . 

Av... bl'\'llllnamenııı dığ·. r bir 
yerınde de 11Zengın ve parafı a· 
damlar ıçLn bır mesele mevcut dt>· 
ı:ııdır Koylü ve çıftçı bu malların 

sadece satıcılarıdır Amel~ ve t6· 
ııaf yevmıyelerını ve ışlerınl yenı 

şartlara daha evvelden intibak et · 
tırmişlerdlr.• d~yerek böylece dev 
Jet yardımının dnr ve sabit gelırlı 

sahaya ve insanlara tevcih edilme· 

sı llıım ıetdillru a.nlatmıştım 
Bu ôefa da halkw..n olsun. memur· 

olmamıştır. Hububat ve plrlr.çtek1 doku2' gobek dedeıı:ını ~ayabilen a· 
yüzdeleri tahsil etmekteyız, Oığer damtara asli ôert.ermış Bızim m11· 
sahalarda da tarafımızdan tayın o· Jctımlz bütün tarih boyunca böylt
ıunan flyaUarda hiç bir deği,ikllk bir asalet tanımadı. Btzım tanıdı· 
olmamıştır. Bu. böyle olmak18:, be· ğımız ruhJ asalettir ki o da bize 
raber, hroeftmlzln diğer cephesini yaptığımız tşlerın 1ylllklertnın. ek· 
teşkıl eden memlekette oormaı ve slkllklerlnt.n cesaretle açık ve temız 
mutedil rtyata kavuşmak ümıdt ta· bir yürekle ortaya dökülmesını 
hakkuk etmemıştlr ÇUnkü her şe· emreder Onun ıcın bugünkü fiyat· 
ye rağmen başlıca gıdamız olan hu· 

1 
ıarda mesultyette hükümettn his· 

bt"bat fiyatları aldı yUrüdü Hubu· scsı bulundutunu soylerken duy· cıa.n olsun dar ve sabıt aelirll aı· 
batla beraber veya onu takiben dı· duğum ıstırabın yanı başında husu· ıeJerı pahalılık yükünden mümkUn 
~er gıda maddelqn fevka~Ade pa· si bır .haz hıssedlyor ve bu aözlerl· olduğu kadar kurtarmak lizımdır 
hatııaşu O kadar ki bugun bun· mı mıllf asal.et ka.idelerımıze uy- karar ve kanaatine btr kere daha 
ıarttı bir çoğu dUnkü kara pazar gun görceeğınııı ümıt ediyorum. vardık . 
flyatınrını bile ıeri6c bırakmlş bu· Gıda maddelermde pahalrlıtm '' Yardmt mahba~ • n1&r 
ıunuyOI'. Uhsall tcşvık edıcı bır iyllıtı oldu· Hemen hemen kamllen şehlrler-

F1T<lt yükse~telert ğu da inkAr edilemez. Bılıyoruz kı ~ otura.n bu halk taba.kasını bu 
Daha zıyahe hububat. tereyatı tahdıtler muvakkat tedbırlerdır ve defa daha yakından tetkik ettik. 

ve et albl gıda maddeler! fi\ bl1 buhranı sağlam ve k&tl olarak Gordük kı Tilrklyede nüfusu on 
rındıı görülen ölçü:.uz artışa öte· ıstıhsalı arttırmakla yenebılırlz:, Bu blnl ı.ccaviız eden şehirlerimizde 
denberl muktekırler tıammı ver· gOnkiı mübalağalı fıyatlar. köylü· oturan ınsanların yckünu 2 mil· 
dığlmlı sınıfın ~eslrt yoktu veya mli:nl toprağa ba;ıamış ve böyle· yon 660,000 klşldır. Bur.lardan tz. 
~o denecek kadar azdır Çi.ınku fı· ce kôylumuz bu sene her yıldan mir. İstanbul ve Ankarada oturan 
yatlar arlarken hububat tamamen daha fazla btr aayretle ckın raalı · bir mtlyon hıganı dl.lşecek otursak 
koylunun ehnde bulunduiu gibi. yetlI1.<' devam etmekte bulunmuş- 1,660.ooo kışı kalmaktadır Bur.a 
digcr gıda ve hayva :ı maddıelerı· tur. Bu faaliyete muhtaç köylüleri' normal artış pıı.yı ılave edılince 
nln de köylünün elinde iken pahalı· 30 bin ton tohum vermek suretile 1,8oo,ooo .eder. 
ıaşm~ olduğu ı;:örü!Uyordu ıstırak ettık Eskışehır. Aydın, Manisa. Sıvas, 

Eğer bu tarzdakı fıyat yüksel· Bundan baskı her sene munta· Samsun, Konya gıbl şchırlerde o· 
meler!. makul denecek bir had da· .zamen artan devlet z.<:rıyatı bu sen<' turan bu halkın herhalde üçte iki· 
hıl\nde kalmı$ olsaydı . bunu hoş daha geniş bı:- adını atarak l!eçe'" sının hububat veya diğer zıraat iş· 
görmek belki de mümkün olacalc· seneye nazaran yüzde yüze yakın lerıle meşgul veya başkaca yardım 
tı Çunkü: bir nısbettt tezayüt kaydedecek- dışı olduğu muhakkaktır. Bu h ııı· 

A - Hükumet bile f'('Smt fiyat· tir de 80 küsur şehirde oturan 
larıle böyle bır yoı tutmuş bulunu· lşçilerunl-ıin blsse>erı l,S00,000 kişiden yalnız 600,000 i 
yordu. Bu münasebeUe fabrika ve m&· yardıma muhtaç demektir. On bin. 

B - Bu yolda cok dfişük o· denlerımızde çe.ltşan ışçilerlmlzın den az nüfuslu şehirlerin zira! si· 
lan koylü hayat sevıyeslnlrı biraz memleketle yarattığımız eserlerde ması daha ilerıdır. Onun ıçın bu
kalkınması yüreklerımtzı ferahtan- bOyük hisseleri olduğu nu a'; söyle· ralarda oturanlarıo yardıma muh· 
dıraca~ı kadar Partımlzın halkçılık mel1yız Adetıen ve ehemmiyetler• taç ()lanlarının yekQnu 300 - 400 
ve devıotçlllk prensibine de uyıun gOn gectıkQ(' çoğalan Türk işçileri · bln! aeçmez 
dlişecckti . Fakat fiyatlar maıı.le.sef 

1 
nın ıhtlsaslarının arttırılması sıhhi. Ankara, İstanbul, lzmlr şehlr

bovıe bir mRkul hadde de durmadı tçtımat durumlarının düzenlenme· lerıne ıehnce; ısta.Ustildere ıöre 
Bllfık.s baş döndiırücü bir sUratle ;i hukumetımızı çok y&kndan ilgı · bir milyondan u olan bu uç şeh· 
aldı yürüdü ve mahdut ıellrlerlle ıendiren mühım bir mevzudur. Iş rln nüfusuna bir artma payı ilave 
kendılerınc gıda bedarlk eden mil- kanunile ış hayatma müdahale et· edilerek yekunu 1.100.000 olarak 
yonlarca şchlrlı bir ıstırap ucuru· mlş olan Cümhurıyet hükümeti bu kabul ve bunun 500,000 ııi'ı yar· 
muna süriıklenmcğe başladı. Ale· kanunun icaplarını tamamlamak I· dırndan miııtatnı addettik. Ve boy 
ıeımum gıda fiyatlarının artmasın- çin her gün daha dikkatli, daha lece yardım edllmeıı ıazım ıeıen 
dıı başlıca amil olan buğday ve hu· gayretlı olncaktıT Harp yıllarının vatandaşların yekünu küçük şe· 
bubat rıyatlarının bu ölçusiız yük· vatan cocuklarından bckledıtı f~· hirlcrde 400.000. ortalarda 600.000. 
celmc dışın<iaki mesullyctı yalnı1 dakarlığı en ıy1 anlayan memurlar Uç büyük şehrimizde de 600.000 
köy!Uyc yü)iletmek bittabi doğru oımuştur Büyük mahrumıyetlere olarak cem'an ı.600.000 tahmın 
değildir katlanarak çalışan bu külle tçınde etmek suretlle herhalde hakikatin 

Seh irlerin lhtly&cı çok ıyı çalıeanlar olduğu gibi fe· cıvarında bir rakam kabul etmış 
Hubub~tın yilzde yirmi beşini na çaıışanlar ds vardır olduğumuza inandık. Şimdı en 

köylüden 0 gün için iyi sayılan bir iyileri miikllratıandırmak ve re- mühim ış pahalılıktan en ç0ok mu•· 
rıvatla hUkumct namına toplama~a naları cezalandırmak için daha dik- tarlp olan bu Mr buçuk ınllyondar. 
k;rar verdiğimiz günlerde sehlrlc· katlt ve daha haıısas olacağız. Dev· fazla olan halkın lcsbitiydi. İlk n'.l· 
rlmlzlr. hububat ihtiyaçlarını günu ıet elilc yapılan benzin, !Astık. cı· zarda bize pek zor görünrn bu iş 
gtinüne ve hatta saati saatine zor mcnto. <kmir tevziatı etrafında va· istikametinde çalışırken müşahe· 
yetiştiriyorduk \'l' ambarlarımızda k olduğu söylenen suılstimalleri de ettlfimlz bazı kolaylıklar bize 
hiç bir stok mevcut değildi Bu va· bertnra! etmek için altıkalı veka· cesaretimizi arttırdı. Maksadımız 
zlyet göz önünde dururken alaca- leJlerln dikkatleri bu mevzu üze· bilyük küçük şehirlerde oturan 
ğımız yüzde 25 ler!n ambarlarımı- rinde toplanmıştır. dar ve sabit gelirli olanlarını bul-
za girmesini temin iyin yüzde 25 Sabit geürli!er mak ve tesbit etmekti. 
ler! ödeyinceye kadar her çeşit hu- .\rkııdaşlar. arzcttiğim gibi bil- Bü~eden maaş a.lanlarm mik • rı 
bubat alışwrlşinı yasak etmekte hassa gıda fiyatlarının h!c bir. öl· ı Resmi istatistikleri tetkik eder
tereddUt etmedik, Bu yasak, şe· çüye sığmayan blr şekilde alıp yü- kıen gördük ki umumi ve hususi 
hlrlere hububatın inmesine ve fı· rümctıi sabit ve mahdut bir Irat tle bütçelerden maaş alarak geçinen 

kabı. 2 - Hububat 3 - Bulgur. 
4 - Pırlnç, 5 - Yag, 6 - Şek.er. 

7 - Kumaş ve iplık. 8 - Kömür. 
9 - Varlık vergısı. bıraktı m1 't 

Ben - Ha,.ır. 

Aklım - lklnC'I ...adeye ,.O-__.. 
Ben - lklnc•ıııı, memleket ~--· 

tarı aruındakl b lrUttn ~ ıı• 
ve bu yoldan ltartdn it ....... 
barmuı... • 11 ııı Aklım - AtatUrk'üıt. ııtiıtl 1111 
' 'e altı unıdenln etrafında dalfll•ıç'tı" 
ve Mr&Mr olmut bir mUJetlll ~-· 
ıl1>n bu blr!ltl \'e beraberlltl "°' ri• 

kU il"' ta çıkacak menfaat dilt n Kilt 
lnqnlar M.1111 Şer'lmlr.ln dM11l1 rııil' 
üç beş yUzü .-eçmez. On -.f'kiı ddııı' 
yon Türk, Uç M'! ~oyı.uıun il~ 
blldlr"'ete muktedir dt',(U ırıl · .ıı· 

ilen - Elbette ,.e razıa1Ue "' 
tedlrdlr. e 
Aklım - Gec ücüm·ü nı-"deY dl 
Beıt - Uçün<'iisü: Harbin ~_ıııl 

ğer varlıklar gibi ya,ıandrkç& ,, 
ııııı v~ heı.;apsız ı,ıer yapıA-"d1, 
böylecf' (•l\·arında ~Jlunan harP 

tır. devltot için daha tebllktll ollll ... ~,ı 
Kklrm - Eter bir ıüıt~taarP Kumaş tevziatına gelince. erkek 

1 - Elbısellk kumaş ve ayak· 
kabı umumi muvazene. mülhak 
bulçcler, hususi ıdareler ve bele
diyelerle iktısadi devlet teşekkı.il· 

ıerındeıı tutarı 140 lıraycı kadar 
maaş veya ücl'Ct alanlara hem ken· 
dılerı. hem karıları İC•n bırer kat 
cıbı.elik kumaş. bUtün yukarı ma
aş alanlara da yalnız: kendileri için 
bırer kat elbıselık kumaş vermek 
;:;tl\·oruz. Bundan maada yalnız 

uıııumı muvazene ve mülhak bül· 
çclerdeıı rı.ldıkları maaş ve ücret 
tutarları 75 liradan az olan me· 
murlara bırer ayakkabı vermek 
ııı)".)tıııdeyız. Gerek kumaşlar, ıe· 

rek ayaY.kabılar paraaız olarak ve· 
rılecektır Bu eşyalar. suratıe ha· 
zırlenmakıadır. Tevzı ve taksim 
ıçııı talımatı da yapılmıştır. Ayak
kabı le\·zıatı ıkı ay sonra başbya
cak. senesi lçınde ıkmaı edilecek-

dokunmak akılsızlık ve ~ . -"" kumaşlarının kAnunusanide tevzll- .......-.. 
b 1 k 1 .. d tını yapar"'a bunllD meeuli ile _ _. 

ne aş anaca ve tevz at uç ay a fıiz olmıya<'ağu:. Onu akıll.-d',.....-
hltam bula.caktır. Kadın kumaşla-
rının tevziatına kezalik kanunusa- lııe ordumuza dü~ekttr. 61' 

Bf>n - Sütun tamam. y.,ırı 
nıd başlanacak ve bu da sekiz: ay 

vam edelim, olmaz mı f 
1 ıcınde hitam bulacaktır Bu tevzi- p 

atın her üçünde İzmır, istanbul ve KÖR~-
Ankara şehırlerı sona bırakılacak· G lata ı"aşe teşkı·ı .. :t·n 
tır. Bu tş ıçln hazırlanan kanun IA-

ylhası Meclise verilmfştır. mühim bir yolSUZI k 
Hububat durumu oıl'" 

2 - Hububat : Geçen baharın Oğı'endl(;'imize göre belediye. 111-

ıon yazın ılk i:ilnlerı büyı.ik hubu- ta l~e teşkllAtında mUlılm bil' ;.ıı~ 
bat sıkıntısı içinde gl'çlyordu. Ö· vakkat karne yolsuzluğU nıc~rostl 
rıümuzdckı yıllık hububat sıkıntı- çıkarmı~tır Galata ekmek b inıııl 
!arını bır dereceye kadar onlı} c- şefinin medhaldar bulunmıısı ıht. tııl 
bilmek ıçın muhtelıf ıstıkametler· karşısıncl~ belediye mUfettl''erı . .. c· 

,...._ ör.Cı? '' de calışmaıa başladık yolsuzluk tahkiltatını biran 56~" 

A - lngiliz ve Amerikalılardan ticelendirnıefe çalışnıaktadırJlır· ıı,rd!l 
hububat ıstedlk. lcndiğlne nuaran son zanto.nl jırı· 

B - Har·çten tedarik edilecek şehrimizde muvakkat karne etraıd~ 
hububat ıçın r.akil vasıtaları ara· d ehemmiyetli ~ayıla<'ak yoısuzlıl ,·e· 
dık. yapıldığı belediyeye ayı ıca hal>C'ıı1'il' 

C - Yüzde 25 kararını aldık • rllmıştıt. Bu cihet de ayrıca tıı 
(Devamı Sa. 4, Sti. l de) (**> edılmektedlr. ____....... 

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

~ 
~\\\\\\\• ,\\'),\\\" '"''"'"''"'"'':\'""'''"'''' 

Fiyatları koşturan/ar 

B B';>vekıtlmlı nutkuna fiyatlar· 1 KORAKOR.\ DOGRU dl',_, 
elan başladı. Sara<'otıu fiyat 1 i ki bokııör maça ba'ladıkları ııerı' 

hareketlerlnJ gayet ıtızeı tarif ederek ~rada ku\'Vetçe pek tark yok~.e411ıı· 
ftyaıtarın önce kıpırdadıktru, sonra dine gü,·enemlyl'n Uk dart>eltırl :ı ııii~e
bu k1pırdanıanın kı.,a bir tamanda ten o;onra ring"in içinde kö,eck" f'" 
yUrUyü,e lnkılı\p eıtlflnJ ve bu ytlrl- ye, ipten ipe kaçamaklı bir ·~· 
yUşüo yerini çok t1erı bir ko,uya br- yolu tu tar. Bau hallerde bu ::~1,ııı· 
raktığını ı.öyledl. şı tarafın yorulm~ına ve k ~ıııt• 

hareket eden tarafın dlnle!!111,. _,ır· 
Ba!1vekWmiz büyük bir de, ·Jet ada- ki" .,. 

~·enlden kuv\'et almaıuna im _,-· 
nu oıdutu kadar temiz bir ıpor tıe- j" bu raddeye O'ellnce iki bokıWr f .. ıc 

dJ d • • .. ' " ... \"er r e. Spor iflerlnl de iyi bUlr. ııında venlden temas ha .. ,lar. ' •''ı 
. tt~ 

Dıırması lazım gf'llrken kıpırdıyan. bu tt>ma!llarda iki taraf da lfl "ııe" 
k ııeıı 

ıonra yürı.iyen ve nihayet hak-.~ yere dınranır , e bokı.ta Kora or ~,r 
ko,an flya.tıarı dl9kalifye etmek lıbım vlkud \'Ü<·uda ya.,ıanmı ' h•ldt w 
dır. HlikflmeUmlzln ellndekl lmkln- pı,may. ter<'lh t>der. Korakor ht'"' 1'"' 
lar dahtılnde fiyatları, daha doğruııu dafW, hem tf'<'.a\'Uzi l>lr tarıdır~. 
nyatları dört nala ko,turanları dl'!- rakorda müdafaadan taarru:ıa ı 

111
r. 

kallfye t>deceA'lne t mlnlz. Eııa..'len len tarllf umuml~·etıe maçı kaı't .,ır 
B&.fvektun: c-ZeyUnya~ flyatıannıa Demokrasi • -'llhn•r m~ı il•;.,.· 
mUhalAğah fırlay"ının rlinahı , bu tarafın ,ımall Afrlka)1l, cllter l(o,.
ı,ın tlearetınl yapan mahdut lnRlll~ fın <'enubl 1-"ranııaya taarrudle ,.~,, 
ra aitt ir \"e \ erdikleri ı.öze rağmen I kor safhaııına girmek liıeredlr· _,,,. 
bu fenalığı yapmı,ıardır. Bunu asla belk i de kati bJr netl<'eye varlll 
unutnnya<'aj'rı» söılerlnl bu emnlye- ı bu tafha belirtecektir. -r.~ 
timlıe blr delil olarak cöııterebWrlz. 
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Askeri durum j Fatihteki dispanserin 
~;~z;~FA~ J ı--------..._ .. ,..._.. 
ş· . 
~ llfrikada harp 
\I~ • 

~ 
~ ıaır çölünde takip harekAtına 
~ devam eden Ingtl!z ordusu 

'1tfu h. hududuna ~armıştır. Mihver 
t( ~ tabıy~lnln ncate devam ede· 
,<l~bruk'a doğl'u çek ılm<'sı muh
~ ır. Mihver ordusuna. takviye 
.. "'tt• 1 ' b •erl göndert'dlğt s5ylenlyorsa 
~nunıa Mihver ordusunun bir 

•tt n ınuha.rebesl verecek kadar ı 
~ir yerde durup kati müdafaa 
~llltı k kadar kuvvetleneceğine ve 1 
ııı,1 ordusunu durdurac.ağına ihtl· 
~ ~"•rilemu. Ing1llz ordusu, herhal· 
tıııuı. Uıgazıye kadar ilerlemek için, 
ıı'lı ?ebeye müumadiyen insan ve 
~ 'ıtıe !levkedilecek, kllhlr UstUn· 
~~~1ll'ltıhafaza edilecektir. Müttefik 

1) buna dayanmaktadır. 
>ı:., iter taraftan Cezalr'de toplanan 
:ı crıkan• kuvvetleri, tahmin ettiği· 
tt.~ec;:hlle lki yoldan ve lkl istika· 
, n sllratle Tunus'a doğru ilerle· 

·iCted· 
lltrıar ır. Londra, motörlO Amerikan 

VATAN 

atıl~ ı 

• 
Varlık vergisi kanu· Rahat :!;~1m:d?,'~~~. 

d •• k b 1 d .. , d • uçakl&rı de\-rlye uçuşları yapma.kta-

1 n u (-~ ~. ·=~" v~rinl .! ,Jm •. n iti! •. =~2·~:,~\~~~::.'m"mm yud< 
)dk! ve hükmJ şahıslardan alınır: ren on bq gün içinde ma.I eandıflna Darülbeda. noktaııı açıklarmda, 

1 A - 2395 ve 2728 sayılı kanun· yatırmağa mecbunfuralr. On be.t gün- Fı·ansıı donanma.'ıının mukavemeotlne 
~!arla ek ve tAdlller1 mucıbkıce mü· lük mUddetın ıeçme.slnl beklemeden ıon verilmiştir. 

kellef bulunanlar. mahallin en bUy11k mal memuru ıu. Tu"uıı'dakl Fran-;17, umumi vali'I 
B - Büyük tlftcıler (büyük zum rôrdtiğil mükeleflerin menkul \'e ~ettf'e çekildi 

çiftçiden maksat lşlnın ıd&reslne \' e gaYTimenkul mııllarllc alacak. hak ve 

1 

Londro. 11 (A.A.) - D ıly Ex· 
vüsatıne halel gettrmeksiıin bu menfaatlerinin ihtiyaten haczine ka· prf!s.>'ln nskerl muhabirine göre bu 
mükellefiyeti ifa edeblleccklerı bu rar verebtlir. 15 günlük nıUddet için- . uba.h erkenden Loııdra'ya giden bır 
kanunda yazılı komisyonlarca tes· de yatırılmıyarı \'ergllerln taMilı em- 1 haberde Tunus'dakl Jo'Tansız umumi 
bi t ed l leınlcrdlr, ı mal kanununa tev!Jkan tahsiline teo· ''alisi Amiral Esteva, Amerikan hat-

C - Uhlielerlnde bulunan bina- veııslll edilmekle beraber vcrgı mik· ıarında bulunan Setlf'c gitmiştir. 
ların \ 'C hisseli ise hıssedarlarının tarına müddetin dolmasından iUbaren Fran ılların mütareke teokllft 
h isselerine düşen bir yıllık gayri· bırinci hafta lc;in % 1, ıkinci harta r.ondra. 11 (A.A. I - Vlchy rad-
snri lrıı.dı yekunu 2500 liradan ve için de % 2 zam olunur Talık tarı- yosu Fransızların Kazablanka'da mu. 
arsaların ın verg!de mukayyet h inden ltıbaren bir ay za.rfında borç· t11reke talep ettiklerini blldirmekte-
5000 liradan yukarı bulunan V<' !arını · ödemiyenler. b-On;larını tanın· dır. 
bu miktarların tenzilinden sonrA mıın 6deyıncıye kadar memleketin 
mütebaki Irat ve kıymetlerle bu herhan~I bır yerlndeo bedeni kabiliyet. 
vcrgiyı v<'rebılcceg! komisyonlarca terine göre. askeri mahiyeti h11tz ol· 
kararlaştırılanlar, mıran umumi hizmetlerde veya bele· 

Darlan mıııaflr ı~terlliyor 

Berne. ll (A .A . ı - Amiral Darlan, 
AıııerikRn kumandanının misafiri ola.· 
rak göaterllmektedlr. 

Dl.in. o~:eden ııonrıı., Amerikalı ku· 
mandan 1'7ınsız amiralini ziyaret et
miştir .• 

D - 1939 seneı<ı:ıdcnberl 239:1 dıye hlımetlerinde çalı.ştırılırlıır. An. 
veya 2728 sayılı kanunlRr mucibın · cak 5:5 yaşını tecuilz et.mi.$ kadın \'e 
ce vergiye tabi bir iş ve teşebbüs- erkeklerin borçları hakkınds tahsili 
le uğraştığı halde bu kanunun ne· emval kanunu tatbik edılmekle bera· 
şlr tarihinde işinı terk. devir veya her bunlar çalışma mükellefiyetine ÇörçiJi:ı :f şaab 
tas{ ye etmiş bulunanlar. tAbi tutulmıyabılirler. Bu fıkra hUk· (Ba'ı 1 lndde) (//) 

E _ Me~!eklerl ta cir, komisyon · mUr.e göre c;alıştırıla.nlara verilecek mı7 bUyilyecek \'e gelişecektir ... 

dııd ının daha şimdiden Tunus hu-
~u geçtiklerini bildirmiştir. Tu· \'ett'lll ~ ~•11ly.,...a FatDl'de yaptrrmağıı. karar ,·erdlği dl paM~l'ln temeli dfin ahlnn-:tır. Yukarıdaki 

~~ l bulunan ırransız tDmenıertn· re<1lm valiyi merasimde g"ö!ltermcktedfr. 

cu, te116l \"Eya simf'a r olmadığı hlll · Ucre t in var:sı borç arına mahsup olu· Vıış!ngton. 11 (A.A.) _ Ruzvelt ve 
de 1939 danberi vplev bir defaya nur Çalışma mecburiye-tinin tatbik Çörçll Avrupada ikinci cephenin 11143 
münhasır olsa bile tlcart muamc· tnnı hUkOmetı:e hazırlanacn k h ır ta. den e\•vel 11çılmamasına karar ver-

\ıııı bir tabur, Amerikalıt.a.ra iltihak -------------------------------------------

ltıı:ır. Bu mftnasebeUt. Amerikan •oa ~a \\O .S\ d=-ıa r\\ ~ I& te o·~ o:dl IS\ 1 

lelere tava.ssut ederek komisyon liınntname ile tayin olunur mış·erdir. 
veya ta\'assut mukabllt olarak her On be' gilnlilk mliddet ic;indc ''er- Amerikan cUmhurreisli~l sarayı 

ıınun Tunus'da büyük bir Fran· l!::::r LYI Y/ ~ ~ \g' ~ U U 'S' i!!3J U U \YI \SiiS' 
~ lrıııkavenıeti ile karşılaşacağ'ını 
ıı.. ın etmiyoruz. Herhalde Ameorika ' 

t ~ >.t°lhveorden önce Blzert llmıınına s o ı] um c 1• v• ar 1 n da •... unus şehrine Mklm olmağa. ve 
"'lıba -t!Jc doğru Qabee • Trablusgarp 

fıt ~lrı<'Unde llerıemıye çaJı.şacaklar· 

~·l:~~t~.hersaatlnbUytlkb!rkty· çarpışmalar oluyor 
~n Alman ordusuna., işgal al· 

>:da butunmıy&ıı Fransız arulslne Bcrne, 11 (A.A,) - L\byada .na gelml:ller, garp ıst1ka.mct!ndc 

• ~el( için emir verdiği Londradan 

'it o?ihntşur. Pa.rh radyosuna göre 

çarpışmalar, şimdi Sldl Baran! ve uzun akıiılar y_,tıktan sonra Sldl 
Sollum dolaylarında ocreyan et· Baranı \'C Halfaya geçitleri clva· 

~0l'alka aduına Alman ukerlerl 

'tn\·ı~trr. Bunlar yapılmış otsa bile, 

~ er artık taarruz! değil tedafUI 
hlrlerıe harbi devam ettirebilir. 

mclctcdlr. rında yüzlerce İtalyan ve Almanı 
1ng1Uz kuvvetleri, mtbvcr ardcı· çember içıne almışlardır. 

tarı Ue muharcbcYt! tutuşmuşlar· Berlın, 11 CA.A.) - Tebliğ : l\U· 
dır. sır cephesınde Alman kıtnları pl{ı r 

Bel'nc. 11 (ı\ .A,) _ Libya cep- dah il indeki harekctlerıne de,·am 
hesinde gerı çekilmekte olan Rom· etmektedir. Burada 12 dilşman .\frlk IUph •da harp cephe-sini genlfleten 

tt talı müttefiklerdir: fakat Mıh· 
mel kuvvetlerine takviye kıta.ları tankı tahrip olunmuştur. 
gBnderildıği ' ve bu kıtııların cephe- Londra, 11 (A.A.) - Şlmalt A(· r ta 

bıı raf, Avrupada. harp cephelerini 

~~Unkunden daha fazla genişletmek 
~ reune sahip midir? Bu Uzertnde 

ye vardıkları söylenme!dedir, rlka mUttefık umumt karargfıht · 
Londra, ıı (A.A.) _ General nın resmen bıldlrdığ lne göre, mut

Alek.sander ne General :\fontgo· teflk kuvvetl<'rı Bougie lıma nını 
mery yüksek nişanlarla, Kral ta· ışgal etmışlndır. Bu şehir Kastan· 
rafından mükafııllandırılmışlardır. Un eyaletınde ve Tunusa gldcrı yol 

l'ııla,c k t~ıı a mühim bir noktadır. Bizim 
'11111üu, göre J.tihver tarafın da· 

~tn(f cepheolerde harbe mecbur 

lır. ı, ınüttdikler tçln bir ~nç· 

Londra, 11 (A.A. ) _ Bir harp üzerinde bulunmaktadır. 
muhabirinin Sldi Barranl'den tel- Londra. 11 (A,A .> - Başvekil 
grafla bildirdiğine göre fnglllz z1rh Çörçll. General Ale ksandcr 'in. ölü. 
lı kolları dUn sabah sonum civarı- yaralı ve es ir olarak Alman • hol· 

~-------------------------- ya n kayıplarını 59,000 kışi tahmln 
___ ~ 1 etmekte bulunduğunu söylemiş· 

~"""den yaratılan... Müılkle Rll~len<'.n... Aşkla bezenen... Heyecanla _u .... r_. ------------

a tefleoen ... senenin ea ~I iaD'at tndeı 

ZAHZIBAR YOLU 
8u Akşam L A L E Sinemasında 
DOROTHY LAMOUR BING 
CROSBY - BOB HOPE'nin zaferi 

ı,eoretln durağı ... Zaferın geçıdldlr. 
l)ll{l.• ~AT: Numaralı yerlerlniZI IQtfen erkenden kapatınız. Tel: 4~95 

~-----------------------# 
~ U. Müdürlüğü llcinları 1 

~ih 1 - Şıırtname mucibince 1400 kiol 60 numara ve 600 kilo SO numara 
•Yetsız şerit ipliği pazarlıkla satın alınacaktır. 

'<•~ - Pazarlık 2i/ 111942 tarihine rastlaya n cuma günU saat 10.50 de 
ataşta levazım 'ubeslndeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

\ıı.r - Şartnameler parasız olarak her ~n sozU geçen Şubeden ve An-
a. Iıın rr baŞmüdUrlüklerlnde görUleb:l!r . 

•c 1 ~~ l s teklll<'rln pazarlık için tayin etmen gtln ve saa tte 'O 15 ... n . 
n~ A ' b W 

c Paralarlle birlikte adı geçen komisyon" gelme eri. ( 1283 1 

l * loıı - NUmunolcrl muclblnce sekiz kalem muhtelif cıns kCığıt ve kar-
l>azarJıkla satın alınacaktır. 

1;ı ~ - Pazarlık 27/11 / 942 tarihine ras tlayan c uma gUnU saat ıı.ıo 
•bat..•ta levazım •ubeslndekl alım komlsvonunda yapılacaktır. 3 ~ . .. • . 

- Nümunelerı her gUn sözil geçen şubede görillcbıllr. 
Verı '1 -- Isteklilerlıı pazaı·lık ıçln tayin edilen glin ve saatto % 15 gU 

l'lıe tıaral~ile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilAn olunur. 
(12R<l) 

. 
'~hnbul Orman Müdürlüğünden : 

~liııı - Orman Umum MUdUrlUğü merk<'Z ve vUAyetJer tcşktlAt.1 için 
\o' 11Utıcterıne ve ,artnıunesıne göre yapılaeıık evrak cetvel, teskere clldi 
"ıııu~:.erıerın tab'ı ''e tcclıd işi kapalı zarf usulile eksUtmcye konul· 

~ııı! -Mevcut malzemesinden noksanının ikmali ile tab ve işçilik mu-
a en b<'dell mecmuu 8015 lira mu,•Bkkat t eminat 669 liradır. 

lık - Ekıılltme 30/ 11/ 042 gUnti saat 15 de Is tanbul orman mUdUr· 
• 'lde 
1 

toplanacak satın alma kcıml,yonunda yapılacaktır. 

1.tıı~u - istekliler bu l•e n ı• şartname ve numuneleri ıstanbul Orman 
1'i tlUğtır.dıı göreblllrler 

lııl>lar l stcklılcrln muayyen gUndc bır sa at cv\'eline kadttr teklif mek
~'lıt•ı ıtıı , tenı ınat makbuzu ve ihale kanununun 2 net maddesinde yo.ulı 
~oml11yona tc,·dı etmelerı. (1316) 

1\1. M N -
1. V. Istanbul 4 o. l.ı S a. Al. Ko 

Başkanlığın dan : 

Alman ordusu 
(Ba.,ı l lnt'lde) ( +) 

bir Alman zırhlı treninin A!lier 
\'İlayetlnde Saint Germnın dcs Fos· 
ses ıstasyonuna g<'ldtğl bildirilmiş· 

tir. 
~ıare'jaf Peten kaçtı mı? 

Londra, 11 (A.A .) - Zilrihten 
bildirildiğine göre, Mareşal P.; taln 
ile General Weygond meçhul bir 
semte mütevecclhen Vlchy'den ay · 
rılmışlardır. 

Peten Şimali Afrlkaya mı citti'? 
Lor.dra, 11 (A.A.> - Fransa hu· 

dudunda birçok şayialar dolaşmak

tad ı r. Mareşal Peta ı,.'l'ın Ş imali Af· 
rikaya giltlğt de bu arada soylt:n 
mektedir. Fransız hududundan 
gönderilen bir telgrafta Vlchy'dc 
dolaşan fakat tceyyilt etmeye n ba· 
zı haberlerden bahsedılmek tcdlr. 
Bu haberlere gôre. Fransız fllosu 
Toulon'ctan ayrılmıştır. 

Rltlerin yüru emri 
Lon dra, t ı ı A.A. ) - Almanla· 

rın kontrolu •altında bulunmakta 
o '.an Paris radyosu. saa t 7 den b ir 
kaç dakika sonra Hltlerın Almar. 
ordusuna. işgal a ltında bulunma· 
yan Fransa dahilinde llerı .vilrı :· 
mek emrini vermiş olduğunu b ıl· 

dirmlştır. Hltlerln kararını 1'"ransız 

milletine bildirmek için Alman or· 
dusunun sözci.ısü mikrofon başına 
getirilmiştir. Sözcii . Hitlerin Mn· 
reşal Petain' c gönderm iş olduğu 
mektubu okumuştur. Sözcünün be
yanatına gö~. Hltler. bu me ktu· 
bunda şöyle demektedir: 

Bu emri bir tek maksatla ver· 
d im : Amerlknlılnrın ve tnglllzl<'rln 
bir ihraç hareketini pllskürtme k 
Kıtaata Fransanın menfaatlerine 
nezaret etmeleri emrini v-c rdim . 
Alman hük\ımett. Avrupa devletle· 
rinin arazııerıni h imaye etmek ıçın 
lmkAn dmreslnw Fransız ordudle 
mesai birliği yapmak arzusunda · 
dır . Fransız a sker: kadar Alman 
askeri de aile ocağında knrıslle 
yanyana sessizce çalışmaı?ı tcrcıh 
eder. 

11 iklnciteşrln, 1942 
Adolph Hıtıer 

Alman kıt.aları Vlııi'de 

Londra, 11 (ı\ ,A ) - Alman 
radyosu, Alman kıtalarının Vişı'yc 
geld ıklcrın i b ild lrmc ktcd!r . 

Aht>~ n kıtaları ilerliyor 
L ondra, 11 (A.A. )- Vlchy r ad 

y~u. ilk zırhlı Alma n kuvvetleri · 
r:ln Ltmoges'dan geçtiğini bildir di. 

Sfalingrat 
dayanıyor 

Nolçik bölgesinde 
inisyotiv Rus,ordo 

Vaşington, 11 (A.A.) Rus cep· 
hesinde, Stallngrad şehr elll.n dayAn· 
maRtadır. Bu şehir, tam 103 gUndUr 
Mihver taarruzlarını önlemektedir. 

Kafkaslarda Almanlar hiçbir Her
lt>me kaydedememişlerdir. 

Mos kova, 11 (A.A . ) - Ceopheden 
alıuan bir telgrafa göre. Sovy&t or
dusu, Nalchlk bölge.s inde Inlsyauvt 
eline almış ve bu şehrin cenup doğu· 

sunda düşmana şiddetle taarruz et
mlş\Jr. 

B<"rtin, 11 (l. .. A 1 - Alman ordu· 
lan başkumandanhğ"ının tebliği: 

Batı Kafkasyada ve Terek kesimin
de müteaddit Sovyet taarruzları fld· 
detti çarpışmalarla pUsktirtUlm\lştUr. 

Macar kıtaları Sovyellerln nehri 
geçmek teşebbllslcrlni önlemlşlcr vıe 

düşmanı geri atmışlardır . · 
Merkez \'e şima l kesimlerinde Al· 

man kıtaları baskın hart'ketleri yap
mışlar ve dtlşman hareketlerini tar· 
detmış:erdir. 

tanı Mareşal Von Rundstcdt'I ka· 
bul ctml~tir 

Bu göri.ışmede Fransız devlet 
rC'lsı Petain Alman mareşaline şu 

beyanatta bulunmuştur: 

«- Bu gece Alman devlet re· 
ıı::ind~n aldığım bir mektupta Füh· 
rer ask<'ri zaruretler icabı olarak 
bir takım \C'dblrlcr almak mccbu· 
r!yet!nde kaldığını ve bu tedbirle· 
r ln mütarekenamenin esaslarını ve 
ilk tatbikatını ortadan kaldıracak 

mahiye tte olduğunu bana. bildir
mektedir. 

Müta r e ke muknveicnameslle te· 
llfı kabil olmıyan bu kararları res · 
me n pro tes to ediyorum .• 

Fransız - İtalyan hududuııdl\ bir 
çarpL~a oldu 

Lo'lldra, ı 1 (AA.) - Nevyork 
r adyosunun bild irdiğine göre, Ma· 
rcşal Petain Fransanın tamamlle 
Alman işga li altına alınması hAdl· 
sesinin Fransayı kendini müdafaa 
etmekte serbest bıraktığını söyle· 
mtştlr. Ayni radyoya göre. 1talyıın 
kıtnları Fransaya g lrC'rk<'n Fran· 
sız • İtalyan hududunda bir çarpı,. 

ma olmuştur. 

İtalyanlar Nk'e girdiler 
Londra, 11 (A .A.) - Vlchy rad· 

yosu, İtalyan kıtalarının saat 15 
de Nls'c glrd·klerinl bildirmekle· 
dir. 

Peten'ln emri 

Ankara. 11 (Radyo Ga:ıetesl)
Bıldlrlldlğine göre Mareşal Peten 
Almanyayı protes to etmekle bera· 
ber gelecek işgal kuvvetle rine kar
ş atd a c:mamak için emir de ver· 
mlştır. 

Marsılya , 11 ( A.A.) - İtalyan· 
tarın bugün öğleden sonra Lastla· 
da karaya çıktıkları resmen bildi· 
.. ıımcktcrlir . 

ne nam ile olursa olsun para ve,·a gllerinl veremiyen mUkelefler. hazine 11 f A.A.) - DUnkU matbuat konfe· 
ayniyat almış olanlar, bono ve tahvilltı Vt'ya bankı teminat ransında relslcümhur B. Rooseovclt, 

Kanunun beşinci rr.adı.Ie!'llne gö· mektubu \'erdikler! takdırdt bu mil· buglin mUtarekentn yıldônUmllnUn 
re vergi hal;tikt ve hükmi şahıslar kPlle!ler hakkında tahsili emval ka.· kutıanacağ"ı mllll Arllngton mezarlı
namına tarholunur ve eshamlı ve nıınunun ''f' çılışma meocburiyetinln ğına beorabercc g-itmek için yapmış 
eshamsı:ı şirketlerde hls!'Cye ba· tatbikı bır ay müddetle geri bırakılır olduğu lckl!f! General Perling'ln ka 
kılmaksızın şirketlerin menkul ve On dcirdUncU maddeye gôre. varlık bul eotmlş olduğunu blldirmiştır. 
gayrimenkul varlığının tamamı verglslle mükellef tutulanların ika· Redııi<'Umhur Roose\•elt dentL'1tlr k i: 
üzerinden almır. ı metgdhlarıııda gerek kendilerine ve cŞlmall Afrlka'dan, gazetelerde l rı-

Madde 6 - Yedinci maddede ı gerek karı veya kocaların~ veya ken- tlşar etmiş olan haberlerden daha t P
yıızılı komisyonlar, tkıncl_ maddede ı dıler!le bırlıktc usul \'e furugıle kar· ze haberler almadık.> Fakat reisi· 
yazılı mükelleflerin m!ık-cllefıyet dc.şlerıneo alt dllkkAn. mağeır.ıı, depo, cUmhur. eCkfirı umumlycyi mUteyak . 
derecelerini her mükellef namına an bar. !Rbrlka \'eya l nılllfı.thane~rdeo 1 kız bulunmağa davet etmiş ve harbin 
1941 yılında ve tlcaretlnı terk, de· \'eya bunlara benzer yerlerde bulunan 1 ne suretle- sc\•k ve idare ed!ldifl ta· 
vir ve tasfiye etmiş olanlar lçın bUtlin menkul mallarla ta~ud~ ."·~ya ı kıp olunduğu zaman aşağı, yukarı 
terk, devir veya tasfiyeye t.ckııd· vergide bunlardan ht>rhangı bırı na· mevzuu bahsolanuva.cağını sciylemiş
düm eden "Ory' yılda tarhedllmlş mı a kayıUı gayrimenkul m~lla.~ bu Ur. MUşarUnlleyh,. a~ı yukarı fik· 
veya tahakkuk ettirilmiş vergi ! kanun nıuclbın~e alı~acak ~etıı ve rinin bilhassa mlllt işlere bigAne olan 
miktarlarını, çiftçilerde milkel!ef· l "~'lmlıırın kanunı temmatı hukmünde kimselerin ka.falarında yer alacağını 

. . . • olup bu ınallRrın satılmaııında. da tah- -
lerın zirai vazıyetını ve gayrlmen- ı . . \'e ,u \•eya bu hareket karşısında bo~ 

. . . 1 sıll emval kanunu hUkUmlerı tatbık · kul sa.hlplerınde ırat ve vcrgı kıy- yere fütura kapılmak ne derece y11 n-
.. d . olunur. Verginin teminatını tesbit . m-etl miktarlarını goz en geçırmek . . lış iae şevke ve sevınce ka.pılmanıı> 

eden bu mallardan mUkellefın kendi-
le beraber bunlarla mukayyet ol- . . • , da. o derece yanlı' olacofmı beyan 

k dl kl • ka a. t ö 11ıne ve) ıı karı ve koca~ına alt olanlar t 1 tir 
ma sızın e nece erı n a c Z • hari" olma.k Uzere di"'er mallar üze- e m ~ . · . 
re takdir ve tesblt ederler. .. . ı> • ReısıcUmhur, Afrıkadakl harekttırı 

n .. .. dd go'"re, ı'kln- rlne komı&yonlarca verginın takdir ve . d . k&d k l 1 .t . ld 11-uçuncu ma eye . . . . . ı şım ıye ar ço y gı m1.4 o ubu-
ı dd d l ~ k 11 fi tesbltı tarıhınden ıtıbaren ayrıca ha- bl M 'd ki 1 .11 h k" c ma e e yazı ı mu e e • nu. gar ısır a ngı z a.re · ... 

.. . . ciz konulmadıfı t.akdlrde. bu maıtu yet zumrelerınden ikı veya daha tınrn d& iyi gitmekte bulunduğunu 
Uzerlndekl temln&.t resmi 1:ona. erer. 

ziyadesine dahil olanlar bu züm· llAve etml.ı;tlr. 
relerin her birinde ayrt ayr: mü· 
kcllef tutulurlar. İkinci maddenin 
B fıkrasında yazılı çiftçileı irı mü· 
kellefiyetlerl de varlıklarının yOz· 
de beşini geçemez. 

Yedinci maddeye göre, ikinci mad· 
dede yazılı sen·et ve kazanç ııahiple· 
rlnln mükellefiyet derecelerini tesblt 
etmek Uzere her vtlr&yet ve kaza mer· 
kezlerinde mahallin en bUyük mUlki· 
ye memurunun reisllgi altında. en bil· 
yük mal memurundan ve ticaret oda-
larlle belediyelerce kendi Azaları ara
sından seçilecek ikişer fı.zadan müte· 
şekkll bir veya icabına göre mütead
dit koml.!yontal' kurulur. Ticaret oda
!11 bulunmıyan yerlerde bu odanın ~e
çeceğl Azalar yerine belediyece hariç
ten ticaretten ve zıraa.tten anlıyanlar 
arasından iki lza scçilır. Komisyon· 
tarın büyük çiftçileri teııbıt için ya
pacatı topmntılarda Ticaret odası ye
rini' Ziraat odalarınca kendi Azaları 
ara.~ından ve bulunmıya.n yerlerde 
belediyelerce hariçten ve zıraatten an· 
lıyanlar arasından ııeçllecek iki Aza 
koml!lyona iştirak !'der. Komi.iyon 
kıırarları ekseriyetle verilir ve reyler
de musavat halinde reisin bulundutu 
taraf tercih edıllr. Sekizinci madde-

Milkenenerln zilyetliği altında veya 
yukarıdı:ı. yazılı menkul mallalara mll
tealllk satış, temlik ve rehin iddiaları 
muteber sayılmaz ve bu nC\i mallar 
hakkında. dermeyan olunacak lstih· 
kak iddiaları dinlenemez. 

Bu kanunun neşrinden mukaddem 
başlamış ol&n \'e bir ilAina veya bu 
hüküm ve kuvvette noterlikçe tanzim 
edllmt.ş mukaddem tarihi! resmt bir 
senede mllatenid olmıyarak yapılmı' 
bulunan takip neticesinde icra. dalre
lerınce konulmuş olan ihtiyatı ve ic
ra! hactzler bu teminat hükmftne ha· 
Jel veremez. Bu hacizler ancak vergi 
alacağının tahsılinden sonra bakiye 
kaldıfı takdirde bu kısun hakkında 

l:ıfaz olunur. Gayrimenkullerin satı

'ında bunlann varlık vergisi mUkel
leflyeti ile llişığ"ı olmadığı alAkalı va
ridat dairesince tasdik edilmedikçe 
topu daireleri te.,;çil yapamaz. Yapı· 
tan tesçiller hU.kUmı;üz sayılır. 

Dokuzuncu ve onuncu maddelerde 
yazılı mUddet ve şartlar içinde tarhe
dılmiyen vergıler bu müddetler geçtik 
ten !ıonra. yenideon tarh ve tahsil edi 
temez. Bu kanun mucıbınce tahakkuk 
tttırilmı' olan vergiler 19•3 mail yı
lından i tıba.ren beş yıl •onra ta.hail 
o!unamıu: . Vtrglnin tal'lsill için yapı· 
lacak her nevi takıp muameleleri mil· 

Ye göre komisyonlar şirketlerin mU· 
kellefiyetıerin! tesbit etti~ •ırada şe. 
rlklerın de !lerveUerı derece.sini v& ruru u.ma.nı keser. 
fevkalA.de kazançlarını &.r8'tıra.rak Bu kanun ne,ri tarihinden itıbaren 
bunların da. mUkelefiyetlerin! takdir muteberdir· 
eder. Baled:yede y :ıp · lan 

toplant· 
Başvekillmız ŞUkrU Saracoğtıı dün 

öğ~eden evvel Büyük Millet Mecllsln
de söylediği nutkunda ırad sahlple
rınden ve harp dolayısıle zengm olan-

TEŞEKKOR 
Pederim Artın Ka.ragülyanın cena. 

~sine gerek bizzat gelen ve gerek 
mektup ve telgrafla ta~yede bulunan 
bilQmum akraba, ahbGp ve arkadıı.ş· 
lara aYTı a~-rı cevap vermeğe teeasll· 
rUmU.Z mini olduğ11ndan hepsine ay· 
rı ayrı teşekkür ederim. 

Vatan gazetesi Kl~e 11efi 
N'e\·ton Kara.gül 

!ardan varlık vergisi alınacağ"ını bil· 
dırmlştir. 

HükQmel, Istanbul vllAycUne bu 
hususta emir '\'erdltlnden dUn ak.şom 
belediyede geç vakt.c kadar suren bir 
toplantı yapılmıştır. Toplantıda var
lık \'ergisi namı altında , tcdavUldc 
bulunan 700 milyona yakın Türk lira
sının hazineye intikali hususunda nt 
flbl pratik yollardan gidileceği etra
!ındıı. görüşmeler cereyan ettiği hıı· 

bet verilmektedir. Yine verilen başkn 
.,ir habere göre Şl'hrimlzde matrah
ıardan ne mıktar vergi tarh olunacıı· 

tını teebit etmek Uzere dört komis· 
yon teşkıl edilecektir. Komisyonlara 
mümkUn olduğu kadıır Bervet, emlAk 
ve Uca. ile alrıkası olmıy&n ve alA· 
kası az otan dUrüst, bitaraf, namuslu 
kimseler seçilecektir. Harp dolayısı· 
le &Sa.sen kimlerin ne miktar parn 
kazandığı az çok malOm olduğunda:ı 
komisyonların kolaylıkla çalışabile· 
ceklerl \'e bu vatan hlzmettnİ !steni· 
len 'ekllde başaracakları ilmld edl -
mektC'dlr. Varlık vergisi namı altın· 

da tarh f'dllıp hazineye intikal ede· 
cek meblağın yalnız şehrlmizde 20 
milyon lirayı geçeceği tahmin olun· 
maktadır. 

On birinci maddeye g6re, komlsyon 
kararları şehir ve kasabalarda vari
dat dairelerinin kıv>ılarına ve köyler· 
de münasip mahallere listeleri yapı•· 
tırılma.k suretlle UAn ve tebliğ ulunur. 
Listelerin asıidığ"ı, gilndelık gazete 
çıkan yerlerde gazetelerle ve gUnde· 
lik gazete çıkmıyan mahallerde bl'le· 
diye dellalları marlfetUe ayrıca haber 
verilir. 

Komisyon kararları nihai \.'e kati ı 
olup bunlara karşı i<iarl ve adlı kaza 
mercllerınde d~va açılamaz. Ancak 
bir mükellef namına aynı mükellefi· 
yet mevzuundan dolayı mükerrer ver
gi tarhedllmlş olduğu takdırde diğer
leri tarhlyatı yapan komisyonların 

vazl(e gördüğü mllhallerin en büyük 
memuru tarafından müke!leflerln mü 
raca.ati Qzerine silinir. 

M. M. V.. lstanbul 2 No. lu Satmalma 
Komisyonundan : 

On iktncJ maddeye göre mükellef· 

öıım 

1418 adet bUJI "atm almacııktır. Vem1eğe talip olanların 18111/94:? 
p.ızartesı sUnU saat 10 da komisyona mUrncaatııuı. (1319J 

M. M. V. lst. 2 No.lu Satma ima Komisyonun ·an: 
Me\'CUt nUmunesmc göre 90 çt!t mUsbet ve menfi ışıldak karbonu 

satın alınacaktır. Llıtekl!lerin 14/11/942 cumartesi günUne kadar teklif· 
!erini komisyona \'t~"lllelerL (1317 > 

M. M. V. Is'. 2 No.lu Batınalma Koınisyo undan· 

Sııint • Etlcnnr. 11 (A,A.) - Öğ Hıkmel Tlirel, Meyyire mrduman, 
lc-cl C'n sonra A 'nı,rn kıtalnrı dıır· Melek raşarel ve saadet Malla 'rım 
ınadan Salııt Elle ııc'dc., geçmiş· bııbnları: avukat merhum Bay Ali 
lerdir. Hiç b r hfıd ıs. c.hnllmışlır. Nlhad'ın bliyük biraderi; Ethem Er-

1 - Keşif bedeli (3258.35) lira olan 23 numaralı S"UmrUk nıotöru 

nUn makine tamiratına aıt pazarlık 14/11/942 cumartesi gUııU sa.at 11 
de M. M. V. Ist. 2 No. tıı satınıılma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Kat't temınatı (488.75) lira olup .şartnn.mesı her gUn lış saati 
dahilinde meı:k\lr komısyonda gorUlcbı!ir. 

3 - lsteklilerın 2490 sa.yılı kanunun lstedlğl vesıkalarla birlikte bel-
duman, Yahya Paşarel . Abdllrrahnıan 1'fll111!&••111••••••••••%• Mıılta'nın kayınbabsları \'e ıırkadaşı. 

AZ A O E TAR C AN mız Ali Paşarel'in bilyilk babası Meh
med Adil TUreı dün vefat etmı,ur. 

li gün \'c saatte komisyona mUra.caaUarı. (1323) 

1)\: ltaıenı eczayı tıbbiye De 9 kalem sıhhi malzeme ıatın alınacaktır. 
4rıı:•i 17/11/ 942 salı gUnU uat 15 ve 15,30 dadır. JIAcın muvakkat 

Mareşal Peten'ln prote5tosu Kı~ jımnastıklcrine bnşlaınış. Ccnazc'i bugUn N"l,ant~ Hacıman-
11ur sokak No. 60 dan saat 14.SO da 
kaldLrılarak ebedi lstirahatgAhına 

tevdi edilecektir. Allah rahmet eyle· 

M. M. V. lstanbul 2 No. lu Satmalma 
Ko:nisyonundan : 

~l:ıdı~~tı Hae lira sıhhi malzemenin 2006 liradır. Taliplerin bellı günde 
ıdat<ı 4. numaralı satın 6lma komisyonuna S'elmelerl. 

(124.9) 

Vlchy, 11 (A,A.) - OCI ajansı • ı ı-. Adres Nlşantaşı, Ihlamur 
bildiriyor: yolu No. 6. TPI. 81430 

l\Iareşal Pctain bu sabah saat l ll•••••••••n•••I 
10,40 da ordı.:le.r grupu ba§komu· &in. 

Deniz Te!Jılz Okulunda bulunan 50 baş tekfonu (Kulaklık) ile 60 
maniple tamir etUrllecekUr. Is teklilerin 16/ 11/ 942 pazartesi gUnUne ka· 
dar komisyona: mUracaaUarı. (1321) 
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• VATAN II • n - 91> 

Başvekilin ~ühim nutku 
(Başı % nclde) (**) J4 kuruşa yedlrmoeğe başladıJS. Ge· 

ıı •riçten celeo but<Jııyla.r 
A - lngılız ve Amerikan sefir

!eri tarafından vo.dedUen on beşer 
bin toııluk bugctsylar getırlllp tes
lım edı:dl. Bundan maada lnglliz· 
lcr ayrıca 7,800 ton arpa vadetti
ler. Burıun ~arısından fazlası bu· 
glin bize teslim edilmiş bir halde· 
dlr. Amerika V\.rdığı 15 bin ton· 
dan ayrı olarak 6,000 ton buğd3y1 
iare kanununa tevfikan Amerika· 
da emrimize hazır tutuyor. Bir va· 
purumuz bugünlerde bu buğdayı 
almağa gidecektir. Bu istikamette· 
ki İngiliz ve Amerikan yardımının 
devam edeceğ ini ümit ediyoruz.. 

B - Nakil vasıtası tedariki için 
her tarafa b irden başvurduk. Por
tekiz limanlarındaki Alman vapu r
larını satın almağa teşebbüs. mul'\
k lif safhalar geçlrdıktıen scnra 
'Portekiz hUkümeUnin muvafakati 
istıhsal edilmediği için sukut etti. 
lsveçten vapur tedariki konuşma· 
larımız devam edip gitmektedir. 
Bu konuşmaların milsbet neticeye 
varacağına emin olmak mümkün 
görünmüyor • .Amerlkadaki Pana
ma bandıralı vapurların satın alın
ması teşebbüsü de henüz kat'i saf· 
baya girmemiştir. Fakat bütün bun 
lara mukabil Fransa ile muharip
lerin malümau altında yapılan ba· 
zı Fransız ,·:ıpurlarının tarafımız· 

dan kiralanması müzak<relerl kal'i 
ve müsbet bir r eticeyc varmak is
tidadını göstermiştir. Fakat henüz 
neticeye varmış değildir . .Maalesef 
son hadiselerin bu işimize zarar 
vermesi ihtimali çektur. Şayet mu· 
vaffak olursak hemen memleket
teki •buğday stokunu beslemeğe 
çalışacağız. 

Bu böyle olmakla beraber yar· 
dımların yaprlmnmasını ve vapur
lnrın temin edilememesini gözör.ün
de tutarak sarfiyatı ona göre tan· 
zlm etmek herhalde ihtiyatlı ve 
hesaplı bir harekettir. 

C - Yüzde yirmi beşer hubu· 
bat hakkında yüzde 25 kararını 
alırken bu yüzden elimize geçe
cek hububatla hem orduyu, hem 
büyük şehirleri, hem de darlık 
mıntakalarını doyurduktan SC>l"ra 
her yerde tanzim satışları yapabil· 
mek için elimize kafi hububat ge
çeceglni ümit ediyorduk. Çünkü 
istatlstikl. r Türkiye hububatını 

7 - 8 mll1on ton olarak gösteriyor. 
Biz de bu hesaptan elimize hiç de· 
ğilse 1,5 milyon ton hububat ge
çireceğimiz! tfmıt edıyorduk. Hal
buki evdeki pazar çarşıya uymadı 
ve neticede gördük ki çiftçllıerln 

hükumete borçlandığı rakam 600 
bin tonu zor tutuyor. 

Bu iki rakam arasındaki fark 
sadece istatistik rakamlarının mü· 
balAgalı tesb-t edilmış olmasından 

neşet etmlycTdu, Dnha ziyade gere 
çiftçilerden scçılen Subaşıların pek 
tabii olarak çiftçiyi korumak ar
zularından ileri gellyordu. Benim 
duyduklarımdan, gordukk runden 
edindiğim kanaate gore bu borç
landırma işi tekmil mahsul ltlba
rlle yüzde 3 veya yüzde beş ağır. 
yüzde 10 - 15 mutedil, üst tarafı 

da tamamen hafi! olarak te<;bıt 

edilmiştir. Ve bu fark himayeli ol
duğu muhakkak elan tesbıt hatası 
olmaktan ,ziyade tesbitln mahsulün 
yeşil devrinde yapılmış olmasın· 

dan ileri gelmiştir. Bu fark mah
sulün bozulmasından dolayı bazı 

mahdut yerlerdıo çok ağır bir du· 
rum yaratmıştır. 

K ôy:lü borçlandıfı miktarı ödüyor 

Köylü borçlandığı miktarı btzi 
mem:;un edici bir tarzda muntaza· 
man ödemektedir. Koylünun borç
landığı miktarın azJığmdan doğan 

~ndlşcyı koylilniln borcunu mur.ta
zaman ödemekte olması büyük nı~ 
bette izale etmiştir. Son birkaç ay 
içinde hariçten de 50 bin tona ya
kın buğday getirerek, bugiln hu
bubat vaziyetimiz endlş. lerlmizl 

kısmen tellıfı etmekle beraber her 
çeşit fiyat manevrasına müsait bir 
şekilde değild !r. GorülOyor ki b t 
yuzde yirmi beşler elimize her çe· 
şlt manevrayı yapmağa müsait bir 
miktar verm miştır. Bu yüzden \C 

bir de biraz evvel arzettl~im bele· 
dıyelerln ölçusuz ve hesapsız talep 
leri yuzunden buğdny fiyatları al 
mış yüri.ımüştür. Fı lvakı elimizde· 
ki miktarla piyasaya müdahale 
etmiş olsaydık f!ynfüırda geçici bir 
sala h ynratabllecektik fakat biz 
bunu yııpmndık ve cllmlzd . kl hu
bubatı daha karagün için snklamn
ğı tercih etlik. Fakat bu intlz 
devre~ devam ederken İzmir, is 
tanbul. Ankara ve Zonguldak lç!n 
kendilerine buğday tedariki husu· 
sunda tesbit ettiğimiz tarih yak 
ııışmağa ve böylece yenı bir fiyat 
artması tehlikesi kendınl hissettir· 
mcğe başladı Bunu önlemek için 
kdaklırlık zaruretini duyduk. Ve 
bu Şt'lıırlere lôzım olan buğdayı 
tecv z edcbilec<'ğımlz bir fıyatln \ r 
<ık 1 ka) ıplarla vermcğı ve bunu 
imkan b ı :; ıı oldrıkça erbest plya 
sııdun klcır:ık bir dereceye kadar 
kapnm.ığı ınuvafık görduk 

Bt•vlccc bu ş~hlrlerln vakıt ve 
ha: VC' ~ındc elan ırsanlarınl.l 30<: 
gram l·kme~ı 5,5 kuruş fazla .ıe 

rck bu şehirlerde, gerek d .,er şe
h irlerde tesblt edilen ve tesbit edil
mekte olan ve yekünu 1,5 mlJyonu 
geç~cek olan dar vıe :;ablt ıratlı va
tandaşlara eski ucuL fiyatla ekmek, 
un veya buğday \'Crmeğc başladık . 

Ve bu yolda devam etmek kara
rındayız. Bütün bu sahalar eldeki 
hububat mevcuduna ve bir de çıfl
çldcn mütebaki alacağımızın tah
slllne dayanıyor. Bu suretle hesap 
lar ucu ucuna ancak d . nk geliyor. 

Şayet haricin buğday yardımı 

devam eder. köyliı makul fiyatlar
la hububatını satarsa seneyi az sı

kıntı lle geçirmek ve hesaba ko
nulmamış bazı darlıkları bertaraf 
etmek mümkün olacaktır. Fakat 
tahsilde müşkul~t olur, haricın buğ 
day yardımı devam e tmez veya 
hariçten bizim temin etmemiz miim 
kün olmaz ve yeni yeni ihtiyaçlar 
ve zaruretler karşısında kalacak 
olursak en sert tedbirlere baş\'ur
maktan asla çekinmlycceğız. Her 
hal ve karda 1,5 milyon civarında 
gördüğümüz bu dar ve sabit gelir
li vatandaşlfırı asla sıkıntıda bırak
mıyacağız. 

, B ulgur. pirin~. yağ' 

3 - Bulgur: Buhranın ve paha
lılığın en ağır yükünu taşımakta 
olan sabit gelirli vatandaşlara çek 
ucuz !iyo.lla bulgur v-crınek kara
Iını aldık. Bulgurlıır hazırlanıyor. 
Ve yekünu 15 - 16 milyon kiloyu 
aşacaktır. Öyle sanıyoruz ki 5 nü
fuslu bir aileye her ay 5 kilo bul
gur vermek imkanır.ı elde edece
ğiz. Bu istikametteki mesai havli 
ilerlemiştir. Ordu da kendi bulğu
runu -0.yrıca hazırlıye1". 

4 - P irinç: Pirinç için aynı şeyi 
düşündük, memleket dahilindeki 
pldr.çlcrln yüzde on bE şlnl tayin 
ettiğimiz fiyatla hububatta olduğu 
gibi, satın alıyoruz. Dlr kısmını 
orduya, mühim bir kısmını da pa· 
halılık kurbanlarına mal olduğu 
fiyatla dağıtacağız. Umuyoruz ki 
kendilerine vereceğlmlz pirincin 
miktan bulgurun ruhundan az cl
mıyacaktır. 

5 - Yağ meselesi: Bugün mem
lekette mı!vcut yağ buhranı garip 
olduğu kadar yersizdir. Daha dün 
memlekette ehemmiyetli bir zey
tinyağı stoku bulunduğunu herkes 
blJiyordu. Yaklaşan ye ni sena, mah
sulünQn de fena addedilmemesi lfl
zım geldiğ söyleniyordu. Böyle ol
duğu halde zeytlr y.ağı fiyatları bir
denbire fırladı. Bu fırlayışın güna
hını da buğday ve diğer gıda mad
delerine yüklemek lstıyorlar. Bu 
iddia dcğru olsaydı yağdan sonra 
birer gıda olan, Mytinyağı gibi mü
him bir kısmı harice çıkarılan ü
züm ve fındığın da yağ fiyatlarını 
hiç değilse takip etmesi icap eder
di. Halbuki bu iki mahsulümüzün 
fiyatı diğerlerine nazaran düşük 

olmakta devam ediyor. Onun için 
zeytinyağı fiyatının mCıbaltıgalı fır
layışır.ın günahı sadece bu işin ge· 
niş mıkyasta ticaretini yapan mah
dut insanlara aittir. Ve verdikleri 
sözlere rağmen bu fenalığı yapmı~ 
l.ardır. Bunu herhal~ unutmamağa 
çalışacağız. 

nız yağ buhranını yenmek için 
şu tedbırleri alıyoruz: 

A - Devletin muamele vergisi 
olarak almakta c-lduğu yüzde 12.5 
ları bundan sonra aynen yağ ala
cağız ve bunun lçln kar.un llıylhası 
Mecllse V(;rlldl. 

B - Zeytinyağı ve pamukyağı 
mahsulünün yilLdc on beşini de 
tesbit ettiğimiz bir f yata. yani 80 
kuruşa satın almak kararını ver
dik. Bu yolda elimize 7 - 8 milyon 
kilo yağ geçeceğini iımlt ediyoruz. 
Bununla beraber bir taraftan or
dumuzun ihtiyacını karşılarken di· 
ğer tnraftan buhrandan en çok ıs

tırap duyan J .600 ,000 vatandaşın 

yükünü hafifletmeğe çalışacağız. 

Voercccğimlz yağın fiyatı maliyet 
fiyatı olacak ve her aileye her ay 
bir kilodan fazla zeytinyağı veya 
Tury.ağı verilecektir. 

'eker meselesi 

6 - Şeker mesck>sl: Mc\"cudu 
'ama ınen h .... Kümetln elinde bulun· 
masına rağmen şeker lşl memle
kette seri adımlarla bir buhrar.a 
doğru ulaşmaktadır. ÇiinkO: 

A: Türklycde istlhl6k edilen şe
ker miktarı sc.n scneLerde 100 mıl
yon kiloyu geçmiştir. 

B: Bu sene kbyllimiızün eline 
bolca para geçtlg. için istlhhikın 

100 milyonu çok aşacağı muhak
\t ; ktır. 

C: Bu sene şeker mahsulümüzün 
50 milyon k llc. yu bulabılmeslnl 

ıdeta m- mnunıyctle karşılayaca· 

gız. 

D : Hariçten ~eker tedaclki im
kfınları gün geçtikçe zcıyı flamak
tııdır. Ru hak!kallerı herkes blldı · 

ğı için memlekette şeker satışını 

esk si gibi serbest bırakncnk olur· 
ak birkaç hafta sonra hastalar 
çln bile ş;; ker bulmak mümkün 
.ımıyacaktır. İşte bu haklkaUerl 
özonünde tutan hükumetimiz mu-

1akkak bir buhranı karşılamak 
çln şu tedbirleri almaltta mutabık 
kalmıştır: 

A · Buhrandan mustarip olan 1 

mllyon 600,000 vatandaşa buıünkü 1 rar bu sene tahamr.1ül edilme7 bir da en çok parayı tüccarlar tıcnan
fıyatla her ay <ıüfus başına 600 yekuna \'armıştır. M:üesseseyı bun- dığı ıçin bu varlık ver&isinin en 
gram şeker dağıtmak. ciaıı kurtaruıcık ıçın l:yiitl&ra w'i n büyük yükünü bittabi onlar tası-

B: Gelecek sene paııc.ar mlkta- yapmak :t•ruretlnl duyuyoruz Ei· yacaktır. Esasen nevilere, sınıflara 
rını arttırmak ve pancar çıftçisıni yevll} kıimı.\. devle~ mUc~seseletine ve zumrelere ayrılmıı b uludan Tt 

de memnun etmek için c.ııların bu tonu 14 liraya. hususi müesse:cle- \erdikleri vergl ve yaptıkları ı~ 
sene getlrd•klcri her JOO kılo pa'l- re de 19 küsur lir&ya verl.'yor. malüm olan bu sınıf mensupları 
car için kendileriJıe birer kilo şe- Hem müesseseyi zararlıırdan k .ır· hakkında kazandıkları paraların 
ker vermek istiyoruz. tarmak hem de ufak bir amo•·tls· komisyonca takdir t>dllen bir kıs· 

C: Geriye 3? milyon kilo şeker man. temin etmek lçln bu fıyat'arı J mını vergi olarak istemekte .tered· 
kalıyor. Bu mıktar memleket lhtl- 21 !ıraya çıkarmak icr.p etmekte- dilt duymuyc.ruz. Ve 500 !ıradan 
yacının Uçte biridir. lşin bu dil- olduğıı·ıc kanı olduk Daha z•.)"ade j aşağı bir mükelle!lyet teklif etme· 
ğümlü nc.ktastnı bu ana kndar çö- ısınmak ve ı.:;rtm:ık için kullanılan miş olduğumuza göre fakirleri ve 
ı:emedık. kok kömürlerinin fiyatlarında bu zayıfları bu verg!den tamamen 

Kurı ı ş ve iplik m~elesı sene için bir değişiklik yapmıyaca- muaf tutmaktayıı:. 
7 - Kumaş ve iplik meselesi: ğız. Bu yoldan yukarıda tekrarla· Bu vergi münasebetilc yapt•iı· 

Bugün bu iş hakkında ağızdan a- dı~ım 1,600,000 vatandaşa kömür mız tetkiklerde büyük tüccarların 
ğıza, kulaktan kulağa dolaşan cüm tedarik etmeleri yolunu mümkün ve hususi zümrelerin vergiden kaç 
leler şunlardır: El tezgahlarının a· olduğu kadar açık tutaca~ız. mak yolunu ııasıl bulmuş oldukla· 
dedi şaşılacak derecede artıyor. Varlık ve rgisi rını görerek hayret ettik ve istik· 
Evinde 4 tezgahı olan kimseler ko· Arkadaşlar, balde bu gibi vergi kaçakçılıkları-
laylıkla zengin oluyorlar. Hatta 2 Müsaade cdcrst-nlz daha geniş na meydan vermemek içın tedbir· 
tezgahı olan bir adam bunları ça- V(' umumi mahiyet! haiı: olan vcır· ler araştırıyoruz. 
lıştırmak lüzumunu dahi duymak- lık vergisin~ girmeden evvel bu· Bu vergi için ikinci matrahımız 
sızın kendisine çok ucuza verilen raya kadar izaha çalıştığım kdrar hanlar, hamamlar ve apartıman· 

·Pllkl ri satmak suretlle rahat ra- \'e miltalaalarımız:n ruhunıı b :rkaç lardır. Bunların sahipleri bu ver· 
hat geçiniyor. Çok ucuza veriler cümle ile hulasa edeceğim: Hafta· gı ıle müke llef kılınmıştır. Yalnız 
devlet kumaşları elden ele geçerek larca süren araştırm. ve ınüzake- aldıkları senelik kira yekünu 2500 
4 - 5 misli daha pahalı halka satı· relerJmlzde 3 büyük mAna hukü- lirayı tecavüz etmezse, bunlar için 
hyor. Kazancın büyük lüğü bırçok mctınlze r~hberlik etmiştir: Ada bir mükellefıyet yoktur. Fakat bu 
sullstlmallere yol açıyer. Acaba Jet. emnı:·et. tatbik kabiliyeti. mıktarı geçıyorsa. bunlar komis
başkalarının haksız yere kaı.andık- A: Act.~ıet aradık, onun için bü- yonlarca tayın edilen parayı öde· 
ları bu paraları devlete kazandır- tün dik 'cat v-e ihUmamımızı bu meğe mecburdurlar. 
mak daha iyi olmaz mı? buhranır en a&tır ) ükünü çeken Üçüncu matrah büyük çıftçiler-

au sozlerln herhangi bir haki- 1.5 - 2 nllyon vatandaş etrafında dtr. BUyuk çlftçıden kasd, 500 lı · 
katı ifade ettiğine şüphe yoktur topladık. rayı verebilecek çlrtçidir. B unldI 
Bugün devlet el nde lşllyen mües- B: Err siyet aradık, istedik ki bu mükelleftir V-2 bu mükellef:yel 
sesclerln pek çoğu zararla işler bir yapacat,ımız ıyillkler sul ıs timal hiç bir zaman için çiftçinin varlığ ı · 
vaziyete düşmüştür. Bu yolda de- edilme!' n. Ve tıpkı maaş verılir nın yüzde bt~Şinl tecavuı et~ ıyı~ 
vam bizi kapanması zor açıklarla gibi v< ·ilsin Nasıl blr adam 2 ma- cektlr. 
karşı karşıya bırakacağı kadar ik- aş al3,nıyor, maaşsız kalmıyorsa Veıginin şah•ıı•~ra gore m:ktarı· 
tısadt mezhebimiz c,~an devletçiliği yapac· ğımız iyilikler de böyle kat'i 01 a\! · ~ı.r kıştl.k 1' omisyoniar tes· 
de hırpalıyacağı için çok tchllkelı· ve erıln bir yoldan yapılsın. Nıte- b it Pdeo; ktır B:.ı komısyon!ars 
dir. Buna rağmen b iz devk!t işle- kim faha ş!mdlden bu ıstlkamette vali ve kayma':aoılar rıyaset ede· 
rinde bir fiyat lntlbakına gitmenin talirratlar hazırlanmış bulunuyc.r. cek. defterdar veya malmüdürler• 
daha mahzurlu olduğuna kanlız. C: Tatbik kabiliyetı aradık Eli- de Maliyeyı temsil edecekler. d i 
Onun için müesseselerimizi sadece miz,ie olmtyan hiç bır şcyı v~d~t- ğcr 4 aza halk ıaratından seçılmi~ 
zararla i§ler b!r halden çıkarmağı. mı'dlk. Sadece eltmızde bulunan elan belediye, Ticaret veya Zira .. ; 
çok mahdut ve mütevazı bir karla veya bulunncnğına emin olunan Odası azaları meyanındar. seçıle 
iktifa etmeğl daha doğru bir yol şr ılerl vadettik. Ayakkabı, kumaş. cektır. 
sayıyoruz. Onun için se!Ameti da- "uğday, bul!j.ur, pirinç. yağ, şeker Bu komi,:;yor.Jarın vndlği karaı 
ha ziyade taksim ve tevzi yolları- ıep eliınlzd~. mevcut olan mallar-

lar kat'i ve nihaidir. Bu vergini r. 
nın ıslahında görüyorum. Nitekim dır. Onun için bu kararlarımız" 

tesblti ve tahsil ı için geniş zaman 
bundan sonra kurtarmağa çalıştığı- yürüyeceğine ve hlssolunur bir sa- bırakılmamıştır. Çünkıi bİ.ı işi para 
mız l milyon 600,000 vatandaııa !Ah yaratacağına eminiz. Vakıa eli

kuvvetılc suilstlmallere yol açılr,n!\ 
parasız verilecek miktar haricinde ınlzde olmıyan hiç bır şeyi vadet 

• sından ve her çeşit tezvirattan ko 

•• •···· 

lsrat edtımemefidir: Elektrik cerevenı dahi tazvm•( 

auz yere israf edilmemesi 16zım e•n bir kıymettir. 
.... ... 1 

Asgarl cereyan Hrfiyatı~ mukabif azarnf lf'lı 

veren TUNGSRAM KRİPTON ampullanne kuttand..-
1 

~n ict.reli olarat' tınız taktirde elektrik cwerenanı 

kullanmıı olacaksınız.' 

lst:ınbu1 P. T. T. Müdürlüğünden: 
Idaremiz ihtiyacı için 9 kalem tahta alımı açık euııtmeye J<on~: 

muştur. Eksı;tme 18/ 11/ 942 çarşamba gtinU saat 15 de büyük postaJI 
ne bına.sı bırinci kat idari muııvinllk odasında toplanacak mUdUrlUk alJlll 
satım komisyonunda yapılacaktır. tut· 

Muhammen bedeli 2128.~0 lira muvakkat teminat 159 lira 94 kurtlf al< 
Talipierın .şartnameaını görmek \'e muvakkat teminatını yatrı11 srf 

Uzere çalışma günlerinde bil}1lk postahane birinci katta bulunan id 
11

• 

kalem levazım kısmına, eksiltme gün ve saatinde de 942 senesi için JTI 

teber ticaret oda~ı vesikası muvakkat teminat makbuzile yukarda to; 
]anacağı yer yazılı komi.syona müracaatları. (1038 

tarafımızdan tesbit edlleoek kumaş medlk. Fakat yapacağımız iyilik· 
rumak yolunu tutmağı hayırlı bu• j 

ihtiyacını resmi fiyaUarla kendile- lerin buna münhasır kalacağın "fa 1 1 • duk. Bu sebeplerle vergilerin tes· fJ 
rlne sağlam ve kontrollu yoldan de etmiyoruz. Bilakis elimize !m-

bit ve lla r. ı için 15 gün koydu!, 1 
teslime çalışacağız. Geri kalanlar kanlar geçtikçe vereceğimiz mal- Bunu takib eden 15 gün içinde ~3~1!.'~lil•ll 
için dnha emln bir yel aramağa tarın miktarını ve nev'lnl arttır- tahsıll şart kc.yduk. Bu müddeti 
pevam edeceğiz. mak ve bugün için tat~lk sahasını takip eden 1 inci haftada % 1 faz· 

Kömür lşJ teşkll eden 1,5 • 2 mılyen vatan· laslle, 2 nci haftada ise yüzde 2 
8 - Kömür meselesi : Bugün d~ş miktarını çoğaltmak emelındc- 1 fazlasile tahsili şart koştuk. Para-

her tarafta bir kömür sıkıntısı hls- yız Elverir ki yeni imkanlar yeni ı · 1 1 1 b"ı t fta . · yı v-Hmıyen er ç n r ara n 
solunuyor. Geçen sene kışa 250 bin ıylllkler.e yc.l açsın. Bu işlerin dı- Tahsili emval kanunuru harekete 
tonluk bir stokla girmiştik. Bu se- şında kalan yerlerde de fiyatları getirmekle beraber. d!ğer taraftan 
neki stokumuz 50 bin ton bile de- başıboş bırakmıyacağız. Azçok fay mükellefleri amele teskilatına gön
ğildi. Bundac başka şimendifer dasına emin olduğumuz herhangi dermeği, hem işçi tedarikini, hem 
nakliyatının artması. fabrikaların btlr 1kararğıf almakta asla tereddUt de para tahsilini kolaylaştırıcı mü-
g ece gündUz çalı~maları ve kömür e m "ece z 

~ 
9 

" v ~ k . . eyyidEler addettik 
istihsal eden aletlerin biraz daha - arıl Vergısı: " 
yıpranması kömüre c;lan ihtıyacı Arkadaşlar alelümum eşya fi· Bu kanunla takip ettiğimiz h<?-
hergün arttı rmaktadır. Bunlar ge- yatlarının bugünkü delice artışında def tedavüldeki pııraları azaltmak 
çen seneye nazaran zayıf yerleri- filvaki istihsal azlığının, lthaltıt ve memleket ihtiyaçlarımıza kar· 
mlzdir. Kun~tıı yerlerimiz de şun- r.oksanınırı, yanlış tedbirlerin bil· şılık hazırlamaktır. Bu böyle ol
Jardır: hassa dcymak bilmlyen hırsın ve makla beraber kanunun tatblkır.da 

A - Geçen sene kömür ocakla- ihtikArın geniş lılsselerı vardır. Fa- Türk parası'l ın kıymetlenmesi, 
rı iki ay işleyemez hale gelmişti. kat bütün bunların tesiri kadar di· muhtekirler üzerinde toplanan halk 
Bu sene ayni halin tahaddü::. etme- ğer bir vakıa vardır ki o da teda- buğuzunun bilinmesi, vergileri ö· 
mesi !çln daha tedbirllylı;. vüldcki Türk parasının mütfınadl- demek için bizzarure satışa çık.a-

B - En mühim kömür ocak l arı yen ıırtması ve 700 milyona çok rılacak malların fiyatlarında bir 
birkaç tünelden geçen bir dekovil yaklaşmış olmasıdır. itidal husule getirmesi gibi t~li fay
hattı ile limana ve şlmeı:difere bıığ Nlsbeten ufak dertlere il~ç ııra- daların tahassül etmesi de 'imkan 
!anıyor. Bu iş k~nunusanı içinde nırken bu büyük yarayı ihmal et- haricinde addedilemez. 
bitmiş olacaktır. mek bittabi doğru olmazdı. Onun Arkadaşlar; 

idrar yolları iltihabı, yeni ve eski BELSOGUKLUGU, idrar zor!ul"• 
mesane, prostat iltihabı, sistit, koli slstitıere, böbrek rahatsızlıkların• 
karıtı en mükemmel bir iU.\çtır. BELSAMITOL kullananlar bu hasta· 
lıklardan çabuk kurtulurlar. BUtUn Eczane ve Ecza depolarından .ar•; 
yınız. Deposu: Sami Aksu, Iş Bankası arkası Rahvancılar sol<. N°· 

Istanbul 

Örtülük muşamba 
e·nkazı satılacak 

Devlet Limanları işletme Umum MudurJugu.id3n: 
Tamamen eskimiş ve kullanılmaz bir hale gelmiş tahminen (60()0) 

kilo miktarında bulunan (200) adet örtUIUk muşambaı satılacaJ<tft'· d&t' 
Taliplerin teklif .erinı nihayet 17/11/ 942 salı günü akşamına 1<a .j) 

Levazım MUdürlUğUne tevdi etmeleri. (130 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilini~ 
C - Bu seneye kadar kışlık kö- için dJ~er islerle beraber bütün İçinde bulunduğumuz iktısadi Semti l\laballesl Sokağı :So. Cln~I 

mür almağa giden vapurlar dalga- dikkat ve ihtlmamımız1 bu yara buhranın başlıca zorluklarını ve 
lı hııvnlnrda barınacak yerleri oi- üstünde tc. plamnğı ve bir ilaç bul· bu zorluklara karşı düşündüğü-
madığı için işlerini yarım bıraka· mağı en önde gc leı1 bir vaı:ıfe say- müz tedbirleri birer birer ve bir Beyoğlu Şahkulu Erkı\nıharp Aralık mahalli 
rak İstanbula dör.üyr..rlar ve boy· dık. Bu iş için tek yol tedavüle kül halinde arzettim. Yardımları- Galata Emekyemez YUksekmiıuıre - Cami mahalli 15 

ır•· lece çok kıymetli zaman kaybedl- çıkan parar.ın bir kısmını v erg n ız ve ladllleriııizle resanet v~ kuv Yukarıda yazılı gayri menkuller 31/ 51943 gUnU sonuna kadar .I< r 
yorlardı . Bu sene Ereğli limanını olarak geri çekmekten ibarettir. vet kazanacak olan kuvvetlerimi- vaıcı!l• 

1 1 ya verileceklerdir. Istekli:erin ihale gUnU saat 10 da Beyoğlu 
kısmen tem z ettik. Böylece fırtı- Ve bu geri alış başlıca harp yılla· zln bu mücadeleden galip çıkaca- 1sn 

t 1 kö · ç MUdürJü&U Akarat kalemine müracaatları. (1 naya tu u an mür vapurlarına rında çok para kazanmış olanlar- ğına kat'iyyen ınanıyoruz. ünkü 6 

barınacak b.r liman temin eyledik dan yapılmalıdır. Ve yalnız bir de vatanımızın bugünkü çccukları yal 
ve vapur kayıbır.ın önüne ge~me- "Ya m - h5us olarak alınmalıdır. ~ ız bi.iyük bir neıılin evlatları de· 
ğe çalıştık . Bu mülahıznlara binaen bu iş iç'r ğildir. Ayni zamanda ölçüsüz düş· 

Büliin bunlar.1 rağmen kömı.h' bir kanun layihası hazırlamak za· ınanları yenen büyük bir neslin 
buhranı bertaraf edilemezse, ki uretını duyduk. ta kcndi~id!r. ~ 
edllcmiyeccğl anlaşılmaktadır Kö- 3 matrah Başvekilin nutkunu müteakıp 
mür sıırfıyatının Jahdıdl için tcd- Uzun tetkiklerden !lOnra haıırla ~rup reisi Rana Tarha n, Refık Şcv-
blrler hazırladık. nan bu kanun lôylha!'ı başlıca 3 ·~et tnce \'e daha bazı hat!pler söz 

Kömilr işinde en mühim bir me- matrahtan para tc. plıyacaktır. Bu ·Q.)·kdlkten sonra celseye nihayet 
sele de fiyat meselesidir. Zongul· matrı<hlar ehemmiyet sırası~ şun verilmi~tlr. 
dak madenicrl bırknç seredir 1a· tardır: Meclis. saat 15 tc tekrar topla 
rarla lşliycn bir mliesse•c hal'nl Tüccarlar. emlak v~ akar sahip- r: arak Varlık kanununu müstacell· 
almıştır. Küçükler başhyar. bu z .. - Jer i, büyük çlftç~ler. Harp yılların· yetle müzakere edecektir. 

KAŞELERi 
B A f, D i Ş, N 1 Z L E, O R 1 P, B O M A T 1 Z M A 

Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser. 

lstanbul Orman Ko. uma Mcstak · ı T~turu 
Kqmutanhg 11:dan: 

~, .. 
Orman koruma birlikleri ihtiyacı için aşağıda yazılı dört 1<aıenı c,~U 

pazarlıkla satın alınacaktır. Teminat kıt'ası (360) !lradır. Pazarlık ~eJC 
13/ 11/ 942 cuma gUnU saat 10 da yapılacaktır. Pazarlığa iştirak et ya· 
isteyenler bir evvel komisyonumuza müracaat ederek alınacağı unU 
zı ile teminatı Orman mes"ul muhasipliğine yatıracak ve ertcs~ ~tr· 
pazarlığa iştırak edecektir. Ntimuneleri komısyonumuza gônder!.ebı 

Alı nacak e,ya Adet 

Portatif kazma maa gılaf 
Portatır kUrel< maa gılaf 

51 
:;ı 

• 

Portatif balta maa gılef 51 
Portatif tel makası gılaf 51 (J3Z7) 

~~~~~~~--~~~~~~~~~--------
istan bu! Orman MiidürlüğüBden : .... 
ı - YaWı mektepler için asgari 700 azami 800 kilo sade yağ 

n.Jınacaktır. 

2 - Muhammen bedel beher kilogram için UO kuruştur. • g!S-
. 3 - Bu eksiltmeye alt şartname Istanbul Orman MUdürIOğUndc 
~~ ~ 

• 4 - Alım açık eksiltme ile 28/11/94ı cumartesi '!aat 10 da ıst~~11,. 
Orman Müdüriyetinde müteşekkil komisyonda yapılacak ve ihale 0 

cal<tır. 
3

011 
5 - Muvakkat teminatı 247,5 liradır. ~ 
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