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Maliye Vekili, bütçenin ;;; .. j;;:;j;;;:;·~~j;;:;;İ;··p;;;nı~iiüd:f ;:·ıı 
ihtiyaçları için hiç bir fedakarlıktan çekinilmiyeceğ;_ni söyledi, 'I 

döviz bütçemizin mütevazin olduğunu ve 
fili istikrarı temin edildiğini izah 

paraınızın 

etti 
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42 DEVLET 
BAŞLADI 

şvekilin beyanatı 

ıza ·uma e il 

"Devlet teşkilatını baştan sona kadar memleket 
ihtiyacile telif edilebilecek şekilde behemehal 

yenileştirmek lazımdır,, 

ingilferede harptöfil Meclis, Riya~eti Cü mhur, . Divanı JJfühasebat, Başveklilet, 
b 

,.. Devlet Şurası, Matbuat, lsfcfi~·tilı Ve Jt:eteoı·oloji llnuıaı 

"Harbin İ§tilzam ettiği teşkilat ve tatbikata 1940 sene• 
sinde başladık. Bu teşkilatı kademe kademe ilerlettik:! · 

Ankara, 25 (A.A.) - Büyük nın köyden en yüksek malu ... mı- ~ . 

800f8 ffi8C Ufl Müdiirlükleri, Diyanet işleri Reisliği Ve iilaliye Velıi1leti 1 Millet Meclisinin bugünkü top- na kadar zincir kademeleri ta- Dogu ~uJıarebelermde Yemi 
Jant.ısında bütı::e heyeti umumi- marn olmasa bundan çok .zarar Bir Snfha ba~ladı 
yesi üzerinde geçen müzakere- göreceğiz. Devlet teşkilatının, -0---

8Sk8f1İk Bütçeleri Müz&kere Ve Kabul Olundll 
--, Ankara, 25 (Yeni Sabah mu-

lerde bazı hatipler tarafından 1 halkın her türlü ihtiyat-:larını 
ileri sürülmüş olan mütalea1ara karşılıyacak şekilde ve kr.bili
kaı şılık olarak Başvekil Doktoı yette olmasını daima es:ı.s tut
Refik Saydam aşağıdaki beya- mak lazım geldiği kanaatinde
natta bulunmu§la.rdır: yim; bunu her zaman tekraı· et-

Harkof'tan snnra 
İlıroallerd,·n ağ:ıı ~-ann11~ olan 
İngilizk-rin bu kaılar ınua.z~a.m 
ga~ .l"t"t Ye fedakfıJ"lıklıanlan 
t;Onro bir daha a~ ui mt'\ ie 
dü~-delk için uM>.('huri as
kerli;U ınuhafaza.~·a lmrar 
venniş olıua.ki.rı biı·dc,nbir~ en 
taıbli bir i~dbir gibi tNakki 
ohın:ıbiJir. Fakat hur.un ınii
hbn bir mana .... 1 olduji;u ~üze 
çarpar. Çünkii harp t~hlikesi 
bu sayaştlln sonra ela ortadan 
lıalkmıya.cah:, yani miUet.for
arası e.ski nizam 1!ahirffı bir 
~ğı~ildit1e ujtrasa bile, ma
hi;'k>tini hiç deı};iştinneden de
\ıtm edrce'• demek oluyor. 

Yaztn : Hfisayin Cahij YAlClN 
1E5> ir Londııa telgrafı, harp
lg) ten sonra da İngiliz 

gençliğinin altı ay mce
ıburi askerlik talimlt:t'ine tabi 
tutulacaklarını, yani lıarplen 
sonra İngilterede roe-cbul"i as
kerliğin kaldırılmıyacağını mu
hakkak olarak ha her veriyor. 
Btınu şimdiden ilan e1ıniye ne
den lüzmn g-örlilüyor, bilmiyo
ruz. HarıAcn. ı:onra da İngilizle
rin meebuıi askerlil{ hizmetine 
tabi olmaları lüzumuna neden 
§imdi karı:ı.r veriliyor, bunu da 
fbilmiyoruz. Y1alnız bu k1sacık 
fııkra Büyük Britanya a<l:ılarm
da çok büyük bir inkıli1\Ja dela-
let ettiği gözden ka.çJ.nuyor. 1 

Maamafih, ·biz bu haberin ta
mamen doğru olduğun3 ku t'i ım
retıte inanamıyoruz. Bir ~ere, 
böJ le bir karar verilmernıı i lngi
liz siyasi o-ell:!"neklerine (an'ane) 
pek uydu~amıyoruz. lngil~ere
nin, lüzum göriirse, mecbun, ~s
k.erlik mmlune rle\ıam etmesın
<le şaşılac~k büyük bir şey yok
tur. Fal .. •at lng-ilizl~r bu lüzumu 
vakti geldiği zaınan taHdir et
mesini ve ancak o zaman icabe· ı 
den tıedbiri alnı 1sını severle~~i, 
zannedivorduk. Harp kıınbıhr 
ne zam~n bite<:ektir Ye kimbilir 
harpten ~onra n:uı1l bir dünya 
ile kaı·şıla:;;acağız. 

Harbin ~onu az <;ok yaklaş
mış gibi göründiiğü yahut gos
terilmek istendiği bugünlerde 
bile harbin ne vakit nihayete e-
11'.'<:eği kestirilemiyeceği gibi, 
harpten sonraki dünyaı;ın ne 
~ekilde bir dünya olacagını da 
bu!riin en ileri gelen devlet ve 
hükfum:. şefleri bile tayin ede
mez. Onun için, 1ngi11Jerenin şim 
diden harp sonrası huk'kmda 
bu kadar Jl'Ühirn bir karar ver
mesi ' " bunu bildirmesi biraz 
nıüc.teb, t görünüyor. İngiltere 
ddn mı;cburi a;:;kerlik hizmetinin 

Hava taarruzları Kar~ih d·"'nizinde habiri telefonla bildirivor) -
Büyfuc Millet Mecl:si' bugün --~o·---

ingiliz 
uçaklarının 

yeni akını 
Şimali· Fransada bazı 
yerler bombardıman 

edildi, hasar belli değil ! 
[A.A. telgraflarıııdan 
1ıul<isa ctlihııi.şlir.] 

Londranın bild:rdiğine göre, 
Jııgif z ta Ta.reL'ri, drin Şimali 
Pmnsa. üzerinde uçmuşlar, iki 
Alınan tayyaresini tahrip etıniş
lerdır. Bir Alınan tayyaresi, 1n
gilterenin cenup doğu ·kıyısında 
bir yere birlmç bomba atmış
tır. Az. yaralı vardır. 

DerUne Göre 
Alman kıa.ynu.klarından altnan 

malumata göre, Alınan tayyare
leri 21 mayı;.;ta İngiltere ü1..erin
de keşif t::..::ı.rnızla.rı yapmışlar
dır. Bu hurekat.a. karşı koymak 
i~tiycn b"r İngiliz hava hiicumu 
pilskürli.ilmüştür. 

İiıgil!z hava nazırlığı şu teb
liği neşretmiştir: 

"Diin gece cenubi İngilterenin 
sa bil bölgeleri üzerinde bazı düş
mı:m hava f:.ıalıyetleri olmuştur. 
Birc:ok yollaı·a bombaılar atıl
mı~tır. Bazı hıasarlar olmuş, az 
miktarda insan zayiatı kayde
dilmiştir. Bir <lfü!-nıan uça,ğt ta·h
rip edilmiştir." 

2 Amerikan 
şilebi daha 
batırıldı 

Bu haber, Amerika 
Bahriye nazarlığı tarafın

dan da teyit ediliyor 
. [A.A. telgra{l.o.rından 

hıtl<isa edilmiştir.] 

Askeri bir kaynakta.n D.N.B. 
ajansın.a bildirildiğine göre, 
2274 tonilatoluk btiyük bir A-
merikan yük gem.isi Karai-o de
nizinde bir denizaltı tar.atından 
batırılmıştır. 

.Jüt hamulesiyle Newport'dıı 
giden gemi sun'i sis çlkarmak 
suretiyle kaçmıya çalışmışsa da 
yakalanmış ve tam teknesinin 
ortasına iaabet eden bir torpil
le batmıştır. 

4832 tonilatohık diğer bir A
merikan ticaret ı;emisi Meksika 
körfezinde batırılmıştır. Gemi 
kendi silahlan ile müdafaaya 
•boş yere ç-alışmış, denizaltı ge-
misinin bir top mermi.si ile tam 
isabet alaralk batnı.ıştır. H8.dise 
sahil yakınında geçmiştir. Bir
leşik Amerika bahriye nazırlığı 
şimdi her iki geminin de baıtbğı
nı itiraf ediyor. 

(diin) Abdülhalik Rendamn ri- ı' 
yasetinde toplrındı 've 1942 büt
çesınin müzakeresine başladı. 

Meclis çok kalab:&lıktı. Başve
k"l ve büyük vekiller hazır bulu-! 
nuvorlardı. · ·ı 

Bir saat devR.m eden Malive 
Vekili Fuat .A ğt•alının fa aha tim 
miiteakıp müsta l{il grup reisi [ 
.Ali Rana Tarhan kürsüye gele
re~ bütçe heyeti umumiyesi ü
zerinde mütaleasını ı:1öyleı:niştir. \ 

Müstakil Grup Rf'~Sinin 
Miitclt"alan · 1 

Ali Rana 'Tarhan M"Rliye Velii-t 
(Sol'IU Sa. 4, Sli. 1 de) ı 

v ....... 

Maliye Vekilinin beyanatı 
üçüncü sayfamızda ) 

lzyum' a 
Kani• bir 
çarpışma 

başladı 
Bir As·keri Muhablı-e Göre 

Başvekil Doktor Refik Say- miş~;m. Ve şimdi de. 8;.YDi fikir
dam (İstanbul) bütçenin hcye- ı deyım. Devlet teşkılatı halkın 
ti umumiyesi hakkında burada 1 ihtiyaçlan~ tam~en karşılı
söz söyliyen arkadaşlarınım, yacak şekılde teessüs edı>rse o 
vekaletlere taalluk eder kısımla vakit biz biraz rahat ederiz. Bıt 
n~a ve~il arkadaşlarım. ~~endi j gün <-!~vl~t teşkil_a~ı b~. '~~ziyet- ı 
butçelermde sırası geldıgı za- te degıldır. iaşe ıçın buyük teş
man, malumat arzedeceklerdir. k.ilat yapmak mecburiyetinde 
Bendeniz heyeti umumiyesi ü- 1 kalıyoruz. Arkada.~larım çok i
zerinde görüşülürken, b lhassa f yi bilirler ki, bir çok deYletler , 
Sayın Müstakil Grup Reiı:: ar- harp haline geçecekleri zaman-

1

1 
kadaşım Rana TarhR-n taı-afın- ı ki vaziyeti sulh zamanında dü
dan ifade edilen fikirler üzerin- şünerek ona göre teşkilatlarını I 
de noktai nazarımı e{)yliyece- hazırladılar .. Biz seferberliğe Almanlar Harkof caphe· 
ğiın. · geçmek için 13.zım gelenleri sulh\ • d 40 b' ··ı·· 150 b' 

Devlet Teşkillltumı zamanında düştinmü~·üzdiir. Fa Stn 6 in O~U, IR 
Teşkilat meselesi; bundan kçıt bugünün ihtiyaçları, yalnız 1 . 1 · 1 ,, 

evvel bir ~tçe mfü.u.kere;.;inde devlet teşkilatının değil, bi.lyük yata 1 vermış er . 
de yine yUksek heyetinize arzel şehirlerin belediye teşel:ktillerı- Alman or<lulı:rı ha~komuta.n· 
tiğim veçhile devlet teıjkilatı- {Sonu sa. 3, Sü. 6 da) lığ-.ırun tebliğine göre, Harkof 

c~hesinde Alman kuşatma ha
reketi inkil'io<'lf ediyor. Sovyetle· 

(Somı Su. 2) Sü. 7 de) _942 Mali Yılı için r - -

IK ORSİKA VE 
Milli Müdafaa Vek816tine 120 milyon lirallk Nis m~selesi 

" Vişi hükumeti 
Ankara, 25 ~:.~~~.~~n~:su!:~~i!~T~!onl~~i~r!!o!~~ Bugünkü M~UsW I artık maskeyi yüzün~ 

bütçe müzakerelerine başlanmadan evvel Maliye Vekili Fuat A~ralının da Umumi Heyete bildir- rlen cıkarmalıdır 
di~ gibi, Milli Müda~aa Vek8.J.Aet~ 942 m~li._yılı ~ütçesine. 1_20 m:lyon. lir_alı.k fe~:ka!ade ~ahsi~t U n 
verılmesi lıakkındakı kanun layıhası, Buyuk Mıllct Medısıne se"kedılmış, ve Butçe Encumenıne 1TA~l'.AN HARİCİYE 
havale olunmw~tur. NAZIRININ GAZiıJTESİ 

H E B B T
. ·ı' YA G"" ____ L_A_R_l_E_L_K _O _H_D_U rın~inkea~!~!~ ~r!~~aa ~~!!~al~Ö 1 Mnlmrebe gitük~e gen~liyor mu? 1 Bö_YJ .. E ~A~ZIYOR 

milyon liralık bir d:ı.hm istikra~ 1 -o- Hitler, ltalyan taleplerini 
akdi için Maliye Vekaletine me I • • 
zuniyet Av~rilmesine dair ~lan M~ksıka'da Mıhver 1 makul ve hakh 
kanun layıhası da Baı:;vekalet 1 '1 j lı 1 1 . . 

imalathane sahipleri, diin ellerinde mevcut yağların 
cins ve miktar111ı akşama hadar iaşe Müdürlüğüne 

beyanname ile bildirdiler 

tarafından Meclise sevkedilmiş, 1 h• .. • 1 U uyormuş · . 
Maliye ve Bütçe Encümenlerine a ev ,Jne numayı~ er l Londra, 25 (A.A.) - Kont 
havale olunmuştur. J Y Ciano'ntu1 gazetesi Vişi hükfı-

Mecll·s Bu··tçe Encu··n1enr'ne ııeu artık maskeyi yüzünden 

B .. h . c;ıkarmalıdır, diyor. ı 
·ı d'v b. la .h az 1 mu 1 m Gaw1.e yazısına devam ede-

verı en IQ0r lr YI a noktalar asker rek ilave ediyor: "Viı?i hükfı-

Yağ, pirinç ve peynir bugün dağıtılıyor 
Ticaret Vekaletinde kuru- meli İtalya ve Almanyanın 

lan !aı:ıe Müsteşarlığı merkez i taı·afından işgal galibiyetinden şiiphe ediyor." 
kadrosunda yapılan değişikliğin Hitk-r, İtalyanlara Hak 
tasdikine dair kanun layihası olundu \Terivor 
Meclis Bütçe Encümenine ve- Londrıı, 2 l (A.A.) - En 

Dün Bölge laşe Müdüı ü B. Mümtaz Rek'in riyaseti altında toplanan Fiyat Murakabe Komis- rilrniştir. V~ingon, 25 (A.A.) - Bin- so_n alınan haberl~re göre, 
yon unda verilen mühim bir kararla, imalat.hanelerdeki Margarin, Hidrojene vesair nebati ya"'lara 

1 

lerce Meksika}J, Meksiko şeh- Hitler, Fransadan Nıs ve Kor-
el konmuştur. Keyfiyet ıalakadar lara dün tebliğ edilerek imalathane sahipleri ellerinde bul7ınan AF R 

1
. K A ~ rının bru:jlıca meydanlarında sik:ıyı istiyen İtaly:ının bu 

yağların nev'i V'e miktarım ·birer beyanname ile akşama lkadıar bildirmişlredir. toplanarak Mihver aleyhinde taleplerini doğru bulmakta-
nümayişler yapmışlardır. dır. 

Beyanname vermiyerek mal fmuasl balamşınıyaan5vamtaentrdeaşlaprama u.nklüu-ı . • ' Rebictımhur, T\(\rşembe baünii Kr.ılııı Teftis!Rri 
saklıyarJar veya meYcutlarını H 1 k ti • • ı .. :ı:-~ ,, • t 2 · 
noksan gösteren ıma cııL ane sa- mensucat tevzııne ait işlerin ~ ~u . l:. .. h .. f ın LIVVe erı 1 n g B iZ kon2"redeı1 !-Kı"h,•ere hat'p ı·ıa· ı1 1 a.c:ııng on. 4 (A.A.) -

k • tal · d - l · ' tı d k etmeRini istiyeceği pek muhte- Nevyork Times gazetesinin 
bipleri hakkında anunı n- ~gıtı ma~ına sura e evam e- omutanının sözleri meldir. bir muhabirine göre, İtalyan 
bat yapılacaktır. dılmektedir. lOpÇUSU Kralı, Fransız hududuna ya-

Mensucat tevziatı Bu defa 400 bin v;aıtanda.şa Kurmıy başkanı, stratejik kın bir nokt:ıda toplanmış bu-
mensueat kuponu tevzi edile- B 1-r manya --o--- ehemmiyette olan her noktanın lunan ı.wyan askerlerini t.ef-

ı Haziranda başlıyor cektir. · askeri kuvvetı.'.}r tarafından iş- tiş etmiştir. 
Şimdiye kadar Yerli Mallar Bunların mühim bir kısmı Mihver nakliye kollarını gal edildiğini bildiımiştir. ~ 

pazarlarından nüfüs kağıdiyıe (Sonu Sa. 4• Sü. 3 de) (i ERi ateş altına aldı 
'"'·. f";t.,._ ... .,.~.:c: ."'!'it...... .. ....• , • .,-t. .. l' ·,,...... ·"''t ."i - .~· ..... ..,.. 

Sü ger Avcıları 
YAZAN: Naci !Jadulla.h 
-------------------------------

· alınmalıdır 
[A.A. tclgraf1rırındtm 

· huUisa edilm~tir.J 

Ortaşark İngiliz tebliğin\! gö
' General Stillvvell Wavelı re, Libya merkez bölgesinde In-

ile görüşmek Ozere giHz topçusu, Mihver nakliye 
Veni Delhi'de topluluklaınnı top ateşi albna 

almıştır. Derne ve Martuba'ya 
Yeni Delhi, 25 (A.A.) - Ge- hücumlar yapılmıştır. Mihver 

AZRETi Ali 
--YAZAN: 
1 MUHARREM ZEKi KORGUNAL 1 

'lıiiylli~ bir nı?..nası \"rı rdır. İn
niliz milleti lıütün. tarihj ui1<.1-
dctince mecburi askerlikten çe
kinmiş '"eı böyle yapmayı vatan
dasların hüıTiyet ve istiklali i
çin' en birinci bir garanti saymış
tır. Büyük Britanya adalannda
ıki fikı·i ve ruhi gelişme dolayı
siy le ru-tık böyle bir garanti lü
zumsuz kalmış olabilir. Fakat 
mecburi a.Skerliği kendi adet ve 
hayatlarına kn-bul etmeleri için 
bu büyük adımı mazur ve hak
lı göstet1eeek sebepler ıbulunm~ 
lıdır. Halbuki şimdiki halde bu A.ıınOOluda. bir tetkik seyalıatinden döıren Nad Sadollalı, oku· 
sebeplerin ıtahaddü.;:ı etmiş oldu- yucnlarmuza zevlde okuyup takiı> edecekleri zengin1 bir röportaj 
ğundan haberimiz yoktur. serisi hazırlam1ştn·. 

neral VaV'cl ile görüşmek üze- tayyareleri Mıa.lta üzerinde düıı 
re As~'dan uç~la:buraya ge- de faaliyet gösternµşlerd~r. İUıl
len Bırmanyadaki Hmt !kuvvet- yanlara göre, Havıa teşkilleri İn
l~~i komu~ Gelneral Stillwell giliz ordugahlarını hasara uğ-

Tek başına ordulara karşı koyan, er meyd nlannı dü..~
manlanna da.reden, aman dileyene aman veren, kaçanı 
koval:ımıyan, bütün ömrünce zaferden Z'lier~ ko~an, niha
yet zehirli bir hanGC'rin kurbaııı olarak hnyata gözlerini 

1ıa;.;~ı~!u~ı ~~:~:~~~~y~~ Bı·r ac g·u·ne kar1ar "Yeni Sabah ta t:ıi mecburi askerlık hızmetmın ki il " 
Hüseyin Cahid Y~ "t'.~~§,;;·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J 'Sonu Sa. ~ Sil. 1 tJJ 1 ~ 

şoyle dem.ıştır;. ı ratmış1aırdır. İki fn,,.iliz tayya-
"Birmanya alınabilir ve Ja- resi tahıip e<rimişllr. İtalyan iiıfnn arında 

ponla.rdan alınma:lıdır. Birmıan- tayyareleri Bardia lıavıaı alanına f l!. UUI t 
(8011u sa. 4 su. 2 de) hUcum etmislerdir... \ ~::;ı:ı:;;;;;:~;;,:;:;;~~~z.::ıM~:;:;.;;:~:.=~::::.--:::~:::::::.u~ıcz.:::r::u;v' 

kapıyan büyük cengaverin kahramanlık menkibele-ri... 



YENi SABAB 

't.;. --

lngilterede harpten J 

sonra mecburi 
===( Ş E H 1 R A B E L R 

'------~ 1--
askerlik ,. 

r~d.etıamJ 
Lokantacılar ' YUNA.NJST ANYA YA 

u:wvcat obnaması yftzünden çok 
zmiuldııın. marus ıin lmış, lıatt:A. 
tıir aralık va.rJığı bile teblHre:ye 
~füşmDştllr. Harbin ilk devresin
de lngilrerenin ne kadar nazik 
'bir duruma dJşm.Ua olduğu az 
çcJk ifşa. edilmiştir. Fakat öyle 
zannediyonıs !ki tehllk9 bütiln 
ı>ütün geçip de tekmil ha:kika.t;.. 
ler odaJıa çıktığı saman çok de
rin ~ dilleceiiz. Muha
rebe :bqlit.ngnnda değil de 1~ 
:'-'8l1!!l harbe girdiği zanumlan1a, 
\ani harbin il8.nında.n dokur., on 

Dükkanlarında 
saftıklan büa 
fiyatlarma da 

zam yapılmaaını 
istediler 

D 

Dumlupınar vapuru 3 Hazi
randa istanbul'dan Pire'ye 

ha re ket ediyor r 
Belediye lktısat MUdUr
ğtı vaziyeti tetkik ediyor 

Yunanıatana yiyecek ve yardım maddeleri götüren Dtu:ıllıpmat: vapurunun 5 inci eeferine 
a.tt 11s::ı.nslar Vekilet tarafından Kızılay merkezine bild.irilnrlft;i..._ 

• r:1 sonra bile Malta gibi Ali:ô& \ 

Dumlupınar bu defa 150 tonı------------

YakalanaD =~~~~:;~::1 YaPım kilo 
Satışlara BiriW!ı' 

Teşrinde ui%in İngiliz mi.ittefikleri ba:kı- Bira fiyatla.rına. zam yapıl
mmdan en can alacak milhim ması üzerine lokantacılar & 

• • kuruüzüm, 120 ton t.indıJt ile • 
eroıncı er 20 ton cev z içi olmak Uzere u:enne I> şlan~ah 

r kalesinde tayyare bulunımı- lediye İktısa.t Müdürlüğüne 
cbğnu bu son günlertle haber al- mllracaatla: lokantalarda sa
dık. Bu ha.kilmt if edilinceye tılan bfral8.rın fiyatlarmın 
imdat- İngilt renin hazırltkBız da bir miktar yUkseltilmesini 
lcalına.kta bu derece ileri gibniş istemişlerdir. Belediye lktı
olnbileceği aklım12.a gelebilir sa.t Mtidürlüğtt vaziyeti tet
miydi? Bundan dolayı; her hnl- kik etmektedir. 
de !ngihrenfn at~ olduğu YJ>.:medildiğine gör.e Iokaıt· 
,.clılike ufak tefek bazı üş.a.atn talarda bira fcyatla.n 4-0---45 
'W: realitenin ortay koyduğu: kul"U3 araamda olacaktır. 
h.kik:rtlcre nazaran ihtinud ver- ._ __________ ..,. 
diğimizden çok dnha müthişr bu-
~ına hükmediyoruz; Pehot fitl'e1ri lıallra 

Bütün bu durumun sebebi ise d 
1ngiltcrenin: Birinciı Cihan Har- famamen dağıtıl ı 
bindeı Sotınl ideta tin-rp <> Elektrik bulunnuyan evlere 
cla.n ~limış ınbi hın meslek ta- dağrtılmakta olan petrol fiŞleri 
ldp ederde kendiı ini muhremel tevziatı sona ermiştir Bölge 1-
bir savaşa._ hazır~~~ o~ aşe )rudlirlüğil petrol tevzi eden 
aıdlr. Hatta. ganptir ki İngilte. bakkallnra evvelce dağıblan fiş 
re h~~ ftnzırU nnadıktan başı. lerfu. 15 R.'1.Zira.na. kadhr petrol 
«a hıçbir d vl t rta.rnfınchn t.'lb- vermeleri hakkında tebliğa.tta 
bik olunmadığı bakle kendi ken... bul 
«lilğinden. tak 1ı!nlflı.: olarak bir unmuştur. 
silfilısızlanma politikası bile ta-
kip ctml tir. lngilız efkanumu
miyesı 1u ~ • bu derece 
müte:n · bulunul clu ve !nı
giliz h.ukümet adnnlan da hal
&ın tema: iilünc Jtarşı h rek 
ten ' onun g zl 11.ru açmıy a
lwrna.ık.tan bir derece ürküyo~ 
lardı. 

ltaıya:nın H"abeşista.nı istilam 
l!amla2lında. lh;ı~n o k...dar 
ymm~d vranması, dnıha. doğ
ru iriyl İtalyan tehdidi kar
pıında aciz kalması bir harbi 
göze amıyacak kadar ?.ayıt" 
bulurunaı ındaıı ileri gelmesine 
nrğnım, !ogfüz tlülhimet: adam
laırı onclın sonraı d:: momlck 
lelrini s·Uihıandırmak llmımunu 
Cllıkdir etm.cmişlıı.ınli. 

----•uı----

Taksiınefresi ~ozuk 
otom ~il 

1662 numaralı taksi otonıo
bilinin şoförü llisan özcan bo
zuk. taksimetre kullandığuıclim 
25 lira pcu:a. cezasına 1I1Jlhkfim 
edilmiştir. ____ , , .. ~----
Profasör Mafnnut &ad 
Bo-zkurtf un konf erattsı 
l?mfesör Mahmut Esat Boz

kunt, 4t Hazinın Çaxşıunb& günü 
sao.t 18 de Beyoğlu Halkovindc 
"Silahlı Ctimhuriyet,, mevzuJu 
mülum bir konferans ~
tir. 

Bunlardan birisi 
kendisine morfin 
uaparken tutuldu 

Kadirgnda. Şehsuvar sokağuı
da 68 numaralı evde oturan sa
liıkalı Serkizle KuL.'\ksız Ham
parsonun eroin sattık.klan ha
ber alınmıştır. 

Evde yapılan bir baskında 
Hamparson elindeki 100 gram· 
lık bir paket eroıni bahçeye a.
tarken yakalanmıRtır. 

Suçlı.ılar hakkında takibata 
başhı.nm.tıjtJn. 

Bu da başka ... 
Balatta Mollaaşkı maha'neain 

de pastırmacı yoku.'.illllda otu
ran Refik kendisine morfbl ya
parken ve aynca Fehmi isimli 
birısine de eroin satırken ya
kalanmıştır. 
HaJdarında ta.k•b:ıta bqlan

mıştır. 

Bir, ~ırsız mahkıım aldu 
.Bundan bir milddet evwıt Ni

şantaşnda.1 oturan Ötnerin evi
ni soyarak kiilliyet!.i milrtuda 
ev eşyası çalan: Niyazi dllnk.iL 
dur.uşması sonunda: 3 sene 6 ay 
hapse mahkiim edilmi,ttr~ 
----•uıc:----

Mtlüsız allam! 
Sar.ı~e Dercboyunda otu

ran Mehmet i&!mli biri 11 ya-:
şındıı. öz kızı Melek'i kirletirlten. 
cilınnli mqhut halinde yakala
narak hakkında takibata haf! 
~-

(1610) ton muhtelif yiyecek J 
mnddesi gö tlreccktir. Dwnlupı 
nar .bugünden iti'Baren: bamule
sini almağa haşhyarak 3 Hazi
ı an Çar.şaraba; günü hareket a. 
decektir. 

Mi " iyangonun 
hu defaki 

. cılil:alil~Fi 
?r'Iılll Piymı:gonwı 19 MQJS Geac;

lık \o Spoı Bayramı :fevluılfıde pi
yango unun t:ılihlllerl ~W obnu,
tur. 50 bin l:ralı.k bU,Yilk lkı:amcye, 
An!, radu Belediye kaıt:wndiıı C6- 1 
len Berber Salonwıda çalıflm 9aUm 
Dcnker ve Ahmet Kubııcıın"iun or
tık aldıklurı bilete çıknusJır. 

20 bin lırnlık ikrami;ye 1ııtanhl•ld• 
'Uskudarda Dotancıliu: Msud~ 
caddcsı No. 6 da Arit 'rekpınara v. 
yine O'sküdarda adlnın nt!frini iste
miyen bir başka. vatandap çıkmJ.J
tır. On bin liralık lkr.'.llll.IJ:• Tokatta 
zafer. Lolcantası afübi Musbfa 
Donmez'c. beş_ bin llralik ~ 
Si\rriliısa.r·da Ziraat Bankası Ajansı 
mua\ ini l' YZl Mumally Ajans ~
ncdarı Cahıt Tilr'ldn,•Ajans muak
kibı :Mustnfa Bf.rcan. ve Q'D1 Ajım

sın. odıı.cııa N nkşibent. G i.ındüa Da ve 
b!iyi Bekir Altın'ın ortak biletine 
çıkmıjiır. Diğer bet bin liralık llı:ra· 
ıniyclcd Tarswda.. Danpınnn kOy(ln

den çiftçi Muhittin Çavuşla. ser!• 
satıcı Abdullah Gün kuzanouilardlı'. 

Yakattman hırsız 
J;)iin. ca.ddebostanındıı 18 ya.~· 

larında Avram isimlL bir. hll'Sl.Z 
cüı:mü meş}ıut ruuinde yaJ..lan-
mıştır. 

310 gram iııcir 
ve~ i, yalla/ansı 
ve maliı/iiim oldu 

Eminönilnde Balıkpaıannda 
seyyar incircilik yapan Hamit 
Zengjn dün 500 grnm yerine 
310 gramlık bin incir paketim 
17,S ku.rU§tan sabrkcn yaka• 
lluımu,ı1:ır. Hamit dun.ışına so
nunda 250 kur\13 para cezasiy
le incirlerinin müsadercsıne 
n:abkiım cdilıniş\rtir.. 

Yarablardan biri daha 
öldü 

Sarı.yerde vukua. gelen infi
likta bir çocuğun öldiığiinü, 4 
çocuğun da yaralaudığını yu
~1:ık. Yaralılardan Mehmet 
adtndaıti ç_ocuk ta kaldırıldığı 
hastahanede dün ölm~tür. Ha
dise etrafında tahkikata devam 
ediliyor. 

Kakmuş pastırma satan 
manav maftROm oklu 
Heybeliadada manav Hiiseyin 

öiıal kokmuş pastırma sattığın 
dan S gün fta.pse :5 lira para ce
zasına mahkWn edi.lmiatir. 

T elgJaf direğinden: 
~müfl 

e;r kaç güne kadar 
BuJgar.istan'dao 10.0Q 
ton mangal kömQrQ 

daha geJiy,orı 
Ş.clırimiz Mahrukat Ofi . ö. 

nümüzdeki kış mevsımi içın i
cabcden lın.ztrlıklam ba lamı;ı
tır. 

Alınan tedbirlere göre bu ynz 
içinde Bulga.ristaııdan şehrimi
ze getirilecek olan mangal kö
mürreri tamamen Mahrukat O
fisi emrine verilerek şehrin 
muhtelif depolarında stok edi
ıeccktir. 

Bunların satışı Biriııciteşriıı 
ayında ba.şlıyacnktır. Diğer ta
raftan Bulga.ristana giden mo
törlcr liirk:.ıl{ güne kadar şehri
mize (1000~ ton mangal kömü· 
r.ü ~tir.ecektir. 
~~----

Bojlrlan flOlisiı cesedi 
Bundan bir müddet evvel li

mandaki Romen vapurlarında 
birine nöbet ailnak uz.ere gider
ken motördcIL d ·nize düşerek. 
boğWan polis S: inci şube me
murlarından Selamıninc. cesedi 
dün B ıktı.ı- sn ıi1i civıı.nnda 
görülerek çıkaninıı.'1tıv. 

l~~m·n SQllb ! 
Osep oğlu Y ılrup adında 

biri dün kendini 1> lmiyecek db-
Beyoğlu Post&hanesinde bat recede sarho olduktan sonra 

DalDCllığı yapan Nuri diln Mas- Fransız sefiıretlrnnesinin bahçe
~ Xalwıda_ çılttiğı bir telgraf l sinde dü.'2(!rek ölhıüş ... ıir.. Tabibi 
direğinden dülerek ~· .A:dlf Em•er Karan def nine ruh-
tlt. aat vec:miştir. 

1şıc b. tUn bu ıhmnllerden 
ağzı yarun.ış olm. Ingil.i.zla-in bu. 
k. mua zz,am ·ret v.c. feda
k.irlt nrdlıı nca bır clı1ia. a)
nı me de d~memck içw mec
barı nskerJ.mı muhafaza~ ır:ı.
ar v r.ı:nUt olınal~ birdanb re 
en t L • bir lbir gibi telakki 
el mıı.bilir. Fak t bumın mühim 
t r m ası oldu• göze (jlrpar. 
Çünkü hnrp telılikest Ölı SL\'all
tan sann da m1.ıufan; kalkmıy a
cak, yani miltetl rarnsı cslü ni
rnm, z.ahmen bir değişikliğe ui{-

uikast davasında s çlul rın 
cezala dırıtmasını istiyen 100 nı JapOJJ 

Çekiangf;ın 
merkez· e 
doğru 

ilerliyor 

o 

JapDD n~ı~ r~ecr · 
a ı ı d ı 

rasa b e. mahiyetini hiç dCğiş
tirmeden devam edecek demek 
ollıyor. Başka tilrlü olsa idi 
~ mrilB v f krl itiy,atları 
dolayısiyle m bwi as.'lrerliğt 
sevmıyen 1ngiI milleti bu mee-
Wıi :rUk mü . ni i 
meye kanır v · mıvdi ! 

H bulri hi mama; bu ikin-
ci eıhan bru bin en oonra za.vallı 
b<.-şeı iyet".n uzun. bır sulha kılt. 
~Si ~ harg ir.in a.yıla.n 
tahsisatların m re t ıstırap \'C 
.raı lleri ru: fı 1 iye snrr~ 
lu1Cll.381; ~t. un bilirdi. Biz 
Londrndan gelen 'öu babere rağ
men hRlıi bu um e-rınri?..i muh:a.
fu:::,c an v~eınıyol'9. Çünkil 
mcıe.nlık h oda yeis ve
rici bır llHt" t & kal'Şll~ak 
çok acı ol a!ttdar. 

1 (}aJdd TALÇIN 

••• 
lT1ZAR 

Düntil mn ..m.ızin ba.41lığı 
m\19 hhih h t ı m a;k "Harbe. 
dnir Amerik wı teı:s g .. üsU~' 
cekl\ndc «Ümu tır. ffa'!buld ıasıl 
ba.thk "1 be d ir Amerikanın 
b r ni ' ı<li Oztlr dileriz. 

Y ahnz TRJa deflil 
ponyada basil 

hedefler dt mban.11a1t 
edifecek 

Nevyork, 25 .A.) - ;.faporr 

y.ya karşı:. Am !kan ;va ıkuv 
vetleri tarafından yapiliuı akı· 

nı idare ctmi alın General. Do
olitlo, Nevyo:rk :r:::ı.dyrumnda yal 
ruz Tokyonun ddffi Japoıuada 
başka hedefl bombardı

man cdilccegini sö_y lemlstir. 

iDDiANAME a 'S. v c 1- • l ve 
naz '-' laırın 

aut ~ IG\ ı: alaka 
ne liekleniyor 
Tok"'yo, 25 (.K.A.) - Japon 

'Diyet meclisınin 80 ınC'i vıkala-

TAM METNt Pl~Ş. E BA$llYORUZ 
V 011. J>aRC08 kaqı. .Aııkan.da yapılmak istenen suikast ımı!laiteme.si, suçJ.1ıl!ırm :mWw' ı uu 

l9'P"'lalan ıçµı 2 Hazirana. ~mı.şt:ır. Hadisenin ibiltün tefer.r:üatını tesbıt eden. .fddU.naırn. &OÇen 
celsede okwımuştur. Bu iddianamenın metnini okuyuculllnmıza aynen bildi.nniye baş1i)!Oın1Z, AG
liye edebiyatında kıymetli bır vesika teşkil eden bu eser, suikast hadisesinin nasıl tertiI? eıdUitii:h" 
en g:izli Mktalanna kadar e.ydm laömııktadır. hJ«iane nw .,..:ıur: 

Yeni Binna.nyJıdiı. 

Rabatfl. hava- meıdanmda 
Jir•i Jqon tanaras~ 

illrip adilli 

de celSesı bu san h her ilcı mcc
li ın yaptıkları k1 :ı. topluntılluı
la nçılrnıştn. 
~mi fi~ ırn.L. :le •. çılış ç:Jr

şa.mb:ı: gün.ti sabahı törenle ya-
pılec.ı..k, fmpara.toc t:ar.3.fmdan 
bir be~aıın"3111~ okunacalct:ır. 

Sayın hikim.lerim, metre mesafede ve asfalt yaya 
DGst Alman devletinin Anka· kaJdarmu üslündc. cereyan etti

ra Büyük: ElçW Papen aleyhin- ğj., gerek. iıU.ıWwı; ,lr.aJdır.ını sat-
de teıt;ıp ve a. Şlrbat 19!2 tari- hında takriben bir buçuk metre 
hinde icrasın1 teşebbüs edildiğj ~unda. ve bir du.ire ~de 
halile ö~ tesadüf esen olaruk mer.k:ezden muhite doğru. miln
Uılsır:tnık ettirılcınıyen suikast U...-,ir alev ve ih.tira.k. maddeleri
hfıd~nin maznunları olmak. nın b:ı.kayasııı.da.o...mUtcşekJul ve 
üzere dört şahsı adalet önünde siy.ah. bir tabaW<iın iliaret oJ. 
litaap vermek için, yüksek hu- mak üzere bıra.kb.ı:ı karakteris
zurunuııa. sevlcotmif bulun.malt- tik i7.den ve gerekkse ayni ma-
1nyız. halde ve cıvarında ele geçirilen 

ÜZerinde cür'etli. &insi ve bai- et, ı.ıtemik, kıllı deri paı-ça1arı 
nane bır surette çalışıldığına gibi uzv:i, elbise ve eşya. parçala
§Üphe bul.ummyan ve yurdumu- n gibi maddi deılillerden ve in· 
zun her tarafmda derin nefret filakiıı son dar.ece şiddetli oldu
hı lerzyle kal şılanan komplo hiı- ğu dn infil8.k merkezinden ta:k
di.sesi etra.findaki iddianuzı ser- nö!e:n üç .kilometreden fıarzla me
de başiaı•kcn ufak bir istitraıt: safCde öuluna.nUır ta.Nfindan 
yapmanın lüzumlu ve faydalı iştilıncsinden ve 30 metre ci
alacağı Kaııa.a.tini tı3.fım~ varında oUı.nltınn ise yere düş-

Az ev:vel da anetmi.t olduğU- mi.iş alımlarından anlışlıyor
muz vcçlıile 24 Şubat 1942 1nıi· du. 
hine. rastlıyan salı günü saat o- tnfilakın niddetine rağmen, 
nu on da'kika geçe, Yenişehirde sebebiyet verdiği maddi kcyıp
Emniyet meydaniyle Ravaklı- hw cüz'i denecek !kadar ehaın
dere arasında; Alman Büyük miyetsizdi. Bunla.r.a nazaran in
Elçisi ~enin refihlariyle bir- filak maddesinin; muhtemcl o
liıtte sefnretlıancdeki bürosuna. larak serbest havada :infilil. e
gıtmelt uzere volda: ve İtalyan:. debilen pa.tlaYJ.Cl ve kıncı bir 
9Bfaret.ha.nesinin karşı tarafın- madde olduğu ve kınlma:k için 
clakı &af.alt ya~ kaldırımı: üs- hazırlanmış olluı madeni bir 
tiinde bulundllğu sırada son de- mahfaza içine bir infilak mad
rece 6iddetli bir infilakın vuku- desi konulmak suretiyle teşkil 
bulduğu ve hüviyeti meçhul bir edılen bir bomba olmadığı yo -
Şflhsın parçalanclıi:rı haberi alın.. lunda ilk an.dil. !lusule. gelen in -
ması üzerine- en kı a zam:mde. tilJa, filha.kilta igtial merkezi o -
vak' yerme varmış bulunan sa.- larnk tEsbit ve 'kabtıl edilen ze -
la.hı:v.ctli kim.se r tahldkata el minin kalkmamış veya çökme -

y_İnıış bulun.maktaı idiler. Vak' miş olnıe.sıyla kculik inftla!kı 
ıanın ç ya istikametinde i- noktıasından itıöaren 100 metre 
l ler ·en hcnuz Kavaklıdereye. nısıf kutr.unc:Wd bir. saha: dahi-

lm •n - t..ıraf tclti lt.aly.an linde · katle vapılan aı:aşbrma 
scln.rt:rt.hıınesinin bahçe duvarı- lıırda. bir bombanın ne mahfruııa.

tın bir • • sını teşkil eden mndent kısım 
t en 3 9 p nın ve ne de bomm.nın 

eme k nu uş olab lece.k mia
t tuıecikleriniıı ~ 

si~le:: ve: bu neviden nıa.a.ı par
çaiarın, mavzuuöahis 369i nuına
rah n partıınanııL cephetİllıe 'Vl8)'a 
yan tar.ı.flanna islibet ederek bı- [A.A. tclgmf'larından 
rııkması luzım gelen ~ huld8a edilmi.:!tir.] 
tik taltrjp eserler.ine teudiıf eo. Tokyodan ljkii.rildigjnc göre, 

Tokyo siyasi mahfill~ri ayni 
gün lia4V".cltil. lia.riciy.c Nazın, 
Maliye ve Balıriye N~~ı ı.n uı
rafuıdan y.ııplll.cak demeç leli 
büyii.k bir ahı.kn ile beklemol<:· 
tedir. 

dilmcmesıyle ve sonradan vücut Çin deki Japon kU\tV tl~ 
ibakiyeleri üst.Wıde icra lnlMW>n geni§ bir çevirme h.lı'cl;:ctiylc 
tetkiklerde de parçalanııı.ıt et- Kingvı 'ya ka.rşı bwTuza. gcç-1 
lcr içinde hiçbir mndcn pal'\1Mll- mi91eniir; Vişi. Jnpnıılarm mm 9!!::=~======~~~ 
nuı. .... ~ •. .m ..... ,.. ... ~iu.le teevvra cır him kuvvetlerle Çekiang cynle- ğine göre, yeni Birmanyılda 
miş ~b~~~. infiiİdc~a.d- ti mCl'kc.ziııe doğru ilerledikleri- Rabuıl ha.wı maydanı traarnı7.a 
desinin. --,..alt fuoJerinde ~..;;.nı ni, bu kmweUcrln yüz biıı kişi- uğramıştır. Yerde Japon tnyya-
bil:ikis asf":it yerin ~ ]li a.alduğunu bildirlllnc.1rtedir. roletıi tı:ıhrip olunmuştur. ~Ull· 
bir nokthda; bulunduğunu ve 1iıtı :alımaayaııla lıırın sayısının yirmi olduğu bll-
nokta. ile zemin ar.asınd&. bir. Diğer. tar.a.1itan Bir.many da diıiliyor. 
hava tabakasının mevcut oldu- Amer.ikaıi göniilliiler.i Garbi Sal- Yeni Haberler 
~mu göstermiş bulunuyordu. ven ırmağı batısındaki .Tapon ilnpaı"atorlnk' unmmi karar-

Va.kfayı nıiiteekıp mahallen mevzilerine taarruz ctnıifi1lı:. gfilıının bııglinkü paznrt t;clı. 
yapılan nıccremelerde mmı !bu.. Blırada Çin kuvvetleri ta:ra.fln- liğjne göre, .fap nlar, c'\\ ce 
lıwıan :Milli. Müdafaa. '\Cekaleti dan sanla.n Jıaporılann hfila mu- ynptlkları bildiri·.,c HiWe ot rt1k 
Fen San'aUar Umum Müdü:rlü.. ~ ett'ikleri liavcr verili- ?lfc.re3n dımizm ' ~ ı mn 
ğünd. üt-"' da yor. Aky.Q) yeniden bomba.ruı- esnamnda Qırolinn sınıim ın 

· en iHI m ~88618 ayni man edj}mhı, • .-u.. -O ııtnn +au:. blr Anrerlka.::itnıv.azörünü baüv-
noktai IYJ.Zal"l der.meyaa edereik ··-:t ~......, ''""' --.,- d f 
infilak eden maddenin bir el yan tahl'lp olunmu.f1tiır. :mışlnr ve !?~ sını m 
bombasından 2iyade infilik ıtud D}b~ N~ diğer bir ımı.~r de h:.ısa ~ 
reti yliksek dinamit faailesinden __ .1ı._:wstıW __ _:Y:..:n,;,_:M_üt;tgj __ ikl.....:.:r__;te:..;b.:.:li_-.:......;u.:.;~:.;.ro~tı_l_mlJib~_r_. ______ _ 

bir. madde olmewmm ç!1k muhte- lıiklet' ve ~ sorıun
mel bulunduğµnu, zira bu mad. da: 
denin bir el: bombnsı ohne.sı b A;. _ İnfilRır: merkez.inin ı 
linde bornha. parçalarından nuıe. tara!ındıa v~ bu merkezden alt& 
laka bir.kaç, ~ınm bulı& 
ması liizım gcldlğini, bundan metre mesafedeki m yakın a-
maada ım eı bomhaınmn tııir in- ğacın dibinde ka.cu'k nrruundan 

kopmuş, ü.st!lnde çorabı duran, 
sanın iki bacağuıdıut maed• ı Ust arunduram çıldhı§ bir sol öa.cak, 
ikısmını tanınmıyacak ve teşlüs B - Yol kem.nndaki dikenli 
cdilcmiy:ecck kadar parç,. parça telle ıta.hdid e<liJmia bahçe i"" .. de 
ederek uza!klara ctJ.ğıtmaınnm !I ııu• 
milinkiln btılunmadiğmı, netice !~ =a ve ayni hal da bir' 
itibariyle adise]i meydana ge· ~ 
tiren maddemn üç, dört kilo- C - tnfilik mcrkezindan 4-5 
.ıaam Qğırlığmda.; a.teşlemncsi met.'"e mesafı de ve kal un ke
bir mek:ınizm& ile temin edilen nanndn \ c yıne mc\ ubahis 
yüksek infilakli dinamit veya lb:ıhçenin 45 metre şark tarol n-
trotil f ·ı en bır mı.dıde ol-ı da ka.fıa. derismin s 
du- nu b.ldimişle:l'dir. bazı kısımlrrr.ı ile 

fhmak sah•mncJ& )' t 1 t&- telif ,. P..rde.n po: 

t Halk 
Ebegümeciyı y bana 

atmayınız! 
C .n iyi seb7.eler, bahçe ve 
E bostanlarda yetiştirilir. 

Fakat (Hudayi nahitJ olarak 
yani kendi kendilerine ycti"'e:D 
Ktıd&r fa)'cWi attar. sebr.eleır 
ıvarclır. 

:tiısan eli gimıixen bu top~ 
ma.lisullerindcn de ist.ifi:Ldo ct
mcllyiz. Bu (zerzevat) lamı bir: 
kaçım kısaca yazncat"llll. 

Eöegümeci - Hazmı pek ko
liıy bir ottur. Kabızllgı, pekliği 
giderir. Öksürüğe pek iyi gclır. 
Balgnm soJltüHlr. Hckimlil:ı. 
ço kullanılır. Ebegümocini hat 
Iayarak elde edilecek su ıle ten
kiye (Hbkna=Jlitika.n) ya.pılı~. 
Kalın ba.ğırsaklan temizler. Bo
şaltır. Basur memelerin ço~ 
fayda verir. Bu memeleri yw uı 
şatır, ağrıyı, sır.ıyı, dlndlrir 

EbegüınE.cinı haşladıktan soa 
m yngılan U;ıcak lapası) kaA 
Ç}banlnnna i~i gelir. IGrmızı· 
lıı.rn:ıış, (bnş vermiş) fakat oı. 
marn ş, yctl§memi' çıbanlara bll 
ı. sıc,ılt olarak kullaımırsa 
J.bııl: piirir. 
Boğa hastalıklarında (ffiin-

n n ('. J 1 
b güme mi haşlayarak 
d l b ra.z da m >P 

ilii karıstırdıktan 
ra v ~ılırsa. fi yd• 

vcnr. . 
Bu.. i;.'te k llanılau uı 

b ziları ~unlardır: (A 
, {Bbra.fts) (0. O 

H ba ak e g· a 
(3-4) damla (Tentürdiyodl 
(2) kahve kaşığı kı kuv 
li lto!onya gibi şeyl rdı . 

Bbegimeci zayıf " a r 
hastalıklardan yeni kuı uf na
ra ç_ok münas:ptir. P 
lıkla hazmederler. Vücut 
sindirirler. 

Hele (tansiy,on.) lnrı yU 
olanlara, et yeıııiye.'llere; n k3' 
dar mm atıktır • .İbtiyarlara ık 
güzel geli; bir . ı· 
de ve bağırsaldarda gllZ y ~ 
maz.. Şişkinlik vennes. 

Ebegümeci hafıf ha.si 
t:ruı sonra zeytin~.rı. ilin 
ve edilerek sala.ta h. ı · 
mekr en faydalıdır; V u r 
reyağL ile: yoğurt ka stıra ~ 
yemek te çok münasip 

Hiç bir sebzenin_ ve ehegiiırcr 
cinin de k:ı..vr.ulmuşunu y, mıell 
caiz değildir. 

(Yağda bv.urmak demelf) ı 
sebzenin faydnlı h:ı ı1 
Cbombardıman) etmek k· 
tir. ~ Hafiz t}; .Al 

lzyum 'da kanlı 
bir çarpr~ma 

-Baş famft 1 irıc:ide -
ruı uç ordu ile y..ı.ptıt·Jıırı 
~bbüsti akim kalmı r. 
la.r aguo za.yiat v rmi 4 

tuz mcvz.i AlmruıJ.arın <. ; • 
nı: >tir. lımen g· 1 · mu 
dn ıu :V:61i .aus taaı::ru • 
kürtülmüşt.uı:. Vış;.y~ 
kofta mulıarebcl yem 
hnyoa girmli.fi; !.yum ı 
sına iııtikı:U elmiı,;t:r. E 
~lan Rus ıkuvvetl 
tulnıa. yohuıchki ga· • · n 
şa çıkmıştır. 

So _y-0tl DO Öm 
&vyat. tebliğine gere, ~ıslar 

Hırkofta me.~erini tahkim 
etrut~ler ve taarruzlarda. bu· 
Junrım l::rdır. Lıyum nuntul a· 
sında. anud:ı.no çarpışmalar ol· 
m:ı.ktadır. Har.kofta. Almanl"r, 
ÇPk aı1'ır kayıplar aonunrı.cı, ""'u,c; 
ha.tlannuı bir kö§aini d lrıı • 

l Ddir Londra.ya. lıÖt"e L\ m 
·ı~nde Timoçenko ve \' n 

BOck ıvvetleri arasında.ki mu· 
htır1..--be vazi eti çok lronŞlktır. 

Rayterin bildirdiğine . • 
Kerç'tc muva.:ff--.Jayct ku uın 
Alman havs ku.vvctl&ı, ı di 
Rusların I~ nlıdcld dona!l
ma üsle-rine karşı ha.rokete 
mişlerdir. 

Londra.. AJ.rrumların H ir' 

cepbeslnde ıtttplu hnldu t.'.ı.n1 
R l • kull ndıkfu.nnı, mL 
1000 n Lhlik lNr cepheye 1 

tanı sürdh1 lcvini h· :her vcnn ı·
&<Hr. 

B"r a.sktrl muh bire gorl', 
Alıno.nl r bu cephed 40 m cilu, 
150 bm yaralı \'Nmişler v en 

1!ı 20 tuık taburu k vbet
m Rlcr-dir-. 

TAKViM 

We-1-, 26 . 1368 

C ' v. l • Mayıs 
: -;.r-.: 1 ı.ay s-
~ 1~~2 13 

SA.t;.I 
O)le İkindi 

4.41 8.3 .. nl 
17.10 v ... u 

:l:imU 
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Anırnrn, 25. (A.A.) - B. M'. 
~ bugi.in. ReiS Ah - . 
llenda.nın b;ıalmnhğınd.a yaı:ı~ 
İJ t.cplıw.bda Mali;Y-C Vekili li'tı:
ltAt,"1tıı.nnm v.crdikleri a§~ 
ki izalııı.t. ile. 1942 yıh bü~ 
'1l3. müzakeresine. başThmıştıı::: 
~ a.rlmd3ş,lıır:ım. 
B~ Eiıcümenlıı.ın. mce ve 

ie~li tetkililiıaen geçerek yük 
ltk. Wviliin.ize ar:zedillniş bulu 
tıaıı. 19.42 malt ~ lfiltçesi 
~G.9.18 ura ile ®ğlanmıv 
buıımmaktadir.. 

Bu ycki1n 1941:. bil~ na. 
lara:ı. 84. buçuR milyon liralık 
biz: fazla:v.ı if.ade etmesi.M ~ 

Cümliurı~et devrinin bü-
tıln. büt.çelerin.üı.. müş:terek vastı 
Qla.n tevazun, önülniiZdeiti sene: 
~ çcs.inlıı. dh esMlfil teşkil et

tn tccliı:. 194Z bü~.esinin son 
inluşaflarile })ütün cfu:nyaya yar 
Yılınış ve her l:anımızı ıhata 
•l"ll · olan Avrupa harbinin a
iıv şarlla.ı:ı. JJf,i.ndc. hazırlandığı 
~e bütün de.vlet hizmetlerinin 
te llaşta memleket müdafaası
ıun, istilzam cttiğj biı,j,'iik külfet 
le~ ar.asında Cümhurtyetm prog 

ia trrdığı şim ndifer. ~ 
ın cıul' gı ~ ell.c:nmiye.lli mevzu 
~arısnmını inki6ü faaliyetini 
~:; bUhnssa kat edildi-
g'i düşünüfilrsc y - mecbur 
burunduğ\ımuz zorIWtlaı:ıtı o.za.
lneti ve ~tiği tevazünün e
hemmi;y.ctiı ı}ı"l. aıu~ıiır. 
Binaennleyh yeni sene blitçesi
llın ve da.ynmlı::h • tedbir~ 
tin tahlilinde. bugünku şartlan 
\'e netıce!el"in.i; giimnün.d bulun 
durmak llizumu meydandadır. 

.lSl' m 
G . :- 1 ~·-- ı. ';a 

. Bütçe yekfi:mmun demin de 
ıı aı et ettiğim yüksekliğine mğ 
il:: n önümü:ıd · ~in yem 
hi-.m:ctıer veya mevcut hl:mıet
~tde öüyük inlHş lar vaadi.le 
Btlzınıtmt.za ge ed · ğimizi açık 
Ça. arzctmek isterim. Fltı.ka!: he
ı.ten ilave: · ki. iç_inde ba
~"um u:a ~r altında 
devlet hizmetlerınin en büyüğü 
Qlarr Milli Müdafaa ~lerine lfı.
l'ik olcluğu elıcmmiyel ver~lmiş 
~ gN;en. sene. de arzetmiş oldu-

gj.bi bu hizmetler.in, umu
~ v~yetin hen tüxlü in.ki af
~ kac§.ıla.maITTn müsait bü
tii.u te.d.hirleri a.labilc:cek bir du
l'lımda.. bnlımdııırmak i.ç)ıı lıiç bir 
f~r-J~ ırlıktan k~ııulnıaroJ~tır. 

YUk&ik Meclis.in de ruaUi.mu 
tılduğ;u üzeı!e, Mılli Müd:ıfuanın 
hazara ait normal ve d..ırnmh 
h~etleri dı§J.ndaki tedbirlere 
~t iht ~ııçları~ umumi vaziyetin 
lllk~af taı zına ve bununla mn
~az.i a!arak alınan bu teclbirle
t'iı:ı §ÜlnuI ve el'lcmmıyeti dcrc
~e b i!Iı bulunmakta ve f cv 
e:aJa.de tahsisat eklinde tcdri
~~. venllxıeklcdir. Bınaenaleyh 
'"4UJi Müda.fiıa tahsisa.tuun öni1 
ll:ıumckf sene: varacağı yckfmu 
lı..tı:ı.didcn ltcstirmek nıümkUn 
değıl'dir. Ma.amafih bu hususta 
bir fikir vcz:mck için şunu ar
~yiın kı !94L yıbnda Milli 

d:ıföa. masrafları ortalama. 
~..a; n.k giinde bir ıru1yon lira tut 
~il bulunuyor. Buna fe\•kalade 
'tı s:E;at hakkındaki maruzatı
rr :ı tekrar dönmek üzere sim
:.aı ~ adi büt~uin nıasnıf iı..i

:b dair iza.hataı g~eccğim. 
:ıı 

l 94~ mali yılı bütçesinin mas 
kısmı 3M.ll6.9l.8. lira. ola
te.sbit cdılmi.ş bulımmakta

~lt . .Eliikümetce takcfım edilmiş 
eı bütçe @.yihasının hazırlan 
~sı smısmdn: ancak sekiz ay

a sr :t: rakaınt rı e ~ bu
' • \l tu. Va...."id:ı.t tah ·nıeri 

llı ı.. ve örıümib:deki 
• içinı yeı.aden koruı!m~ dil 
tu.ı ··1.cn: fe,1.1kalade ı;ergi ve zam 

:la.:ı a.lın bilecek varidat rnik 
l<ltına göre he::;'lpln.nmış, m.ıı.s-

b .. tc y i.Ulll da bu ta.h.-
t. tr ıreticelE>riuc uygı.ın olarak 

..ıznmxş: idi. Lt ihanın eneü
u:;ı.;J:ıD0 u:· henüz bitmeden 

l yılıuın 11 aylık tahsfüıt 
.:ı:m!arı bel ı o? ığun n va-

:.-ı:t! 1!alimiıtlerf bu rakamlara 
yenı<fen g-roeu geçirilmiş 

u'1'tmetr t'.alımininden 10 
'1 ~'Un 2391:000 Jııra fazla bir ye 

v:nrılmı.şbr. , 
il> Bu. sa~edc, bütçenin hazırlan 
IQ • sınısmda muvazenenin 

raz:ı.:n z:ırurettle nazara a
ıı. - 'lleya. soıırada.n nıcy
~n çıkmış bazı ihtiyaçların 

1 karşı. lnnması mümkün görü
~ek bu hususta cü ende i
~at verilmiş ve kaburu muva.
~ güriile:'llerin t tı da i
h \'~ edilmek sur tile masraf 
~il:tçesiııin. umumi yek.Unu de
<ıı·2.1 arzettiğim miktara bal.iğ' 
<:nıu.-tur. 

~ 941 bütçesine nazaran mev
J;_ u. bnhso!':ın 81 bUG•ık milyon 
"ra fazlalığın muhtelif bütçl!ler 
'-!-asında tevzi şeklini izaha. geç 
~en evw~ ne · h:izmetlere 
\;. sis ediid.iği hakkın toplu 
~ l' fil ir VErm ;· fuyJ:ılı bclu-
orum. 

• t): 
ın 33 

ye 

Ücretlilerin maaşa geçmesi 
mesele:;i ~ kanun hazırdıl". Bütün 
<levtet te kiHH..ı.nda: ve mülhak 
bil.tçe.tcrde ~nebi knc1ıntarl'a &V· 

li ancak ı~m kı;tdar memuı>- bu
lunmuştnr. Bur!larm hukuki va
ziy, tiui tcUl.ik ile meşgul'i.lın. 
Bunu hatıettiktel,! sonra heyeti 
umtJ.IDi.yesini humrunuza geti
l'eCe~itn. Ayılt 1,a,mand. hu ka
nunda ilerde herhaH~i b~l" şe
k td böyle 'bir vaziyet kat'Şı
~ıoda ka.l:tna,mak; için kli.n ı U
kllrnter krtvmak kara.rtnd~yun. 

Mü/JayM /~k;ri 

Devlet mdbav a vın.dan bah 
settiJeıo-. Dev! t. m.ü:bayaalarırun 
hemen he~n e ~iyetli kısmı 
<}Qğrudan doğruya btr merk ze 
.rnptedilmiş v~iyettedir. M mle 
ket harieiftden ~ki olan roüb -
yaat. hattii tüccav 1" gelse 
dahi, l\UCft.l:< ck>vlet mal ·ı
ı:nelde vem tliyeti üzerinden ib
tfyaeı ot3n dairele. t0Vz.i Ql n 
ınııktarfır. Mem.eket da.bllindc 
ordu \"e halkm fhti cmı t in 
eli'<'n ı:ntl~yaat ta amca top
rak of is Y-asıta.siy yapıl ak
tad'tr. Ü.r.erinfle he1·h rıgi bir 
mutava..c;sıta yer vsril mokte
drr. Amma ~zı y er olabilir 
ki, b ın.laı- gayet uıakta.dl>r, bwı 
lar istisnn te .Jı:H ~ei"l ~. buJı
l:ır hal\kında aynı şek'i t&tbik 
ctnleğe iınl n )Oktur. 

Tesellüm lı'tu.a.-ııe krl 
Teselliir.t işi J-enüz "'n.ıtlan 

d~~ya ttit olduğu C.airel r ta
ra'ınd'an ya.z:'illnaktad r. Blll"ada 
bilhaSb~ şunu teban.iz ettiromek 
isterim ki t: kikateu teıs ll'im i
§İ :~in yeni b"r teşkilata iitti- j 
ynç vardır. neak eıvsafı taay
yün et.mi mevnddı. ticaret· ve
kaleti veya. ch~r kanan. rlıt te
<kı.rik etti?ir.liz malı devret ka.
nah ile vermekteyiz ve onları 
maliyeti üzerinden verıyonHl. 

Saftn Alma 
"' tın alma işleri: Sa.tın alına 
ri ' doğru.dan do<;ruya ti

C3Jli birlikler, yalıut resmen ta
nın.mı§ müesseseler vasıtasile 

tnılm:ı!...--tad:ı.r. 'ticaret Ve.kA
leti btt ta.ma kaı:a.r vermi§tir. 

Maamafih bu lenin ~ 
deyiz. ~ten~~ 
hııvaatı- ırı 1 s.atın al~ 
hen resml mUeseselerl v.c ttca.d 
birlikleri tavzif edt.'t'ek bunu en; 
salinı bir şekilde yapmak knr&.. 
nndayız ve tatbi.ka.ta. ~ geçmif'J 
bul un.maıu.-.ay;ız; 

Harbin /:ile ' Teşkil4t 
En millıim dava, arkarla.şt 

mın en son m ~ ba.hscttiklt"t" 
ridir. Biliyoı:mmuz kl arkad 
lar biz ancak harbfu istilzam et 
tiği teşkilata ve tatbikata 19 
senesinde başladık ve bu teşkı 
Iatı Juıdeme kademe ihtiyacuı 
gdsterdiği lUzum ve nisbet der 
ııeceainru ilerlettık ıou6tla.. 
ley1

1 badbirleı:in. kili ali ol
maması ve birden alınmaması 
tabiidir.. Ya:unş ya."n.ş başl:ıdık, 
tedbirleri de kadem l>ademe al 
dik 

Qünden G h Tt#kcmn ii.le 
DtJ.f/1 . 

Bu t:e<lbırleı,i.. kili halüıe getir
mek lçjn vcrdjğ:in~z &ci_ıi.hıyetle
rc istinat ede ek mUtcruacU~cın 
l(ahşlfnu ktad1r. :auı;,UJıırn vj
yettıe cla..M t ltilatm ne k dtır 
milbıu:ı ve ~o;rtıl'U ott!~'wtu ya
k,ı.miaıı bit1rni,pız. B'J ı ı ı i'l ~n 
g~tikl:e daha. zİ\ tek.aDJ.llle 
ç;iı;U:;ccf;mi g~ti~ or z 

Mesclft, ana if · n 
ri fiyll.tların lJ.l mu a! b 
le gehneı;i i ·in ç_~ı .ıy 
bu!!,ün bu :Qle i son ~ a 
g~lurn tir. MJ.ı.htehf' m~tleler n 
ftyat.Iar:ım Ul~ ve teşbit, mi.1n 
t~Lt. kararl~_ı· ht\Uh® it&l.ı edtl
mekt~ i " Fa.kat bunlar haj{jkat 
te. lUU.ı.mil ~ır t'l.r.a.t ı.ıohtıJr.asımn 
tedrid blı Ş1Lt~ttc. Q.tbi~ini ifa
d,e, ~tmc.ktcdır. :aız. bUJ1hm birer 
'bir'tr veriy,Q~ Doğpıduı ... Pa
ka.t ~cıti umunı;yefilııi daha. 
evvel ticaret vekili. arlta<t~.§ı
mın lıiJ; b.uınıfil çt.ı.roada ~-zet
~ v~b.il~ bir sı vi,ycy;:, !?,.!ltİ.l"-
m~<re çaıtşıyoruz ve bütiln bu 
!iya11 n ~clıe~ha.1 sabit.. bir 
h~~ tutmak içıu lrara.r "'.~i 
si~dir ve bu. li~m ~dQ
yi,z. BillM!J.alcJo·b Uerç Titrker 
ar a.daş.ı.rouı. toprak mab.s.ı.ılt~ 
fi.yatma zam.. haktı.uda SÖ.)Çlcm..i 
~duğu öze lıilktiıuet ~lUınu., 
biz · stıiırak ~tmiyQruz. · 

lro'IJ E~r~ Vttfilhı 
U$uJ.iiJu: dQ Oiiiccc:ğj; .. ,, 

" ladı.ğuwa tetkiJ;ııt bit-
nı k ~ OOir. Y :ıkıucl;ı bQD.dan 
ı ~ .~ tıı tic l r ala&~u.p..ızı. U
nut euıyoruz. Bı.mı.m b.atidtıde 
sın.a.i i tih~ toplam , fi,yatlan 
dl,ıı:oo Wı~tma. UMUrla:rıru da. 
gö ;ön"' tu.tu ·oruz. Eu. husus 
tıı L~ vesika 'l.ınlllW:.c de 

i c •iz ve- liı.ıJrrı g le bütün 
tedbirl.Qı>i ~aca©z:. B n 1 ü.ze-
l'in.de 1 ~ al,ta.y.ız. • 

Zannederim arknda~ 1 zı t:ı 
k Bile ııı.a~tta 

dam,. l>r a,~ ru 
bfr- propaJan el ' 
lRl kaJflt ı :rı:u 1a - r-
d~ Ca:vit Ural ( .. } ~ lm.r-
l'!thlr olarnk da şunl'an süyt ~ 
lerd.r: 

- Devlet te.,kilaturın çok 
rowıta.zam olnıa.sına taraftan."ll. 
Fa.kat yeniden bir prop:: .:.ınd 1.. 

vckfüeti tc::-kftine tar tar <k.fi 
lim; bir. CDoi!ru Sf'stcri). 

İkincisi kaı'nt mesclesinln te
miui. Ki.tap, rlsalc, m..;cmua, gn. 
zetc, lıcps.ı matbuat umum ınti
dürl.ilğunl) devredilmektedir. 0 -
rada.ı:ı alınacak. Bwıun ha.ric.i .... -
deki kftğ}.tlarla bittabi matb,.ınt 
umwu m.ilclilrlü rif meşgul olnu 
yaea.ktır. Onun içın bu busust 
bir koordinasyon k::ı.ra.rı ha.zır
lünıp ~ üzeredir ... 

Y:ı.zun:ızın çoklufumdmı (Bal
clm::ı Tür 1) ve ( lazreti ı.ru
a} tefr"'·ala.rımızı l«>yaronrlı-k 

o i.ır dileriz. 
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Subaylara mahsus 

l'ELEHETBE 
llBONOGBA~ 

SJNGER 

KONTiJR 

S}NGER 

KONTiJR 
Si GER 

~ 

Yeni SiNGER Modeli 
Kronometreli Saat Saat ile illi ibreli kontOr 

"tçe müzakereleri 
- Ba§ tarafı 1 incide - .stoklar yapması lüzumunu 'be-

linin beyanatından dı.ı a.nlıaşıla- lirtrniş, zahire mübayaatmda 
cağı veçhile bü s.e.neki bütçe ge- wnumi harpte olduğu gıbı Ana
~en seneye nazaran 84 milyon doludaki zahire tacirlerinden de 
lıra fazla masra.f bulunduğunu, istifıade edilebilccegini başka iş
\"0.ridıat tahm:inıatından görülen !erde olduğu gibi, bu işte de .mü-
10 küsur milyon lira fazlanın da tle-h~3ıslann kullanılma.slDl zi~ 
mast"afa tahsis edilmesin.in harp rai teknik ve zirai teŞkilat nok
ıı:.aı:ırıı.cınına ına.hsus bir tasarruf tasından Bulgaıistıarun örııek a
zihniyeıtinin hilkim olduğuna hnması ve köylerimizdeki zirai 
kani ola:bilmi~ imkan verme- teşkilat hu örneğe göre takviye 
iliğini, yapılan fatlıa te.,.c:Ucilatın edilmesini ıistemiştir. 
mall~adı temin edeceğine kani Bundan sonn .Başvekil DQk
bulun.m.adığım, münhallere yeni ~r Refik Saydam söz alarak 
tayinler yapılmamasını söylemiş beyanatta hulunmuş ~ bunu 
~kere ıalınma meselesinde cep- müteaıkıp Hüsnü Kitapçı, . Bütçe 

No. 69 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
1 

Nevralji, Kırık/ılı ve Bütün Ağrılarınızı derhal keser 
lcabmda günde 3 kaşe ahnabUir. 

, .-

Bu ,... moclel mat; -
IQ9ded g&Udr, hım da 

!,tft;J1n'ellllm ..... 

lio. 10 

1foclıma~ .ıa~ 
a!tmdaQ 

880 LtB.&: 
'No. n 

KBOım&Nadl 

-~ -

KUŞ TÜYÜNDEN 

:::.:;:· BIRGKUSTür1f'YiSTIK"2if RAöıR 
Yatak, yorganları da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar , 

Sandal,yacılar sokak, 'öı:ner Balioğlu Ku~ Tüyü Fabrikası. Telefon: 2302 
"lma.ma1m1mllim .. m1ıaıii'lamıci;am;;:D:tmı:::rcm11n11G12E8~ 

Gayri Menkul Satış İlanı 
l stanbul Emniyet Sandığı 

JJ/üdürlüğünden . 
Fatma Lamia sağlığında 24933 Hesap r.ıwn:ll'asile Sandıı,~zdan :ıl· 

800 liraya karşı Galatada Y olcuzad.e - Eınekyemez mahallesinin tskefl 
caddesinde kain eski ve yeni 34 numaralı kagir evi birinct derecede i 
etmiştir. 

==~~:ra ~~~s:~~ 1 RADYO PROGRAMıl. ı, vade mi 
kaldı? 

Dosyada mevcut tapu kaydı suretinde me:t:klır gayrimenkulün ".. t 1 r ardım semt, mahalle ve sokağında aynı kapı numaralı bir taraiı Yakup ugre men e y kAgir hanesi ve bir tarafı Civanınm kagir Juı 1esi ,.c bir tarafı Osınan Uf 
nın ahşap hanesi ve dördüncü tararıııın iskendt·ı· caddesllc mahdut 98 

rnemurinlerin maaşa tahvil me- lia.bul F..1d*kn Bü~le.r 
selesin.in ne safhı"tda. bulunduğu- Bundan sonra bütçe umumi ._ 26 MAVIS 1942 -
nu sormuştur. heyeti üzerin<leld müza.k'erelere ı 

Nevyork, 25 (A.A.) - Japon
y&Ya ıkarşı son yapılan Aıneri
&:ıa:ın a.kın.ına kumanda etmiş o

lan General Dodlittle, pazar ek
vamı radyoda söylediği nutukta 
Tokyodan başka. Ja.ponya.nın di
ğer hedeflerinin de bombakwa

·~ağını vadetmiştir. 

Cem ·ıyet'ın· den 28 parıruık rni.ktannda hane,, olduğu bilchrilıııiı;;tir . 
İk:r.ua esas olan mubanımin raporu mucibiıK·c mezkur evin uınurr: 

Ali Rana Tuırhan devlet mu- k.8.fi görüle!'ek masraf .büt<;ele.:ri- 7.30 Prcıgram 19.15 ürkU1e.r ~ Ma lH2 ta a .. :--> _, __ :...-+ , sahası 56 metre murabbaı olup bunun 50 metı·e murabbaı 
ğ" yıs r1.u.ıuue .,,.,.._.,.,r...,..,. k ' . · 

bavaatının birle.ştirilmesi, müta nin 1k.onuşulınası:na gcçiliııiş. 7..33 Müzik H>.30 Ajruı.s ...: ... ~, Imadı,.·-d 1~-.. ~- 1~- agır, çatısı ahşap 4 kat met.kur ev yapılmıştıl'. 
.na,,.q o iri" an yapı ....... ......,,...,. A.Un- • . . ..1 
gremiz 30 Mayıs 1942 Cumartesi gü- Binada: 1 antre, 9 oda, 2 ma.lb:<lı, 2 hela, elcktrık, terkos tesı~atı v:ı: ~sılla.nn aza luJması ve devlet Meclis; Riyaseticüınhur; Baş- 'l.45 Ajans 19.45 Serı..est 

mübayau işlerinde müessir kon- vekfilet; Divanı Muhasebat; Şfl. 8.00 Senfonik ~o Dakib 
trol konması. tesellüm işlerine rayı Devlet; Diyanet İşleri; İs- Parçalar 19,55 Kanto :ve 

nü saat 15 te yine İstanbul Kız Li- VAdesinde borcun verHmt'nı.:sindcıı dol..ıyı yapılan takip i.h:crinc 

çok ehemmdyet verilmesi lüzu- taıtistik Umum Müdürlüğü Me- 816 Evin saati Oyq:p. 

sesi salonunda yapılacaktır. Sayın numaralı kanwllln 46 ncı maddesinin m:ıtufu 40 ncı macl<le~ine göre 
arkadaşlarurıızın teşrifleri rica olu- tılması icabeden yukarıda ya:nh kagir evin tamamı blı' 

mu üzerinde durduktan sonra teoroloji ·bütçeleri kabul edil- 12.SO·Program Bavalım 
iaşe işlerine geçmiş V€ havayici miştir. 12.SS Şarkı ve 2°'16 Ra~yo ~ 

nur. 

ğın günden ~e artmakta oldu- Olur mu? 12.45' Ajans al .• OO ~:ı:m ... ı , a • a eka etin en 
ğunu, bir kısım mıaddelerin ıte- Matıbuıat Umum Mii.dürfilğti 13.00 Şarkı ve L<U .. ,.. 

zaruriye ma.ddelerhıde pahalılı- Propa.ga.uda Vekalt'.lti Fayd:ab Türküler ıo 46 Beeteklr ı ·. . N fi v } d . 
da.rikindeki giiçlüğiinhalka ıstı- bütcesinin müzakeresinde Cavit Türküler Takvlml E!KSI LTMEYE KONULAN i Ş: 
ııap vermekte oldu~~ s~yliye- (Mersin) propagandanın ehem.- 18.00 Program 21.10 Violo»Ml ı - Su tııleri 16 ıncı Şube Müdürlüğü ınıntakası dahilinde Alanya ova-
rek bir harp ekonomısı pıarunın . aniyeti üzerinde durarak Matbu- 18.03 Badyo salon Solo'lan J sınııı sulanmıısı için yapılacak kanal ve imalatı sınai.Ye inşaatı muhammen 
tesbit ve tatbiki cihetine ehem- at Umum Müdürlüğüne propa- Orkestrası 21.30 tktı.sat sa,ati . ~ bedeli vahidi tiyat esası üzerinden (376.620) lira (17) kuruştw·. 
miyet verme~ ıa.zım geldiÇ;ini ıte- ganda için tıaıhsis edilen para- 1U5 F.ski mesire 21.46, Kıtıslk Tö.rk 2 - Eksiltme 15/6/942 tarih.ine rastlayan Pazartesi günü saat 15 t& 
barliz ettirmiş.tir. nın çok az olduğunu söyl~miş, Şarkılan . Müziği Ankarada Su 1~~ Reisliti binası içinde toplanan Su Eksiltme Kornis-

Ali Rana Tarhan, ihtisas er- derlenip toplıuup bir Propagan- 19.00 Dertl~e 1!t!!O Ajaillı" . yonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
bahuuı: f•ikirlt rinden ve işlerin- da Vekaleti yapılsa da.ha fayda- , Saati. 22.45 Kapanı,s 3 - istekliler eksiltme trutnamesi, mukavele projesi, baymclırlık işleri 
den S:&ı.mi ifi.t.ifade edilmek lüzu- lı olup olmıyıacağını sormuştur. llJ1'*' ' ıenel ~artmı.mesl, umumi su i~leri !ennl şartnamesile hususi ve fenni sart-
muna kı-uıi bulunduğunu söyle- Mumaileyh., !kağıdın ga.wtelere l l o N K A lıameleri ve projeleri (18) lira (78) kuru§ mukabilinde Su işleri Reisli-
miş. fakat tav~iyelerde bulun· Matbuat Umum Müdürlüğü, · ,· ğinden alabilirler. 
mıanm. tatbikattan k'Olay oldu- matbaalara da Ticaret Vekaleti 4 - Ek&ltmeye girebilmek içirı isteklilerin (18774) lira (81) kur~-
ğunu bildiğini de işaret etmiş- tarafından tevzi edildiğini, tevzi !uk muvakkat teminat vermesi ve ek.siltmenin . yapılaeaiı günden en az ile 
tir. işinin Matbuı;~ Umum Müdürlü- 11.üslahzar a b gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia Vek~-

Müsta:ldl Grup Reisi, bütün ğünde birleştırilmesinin müna- Jetine mür:ıcaat ederek bu i$e mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu 
bunlara rağmen, fevka'i<:U> vıa.- sip ol.ocağını ~ ifade et.miştir. 'Y A G L T vesikayı ibraz etmeleri prttır. 
ziyeti gö-z.öniine alarak bütün Başvekil Doktor Refik Say- y A G S 1 z Bu müddet içinde vesika taıebi.ude bulmmı,ıyanl-ar eksiltmeye iştirak 
L<;tıraplara kaıtlanınıak ve hüku- dam, buna cevap vererek, Dev- edemezler. 
mete mess.isind1e yardım etınek let teşkilatının muntazam olma- KAR ve ACI BADEM 6 - isteklilerin teklif mektuplarım ik.inti maddede yazılı saatten bir 
lüzuınımu tebıaırüz ettiret"ek söz- sı lüzumuna ·işt.Wak ettiğini, fa- Kre•lerl aaat evveJine ka-:ınr Su lşleri Reisliğine makbuz mukabilinde vm'meleri 
lerini ·bitiırmistir. ıkaıt ayn bir pmpagandıa teşki- u dır 

t •··· L.. • , ~zun • 
lzz.etlin ('~lar'm t-,lA'k•"" latı vücuda getirilm~.ine taraf- L O S V O N Postada olan g«ikmeler kabul edilmez. (3631) (5963) 
General İ7.7.ettin Çalışlar, nü- tar olmadığını. gazete ve mec- KOLON y A 

fus tezyidi. fiyatların tesbiti ve mual.a.ra ıait kağıtların nınıtbuat 
çok c;ocutıdu ıail'elere yardım me- müdürlüğünce. dağırbldığını söy- B R Ü N ET 
EK'lvle-rine ehf>mmiyet verilmesini lem~tir. lstanbul Defterdarlığından : 
istemiş, Ziraat Veka.Ietine veri- Maliye Bü~ 
len tahsisatı az blllınuş. 1ktısat Matbuat Umum Müdürlüğü 
Vekiıleti büc.çet;inin tıa~tviyec;i bütçesi kabul edild~kten soma 
lüzum~a işaret et~, lktısat Mal!iye Vekaleti bütçesinin mü
VekaJetinin toprak aJtı servet- zakeresine geçildi. Ziyıa Gev
lerimizi bir an evvel işletmesi- her, mas:arri.fi g n.yri melhWJadan 
ni, Nafüı. Vckitle:tinin 'yıaptığı iş- maksadın nıe olduğunu sordu. 
ıer~ göre tahsisatırun az oldu- Maliye Vekili: 
ğumı, birçok fazla masrnıfların _ Hwbrda yo'kken zuhur e
kı::; i.qı-ak bu llizumlu işlere talı- debilecek masraflar olup ancak 
si!'lin' dilemiştir. Heyeti Vekile ka.rariyle 11.a.r:fo-

Berf; Tiirh:enn l\1ütaleesı lunı;ır, cevabını verdi. 
Berç TUrker (Afyon), Veka- Doktor Osm.an Şevki Uludağ 

va 
BRİY ANTINLERl'ni 

um Tecrübe ediniz. 

Mensucat tevziatı 

Muhammen 
Do•ya No. N EV'I 

51217-1114/17 Mecidiyeköyti.nde 2 pafta 7 ada 9 parsel No.

55100/2851 
lı 380 metre murabbaı aı·sanın tamamı, 
Kadıköy Zühtüpaşa mahallesinin Dalyan 
aralığı ve İğrip sokagında 350 ada ı parsel 
eski 19 Yeni 19, 21 No.lı 2708 metre mu-

bedel Teminat 

5700 

- Baş tarafı 1 ~ - rabı arsanın tamamı. ıt124 610 

şimdiden dağıtılmıştır. Önü- Yukarıda evsafı. yazılı arsalar 8/ 6/942 Pazartesi aünü saat 15 te Milll 
müzd~ hafta i"erisinde fi§l&- .. " llml.Ak Müdürlüğünde müteşekkil Komisyonda kapalı zarf usulile ihale 
rin tevzii tamamla.naraık 1 Ha.- ...,,,. __ ..... tir. İsteklilerin 2490 sa~" 'y-nunun hu"küınleri dairesinde hazulan-
zirandan itibaren Yerli ı.ııaa.I.ar ~l\. ~ "-' -

mış teklif mektuplarım ihale günü saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine 
satış mağazalariyle muhtelif tev di etmeleri muktazidir. Fazla izahat için mezkür müdürlüğe müracaat. 
semtlerdeki manifatura m.ağa- (5695) 

çuk ay müddetle a~·ık arttırmaya J., onnıu~lul'. Satı'i tapu sicil kaydın3 
re yapılmaktadır. Arttırmaya gjrmck istiyen (437) lira pey akçesi \' 
cekt.ir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul o}ll~ 
Birikmiş bütün vergiler belediye resimleri ve Yakıf icareı;i ve taviz ' 
deli ile tellaliye rüsumu borçluya aittir. Aı:ttırrna ~1-tnaınesi 26/5/942 ~ 
rihinden itibaren tetkik etmek isliycnlere Sandık Hukuk 15leri Serdo:' 
aÇlk bulundurulacaktır. Tapu ı;icil kaydı ve saiı· liizurulu izahat ta ~rt' 
ınede ve ta.kip dosyasında vardır. 

Arttırmaya girmiş olanlar buııhın tetkik ederek satılığa ı;ık~1·~ 
gayri menkul hakkında her şeyi ö,,renmiş :ıd ,-e telakki olunur. 131! ~ 
arttu·ma 27/7/942 tarihine tesad[if eden (P;n_;ırlesi) günü Cı:ığalügl_•1/ 
kilin Sondığunızda saat 10 dan 12 ye kadar :ı-·iipılacaktır. Mu'vaJ;:kat ıl 
yapılması için teklif edilecek bedelin lcrcihaıı alınması icııbeden ~ıı~ 
menkul mükellefiyE:tile Sandık <1lac;,ıgını 1.ıınamcn geçıni-; oLna.<:ı ş;ırt 
Aksi takdirde son arttıranm t•ıalıh .idü baki !.«intak şanile 12/3/942 tı1 

bine müsadif (Çarşamba) günii aynı ın:ıhaldc ve ayıu saatte son arff 
ması yapılacaktır. Bu arttırmada gayriınf'nkul en çok arttıranın iis\11 

bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabil olmıyan alıikad:ı.rlıır ve irrif 
hakkı sahiplerinin bu haklannı ve husu::.ile fai:t: ı·e masarüe dair iddiıtl 
nı ilan tarihinden itibaren 2.0 gün içinde evr;;kı ınüsbitclerile berab<'r rJ.1 
remize bildirmeleri laz~mdır. Bu suretle haJ...larıııı bildirmemi»; ol::ınlB 
hakları tapu sicillerile sabit olnuy<whtl' sat • bedelinin payla~nıaı;ııl<Y 
hariç kalırlar. Daha fazla malümat ..ılımık isti~ uılcrin 94.0/220'7 dosya 

11 

marasile Sandığımız Hukuk Jı:ıleri servisine müracaat etmeleri li.iııJ1 

ilim olunur. 

- D iKKAT-

EMNİYET SANDiô-I: Sandıkt.ın alımın gayri menkulü ipotek gosll 
ınek istiyenlere muhamminleı-imizin koymuş olduğu kıymetin 'Zo 40 el 
tecavüı elmemelc üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç verme!c sıı 
tile kolayhk göstermektedir. (5832) 

1. ~e"::!;!J2!;mi;yo!!~rı il!nları 
Muhammen bedeli (3205) lira olun 641 adet imdadı Sıhhl sBJl~l 

(9.6.1942) Salı günü saat (14,45) on dördü kıl'k b~te Haydarpaşad3 

binası dahilinde komisyon tarafından ıoıçık eksiltme usulile salın alınacs!Cı 
Bu i(e girmek istiyenlerin (240) lira (38) kuruşluk muvakkat ıeıılll r 

ve kannnun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadıu· 11 

misyona müracaatları lazımdır. 
Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağlblınaktad''' 

(5757) .1 
letlcı· bütçelerinde fıa.zlalıklar (Konya) - Muhtelif mü~ 
J!Ördtiğünü, halbu:ki ilcinci ve ü- lere yardım maddesinde Çoc,'Uk 
çilıwü derecedeki Müdafaa .büt- Thirgeme Kurumu ve Mıaa.rif 
çesinin artırılmasının lUzmmma Cemiyetine tahsis edilen 50 'bin 
işaret etmiş, ~eka.J.et bütçe- lira yardım para~ itiraz etti. 
sinde göroüğü tasa.rru.fu diğer Çocuk Esirgeme kurumu namı
V ekiletler iç.in falihayır addet- na Bayan Nıakiye ve Ma,ar.if Ce
tiğıni söyliyerek demişıtir :ki: miyeti adınıa da Faik:ihe Öymen 

zaları tıarnfuıdan mensucat tev· ==================================::::::==== 
ziatına ibaşla.nacktı:r. ------• Diğer ıtraftan memurların ev- • .. fi' SATILl.K 

"- Te-k arzumuz ve h'edefi- izahat verdiler. Ziya Geıvherin 
nuz. ordunun ibtiyıaçlannı temin suali üzerine Malive Vekili, yar
etmektir. nlğer masraflar dur- dım gören bu müesseseler.in Ma
malıdır. Fiy::ı.t. yükselmesinin ö- llye teşkilatı tarafından kont
nüne geçmek I.azmıdır. FevıkıaıUl- rol edildi~i söyledi. 
,ıe mnsrıı.flan istikraz yoluyhı. Milteakıben Maliye bütçıesi 
karşıl:nnak c;ok doğmdur." kabul edildi. 

Berç Tılı Jwr, bundan sonra Meclis, kıabul ettiği bir ~a.ra.r-
ia~ ve 1:ic::ıJ'C'L ı''lerinden bahset.. la bütçe müzakeresi devam etti
m.iş bilhnssa :Litanbul belediye- ği müddetçe her gün toplana
sinlıı bu husu~ta ıkafi tedbirler ~caktır~~-·~~~~~~~~~~ 
almadığını, i~e te..~kilatuıa alı
na.c><ık elemınnların ticaret aıe
r.nindc- yetirm:!? tecrübeli müte~ 
lliı.ssısla.rdan olmasını, hükfı
mctin buğday fiyatım biraz art
tJrma~ı mtina.s.ip olacağım, fe
yi:rJi yağınurlıaı·la _bu sene nfah
sulün fazla ol.acagııu, fakat bu
na rıa.ğnıen hari<ıten mübayı-ı.a
ya devam edilmesini, bazı işle
re ciheti a..c;keriye-.ni~ Y.ardımı
run çolf. yerinde ohıcnğmı süy
lemi..,crt.lı'. 
Zirai T-OŞkilit Ve Rulgaıistoo 

Halil Menteşe bu sene mahsu
lün iyi ve bol olacağı son y:ağ-ı 
murlu.:rdaın anlaşık'! mı, Pl k 
sene vaziyetine göre f'·:.ndiden 

Birmanya geri 
allnmahdır 

- Baş tarafı 1 incide -
ya, bizim \üte girmemiz ic;in ha
ya.ti bir noktadır. Birma.1).yayı 
geri alacağımıza katiy~ . emi
nim. Amerikan kuvvctlerının de 
buııada bulunması çok hoşa gi
decek bir h.ad:ise olacaktır. Bir
mmıyanın geri alınması işi tam 
şer.cilde ia.nzim edilmiş kuvvet
lerle baronla bilecek ciddi bir şi
tir." 

Stillwell'in ıefakatinde 104 

tere Jiş tevzii esnasında bulun- J t b ı B J d• • JJ" } Kullanılmış Saç Le\.·ha. Ve Fıçılar mıya.n w.tanrı ... 0ıar nüfus kağıt.. S 8ll U e e JyeSJ an ati ft Kulla.nılmış kalın saç levhalar, saçtan mB.mul elli ıkilolu!{ 
lariyle semtl;:deki iaşe büro- wew e+fl boş ve J..capaklı mürekkep fıçıları, bir miktar müstamhl kereS~ 
larına müracaat ederek mensu- ve hurda demir parçası arttırma :ile satılacaktır. İsteklileriJl 

Belediye hududu dahilindeki ~ooo yolların katran kaplanması işi kapalı 9) (12 k ad (Y · S&' ,,..,.t f1· ... ıennı· · - 1·a::bileceklerdir. nM~rdan başka her gün saat ( dan ' ) ye ar em . 
......, s» tuı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 73450 Ura ve ilk temi- ..,..- 1 efli- .. tl 11 ·· .. f' )efl 

Gıda maddelerl. de bu bila.ha_ n)01dunaruer.ş gine muracaa ama arı gorup ıyat verme natı 4922 lira 50 kurUBtur. Mukavele, eksiltme, Nafia İşleri umumi, hususi _ 

Sabahtan l• t ı"baren ve fenni şartnameleri proje keşif huMsasile buna müte:ferri diğer evrak 367 111emiıiı&>2iiiiiıiamrmEmmmm•mm•mı;aam••••-': 
kuruş mukabilinde Belediye Fen İşleri Mildürlüğünden veriJecektir. ihrıle ---- ------ - - ----- ----------da "gıhhyor · 10/6/942 Çarşamba günü saat 11) te Daimi Encümende yapılacaktır. Ta-
liplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ihale tarihinden sekiz gün ev-

Şehrimiz piyasasmıa. çı:ka.rllan vel Belediye Fen İşleri Müdürlüğüııe. milracaatla alacakları fenni ehliyet. 
410 ton pirinçle 4.000 tenek'e 942 yılına ait Ticaret Odası vesikaları, imzaJı şartname ve safre ve kanunen 
Turyağ Ve 5.000 teneke beyaz ibrazı lazımgelcn diğer Vl".Saik ile 2490 No.lı kanunun tarifatı çevresindfl 
peynirin bakkalla!' tarafın~~ bazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale günü saat 14 e kadar Daimi 
hıalka tevzi.ine bu sabah.tan m- Encüınene vermeleri lazımdır. (5727) 

baren. başlanacaktır. Her vatan- =========================================== 
da.ş ~k karnelerinin sol_ üst 
•köşesinde yazılı Mayıs ıkelime
siııi kestirmek suretiyle yanm. 
kilo pirinçle yüzer ~ram yağ ve 
peynir alacaktır. _ 
kişi vardır. Bunların ~""'<:ısında 
Amerikalı Tümgeneral Sibert, 
.Amerikalı, Çinli, Birmanyalı su
baylar, Birmanyalı kadın hıasta 
bakıcılar ve Amerikalı doktor 
Coegraves'in başkanlığında bu
lunduğu maruf sıhhiye heyeti
ne mensup üy~ler bulunmak
tadır. Stillwell görü.ş:ı.n.elerini bi
tirdiıkten sonra Çine dönecek
tir. 

Dağıtma Of isi Umum Müdürlüğünden 
Dağıbna Ofisi merkez kadrosu için 100---260 lira ücretli memuriyet

lere miıBabaka ile memur alınacaktır. 
• Müracat edeceklerin Memurin Kanununwı 4 üncü mddesile tayin olu

nan vasıflan haiz olmaları şarttır. 
Yüksek iktısat ve Ticaret tahsilini bitirmiş olanlarla Ticaret Liseleri 

mezunları, resmi ve hususi iktı~at, Ucaret, maliye ve sanayi müessesele
rinde vazife görmiis olanlar ehliyetlerine göre tercihan alınırlar. Bu g<bi
lere 3656 ve 3659 numaralı kanun hükümlerine göre ve Milli h.oı unma Ka
nununun 6 mcı mnddesile tasrih oltın<.ın müktesep hakları mahfuz olarak 
tayin olunurlar. Müracaatlar Aııkarada Dağıtma Oflsi Umum Müdürfüı,'\i
ae ve ta~rııda V.il.Ayet İaşe Müdürlüklerine yapılınalıclu·. 

Müsabaka ve imtihan gün1eıi VG ~arfüm ayrıca ilfın edilecektir, 
~377:1 - 5800) 

rr Yazlığa gideceklere ~ r -"" 
Hasır Koltuk IY .. S b~~ 

• ve mobilyanızı ~~ 
her yerden ucuz ABONE BEDELi 
İstanbulda Rwapaşa 
yokuşunda 66 No. 
AHMET FEVZİ'nin 
ASRİ MOBİLYA 

a::;as Ma~~za.sından alınız. Ki?:! 

,~:m:;g~~~QIOD!!EJGiZ;at~ . 

AKBA Kitabevi 
• Bankalar Caddı:ısi 

ANKARA 
Her dilden kitaı;, mecmua, ga
zete ve kırtasiye satış yer\. Her 
ilsanda k.itap sipari:ıl ve abone 
kabul edilir. Şubesi yor.tur. 
Telefon: 3377 
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ne:,redilstn nefl'edllmeain il 
ol14nmaz ve ziyamdao mes'ııll111 
kabul edilmez. 

8ahlbl: A. tcrrıaleddin Saraco~ld' 
Ncşrl,;.t MUdi!rü: M. Sarn! ,;.:ır~; 
E!wıılı1 ı,iı yer: (H. Bekir cı.ırııoYI' 
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