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Brz ve Bulgaristan Diinkii Meclisle Sıkı takip edersek . ' GeBeral Lukof'a. 80l'U'llll? .. 
• u111eri eereflle cevap wr
Iİn: Bulg&.I' mektep kitapla
nnda Türkler llleybinde kin 

w -- t.elldn eden .yr. 
lan ecnelıOeı- mi JMllllllardırf D h·ı· H · · 1 h· Adı· N ı· lkt· t 5 hh. v kAI t Gıda tevziabnı yoluna koymak a ı ıye, arıcıye, n ısar, ıye, a ıa, ısa ve ı ıye e a e - .. k.. I k 
.MekteıJlercle bu yolda tlelki
nat yapmm. ~ ecnebiler 
mi Bulgar maarif newareUni 
mrla.ımşbl'dır? Sofya radyo
sunun buihi takvim 8813thıde 
eski Bulgar - Tiirk mik'adele
lerhıin hatıralannı her gün 
caıılancbranık Bulgar \ıa
tan J..'1lhr:unanlaruu katleden 
Türklere karşı Bulgar gen~li
ğftn kalbl.oe Türk düşnııanh
ğ!JV sokmıya çalışmayı ecne
biler mi emretmişlerdir'? 

• v mum un o aca lerıle Düyunu Umumiye, Jandarma Genel Komutanlıgı, Tapu ve 
Kadastro ve Emniyet Umum Müdürlükleri bütÇeleri kabul edildi 

Vekillerin temennilere verdikleri cevaplar 
Yazan: HOstyin Cahl1 YllCIN 

Çok çocuklu ailelerin tahakkuk eden gardım paraları verilecektir. Gelecek 
seneye ait tahalıkulılar için de bütçeye /azla lalısisal ko11ulmuş'lur. 

~ski Bulgar Harbıye Na
U::. zın General Lukof, Zo-

ra gazetesimn 3 Nisan 
942 tarihlı sayı~ında "Biz ve 
Türk.iye" başlıgıyle çok dikkate 
değer bir makale neşrediyor. 
General makalesinin başında 
bunu eski bir mevzu buluyor ve 
böyle eski bir mevzuu tekrarla
d ğuıdan dol:ı.yı adeta özıir diler 
gibi bir hal alıyor. Ha:ıtkı var. 
Bu mesele üzerinde açık konu
§Ulmayıp da basma kalıp hil~
ler ve f kirler ileri sürülürse hıç 
bir zaman ameli bir neticeye 
erişilmez. Geçenlerde Türk ve 
Bulgar dostluğu mevzuuna baş
ka bir miinuebet!e biz de temas 
etmiş ve düşilndükletimizi hiç 
gizlemiy luzum görmeden an
h.tınıf}hk. Fakat Bulgaristanda 
bu TUl'k noktai nazarından bah
se ve onu Bulgar efkanumumi
yesine olduğu gibi bildirmiye 
kimse cesaret gösteremedi, ya
hut aa.ııaür izin vermedi. Her iki 
milletin kalem sahıpleıı bu ~ 
1ar 'altında konuşurlarsa ayni 
mevzuu senelerce te!krar edebi
lirler, eekitebilirler, fa-kat mev
cut aynlıkla.rdan hiç birini or· 

Maarif bütçesinin müzakeresine başlandı 
Ankara, 26 (Yeni Sabah Mu- vap vererek İskenderun ve Mer 

habiri Telefonla Bildiriyor:) - sinde gümrUk işlerinin yolunda 
Büyük Millet Meclisi bugün gittiğini, hatta bir kısım malla
(dün) saat 14 te toplanarak rın gidecekleri yP.rlerde güın~ 
1942 mali yılı bütçelerinin mü- rük muameleleri yapılme.k su
zakeresine de\'am etti. Düyunu retiyle ticarette kolaylık gös· 
umumiye bütçesinin müzakere,-

terildiğini, Berç TUrkerin liınan ı A!!!!!llel~--!!!!1!!!!'-l!l!l!!!!!l!!P"!!'!'!!!ll!'!'!'!"!!~ 
ıve gUmrük işleri ve depo vazi-

yeti biraz müşkülat göstermiş- M•ııA s f 
se de bunun da önüne geçilmiş 1 1 e 
olduğunu söyledi. 

(Sonu Sa. 3, &U. , de) 

ve kabulünden sonra İnhisarlar Pasifik harbi 
Vekaleü büt~esinin konuşulma-

Dolu cephesinde 
o 

sına geçildi. 
lnhism·lar Velı:iföıiu 

Rözl.eri 
İnhisarlar Vekili Raif Kara

deniz, Meclisin bir gün evvelki 
toplantısında Afyon Meb'usu 
Berç Türker'in beyanatına r.e-

Yeni ve ------·---
milhim 

bir_ karar 
tad:m kaldırmış olmazlar. . . ll k d 

General Lukof'un makalesini Çıftç•ye pu U Ve UÇ e-
iki kısın ayırabilinz. Binnci mirinl ucuzca satmak için 
kısım şin diye kadar ~ok defa z· t y k""I ti 
tekrar edilmiş \ e okuyanlan de~ ıraa . e • e. n_e 
ğil yazanl n bıle ta.tmiuuen a- salahıyet vertldı 
ciz almış gayri samimi teker- ft 

lem~erdir. Generalin tezi şu
dur: "Şimdi,e kadar ecnebi dev
letler Türklerle Bulgarları biri
birlerine tutuştumıakta kendi· 
leri için fayda görmUşler." 
Doğrudur. Buna biz de iştiraık 
ediyoruz. 14,akat Bul~arlar bu 
hakikatten ioabedcn d~rsi c:ıkar
mu lar mıdır? Asıl buna baka
bm. Geııe-ral mazidekı tahrik ve 

Yeni karara göre, pulluk
lardan Ankara tipi 25, 
Ege tipi de 15 liraya 

satllacak 
Ankara, 26 (Radyo Gazetesi) 

- Yarın, çiftçileri aWcadar e
J Sonu Sa. 3, Sü. 3 de) 

teşviklerin şimdi <le devam etti- -----------
ğini esefle kayded )<>!'. Onun bu şüncesiz insanlar değiliz. Biz in
esefine biz de iştirak ed lim. Fa- tibalanmızı Bulgaristandaki re
kat asıl esef edilecek noktayı 'aliteden alıyoruz. Bulgaristandıa. 
General L of gözden kaçırıyor. altı yüz bin Türkün, Türklük 
Bu dediğı entrıkalar bir hakikat bakımından mahvolmıya, sırf 

Japonlar Harkof'ta' 
Çinava'yı çevrilen 
sardılar Sovyetler 
Donanmanın 
himayesinde 

o > 

Döı·t ada daha 
lıgal ~dildi 

[A.A. telgroflanttdtıtt 
lıııldaa edUmiftir.J 

Kurtulmıya 
callltıor 

iki taraf son gay
rette dlJvB1il11or 

[A".A. telgroflamuı...t. 
Auldaa edUmifffr.] 

Alınan tebliğine göre, Har

Reisicümhur, 
dün B. Millet 
Meclisini 

Jereflendirere 
dairelerinde 

meşgul oldular 
~ 26 ()"em Sabaha 

1illiıilıılf ••• Wri tıelefonı. lıll
dlriyor) - Rftsleumlıar l6li 
Şef hna tnön\i bugün sut 
17 de Büyük Millet )leclishal 

~ ""' ~ wk
qı kadar clalftleriade nwşgul 
ohnoşlordlr. 

Vişiden gelen bir telgraia gö
re, Çinde muharebe §iddetlen

( lonu ... 3, au •• da) 
kofta Alman kuşatması mühim -----------

(&onu S.. a 8ü. IS de) 

Kirbttıe Oynıyan ~üun Marifeti 

Beşiktaşta dün 8 ev 
16 dükkin yandı 

$1\fya'ya göre 
o 

Zafer 
motörü battı 

D. N· B. ajansı motörOn 
bir Sovyet denizaltısının 

hOcumuna uğrad•tmı 
bildiriyor 

olmakla beraber, Bulgarlarla Türk ve Müslüman olduktan i- iJğ/e ilzerl baŞ/llJBn yangın ÜÇ aaaf 
Tftrklenn bırıbirlerıne yaklaşa- çin fena ve haiksız muameleye ,.n '"• Motör, denizaltıdan 
mamalarının asıl sebebi Bulgar- uğramıya mahkfım bulundukhı- devam etti ve gilçlllkle siJndBruldu 
!ardır.Eğer Bulg~ristan da. Tilrk nnı her gUn görürsek Bulgarla- aldan ÜÇÜnCÜ bir 
lerle dost geçinmek için gerçek- ra karşı kalbimizde dostluk du- Dün saat 12,47 de Beşiktaşta Sinanpaşa mahallesinde 16 •

1 
. b f"I 

ten bir arzu mevcut olsaydı hiç yamayız. Bu redite mevcut iken dükkan ve 8 evin tamamen kül haline gelmesiyle neticelenen bU- f Orpl ISa 8 1 8 
bir ecnebı entrikası buna. bir sed başka türlüsünü söylemek lmr- yük bir yangın çıkmıştır. Yangın, bu mahallenin Köprübaşı cadde- • b I 
çekemezdi. İki ko.nşu a.rıa.sında şılıklı bir 'komedya oynamaktan sindeki 24 numaralı halen boş, Ziya'yaı ait dUkkinın arkasmdıa. bu- a mış ... 
Generalin bahsettiği "Asırlık başka bir şey değildir. lunan yumurta ardiyesinden zuhur etmiştir. Ateş, evvela bu dük- Sofya, 26 (A.A.) _ Tlh-k 
nefret" ecnebi entrikasiyle ya- General Lukof'un iyi niyetle- kinı sarmış, sonra 28 numaralı Sabrinin evine sirayet etmiştir. banduıaılı Zafer motörü, 23 Ma-
raWmış olsa bile Bulgar Şovi- rinden şüphe etmlye h~ım ------------ J)iğer taraftan döşeme tamir- yıs sabahı Zerevo yakınında 
nıstlerinin ve Naayoııalistleri- yoktur. Bundan dolayı derim ki zifesini üzerine almış olduğuna 1 cisi Mustafamn 22 numaralı Bulgar sahilinden 1.800 metre 
nin, resmı Bulgar hükumetinin bu iyi niyetlerin boşa gitmeme- işaret ediyor. Evet, eski müc:a- dükkaru. da y~n~!ra başlamış- mesafede bir Sovyet .denizaltısı
gayretlenyle, ıardıarası kesilıni- si için Generalin başka. bir va- deleler artık bir tarih olmak la- tır. İtfaıye yetıştıgı zaman yan- nın taarruzuna uğramıştır. Sov
yen Ç'illışmalanyle yaşamakta- dide çalışma.sı li.zımdır. General zımdır. Fakat maatteessüf ol- gının.! AkareU:r ve ı:~i~am yet denizaM.ısı üç.torpil atmış ve 
dır. ecnebi entrikaları aleyhindeBuka

1
- mamıştır. Bulgaristanda Gene- sokıagı o_lmak ~ ı~ ~tıka- motör, üçüncü torpilin isabetiy-

General Lukof'a soranın! Ba- lem kullanmaktan ziyade - ral ve onun gibi düşünenler bu- mette ılcrledıgını goı~~Ur. le batmıştır. Mürettebatı teşkil 
na askeri şerefiyle cevap ver- gari&taıı hUkümeti ve Bulgu ef- na çalışmalıdırbr. Bugtmkü ne- Ateş, ancak 8 evle 16 ~ükka~n eden dokuz kişi sahile çıkmıya 
sin: Bulgar kitaplarında Türk- kinumumlyesi üzerinde mUes- silerin üzerinde dostluk mü.o&- yanmasından sonra onlenebil- muvaffak olmuştur. 
ler aleyhinde kin ve nefret tel- sir olmıya baksın. Bulgar dahili sebetleri yaratmak vazifesi var- miştir. ------------
kin eden sayfaları ecnebiler mi politikasında biz TUrlderi Bul- dır. Fııkat Bulgıaristand& kimse ~ve.dükkanlardaki eşyadan Paris'te karışıklıklar 
yazmışlardır? Mekteplerde bu garlardan uzaklaştrNn, biz bu vazifeyi benimsememiştir. bUyuk bır kısmı kurtarılmış, bu 
yolda tE>lkinat yapılması için ec- Türklerin kalbini her dakika i- Bilakis eski düşmanlık muttasıl arada at'e!!in tehdidi~e maru_z 
nebiler mi Bulvar murif neza- zap içinde bırakan TUı:k düş- körüklenmektedir: Ecnebiler ta- kalan Beşıktaş Bel~y~ Tahsil 
retini zorlamı3lanlır? Sofya manlığına nihayet verildiği gün- rafınd.aııı değil bizzat Bulgarlar ve Tahakkuk şubesı bınası da 
radyosunun tarihi takvim saa- dür ki hakiki bir Türk - Bulgar tarafından. ' tahli••e edilmiştir. Yangın. saat 
tinde eski Bulgar • Türit mu- dostluğundan ve yakınlığından Makıalenin daha mühim tıelik- 15,30 a kadar sUrmtış, Vıalı, po
cadclelt rinin hatıralanm her ha!~ imBuklangarolanlur. kendimizden ki ettiğimiz ikinci kısmından lis ye i~ai~e mU.dürleri yangın 
.... n .. c nlandırarak Bulgar 'va- ~ a.-·hsedec •· yenne .......... ;şlerdır 
f;UU uzaklaştırncak biç bir hareket- yarın ua. egız. 6~~ • 
tan kahramanlannı katleden te bulunmadık ve bulunmuuo- Bii!Jeyln Cahid YALÇIN (Sonu Sa. 3, au. 4 de) Türklere lka.rşı Bulgar gençliği- ,, 
nin kalbine Türk düşmanlığını ruz. Ha.tti diğer Balkan millet
sokmıya çah§mayı ecnebiler mi terine Balkan StatUs que'sun 
emretmİ§)erdir? Bulgaristand&· muhafaza esasına müstenit bir 
ki alb yüz ıbin Türk'ü hemen be- misakımız varken bUe Bulgaris
men köle halinde yqa,tmıya, tana dostluk gösterdik ve onun 
bunları cehalet ve taassub için- haklı taleplerini imkin müsait 
de mahpus tutmıya, bir Türk olduğu derecede teyit ve mUda.
liseai 4t1Çtırmamıya, bir Türk gıa- tu.dan geri kalmadık. Bu haki
zetesı yaşat.mamıya Bulgar hU- kat'e tamamen göz yumup kaba
kümetfni sevkeden &mü ecnebi bati ecnebi en.trikalarma yilikle
entrikası mıdır? Garbi Trakya- mekten ne fayda çıkar? General 
ya son za:ına.ıUarda giren Bul- Lukof makalesinin bir nokta.
gar kuvvetleri; ileri gelen, sınd&, yaranın \berine parma.
uyıarıık Türkleri toplayıp onlar ğını teş_,düfen koymuştur. "Bul
aleyhinde şiddetli muameleler gv istiklalinden evvelki deYre-

i'! de hu"·kum·· sur·· en Türk - Bulgar tatbik etmiye ecneb" entriKaları 
mı mecbur etti? münasebetleri bugünkü nesiller 

Bız, Bulgarlar h kkınd ki ec- için bir tarih olmuştur" diyor 
n i telkinlerine kapılarak ka- ve bugünkü neslin devamlı dost· 
n b olacak kadar du- luk münasebetleri Y&N.tmak va-

Kan Kalesi, Ejder Kalesi, Berber Kalesi 
gibi " Hlverzemin ve billOru Azam ,, da 
• bir efsanedir. Fakat ••• 

] HAZ.RETi. Ali ( 
islim tarihini bu efsanelerde gösterdifl kahramanlık
lara benzer kahramanlıkla lı beunmiştir. Arkadaf'mıs 

Muharrem 2'eki Ko--gınal, yakında bunları 
• Bize anlatacaktır. 

Yakında ,, YENİ SABAH" da 

o 

Fransız gençlerh 
"Mareşal! Biz 

buradayız,, diye 
baQırdılar 

Polis bir cok 
kimseleri tevkif 

etti 
Londra, 26 (A.A.} - Alınan 

kontrolü altında bulunan Paris 
rad~una göre, Pariste Üniver
site mahallesinde birçok karı
pklıklar olmuştur. Çarpışmala
ra bazı fUpheli şahısların iştirak 

(Sonu la. 3 80 7 de) 

Bazı bakkallar diJn başlıyan dağıtma 
da gine lıilçük bahanelerle 

mızılıcılığa başladılar 
!Mayııs ayı için piyasa.ya çıkarılması ka.rarl8*tırı1ıan pirinç, y 

ve peynirin halka satılmasına dün sabahtan itibaren ~W1DIDlll'lll 
Geçen defa, ınaydut bakkallara dağıWan yiyecek maddeleri, bir'. 
sun yurtdaşlar tarafından tedarik olunamamış, bu haksızlığeı 
bakkal sayısının az oluşu sebep teli:kki edildiğinden bu def& 
rinç, yağ ve peynir şehrin bütün bakkallanna verilmişti. 

Filhakika, bu dem bUtün bak-

~~ara e~ verilmek ist_en-1.Kors·ıka'da 
mışse de yıne bazılan tevzıat-
la me~gul olamıyacaklannı ileri 1 
s~rerek m~ ~amıslardır. B;u numau·ışler 
yüzden tevzı..ıt yme mahdut bır ~ 
bakkal zümresine inhisar etmiş-
tir. 

Dü.lllni Mamara M ı 
Tevziatı yapan bakkallar areşa Keitel 

muıaıyyen bir kısım olunca, halk T bl 
için tedarikten dün de m ış4<.ıi- r a usa 
Jit başlamıştır. Bazı bakkallaıın gidiyor 
yine küçiik bahanelerle mızıx
cıhk ettikleri görülmüştür. 

* Dün Marakaz vapurunda ça-
IJ.Ş811 T4lhsın ve Selihattin adın-

ltalya Veliahtı 
o 

da iki okuyucu nıatbaam·za ge1. Aı;kere " yeni imtihanlar. diler. ş.ntlan söy~ler· 
"- Erzak almak icin Cağal- hazırlammz,, dedi 

oğlunda b~ kıkal Saide gıtti'k : 
"Kalmadı hepsim dağrttık ! ' 
dedı. !sta.'lht J Erkek Lisesi kar
şısındaki. bakkala da baş vur
duk. Ayni cevabi ekhk. Ne ya
pacağımızı bılmiyonız." 

* Yeni Sabah - Anlaşı ıyor k", 
bakkallara tevziat yapmakla ış 
bitmiyor. Bu tevzıatı mahalline 
maanıf bir sekle sokmal lhlm
dır. Ekmek k mesivle m nta:ka
smdaki dileJığl ba.ikaJa miıra
callt ~tıeek olan v t ı d .. şın eli 
boş dcndUrlilmeınesi 1 m daha 
cezri ve daha Jc...t"i tEJJ:Nrler a.1-
mak li.zımdır Tcvzıat ışıyle ug
raşmak istemiyen bf\ k.illann 
temerrütlerin de h'l.ıı.lı bulmak
ta mazuruz. Bir mille-t dava
sı yolunda yan <:;izenleri sıkı ta
kip edelim. Ciddi kontrol. her 
halde şu uğrunda çok emek ver
diğimiz gıda tevziıatını yolıına 
kıoya.cak ve \Yjyle bir m ·sc.-le kal
mıyacaktır. 

---4UI-'----

Londra, 26 (A.A.) - Başv~ 
kil J...aval ParistPn Vi~ye ooı-. 
müştür. 18 belediye reisi ile göl 
rnsmelerde bulunacaktır. 

Roma radyosuna göre Kon:ıi 
kada bir nümayiş )'lal>tlmıştır. 

ltıtlya Ordusu jçi• 
Yeni İmtihan 

Vasingt.on, 26 (A.A.) - Va.
şmgtou askeri mahfillerind .ı1 
zı önemli dt.-ğişiklilkJerden ba.b.. 
sedılmekte ve bunların aakerl 
mRhiyet alabilecekleri tahmin o
lunmıtktadır. Feld Mın-eşa.l Kei
tt>"l n <liin Romaya vardığı ,,. 
Tra.hlusa gitmek niyetinde ~ 
Junduğu Romadan bildirili~. 
İtalya Kralı San Remo'ya iPE 
mi~ir. Ve Veliaht bugün ltal 
yan pipde$ine hitap eden · 
mesajm<la: "Yeni imtılnmlura 
ayni zamanda. yeni zafer la ı · 
nna hazırlanınız." demi.·tir. 

8. HA DAR AKTAY 
1
Moskova B. Elçimi:in ya.kında menıu 
·yet yerine gideceği haber veriliyo 

Liman lscileri hakkında yeni hükümler 
' f "veni Sabah., m Ankara muhabirind~n:f 

* M •zanen memleketimizde bulunan Moskova Büyük El
çisi Hayda.1 Aktayın yakında teda\ U!inı bitirert:k ı.nemuriyeti 
yerine döneceği öğrenilmiştir. 

Asker ailelerine yardım talimatnamesı 
* Dahiliye Vekaleti asker aıleleriııe yard'm hususunda ye

ni bir talimatname hazırlamışbr. Bu, yakında. vi•ayctıere teb
hğ edilecektir. Bu talimabıame ile bu hususta yar.ılmış olan 
tamimler vilayetıerın sordukları bazı sualleri cev&piaudırmak
tadır. 

Devlet limanları işçileri * Devlet Limanları İ§letme bütçesi Meclis ruznameain:> 
alınmıştır. Bütçe yekunu 5 milyon 645 bin lıradır. Bütçe layi
hasına göre Devlet Limanları idaresi 500 bın liralık malzeme 
stoku yapabilecektir. 30 Ağustos 936 tarihinden evvel işe alın 
mış yahut muhtelif dairelerden devredilmiş bulunan kara deniz 
ve atelye işçileriyden vücudundan istifade edilcmiycceği sıhhi 
muayene sonunda anlaşılanlar tesfiye edilebileceklerdir. Ancak 
bunlardan hizmeti on seneye kadar olanlara 120, on seneden 
fazla olanlara 150 lira hesabile bir defaya mahsus olmak hı.e
re tazminat verilecektir. 

Terfi eden Valiler * tkınei sınıf valilerimi7.den Manisa Valisi Akif İyidoğan 
ile Kastamonu valisi Mithat Altıok birinci sınıf valiliğe, tıçUn
cU sınıf valilerimizden Giresun Valisi Muhtar Akman ve Kırte
hir Valisi Baran ikinci sınıf valiliğe terfi etmişlerdir. 

MOnakallt Veklleti taşandı * Atatürk Bulvarında iki binayı işgal eden MUnakaW: 
Veklleti istasyonda yapılan yeni Devlet Demiryollan binasına 
nakletmiştir. 

lzmir Belediye Reisi * İzmir Belediye Reisi Reşat Leblebici bugün şehrimize 
gelmiştir. İzmir Belediye Reisi fzmir halkının bağlılık ve say
gılarını Milli Şefe arzedecek ve 12 inci Enteınasyonal Fuar ha
zırlıkları ve Fuarın devamı müddetınce temini lazım hususlar 
hakkında alakadar vek&letlerle temaslarda bulunacakbr. 

• 



SABAH 

uan: C. PETR1E Bt. - 'i. 9- Çeviren: H. Cahid YALÇIN FY Bu i gerek Pa.rl9 gerek 
Berlın üzerinde çok tazyik 
yapb. Kendisini tetkik eclenle
.ıin pek azı bu yoldaki vesika
ları tef.kik zahmetine katlanmış 
tır. Bu işt.e, Mr. Chamberlain 
gayet kati olan M. Berriot'ya. 
gerek Protokolun gerek tcda-

lttifük:m, lngiliz .efkarı uma 
miycsi bakımından, hiç mevzuu 
bahsolmadığını söylemiş ve iş
pl altmcbki Alman toprakları
nın tahlıyesi lilzumu üzerinde 
ısrar etmiştir. Buna. mukabil Dr. 
Strcsemanıı'm Kemora.ndumn 
üzerine miistenit bir misak im
za etmesi vaadeyliyordu. Frnn
sı kı 1 bu tebl gi iyi ka.r
~ılamaldmı çok uznktı. Fakat 
lngıl ere ıle arasının açılmasını 
goze al dan, kendisi için. ne 
bel ır ıs ese, bu talebe muvafa-
kat ekten a yapılacak 
bir } olmadığını takdir tti. 
Mr. berl n de Fransanın 
lng tt.ereden aynlmak iBteğınde 
oJnmdıgım anladı. 

Harıcıyc Nazırı Pnrı en wn
ra nevreyc gitti. Orada Pro o 
k un bertaraf edilm i ma;e -
m landa sondaj yaptı. .Bu 
vı•sikanın Mılletier Cemiyeti i-
'61ID amln şöyle durı;on, 
b I uva.ze "ni bozdUoiru-

ı r· ü dcği;tirdiginı .. y
muhata.plnnnın büyük bir 

Jo omın muhak m ini M. 
Bcrrrot'dan daha 1y 'Jrn.rtı>ıla.ma
mı lardı. Fakat herkesin içinde 
d d tle aleyhinde bulwı
<luklan halde, hususi surette 
km w b I.ları zaman bu ](adar 
il ıt ik erini gösteren i-

er ·s d -ildi. 
r. C mb lain, U!lıliler li

~·rı f'I t ıırının İngiltere 
taı: ında:n ,garauti:>.i mevmu
bah olmadığını söYiem .t sure-
tivle tesır yaparak bir m · i-
çin ü eı:-eyi ilerletme r-

b 'du • gibi İbı.lyarun 
n il h~ tini de temin eyledi: 
S yor ussolini misakın ı:m-
1 l Cemiyeti · n nezareti al
tll I· ulmasını tavsiye ede· 
.cc dax ilerı gitti. Bu kom~
masını Mr. Chamberlain Cenev
redekı faalıyetlen lı.; büyük bir 
y r tnt u ve cemiyetin çok kere 
J."'r !.llSJZ '\:C Alm faydalann
d ı bir safha arzc.tti Meclısin, 
D üzlü Topl utısı dünyanın 
d"'vl t adamlarına, tilletlemra
sı hı bır buhran ~lid edilme
den o dakikanın büüiıı mcselc
le ini mü :akere imkanını verdi. 
Milletler Cemiyeti küsufu uğra. 

beri, bir devletin lınricıye 
nazırı d ;;er bir 'letin bn.rici
y ııazııiylc, dünyanıD yarısının 
matbuatı birb.iderivle münaza
ay.a. tutw;madan ğörüsilliiyor
du. Fakat Cene.vı·e gibi bu fi>
rüşmclerin binnisbe sakin bir 
ha:va içinde vukua gelebilmesi· 
.ni temin eyledi. Şüphesiz ki bu 
keyfiyet liilJetlcr Cemiyetinin 
SJY • sahada arzettiğı fay&:la
ıı n en ufağı değil lir. 

Cenevre başka bir §eydi, A
vam Kamarası başka şeydi. Mu
halefet, hükfımetin umumi su
re c harici siyasetine Proto
koldan '.\0azgcçilmesine b.rçı u
mıuni b:r hucuma eçti. 

O zaman, harrcıye nezaretin
de eski bir parlamentocunun 
bul ma nıo faydaları meyda
na ıktı. Mr. Cha.mberlam mu
hnfnmkar ckserıJete hitap et
mc>kten işe başladı. Protokol 
jm?..J,Jauacak o.ursa bir Britaıı
Y• ,· kümeti için pek dar bir 
ha t a.hası bırakılmu; ola
c:ı. • , y yeti ürerinde uzun u
zu d ı duktan sonra, sıyascte 
tut.bik edildiği zaman mantık'a 
hı" emnıyeti kalma<.lıgını ve bü-

iı 1ngihz tarihinin bu hususta 

Yakında tesbit edilecek 
her gün gazetelerle 

macılar 

olan 
ilan 

azami fiyatlar 
olunacak 

topl 

tini gösterdi. ~ çoğu 
Almanya t.ara.fın.dan geldi Hal
buki asıl teklif Berlinden çık
mıştı. Batti Ba.ı;iciye Nann A 
vam Kamarasında Dr. Strese
mann'ın memorandutımnU mü
dafaa ederken bir hiidise Oldu 
ki, bütiin mü.zakeroleri aldın bı
raka.bilirdi. Galeriden Hariciye 
Nazırının nutkunu dinliyen Al
man Sefiri müzakere devam 
ettiği sıra.da yanına geldi ve Şar 
lô Avrupa.dan bahsederken pek 
ileri gitmiş olduğunu söyledi. 
Mr. Chambcrlain bu tUrfü tch- ~ ~~e sebze Ye bi~assa turf~d.a meyn. fiyatlıtrınm yükselmesi iberine B ediye 
d'ilere kulak asacak kimseler· İktma.t MüdurlUgu_ şehrin m~htelıf seı:ntlennde se ve meyva fiyatlarını tetkik etmektedir. Ya
den değildL Derhal Alman dip- ~ t.ctkiklere gore mahtelif :tlerdeki seme ve meyva fiyatlarının değişik olduğu götlllmtii-
lomatına döndü .ve bu sözleri- ----------- Müdürl"" · m.ııhtclif seıntıerd 

sebze 'e mcyvaJann iı.r.am:t satı~ 
fıyntlarını t bite karar~ 
tir. Bı.ı !'·yatlar her giin gazet&
lerle ilan edilecek.tir. 

nin Almanyanın siyasi hedefle
rini t.nldben Şarki Avrupada is
tediği gibi harp yapmak hnkkı
nı muhafaza etmek istediği ma
naınna mı geldiğini soı du. Böy
le ise, derhal kama.raya döne 1 

Erzakı istediğine satan 
mutemet (!) bakkal 

cek, Alman niyetleri hakkında--------
inen amf r to Jamyor 

Yarın Be. diye İktısat üdür 
lüğünde şchrimfadeki bütün si
nemacıların iştirakıyle bir top-
1 tı yapılarak s• ema.la.rdan a
lınan vergilere yapılacak 7.3.lll

Sarıyer.do mutemet bakkal 
lardan Şemsettin halka tevzi et
mek üzere dığı gıda. maddele
rini istediğine sattığından ya. 
kalannrnk Mint rorunma Mud
dciumuroiliğine teslim edilmiş
tir. 

yanılmış olduğunu .söy iyerek 
istifasını verecekti. Sefir bu teh 
dit karşısında ıfu an vazgeç-
. ve bu suretle Almanya ken

disinin Şarki Avrupa po ·tiknsı 
hakkında Hariciye Na.zırıruu 
tefsir tarzım kabul eyledi. 

Radıse Alman diplomasisi 
hakkında tam bir fi r roc k 
mahıyette:iır, istismıi bir . ey 
değildir. Almn.nlaruı en .na.kul 
ol8lliyle bılc mlızakc.re etmenin 
zorluğunu gösterir. Dr. Strese
mann'ın 'bu en makul Almanlar 
arnsına thnl cdileb.lece.lri mu
ba"kka.ktır. tngı1izler bir n n.
kcr yı bır nevı a.lıH ven . t ::ık
kı ederler. Bunda. iki t r f da 
bir şey verip bir a y ası 
z.aruridir. Alman at" naz.ar ııda 
ise bır ruii?.akere bp· k ı i hn
rckettir. Bunda bütilil tabıye 
tefovvııklaı •nın ele g ·iı ilmcsi 
son derece l mühim bir kc-yfi
y~ttir. B ·ıdmı b ka, Al la.."'l 
har" ciy e dn.ima bir Count 
Ho stciıı b w r ki l-ıgiltere !i
le her ·· u uı.bF.mayı berbat 
etmeğe h ·zrur. Ha:.ulı, mil7.n
kereler deıam etti. Bir aralık, 
Alma.oya .Milletler Cemiyeti fı. 
zasından olduğu zrunan, cemi
yet m·saknnn 16 ıncı mnddesi 
mucibince, k eti.sine hUeı-uSi bir 
muamele yapılmasını talep için 
müda.faasız bir va.zıyette bulun 
m:ıdığını ileri sürdü. Halbuki 
bunun arkasında gizli olan so k 
kendjsine pek fayda vermiş o
lan Rl s müzaheret.ini kaybet
mek Jmrkusu idi. Başka bir ve
sile ile, Alman hükfuncti Mıllet
ler Cemiyetine tamamen iltihakı 
keyfiyeti üzerinde tereddütler 
göstermeğe başladı. 

Kendisine herhangi bir misak 
yapılabilmek için bunun kati 
surette el7.em bir şart olduğunu, 
yoksa hiç bir m·sak imza.lana
mıyacağı bildirildi. Bunun üze
rine, Almanlar işgal altındaki 
topraklara dair bazı şartlar im.
bul ettirmeğe kalktılar. Berlin, 
bu noktalarda m~fıp olunca, 
her şeyden evvel harp suçu mn
sele .. in in halledilmesi lazım gcl
füğini s5y1cai. Onl~n böyle 
:r:u.zıkçılık etmelerl Harlciye Na 
zınnın: "Alman lıükümetini, 
kayıt.sız bir 'kadın gibi, son sö
.ze sahip olmalıdır,, diye yazma
sına sebep oldu. 

Bunlar yetişmiyoımll§ gibi, 
Alma.o Cümhur Ba§kanı inti
b.aba.tı Mareşal Von Hinden
burg'un zaf jyJe neticelendi. 
Harp milcrilnılerinden ve koyu 
hükümdarcılardan birinin bu 
galebesi Almanyada eski tcı ti
be dönmeniıı ilk adımı gibi te
lakki ediliyordu. 

aan so ra yeni sinema fiyatla.- --------...----

Dün bir sütçü ihtilu\r n t Y:k~;kti(ifisi lr Ok U J UCU 
yaparken yakalandı y Öfisinin ~pnam o· . 

Bazı Açıkgözlerin 
bile yolwı aptık 

lan an a ılıyor 

etrafında görUşiilmek rı;r:e dün caa - ıyo r 1 : ' 
Geçen hafta Fiyat Murakabe Vali \ e Belediye Re.:mnin riya- ' 

Kom· u yoğurt.la.rıc. 8.:aıni seti altında b!r toplantı yapü- Alakadarlardan ıstlrham 
satı§ fiyatlarını t.e.sbit e~ IIU9br. T'!plantıda köylünün bu ediyorum 
Bu listeye göre, tam yağlı taz.e aylarda. tuccar hesabına zaten • 
Silivri yoğurdunun perakende ç_ıılışmakt.a bulunduğu. istihsal Mltlan Kattdı klSyUl\d11 Maroı 
50, kaymaklı taze silivri yoğur sahalarının öte<lcnbed malfun Gazı Ahmet At .. yu.ıyor: 
dunun da 85 kuruştan satihna- olduğu, binaenaleyh Ofisin mUn:i ''Ben Seterbm'llkte Canaltluıle 
sı 18.zmı gelirken yogurtçula.ruı künsc başka bölgelerde istih· lfurplerhıde yaralanar:ık bir gö-
35 kuruşluk yoğurdu 50 ye ve salde bulunması mevzuu etra- zünu kaybetmil maliı.l bir nske-
50 kuru.sa satılması lizımgelen fında görüşülmüştUr. Diğer ta- rim. Köyüm~ çevresinde tnhi
yoğurdu da 60 kuruşa kadar sat raftan Mahrukat Ofisi blr u- sarlar ser bnyill!I mahdut scrma-
tıklirı haber alınn: ıştır. mum müdürlük tara.fından id&- ıycli bir bakkal~ t.'lnfındcn 

Bnnun üzerine Fiyat Mura.- n! olunacaktır. yııpıh:uıkttdtr. ~ teklif e-
kabe Bürosu yoğurt fiyatlannı dcceği her şe,ri ayni suretle ka-

tetkike ba.5Iamışbr. Yan!ı~ manevra yOzünden buıe hazırınl. ~ tnhlsarlnr 
B d d- L.. T Umum Müdürlntüne de resmen 

. u R!a ~ un .. aleti ~de- S<lför Sıtkmın idaresindeki milracnatta bulunmuştum. Bu ba-
sınd~ Siltevı_ sahıbı ~vn K&- kamyon dün Beşikta.şta Şehit- yillk herkesten evvel mali\1 bir 
laycı:ııın y.olfyrdun ~osunu 60 .Asını ca.ddesmde yaptığı yanlış ııs.'terin hn'.klo ~ ızıld.ir? AIA-
kuruşa sattıgı tesbıt olunmuş- bir manevra yüzünden tütüncü kadar veWe.tin bu haklı dile!i-
:t:ur. Karniğin dükkfınma çarpmış- me makes olmııruıı lııilrhaın eai- ı 

El konan yag"'lar tır. Hem dükkin hem de kam- yorum.,, 
yon hasara ~-tır. ------------= 

En>elce beyannameye tabi 
tutulan bazı cins zeytin yağla- 6 I ' 11 11 k 
:=:~ls;;~~.:; r--- B ıngorumce a 'OHSI--, 

Vilayetten Ttib'liğ Edilmiftir: 

25/3/942 tarihli vilayet teb
liği ile beyana tabi tutulmuş o
lan ?.eytinyağlardan: 

A - Ecnebi maddesi yüzde 
yarımı geçmiycn lampat yağla
rı ile; 

B - Yüroe beş ila yüzde sc· 
kiz asitli ve aza.mi yüzde bir ec
nebi maddeli sıra mallarına Mil 
U Korunma Kanwıuna istina
den Ticaret Vckfiletiııoe el kon
muştur. 

Keyfiyet allkarlarlara. tebliğ 
olunur. 

dınilarının gürültülerini getir
diğini işitir gibi oldUlar. Y&va.5 
yavaş bu gilrü.ltüler yatı.şu. 
Çünkü ihtiyar askerin kendi 
memleketine ve bütün dünyaya 
indirdiği hilekar darbeler sekiz 
sene ~kilecekti. 

Mıuı.mafib, Almanlar çok çe
tin iıfcler de IFra.nsızlar da hiç 
yumuşak değildiler. Berlinin, 
niyetleri hak.kında tabii olarak 
emniyetsizlik besliyorlardı. Al
man muhtırası.na karşı cevap
larını bir sualname §eklinde 
vermekten onlar çok zorlukla 
vazgeçirilcbildi. Çünkü böyle 
bir mukabelenin fena tesirinden 
içtinap etmek kolay olamazdı. 

Bir hiç yOzOnden başlıyan gürOltO tokada 
te meye· ve taşa binince gelin dayanamadı, 

görümcenin kafasmı yardı 
B n gtlin görümce dınltısmı ı.. 1annda bizmctçillk yapıyorum. Ko 

tnnbtıla blıs bir !det zannederdim. canun mallarını sattıiı gl.bı baksın 
Yanılmı mı dofr\ısu. çoeuguma da m,.or. 

D ın Su1tan.abmet 'Oçöndl SUlh Evveli gün ayni mevzu il2elinde 
Ceza ~ahkemesinde K.ııstamenu- yeni blr münakap, bf,~mış, Şaka 
mm koyfindcn r:elın~ b!r ıPOmat maka, ,atız patırdm derken iş yum 
ile gelinin afız.la baslaY1P kata ıoz rula, tekmeye ve taea binmıı;. 

ynrma.ğa knaar varan da-..18ruu Cellllı görümce aUamııı gclini
dinlcdik. Görümce kMM1 boylu, ab- nin ilzerine vurnuııı tokadı, ntmıi 

.lak yüilu, üstü ~ pejmClrde bir tekmeyi. Bununla da hırsını ye
kadın. Gclln de üst bati iUbariJie n~ bu ıseter ~ sarılmış \'e 
ondan :farklı det 1, yaınız reogi es- ..kadının bacak.lanm yaralaınJ.:J. A
mer, boyu ur.un... - raya girmiller, yine olmamış, ar-
Huı;ura a}mdıldarı znnuıa Wktm tık gelin de illall~ demiş ve o da 

barnnıiliı.rını 1ek1il eUi. a.tbuce yapışmı:; tasa. verm.lıJ gôrümcenin 
ter ter :tep.i.niyac. ölUnlnı .Yine i>a- ar.kasından ~ ,gelmiş yarmış ka
rışmanı. benim namusuma r.ıylcdi, fasını görümce hanımuı"" 
üstclik te kafamı yardı. Di;Jorck.ı. llfiltim tırunlb icabmı dilşündü, 
Gelın biraz inaaflı galiba. Barış- c\·vell görümcenin taarruz ettiı:ini 
mu- -çoktnn razıydı 1'nkat otmadL. '\'e selinin de .somadan tnsıa ,görüm 

E\·rak okunduktan oonra ıah1t- t•enin kafasını yardı.tını sabit gô
lcriıı dirilenmesine başl:ınd.ı lleae- rerek, görümcenin ,tmıi beş Ura 
le bir çocuk yilztlodcn çıkmJ.ı. Ge- ıcllnin de 16 lira 'll!ır pnra ccza
lin kocası öldilkt.cn 60l1rıl ild çıocu.. sına çaı:ptırılnıalanna karnr verdi. 
ğunu yanına almll, biris!.ni &ılrl1m Korıdorn çiktıklan zaman, gti-
ccsıne bırı:ı.bnış. rfunce aleyhinde '86yllyen hitle-

lddınyn göre 938 yilmdanberl rin arkasından ba1m3'ordu: 
çocu a bakan görümce 90ll zaman- - Allah be!Arun versin, ne yir
lnrcla vazıyetin bmıilinasmdan P- mi beş llruı veririm, ne de hapls 
kliyct ederek evlidını rumımnı ıe- yatarım. Hem dıı.vayı teıeyiz edece 
linine teklı.f etmiş. iim. ıhem de sizin TRlzıncı phitlik 

Gelin, ben 1staribulda el kala- yaptığınız iı;in dava aça~ım ... 

s 
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k •SlDi lın.klı gÖ tcı diğini SÖy 
le sureti:Y le taraf tn.rlarınm 
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larm müzalıeretini temine mu- de&riştirecek; orada bir müddet l H 1. N T Es ~ ~ 

Pe.rıs ile Bnikselde ıtellişe dü • 
şen halk baharın son rür,gfu·la
nnın şarktan askeri yürüyüş a- (Ar~ QIT) 

bizi muhakkak yanında alıkoJ n. 
cak, fcda.kürlığımızın mükB.fa
tını göreceğiz. Bundan ba kn. 
Kazimir Locye var. O da bize 
yardım edecektir ve yeryüzfin
de h"ç bir lngiliz, hiçb·r Malcs
\•el hn.kikatin ortaya çıkmasını, 
.hakkın yerini bulmasını öııleye
.miyecektir. 

'\ k olan Hariciye Nazın kalacaktır. Mımrn yollayarak A R 1 
m ı l fınin toplarını sw;turma- kendiaini haberdar etmem üın - --
_ğ ti. Dr. Stresemann'ın ter- kilndür. 1.skenderiyede Rama- -
cümeı halini yazan mtın dediiH dor Racası adresine göndersem 
gıbı "malınr tli bir sihirbaz if- muhakkak bulurlar. ada.mm gayesine erişmek için 
bi, Alman tekl:fini cebındcn cı- - Bir kere tecrtibe ediniz. her vasıtayı ktillanmaktruı çe-
ka.rdı , ve iç dekiler hakkında Masraflı bir 6CY olmruiığı için kinmiycceginden de eminim. 
umumi bir malfımat verdi. Al- ehemmiyeti yok. Ama benım ka. Düşiınmeden, iyice lıazırlanma
man htikfımetinin nasıl gerek naatımce ne telgraf, ne de mek dan, her ihtiyat :tedbirini alma
garptc gerek arkta Versa_y tup onun eline geçmiyccek. Or- dan hiç bir ~Y yapmayınız. Za· 
muahedemı.mesinin tadilini te- ta.dap kaldırılacaktır. rar yok, bir mektup veya tel
miıı ,·asıtası olarak harpten vıız - O halde ben de il!t vapur- gntf gönderinir., ama kendinizi 
gc meğe hazır bulwıduğunu la Mısıra gider, orai1a onları bu- de iyi kollayınız. 
g · tereli. Kendi kanaatince, Ber lurum. Bence yapılacak §ey bu· H5..slın bu makul nasihatleri 
linin bir uzla.~y.a vAd.11 olmak dur. De{;r:il mi? haklı bulduğunu, başiyle teyid 
üzere samimi ve namuskar bir - Hemen karar vermeyiniz ediyordu. Sonra.: 
te: ebbüs yapmakta olduğunu azi:z.iın. Acele eder eniz nuı.'ksa- - Peki, ddli. lstediğiniz gibi 
söyJedı. Nihayet, hükumetin da crişcınc? .. iniz. Bwe gırerim hareket cdcce~m. Ama şöyle i
politikası Alman memorandumu kj boşuna ı:ı r, m s o nr"'untız... ki telgraf ç kcccğbn. 
hatlanntı göre bir anlaşmaya Çünkü aul m ki hu usi ka- "!skenderıyede Ma.roc va.pıı-. 
varmaktan ibaret o1duğu neti- tip ing liz bu ı eline alınış, n&- tiyle gelecek ola.n Ramador Ra
ccsıne vardı. Bu tabiye karşı- ye mal olur ol ıµı sizi bcrta- casının vekilharcı Mösyö Kazi-
s.ındn muhalefetin hücumu eri- raf etm zınindedir. Sizin gön · mir I..orye ye.,, 
di gitti. d rece· ıı z telgraf veya mektu- Dedi ve şu satırlarla. nihayet 

Şimdi yol bizzat misakın bu o n kaldıracağı gibı ls- buluyordu: 
· için kb. F at k eya b a bır yer- "Beni görmeden Hindisbına 

ağır yiıniy bir · ola- de za ç aca.ktır. O un hareket etme. Seni nerede b la 
r. Chn be her i ı önlemek hn.zırlıgın- cagınıı telgrafla.. l erh_ııdın gö -

~· ,.,.,,..,.,·rmak da old :una benim şüplıem yok. sünde Lotüs i reti- var. Aldan-
b uıın.ı • Bu k b ·ııyette ve tıynette bir mıyorum. H!şlm ... 

Ondan sonra ikinci bir mU.S.. 
vedde '}'aptı. Bu da Racamıı :§ah 
:sına mahsustu. 

"Kazimir Lorye'nin yakın 
dostu olan bendeleri asaletmea
bınıza mühim ifşaatta bclUD&
cağım. Bhınari Senk'i..tı oğla 
hayattadır. - Haşim.,, 

Kcıdıköyüne çıktıkları ı:aman 
telgrafhaneyi sordular ~e Ha.-
6im hemen tclgra.f1an temize 
çekerek verdi Ka.pıda. bekliyerı 
Rahmi Efendi, onu tekrar gö
rancc: 

- Azizim, dedi. Telgraf c;ek
mek, .mektup yazmak, muhabe
reye giri ek, sağa sola baş-
vurmak güzel nmn- bence fay
dasızdır. Bence dört yoldan do
gıl, bır tek yoldan gıtmek g.:>-
rcktir. Ben sizin l erlıılıde ol
sam he.men bavulumu hazırlar, 
vapura .atlar ve bir ay, ~ut 
lurk giiıı sonra beni RamadQra 
ula.5tıraca.k Yola çıkardım. Btı 

yo1 bir tek yoldur. Başkası yok 
tur. 

HAş.im, polis memunınun yü
züne bakb. Bu genç n.anm hem 
çok azimli, hem ~ok ciddi idi 
Gözlerinde zeki ışıklan parlı
yordu. Bu ışıklar HU§im üze
~de iknakir bir tesir yaptığı 
ıçm: 

- Doğnı, dedi. Hnkikaten 
yapı~cak iş bu. Nnfile telgraf 
çektigıme ben de )caniim. Hiç.
bır hayale kapılmıyorum. Tama 
men haklısınız. Gıtmcliyim. A
ma nasıl ? V Ar 'l biraz param 
var. Acaba bu h!i gelir mi! 
Ya cambazhane ne olacak? Xi
ra.layahilse.m. __ 

Bununla beraber n iceden o 
kadar eminim, ki tmak bile 
aklımdan g iyor. Hın I da· 
nasıl tt>lsa Racayı bu m 
ve ıınsıl olsa Pcr dın Jıü
viy tini isb t edec ım. O za. 
nıan, y9.ni en adı o w u~ 
nun oi;lu old~ u 

Ha im bunla.n söylerken genç 
polhfın gbZleri par1ıyor ıve ha
yarnde böyle bir teşebbüsün 
bütiln tehlikeleri, Hindistan ~ 
yahatinin bütün tehditleri ve is
tifadeleri, Racaları, mabedleri, 
elmasları, hazineleri ile canlam Hızır 22 GOt~ 147 AY 5 

yordu. Rahmi Efendinin hayali ----
13

-
6
-

1
-.• 

bı~arln meşgul iken Ha.5inı de 
hillyaya daldı :ve şimdi yanında. 
cambazhane nu,ma.rala.rı yapan 
genem bir gün hükümdar oldu
ğunu ve onun babası mev: iinde ıı-----'1 

bu1unttağu.n:ı dü~ bas
ladı. Hindistan, .mnbedler, Bren 
men er, hazin er., defi:: 1 r, el
maslar, pır'.ı..antala.r, filler,, kap
ı r . 

Ynnl gef!en b"r lAst:k-
li ar r ı 1 ıni d .. 
hülyu u an ı ı. Rah-
mi 
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-Baş ~ı 11IOidB - • 
lllıncllılı sonra 1nhisariaır ve 

.Dabiıiye V ckiiliılıl!ıriyle Eınni
).ı:i umunıİ\Ye mlldür~.;u. jıın
cllnna wıuım kamııtaohğı ve 
a.ııctye Vekaleti büı:ç.,Jeri mil· 
llllıere w kabul edildi. Bwıdaa 
laııra. Sıhhiye eti ~
llıt miba.keresine geçildi. 

Söz alan Dobor Jfuhtar, Sıb 
hiye Mtı;esinhl. .i1'i :aıilyun kil
ııur lira artmış olmasından mü· 
leveıü.t 7 ınıuı.iyetihl b•lirtııt
.. A"f:rUl)ada 10 bin .. usa 
>'ıttak isabet ettiğini, nü us teE 
>idi meeelasi.ııe c;<1k e ırımiyet 
~erilroui limı:ı. ,;eldi· · ı, ~ok 
Cocuklu ailelere verilen !;)aranın 
ıı olduğunu ııll1ledi.. El\.tZ!ssıh
lıa l!:tısti ell.nd& qıı.lışaıı emur 
lacın iic.ı:etleriı:ıi.ıı maa§a t;ıJıvi
llıı i iı;t~dl; 

Sıll.hiye \"dt.ili, ceııa.p, vererek 
~eni · l:rsisatı:ı. kadroya t~6 6ıh 
lıat memuru il~ve edilctiğUıı, u· 
tnuıut sıhhat Uzcriıı<le claha çok 
tahşılaca,,.Juı , t.logum evlerinin 
~t.ıltılacağı.nı, Vi!rem MU ;a
tlele i.,!enne claha büyıı.< bir ö-

. davam e • aö.)de-
4i. • bıı ııeoe qok çocuklu a.il.e
lerin t;ahaJskıık ııdııt yudı.ııı. pa 
li&lar.uım veri.1.ıı<ıı.ıı;inl ve g•lııcek ! 
'-1 tal.ı:ı.lıJtuk. ~r i in. de' 
~'*'e daJla, iaz!a. t.ahsiaat k.o
~ıw. iiaıve etti. 
~ N;u:i IX>nıirağ, 
~ daiı:etıi olıuı Sıvasta 
frene;;, sıtma ve trahomun faz
la oıduı;tınu söyliyerek buraya 
bir raiit:ııdele ~<eti gliııdı?ril· 
-··· .,· islaW.. 

ı:lıhhı,ye Vekili. frengi ıniica-
d~lcsinin eskisi;le na::ara.n daha · 
l)j oltiu~ ve Sıvastaki yaz;- 1 
~ milnfcrit ,·akatar olmak f 
ttlbariyle mücadele heyeti g;ön: 
~lmesim. imkan olm~nı, 
~m i'Iin Adlı.na<la bir-hasta· 
~ ve müteadlft verterdl? cns
hnsmer bııiundu.,&unu söyledi 
'e dedi ki: 

- ~r yerin ilHi.yaeına c.w. p 
'-"eceok bal.rl& değiliz. liJu lşlıır, 
~iZ /18ol'U iJe olıııJı,z:., El&>ıwuı 
~; b11Dlıı,ı:ı da yeti!i.t.ir· : 
~k.le uıem&lüz. 

Ad/.İf/'1 B~tç "" 
llühııakiben. Aıdl.:ye b · esinin 
~sine g<?!;ildi. 

.\bidiıı. Binkay., Milli Kııruıı· 
:!& da.ıaı.larıııı. :Nre 1 nıalıke~ 
~ lllellSııpl!IDlllı. yc~sak ~· 
~ gi:,ıdiı:i!meııine itiraz etti.; 
•11ıı& AdeyQ Vekili l:lasa.n .hfo-1 
~ı:ıciı>ğlu Ceı<:W \'Qrcll. \ ek.il, 
~ ta.!:ııis:ıl.la kıltipler"ıı ve 
:"'§lcl.i4;ı!ıiria tı:ı:Li eıl ıli' ni, 
lliiıi Kııruııuıa ma.lık ııı. wtı fa . 
~c:.;m.Jeıı, nıclllJluıı bulunduğu· 
llıı:. ttıı; kki!rlcrind~n hen Ü:: · k 
ııı.ın;ııı geçıııcdi~: i ın i :tıı,tıstik 
~ılmad.ığını. ·~knc_"'1k kıya
~ lıaldmuia Veblletin mııl'il· 
~~ı bulunmadı ~mı söyledi. MU 
"."U<ibeıı Adliye rekaletı biitçe
li de kabul ohmdlı. 

Maari.j Biı.t çcsi 
Mü.:ak.eresi 

. l'ıllll:dııc sonra Maarif biil.çe
' ı:n~ g11<:il<li. Fa· 
lll Ahmet AJıkaç. bir Ma.t ka, 
dar devam oW:a la~yanatı sıra
~da çocuklaruııızın içtimai ter 
ı.~elcriııe çok ehemmiyet. veril 
;:'Si la:ı;ım ge!Wffıni mukayese 
·• ıııisalterte aotattı. 
,. :!;ıya Karamilrset de ayni mev 
~ t._ inde d'ttrıu ~ t tük 
."'111ıfcrit vah!w- ..ısa da · ço
~larımızda görüleıı hodltam
,. Y'e ltitbalttitin Öitti ıe gecı-

, -· gel111iş. oı..ıugunu 1 ";-lcclL 
ı.. Doktor Sam Ali, eski ile şim 
~i vaziyeti ~ etti, ten 
~ ve iatt:kleroe daha it
~ daın-:wahnak .libılmwıu be
-.ı.u. 
1.:nau öıı tSıvas), bul köy-

( 200) tUelıı bir hocıı 
.. - b 

el 
nacağını, İstanbul l'ıılllheııdis 
Melttebı.niıı g.ı.işietilııeeğini BA· ...... a 
!attı e:. ______ .-, ___ _ 

"- Bir de tayyanı motıör 
uıeldlıbi ya(JIDllğa başladık . .bCı. 
kinıılari için tııııebbihıe girifjtilt. 
Bir sene :aırllııda bıt mektebin 
de faali.y ~uıi umıışo
l'llZ,, dedi. 

Terbiye !11e.'8lesi 
Vekil, bıuıdıuı !IQD..-a terbiye 

mevzuu üzerindelti tenkıtlere 
~ lll:'9!!ek er.cümle. dsdj 
ki; 

"- Bu m1!!Dleket çocııklan
na baba şefkati.yle bıı.ltaıı imıatı 
lann daha iyi olmasın• istmnı>
lerin deıı ta.bil 1ıi.r şey ol= , 
Ta.lebGıbı. tx3rblyesi diizıe!ıneli· 
dir. Kaühıııi DQk:ıııııdlr, dıııımek 
le tezada dllşüımilı; oldıığuruı 
görüyoı:um. 'I"lıi!Cbe meı1cudu ltiG 
bir d · ue -.ıu:aı:nııti•romı.z biı· 
yeküna. :ıdll'"~~tir, ın:.iyo 
geçmi(ıtir. Bu k3'ia t:alcla ~·in
de b:wlarının görilleıı ıwluıan
lannı Wşm4 etırıek doğ 
ru dcğ.iZdir. 'lıfılşabe<ieletin • 
mil ••hasını ela ölc;ınek, buna 
göre bil.- küm veı:oıek lilzım• 
dır. Son. iiç semüil< i.ıwbııJ: va.
kalarııu elli- k ŞWlll. giitil.· 
rüz: Qç ~e evvel 20G, geçen 
sene U3 ve bıt scnıı 60 kiisu' 
vaka kıcydeılliıni§til". Görilliiyor 
ki iP z!bat .ıneclliıll!rin t erilnıo 
va.katarı ıtt>ltce ~yoı;-. 

Bcıt csinı.e Y<ıııe-
yorum. B ~~-
!iği muh · t cephelerde · · 
edildiğı za:ıı:ı:m ~ inıln vere
cek kıymettedir. 6iı: meıı:ılekct 
davası llteVZWl bıı.lı:ıoliiuğu za
man blltiln PDGlik en hüyülı. 
hassasiyetini ~teı:ir. Öylı: v-.. 
siteler ~lnl\ı,otur l<:i, yuşlı b8'1lı 
insanJaı:ın kııııta.liııi ufak c;~cuk 
!ar göst rmi tir . ., 

Bccl8n 7.'erb'ycs-~ Mıc:111·ife 
JJıığUınıll 

Vekil, bwidan ~1Jn a okul lııf 
zıs;;ıhlıası ve beden tcıbiy,-si iş
leriııin [il)ıakika biraz ı:".eqek 
gitti&Jni, bunun iqiıı bc.:leu ter
bjyesi Jdar inin de Maarir Ve· 
Jui.lıltiııe bğlancl.ı~'ıu, bu. buret
le bül"üiı te ' ·ye , arclooblerınin 
meı;uJ rnıı}:amı alam!>. bc<l.eu ter 
biyesiııa d.ı daha. ~'1.iş, b:r ~·- · 
kildtı l koyma ımkanı olacagı
ıu. lstanlıul Tıp l<'akültcı;iude o
kul hıfaıssıblıası ı in bır şulıc 
a~ıla.cağını söylemiş ve dil me-
selıısine gesın.iştir. . 

Esl.i ı·e Ycııi Dil ""rscton 
Bu mP.vzudaki müt.alealara CQ 

vap v~rcn Vekil, dil mesetesinde 
bir kapına otclı.ı3Jmu s(; :emiş 
ve şöyle devao etmiştir: 

"- I:i<?Jn bir kopma oluı:: hem 
de bunun bir salıne"i· s;m:1ntısı 
olmamak elb ttc müml:llıı d~il
d1r. Biz bu s:ı.dttıneyi ayatl;ıma
ğa çalışıyoruz. :E.JUsini fena bu 
Juyorduk. Ycıü$ine bir türlü a
lışamadık. .. ü_vaz"'nert buhna.k 
lazımdır. llfcselit b· ;giln Baki ve 
Fuzüliyi çoctil a anlıyamıyor
lar: 'Btt m-ilııki.i 1 Jiseleı:iıı. lQo >111· 
cu sını.f1nda ed biyat k:tıı.pl&l!t 
yanına Baki, FU!&tff~ vesair8_D"' 
tercihnelerm· k,ıyma k suretıyle 

halle çaltŞtyO!'IIZ. Ayt"ıeıt F'8oP&
ça gramer de bastırıl~ıştır ... 

E;~a. 'fııslJ.i/ı, ~·ı 

Doktor Sairn Ali, Vclt ·'et oeş 
riy.atında çok taBlıih hat.alan 
görWdüğiln'l &i>yJ.,. ıi~. n:uııah
bihlerin ilk:;ek tatı$i:I f,ömıUş 
olanlardan sL-çitıuesin~ istemiş
tir. 

Vekil. b'• m~s 1 n.in mttlıiM 
ol.duğuııu, fvkat mahzurun a;ı
cak hem nı t,.ııit hem milrett p 
ve hem de w ·'ahlı 1 Sı>viveEh ;n 
yüksdır.c~•k bertaraf 1 lcbi · 
ceğini &11v'. . '" ve btmdnn soıı
ra e'eı'n mJiz keresine ı;e
çilıı:iştic. 

N'a~' füif\Y"M 
Bwıd.a 'owa. Nq!ia. V<.'kiı.l.eti 

biit~cs · '" il;a!ser İU" ~ecil
miı; b'ıııı: ıı ulıtelif s l-
1.eri.'lC c '':ılı '' ~fia Vekili su
laınıı. · lıııl iıı•a t !eri et.raf\n
da ;z '1;;.t v rmi ve müt akiben 
bülçc kabt:l edil'n'.Jstir. 

Jı·• Siil e&i 
t Vekaıeti loüt ~ 

m:a.ı.erwsnl0<e lkt!Nt Vekili, 
r · arl b12-

su "ritt hak-
kındıtki s~ ~ ~mi:$. 
- kıvta" al.m:ı.a t illıelerle 
lııtı sene. ı ~ımılu yeırlıffd ·· lir 
· klan Y8dlÜ1&8-
""'nı, bu kl3 &!C'lell -ki ıııkm
~n ~eiiai ., ·t etti
iizi l..kyit istilıealinin art.bnl
masım. da elıftmıntyet Ycr\ld\ği
ai lstanbalda bir .mabrıWit of.;; ll:w:ııkhığuııll aııla~\ıl'. 
Ki"ı•Dr ~IanAriaeak .. t 
Vekil. ~m\lr fivatbnrun ıı.r

ta.eağt h ldrnıd8. c!<>~ ı,a,-. 
!ann ~nı. olup o!rfıadığı ha.ır
kında ııot"lt!ıın bit- ııuııle eevap 
vett-.reık, lly-ıtlaı-m ıtynİ mikt:a.ı-
da iması için icabeden tedbır
leriıı ıı.lmdı ı, lx nunla raber 
!uz eilıı'! bir = 
yıı.p . i, bu el ı 

kllm B ~ Encllmenin l 
Uıı eyi "ğini ve bunun Bütçe 
Eııoilmenl mazbnbsında da zili-

Yeni bir kararnam9 
W& bü il esir 
fabri~ra sevx 

. iyOI'. 

Ur.n'a yajırız lngiliz
uyor. 

ar inşaatta 
k!Jftıil\l!lf' 6 

LoQdr-~ 2!1 l~~.t\.J - Brita-
nO\GJWl Ioma · muharnr; 
y,a:.ı_ırol' : 

A1ı:rJıııc ~i buh
raıııı. en; pcr!ıı.k §C.'ln.Ld<t bütün 
dilıı;Y,aya tıınıtırıak iı;in hiç bir 

Nıı.zu: ~ peer t:ıJ;:tfindl!ı.n h:ı.rp 
esı~~ yııı-uıııu sml:h fabı"i
kal:a.rııııfa ~-a.lışmıy.e: ırkedecek 
surette neı luna;o kaııarname 
katlar ınü=ir olam:ud.ı. Bu k:ı
rama yalnız ııalıııı. !ı:ıgiliz olan 
eııiı:kri l;u ır.<.>cl.ııri)!etteıı nıus
t~ı tutmıJPtur. Alnıa.ıı 111emur
lıı.rı :ıı l\Iayıs · · · :Qclar bü
tüı> ıı;;iı.:ler arasında bir- tasfiye 
ye.pıwJık; bunlıu:daıı biriııci dere.. 
c~ m.ülı.iln swıııyicle kulla.ııı
laıılan: ist.i&M ettilııten sonra 
g<ıı:i. ltalaııın yvıııw. f:ı.brikalar:ı. 
seltkeıie 'ek · . 

lng;il z es· ~ııiniıı 111iktarı 90 
bin ka:hr olup bwıl .ır iı:ı.şa.atta 
istilı•laın edibnııktedir. ---
Yeniv 
mO im 

bir k r r 
- Baş tara/11 ttwide ~ 

don bir KOOt'dinas.yoıı ~eti 
kaırıı.ı~ c;ık.ıc&ktır. Jııtihsal{ a.ırt
tn:msıw> bat;ıuda gelen çanür
d biıri. de- ifıtiJısal, ileCıl.ııriai. c:o
ğaJ tmaktır. 

Fullıı:k- ve ~ demiııiıı.i UCl!ZS. 
temin etmek ıı;;in 1,5 mllyon lira. 
ayrılıwş ve buıtlaırın iııııı · 
bısolaıınııpıt-. PJlhaleya nıaıl olııııı 
IMt &lııtloria çiftıı:iDıe wıuz. iiıııaıi
lıııı sa.lıılmııll1ı igia Zilma.t V ~ 
tti salalı~ v<trilırıııktedir. z.ir. 
ııaa.t v~ sa.tıı:ı alm8.1l: veya 
imıı.J. edilen bu ii.1.et · '";;Qt
t aşııW uy atla. sa.tacıı.lııtır. 

S • fcyjjJı _,.ıa- tin lııır 
taır!lfıod&. ıı.yı:ıi Ql.ıMıaktır An&:ı.-
1'!11. tipi 2ii, ]i;g• tipi ı;ıı•ll0 \ıhıc da 
15,.ır ÜJ'&.ıCa ~a.kt..ır. 

2u. wt v"' vaaıta.h:rı.ıı. ea.tı&ı, 
Zira.a.t Bamıaeı şuUJı Vli aja.ı:ıs.
l&rı. vasıtaııi.:yle pıpılaçalı;tııı. 
Çiftçilerin bu lrarard:l!urıeı;ı:u•ı111 
lııa.l&:ıı.klaıına ~ yoktur. 

Amerika 
lkfad ava. c•siııfla 

Arıııa.ntara hl!cum 
edeeelt 
-0--

Ha.va ntoJarı i9i.n tozumtu 
ben · 1ıe ITWrumma.t 
trı~~"de toplamtt 
Vaşing'toıı, 26 \A.A.) - Röy

ter: Bw,ı belirtilere g;öre :Bir~ 
şik Am.erika.. yalond ik.incı ha
va ceplıesaı.i aı:malt suretite Al
manlıu-a ltarşt hÜ<'umlal'a lı,1:irak 
edecektll". rudre~ti bir Ameri
kan fifQs11 i tn gereken 'benmt 
ve ınillu:ın.ın t 1 ~ııterecle t 
la.nııwı bulunmak.tadır. Ameri
kan !ılol:ın lı.eııdi kurn'.lll<l::.uı.
l:ınn.:n !dnreslndc bir İngili~ ha
va r:ıar "alinin kontrolü altmda 
buluıı:ı.c:ı.kl. rdır. 

Pe<Ulm.i lıoı lı.ınJ 
tlr. 

İstıııııbul Ma'ts ~ 
~-

Zi:yıı. :Ka.ramünıel, :L.tıı.ııb...ı 
ha)kmın geçen kış y k k dal" 
hğ>ttdft.n <;ok ifttll'.:tp ~-el<tiğbıi 
bit- taraftan flıııkir Mit ~ 
nu ııutınak w <:oriıeııını pişilıoek 
~in \1<; be§ kilo kömik' buhm
lteıı diğer- yaada toalarca k .. .. 
euıarua.r oM~ halkın gıö
rinden ~üıaı, Velcifut » 
yanıı.tmdan bu - daM llolıay
ltıtıa kömür bdarik edilel;ıi,lece
~inia aniaşlldıılu», {&kat i.w.iıııt 
isloorinin gıeç -ı.n 
M&Wıı gim-iadea eadile d~· 
dtıjfuıı.u aöy iştir. 

V'ekil lıııı ll0lljl k-Omiir ~vı;i i-
tin. de daha iYi ... y i<Jııt-
Nsi için i.cıııbU'll. · ya-
~ \ı" · il ve u l;I\~ 
teakıı> :tktııııı.t v . tl ~<;Gi 

kabul ol tur. 
Meclis. nrı.u t.pplıwxı.ıı,k ~ 

re dablmılJt.ır. 

S:ıpa .... 

.A.. --ı -cCEI LT ..... _, 
Hm 

r 
r 

'da 

"Japo.nla.rı asilik 
teu ovac elan 
ilk " !itil a.ttık,, 
Si<hıey 26 CA..A..l - !mpar:ı.-

Kı 1-L- b L to lJı.ı< bayr8Jlll müıı.a.s~betiyle 
7ıl"!.llil!t"Ç aşa;&DI söylediği ııutu.k.t.a. haı:b:ye n~· 

ba huus a Kı:ul n hl. FordA şö;yle W:.ıııiatır: 
"Avus.t."lllya. :Şilyülı !lrit.a.ıı

ay:a bu Ül'aca at y;ı.ıılJ); eşJı.iıieııl.~ri ve Uüyiik ~- 1 

-ptı merik:ı. d d~i.:;iıı.i.ıı. şimdi 
J - y ~ y:ı.ı:dım.IJ:r olmadıkça yı-ı 

~ 2.1> ~.,A..) - Ywıa- ğ:ııla ru:;ıı.o. ve malrem.e i~ yapı-
ıW<taaıia.ltl it~ i~e sıJQı1t.ı- la.ca.J> olan ımıl'Jeı:n~I bir dü>ı-
sı dolayısiyle l;ilha.sıı SQJ:ukla- mıı.u çıkıı.ı:.ınns' Wl>l bir mll
rıa. $.O gıdıa. bııAi~ u. ~yı b<l$U'.ah'°tleceğuıi i!ıı)it 
zo~, Qin Elen ~cuğumın yur· edclllJl;;ılJ. ~ebiJiı:im ki nıemle
d;ım~ getirilııı:ck k.ol'llıuxıaJarı kct.i.ınizde şu. son hıı.ftalnr içınde 
i!iin liizwnlıı. hazu:W>.len ~- biü.üıı, h:ı.ı:p il:iıı kat'i sailıalann 
law.ruştı. bıJ.)lan~cı sayılabileeek bir hii-

ı:&ı.bıır a.lı lığuıuza göre bugüı:ı- <lise olı;ı)u~ı.w·. l3u, = ~ 
l~ Yunaıı. J));.11!Jı~ıı;ı b3t1';.:wı lliı&e J·:ıaıoı:ılaıı bütün J;>ıı.sif!:kten 
Tlirkişe .Iı.'JıJ.lay ~et.i:ıe ııı:il- kowııııııJı. olan m~ seferin · 
ııaca.aU;ı., Jisıın. ıxıı.ıJıit ve ıa.· • _U.;..k-'-ııdlJll.1~;..;...;.d;_ır_." _____ _ 
dı:ıı. :ı,yrılııııı. b ·~ ~ 
ctıkla.rııı yurtlıı.u ~ çıkarıl
m&ımsını ial.emesJ ilzeıiae b;ı 
t~bbil6teo. ~eçi.lın.iştir. 

* Çun«-ing - Çlıı.in Şi.!i oırts. 
el •iliğine lıa.yin edil»n Clıug 
Peng Ch ı' ıı yeı.•ne M. Cbow 
Sktt o eln'iA İ'\.'e tlM& el
çiH <ne tayın e<i\iloiğ;. IMN.irii
ınekt!edtr. 

-~ ı-tı 1 i>t<oide -
~ 4:in bilyük bir teb)j

lı;e WşkJlı ~ w ya,ı;ı&ıııda. ta.
., t Ywnk. tüt ., w '(e 

dükkii.nlnrm sahip ""' kln<:Wıııın
nı bildiri:yoruı. Y~an evler Ş\111-
Jll<J'<lu:: 

lı'~-i.ııı:le ~ ı;oka;bu,
dııı ~ ııı,. C-1ıin l6. 1'• 
ıt*ia 18. , ') Sif~ ii<;eıı' kıııtlJ. 11-V
lm, Ha.saıı. Yliabl(jı 4.
ti& 32: _,ıualı ~ ka.t.lıı ev
lıeiri, lif aıı:Ut.iııl 3't, ~ Haü
- 3i.. lı&ııst.a.iııı-. 38. ~ 
ü~r Wl.ı wlıwi.. 

Ya.ııa.ııı ®JıkiWılıw da. (l.lllJıı,r-
lbr; 

BeHıııl" p ,. iip 1~ '-1""1.
ıı.t flrjst- 1.2, :t. zzy-. ı.4, 
q Iıit ılıaldııı- •nh " 2\\ "bak-
bl . . oo. " . sı....Q-

iuıda. ~ ~ un 12/l, 
yine ayni il.damın 1, tan;· i C.-

' 3,. t . . Rıl!vaırk.' 5, 
~~kç~ .l.hılı . 7 w. 9, • 

t . . ll . 11):-aı:ı 
~j· l ~l \i'''P1f' 
l!ll ~ ~ .. 

Yelli - ti .... 111& 1 
dükık8.nm yannıasiyle neticele
ıı.eıı "bi!yülc yangtllHI tars!lMını 
oku}'llaüa. 

Mel:rt•ilı: ,,. t . p 
hir kücü:fün su çok feci marife- 1 
ti Yi~detı ~am aiJ.eyi bu~ ı r ı z A R 
so .. rn.k~a. bırakl1'.ı.' ı;tbidlr. Bu ıtünderecatımı:ı;ın çol<!uğun-
hii.dise, bize çocuk h:ıılornındaki d::m '"HD.ZPeti usa .. tcd1ri.ltaı:oı 
ilunalİllllzi tekrar ha.tırl - zı ıran de ko dık. .özür ·

1

· 

4dır. iNe ~. mı " ~ 

Korkunç silahlar 

Mabaff efert 

bomharar 

l"ltflll~r bomba 
tıtgfJtlrMrilHJ Hl 

bağhg lllr 
V~n, 26 (A.A.) - :lıfA.: 

l'llf 1:ayya len<.llsi Albey 1 
A.leksonder- de Severski, 1'nıriliz
lerin 5 ton ağırlıg m bom 
larh tecl'İ.İ.beler ~ • 
söyleme.1<tedir. Bu O<>mlxı.lar 'ko
ca mahalleJcri JW, Wldı:11 süpil· j 
re1-Jec~,Js. -.udnıttıe ol in-.fwı.k 
ettikleri yerde zelzele t<'i\i ri yap
ma kta.d ırl&". ~ git.gjft 
daha büvük ku<Jcette bQmba. u.
çaktırnll bel ba[;lıyorlar. 

İskenderun, 21> (.O,.A.J - hı
giltered yıı. ltt'dıguruz deniml
tılanrun ikincisı l•ıhırad Reis bıt 
eab&h :lakcnd ru na gelıttiş V& 
merasimle oo.y, .ı.k ~e],ilmiştW. 

. _.;..:. ... -...... ,;.. . , .- . 

Pasifik harbi 

VEFAT 

Yarabbi, insanlara 
sen acı! 

rıuıu: .t. c. ~•,oil• 

B~ · pıre*wsiıııı» okw 
dı~ bir hıı.ı- göaleıi• 

mi ~ v• di Ms•hm"ı 
lıerıi ~ wtaııdı.rdı,. 
He.!Nr iQ:.; "BU>~ yeti:o 
Fra.uız çoı:.ııklıılıJı.ı üç beş ay, 
hem lı&v& tebdili. hem. dıı bol· 
ea &ı.da ile lıi.:raz ~ 
!eti · in vadıkJı. İ$\.i.çreli ~r 
lsviçreye çağırdılar. lla.ı:tirı bu 
maı;um k;urbanları ıı.:' ük l;aii • 
leler haıttıde ~\ardıl r. 
Çoeuklar Cenewre iştaşyo ~ 
geldikleri vak;t garda ıçitı eıı 
t'$vuk gıt gıt gı<laktarı geıcn 
bir- bavul naııa ' d 1':1lti çek· 
miı;. Bavulu ~tar, iç; deu, 

dı:laiet luı4ıall Jı.ıı.1=8 ol-
DW.Kl'.ıiD . M..--~~i~ ~r 

wJa ijti vuk. ç:ıJmlJti.. 
tsY·çreli ~iuı.ı::tı.difcr memur

ları bavulu:ı sahibi {'.Ocuğu ara
mışlar \ e y cvruyu bulı ~!ar. 
E oıı !tir yeolar ııı iıı hır 
yet!m · . Bıa~ ca hay 
v;uı tıın!J.ı,ğı içiıı kendi it in su.; 
landırılacağını, b<-lki ele ceza-
lan • ı yavrucak 
go!Jll yaı,ıla.rı . . d,eıııiı; kı. 

- Aıılı.elJ\ öldü B<!.bam da 
Aimam Ja (· i bu hayrnnlar-

ı.ftşkıı. dWtyad 1 beni seven 
v · •· kı.u.scm 

lıalı:ıııı.Qı. Iı .ı.w;:adaıt .Lsv Y•' 
~ · kon ta~l.a oıı • 
d n a.) ay& bil" t~lü g\inlüın 
razı o Ben de baııa en ya-
k.ııı ~ \ılı, hl!,yVl\WaM 

Dtı' Iı.-oy b>rlikte g ir-
duıı. N 0lltı', beıı.i sevgili a.ı:ka-
du &)'lnllayı,n 

Ana z, be,ba.sı.z 'loir yavrunun 
şeCk:at ilıt ywııu bayı'IUlların 

k<>~ la ~· göaıeren 
bu· zln vakaya h.ı olaııla.-
rın tees.ıilr ve bey aııından İs· 
viçrelı gı<7.ett uzun ~ya 
balıeediyor. 

Bize gelince, beşer ihtirasla
rıııın bu güı;ıalısız kurb~ını.:ı 
sevmek ve şevilmek susuzlııju 
ka.rşı:11.11da kUçilldil:-. yerlere 
ı;:<·~ti.k:. Onuo rna.sıırıı b ltı'i)ı va 
yah:a.ı:wı göz.J.~ini ıit''"'ili horo
zıyle tavttklartl'ldlln bir tüNti a
y:ır~n· lıizi i~ı?r 
dan utandırdı. Dünyada lı:ı.ngi 
fiit~t, lıaı;ıgi ııafec bu ku:ıimı ;ı 
ço.:uk kAl!:ıW tamiı" ed bilir, ve 
llM)"W; ~lll.llva. vatan bu ma
- kw·~nn ''ebaliıı biz 
lııilyı.t:eor ıı.uıl öde~i "jıı• .• 

Dı.ı ı:'~" ialilıa lıir ~-
l!ecelc i u yavru 1 nuın 
<leftl. yırtıcı ba.y-\'ııolan lıi-
lıe ~-.ınızdan }"iUleriııe lıııkll· 

111.tY alı: - lWe ~ ~ 
~ılitJw?l!la• utanıp yerleı-e 
geçeceğiz. 

Yaralıl», Uııı:ı.nl:u·a sen .acı. 
goiin)enı kaldık ! 

Paris'te kaY şık, ık 
-lllıııf ... ,..,. 1 iıecıidt -

ettiklerini Paris radycıı;u ilive 
et.ıni.'tir. Birçok tevkifot olıııu~
tur. 
• '<llıı.,...ı,! Bb bunwlrayız" 

Uwlra., 2" (A.4.J - ıyuıır; 
P~:ı.rteoıi rüıı.U a kp mı !'afiş
te Kartio l.atiu'de bir Uı ı 
Fl"IU\9n geRÇ i "Mar ! Biz 
llwa.dııyız." diye ~Jw-dıklan 
için l'Qlisle ar.ıianrıda ~ljllµ 
Wnıııı;tur. 

~nı~ 

Ter"-ıQI ner nangı mu:ıır bır 

m•dıd•'lıt• ıl'\thıııe et~•OJO~ 

mUemm•n ouıunan G ı B B 5 

·~·"* fltıwıılılıl0•"11• ,.,., °"" 
_,..ı..n. ........... ııe .... ~ 
w-.n tıerı.-k tMr tı9tl. g•nc;Wt 
tıoae 9G.-n lblr cılQ. bo(lenııme
run veg&ne eıebepıenc:ıır. Be0e
numek IGln muttelce G i O e 5 
~ore .. nı kunenınm. 

Mltı~T! z.&ri SUNGUR 
t'rlBAREN GECEDEN 

SİNEMASI HARİKALAR 
ve HARlKAst 

TİYATROSUNDA YooJ programına 
lı8ııhJor. 

Göreceğiniz lıQııeııler bııgün ı..d:ı.ı- h.iıı; göqıı.cdiğiniz esrarlı 
hünerlerdir ve ge1,-en ıırogranıuı nwnaraiarı.ndan. bin kat 

~ı~ ... 

1 YU~lURTADA 3 A..OAM ÇIKAR MI? 
Çıkmaz ~iıı, ts~ , tllilziyonlznıa üstadı 

olmazı, Ww l "Ot • • • 
H ,. gçce t ~ 4c 
C,'wn >rtesi, Paz.ır S 

ren gUııI n sa:l't 16 d :ı 

ugOnden 
it" 
20 ilci rn"4.ııniy t rıı , L 

!llllmlllm' TelefoD ll 



Teı.rımuzun sonuna kadar herke• bir 
nüfus t ezkeresine sahip olacak ve 
askerlik vaziyetini t esbit ettirecek 
lmnbuı Vüdyelinden: 
1 - Her erkek vatandaşın 1 

Haziran 1942 den itibaren iki 
ay zarfında (yani Temmuz 1942 
80ntmcu gününe kadar) mutla-
ka bir nüfus hüviyet cüzdanına. 
sahip olmaları ve olmıyaıılann 
bulundukları kaza kaymakam
hkla.nna müracaatla vesika aJ
ma.la.rı. 

2 - Nüfus cUzdanlarm.da u
brlik muamelelerini gaydettir 
Jniyenlerin ila.tı tarihinden iti
b a re11 askerlik şubelerine şah
sen müracaat eu~rek yoklama
larını yaptırmaları. 

3 - Nüfus cii7.danları bulun
mıyanların mahalli hükfunete 
müracaatla alacakları vesi.kala-

n ve askerlik ettiklerine dair 
vesa.ikle terhis tezkerelerini şu
beye göstermeleri ve hUkfunet
ten a.lacaklan vesikaların altı
na askerlik muamelelerini yaz
dırmaları. 

4 - Yabancılardan İstanbul 
cihetinde ikamet edenler Emin
önü, Beyoğlu cihetinde bulun.an 
lar (Sarıyer şubesi müstesna.) 
Beyoğlu yaba.ncı şubelerine. 

Anadolu cihetinde bulunan
lar ( itartal, Adalar gubel.erl 
müstesna) Yabancı Kadıköy şu 
besine müracaat etmeleri. 

5 - Sarıyer, Kartal, Adalar, 
Şile şubeleri mıntakasında bu
lunan yabancıların işbu şubele
re müracatı.tla. muamelelerini ik 
mal ettirmeleri ilan olunur. 

a sanatki.r arı 
~---------------Dimi----------------~ 

TulCıatçılar, temaşa vergisi yüzde (55) e çıkan· 
tırsa kendilerine ancak yüzde (5) kalacağım 

va binaenaleyh seyyar tiyatro gruplarmın 
t~rihe karışacağım söylüyorlar 

Sinema ve tiyatro vergilerine bu ıruiıla.ann yüzde ( 55) e çıka
yapılması düşünill.dı yeni zam nlaca_ğı tnsavvur e<liJmckte<lir. 
karşısında İstanbulun seyyar Halbuki İstanbullh biı t iyat
tivatro gruplarını temsil eden ro binasının scyya.r heyetlerden 
lılıtuğrul Sadinin, Diimbüliü 1s- tıalcp ottiği hi.sse a.-;gru:i yüzd1e 
roa·ı ve Şevki Şakraik'tan. mi.ı- (30) olduğuna göre yüzde (55) 
rekkep bir gnıp alakada:.· mn.- yeni vergi ve yüzd~ (10) da ııan. 
ıka.mla..ra müracaat ederek bau mı:ısrafı hesab..ı k?tılırau. san'at
isU.ü lerde bulunmuşlardır. Bu karla.ı"11. ·kalan p'.-tra yüzde ancak 
cümleden olarak Maliye Veıkale- (5) dir . 
tine muhtelif tiyatro grupla··ı M:-liye hesapl:u ııı.a istinat e
nam.ına y.apılan mürac3.<1.tta ti- dilerl'>k tı:;tanbuld :-ıki reyyah he
yatı-o ile sinemanın biri~irınüen 1 · ·etlerin gecedt: va.sat! hasılaıtı 
t amamen ayrılması lazım g-elL 1 ( (100) lirayı 0eçmediğine göre 
vaziyette olduklaıı t.iyıatrolarm bu vaziyet lrn.njl.Sında hi<ıbir ti
yeni vemi yazivcti karşısında yatro lv'yetinin çı.lısıunıyaca.ğ! 
kapıa.nnuy:ı mahkfun oldukları muhakkaktır. 
bildirilmiştir. Seyyar tiyatro gruptan hü-

Bu z:ıtlruın iddiasına gQre, \ kumetin şefkn:tinc müraca:a.t et
ıbugiine kadar tiyatrodan alınanı meıkfo ve kendilerine haya.t hak
vergi mllJ.rtarı yüzde (37) iken, 1 k1 verllmf:sini istemektedirler. 

Sığır eti fiyatlarmm 
düşmesi bekleniyor 

Son günlerde çehrimize mü~ 
him miktarda lrasaplık hayvan 
ve bilhassa sığır ve manda gel
mektedir. Malfımdur ki Ticaret 
Vekateti ev\ elce verdiği bir ka
rarla 10 yaşından kfü~ük sığır
ların kesilmesini menetrnişti. 
Fakat geçenlerde ka.~phk sı
ğırlardaki bu yru.,ı haddini 5 se
ne inclirdiğind~n şehrimize faz
la miktarda kasaplık kocabaş 
hayvan gelmektedir. 

Bu itibarla sı~ır eti fiyatla
rının yakmda dü~mesi muhak
kak görünmektcclir. 

MahkOm o ~an çit 
Yedikulede oturan evli ve 

altı çocuklu Nnzmiye adında 
bil' kadın bundhn bir kat~ gün 
evvel bir arkadaşı vasıtasiyle 
l{ew .. ı adlnda birisiy!e tanışmış 
tır. Nazmiye evvelki gece saat 
20 raddelerinde evden çıkarak 

,Kemalle buluşmu;tur. tki ıl.ı;ıık 
bir miiddet Hokaklarda g~ı.d.ik
ten sonra o civru·daki yılok du
va rlarn üzerindeki kuytu bir ı 
mahalde oturmuşlardır. Bu 111ra 
d:ı ora.dan gı>çmckt.e olan mahal 
Je bekçileri Nazmiye iJe Kema
li biçimsiz bir va?.iyetle yak&la
n11rlardır. 

Suitanahmet Üçüncü Sulh 
Ceza Mahkemesine teslim edı
leıı cüretkarlar, yapılan durnş
rna sonunda. altışar ay müddet
le hap!~ mabkfım olnııış!ardır. 

1 SPOR I=-
Alman Şalke takntu 

geliyor 
-()----

Ga latasa ray ve 
Fene rle maç 

ya pacak 
Alman §ampiyonu Şalke takı

mı Cuma saba.hı saat 5,30 da 
Sil'keci garına gelmiş buluna
caktır. 

Alman takımının §ehrimizde 
yapacakları mnçları tarihleriy
le bildiriyonı?. : Misafir takım, 
30 Mayıs Cumartesi günü saat 
18 de Şeref Stadında Galatasa
ray - Alman takımı ile karşıla

şacak ve 31 Mayı.s Pazar günü 
saat 16 da da Fener Stadında 

sa.at 18 de Fenerba.hçe takımı 

ile bir maç yapacaktır. 

Yeni neşriyat : 

Lokman Hekim 
Doktor Muallim Rafı% Cemal Lok

Dıanhekimin çıkarmakta olduğu bu 

il'bhl mecmuanın 16 ıncı sayısı da 

intişar etmiştir. İçinde fay~ıılı ve 
kıymetli yuılar, Sıhhi öğütler var
dır. 

Dağıtma Of isi U. Müdürlüğünden 
D<ı ;;ıtına Ofisi Mttk.ez kadrosu için l00-260 lira ücretli m emw-iyet.

Lcre müsabaka ile memılr alınacaktır. 
• Iüracaat edeceklerin Memurtu Kanununun 4 tincti maddesile tayin 

tluııan vasınarı h a.iz olmaları şarttır. 

Yı.ik.c;ck lktıso.t ve Ticaret tahsilini bitirmiı> olanlarla Ticaret ~ri 
nezunları, rqsırJ ve hususi ikbsat, ticaret, maliye ve sanaYi müeııseelerin
le vazi!e görmUş olanlar ehliydlerine göre tercibaıı alınırlar. Bu gibiler• 
i656 ve 3659 numaralı kanun hükümlerine &öre ve Mill1 Konı.nma Kanu
lUnun 6 mcı madclcsile tasrih olunan müktesep hakları mah!uz olmiık ta .. 
rın olunurlar. Müracaatlar Ankara.da Datıtma Ofuıi Umum Müdürlüğüne 
,<ı? tn,.nıda Vilayet taşe Müdi.irlüklerine yapılmalıdır. 

1 

Müsabaka ve imtihan günleri Ye sartlan ayrıca flin edilecektir. 
( 3773 - 5800) . 

MASARİK 
/ ÇK/LJ LOKANTA8_1 . 

Lüks snlonu ve açık~ fevkalftdehir6ekor~ 
Açılmıştır. 

Tanın.JYı~ Maestro: ALRERT TiDNO'll'Ull ~ve sevimli 
Dh-.öz mılSTO 1'11NDIATİDİS ve hava.iyen kitarist ~~ 
KONTİS'in iştirak.ile orkestra .. Nefis yemekler - Soj:?u.k ıçki
let· _ Mükmnmel servis - Eğlence filcminin birleşe;egı yez: ... 
Beyoğlu lstiJdal ~nd-0 No: 451. "Stüdyo" m~ 

ü.stüııde •• Tel : 43.~48 

f E Ni 

Tezayütten bir kısmının da 
fevkalade vaziyet dolayısile ik
tısadi şartlarda husul bulan 
gayri tabiilikten ileri geldiği gö 
rW.mektedir. 
~ Temin Edi1ea 
K~ 

EzcUmle tacirlerim.izin harl~
ten temin ettikleri kredilerin 
ba.rp- dolayısiyle kesilmiş olma
sı ticari senetlerin çoğalm.aaına 
ve bir kımnın.ın bankalar kana
llle reeskont için merkez bank~ 
sına gelmesine ve binnetlce ti
cari ve zirai ihtiyaçlar için pa
ra ihracına sebep olmaktadır. 
Netekim Merkez Bankasının Y'.l 
kanda a.rzcttiğim son haftaya 
ait vaziyet cetvelinde reeskon~ 
mu.kabili yapıldığı görillen em.ıs 
yondan 34 milyon liralığı ticari 
ve zirai senetlere tekabül etmek 
tedir ki normal devirlerde b.ı 
maksatla bu miktarda bir ih:ı:a
ca hic bir zaman lüzum hasıl ol 
maırustır. Buna benzer diğer bir 
se~p 

0

de ya~dığımız feYlrnliid~ 
hallere kareıı koymak üzere zi
rai ve sınai istih~a li takviye ve 
isti1-ı lfı.ki tanzim maksadile Mil
li Korunma kanununun tatbika 
b.nın istilzam ettiV. mali imkan 
la.rın temini zaru1.etidir. Nor
mal za~rn.nlarda Merkez B-ınkrı
sınca reeskont mukıtbili yapılan 
ihracafa yeri olmıyan bu sebep 
balen doğı·udan rlncruya f ev ka
la de vaziyetin m~v~udu o!'.4l'ak 
evra kı nakdiye hal•:ııini tcz~rit 
etmektedir. 

Suud k.allnn.oın 
Kezalik yüksek heyetiılizin 

malumu olduğu üzere harı:-ten 
cok evvel ba.ş.lıvan sınai ktlkın
~a ve büyük ziraat ve nafia iş
lerine fevkalade va?.iyetin imti
dadmC.?. c;.a münıkiiıı olduğu ka
dar dev;ım edil.meltt.){iir. Devlet 
iktısan: teşekküllerinin ve -Jiget 
büvük ?.iraat ve nafiit te;::ebbü~ 
l<>rinin taa.zzuv devresinde hazi. 
ne kefalE:tile yapttkları ıstikr:ı z 
ıar bu ~uretle son senelerdf' de 
devam c-tmi~ ve hazine kefalet: 
dolayısile bir miktar emisyonu J 
ihraç evlemistir. Harbe tekad
dUm eden se~elerd.e memleketin 
bu sahalardaki ekşiklerini ali
ratle tamamhyabil.mek için Jü
ztın1lu mali imkanların valüindc 
temin edilmiş olmasının fayda
lı neticelerini bugün görmekte
yiz. İstihsali arttırmak maksa
dile yapılan ve memleketimiz ~
çiu yeni bir şey otmıyan bu fı
na.nsman usulünün hatıra gele
bilf'Cek mahzurlan bugün reye
layin görülen ve atiyen tahak
kuku beklenen faydalan ile mu 
kaye~e edildiği takdirde fayda
lı tarafının galip olduğunu tes
lim etmek muvafık olur. 

Bunlardan başka bir de Y er 
kez Bankasınca altın karşılık
lı avans ve bazı dairelere ait 
bonolar mukabilinde tedavüle 
çıkarılan evrakı nakdiyenin te
davili ha.emini oldultç.a mühim 
nisbetle arttırdığı gön1lmeHe
dir. Dünya harbinin dördlincli 
senesine yaklaştığı ve bu sene 
361 milyon lirayı bulan ~.ıu 
Müdafaa ihtiyacının devlet but
çesinin umumi yeklınunun da 
geçtiği gözönüne alınırsa. bu se
beple yapılan emisyonun ihti
yarı gayri kabili içtinap olan 
bu masrafların ancak cüz'i bir 
kısmına tekabül ettiği tezahür 
eder. Avans veya bo~ şeklin
de temin olunan ve Milll Mü
dafaanın fevkalade masraflan
na lnsmen karşılık teşkil eden 
bu mebaliğ yüzünden tedavili 
hacmında ha..c:u.l olan tezayüdü 
harbin dördüncü yılının eşiğin
de içtinabı kabil olmıyan bir 
zaruret olarak kabul etmek ha
kikate uygun olur. 

}[Jıcmin Fıa.zla. Arfmamu 
önJıemek l çin 

Bununla beraber evrakı nak
diye hacminin ihtiyaçtan fazla 
artmasını önlemek hazinece en 
basta gelen bir lüzum ve zaru
ret olarak telakki edildiğini ve 
bu maksatla. muhtelif tedbirle
re tevesslil edildiğini ve bu me
yanda kü.lfetlere ~al oıaı: ~al'e
lerin de ihmal edilmediğini ar· 
zetmek isterim. 

Devlet masrafları şeklinde 
piyasaya atılan paraların tasar
ruf ve istikraz yollarile hazine
ye tamamen kanalize edildiğit 
yani maruf istilahile Bircuit'
nin tam surette tcşekkill etti
ği eu sırada söylenmez. Fakat 
bir ta.raftan miktan artan ver
giler ve diğer taraft:ın tedavül-

deki evrakı nakdlyenin fazlası
nın geri çekilmesi için . alınan 
tertibat gittikçe daha fazla te
sirini göstererek bu vadide daha 
iyi neticeler alınmasını miiin
kün kılmamak için bir sebep gö 
rülmemektedir. 

İLE SABAH, OGLE 
• 

ve AKŞAM 
Nihayet ibra~ olunan ev.nıln 

nakdiyeclen fevkalö.de tahsisat 
k.a.rşılığııu teşkil edenler cum
huriyet Merkez Bankasına kar
şı uzun vadeli birer borç mahi
yetindedir. Yukarıda da arzet
tiğim veçhile bunların süratle 
itfalarını temin için diğer borç
larımız gibi bütçelere bir taraf
tan geniş tahs:sa.t konmakta ve 
mümkün gördüğümüz bütün ted 
birlere tevessül edilmektedir. 

Her yemekten sonra gOnde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayımz. 

Bu maruzatım bugün teda
vülde bulunan evrakı nakdiye 
miktaı ım endi'? eli mahiyette te
lakki etmenin hali.ıkate uymıya 
cağını tebarüz ettirir zannında
yım. 

939 Ra.lwnmfylıe MokaY'A'J9e 
Sayın 'arkadaşlarım, 
1942 mali yılı bütçesinin mas 

raf ve Val'idat kısmılarile fev
kalade tahsioo.ta. ve bunun kar
şıl:klr..hna ait maııızatım bura
da bitiyo~ . Şimdi müsaadenizle 
940 maU yılı btitç~sinin hesabı 
kafi neticc-leı-ini aı zedecek ve 
bunu 1939 rakamlarile mukaye
se edece~ 

1940 bütçe varidatından ve 
fevkal?..de menbalardan 546.8 
milyon lira tahsil e<lilmiş ve se
ne sonunda büt<;c emanetine a 
lınmak suretile crteı.iı seneye 
borç olarak devredilen 29.3 mil 
yonla birlikte 54:0.9 milyon lira 
sarfedilmiştir. Binaenaleyh ne
tice itiba.ri!e 1940 mali yılı he
sap devresı 5,9 milyon liralık 
varidat fazlasile kapanmıştır'. 

Halbuki, 1939 yılında bütçe
den "\t fevkalacie xnenbalarda;:ı 
389,7 milyon Jira tahsil edfüniı;;, 

,·$. • • """'; .. ··~~ ·~ · -
1 • • • • (• ,.,...: 

, ~-

sene S<\nunda biıtc:;e emanetince =============================-=== ___ _ 
alman 18.3 milyon lira ile bir- E O S lh H k k Ha-
likie 398.f. nıilyon lira tediye e- Y P U U U 
dilmiş, bu suretle bütçe ı;enesi kim liğinden : 
8.9 milyon liralık bi~ a<:;ıkla ka- 42/18 
panmıl) idi. ·. Tereıu,,sine mı.ıhkem~ el konan 

~DYO PROGRAM! I; 
2.7 MAYIS 1942 _, 

1939 yılında başlıyaa Avrupa mütevc:fia Hasa11 Ya;;ar'a oh gayrı 
ha.rbinın gü:rnrUk '!'ergilerile menkullerden aşae:..Ja , tcıpuda mu- 7.30 Program v'~ ~a:rkılıı1 
gümrülderde altnan diğer ver- kayyet hududu erbansı miktitrları ve 7 .33 Rodyo ı;aloıı Hl 30 Aj•.1ı ı'1 
gilerde tevlit ettiği tenakus ne- Ha&an Yaşara~a.ıt hisr,elerile muhaın- orkestrası HIAS Sı>rhcııı 
tk:esillde bu açığın basıl oluğu- men kıymetleri nuıa.al'a lilliasile güs- 7.45 Ajans ıo d akika 
nu geçen sene an.etmiştim. terllen aı-s:ılar mahkememizce aı.;~k 8.00 Radyo saJoo 19.55 Fd!;ı l heye>ti 
Harbin 1940 f!bnda da devam arttırma u~\ıltine göre satışa ı:ıkarıl- orkestrası 20.15 fia1yo Ga. 
eden miitezayit tesirlerine r-.Iğ· m~tır. 8.15 E\.in saati 20.45 Bir halk 
men açğ:ın yalnız önthıe geçil- Bu sııt.ılacak ıırı;alar tıunlardır: 12.30 Program ti.i.rkli.sü 
melde ka.lmzyarak 5,9 milyon 1 - Ayvnn.c;arayda Hocaali nıahal- 12.33 Mub.ıyyer ögreniyoruz 
lira b~r ·r-~!alık tahakkuk et.tir- lesi. Sinan ç~nltoSi sokağında 4'.l mü- .Muk<ımın 21 .00 Ziraat 
miş olması, vaziyetin icapları- kerrer 47 kapı numaı·alı e;ıj! tarafı d::ııı ~küar Tak vimi 
na en uygun tedbirleri \•aktin- Mllsevi milleUnden m iitevc!fa Ne- 12.4S AjaıJs 21.10 !'asıl 
de almak ·yoltinda yüksek mec- sim zev<:esi ve Wı.an Reji amclesin- 13.00 Şarkı \"e 21.30 Soğhk saati ı 
lisin gösterdiği isabete ve de\·- d en Yarıkonun ve uazan T ;morcu Tiırkille1· 21.45 Riyaıoetict.m-
let maliyesinin buhranlı devre- Fircnkolin ve bazan Parsihin ve ba- 13,00 Program hw· bandos11 
lere. mukavemet ' hususundaki zan Zare kadııun haneleri ve ark.a.31 lG.03 Rlldyo dan<ı 22.30 Ajans 
sa.ğlamlığın8: y~i bir ~elildir. l Bican Pa~a ze''cesi hane bahcE'Si sol 1 .,rkeJ>trası 22A!'i Kapanış 

Nakit vazıyetine golınce: ve&l t.arafl şiı•eci Mi~lin hane ve beh- 118.45 Pe:;;re•'ı Reste 
ne ve banka mevcutlarile yol- çeııt. ön\\ Sinan Çeşmesi soka- ı ====~===-==========--====== 
daki paralardan ınfuekkep ola.- ıP ile mahdut sırf mülk ve r ef- ı z A y 1 
rak 1939 mali y~lından. 1940 iJ?- 1 oordar esbak merhum Den-~ Mch- 3666 ~ılı macıı: kuponumu kay- / 
tidasıne 54,6 mı.lyo!l ·!Ira nakit met E!endi vakıflarından müfrez ar- bettim. Yenisini nlacağımd::ın eı;ki<ıi -ı 
mevcudu dev!edilmıştı. 194.0 yı sanın ya_..ı hissesi satılacaktır. Bu 1 niıı hükmü yoktur . 
Iından 1 Hazıra.n 1941 e devr<>- hisseye (IS4) lira kıymet takdir et- NA DtRE AL TAN 
Iunan nakit mevcudu 81.3 mil- tiriJmL5tir. _.. .. !!LLL I 

DAGITMA 
BiRLiKLERi 

Bir Ha.zira.nda.a itibaren isi' 
llyete geçecek olan Halk Dağıt' 
ma Birlikleri idare heyetleri itY 
tihaplan tamamlanarak fıza. .k)' 
yıt defterleri tanzim edilmişti!· 
Esnaf Cemiyetleri Tanın sa~ 
kooperatifleri ile toptancı 1f 
yarı 1 optancıların teşkil ettikl6' 
ri Dağıtma Birlikleri de Beledi' 
ye 1ktıı:;a.t Müdürlüğü tarafıtl' 
dan kontrcl edilmektedir. 
Şimdiye ka.dar yapılan k ol>' 

trollar neticesinde bir çok bif 
tiklerde teşkilatın henüz ~ 
lanmadığ1 görülmüştür. Teşıd· 
lfı.tın tamamlanması için alfılıf 
darlara tekrar emir verilmiştir r Asker lik iflerl J 

Beyqjjhı Veni As. Şubeehıden: 

Aı;m,gıda yazılı Yd. Sb. l~rın net' 
1Ubeye mtiracaatları ilan olunW'. 

(7601) 

Kur. Albay Ah. Şükrü o.ıı:tu ]ı{eJı' 
met Sali'lhattin (314-7), Tbb. 11' 
Cevdet oğlu İbrahim Llitif (36~01j 
Tbb. Yzb. Mustafa oğlu Ali sP. 

(36174 ), Tbb. Yzb. Ahmet oğlu 
(382001 , Tbb. Tğ:m. Os. Nuri o~ 
ibı:ıılıim Şôhabettin (36137), •& 
'fef~cn Sami oğlu Sami Por 
(36395), Tbb. Teimen M . Feyzi of 
lu Eınm F <.!yzi., (36080), Tbb. Tef 

mf'n Yorgi. o~u Nik.olaki {4260/38~~ 
Thb. A.:tegmen Mığırdıç oğlu BOi ~ 
C.ı?tl8 ), Tbb. Asteğmen Bedros Uf 
Hıı-ımt A.r;:ım (2269), Tbb. Sivil :ı;o' 
hor .. .;ııu Ya~~f Siyon (yok), ~ 
üı:ttegınen Hamparsmn oğlu g ~ 
Hasat (38435) , s. 2. AB. Ad. Hal< 

Hulı'ıs1 oglu Hüsamettin (823''ıı 
s. 3 A<. Ad. Haklın Mehmet o~ 
Mustaf:ı Hulü~i (314-1) , S. 5, H~ 
Memuru İbt'ahinı oğlu Mehmet S.11 

{323-27), S . 8. Hesap .Memuru ~ 
lt.iz O'ı;thı Yuka ikiz, (120-129), S~1 
Muamele l\lemuru Ahmet oğlu ~ f 
uwt Eı.ün Tcpçubaşı ( 1413/586), <;.ıY 
Mu;ınwlc l\•emuru A. Riza oğlu J-l ~ 
seyin lll.i~mü Uras (133-450. Pz), • 

7 .l\lu ;ı ı.ıcic Memuru Siı11on o<JlU ı11 . . ~ 
b llh TI:.ınÇ!!r (328- 7), S. 5. MızUt~ , 
li .. gıu Fuat özçınar (318-6), s. 
M:ık i ıı ;st Sırrı o&lu ismall flıı, 
~340-~ ) , ~- 8. Tüfekçi ~akk~ ~·eı· 
Ibı·alıım (.~28-78), S. 8. üfek.çı ~~ 
rak o~lu .'\rtin Kısk2n.Yan (32~ 

yon liraya yük~lmiştir. Bu da 2 - Ayvansarayda, Atik Mustafa- meıniz binaıu ahk!'ın r ,?ahsıye lmı-
nakit vazıyetimizdeki ferahlığı fapaşa Lonca sokagı eı;ki 3- 5 yt!ııl nunda 27/G/ 942 tadhine musadil Z A Yİ ııl' 
üade eder.,, 15--5 ve 6 harita numaralı aag ve Ctım:ırtesi giin ü saat 10 dan 12 ye Kadıköy lı•'}e MemurluğundaJl etli 

Maliye Vekili bundan sonra aoı · tarafları ı.ahibi senet Hasan E- kad:ır yapılacak tır. mı.ş old~ıguııı b~- a_det (B.) kaı'fl 1 hazine vaziyetini izah etmş, fendi ile Kosti Efendinin belve<;hi- T alip olanların mezkıir güıı ve sa- :zayi ett.rn. Yeıusını nlacagımd:ın 
denk bUtec f'SaSUlln mesut ne- münasıda uhdelerinde bulunan ar- atte mulıammen bedellerin yüzde kilı-.. rinin h ükmü yok.tur. 
tices.. olarak tediye intizam.mm salar arli~ı sa.hıbi renede müstı.kilen ı yedi buçu,eu ıı.isoetiııde pt;y nkçelen Kadıkiıy, Altıyol • say rP~ 
devam etmekte bulunmasının tahsis kılınan aı-sa, ön tarı-ıfı Sioan veya mim bir banka remımıt mck- yeri sokaöında No: 13 M ıı;t.1f 
maliyemız ıçin iftiharı mucip ol çeıımesi sokaiı ile mahdut mf mülk tubunu h!\milen tayin edilen yel'e Akkuran. A 
duğunu söylemlştir. ve Defterdar csbak merhum Dervi~ geJmeleı-i lazımdır. S<ıu~ kıpu kütü- :::::=:::=:::::::::::=:=:======::=:::;:::/' 

Fuat Ağralı milli müdafaa i- Mehmet Efendi vakfından Boyncllar ğiinde mevcut kayıtlııra ve göstel'i
çin ~ıkarılan Tasamı! Bono1a- fırıoı demekle Arli' ekmekçi 1'.ırı.ıu len huclutlara göre yapılır. thaJe bc
rının çok rağbet gördl1ği1nü, gedi~indcn m(inkalip elyevm, mü!- deH peı;inen ve tamamen alın ır. ıha
bunun maliyenin itibarını gös- rez an:aıuıı taınamı satılacaktır. Bu le tarihine knd&r müter:ıl:im binu 
termeğe kafi olduğunu, müda- arı.ı an.ı.n l:ciDlamına (107) lira kıymd vergi:si \e evk~.f icarcsi terekeye ait 
faa. için 150 milyon liralık istik takdir ettirilnıiştlı". ·Bu arsaııın ta- olup yiı'mi senelik evk :ıf idaresinüı 1 
raz &kdini tazammun eden la- manı ı 39 m etre mur.Wbaıdır. istiyecegi taviz bedelilc tellfiliye ve ' 
yihanın Meclise veriJdiğini izah 3 _ Ayni mel.halle ve sokakta t·.s!:i feraıı harcı ve ihale pulları tutarı 
ettikten sonra ziraat, sanayi ve i-5 yeni 15-7 ve a hurita nwna- ve bilcümle rüsum ve m::ısı·a!lar 
ticaret işlerimizin maliyeyi a.18.- ralı s!iı taı·aü Va!!il Ka.lfa haııcsi, müşteriye aittir. Birinci arttırınıılar
kadar noktalan üzerinde dur- sol tarafı sahibi ı;cııcdin be rveç:hi- da en son talibin verdiği miktar mu
murtur • münasafa uhdelerinde bulunan arsa haınmt•n bt..odelledn yiude yetmiş 

Nafia. işlerimiz etrafında da a:rkallı Bulgar Petro zevcesi Mııdanı beşini bulduğu takdfrde ihale yapı
raka.mlar veren Maliye Vekili Eleni aralıgı ile kunduracı Avram lır. Aksi halde en son arttıranın ta 
sose ve köyıiilere ait tahsisatın Efeı:ıdi h anesi ve aralık m~halli önü ahlıüdi.ı bllki kalmı k i.izeı·e ihale on 
5 milyon liraya iblağ edildiğini , Sinan çe~ınesi sokaiı ile mahdut gün d:-ıha uzatılır. 
yol işlerine devam olunacağını müfrez arsanın yarlSı satılığa çılta- Şru:tnameler 26/5/942 hırihiru.len 
bildi-:......,,r. ı·~w I nlJJll,}tır. Tamamı 58 metre mut·ab-

ParamiZm stikrart: bru olan yarı hissesine {94) lira kıy-
Maliye Vekili, bundan sonra met takdir ettirilm~tir. 

itibaı·en mahkeme divanhanesille a
sılmı§ltır. Yukaı·ıda gösterilen gayri 
menkulleı.in satışlarında ittihat ol
mayıp her birisi ayrı ayrı satışa çı
kanlmı.s bulunmaktadır. 

Esk işah i r Kadastro 
Hakımtiğinden, . 

z.t.l iha. vesaire t~afında.Il_~ 
va ohı 1 :'...ll Hacı Alibey mah<V' 
si C<uniikebir sokak 57 null·~ 
ra.<la ::ıaldn Salih oğlu Hakltl'11 r 
ilrnmetgihı bulunamamış ve_,,ı. 
lfmen ya.pılan davet ın~e j;r 
mediği gibi vekil dahi gon t 
memiş olduğundan muhıa.k~ 
~ ha:kkında gıyabi yapılıtl J 
na ve kendisine gıyap ka.ra.11 
muamelesi.z <>l!ırak ve il~' 
t~liğcdilmesinelk.ararv~~ 
olduğırnd•m :oruha:keme gü:nl.\, 
lan 23 r6/ 942 salı sa.a:t 9 da. dif 
geçen Hakkı gelmediği tıı~ j 
de mnhakemorun gıyalbınd.LL ~ 
taç olunacağı gıyap lmrarı ]!V 
kamına kaim olmak üzere 
olunur. 

paramızın fiili istikrarını mu
hafaza etmekte olduğunu, milli 
paraya itimat gosterenlerio za
rar görmiyeceklerini, yiiksek fi 
yatla albn satın abnmM)u l]! i
se zarardan ba.$a bir netice 
vermiyeceğini söyliyerek sözle. 

4 - Ayni mahalle ve sokoılda es
ki 3-5 yen i 15--6 numaralı ve 7 
harita numaralı sai tarafı sahibi se
net Hasan Efendinin müfrez arsaSJ 
ııol tarafı kezalik sahibi senedin ar
sası arkası Sinan çeşmesi önü Lonca 
caddesile mahdut müirez bir kıta ar
sanın yarı hissesi sat.ılılıa çılf. arılmış
br. Bu arsanın tamamı 56 metrl! 

!kinci arttırma 7/7/942 tarihine 
müsadi.f Salı günü 14 ten 16 ya r 14 
k adar ayni yerde yapıla~ak ve o gü_n ıve n -. Saba I' 

rine nihayet vermiştir. 

en iazla arttırana gayrı menkul ı-
hale olunacaktır. İhale bedeli vak-~~, 
tinde yatınlmadıkça iki ihale ara- ABONE BEDEL 1 

.Emekli, Dul De yetimlerin ve Askeri murabbaı olup yan hlsse.-.inc (9:1) 
lira }c;ymet takdir ettirilm~tir. 

Malullerin Nazarı Dikkatin~ 6 - Yine ayni mahalle ve sokak-

sındaki fark müı;teriden icra ınas Tlrkf)'• ll•"'lt 
kanunu hükümlerine göre tahsil o- HN!LIK 1400 K 2700 ı<rt 
lunur. İpotek sahipleri ve sair ala-

1 
AYLIK fi:> l"fo 1450 ,, 

caklılar ve diler aıakndarların ve 1 AVLIK 400 : ıoo .ı 
ta eski s--5 yeni 15 ve 5 harita nu-

Emlak ve Eytam Bankasından ı maraıı sağ tarafı ve soı tarafı sahibi 
aenet Basan ile Kcıst.i _E:t:endinln ber-

1 - Maaşlarını ~ b!ımtik suretiyle elan, emekli, dul veçhi r.ı:ıünasafa uhdelerinde bulu
W yettmlerin Eylitl, TEŞrioie\'-vel, Teşrinisaru 1942 a.yhkla.rının 1ıed1. nan arsalar, al'lcaııı. Hasan Efenciy~ 
~ 1/6/1942 ~ güoö ııııaat IS 8 it.llıuen başlauıla.- müstakilen tahsis kılınan arsa öııil 

Lonca caddeslle mahdut mü!rez ar-

dtldn2• _ :Askeri ı-- malftDerfDin ise aJ1ll gtiDde ..ı 6 cJaaıt. sanın tamamı ııatılıjia çıkarılmıştır. 
-l" Bu arsanın tamamı 41.5 metre mu-

lti1ıcu'en maaşlan verilecetrti.r. rabbaı olup yine tamamına (148) 
S - M~ sahipleri.nhı flllerinde bolumn fişleı"dc Yr11nh giin lira kıymet takdir ettirilıni.'itlr . Bu 

-ve saatt.e ba.nltanıı7.a müraroat!arı ve bunun haricbıdelrl mür.acaa.t- ı gayrimenkullerinin hepsinin b imc. I 
la.rıuda kath ·t>n kaimi ed.Henuycceği ehanmiyetle i.ta.u olunur. 5837 açık arttmnalan Eylipte muhakc-

irtifak hakkı sahlplerile meikür 1 AVLIK 1&0 .. ıoo .ı 
pyri menkuller üzerin~e her hangi 

/ 
blr sekilde hak iddi.11 ecıenıerin hak- _ o i K K A T _. 
larma hususile faiz ve masrafa ait ı.ı 

iddiaL.'U"lm bildirmek üzere evı-akı au..atemm dSnderlle.ı >',ıı J' 
l• müsbitelerile beraber tarihi il~dan ~ n•edilme8i.n , ,ı 

itibaren 15 gün içinde mahlcemeyc olwunu v e ı:b"amdan m.,•uJH' 
gelmel l'.'ri ve aksi takdirde hakları kabul edllms 

tapu sicil.ile sabi t olmadık<:a paylaş- '------------~0,~ tırılmadan hariç kalacakları ve fıu.- 8ahlbt A.. C~alcddln 6ıır~" ,t. 
la m alUmat L;L"Jenlcrm m:ıhkcmcmi- Nc1rl1at MDdOrO: M. Samı t<-~$1 
zio tereke 42-18 No.lı do~yası nll mü- Baaıldıiı yer: (H. Bekir Gi.iı--'>',; 

A. CMnaleddln Sarcçoğh.ı ınııtb' raı:-ıı. tı nı ı ilan C\lunur. 


