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Meclis bltçemiizallel'esiae baş 
Bütçe 
ve para 

/(ahraman Türk ordusuna f"i. 

221· milgon tahsis edildi 

~ ıün bütçe müzakeresi baş. 
lY ladı. Bu müzakerenin ne

den her sene mayısın son kısmın
da yapıldığına akıl erdirmek güç
tür. Bilenlere sordum. Bir tqkım 
Sebepler gösterdiler, fakat hiç biri 
incir çekirdeği doldurmaz. Halbuki 

Müzakere esnaSmda Başvekil 
beyanatta bulundu 

bütçenin haziranda çıkmasının za- Ankara, 25 (A.A.) - Büyük 
rarları apaşikiirdır. 'Meclis, vazife- Millet Mecl~slnln bu ünkü toplan
~lnlı tamamlayıp, da.reler, usul da. tısında bütçe heyeti umum yesl ü
lr~inde tahsisata elkoyuncıya ka- zerlrde geçen mi.ızakcrelerde bazı 
dar zaman geçiyor. Bundan sonra 1n hat pler tarafından flerl sürülmüş 
~aatla· ve satın alma ile alAkalı işle· olan mütaltıalara karşılık olarak 
rın plfını yapılıyor, muayyen müd. Başvekil Doktor Refik Saydam a· 
deUer için açık azaltmıya konu- şağıdakl beyanatta bulunmuştur: 
Yor. İşler thale edilip müteahhit Bütçen n heyeti umumlycsl htk
harekete geçınclye kadar eylülü, kında burada söz söyliyen arkadaş
ilkteşrlnl buluyor. Bir defa mcm- kısımlarır.a vekil arkaclaşlHım, ken 
leketin imarı bakımından biitün !arımın, vekltletlere hrnlllık eder 
bir nşaat mevsimi kayboluyor, di bütçelerinde sırası geld ği za
sonra sonbaharda ve kışın devam man, malumat arz<'deceklerd ir. 
eden inşaat htm pnhahya mal olu. Bendeniz heyeti umumiyesi üzer·n
.Yor, hem de kalıtece düşkün çıkı- de görüşülUrken, bilhns!;a sayın 
Yor. İnşaat kışın devam etıncsc bi- mi.istakll grup reisi arkadasıın Ra
le müteahhidin teşkfüıt masrafı na Tarhan tarafından ifade edl!cn 
devletin hesabına olarak lşlıyor. fıkirler üzerinde nokta! nazarımı 
Bütün bu hazırlık işlerı kışın ya- söyllyeceğim . 

Devlet teşkilatı, halkın ihtiyaçlarını 
tamamen karşılayacak şekilde 

teessüs ederse, o zaman rahat ederiz 

pılsa ve biitçe mart ıptldssında çık- Teşkilat meselesi: Bundan ev
mış bulunsa zaman ve paraca çok 1 ve! bütçe müzakeresinde de yine 
tasarruf olacak. yüksek heyetinize arzcttığ m veç-

NazarJ, fakat her halde, vahi b r h ıle rlcvlet tcşkilfıtının, köyden en 
~akım sebeplerle kurulan itiyadı yüksek mak~mına kadar zinc r ka

ozarnk biltçcnın hazırlanmasını d mcİcri tamam olmasa bundan 
aklın icabına uydurmak tcaba o çok zarar göreceğiz, Devlet teşkl· 
kadar güç mu? !Atının, halkın her türlü .htıyaçla

rını k .. rşıhyacıık şekilde ve kabL 
Bu zamanda bütçe yapmak ta zor Jiyette olmasını daıma esas tutmak 1 

ı iş .•. Çünkü para denilen şey daya. Jazım geldığı kanaatindeyim. Bunu 
· nılab•lir bir ölçü halinden çıkmış. her zaman tekrar etmiştim. Ve şim 
lır. Sqtın alma kudreti hlı; bir he· di de ayni fıklrdeylm. Devlet teş
saba sığmıyor. Malın azlığı, tale- kilatı halkın ihtıyc;çlarını tama. 
bin çokluğu ve hariçlekı kıyame- men karşılıyacak şeki lde teessüs 
tin buralara kadar akseden serpin- ederse o vakit biz biraz rahat ede
tileri muvazeneyi bozmuştur. riz. Bütün devlet teşkiltıtı bu va-

Ba~ekil Dr. Renk Saydam 
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m,;,.ıtuınet, parayı ya mcmurlarL ziyetle dcğlidir. İaşe İÇ·n büyük 
na iıcret vermek ve yahut mal al- teşk lat yapmak mecburiyetinde 
lllak .çın kuUanacak. kalıyoruz. Arkadaşlarım çok iyi 

En iptidai mal mübadelesıne doğ bilirler ki, b ir çok devletler harp 
ru gcrılemlş olan bu devirde me- haline geçecekleri zamanki vazlye_ 
mur için eline geçen paranın mlk- ti sulh zamanında düşünerek, ona 
tarı hiç b .r kıymet ifade etmez. göre teşkllaUarını hazırladılar. Biz 
Bununla ilk ihtiyaçlarının ne ka- 'seferberliğe geçmek için lazım ge
darını karşılıyacağına bakar. Al- !enleri sulh zamanında düşünmü
dığı para bu vazlfcyl göremezse şüzdür. Fakat bugünün ihtiyaçları, 
Ya sıkıntı içinde kalır ve mahdut yalnız devlet teşkilatının değil, bü
Vcrimlc çalışır ve yahut hüküme- yük şehtrlerln belediye teşekküT!e. 
tin yasaklarını kaldırmak, hüklı- ( Df!\·amı sa. 4, Sii. ı d~) «X» 
ıtıetı ve halkı aldatanlardan pay 

Mebuslar tasarruf 
yapılmasını istediler 

Ankara, 25 (Telefonla) - Bu- kereye ba~lıyacağız. Tensip buyu. 
gün saat 15 de toplanan Büyük rursanız bütçe b.tınciye k 4dar fa. 
Millet Meclisi bütçe müzakere- sılasız olarak her gün saat 14 te 
!erine başlamıştır. Riyaset kürsü- toplanalım. 
sünü İ"-"al eden Abdlühalik Ren· Umumi heyet bu leklıfi kabul 

lTO ! f J v • t da, umumi heyete şunları söyle- ettikten sonra .:\ a ye ekıll Fua 
mlştir: Ağralı kürsüye gelmiş, senelik nul 

B .. 19A 2 ı· 1 kunu söyledikten sonra Müstskil - ugun , ma ı "ı ı muva- . 
3 

.., .. ., ., 
. . • mu'"za- (De.,.amı: ~a. ; .-.ıı. - de) \~ zeneı umumıye kanununu 

,-
lngiliz ameie 

partisi 
konferansı 1 

İngiliz işçileri, J 
Sovyetlerle ~ıkı J 
işbirliğ; istiycrbr 

Dablllye Nazarı 
Morısson dedi ki: 

Ru., a,kerlerl küreklerle l üı:erl'k hlr nehri geçiyorlar 

Yalmz harbi değil, 

adalete uygun 

r Bas· Alman jlr'-.....----., 
barbı _____, 1 Vişi, yüzün- J 

sulhu da kazanmahyız 
Londra, 25 ( A.A.) - Bugün ln· 

gllterede açılan amele partisinin ee· 
nelik konferan:;ı görünU~e göre har· 
bin başlangıcındanberi amele parti· 
si tarafından tertip edilen konferans
ların en mühimmi olacaktır. Konfe
ransta söz alacak olanlar arasında 

Att!('e ile hUkO.met ricall arasında 

bulunan diğer amele partL'!I tza.'H 

vardır. 

Almanlar, Rus ı den maskeyi 
ordularını sar- J çıkarmalı 
maya çalışıyor 1 
Merkezde de karşı· 
lıklt hücum1ar boşladı 

Krzılordu şefleri ile daha sıkı bir 
işblrHğı yapılmasını tn ''siye eden 

1 Grecn :şunları lllh·e etnHftır: 
cMil~terck stratejiyi ta:>~n edecek • 

oıan daha sıkı bir ı11b1Yht1 eızem ve Kerçte t anklarla, hır 
zaruridir.> h b 

Konferansta söz alan Avustralya harp gemisi Qf e 
hariciye nazırı, A \'Ustralya'ya ve { { 
Yeni Zeiandaya yapılacak bir yar- fUfUŞfU Q 
<bmın Avrupada. Almnnyaya kar'ı 

1 Berlin, 25 (A.A.) - Aman _?r
geçilecek taarruza alt ph\na zarar duları başkomutanlığının t:bllgı: 
vermiyeccSlini söylemiı;tlr. Harkof çevresinde askerı hare-

Attıec tarafından verılen bir lta-
1 _.. ketler büyiık kuşatma çarpısma: r ar ~uretinde zaferin tahakkuk ır:ue· j ı ı d 

<teklinde gel!şrniştlr. ç er n e o· ce~ine olan inanç teyld edilmekte ~ 
11 

zırhlı kuvvetler bulunan üç 
ve amele partisi tıırafır.dan h\lkQm~t ne:Udan mürekkep büyük So\•yet 
içinde oynanan rol hararetle taevıp ~~' tlclerl tarafından yQ pılan biıtJn 
olunmaktadır. d~lme teşebbüsleri akamete uğra-

Altlee şunları ~yleınl{'tyir: . mıştır. Düşmaıı çok agır kayıplar 
c:-.rncadeleye iştirak eden billUn verm iştir. Cephenin mer~ez kt'sL 

hiikQmetler ke:ıdllcrlnl arkada~ say· d t z kadar me\'ZI Alınan 
Ilı t kendi hıı- mir: e 0 u maktadırlar. Her m e . k tlcrı terQ fından yapılan knr-

d d n ~ka bır uvve 
duduna. gelen yar ım a . ; , • , ılık taarruzları ret ccsinde ger i 
şey dUşünmiyecek olursa hıçb.r za ş t . 

. B cnslp u- alınmış ıı · 
man ileri gidemeyız. u pr ı'ımen gölünün cenup doğusunda ı 

b. i ı yıın,·aııa harp . , 
·y·ce an· mevzıı • · 

• 

İtalyanlar' bu 
arzuyu göster
miye başl dıl r 

Hit!er, ltolyan 
taleplerini doğru 

buluyor 

İtalyan Kıra/J, Fransız 
hududundaki askerleri 

teftiş etti 

iilmak, sürat ve kolaylık satmak 
suretfJc halktan kendi hesabına 
gizli vergiler çeker ve böylece mil
lete ihanet eder. 

:Umumi surette hükumetler, fe
na iş adamı, fena satıcı, fena müş
lerldir. Bir işin icabını yapmak 
Saltıhlyetln i kimseye emniyet ede
medikleri ve kftğıl üzcrınde kur
dukları kaıdclere kör körüne ita. 
at istedtklcrl içın açıkgözlerin htle 
ve oyunlarına karşı müdafaasız
dırlar. Bir memlekette en büyük 
alıcı, en büyük satıcı kend•lerldir. 
~u c hctle usullerindeki fenalık, 
•ktısndi hayatta muvazene temin 
<'dcbilmesıne en büyük engeldir. 

mumi ııurette ız m e J 1· .. 50 .. vet taarı-uzları tamDrnı_ I 
eden mllletler tarafından ı ı ,, le pi.ı.skürtiilınüştür. 1 
laşılmıştır. Morric;son .şöyle Mosko,·a, 25 ( A.A.) - So\•yet M a 1.1 y e v e k ,· ı ,• n 1• n b e y a n a t 1 Dahiliye nazırı bahri) esinin gıı:r.etesi ola n Krao:na 
söylemı,tır: bugürkli pazartesi gün(i Rus harp 

cMemleketin vaJnız hlU'bl ka?.ıın- ı ki 
... butü geınilerilc A man tan arı arasın-

mıya değ-il, fakat dünyadaki n da cereyan eden b ir sav şı anlat· 

1 Bu rıkmazdan kurtulmak dcv
crın ktırı olan bir işt • r. Muvaze

ne tam olmayınca fiyatları mura
kabe etmek ve paranın satın al
nıa kudretlnı korumak hemen he
men imka nsız olur, Bazı eşyanın 
fıyatı serbest piyasada alabildiğı
nc Yükselirken. yalnız bir kısım 
ihtiyaç esynsır.a fren konulmak ıs
temC'sl, bir taraftan m.Jın ortaclcın 
ka,·bolnıası ve k ra borsa kuruL 
maııı t: bl bır "<'tice ver.r, bir ta
raftan da en lüzumlu iht yac eş. 
Y sınıll ı,,tfhsallne rağbet edılme
mesıne Ve nr,cnk ptırıı eden şeyın 
Yeliştırllmcsınc sebep olur. 

Bu 'şln içinden nasıl çıkılacak? 
Hır J 1 b ço t arımız darı 40 kuruş iken, 
Uğday ! yatının on uç kuruşta 

kalrnası r d ısr r edild ği için hü
kCıınctı t('nkit ediyoruz. Bu tenk t 
~lr bakıındnll çok yerınd~dır. Köy-
ü, darırın kırk kuruşa satıldığı 
bır zamanda bıı~d'lyına on üç ku
~~ş vcrılınesın haksızlık szyıyor, 
ığcr <'»' ya r sb<:'tle tam değerl

ı!n \'Crllmcd Sine kanı oluyor. 
Fakat dlk<'r taraftan butün f -

(Do,amı a. ~. ü. ı de) «+) 

milletler arasuıda işbirliği ve adalet maktadır. Kerç m~harebcsı sona Milli Müdafaa tahsisatı ~:·.,~~·:ı~~~;.:~ ,n ... m·;'··"'"····· <=• 

günde bir milyon lira H;;i,iYe~ Türkiye 
· 1. . h .. şampiyonu oldu Şeker ıyatlan yemden artmıyacak, arp yu- "-----~~ ... -:--., 

20 b' seyirci onunde çok zevklı f zünden fazla kazananlar fazla vergi verecek bir m~çtan sonra Harbiye - Beşiktaş ( 

1 . 1 berabere kaldılar .< 

Maliye \ 'ekili Fuat Af1'alı 

Ankara, 25 (A.A.) - B. l\t. Mec
lisi bugün Reis Abdülhal k Renda
nın başkanlığında yaptığı toplantı_ 
da Maliye Vekili Fuat Ağralının ver 
diklen a~ağıdak izahat il e 1942 yı. 
lı bütc;es nin müzakeresine başla-
n11ştır 

Sayın arkadaşlarım, 
Bütçe cnciımeninln ince ve de

ğerli tetkikinden geçerek yüksek 
tasvlb' n!Le Hzedilm ş bulunan 942 
mali yılı bütçesi 394,316,918 1 ra 
ile bağlanmış bulunmaktadır. 

Bu yeklın 1941 bütçesine naza
ran 84 buçuk milyon liralık bir faz. 
layı ıfade etmesine r.ğmen cüm
buriyet devr nln bütiin bütç~ler·
nln müştt'rek vasfı olan tcvuzun, 
onümüzdeki sene biitçeslr.ln "e e. 
sasını teşkil etmektedir. 1942 büt
çesinin son ınklşnflar•lc bütiın dün 
yaya yayılmış ve her yanımızı i
hata etmiş olan Avrupa harbinin 
agır şartları içinde hazırlandığı ve 

blltün devlet hizmct!erlnin ve baş
ta memleket mudııfaasının istilzam 
ettiği büyük külfetler arasında 
cilmhuriyetin programlaştırdıgı şi· 
mcndifcr, su, maarif gibı ehemmL 
vetll mc\·zularımızın inkişaf ve raa. 
İiyetini idamcye bilhassa d.kkat e
dlldlgi düşüniihirsc yennıiye mec
bur bulunduğumuz zorlukların a
zameti ve arıctt ğ. tevazünün e
h mmlyetı daha tyi anlaş:ılır. Bincı
er.aleyh yeni sene bUtçcslnin ve 
dayandığı rııali tcdbtrleran tııhlilln
de buglinki.i ş• rtları ve ncticelerı
nl gözöniinclc bulundurmak lüzu
mu nıeydand"1dır. 

Bütçe yckı'.'ınunun dem·n de işaret 
ettiğim yüksekliğ ne rağmen önü
müzdeki $ene çln yeni hizm~tıer 
\'eya mevcut hizmetlerde büyük in 
klşaflar vaadılc huzurunuza gel
mediğimizi ııçıkça arzetmck lst~
rim. Fakat hemen lifi.ve etmeliyim 

(Deumı: Sa. 3; Sü. • te) il 

1 ) _ Bu· ı kaydcdemed~n oyun berabere bıtıl. 
Ankara, 25 (Telefon ~ diye ka- İkinci devreye Beşiktaşlılar . bü-

gün 19 Mayıs stadının şım 1 k Tür-1 yük b r hızla başladılar. Dellı ki, 
dar az gördüğü b r kalaba ı ecek şampiyonluğu istanbula götürmek 
kiye futbol şamp~y~mınu ı~:~ ilk ıstiyorlar. Harbiye buna mani olu
maçı seyre gclmı,ştı. Yap dılar. yor. Ele geçen bir fırsat ı,açırılır 
maçı Göztepeliler 4 - 3 ~a~nn mı? Kupa muhakkak Ankarada 

. - • geldığı zaman, . , Sıra buyuk m~ça bin ~e- kalmalı. Nihayet B~şiktaşın ga)rc-
heyecan, stadı doldura~ 20 

" ~ ti semere verdi. ıs ıncı dakikada 
. . .. . d b " ük bır b:ıs .. ı lap ı.. .. ttı yıreı uzerın e uy Sabri Bc.,iktaşın ilk go unu a · 

S irciler arasın- " F mıya başlamıştı. ey d Ankar;ılılarda bır sessizlik var. n. 
da Hariciye Vekil! Sarrcoğlu akycr kat Harbiyeliler 

0 
taraflı dcl;ı l , 

1 b l du Nıhayet ta ım_ 
n mış u unuy.o~ t: ler Büyük bir derhal hücuma geçiyorlar, 25 inci 
lar sahada gozuk u ' M· • d kik d c· hlt Harbiyenin bera-
alkış turanı ortalığı kapl$dı. a a a 3 a 
t t ı·m H"kim Şazi Tclcan, bcrllk sayısını attı. Bu gol bir al-a meras .. . " d o · 
oyuncular sinirden yerlerınde du- kış tufanı ıle kutlan ı. . yun aynı 

l hızda devam ediyor. Bcşıktaşın ku nımıyor ar. . 
Oyuna Harblyelllerın cnerj·k bir payı alması için i.ıç gol daha at

hi.icumu ile başlandı. Bu vaziyette ması lfızım. Maç bu .. şekilde bitti. 
Beşiktaş ilk ;,nda bocalar gıbi oL Haric•ye Veki~l Turkıye futbol 
NJ, Sonra yavaş ylivaş toplandı ve şamptyonluğunu .Kazanan Harbiye
karşılıklı hücumlar birbirini takip lilere merasimle ~mpiyonluk ku. 
ettı. Buna rağmen her iki tara! sayı J)asını verdi. * 

Londra, 25 (A .A.) - Kor t C a
r.onun g.,zctesl. Vlşi htikümct ar
tık maskeyi yuzunden çıkarm lı· 

dır, dı~or. 

Gazete, yazısına devam ederek, 
Vtşl hükumet İtalya ve Almanya. 
nın galibiyet ndcıı şliphe ed yor, 
deı11ckteclir. 

Lonclra, 24 (A.A.) - En son a
lınan haberlere göre, Hitler Frar.· 
sadıııı Nıs \ 'C Korslkayı tsl Yen L 
tıılyan laleplerlııl doğru bulmak
tadır. 

Vaşington, 25 (AA.) - Ncvyork 
T imes gazetesinin bir :muhabirine 
göre, İtalyan kıralı, Fransız hudu
duna yııkın bır noktada toplanmış 
bulunan İtalyan askerlerini teftiş 
etmiştir. 

DONAN MANiN 
'r TEESS'İ)Bt} 1 
J Amiral ş··k ·· 
J Okan, Va~iy~u f 
1 ziyaret etti J 
J 
J 

Donanma Rumandanı ŞUk- J 
)11 Okan, Vali ve Belediye Reisi ) 
Dr. L(itfl Kırdar'ı ziyaret ede- J 
rek Aksarayda ırukua gclen fe-
ci kazadan dolayı donanma na
mına t.azlyctlerini ve teessllrle
rlnl blldlrm~tır. 
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Askeri Durum il 
11 

Çindeki harbin 
hedefi 

• 

Japonların Çunking'i olmak için 

gayret sorfettikleri onlaş·lıyor 
Yazan : İbsaa BORAN 

T 1 B 

• 

Çlnde lnkl':af eden ,Japon taarrut.larının istikametleri 

Japon . Çin harbi çember içine almak ve bu çemberi 
1 daraltmak bır kaç -ay içinde başa. 

D oğu Çir.de Şonghay ile Kan. rılacak bir iş dcg ldir. Mt:reşnl Çan 
ton ı mantarı rnsındn ki 1 Kay Şe~, genişi ğl ve derinliği b n· 

B i ç lerce kılometre tutan araziden ıs
buyCik bölge vardır. un ar t- tifedc ederek o~alanıa ve zaman 
klnng wc Fu.Kıas vılfıyetlertdır. Ş- kazanma stratejisine eskisi gibi de. 
tc Japonlar bu ıkl \•lllı) eti lstılfı 1 d b 1' 

k d l b ı a ki ıst kametten ı \'am c c 1 ır. 
ma sa 1 e &)Ş ıc 1 Bu ::ırada Amcrıkalılar, Çine ha· 
• rruza g=mişlerd.r. Birinci Ja. . 
"

1
• ~.. va yoluyla tayyare gondermek ve 

Pon grupu Çeklang vılnyetının mer .. 
~ dığer Japon adalarına huva hucum. 

ke~ı olan Kiskrea'ya dogru ılerlc
.. .. !arı yapmak sureUlc Çıne yardım 

mcktedır. Fu • Klas 'llflyeUnde o- bil' 1 ... 1 1 ç K ş k J yap<ı ır er ,. orcsa an ay e 
nemli ı-·u - So limanı vardır. apon d ğ bl ç· d ki ·ı· il ı . M h i o u \•e cenu m e vı aye er 
lar bu lıman?a~ geçen ın ne r muhafazaya devam ederse, Japon-
mans .. bına ıkıncı defa osker çıkar- lar B rmanyada zayıf kalabil rler. 
mışlardır. Çünku muvasala yalnız d<'nız yol· 

Bu ki \ lllıyetln başır da kom:ıu t 
11 t b 1 k larına inhisar edecektir. Za <'.n on. 

olarak Klangsl v Ayc 1• u uı:ma .; tarın doğu Çin vilayetlerine hücum 
tadır. J ponların hcdefı mOlekabı t 1 1 • b b bl d ç· H·n 

ıd b d ğ 11 1 k e me er nın .r sc e e, n. ı • 
bır şek. e uraya 0 ru er eme ı diçlni Siyam ve Birman)a arasın· 
\ e Mareşal Çan Kay Şek 1 bu zen-! da k~rn muvasala ve irtibatını le-
gln bölgelerden mahrum etmek v~ . t kt• • 1 mın e mc ır. 
dııha sonra Çungklng hükumet . 

Şehir' 
Haberleri 
Gıda madde-

leri 
tevzi 

bugün 
ediliyor 

Vilôyet emrine yeniden 

2000 teneke peynır 

verildi 
Halka tahsis edilen gıda mad

delerinin tevzline bu sabahtan ıti. 

haren ba5lanacaktır Bu gıda mnd
deleri arasında pirinç, fasulye, tc.. 
reyağ ve beyaz peynir bulunmak
tadır. Ekmek karnelerile olacak o· 
lan bu tevzlatın hiç bir yolsuzluğa 
meydan verilm mes için her türlü 
t<.•rt.b:ıt alınmış bulunmaktadır. 

Bur.dan cvı:el, halk için vilayet 
emrine üç bın teneke peynır vc
rllm:ştı. Dün yen'den iki bin tene
ke daha vcrilmtştır. 

Manifatura 
tevziatına 

bugün başlanıyor 

Tevziatta kar hadleri 
teshil edildi 

Ithalıit blrllğl manifalurıı. tevzia
tına bugünden itibaren başlayacak
tır. 

Ancak bazı toptancıların !azla kAr 
temin etmek Uzere, aynı zamanda 
kendilerlnl perakendeci kaydettirdik
leri görlilmUştUr. Vekfllet bu tevzlat
Uı kar hnd1erlnl şöyle tesblt f'tmış. 

tir. Akreditifli mallar 'c 25, akrcdl· 
tifslz mallar '(. 20, perakendecılere 

yUnlUier için '"'- 20, pemuklulnr için 
r-; '.?5 klır bırakılacaktır. 

Bulg:lristand Jn gelecek 

kömürler ofise 

veriliyor 
Bundan sonra Bulgaristnndıın ge· 

tirllecek olan mangal komUrlerlnin 
doğrudan doğruya Mnhruknt Of -
sine verilmesi mu\•dık görulmüs
tür. Bugünlerde de Bulgarlstandan 
1000 ton mangal kömurü gelecek
tir ve bu kömürler de Ofıs emri.ne 
verilecektir. 

Lokantalarda bira 
merkezme yurtımektır. Japonlar, 11/man - Rus harbı 
Birmenya şl~alinde Yunan ~ilüyc..I Almıın tebllğ!nc göre. 1Iarko! ce. satışlcrı 
tinde Çungkı1ng yo1ıuru tFnkkıbct~ıbl· nub cephesinde yapılan karşılık Lokantacılar İstanbul Beledlye-
lerlemb-'e ça ışı'-·or nr. a o u . . 1 l 

., ., taarruzları sayesinde öncmlı Sov· sine müracaatla b ra f yat arına ya. 
ccph~de asıl taarruz edc

1
n C r.lller- yet kuvvetlC'rl artık tamamllc sa- pılan zam dolay ıs le yC'nlden tarl-

d r, Ç.nl
1
ilcr Tengo tşejhkr nln kdogı u- rılmı bulunmaktadır. Sarılan Rus fc verilmesini ve fiyatların lesbl-

sunda b r çok stra e 1 • r.o ta Erı . . ı 
· d T h 1 t ği 1 kıtaliırır.ın çık~ teşebbuslerl ne. tini lstemlşlerdır. Bu hususla Be e. 
şgal etmişler 

1
1
r· akmdnğlekt lmd z tıceslz kalmıştır. Vlşıye göre Al· 1 di)·e İktısat müdilrlOğO tetk klcr 

h ·ıe bu bo ge ço a ı o u· 
veç 

1 

1 1 1 k k manlar İz) um bölgestnde b•r •Çe- \•apmaktadır. Yeni tarife ile bira· 
ğundan Jopon ar çln 1 er eme ço vlrme• hareketi yapmıslnrdır. Çe\.'- ~ın ş:şesi 40 - 4:; kurusa satılab'-
guçtur. ır. çı d h rilcn Sovyet kuvvetleri 3 piyrde ıccektlr. 

1''akat Japonlar dot>u n e e- kolordusu 3 sü\•arı livası ve 15 ---------------
niız sahil vııtıyetıerıne girmek te- ı-nk ııva~ıdır Okayacaları • 
C'bbustinde bulunuyorlar; Çin~llcr· Dogrusu r:evlrme U'ıCıno aklımız 

den mukave~t göreceklerı ve ermed·. Harkof ile izyum arasın. mızdaD ltliar 
Çungklng'e kadar kolayca ilerlıyı:: 1 daki Rus mlidafan cephesinde AL Eski Konya val!si Cemal Bar-
'lllyeceklcri aşlkArdır. Çungk•ng 1 man taarruzu gözonur.e g<'tirıllrsc. dııkçının (Derebeylik ve toprak 

l)JllLIDtl~ 
oncc mutlaka bir yarma bah s mev mc.elesl) başlığı ile gazetemizde 
zuu olabilir. Bu yarına muvaffak çıkan çok merak ve istifadeli ya. 
olduğı.ı takd•rd<' r:ekil~miycn bır. zı serisinin neşrinde bir yanlı&lık 
liklerın kuşatılmnsı hatıra gclebl· olmuştur. Bu serinin en son kısmı 

• IF\ • t A\ l'r. Mareşnl T moçenko Harkof ve pazar sayımızda, sondan bir evvel· 
mJ~\ cenubunda taarruz ederken cenup ki de yanlı~lıkla dilnkü sayımız-

ı cenahı açık deglldi; yan ve gC'rlsi ı da çıkmış vc son kısım daha 
de boş değıldl. Müdafaa cephcsi İz- ör.ec çıktığı için dünkü yazının so-

Sürote kor~ı yum'dan Doreç nehrini tak ben Vo nuna (Arkası gelecek) diye yazıl· 
d roş:lofgrad yrnına kadar uzanıyor. mıştır. Halbuki seri tamam olmuş. 

propagon O ?u Bunun için Almanların fzyum 1 tur. Bunu takip eden okuyucuların 

Ş !mı.ilden belli ki harpten Mn-
1 
ıstıkamet nde açık bir c?nah bu.l· I kusuru.muzu affetmelerini ve pazar 

ra bir derıılr,>olu • ta\yarn duklarına VC' o k dnr bUyuk bır sayısı ılC' pazartesi yazılarının nu-

k_ .. _tt • , t k JJu • ihtl Rus grupunu «çev rdlklcrlne. ihtı- 11 marasını değiştirerek bunları baş· re '"'" ,.ıa,.g<ııo. er~f' • ..rp - (O s ~ ••· •> ı ) k • e' amı . a. ... su. - ' e «=» tan o umalarını rica ederiz 
.}ıtçları için dlln) alar kadar tn)·yare · 

ANADOLUDAN SES 

Kars, senenin sabahı 
bahar içinde 

Bebçet 
YAZAN 
Kemal ÇAİİLAR 

Her şeyin beteri 
vardır 

H emen blltlln A nupa iaşe dar 

ra u satırları, kayalarının 

l!2> üsti.ı bile yosunlarla ye. 

lığı lı:lnılcdlr ,.e bu darlığı 

Ç<'kenlerı.len lılıi de ı~ransadır. l'"a· 

kut Fnınsız gazetelerinden biri bu· 
ı;iin lıulablldiklcrl ekmeğin 1870 
ıııuhaıınrasınd:ı l'arı.. fınnlarmd11 

~·ıkarılan elrmf'ğe kıya .. ı:ı paı.ta sa· 
~ ılnı·ıığını lıntırlatıırak o muhasa· 

Gözlerimi yumduğum an, çark- yapı harabeler! var. Behçet Uz rayı .rııı;ıaıııı ı.ır yazarın «Bir Pa· 
lar ğbnmeye, duygularla düfün· vari bir cilr'et ve plarle, yıkık- ri!ll «;>1X·uğunun hatıraları» eserin· 

şcrmış bir dC'r<'nin içinde, ihti
yar gövdt•IC'rindt'n yepyeni bir 
hayat iışkıran yeş 1 söğlitler!c. 

yapraklanmı:k için hlılıi ihtiyatlı 

davranan ak kavakların urıısın
dan. gürül gürül akan bulnnık 
çayın yanıbaşında yazıyorum: 

celcr övUnmeye başlıyor. Ve lar üstünde parklar kurmak, h ç ıll'n hu bahse alt kısımları neşredi· 
birden aklıma geliyor ki, ötede olımzsa düzlükler meydıına ge· 

Bahar, burada yeni basladı. 

Karların altında gC'lişmiş otlar, 
ela ha yamaçların yer :, er beyaz· 
lığı kaybolmadan boy atıp ç çek 
açtılar. Şimdiye k~dar tarhlarda 
ve saksılarda gördüğümuz çl. 
çeklerin hepslnın yalınkat ve 
sade eşlerine buraların kırların
da raslayabiliyoruz.. Uzun kış· 
tan ve ot kıtlığından bir deri 
b!r kemik kalmış hayvanlar, btı 
taze yeşillikler iistündC', karınla· 
rını doyurmayı unutarak, mem-
nun ve sarhoş yuvarlanıp duru-
yorlar. 

akan kanlarla dönen b;r dev t•rmek. b'rkaç ev yıkıntısından 
degirm<'nl. yerde ~te ve suda bir ev kurulmasır.a delalet Pdip 
işleyip duran kanlı c:arklarılC' voksul )'Urddaşların daha iyi 
nsan yığınlarını hububat tane- b:ırınınasına önayak olmak im· 

IC'rl gıbl ôğütmekttdır... kanı \"er sanırım. 

Yıldıılı göğün altında, b r Sel Evler. çok defa, tek vtya bir 
çuk kümebet'nın yakin nde ve buçuk katlıdır; • hayatn denilen 
bir Selçuk köprüsı.i üstunde, su· •bir ıç ııvlur.un dört bir ynnır.a 

lsrı yalr.ız köpurmiiş yelclerlle çevrelcnm..ş odalardan mcyduna 
meydnrda, b r yarın dıbindc ko- gclmed"r. Uzun \'e yaman kış. 

şan at sürülerine benzettiğim !arda ısınmayı kolaylaştırmak 
zaman, kale duvar1arır.ı seyre için olacsk: Odalara birbiri içın. 

kalkan başım, diklesiyor; Slpa. den geçilir· Hemen her evde 
h·lcrın torunu olduğumu duyu- ş•md terked imiş duran ı<peçıı 

yorum. Karanlıktan ·sesler ve lerl: kalorlfeı· tertibi duv· r içi 
golgcler taştığı anlarda. cl\•ı:r sobaları ıhya edip liny:t yakmak 
tepelerden, tabyalara adlarını düşüniilc'l l r. Duvarların goğ· 

Yermiş eski kahramanların nı· sür.de rskl Osmanlı vezirlerinin 
lıumda ı-ohbet kurmak fçin ln. tuııç nişanlarına benzeyen \"C 

mek:tc; olduklarını vehmediyıo· burnlard~ .. Kuyrukludağın odu· 
rum. GülC'ryüzlü, nurlanmış a. ıııı » adırı alan kzekle ısınmak 

Suyun çağıltısı, çayırın yeşil· Jınlı, top sakallı eski ümmi pa· mel·buriy<'t , uzun kıs boyunca, 1 
llği. çiçeğin kokusu, kuşun ötü- §alar, fopr:gın ve ruhun, bilgi. bUtün şehri adeta ilşümekten 
şü, havanın duruluğu, güneşin n n ve cesaretin ayni derecede omuzları büzlilmüş, röbet nln ı 
ılıklığı, yağmurun ~ırıltısı.. Ba- lışlnası olan haleflerllc blrl.kte geçmes n bekleyen bir h sta 
har, buraya, uzun bir gün de- kararlar almak için toplanacak· haline sokuyor .. eYazın toz, kı. 
mck olan senenin sabahı çlbl !ar sanıyorum. k b h d ,, ı 

şın ar \'e a ar a ya,.mur. • 
geldi. Buradaki bahar havasın· IKimerlerln, İskltlerln, SeL diyorlar. Burada, hemen hergün, 
da bllmcden gecikmiş, isteme· çukların, Akkoyunluların, !Kara- hmrada yağ2n ve .s<'rpllen btr. 
den oyalanmış ve nihayet ruhu- koyunluların, Osmımlıların, Kc- ~ey olması mukaddermiş!.. Bu· 
nun bütün baklrliğıJe parlayı. mal stlerln at oyr:attığı ve kan roda her kalab2lık ve yüksek 
vermiş bir sabahın bütün tazeli· döktüğü topraklar, o ezeli ürper- sC's!i konuşma, muhtelif Türk 
ği ve mahmurluğu, blitün mu· ti içinde ovünmeyi hak eden ak şh•clerır ın karıştığı bır As,·a 
nlsliğl ve vahşiliği var. Ve gö. alınlar gibi, göğe yeni. kalkmış sohbet. ~ı !indedir: Nahci\•an· 

~or. 

rnrl" ~"H'uğıınun anlatlı!:'ına gô· 
re mııha aranın başlangıcında ek· 
ınek lılr p!'rhl:ı: hııınuru gibi imJ,, 
ça\ ılnrı ketıtğindcn bira:ı: fada)'· 
ıııı':'· "onra ekmeğe ynlnıı; k('flt'I< 
Jıüklnı olmuş. l>aha sonra, henilı 

hol olun ıılrlnı;lerl <lö,·erek ekme1' 
;mpnıışlar. l'lrlııçtcn ımnnı keten. 
ıılha~ et lo.} ılmış snmıın, 1kurutul· 
muş l aıınık, çınar kabuğu ile ek· 
mek !:•knrılnıış. Bu sınır da a,11111· 
f'Jı nrC ık ele ııc g~crsc hamur tel<· 
nelerine atılım,. Hele bir fırın ,·ar· 
nıış ki ı•sıısı bo.} nuz 'e p:ıçJn'ra kl· 
tıt olan <'kıneğc d' ı bile karı,tırt· 
yorıııu,. llattlı bir ı;iin ölü kemi"· 
lcrlnln o\ llılıılı·rek unundan eıunck 
yııpılılığı Bllaları hile ~·ıkmı,. P.11· 

ris c;ocuğu chen huna 11 ... ı:ı inanma· 
ılım ıırnıı, son gunlerde multa&Arıl 
l'kmcğiııdc tılr klrflt) lı-ızeti bulun· 
ıluğu muhakkaktı .. .>> ıllye bu baMI 
ka1ıatıyor. 

ı~rnmuz ı:-a:c.etc i, 1870 maha..sr• 
ekmeğinin lıiki'ı)cslnl olruduktaJI 
~onra bugünkü ekmeğe ';'iikrctınek· 
tc Jıakl ılır. llrı- şc,> in beteri ,-ar· 
Hemen Tanrı blıtün dimyayı beter· 
ılcn korusun: KÖR KADI 

~argarın ve bid· 
rokarbor yajları· 

na el k~nda ntil, vehim içindedir: Bir umul- görünüyorlar. Birçok ddalar, aç. dan, Revandan, GencedC'n ko-
madık rüzg:\r eser, bir beklen· ı ğ Şehı lmi7.dekı bUtU fnb uuı. ve lığa - susuzu a - yardımsızlığa pup gelmış: Erzurumdan, Tn:b- • · n r 
!Tl<'d·k feyezan olursa; bu sa· rağmC'n düşmanına karşı dur· zondan, Erz.ncandan .. gelip yer· lmnlAthnnderdc mnrgarin ve hldro· 
bah. birden ka'-'bolacak·, bu ba. knrbo • ı.ııı b u d it'barc" ., mus bu kahraman kalenin taş. leşmiş Türkler n çeşit çeş!t şı- n )nb rınıı ııg n en ı · 
har, birden kışa donecek sanıp !arını, blr hızda tırmanıp, op- \'elerle, boylarla, renklerle k el konulması kıı!'arlaştırılmıştır. 
üstüne titremektedir. o. n d · 1 dil k mar· mck ist'yorum. Onun yeni men- nusup kaynaştığını görmek, in. un ıııı sonra ınıa e ece 

Daha on beş - yirmi r;ün ön· suplarından biri olmak .göğsümü sanda Türk ırkının ve medeni· gaı·!n ve hidrokarbon yağlanna d:ı 
ee, yukarıda ve ötede, görgüsüz kabartıyor. yctin.n esklJığ.ni ve genişliğ ni aynı şcki de el konulacaktır. 
ve şımarık gönull<'r gibi donuk düşünmek için y<'ni ufuklar aç· r bi t'" 18'1 
ve soğuk duran karlar, şimdi ş ehir, surların etclinde maktadır- xa ... e w..ccar 
aşk 'Ve 1htlras vazjfcslni gören ve ötesinde, çayın bir ke· A k 
ziya \'e hararetle, birden eri• narı boyunca, yayvan bir sırtın fe> uraları eski ve yeni halk n araya 
mİŞ, birden bulanmış, birden Üstünde, geniş \'e düzgün yolla. (g şairlerinin sözleri Ve ya. gidzyor .. ~ r 
co~muş, ayı:k dibinde çağlamak- rı, demir damlı ve taş duvarlı ı ı il · · d·ı t' 1 ...... J<Jı· t şay :ı ar e en ıyı 1 e ge ıren er- Tıcaret VekAlctı zahırc ve ., .. 
a ve üstüne sarkan yeşil dallar· evlcrile. yayılıp g·dlyor. Çok den biri de Olcu Asık Gürstan· yatın ekimi, yetişmesi. satışı oze· 

da toprak Se\·gl!inln zülfUn{i gö. harp. rok muhaceret, çok istll" d IJ lk 11 1 1 d bl i · k 1 t 
~ " ır. ~a ş ·r er n en r nı o u·. rinde görliştllmek llzcre her vilı\Ye • 

rüp ona dokunmak, onu öpınt:k görmüş SC'hlrde, clmdi valnız h lk · l · d b' i · •• · ı k b k • "' J mıya, a . şaırc erın .~n- ır nı anı ten murııhhaslar gönderilmesini ..,· ıç n a arma tadtr. Ve ben mı· duvarları ayakta duraı• · (Dmamr ~a ı Su " ı <Xl 
rıldanmaktayım: _ _ • genış · · ' · ~ 1 f' ternlştlr. Bakliyat ve zahire tuccar· 

Vukan ........ m• .m , ... '"'''"! Çal A Xa ısıt~ 'ı ~:r~:~:r:c:r~~Q~~~~n:~d:~:kto:~;~; 
ne,· oluıı da~ları it~lm gf'llr • - - - Azalarını seçmlşlerdlr. 
A'iuğı fıektını nıı ,\·P.r .'·f'r llahçelcr~ ~ ~ Bu seçim sonunda Ziya Kılıç. J{e· 

Ku:1 olup dallarda Oteslm getir. • ı ı r ı o tıs ı ,- AtQYllllıı•ı ••----~- mal Pönertnn, Hurşlt Eker ve osıııaıı 

IR\ algalanan bayrağın, co~an 

~ suyun \•e koşan nalın se
Bu hareketler müstesna 

si, rüyalarımı doldurmaktadır .. ş imali Afrikada bazı hareket-
Munzurlardan eriyip gelen sula· ıer ba .. ıamıs. «:\°erede tıare-
rın kenarında doğdum ve Erci- • • 

ket, orada bereket» derler ama, ne-
yastan eriyip gelen suların ya- rede olursa oı .. un harp Jıarcketlerl 
nıbaşında bilyüdı.im. Su sesinin 

bcrt'ket dt't;il, oraya kt"thk ~etlrlyor. 
yanında dalgalanan bayrağın hı. 
şıllısını, !ct•h atlarının nal ses· TF.BRIK DU~J;RJ>I 
lcrini sonra sonra arar oldum. htlklfH ga7.ete .. ı dünkii ·ı.s ma) ı~ı 
İşte yıllardır bu seslere hasret. lstanbulun f!'thı gtinü olarak kutla
m 'ııim. Bundsn önce, uyku sa· mı,. 1'on Telçaf gaıetC"ll de bunun 
atlerımde dahi 'çimde bi 1 yanlı1 olduj;"Unu 'e Fatihin lstanbu-

ı r ara. 1 ı "9 t ı 
fm, birşcyleriınln uyanık kaldı· lu 215 maynıta. dt-ğl ' ,. mayı a a • 
gır.ı vehmederdim. Haklıymr.1 dığını ya.r.ryor. 
şım. Bura<!..1 bu ner.nllC'rlc tam 1 .Son Telgrafa, Istanbulun ~ptı~~ 
uyuyabtryorum artık... Fatih Kibi bir kumandanı dort gün 

Elimde bir tarih kıta bile ç·. rerlde bırakan arkada':• tebrik etmek 
yın kenarındaki bir yeşllliğe dii~t>rdl. 
uzandığım zaman, bir büyutü ve 
bel.rsiz açıkha\•a ve del! su de. 
g·rmeninde, bilmediğim ve gör· 
med ğim mahsulleriml öğütmek 
için nobet bekl"yor gibiyim . 

GUÇ BiR iŞ 
Bir taraftan Berlinle '\.i,inln, üte 

ta.rafta.ıı :'llo.,kova ile Londnıııın tel
graflarını okudum ,.e kar,ıla'jtırdım. 
lkl tarafın tam mutabakat halinde 

olduklıırı iblr tek hakikat bulabildim: 
Harkot ke.<ılnılnde ':irldetu muhare
beler olduğu. 
Jlerk~ln ltttfak ettiği bu gerçf'ğfl 

ula,abllmek için ne kadar k~I ho)
nıvu çlğnlyoru7.! 

TA:\f ALIŞTIYDI ... 

J"ranı.,anın l'jı;-al eıtllmeınl~ kıo,mm
da .çıkan gazetelerde karlkalUrlerln 
ço~ı ıa,e \'e<ilkA!arı, çekilen darlık 
üzerine ı;lzlll)or. Bunlardan hir ta
ne."lndc karı k0<'8. falcının önünde: 

- Rlr sene daha <11kıntı çekt>rek-
inlr.. 
- l'a "Onra '? •• 

- ~onra, alıpcak'lınrı:! .• 
l<"ntn 17. ikarlkatürı&t, lbl:ıkn rah

metıı ~&'<reddin HO<'anın ıne:-hur hl
kiiy~lnden Uham aJm15 olacak, hani 
şu: «'fam ~lığa a1ı,tıydr_.. hika-
yesi. Tatlısf'rt 

CUrelin Ankarayn gönderilmesi 1<a· 
raı laştırılmıştır. Heyet 'bugün Jı.rı· 
kııraya hareket edecektır. Ankaradll 
zahire tUccarları toplantısı yatı11l 
bı.ıkllyat tliccarları toplantısı da 
haziranda yapılacaktır. 1< 

Bu lçUmalerda 'bql mahsul alnı• 
satışlarda istikrar temin etmek ıııu· 
suslan görlişutcccktir. 
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2G MA \'IS 9-i2 

SALI 
AY 5 - Gıiıı 146 - HIZIR Z1 
RUl\Iİ 1358 - 1'lAYIS ·: 
HİCRİ 1361 - Cemaziyclevel 1 I 
VAKiT D~'ALI SS~!'i 
GÜNEŞ 5 34 9,05 
ÖGLE 13 

1

11 4,41 
1KJNDİ 17' 10 8,89 
AKŞAM 20

1

30 12,oO 
YATSI 22:25 1,56 
İMSAK 3,22 6,53 

===================~ fabrUıll aları yapıldı, blnlerfo pl1nt r 
.} etl';'tlrllıll. Runlar ne olıwak. Hln
lerce bombardıman in.}.> are inin ba
nş a.anıanıııılakl hıı.kırııınrL ihlç bir 
millet tahanunlil edeml'z. Bunlar
dan Ç<ığu yulcu tanurcslne ~enllc
<·ek. 

SONMIYEN ITES 
Remziye Hanımın bulanık gözleri da

ha ziyade dumanfondı ve yaşardı. Yut· 
kunsrak: 

- Biraz hasla yavrum. Fakat korku
lacak blrşcy yok. Demin doktor geldi. 
Şırınga yaptı. B!raz rııhatlaştı. Şimdi 
uyuyor, diye mırıldandı. 

cılarından şikayet ediyordu. Hem~ de· 
rece koydum. Baktım. Atc;;;I de var. 
Derhal yatağına yatırdım ve size tele. 
fon ettim. Telefonda Fatoş, sizin Sua
d!) eye t::ittığinlzl söyledi. Onun üzerine 
halanızın her zamanki doktorunu ça
ğırdım. Doktor, uzun bir muayeneden 
sonra hastalığın zatürrlc olduğunu söy. 
ledi, (hastanın ya§ı geçkin olduğu için 
tyf bakılması lazım) dedi. Bu sabah 
tekrar geldiği zaman iklncı bir muayc. 
.r.e yaptı. Bana, birşey söylemedi. Fakat 
muayeneden pek memnun olmadığını 

doktorun çehresinden anladım. Yaslı 
olmasa b!r§ey değil... Çabuk atlatır 
ama .•. 

(YKÖS~d 
Kuzu efiy'.e taze Peki ama trenle (}il saatte gidilen 

.) ere ta_yynre ile iki saatte gldlllnce ı 
'c tay:ı arenln de tren kadar emin 
olduğu fikri J &J ılırsa dcmlryollan. 
nın hali :ne ~lacak? l"alnız J Uk nak- 1 

Uya tile lo: biter mi? 811 kocaman 

tesisatın mao;rafıııı, senna,>eslnln 
faizini kar ,ılnınak, bakımını temJn 
r.tmek için .)Ol• u da lıi:um ... 

Demlryolu 5lrkf'tlerlnl ';'imıliılen 

bir düşiincc alını tır. Xctıec ne ol
nıu;tur, iblllr misiniz? üratın fenn, 
rahatın itidalde olduk\ııuı ılair şimdi
den proııuı;-anılıılar ha':lanw~tır. 'l'ren 
Jer ı.ürat 'a ıt.ısı iken, dlınranın 

muhtelif ılenılrJ ollıarı amsıntla Ur
ıat yarışı dıı '\artlı. ~imdi t".ıJyarf' 

rakip ~ıkınc·a, demir.' olları sürat 
meselesini lklnd dcrN'eJ e lıııllmllş

ler, btlrahati temin etmek 'ı• tren 
eyahatlnl bir ze\•k haline ko,> ınak 

yolunda bir )ıırı,a gl!'.mcğe- !haz.ır

lanmı,lardır. Harpten onra bu ya
rı,ın neticelerini görect-ğlz. ı akat 
ıoUratJ yol<'ulann gözünden duştlr

mek ~in ştnullden ~rlyata ~lrl,tl
mJ,ıtr. 

Tefrika No. 66 

Fakot ya, ~nlalacağım şeyler hain· 
mın sıhheti uzerindc bir yıldırım dar
besi tes rl yapar da kadıncağızın ya
taklara serılmcs·r.e sebep olursa .. O 
zaman ben, ne olurum. Vicdanımın ba
na verec<'ğl ıstıraplardan huzur içinde 
yaşıyabılır miyim? .• Fakat ne olursa 
olsun vaziyeti halama anlatmağa ve 
onu guzellikle kandırmıığn çalışacağım. 
Buna muvaCiak olamazsam halama da 
syan cdcccğ!m ve Jfatoşu alarak yalnız 
başıma bır yuva kuracıı(:ım. Buna mec
burum. Çtinkil dtha fazlasına tahammul 
edersem (besleme gönüllü) olurum. 

Halamın kapısını çalarken diısuncele
rlm son nokta üzerinde toplanmıştı. 

Halamı ikna edemez cm ona isyan et
mek ve yaralı kalbimin ıst.ıraplnrını 

dinlemek için sessiz b r ko§Cyc çekil· 
mek •.. 

Tıtreycn cllerım, kapının tokmağına 
son darbeyı indirirken kapı blrdenb re 
açıldı. Goz.lcrım, Remziye Hanımın iız· 
gün ~ solgun çchrcsile karşılaştı. Bu 

Yazan: ismet ZIYA 

kadını tanırsın Nazan? •. Uzaktan akrıt
bamız olur. Bir senedenbcrld!r yani ben 
evlendikten sonra halam yalnız kalmır
mnk için onu ynnına almıştı. Her za· 
maıı ııe5e ta§an bu kadının çehresini bu
gün böyle renksiz VC' mustıırip görünce 
adeta merak ettim: 

- Nasılsınız Remz ye Hanım. Halam 
nasıl iyi mı? .. dedım. 

Remziye Hanım, parmağını dudakla
rının listünc dayadı, bulanan gözlNini 
etrafta gezdırerek: 

- Aman biraz yava~ kızım. Halan 
uyuyor, sakın uyanmasın. dedi. 
Merakım büsbiltün arttı. Gür.düz 

v .. ktl halamın uyuması bana gar!p gel
di. Çünkü her sabah, namnz vakti kal· 
kur. Namazını kılar, ~r'anını okur. 
Ondan sonra da küçücük bahçesindr 
çiçeklerlle meşgul olurdu. Sabırsızlana· 
rak Remziye Hanıma sordum: 

- Ne var Allah a§kına Remziye Ha
nım, yoksa halam hasta mı? •. 

Dedim. 

Remziye Hanımın söylecilklcrlnl din
lerken başım fena halde donü)·ordu. A· 
yağımın altındaki taşlar çöküyor gıbi 
oluyordu. Bir anda mcrd.venlerden fır· 
lamak, Remzıye Hanımı, ezgin ve en
dişeli b r hale getiren bu hastalığın ha. 
kikatlnt an\amak isted:m. Fakat bu ve· 
!skdr kadın derahl önilme geçti, ellerini 
a~arak: 

- Telaş ed<'cck birşey yok vallahi ... 
Nafıle yere hastayı uyandırmış olacak· 
s•nız. Azıcık sabrediniz. Birazdan uya. 
nır, gorürsünuz. dedi. 

Remziye Hanımın bu sozlerl üzcriııe 

kendim biraz toparladım, usul usul 
yukarı çıkarak kapının aralığından içe· 
rl baktım. Bir anda burnuma, sert bir 
eter kokusu çarptı. Halam. renginin 
fazlaca solgun olmasına rağmen der1n 
bir uykuda gibi müsterih uyuyordu. 

Yandaki odaya g rdlk. Rcmzıye Ha· 
r.ım anlatmağo basladı: 

- Dün öğle yemeğinden sonra üzeri. 
ne bir fenalık geldi. Üşümeğe ve titrc
mcğc ba~ladı. Akııama doğru daha ziya
de fen~la§tı. Göğsilniln ve arkasının .sa~ 

Biti~lk odadan halamın, kesik kesik 
öksürük sesini işitince duramadım. He· 
ıncrı yerimden fırladrnı. Aralık kapı
d~n lçcrl baktım. Halamın göziC'rl açık. 
tı. Kapıyı açarak içeri girdim. Hactaya 
mümkün oldufu kadar neııeli ve ces:ı
retıl görünmcğe çalısarak karyolaya 
doğru yurüdUm. Halnnıın yataktan sar. 
kan buruşuk cimi avucumun içine ala. 
rak öptüm. Zavallı hasta hafı! ve mus
tarip b;r sesle mutad olan suallerini 
sormaya basladı: 

- Nasılsın? .. 
- Çok iyiyim ha!acığım •.. 
- Kocan nasıl? .• 
- O da çok iyi ••• 
-Kavga :filAn yok ya ••. 

(Arkalı Yar~ 

bezelya 

B czelJa ı;ook çabuk ısertl~ 
bir f'bzed.ir. uıtanı be~: 

körpe ipek ı;lhf olduğu zanuu• .,._ 
na do.} um olmaz. hemen bÜ)~r ıetıl· 
J ıımez h:ıhçeden toıılnhp p1,ırf tı· 
lirse ne mutlu. Ekseri p.<ı7.nrd• - ... 
!anlar kıut';'lktır. mz bugün bd ... 
zel hcr.C'l.}anın en tar.eslııi yl):::..~ 

ı•endlkte oturan hlr al<O ~ 

\'ardır, ı;,eııeıle hlr knç defa • ""' 
iner, hlzc de uğrar. Fakat gell~ıııl 
eli 1>0' gelıncr.. Çocuklar .1<ı-nd yO· 
görıince ~c~·inlrler, lıirbirlerinlıı ,t•• 
:dine bakarlar: «~lelımet om«·• Jılr' 
ha ne getirıli 'lı> ıli.}·e b:ıkı~ıarJle ~ 
nuşurlar. Hu ılofa tl:ı çok taı.e fi• 
gibi hr7.<'lyn gı-tlrtll, 1,·ocııklard»:~ 
yade hen SC\ indim, bir giln dlJ-e--' 
düsUnmeden .'·emek ,·apacağıJrl rclı.,,. 

, • aJd• 
Hemen yannı kilo kuzu eti af. ,.ı· 
Ufak ııa~alara doğradını. JJir ~
~·a , e yağ koyarıık bcı.ely•Y1 ııer"" 
diın. Pek tatlı oldu, so!rada edU°' 
yemP.ğc ŞP.kcr kattığımı idcll• ~ 
du. Ne nılinasebct, o tatlılılt 
ten SdJ>wdue J:V ........ -r. 



YATAN s 

. TELEFON ~TELGR.AF. HABERLERi Maliye Vekilinin beyanatı . . 
(Başı ı lııekle) H dııjju milli cmllık tamlr işleri IÇin muhtaç halka ııcuz şeker tenrtnt te- rılan tabsL<at yekunu 101,514,000 

i;l, ıçiııde bulundu(ıumuz şarUar al. de 700 bin lira konulmuştur. min etmek Uzere hhat Vekfllett l:radan ibaret bulunduğuna cöre, 

Başvekil. in beyanatı tında devlet hizmetlerinin en bUyü- Düyunu umumye bütçesindekı emrine verilmJşt'lr. önilmüzdckl mali yıl baftnda mti· 
ğü olan milli müdafaa işlerine li- f-arkın 10 milyon 1lrası fevkalAde cı.500.000. hra da çok çocuklıı dafaa t~bsisah 221,514,000 Jiraya 
yık olduğu ehemmlyct verilmiş ve tahsisat karşılıklarından doğan alleı«e kanununa göre verilmesi ıa. bali# olacaktır ki, ııeçcn sene bu 

~ ı incide) «X» 1 tutmd..k lçin karar vermifizdir ve bu! sözlerine vekil arkadaşlarım lA.z:ım geçen sene de arzetmiş olduğum borçların faiz ve itfa karşılığına ait zım geldiği halde bütçelerdeki tah· surt:·tle ilk defa verJJm:ş oJan mlk. 
rintn de ihtiyaca kifl ıelmediğtoi kararın üzeırtndeyiZ. Binaenaleyh! gelen izahatı arzederler. Maruzatım gjbi bu hizmetlerin, umumi vazi. fasla konulmuş ve bu suretle mev sUtatm mUBaadesizlil'f ytaünden şim· tardar: 60.~19.000 lira fazladır. Şu. 
göst.!rmekie ve ona çare bulmak Berç Türker arkada.,ımın, Toprak bundan ibarettir. cAlk1'Jan. yetin her türlü inkişa!larınt karşı- zuubahıs fasıldaki tahsisat 35 mfi· diye kaıda.r terak.Um etm1' olan tstih· ra~ını hemt>n il~ve edey:m ki millt 
ta hükUm.ete düşmektedr, ve bu ı ~ah8ullerl flyat.ına zam hakkında Başvekil Dr. Refik Saydam, pro- lamıya müsa:t bütün tedbirleri a. yon l:raya çıkarılmıştır. kaklara kıtııılık tutu:mw,ıtur. Ç~k j ınLldafa nın 2'erl.·lik lhtlyac: mik:ta~ 
tcşkilAt ta işe hazır olmıyan un- l 90ylemi~ olduğ'U 3ÖZt" hUkOmet na- pRganda meseleJ.eri \'C bir propagan. 'abllccek bir durumda bulundur. •2.672.000.> lira muhtelif borçların çocuklu aileler .ı,eker )hUyacını bın· rı, maruzatımın başında da temas 
~urlardan vücude geldıği için muh. mına. bız iştirak etmiyoruz. da vekA.Jeti teşkJJi işlle l<'A.ğıt mev- mak için hiç bir fedak3.rhkta.n k:a~ 19~2 taksitleri karşıh*ı olarak ter- nlsbe daha ziyade his.c;eden zümreyl ctt'ğlm g!bi, umumi vaz:yetin ~n~ 
terem arkadaşım Rana Tarhaoı_n I «Başladığımız tetkikat bitmek zuuna. temas eden Cavid Ural <Niğ- çınılmamıştır. tip:erine tı:ive edllmi~ir. cllOO.OOO• ~kil edoc-eği tabit bulundug-undan kisa! SC"yrlne tAbi olurak alınması 
işaret ettikleri gibi aksaklıklar go. Uz~redir. Yakında bundan müsbet de• ye karı;ııJık olarak da şunları Yüksek Meclisin de malU.mu lira da zat nıa~l&rlna yapılan fev. bu par& de bilv&sıta aynı hı:ıo.:ınete _ lU.zumlu gi"ırU!ccck tedbirlerin şiı-
rülmektedir. Tabit bunlar yeni gır· neticeler alacagımızı limit ediyoruz. söylemt~rdir: 'llduğu üzere, milli müdafaanın ha. I kalA.de zam ka.zıil~ğıdır. Bu bUtçeye &yt"ılmış demektir. J mul \"C' t•hemm-yet dere-ceslne bağ-
diklerinden bu işlerin safahatını 1 Bunun haricinde, sınai istihsal, top- Devlet te~kilAtJnın çok muntazam zara ait normal ve devamlı hizmet.! ait arzettltfn1 bu 7.amla.rın bir kısmı cı.5&1.000' lira pane:ıAr fıynUarına lıdır- Nltl•kim 1941 mail ydr b~
yava.ş yavaş öirenecek.ler ve bu fş. lama, fiyatlandırma, d&tıtma hu- olmaeına tarattarım. Fakat yeniden teri dışındaki tedbirlere ait !hti· bazı tertiplerde yapılan tasarrufla yapılan z.a.mmı karşılamak Uzt-re şe- şır;d;:ı da adi Vl" fevkal~de olarak 
lere yavaş yavaş alışacaklardır. Bu ::J~rını da göZÖnUnde tutuyoruz. bir propaganda vekB.leti te.,klline ta- vaçları, umumi vaziyetin inkişaf karşılanmı!J-tır. ker !;rirkettne bırakılmış. bakiye milli mi.ıdafaaya vcı ı!cn tahsısatrn 
arada bazı fenalıklar olursa bittabi ususta icabederse vesika usulü- Do,.. 1 . tarzına ve bununla muvazi olarak M c.-4.729.000• lira da Milli MUdaf .an:n yttklinu 161 m.lyon lire.dan ibaret 

1 d rattar değilim; bir. « eı• u ses erı> emleketin dahili enuliyet ve asa· k 1 k t 
bun1arda görülüp temizlenecektir. ne e gideceg-lz ve liızın1 gelen bütür. Ikinciıri l<Ağıt meselesinin temini. ılınan bu tedbirlerin şümul ve e- yLşile alft.kah hizmetleri ihtiva eden fevkelAde masraflarına arşı ı u .. iken ser.c çıode zaman zaman ka-
Bu noktai nazardan bunda herhan- tedbirleri alacağ"ız. Bunun üzerinde --"- h hemm\yctı· derecesine ba•Iı bulun. 0 h"li tulmu,tur. bul buyurdu~ur:uz kanunlarla v~ Kitap, rieale, mecmua, ga~. ep. o a ı ye, Emniyet, Jar:darma. Güm· l u 
gi bir mü~ülA:t tasavvur etmem. l)alışmaktayız.:t Zannederim arka- makta ve !evkalAde tah~isat ~fk rtik Bunlar haricinde kalaıı zam ar t • tsasen ~fidafaa h:znıE"tltrine tah· 
Fakat "~ıtı'l~t buoün 14ızımdır, ya- ~larımlzı tatmin edecek ge• ktıde si Matbuat umum rnUdUrlüğüne dev- muhafaza teşkiliitı ~c;in bu dai- tiln, l~irtolu !~kiler, kiorit, çaknıak is c-dilmiş Ola":l t.şarruf bonol:ırı 

~. • • tedt ~ d 1 k B 'inde tedricen verilmektedir. B! "eler bUlrelc>rine c7.4.'>.S.OOO ıı·r· llA· .. ,. 
pılaeaktır ve vapılması nihayet küt. maruzatta bulundum. redilmek r . ...,,a an 8 ınaca · U· .., • ta'ı mUdafıa verglleı-ile tiyatro ,.e hasılatı He bu m1kt3r 361.2'11,000 
1 , 1 . Ali Ran T nun haricindeki klfıtla.rla bittabi naenaleyh milli müdafaa tahsisa. ;e edilmiştir. 
enin meot'.aati icabındandır. Ya nız: ı . a arhan clstanbult - Te- tının önümüzdeki sene varacağı Yt: sinema resımıerl gibi umumıyetıe iraya b:ıı ğ olmuştur. 
evvelce de arzett:ğim gıbl kemmı şe.kkür ederim. Matbuat umum mUdürlUğU mefgul kOnu şlmd:dcn kestirmek müm Başta ha.cıtahaneler \'e sıhhi mU· keyif ve eıtıence mevzu~~rına taai· Kezallk muhtel:! kredilC're mah. 
yetten ziyade keyfiyete verd·Cim, ~vekil Dr. Refik Saydam - de:- oln11yacaktır. Onun için bu hususta kün değildir. l\1:aamafih bu husus- e1Jı:ıeseler ihtiyA.Cı olmak üzere Sıh- l\lk etmekte olup ,şimdiki şartlar uben temin ecl lnıckte olan leva ... 
kı -~ıe -~• d'nmu··ş de ı vamla gerek Izzettt ı Çalıflar bı"r Koord\nuyon kararı hazırlanıp ha.t ve l(timat ~fua\·e:1et bUtçesine altınd• bu mevzulardan elde e<ille- 1 1 · 1 b d 11 Yufta n ve :IV.c.ucn o - - - r ta bir f,klr vermı?k için şunu ar. zım ve cç ı:za <' <' erı de bun-
•111 D ·· 1·ndeyim 'gerek Ha.il Menteşe arka'·şınıın •ıkmak Uzeredir •3·022·000 llra konmu~.tur. bilecek a·•nıt \'Aridat•n slınn1ası en d d B 1 li m. ain1a onun UZCT' • • ~ .., - • zedeyim ki 1941 yılında milli mü ...... an .ayrı ır. u Jlh;ruz.a ım sulh 
Fikrim şudur; Bugün h.at"bin baş- dafaa masrafları ortalam3 olarck ?-ı{aarif btit(:tHine 1942 nıal\ yı ı. tabii ve en doğru hareket tarzı o~du- \'{' eınnlyef:n koruama~ı yolunda 
ladıjt ıündenberl yaptığımız tec- M ECL 1 s M o· ZA K ER ELE Rı· günde bir milyon Hra tutmuş bu. için yapılan zam 49.000.000· lirayı 1: ğuna şüphe yoktur. Bu nıeyanda ray bütün mcnılckctçc gOsterlltn has. 
rübelerlc görüyoruz ki devlet teş.... ıunuyor. Buna fevkal&de tahsit::•: gecmektedir. Bunuı1 •1.721.000 li- ve kahveden ı:A\·etc:1 aL.nnıası dU.şll- sa~ yetin ve katlanılon fl.·dakflrlığın 
kilitı ••• dan ıwz• ye kadar baş- hakkrndaki maruzatıma tekrar dön rası köy eM-tıtUleri kanununun tat- nülen resmin bu madde'erl devlet in· derf'cesfn. tebarüz ettirm ye kAfi. 
tanbaıa bu memleketin lhtiyacile (Ba..'}ı ı inekle) W ranlıkla ka.rfıladığımız Ba.fvekilimi- m<-k üzere şimdllık adi bütç('nİ bikatı ve eğitmenler telfkihi.tı k&rfı- hisarına almak ıureUle i.stifade hax- dlr, ı~nr:cdertm. 1\-lüdafatt tedbir· 
t~li( edilebilecek şekilde tebdil e • . Grup Reisi RS:na Tarhan bazı milli zin propaganda iflerlle yakından all- masraf kısmına dair izahata geçe.. lığrdır. of3.0l 1.00Q ~ira kanunu ~e- kında. ta.kdim o:unan IAyihtl dtı. yüh- !erimizin b r miyarı olan bu fMa-
diimek ltzımdır. Bu teşki13tı behe- · dileklC>rde bulunmuş ve bunu ta· kadar olmasına imkA.n var mıdır? celim. çen sene kabul buyrulan teknik öğ- sek mecli.Ste bir k:ıç gün evvel kabul kt-rhklnr da·ma, vazlyetın istilzam 
meb:ıll yenUeşlirmek mecburiyeti; kiben söz alan General iz.z~ttin Ça Kendisınden teferruatla uğratmasını l\lasra! butçesi· retim işl~ri. maaş ve ücret fevkalA- olunmuştur. Maamafih fUruını da ettı~i azaıni dcrl'cede olmuştur. 
vardır. Fakat bu ıtin görgülü ve hşlar bilhassa Ziraat. Nafıa ve istemeğe hakkımız yoktur. Ayrıca ı 1942 li 1 b. ··t 1 . . ı de zamları ve muhte:ir ders Ucrcıt· tebarUz ettireyım ki gerek çay \'t• SöylE'm::ve lüzum .... ·oktur ki biltu·· n ma yı ı u çes nın masra t ki 
lte yarar binlerce memur ordu ,fiaf- İktisat Vekaleti bütçelerini az bul- propaganda teŞ"kilAtımız dağınıktır. kısmı 354.316.918 lira olarak tcs· lpri i(,'in verilmiştir. BilClmum fakül· kab.Ye inhiSart gerc-;t tutun ...-e ~ • bu maruz tım m:;ddi tedbirler ve 
ltrında şerefli hizmet almış olma- duğunu, vek81eUerin mefruşat ve Bütçesi azdır. Bunu bir VekAlete kal· bit edilm:ş buJunmaktadır. Hükü. te ...-e mektepleı·le diğer kültür mü· ı Jcrin mUda!a:ı vergi~erine yapı:an fcdakArJıkiar mPvzuundadır. Yok
l~rı.nı~ da, bu karı..rın ~atbiki için harcırah fasıllar1nın çok ~lduğu.r.~ 1 beder.ek bu işlerle münhasıran bir metçc takdim edilmiş olan bütçe esseselerınin gittikçe ı-rtan ihtiyaç- zam, ,ekerde olduğu gıbl. bu madde· mf!n1IekC'tln <mniyet ve ~stıkl:il 
b zı bıraz daha teenni ıle hareke- söylemiştır. Bcrç TJrker ıse Mılh Vekilin Uğl'afm&SI daha çok faydalı l[ıyıhasının hazırlanması sırasında lan karşıhğı olar;,ı.k iltı.veten 1 mil-, ler iı;ln mı:ıt korunma kanununa di.işür.ccsin n etrarında toplanan 
le mecbur ettiğini gözönünde bu- Müdafaadan başka vek3.letlerin olur. Yarını bugünden dU~nmek ancak sek:z ayhk tahsllılt rakkam ... yon 600 bin lira tahsis edilmiştir. müsteniden. teeblt edilmiş olan ı:;;ln~w mAnevt ku,·vetlcrtn ve !edaklirhk
lundurmak lizımdır. Fakat fikrL bütçelerinde tasarruf yapabilecek- mecburiyetindeyiz. ları elde bulunuyordu. Varidat tah· cl.169.000 lira da sene içinde Maa· diki satış fiyatlarının arttırılnıasını lar•r. yekt'.ınu hepimiz ve herkcz 
mı b lmiyorum, izah edebildim mi? lerini belirterek demiştir ki: CaYid Ural, bundan sonra klfıt minleri bu rakkamlara ve önümüz... rlfe devrolunan yU.kısek mühendiş t~tnza.m etmiye<:ektlr bil'r kl hurlutsu;z: ve ölçü!-;üzdür. 
$imdikl şek.il kalır, kanburun üze- - VekAletıer ikinci p18ndaki iş· işlerine temas etmu,, hUkO.metın ha· deki sene İ('İn yeniden konulması mektebi ve teknik okulunun Nafıa Harp )'Üziinden fazla kazananlar- Şimdi mC a denizle tedavWdekl 
tine bir kanbur daha ilcive edilir. lerini pek aıa harp sonuna bıraka- riçten klğıt getirip getirmemek hu- düşünülen fevkal!lde vergi ve zam btitçesinden nakledilen tahsisatıdır. dan f.,d;t verci ahna.cak evrakı nakdiye bah!tne gE"Çtyorum 
l-fayır efendiler, ikisi birden ame. bilirler. Rcsmt devlet dairelerinde susunda. ne dU.,ündUğünü sormuş, lardan alınabtlccek varid&t nlikta. Son ~nelerin bütt;elcri karşıla•tı· Bu mcvzudıı geçen sene bllhassa kar. 
liyat olur, c;ıkarrlır, atılır. fazla memur kullanılmaktadır. Büt bUtUn kA.ğıt i'lerlnin Matbuat Umum rıhrıa devlet hizmetleri arasında en Yen: verı:i ve zam nıevzuuı.rla şılıkların mahiy..-ti ve nt&beli bakı-

-1;. rına göre hesaplanmış, masraf büt.. ı d 
ucretltlcrin maaşa gecm~sl me- çeye baktığımız zaman bu sene yal .. MUdilrlil~ne deı'l'ini .söylemiştir. çesi yekl.ınu da bu tahmin r.etice .. çok ve <"n -eeri lnki~arın Maarif tize· son ol::rak fevkaldde kBı.:-nç ar an minda:ı vernliş o duA"um izahatı tf'l<· 

~elesi; kanun hazrrdır. Bütün dev- nız BaşvekAlet!n bütçesinde bir ta- Söz alan Batvekit Dr. Refik Say- terine uygun olarak bağlanmış i- rtndf" olduğu görtl1Ur. Bir tarafta:ı ıu~aC".tk vt"rtı:i hakkındakı lciyıha- r~r etmiyeceğim. Yalnız teda,·UJ hac. 
let teşk:lat.ınd.a ve mülhak bütçe- sarruf yaptldığina şahit oluyoruz. dam, Propaganda. Vekılleti teşkiline di. Lilyıhanın encilmer.dc tctk:kı devletin bu iffere vctdiğl ehemmiye- ya tcınas edcceğım. Se-rmaven\n m nde harbe tt-kı.ddilm t'den ~eneıere 
lerdc ccnebt kadınlarla evli ancak Bunu Mi için bir falihayır addecii- taraftar oln1adığ"ıru. gazete kAğıtla·; henüz bitmeden 

1941 
yılının 11 ay· ti. diğ('r taraftan h~Jkımızın Maarj! orrn~ıl geıırınd~r:: zivtde fevkal~· 1 nisbetle görülen fa1Jalıtfn ne C"fbl 

l50 kadar memur bulunmuştur. yorum. Maliye Vekilleti tükenmez nnın Matbuat Umum MüdürtUğilne hk tahsilat rakkamları belli oldu. mevzuuna gö!-;terdiği alakayı belir-! de ahval ve şcr'".'.tleıı faydalana~ok ıf'beplerden. ilen ~eldiğlnl ta.hlll v• 
~unların hukuki vaziyetini tetkik kaynaklara sahip olmadtğ•na göre, devredilmlş bulunduğunu yakında ğundan varidat tahminleri bu rak .. ten bu vaziyet ciddtn iftihara değer. 1 elde ed'.lcn buyuk kazanc;ları ~al- iz.wh edtct-~ım. 
le meşgulüm. Bunu halJettikten bütçede tasarruf yapmıya dikkat çıkacak bir KoordinGR'Uon karariJe Nafıa bütçeısinln umumt ytkOnun- nız norm.al z:manlara. _mahsus. ver-. ı Cumhuriyet ~ıferkez bankMmın •n _,,, kamlara göre yen:den gözden gc.. - ı 
~onra heyeti umumiye..dni huzuru. etm~t:dir. Bugün yalnız kahruman de matbaalara ait k3.ğıt if1erile Tica. çirllmiş ve hükümetin tahmininden dakl fazlıılık geçen ~eneye nazaran giyl' tfıbı tutmakla kt fa i dı m~ son neşred!len hrı!taltk vaziyet cet· 
naza getirecetim. Ayni zamanda, ordumuzun her türlü ihtiyacı te. ret Veklletintn rn~ı olacağını 10,239,000 lira fazla bir yckO.na va .. cl.'199.000:. liradan ibarcıt görülm('k- !:inin ada'c-t icaplarlle telif cdilemı- veııne göre tf'd.A,1\ldf'k1 evrakı nak. 
bu kanunda Herde herhanıi bir şe· min edilmelidir.• söytem!Mir. tedır. Fakat demin arzettiğ'im gibi l ycceği meydandadır. Arzett ğ m dl)'& ytkOnu 592 milyon liralık bank· 
kilde bö le b. zJ t k d · rılmıştır. Bu sayede, bütçenin ha- 1 h 1 k Y ır va ye arsıırn a Bundan sonra Berç Türker, ge- Mallye Vek3.lettnin blltçesi konu- zırlanma!iiı sırasır.da muvazenenin Yüksek Müh'"ndiR mekt('bi \'e teknik 'Ayıha, bu dı.Jc;;ür.cc .i .e. azır.~n. 

1 

not butunmakto. idi. Arada.ki faıiu 
almamak ~çin kati hükümler koy- çcn sene k:ış iç;n İstanbul beledi- şulurkPn söz alan Osman Şevki Ulu- muhafazası zaruretllc nazara alın.. okulu tahıııiHotı Maarif bütı;esine nak- mıştır. Esa~ı h Ç bır ıtır~ za mute· te~kil edtn 36.1 mılyon lira mlkta· 
m~ ~ararındaTlm. ycsinin tedbir almadığina işaret e. dağ". Çocuk Esirgeme Kurumu ve mış veya sonradan meydana çık.. !edilmiş ve bir ll<'n'"ye mahsus bazı h mmil olmıyan bu mevzuda tered rındaki uzayUdUn sebepleri fÖYJ.ece 

ev et mlib&yaalarından l:>Ahsett\· derek Ticaret VekAletinin esnaftan Maarif cemı«•etlne yardım ed"lm . b "hll 1 hizmetleri de tahsitı.atı tenzil edilmiş düt ~ebebi olabilecek yeg&n. •. nok-
1 

izah olunabilr. 
ı., D 1 ,, ı eaı mış azı : yaç arın da karşılan.. d k 

· ev et 1nUbayaa1arının hemen y•rdım go··rmedlğinl muhtek;rlerle hakk nd oldua.undan hak.iki zam miktarı ta !~vkal8~ kazancın t~bıt.n c B k h d ·· nı.. h ' · ı altl fasla hücum etmiş mü- ması mümkün gôrülerck bu husus l"J • • . • 1;,.,, ır errf'I Pr lj'ey en once 1"".rASa.· 
d::~. e~mmi~h kıs-mı doğruda'l mücadele etmek zorunda kaldığını e~eselerin hiçbir ''al<it Meclis~ da· ta encümende izahat verilmiş ve 3.570.000 lirayı bulnH\ktad:rr. Bunurı ı~~bet. dercccsıdır:. ~akdım et ·.~·· da milbe.dele ve ölçU vasıtası olarak 

Zfyet~tr ~me:z: ~ap!~ilmt, va- 500 bin liralık bir ş;rketin bir mil- yanmadan ker.dilerint geçindirecek kabulü muvafık görülenlerin tah" ~f.661.000 . ıı.rası -"lOSC' '\'.e köprül~r mız layıhad~ı ~uktumil~~cta~~ı~~- evrakı n!kdi:ı-.•eye olan ihtiyaç bakı .. 
ola.n mttb.v.:~ h:ttA a.rtnıntt"'n 'ı'ıaJc:i yon lira kfir etliğini hükümet ta. ırad bulma1•rı l F-ım geldiğini .&ayıe- , t d ·ı~ d ı k Ul ınşaatı tertıbıne il&ve e<lılmek sure· ltzaml derec e. m n ç . mından aenelerce evve-1 kAn gelen 

,,7 • ccar e yte rafından neye et kondu ise or.ur. mi t· sısa 1 
a 

1 ave e me sure e mdas tu.e bUt~e bu lfler.e art tahl!tlsat nı mümkün .ıOrdüğumıJz. biltiın miktarın sıbıt kalmıyarak meTnle• 
l:'ebı:e dahi, a.ncak devlete m-• •dil· f ır. raf bütçesinin umumi yekUnu e- / ı le t dil u J-iA 

- ortadan kalktıgını, iaşe işlerinde mln arzett ğim m;ktara ballA oı. J mıktarı «ft:.000.000• hraya c;-ıkanl· t~b r ~e müracaa e ; mış ırl. - ketin fktuıadl iukl.pfile ve mmt g-e· 
ll'lekte ve maliyeti Uzt!rlnde:n ihtıya· kös dinlemiş müşavirlerin fikirle. Buna cevap v~ren Ne.kiye Elgun • mıştır. Geriye ka.lan c.1.909.000 Iıra, J leon encumenlcrde t~tk.k ed m~k- Tiri ile mUtenaııılben bir tezaytit irae 
cı olan dairelere: tevzi olunmakta.dır. rine milracao.t edilmesini, hu""kü· ve Bayan Fakihe, gerek Çocuk Esir· muştur. bütçedeki tahsisatı c4-00.000., lira HA-, te olan IAyıhanın yuksck mecL!'in t . 

1 
tabii • ~ 1 ~ 1

. 
l\{ 1 k geme Kurum . . . . . v. k 1 e meııın gurme ... ve mem e11.e ın 

eme et dahiltndf' 0ırdu ve halkın met hür bir gıda olan ekmek i"'ın unun, gerekse M.ıarJC 941 bütçesine nazaran mevzuu- vesile c700.<>CMh liTaya ibllf edılen ısabetll kararile ;stıhdaf ettıeı ma • lkt ··•ı 1 ki rıı . ...va ~-
lhtt · .. cemiyetini ld 11 1 . 1 ı-.. n şa e muvu.zı 6 .... en uı::v~ 

YACını temin eclfın mUbaya.at ta- hariçten arpa ve buğd;;~· gctirmr- n yapmış o uğu işleri bi- bahis olan 84 buçuk m yon :ra Ankara kanal.tzas.yon tesfsa.tı ve Ts- s~da -en uygun bir şekil alfıcağıca 
1 

let bUtçealnln M _ 6ö miJvnn lira. 
mamen Toprak ~ı.ı v 0 • •·-ıt · ı · rer birer anlatmı!ilar ve umumi ~e- fazlalığın ınuhteıı·ı bu··ıreler ara- b u t t '-•ta ı ••k h oktur ,_ .. 

vl ..... ı..._ e ya. a::nı söy cm:ş ve sözüne şöyle de- ., 11 ... tan ut nversı e ın.,aa t "'-y on- şup e Y · I icinde bulunduğu zamanla 400 mil n 
Jlllmakta.dır. Uzerfnde herhangi bir vam etmiştir: yet bu beyanatları tasvtp etmiftir. sında tevzi şeklini ize ha geçmeden Uzere muhtelif Nafıa ve imar ihti- . vasıt~h ve vasıta.!-iiı.z vergll;er

1
tmL 

1 
liraya yaklaftıtı bu zaman araeı~da 

rnutavuaıta yer- verilmemektedir. - Son zamanlarda hariçten mem Bugün Büyük ?.-Ii11et Meclisi, Ri- evvel ne gibi hizmetlere tahs'.s c· façlarına tefrik edilmişttr. zın tahsılAtı memnunıyel ver.c va~ bir fark bulunmaısının zarurt old:u-
:\mma ba.zı yener ola.bilir kl, bunlar lcket:mize çok miktarda seyyah yaeeticümhur, Divanı Muhasebat, dild:ği hakkında toplu bir fikir Zira.at bilt<;e<Jine cl.903.000• lir& z~yetted'r. İki senC"denbcrl, kor.u· i tunu kabul etmek verinde olur. Te-
~ayet uzaktadır, bunlar istiena teş.. gellyor. Oteller bunlarla dolup taş· Ba.ljvekA.let, Devlet ŞQrası, Matbuat vermeyi faydalı buluyorum. zam yaptlmıştır. . lan fevka13dc zamlar nazara atın- zayUtten bir kıffmı~ın da. fevk.al&de 
kil ederler, bunlar hakkında •Ynı me.ktadır. Biz bu adamları bcs1e. Umum Müdürlüktl, istatistik Umum Farkın 33 milyon lirası umumi Ma.sraf bütçesi hakkındaki maru· madığı takdirde dahi gümrüklerde: ,·aZiyet dolavıaile Jkt ~adt ~arda 
~kH tatbik etmeğe lmkl.n yoktur. miye mecbur muyuz? Bunu ör.le. MUdürlütu, Devlet Meteoroloji lşlerı muvazeneye dahil teşk~lata ait ma"' zatım burada. bitiyor. Ş-mıdl mtts&a- alınanlar hariç, vergilerimizin ha .. I hu.sol bulan. ga Ti tabllliktea ileri 
Teıel1Um l•i, henttz do~dan doğ- mek :çin hükümct tedbirler alma- umum müdUrlilğil, Diya.net l-'}leri re- ~ş ve ücretlere yapılan fevkalade denizle varidat bUt~slne geıçecefi111. sılatı harpten evvelki sevlyesındcı. geldigl görtUmektedtr 

ruya alt oldutu daireler tararından hdır. Ayrıca köylünün mahsul fi_ isliğt ve Maliye Vekllleti bütçelerini zamlara ve yine bu zamlar dolayı- Varidat büt~i: aıc:ı~ı dü<:.mem!ı:ıtir. Bu netice ver~i 
V mUzakere ve ay k ~ 1 t . · 1 d b ı dl ı ı r-• w ,. Bu beyanattan sonra Maliye Vekili · a.pılmaktadır. Burada. bifhaMa •u· )'atlarını arttırmak 13.zımdır. Di- nen a~ı e m1ftır. s:ıe husus i are ve e c ye ere 000 sı·~-mı'mlzi iktısadl bünyemize ata• 

b .. i 19'42 ma.:t yılı varidatı 39.f.328. :ne 11\39 ve 194.0 malt aıenel,rinln kati 
nu tebarüz ettirmek i~lerim ki ha· jjer taraftan hükCunet Çocuk Esir- Bugün Mecliı:te gelen evrak arasın- bir kısım mülhak utçel dairelere mi derecede uygun esaslar daire-
ktk d Mi!H b 1 1 d 1 lira tahmin edilmiştir. Biraz e\o-vel neticelerini bı'dirmi• ...-e cUmhurtyet 

aten tesellüm i•l için yeni bir geme Kurumuna yardım ederek, a Müdafaa VekA.leUne 942 ma- yapılması ka u 0 unan yır ım ara "'"'nde kurmak ve fevk.alltde zaman ""' t ıı 1 t... arzetliği.m gi-bi, hUkünıet lAyiha&ın- ~· maliyesinin 1939 ~eneslnde harp do· 
etkUUa. ihtlyaıÇ va.rdır. Ancak ev- bu müessesenin her zavallı çocuga yı t -_..in, bUtA;esine llı\veten 120 aittir. daki varidat tahminleri, 0 za.man cl· ıara mah.sus muvakkat l.f"dbirleri layvile Vflrıdat bUtÇf's.inde husule 
~atı taayyü11 etmiş mcvaddı, Tica.-ı iyilik etmesini temin etmelid:r. Ay milyon liralık fevkala.de tahsisat JA- 12,600.000 lirası muhtcl.f borç- de bulunan sekiz aylık ta.ru-il.A.t ra- de vaz:yet.:n icaplarına göre en mu. 
ret Vekl.letJ veya dt"er kanallar!& rıca e•kı~-n be• kuruşa •ıkarıl--n Yiha.sı da vardır. ların faiz ve amortismanları kar• k"ld 1 k h d .. k geJmi' oll\ll Bfl milyon liralık açıkla 

'"' lH" ~ ... 0 kamlarına \'e y<'nidE'n konulmıuu dil· vafık şe ı e a m.a ususun a yu k ı m-n 19.0 
ledarık ettitlmiz mah d'"vlet kanalı mangal kömürünün niçin 12 - 15 BUyük Millet Mecli~l yarın Mat şılığı, 9 mil)-or. lirası ınuhteh:f mü .. s.u··nuıen v•rgı· ,.,,, zamlara ltıtinad et· sek m~listn ne derece .. abetlc ha- apanınış 0 maıtı:ıns. rfl"' ... en 
il 1'4 d t ı t kkil11cre l ,. .. ,,.._ yılı v1tridat btitçe&lnin 6,0 milyon 
~ \·ermekteytz ve onları maliyeti kuruşa ç:karıldıgını bir türlü anlı. e op anacaktır. es:se:;e ve C§C serm.:ıye e.. mekte idi. Ilk tetkiki on aylık tahsl- rekct ettiğini ac;ıkça gösterir. 

U~rlnden veriyoruz. yamamaktayım.. rine mahsuben veya yardım şek· lira varıd&t !a.zlasile kapand.ığ"ırtt ve 
. 1 h . 1 JA.t Uzerinden yapan vt' nisan gaye- 1942 varidat bütçe-:,i hak:kındak 1939 mali .vılmdan ın.uı mRll .-'ın>. 

Satın ı.l ı ı · s t al ı ıe -.,, Jı"ndc olmak Uzerc a sıs o unan ...... v ·" 0 

ma f erı: a ın ma ' - Berç Tiırker, orman yangınları. ~US Al l si lttba.rlle iki aylık tahsHAt netiee-- maruzatıma nihayet \'ermeden, ev. girerken 54 ,6 milyon nRJtid dl'JVI'()-. 

llkı~r y h t t u Ger.·ye kalan :>O milyon lira da ve 1 ere """"" ya- ıunduğu kalde 1910 d~n 194.l e girer-
rı )"a doğrudan doğruya. ticart bir· cın çog'"aldıg~ına :şarct ederek sey· • man 1 meballğdır. lerı' elde edıldı"kten sonra bunları bir lk"l nazaran bu bü' ...... de 

• a u felJJTlen anınmış m - yar doktorların köy köy dolaşma- b a b 1 kerte d•ha gözden g-;ren encümen 1 ol bir deg~i•"kllğ 1 t -•ele t 11 t 1 akta I' dc\•air'n muhtelif ihtlyarlarfle se- "" ...,.... pı mış an 9 ! e şarC' ken 81,3 D1flyon lira nakid dı&Yrolun· 
d r vuı as e yap ırı m - sını ve köy sıhhati üzerinde tedbir b 1 b 1 Ut hUkO.metin tahminine nazaran 10 edeceğim. Avrupa harbin~n bilhassa duğunu bildirmf\ltlr. 

tr. Ticaret VekA.leti bu tarzda ka· alınmasını tekli{ ~tmlştir. ( S..,ı 1 inekte) <=l ne !çindc ka u uyuru an m e- mı"lyon 239 bı·n liralık bı·r fark bul- "' ilklerde alınan var d t ·· · 
rar v 1 1 ~ af h b ı e d 1 ferrik kanunların istilzam ett ği gumr , 1 a uzer.n Mali'-'e Vekili sOZ:uine deıılıanıia 

. enn f ir . .on.em i u meee e· Halil Menteşe bu sene mahsulün rme en .evve sah:ıc yakın nok- muş ve bunda hUkamelle de muta- deki menfi tcslrJcrınJ telafi etmek ı d . , .:r_ ki 
nırı ltzerJnde)'iZ. Hark;tPn ı~marlanan iyi oldu:ı;.undan bahsederek hu··ku". tada devriye gezen ve Rus kıtaları- karşılıklara ayrılmıştır. d I k ı·•· h 1 ' emış"'" : 
lnUi>t. t bi ti k t 1 • na t te İste 1942 bütçesindeki fazla· bık kalmıştır. ayni zaman a ev a a~ a !erden 

Ya& r rleş rme • sa ın a ır· metin pazar nizamını kurmasını op E Şi ile yardımda bulunan .. nı.s.er taraft•n şı·mdiye kadar adt ıı ·ı b 1 Razi~ vaztyf'tl: 
ken b · • b' h }lıtın hizmet itibz.rile belli başlı tab ,., müteve ı azı muvökkat ihtiy~('-
Iı reA'm1 mües~eselerl ve tıcar1 ir- bunun köylti için hayatı bir mese· ır arp gemisi Alman tanklarının b 1 b 1 d ib bUtc;enin varidat menbft.Jarı ara.tun- ları da karşılamak üzere ik; sene- Yülaek Mf!Clis:!n CQmhurtyet ma-

klert tavur ederek bunu en salim le oldug·unu. sermayenin ·.·ş, altın hUcumuna ugrw amıQtır. Gemjnin dil· sis ed'ldiği yer er un ar an a- t ı 
bir '# • ş· d b farkın bütçe itiba da bulunan tütün, tuz Ye i8pJr 0 u denbcri kabul buyurdugunuz ver· 11;yetinde ana prensip olarak koydu. 

•e.lc.Ude yapmak kararındayız ve ve eml;lkc yatırıldıl;ını, umumi men motörü ve kazanları hasara rettır. - ım u .. içkiler müdafaa ''erglleri Millt Mü-
latbJk t d b 1 kt ug' rtle tcvz! ı::eklir.e ait maruzatıma gi zamlarının Uımamen fıdi büt.('c ....,, ve zamsn zııı.man kendini g&Jteren 

a. a. a geçm'4 u unma ayız. harpte olduğu gibi hususi ehliyet ramış ve gemi olduğu yerde k:l_ · dafaanın tevka.!ılde tahsisatına. ıc:ar- · f;U 
En U d ~ d t g rı"yorum varıdatt arasında alınmakta oldu. ı·kt--•ı "eya slya.s! buhranlara r•""· 

• . m him dAva, arka a.,ımın en ve sermayel~rin işler bir hale ge. m.,.,sa a opçular bütün milrette- c.,, · şıhk tutulmak fıure A.dl bHtçede.1 }h, maJUmdur. Her ne kad•r ,·arl. ~ • ~ 
on ın ttlkl ·dt s·ıı batı r·ı·k ı 24 milyon lira mlJli müdafaa gru· ou ... men dt1lnı:ı tatbikine muvaffak ol· evzuuba.M e erı r. ı - tlriJmesini, işçi seviyesinin Yilksel. n 1 ı a ar tarafından kurtarıl· rıkarılmı•lır. t f ı · kil 

v ı · i18ve edllmiotir ~ ., da az ası ım n nit::betinde fevka· 
h 
.. orsunuz ki arka.d&41ar biz ancak tilmeslnl söylemiştir. dıkları ana kadar ateşe devam et. pu bütçe erınc '11 • d ,,,. d k bütre '"'"' t 

bt Bunun mu .. hı"m kısmı tayı"nat, yem Bu ar••lt;..,nı - .. ıaıa -n.re ya· 13de masrafların kcrşılanm"'"ın,·ı u& ... en - "> !ntn me~ ne-ar n lıtllz.am ettiği teşkili.ta ve Gentral Naci Erdeniz bütçe encU- m'slerdlr. uo:: ~· Dl> e;..- ' _, 
tatbik ve melbusat gibi esaslı tertiplere pıle.n hef4a.plar neticesinde mevcut tahsis cci"lmekt.c ise de bu hal ftdi ticeel oklrak ıene-lerdcnberi devam 
,., b ata 19·10 ıenesinde ba.Jladık 1 menine teşekkür ettikten sonra ka- Moskova, 25 (A.A.) - Sovyet ı• l dir varidat menbaları Be yN'li vergi '"" biltçc yekUnla.rını chemmıyetıi su- eden tf'di'-"E" tntizamının, lıarJne kre-

t
. U te4ki1A.tı kademe kademe lh· nunun müzakeresine geçilmiştir. tebliğı ~ki: yapılan ; o:ı.ve er · Uz J 

IJ'acı . .- b t 12... kA1 t M tb t U Milli müdafaa grupu bütçeleri za.mlarda.n mürekkep olmak .. re ret~e kabartmak neticee:ln: vermek- J di'Jlnl gün gc~tıkc;e daha çok kuv. 
d n S"...,.,terdiği lüzum ve nie e ~ve e a ua umum Mu. Harkof istikametinde dilşman b ti k önümUzdekt sene varidatı c394 mil· tedır. 

orec .. · d in al h dU• ""'' bUt 1 U k umumi yekünunun u sure e yü .. dird""" 1 ın e ilerlettik. B aen ey ~... c;ee m za ere edilirken piyadesi çok pahalıya mal olan a. yon 328 bin> lira tahmin edilmiş bu· H lbuk' • vcıtıen ıl'i.n her bütçe mUnaeebe:· 
~birlertn kUl halinde olmamuı ve söz alan Cavid Ural, propagandanın ğır kllyıplar sonunda hatlarımızın selmiş olması yenide~ alınacak bir a ı arızJ olarak bütçede yer tile tekrar 
birden 1 d y d 1 t 1 1 ld ,.,, çok malzeme ve teçh;zat doloyısile lurunaktadır. alan muvakkat mah"yettekı· vuri-

a ınmamuı tabii ir. av4' bir eve f o ul!o .. na ifaret ederek bir köşesini delmı·ye muvaffak ol· tt ız ı,.· Y milli müdafaa teşkilitrnın tabiati.. Vergi zamları, wnuml sure e dıat, levkal.ıide hallerın tesirlerllc yl"nı .,.ın 

,.e teyid edebilmek malt
bUytlk btr ift'.h:;.r ve-sile-

'-av&,f ba.flad ık, tedbirleri de kademe demiştir ki: mu~lardır. Kuvvetlerı·mız yan ta. 1 1 19, 0 19, 11 nd kabul buyu- sidir 
"'&denı ald 1 1 kül h Pr da .,. le artan nazari :ht yaç arını karşı.. ~ ve ~ı yı arı a muayyen hır zaman için verimi 8-
11 e ık. Bu tedblr er •· · - opag&n nın gerek tarihte, arruzlar!le düşma~r pu"skilrtmu·· şler · ki" 1 ı bl h 1 vergl!I dam ı M 11 \' kil" •t " lam•yı temin eylıycce ır. ru an ar gi , ayvan •r • za an kaynak! k "ki ğl n sbe a ve ·e ı F"·t A,._alı bundan " retirmek k;in verdlttntz aalAhl· ı gerek zamanımızda oynadıtı rolü. ... arın e sı ı • · ,,._ ~· 
,. U ve afır kayıplar verdirmişlcrdir. Maliye bOtçesindckl fazlalığın ga, posta nakliyat ruimlerile muı· tinde kalmak ve normal ııartlarrn sonra, <:ıkarıla':'l, hazine bonolarının 
,,7e ere istin- ... ederek mütemadiyen hepimiz blliriz. t_.lhlA.k ~ 
k i 1 &Q Almanlar 750 ölü bırakmışlardır. 6,675,000 lirası SilmerbanK:. Ett.. mele ·ve muhtelif maddeler .... &vdetine devamlı vzr:dat nu•nıba· çok k R ~ir zamanda satıJmı' olma· 
d ı' ı rtıaktadır. Bugünkü vaziyette. Yirminci asrın en büyük bir b.· nk ve zı·raat i~letmelerl kuru- ve nı"hayet ı·hracat vergilerine taal- larınd ld b 1 k kıi '· lk • • t Lond •5 (AA v·· - . an c:> e .... .:1ilc t ece ve nu ~ı"'lın ua ın CUmhurı·~·et 1ı 00 1·n .. ın· e " t .. _.kllt.tın ne kadar mühırn ve' lhtilA.li olan Kem&llzm. propaganda ra, ... · ·) - un gece ıa 1.:u ,,7 ~ 
YO"'·- ....,. neşredı"l s t b k l ı ğ murun sermayeler'ne mahsuben ltlk etmektedir. Cerek zam mevzu - yükseltmiye0 bir m;ktarda bulun- g&ıtermı• oldu&.ı ıtimadı tebarüz 
B 
·~u o.ldu.ı..·nu yakından bihrıiniz. ile .muvaffak olmu.,tur. Bu....ı\..,, Bol- en ovye aş omu ar. 1 1• tsbeti "' c• •" •"" bu daı·relere verilecek mebalil-t kar rının seçilmesinde gerek zam 11 

- mak kt' ttW d b d"şüncc ett· dJX.' i b"ld" · u lflerın ... nn ~-tikçe daha ziyade tevıklerle Nasyonal Sosyalizmi, yer- nın tebliği, Harkof cephesinde Ru5 6 d' ı ıza <' &ın en u u 1 ır ,.ın ı ırmıştir. 
t.k •" •-• !arı t · ha k ti ti •tlıg·ıdır. nln ıon iki senelik tecrUbenin ver ı· ile bu sene fevkal'dc zamlaıdan 

ernrnuıe .,,·ıd-•"'nt görüyoruz. de, gökte birbirini yemlye u,...aftı- n aarruzı re e ere ve er- y t l k d 
"• ., "" ~· &' ı 1 500 bin ıı·ra Erzurum ve Erzin· ,oı.; neticeler de gözönünde tu u ara b'r kısmı 'dl b··ı h ... ,.~cinde bı 
"'lMf'IA., ana lhtt- maddeleri ftvat- ran propagandadır. Harbin en bfJyU. eme erine devam ettiklerini söyle.. o~ l i . nın CI u çe ..... VEFAT 
1 ,,_, ,,7 mektedi can belediyelerine yapılacak ikraz. bugünkü vaziyete göre mUkellef er n rakılmusı ve doğrud~P! doğruya frv 
arının rnU&tak•r bir hale gelmNl 1t1 cephe gerisinde yapılmaktadır. r. !arın, 300 bı"n Iı"ra da hususı' darc. ve memleketin lktısadt faaliyetini ka"d ı k ı nmasıııa D ı t n 

ı ı --- ------------ - ..ı l" nıasraf arıil arşı a · eve t:"mıryolları Hareket reiel c; n çalıfıyoruz , .• buglln bu m .. aı Rejimler birbirlt"rini yıkmak için ar. V f f bo 1 1 lk t 1 k es••lar dahllind~ 
80 e 1 lerln miltcrak'm rç arının tcdi- azy e m yece _,. tahsisi muvafık gorülmüştür. Şefik, emekli sU\'ari albnyı Refif'ln 

n llafhatıına ge'.m'•llr. Muhtelif kada çalıtıyorlar .. BugilnkU dUnya. yeslnı· temin için bu idarelere ve. ka!mıya azamt derecede dikkat edil· ld 1 1 rn d .., t 1 F b.l auısit;at \"R e er. Stad spor gautc.sı muhar· 
.• delerin fiyatlarını tayin ve tea- nın yann ne vazıye 8 acağını hiçbi- SelO.nlk bankerlerinden merhum rJecek mebaliğin 1942 taks:tıerine mi9tir. Şeker ıaUhllk vergi.Sine ya- ev • ade · : '1 1 bıt, rnUnnrıt ka.rarlu halinde llln rlmiz bilmiyoruz. Belki yarınki ih- Mehmet Kapancı kerimesi ve Sarraf mukabildlr . pılan zam, dört ay )tadar evvel ~- ~çcn sene- olduğu &ibı bu sene r erinden Vedat ~ten.sf'lln bUyük 

:ıırnektedir. Fakat bunlar hakikat· tilAJler bu harp günlerini gö:gede bt- zade Ha.şrnet bey haremi ve tUtUn 6,150,000 lira maaş ve ücretlere ker !iatıarının yUkeeltllmetı.inden mu. dı:: 8di bütçe varidatı haricinde ka_ ı anne~! Bayan 
urnumt bir fiyat polltlka.aının ted- raka.caktır. Devletler yabançı pro. tüccan Şefik R>tat Insel'in kayınva. yapılan fevkal<lde zam dolayısile teveilit hasılattan bir klsmının ver- lan membalardan elde f'd_:lebllcctk BJ<.l-flYE ETJ<~Nıo;t; ı . 

rlci bit l!Urette tatbikini ifade et- pagandalardan kendilerini muhata- lid~i Bayan Safinaz Berkt"I vefat husu1Ji :dare ve belediyelerle bir gi olarak haziheyt" a.ımmasından :i:)a- bütün varidat, mılli müdafaa oh- vefi:lt elmifllr. 
?ntktedir. Biz bunları birer birer ve za etmek tstiyorlar. Bugün resmi etmiftir. kısım mülhak bütçelere yardım 0 _ ret olup "ker fiyatıarınrn yeniden tiyaç1arına karşılık tutulmuş \'t:" Cen z.esl b gtlnkU salı gılnü us .. 
rıyoruı. Doğrudur. Fakat heyeti U· propaganda. teşkUA.tımız yalnız Baş:· Cenazesi bugün sa.at ı de Şifi-ide larak konulmuştur. 1,500,000 lira 

1 

arttınhnMına fie'bep o:mıya_caktır. ayr'Ca yüksek mecJ.se t;kdim et· küdar, lmr1thordakı hanesinden kal· 
nıunııye.8ini d&ha evvel Ticaret Ve· vekAlete b&Jl't Matbuat Umum MU- KüçUkbahçe sokak Karlo Amanc;iç muhtelif yardımlar karşılığıdır . 941 Bih·esile şunu da arzedeytm: Şe. tiğimiz fevkaliıde tahsi~t l[ıyıh::ı.- dırılarak öğl Yiıı cenau namazı Do
:ııı lrkada.şımtn bir husu~I içtima· diirlüğtldUr. Mesat.lni takdirle kar. apartımanıi'ltn 7 numaralı da.iresln- bütçesinde mevcut tahsisata :ıavc- ker fiyatına yapılmı.!I olan zam dola· sile ş.md:Uk istenilen 120 milyon ğancı:ar eanııslnde kılındıktAn son-

a. ar.zettlti veçhile, bir seviyeye ge- •ılamakla beraber, ld.!I bıılmamak- den kaJdırıla.ra.k na.mazı Te.svikiye ten muhtaç köylülere toprak tev ... yısile mevcut f'toklardan alınması !:ra, mUnhasıran muhtelif mildafa8 Ira. Şehitlikteki aile kabristanına def~ 
Urnıtfe çalıfıyoruz ve bUtün bu fi· taynn. EvvelA umum mlldürlüfün camiainde .ıa. edildikten aonra Agrf zii işleri için 365 b:n ve yUk:sek lA.zım gelen 11.293.000. lira resim hizmetlerine ait bulunmuştur. Adi rıedilecektlr Çelenk gcUrWneme•ı 
)ttl&rı bedıemehat ııablt bir hadde salAhiyetler~ azdır. Dinam.iunini hay. mazarlığa 41efnedUecek tir. m..cel:sln üzerinde alika ile dur.. farkınde.n •3.500.000• lirası fakir ve büt.çede millJ müdaiaa grupuı:r.a a;v- r.ca. oJunur. 



• 
BAŞMAKALEDEN DEVAM 

BOtçe 
ve Para 

(Bqr 1 Jndde) (+) 

1&Uarın başlıca anahtarı olan buğ. 
day fiyatının en yüksek b:r dere
ceye çıkarıldığın farzedelim. Dev
letin en çok parası ordu tç.n ekmek 
almıya sar!cdlldlğl ve halkın büt
çesinde de ekmek masrafı çok yer 
tuttuğu için yüksek fiyatı karşı

lamak üzere devletin daha çok ge
lir temin etmesi, tedavülde olan 
paranın çoğalması ltızım gelecek. 
Bu para bolluğu da paranın satın 
ıılma kudretınl bir kat daha dü-
5ürecek. İştira kudreti ka!ı gelme
dikten sonra elınıze geçen para. 
ya ister yüz, ister bin. ister mılyon 
adı takılsın, karnınızı doyurmaz. 
Böyle b 'r enflasyon bır memleket 
içinde turlü türlü buhranlara, mu
vazenesizliklere, içtimai haksızlık

lara yol açar. Bu ıtibarla uanacak 
çarenin fiyatları miktarca yükselt
mek yolunda değ 1, iştira kud~tini 

yükseltmek ve fıyatlarda ahenk ve 
muvazene temin etmek yolunda oL 
ması ıtızımdır. 

Yarım tedbirlerle \0 e hükumet:n 
tek başına uğraşmasile bu derdin 
çaresi buluramaz. Bozulan mu\'a· 
zeneyi el birliğlle yeniden kurmak 
gcreKl r. Halkı sırdaş haline İt<'Y· 

malt, emniyetini kazanmak ve u
mumi menfaatle, hususi menfaal
lerı bir hizaya getirmek ilk s~rttır. 

Hükümet, bilenlerle danı~marun 

ve iş adamlarlle ve halkla ~ birli

ği kurmanın yolunu bulmıya da
ha fazla kıynu•t vermelidir. Vak.t, 
vakit şu v.::ya J.,u daire tilccarı ça
ğırıp konuşmus, fakat so•t~it yıne 
kendi bild ğıni okumuştur. 

Bir İktı.~at Fakül. 
temiz var, Fakülte. 
nin vazifesi yalnız 
t a 1 e b e o k u t m a k d c g i l, 
memleketin iktısadi 
g i d ı ş i i ç i n b i r t e t
k i k y e r i h ı z m e t i g ö r
m e k t 1 r. 

Fevkalade iktısadl şartlar karşı. 
sında fakülte ile danışarak, tutu-

lan yolun mAnevf mesuliyetlne ik. 

twrt mütehassıslarımız ortak ed·I
seydi, mahsul vesaire hakkındn 
VllAyetlerlmizden gelen ve umumi 
bir ölçüye uymıyan malumat İsta· 
tls~ık Umum MüdürlüğUnün süzgeç 
ve tenkidinden geçtikten sonra 
kull-anılsaydı, başka memleketle. 
rln tecrübelerinden dahı:< lyJ derıı 
alİnsayd• mak!'ada her l•al1e daha 
uygun i:>! .. yol tutulmuş ~lordu . 

Bütçe müzakere edilirken, bütün 
bu duşüncelerln zihinden geçmesi 
çok tabiidir. ÇUnkü bülçenin blr 
mAna ifade etmesi ve bunun tesL 
ti altında dönen iktısadi hayatın 
istikrar kazanması için paranın sa
bit bir ölçü haline gelmesi -ve fi
yatlarda ahenk ve muvazeneye va. 
rılımısı mutlaka !Azundır. 

MemlekeU bu g9yeye vardtracak 
yol da, mutlaka iktısadl mAnasile 
emniyetten, b.lenlerle danışmaktan 
ve i~ hayatı ve halkla ~urlu, iş 
beraberliğinden geçer. 

Ahmet Emin YA~ 

Lise ve orta okullarda 
dersler kesildi 

Lise ve orta okullarda dersler 
dün kesilmi5tlr. Yarın butün mek
teplerde eleme imtihanlarına ba~

lanacaktır. 

Ayrıca, yann mektep muallim. 
!eri İstanbul Kız Lisesınde bir 
toplantı yaparak imtihan vazlyet
Jeri üzerinde görüşeceklerdir. 

rRadyo 1 
BUGÜNIÜ PROGLUI 

SABAH 
7,30 Program, saat ayarı -

7,33 Müzik: Karışık program 
(Pi.) • 7,45 Ajans - 8 Müzik: 
Senfonik parçalar (Pl.) - 8,15-
8,30 Evin saati. 

OOLE 
12.30 Progr.mı, sa.at ayarı • 

12,33 Müzik: Şarkı ve türkü
ler - 12,45 Ajans - 13 - 13,30 
Müzik: Şarkı ve türkUler prog 
ramın.ın devamı. 

AKŞAM 

18 Program, saat ayarı -
18,03 Müzik: Radyo ~lon or
kestr:ası • 18,45 Müı.lk: Esk ı 

mesıre şarkıları • ı 9 Konuş
ma (Dcrtl~şme saati) - 19,15 
Müzik: Türküler - 10,30 Saat 
ayarı ve ajans • Hl.45 Serbest 
ıo dakika - 19,55 l\Iüzlk: Kan 
to ve oyun h"vaları - 20,15 
Radyo Gazetesi - 20,45 l\Iü. 
zik: Bcstekdr s maları (Pi.) _ 
21 Ziraat takv mı - 21,10 Mü
zik: Violonsel soloları: Edip 
Sezen • 21,30 Konuşma <lktı. 
sat saati) - 21,45 Müzik: Klfı
slk Türk müziği programı. 
(Şef: Mcs'ud Cemil) • 22,30 
Sa~t Eıvarı. ajans ve borsalar -
22,45-22,50 Yarınki pr9gram 
ve kapanış. 

Askeri durum 
r Yazan· \ 
lllıu BORAN 1 

(BB!Jı 2 n<"lde) «= 
mal verilemez. Zaten Almanlar da 
İzyum'da Doncç nehrıni geçtikle. 
rini ve buradaki r.chrc dayalı Rus 
cephesini yardıklarını hlllfı bild.r· 
memişl-erdir. Belki Harkof ccnu. 
bundaki cepheye yapılan yarma ta. 
arruzile Almanlar mevzilerinde 
muannidane müdafaa yapan bav 
Rus b.rliklerlni - açtıkları küçük 
cepler sayes.nde - kuşatmışlardır. 

Gerek Alman tebliğindeki ve ge
rekse Vişidcn çıkan haberi şimdi
lik ihtıyatla karşılamalıdır. 

Ruslara göre, Hnrko! cephesinde 
Rus ordusu Alman mukabil taar
ru7.unu kırmakla meşguldür. iz. 
yum bölgesindeki cephede Rus kı
tal11rı Alman mukabil hücumlaı·ına 
karşı inaUa çarpışmaktadır. An
laşılıyor ki, Almanlar İzyum'da 
Rus cephesini henüz yaramamı~lar 
ve kuşatma hreketine geçememiş
lerdir. Yine hatırlatalım ki, tekmil 
Doneç C<?phesinin aşağı yukarı or
tasına düşen İı:yum bu büyük mu
harebenin mihrak noktasıdır. Bu
rada Rus cephesi yarılır.sa, Rus
ların B!lgorod - Harkof arasında
ki cephesi bir kuşatmaya maruz 
kalacak ve belki de bu cephedeki 
'Rus kuvvetleri şarka doğru çeklle
mlyeceklerdlr. 

İşte bu sebepledir ki Ruslar İz
yum'da inatla çarpışıyorlar ve Al. 
man yarma taarruzunu kırmıya 

gayret ediyorlar. Hatta son Rus teb 
ligine göre, Mareşal Timoçenko, 
Harkof cephesinde tekrar taarruza 
geçmiştir; Ayrıca İzyum - Bra
venkova istıkamctinde de ilerle
mesi muhtemeldir. 

Doneçte ba5lıyan muharebe. baş 
Jıca tank, zırhlı bırllk. topçu ve tı;y 
yare gibi sllflhların aşağı yukarı 

denk hale geldlğınl göstermekted .r. 
Almanlar Rus taarruzunu durdur. 
mak için iki hafta kadar uğraştılar, 
ve şimdi 4-5 gündcnberi muka
bil taarruzda bulundukları halde 
stratejik bir netice alamamışlardır. 
Bu vaziyeti geçen yez muharebc
lerilc mukayese ederS(?k, Rusların 
şimdi daha Jyi harp ettiklerine \'e 
kendilerine daha çok güvendikleri. 
ne hükmetmek lazım gelir. Rus
/arın taarruza çok yer vereccklerL 
ni bu sütunlarda defeatla yazdık; 
yeni muharebeler Rus müdafaası. 
ııın taarruı:la çok beslendiğinı gös
termektedir. 

Anadolu dan ses 
(Ba'ı ~ n<"ide) (X) 

latmaya başlarken yüzündeki 
ç~kbozukları çiçekler gibi gü. 
zene,ır: 

Yaylılnın kınosu k<><;tan Mıtllme;ı: 

otu yemlik Myu \Ofuk l~llmez 
Ca.Man , ·ar;geçillr Karstan geçil-

nıez 

Afam lfurdan g~er yolu •ıılanın .. 

Bırakın başınızın dertlerini, 
ruhunuzun kaygularını.. Katın 

gönlünü:tü görünmez sürüsüne .. 
Yayla yaylfl gezd rsin... Fakat 
ne fayda ki, o, yeni dünya şevk 
ve hamlesini bllmeyen, kendi 
iç~ne kapanıp, öteki dünyadan 
birşeyler umarak avunmayıı ko
yulan halk ve derviş z ' hniyetln
den haber verir: 

Solu akar barkın harkın 
:Felek dönderiyor çarkın. 
Bu diinyada evbn harkıın 
Kurdllllll diyen yalan ..,o~·ıer 

Sabahtan akşama kadar bir 
yığın otun başında avare ve ez. 
.gtn pınd:lcyen Gülistan! böyle 
dUnyasından geçmiş, başkalarını 

da vazgeçirmeye sürükleyecek 
şeyler söylemekten ne çıkacak? 

Ne gün hangi halk şairi, b.ze 
yeni dünyamızın şevkini ve ham
lesini müjdeleyecek? 'Biz gülls
tanımızı bu dünyada, bu toprak
ta kuracağız. Bu yurt gülistanı. 
nın tarhlarından b ri başında 

memnun ve mes'ut gülümseyen, 
türküler yakan ve destanlar di
zen bir Gülistan görmek isterdim 
seni... Fakat hangimiz, yıllarca 
peşir.e dilşüp kulluk ettiğin Çıl
dırlı Aşık •Şenlıkıo ustan g.bl 
senin gönlünü çelmesini, seni 
yeni b!rşeylere inandırmasını bi
lecek? Haglmlz onun gibi: 

Çıldır'lı Ş4-nllk'ln ACTda kaedında 
Uryan gönlüm gezer abdaJ pos-

tunda 
Knh,·e ocağında peyke üstünde 
ı·or&"&nsız, döşek iz yatar giderim 

demesini ve dediğini yapmasını 
bilecek Ilangımlz senin gibi 
halis müritler bulup, onun gibi 
gerçek ~evgllerle dolup bu yaylA 
kövlerlnde, bu halk arasında 
yUksünmeden, yılına.dan, garip~ 
semeden dolaşabilecek? 

Hang mlz: 

l"s3ıınıaz a,ıkım ülkü kasdmıla 
Uryan gönllim ge-Ler halkın pos

tunda 
Kah\'e oc.':Ağrnda peyke üstünde 
Yorcıuısrı;, döşek iz yatar &"kterim 

d yecck ve yapacağız? 
~et &emal 9ıti"lar 

VATAN 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen be-deli {750) !ıra. olan Ud adet sıcak su için elektrik ~ 

törlü Santrifuj tuluınba teaıhtıüdünli ita @demiyen müteahhidi lMllll w 
heaablna {ll/6/HH2) perşembe günü saat (H,30) on dört otuzda Hay
darpaşa.da Gar binası d&hilindekl komisyon btrafmdan p&r:at"hk uaullle 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istıtyenlerin {112) lira. (50) Jcuru,ıuk katı Uıminat w 
kanunun tayin ettiği vflll&.ikle bırlikte paurlrk güMl eaatme kadar k<>
misyona müracaatları lALımöır. 

Bu işe •it şartnameler komisyondan parasız olarak dıağttıtmalrta-
dır. (.5830) 

Dağıtma Ofisi Umum Müdürlüğünden: 
Dağıtma OClsl !t~rkez kad?'05U için 100 - 260 Ura ücretli mem11ri

yetıere müsabaka ile memur alınacaktır. 
Müracaat edeceklerin memurin kanununun 4 ünctl maddesile t&yin 

olunan Yasıfları hn.i:ı olmaları şarttır. 

YUk~k Iktı.sat ve Tıcacet tahsilini bi.tir:mL' olanlarla Ticaret h.!e
lerl mezunları, resn:ı.t ve hususi 1kt183.t, Ticuet. Maliye ve San~ mü
esseselerinde vazıte görmtış olanlar ehliyetlerine gtire tercihan alınır· 

lar. Bu gıbıle-r 3656 ve 3659 numaralı kanun hükümlerine göre ve Milli 
Koruma kanununun 6 ncı maddesile ta.srih olunan mUteııep hakları 
mahfuz olarak tayin olunurlar. Müracaatlar Ankarada. Dağltma OfitJi 
Umum Mtidtirlü.ğtlne ve ıa.ı,rada vilAyet ia.,e mtidUrltiklerine yapfimalı

dır. Müsabeka. imtihall günleri ve şartları ayrıca. Han edilecektir. 
<3773> «5800> 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden: 
Tabm..lni :natı Tutarı 

Nevi JUlo Kuruş Lira K. 

Siyah ıllUstrasyon boya. MO 240 1200 00 90 00 
Yukarıda. cins ve miktarı yazılı siyah illüstrasyon boyanın açık 

ek.<ılıtmeef 1 haziran 1942 tarihine mti.c;adif pazarte1<i gün Usaat 11 de 
yapılacaktır. Isteklllerin muayyen saat ve günde pey akçelerile birlikte 
Maarif Matbaasında bulunmaları ve şartnamesi Müdtirllikten parasız 

olarak verilir. (56H) 

Tiirkige Cilmhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve tlcart her nevi banka muameleleri. 

Para birıktirenlere 28,000 lira ikramiye verıyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 

en az t>O liraaı bulunt.nlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile a~a.ğı
daki plAna göre ikramiye ctatıtılac.ktır. 

4 .adet 1,000 llralık 4,000 Ura 100 aıık>t 50 liralık rı.ooo lira 
4 » 500 • ':?,090 • 
.ı • 250 ,. ı.eeo • 

ııo » 40 J) 4,860 » 

40 • 100 » 4.0M • 100 J) 20 Jl S,'!00 » 

DIKKAT : Hesaplarındaki paralar bır sene içinde 50 liradan aşa
ğı dilşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 !azlasile verllecektır. 

Kuralar senede 4 defa., 11 mart. 11 haziran, ıı eylQl, 
11 BirınclkAnunda çekilecektir. 

~------------------mal-----·~ 
Bir memur teJgrof 
d ireğinden düşerek 

yaralandı 
Beyoğlu postaneı;inde hat bakı. 

mına memur Nuri, Maslak yolunda 
'hat direğinden düşerek yaralanmı~. 
hastaneye kaldırılmı5tır. 

inciri fazla fiyatla 
satmtş 

Askeriik İşleri 

Beyoğlu Yerli Askerlik 
sinden: 

Yd. Dz. G'/. Tğm. 328 doğum· 
lu Salihlili R<hmi oglu Enver 
Tangör (940/ 6001 ı \'C Yd. Top. 
Atğm. Mustafa oğlu İbrahim Tüt
men (55698) n •r. acele şubeye mü 
racaatları ilan olunur. 

(771817793) 
1----~~--~----~~ 

Mısırçarşısı kapısının karşısında: Yeni nesrı'yof : 
incir ~atan Hamit Ze-ngln adında 

1 
• 

bır adam, inciri .fazla fiyatla sattı-ı----------
ğından 2 numaralı milli korunma Lokman Hekim 
mahkemesi tarafından 25 lira pa- Dr. muallim Hafız Cem;ıl Lokman-
ra cezasına ve bir harta müddetle hekim tarafından neşredilen (Lok
dükkanının kap.atılmasına mahkum manhekim> mecmuasının 36 ncı 88• 

olmuştur. yısı bir çok faydalı yazıları muhtevi 

Kokmuş pasierma 

satan moflov 
Heybcliadada man~v Hüseyin 

Ünal, kokmuş pastırma satmektan 
suçlu olarak 8 inci Asliye cezada 
sorguya çekilmiş ve 3 gun hapse 
ve beş lira para cezasına mahkQm 

olmuştur. 

Sabıkalı bir hırs:z üç 
seneye mahkGm oldu 
Nlşantaşında Ömer adında biri

nin evini soyarken çaldığı e~ya· 

larla birlikte yakalanan sabıkaiı. 

!ardan Niyı:zinln. dUn 8 inci Asli
ye cezada duruşması yapılarak 3 
sene ağır hapse mahkum olmasına 
karar verilmlştır. 

Denize düş?n polisin 
cesedi bu~undu 

Bundan iki ay evvel Rumen va
puruna giderken Beş:ktaşta motör. 
den düşen polis memurıınun cese
di, Beşikta~ civarında bu4ınmu5-

tur. 

oldu~u halde çıkmıı;ıtır. Okuyucula
rımıza tavsiye cdel'iz. 

Hem morfin kul!onıyor 

hem eroi'1 satıyormuş 
Balatta eroinci Re!ı k, kendisine 

morfin yaparken ve Fehmiye eroin 

satarken yakalanarak adliyeye tes. 

lim edUm,ştir. 

Bir hırsız yckolonorok 
Adliyeye verildi 

Çoktanbcri Caddcboslanında bir 

çok evleri soyan sabıkalı Avraın, 

yakalanarak adliyeye teslim edll
miştır. 

Bir eroin kaçakçısı 
yakalandı 

Kadırgada Şehsüvar mahalles!n. 
de 68 numar~da sabıkalı Serk.zle, 
sa~kah kulaksız Hamparsumun 
evi şüphe üzerine zabıtaca b::sıl. 
mış, Hamparsum pencereden 100 
gramlık ere>'n atarken yakalana
rak adliyc.:<e teslim edilmiştir. 

%8 • IS - 94! 

iLE SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonrt1 günde 3 defa muntazlJman dişlerinizi fırçalayımz. 

' . ~ ,, . :.: .; ' "':. . '. . . . ·,, .. . ... 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanları : 

Orta.köy 
Galata 

Maball'1'1i 

Ortaköy 
Kemankeş 

Bahçe 
6 cı Vakıf han 

17 
36 

Clnııl 

Dük.kan 
Oda. 

7 Jin 
~ > 

> > > > 37 ,38 > 10 > 
Kunn~a -=amllkebir Orta 17 Kulübe 10 > 
Şi~li Şişli Mecidiyeköy 9,11 Garaç 31 > 88-~ 
KR.ba.ta~ Omera.vnl Meb·usan 209 Dilkkl'ı.nı S » 
Gak.ta Yenicaml Me.hınetahpa..~a han 30/3 > ~ > 7') > • 

Yukarıda yazılı gııyrlmenkullerln 31/519•3 günU sonuna kadar kiraya Yerileceklennden 2/61~2 günü 
saat 10 da ihalesi yapılacaktır. isteklilerine o gün saat 10 da Beyoğlu Vakıflar MUdUriüğU Altarat kale-
mine milracaatları. (5738) 

BULMACA inhisarlar Umum Müdürlüğünden! 
Cinsi l\llktan 

Asit aWflrik saf 
Asit Chlohy Arique 
Asit Nltrique 
Asit Tartarlque 
Ammonlacııque 

Soud Costlqııe 
Ferrl 8'.!l'fat 
Pot88.!!e costique 
Sulfate de cuivre 
Potasıılum Iodure 
Pota.esium Bisulfate 

50 Kg, 
25 :> 

15 > 

10 > 

15 > 
25 > 

10 > 
10 > 

Soldan sağa: 1 - Kendi ışliyen Acid Citrique 
Permanganate de potastuıtı 

alet; Bir peygamber, 2 - Sigara- Anilin saf 

5 > 
3 > 
2 > 
l > 
2 > 
3 > 

larımızdan bir cins; Yan!ı3. 3 -

Sonbahar; Zeybek büyüğü. 4 -

Menfaat. 5 - Eşi olmıyan yar; Ba. 

kiye. 6 - Meşru olmıyan çocuk; 

Bacakta bulunur; İptidai bir taşıt, 

1 

7 - Ansızın. 8 - Bir çift küçük 

hlkAye; Bir uzvumuz. 9 - Halis; 

Tersi: D avalacironun başı. 10 -
1 
Yapma; Kahramanlık . 11 - Kıl ; 

Bir eğlence yerl, Şöhret. 
Yukardan a~ğıya: l - Ay 1şı.. 

ğı; Ad. 2 - Babanın eşi, Tersi: 

j bir arap harfinin küçüğü, 3 -

Klir; Yapma. 4 - Ek; Caka. 5 -

Tersi: Yadeden; Kapının dörtte 

üçü; Kaba evet. 6 - Bir nevi 

'baltalar. 7 - Kunduranın üs

tünü kapatan kap; Tersi: Ge. 

çen harbin büyük bir meydan 

muharebesinin yeri. 8 - Tabii fe

laketler; Harp. 9 - Bir edat; Ha

mam; Def:nek. 10 - Şart edatının 

kaba ve kışası; Uyandıran. 11 -

Gelecek. 

EVVELlt.İ BUL~IACANIN HALLİ 

Soldan sağa: 1 - Kaynana; 
Eti. 2 - Of; Eleme. 3 - Rekze. 

den; La. 4 - Ut; Amal ; İlk. 5 -

M•ma; Pas. 6 - Dl (id); (K) e

d (i); El. 7 - Terk. 8 - Atan; 

Alim. 9 - Kemc-r:çeler. 10 - İp; 

Goril. 11 - Relivles (sel viler); 
Ne. 
Yukarıdan aşağıya: l - Ko· 

ruk; Zakir. 2 - Afet; Tepe. 3 -
Dram. 4 - Nızami; Nevl. 5 -
Em'a. 6 - Nedamet. 7 - AlelA
de; Ege. 8 - En; Ralos (solar). 
9 - Em; İpekler. 10 - Tellal; 
İrin. 11 - Aks; Um; Le. 

1 
10<> 

100 

100 
100 

BORSA 
25 MAYIS 942 

Sterlin 

Dolar 

İsviçre fran~ 

Pezcta 
İsveç kronu 

5,24 

130,70 

30,365 

12,9375 
31,60 

Türkiye il} Bankaııı A. ı:;. Mn: 
ı haziran 1942 pazartesi gil

nUnden itibaren şube ve Ajans
larl1llız gişelerinin aşağıdaki 

saatlerde açık bulundunılacağı-
nı blldiıirlz. · 

Adi günlerde: 9,SO - 12 \e 
ıs.so • ı :ı.so 

Cumarte..i günleri: 9,30 -
Jl,30 

ZAYI - SUmerbank Yerli Mallar 
Pazarları mUessesesi loptan mağa
za.la.nndan aldığım 7213 numaralı 

hesabı cart eUzdanımı zayi ettim. ye
nisini eıa.cağ-ımdan eskisinin hUkmU 
yoktur. 

Kocaeli Karasu kazası mani!atu· 
racılarından KAmil Kavak. 

Sahibi ve Neşriyat MüdUrU 
Ahmet Emhı YALMAN 

Vatan Ne~ıyat Türk Ltd. Ştl. 
v.ıaa Mau.a.ı 

ı - Yukarda cins ve miktarı yazılı kimyeTt eczalar pazarlıkla ea.tın 
alınacaktır. 

2 - Pazarlık 29.5.942 cuma günü saat 10,30 da Kıtb&taşta Levazım 
şubesindeki nıerkı-z mubayaa komisyonunda yapılacaktır. 

3 - isteklilerin pazarlık için taym olunan ~n ve saatte teklif ede
cekl-eri bedel üzerinden yü7.de 7,5 gtivenme paraslle birlikte mezkClr ko· 
misyona müracaaUıı.rı. (5565) 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Su l\lleri 5 lncı ljube mUdUrlUğU mıntakıuıı dahlllnde :Malat~ 

ovaııının sulanması için Derme ana kanalının temdidi ile hafriyat ~e 
sınai imalt\t inşaatı muhammen keşif bedeh vahidi fiat esası üzerinden 
<2634~3~ lıra «30_. kuruştur. 

2 - Eksiltme 16/61942 tarihine rastlayan salı gUnU saat 15 de An
kerada Su I.şleri Reisliği binası içinde toplanan Su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Isteklller eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Baynıdırlıl< 

işleri genel ı;ıartnıımesi, umumi su i'leri fenni ııartnamesilc husu3i \'e 
fennt şartnameleri ve projeleri c13• lira eli> kuruş mukabilinde su 
ıı:ııeri reisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için lı;teklilerin cH289• lira <73• ıtu· 
r~lYk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en 
ıız 3 gtin cv\'el ellerinde bulunan Yeslkalarla birlikte bir dilekçe ile Na
fia VekAletlne ımtiracaat ederek bu işe mıı:hsus olmak üzere vesika ıU· 
malan ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu mllddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksilbneye i~tl
rak edemezler. 

5 - Istcklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Su işleri Reisliğine makbuz mukabilinde verme-
leri JAzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez c:wJ68• c5766t 

Türkiye 1 Ş Bankası 
Küçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye planı 

KEŞIDELER: 2 Şubat. 4 :\layl'l'I, S AJ\"trıtoe 
~ lklnclttıfJrln tarDılerlnde yapılır 

l 942 IKRAMIYELF.JU 

ı adet 2000 Hralık = 2000,- lira. 40 > 100 > = 4000,-
3 > 1000 > = 3000,- > 
2 > 750 > = l:SOO,- > 50 > 
3 > 500 > = ı:;oo,- > 200 > 

10 > 250 > = 2500,- > 200 > 

50 

25 

10 

> = ı..-.oo.-

> = 50()0,-

> = 200o.-
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