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Kuru.~ur 

Va9lngton 31 (e.a) - mu-" 
m•••ller mecllai donanm• 
için 8 milyar dolarhk kanun 
projesini kabul etml9tir. 

Maljye , ticaret , iktisat Vekillerinin Mecliste Mühim · Beyanatlan 
ervet üzerine Vergi Konma·yaca:k; Veni 

Pn Liralıklar Mevcuda ııave Değildir 
tandaşların tasarruf bonolan?~ve tahv~llere ~~~- ~ 
diği rağbet, milli paray~l~n ıtımadın hır delılıdır 

LTI FIYATI 
~/tın Fiyatlarını Yükseltenler 
flakkında Şidlletli Tedbirler 

Türkiyeye hariçten külliyetli miktaııda altın geldiğini 
söyliyen Maliye Vekili diyor ki: 

illaracat mallarımızın aünga pigasalarında ralbctle aranması altına talıoili kabil "~· 
mukabilinde ihracat satıılarını kolaylaştırmakla fJe ha ••retle dtJ Merkez Bankasın• 
~ döviz oe altın mikdarı ıünden ıüne artmakt~dır. 

Milli koruma kanununda ya· Şayiaalar durmadan kulakları· 

pılacak değ'iıiklik ve ilave. mıza kadar reliyoraa ioanoıayara~ 
lere dair kanan liyibasıoıo punları tasvip değil tahkik etmek 
evvelki rünkü Büyük Millet lazımdır. Burün lstanbol şehrinde 
Meclisi toplantısında müza• ekmek: bir ~on 200 bine pk~ 
kere ve kabul olandaiu deiil<Ur. Billkiı l'ifode 7S1

bio kilo 
ıaalOmdar. Toplantıda mala· tuarraf edilanqtir. Bdnala, bizlerin 
telif bati p le r taralaadaa 't ıkal&kaa.rıDa kadar fiti• 4idileıi hl· 
IQemleket ~elaleri üzerin· <liHler ne kadar kaMle makraa 
de istibzalarda bulunulmaı oldutuna bir misal vermiş olaya. 
Ve bunlara Maliye, lkti1&d, rum.;ıBo mbali asıl milletten rör-
ve Ticaret Vekilleri cevap düj'ümiiz yardımıa misalini vermek 
lar vermiılerdir. Bugün, llç içln arzeUlm. 
Vekilin Meclisteki şa)·anı Arkadaıım Berç Türker, liü· 
dikkat nutuklarını aynen k<lmetin bariliıkü babraala aüca· 

· 
0

• dele.ind• en hath tertın idhallh 
neşre ıyoruz. temlD etmek olduia .Jy1 ba temla 

OGnlı:ü bü· edilirse davanın hemea e1&11ndaa •ret Yeki · 
n beyanatı 

yük Millet halledileceiini ıöyledUer. Mwbt.bf 
Meclisi mil· defalar bu küiıuden ifade ettim ki 

ereleri unaımda Ticaret Vtıki· ba memleket haklı HbeJl«• mil•· 
Ankara mebusa Mümtaz Ôk· teaid olarak c..baripaia -..... 

• •t•iıdaki nutka söylemiştir : sünden bu ıüoo ka.dar idbalit u 
t - Arkadqlar; ~ti uıa. ibra ••!IJeİlflilİll d.U.1 bil mil· 

r.ti itibarile vaki olan beyanat rakabb ve kontrol albada tialnn-
~teo meauliyet alautolan biz durmuıtar.Takaı uaUM, kontenjan 
· · · '.ı· B ıo"z ı'dhalitın tahdidi uull-i, dabui hi· ıçıo cesaret vertCKJtr. n • '"!",., 
tiikranla ve minnetle karşıla· mayeyi temine matQf bir çok ted· 

k~n başka diyecetim bir şey birler, paramm ve dövizlerimizi 
~r. Bir çok tetkilderimiı., ec· himaye tedbirleri bu memlekette 
ti ••mleketl•rde raptıiımız tel· idhalitıo önnne reçmif .. yerinde 
•t şunu iabat etmi~ür ki, bu· bir tedbir olmuştur. 

t iktisadi buhranı yenmek ve Umoıpj harpte y,aptıS-aa t.O. 
un iaıeslni temin etmek ve kikat ıua ~~°"....,~~ 
la ınbcadelede muvaffak ola· yalına lzmirde SivriJUsaryın 

~·~ için tek şut hü&Ometle •üel•ıelinin ve>" lstaabolda bir 
letın Ol elo ver1Dı81idİf. H&qJi müet1esenin 1914 temmuzunda 
lllleket bunu az çok yapabilmit· k 
tedbirlerinde mavafrak olmuı, malik oldaju stoklann ye Ona 
~ri memleket yapamamıısa ma· 1939 eylQlonda dünyuun harbe 
ffak olamamııbr. Bu arada fana ıirdiii :ıa~an bütün memleketin ma• 
tükranla tebarüz ettireyim ki bi· lilıt oldoia stokların liakal on miıU 

• ınemleketimbde çetio ola~ı· idi. Banan 1ebebi o:devirde mem· 
tatbikaboda mDılı:lllt rörecefl· lelı:elln gere1' ltapılarıaıo açık ve 
· aaa ettiii~ bazı aıuller ~· bpltüJiıyonlann meri o'l.a..aar. 
'banlar balkın hilkQınete itlma· Bu mtınasebe le lierıey memlekete 
b-kımından üqait vericidir, Bu· bolca rirer ve .tok yıpıhrdı. Fa· 
hem bir aıılalle teyid etmiı ol· kat Cumhuriyet re}iml haklı otarak 

ık hemdo b a k i k a t e n in• banan önllne l'eçti. Bundan dolayı 
aı' endifeye dütilreçek bir dedi· biz bir defa Avrupada harp başla· 
.danan, Mecliı muhitine kadar dıiı zaman idbalit bakımından ba-
kulmap ceıaretloi röıterea de- kikaten fakir denecek derecede 

tdanan boıru~c.uluk. ma?iyetini zaif bir stoka maliklik. Bundan 
rllz ettirmek ıçın bır mınl arı ıoorı, l)oıiilık '- e 
oram : idbıilib e • •tmek !il ü me· 
Biliraioiz ki rıda maddelerinde tin almaıı liıım relen bütün ted· 

S defa olarak kune asnlüoü tat· birleri almaia muvaffak olduk. 
ke kvar verdik. Fakat çok ce· Parti grupunda bazı rakamlarla 
•. ~ ~kü ba it• taluia izah ettim. Şimdi yanımda rakam· 
titımız t..auııta ve nihayet bal· lır yoktur. Düayaoıa heı tarafının 
ı itiyadı_n• aar, bir ,.0 k 111n.ki. 
'· d f ed ... ~ bize kıpah olmasına raimen he· 
~ teıa u •ct•ilmiz kaoaaliQde 

~ 
a k &..::~ . m6'1 her memleket ribi bizi de 

uoayor o • ~ rar· mea bıa 
ika aıulünün tatbhl ~ild'". b- iktisadi bir ahlaka alttnda, yani 

lla ıehirlerde ekmek ... .,..
111

• d~· harp iktitadiyattnın ıarari netice· 
• bir muelı kalmalDltı-. eı~. 1

• leri olarak her taraftan tecrid idil· 
1 uıalün tatbik edildiii biltG" ıne mli bir balde olmamıza raimen 
lrlerde yııade yirmi tasarruf tı!:ı 1941 ıeeeıinde yaP,tı~mı:ı ldhalit 
lauııtur. Bana rarmen işitiyoru:a:kı 940 Hnesioe nazaran tenakaa de· 
lanbal sribi 750 - 800 bin nu. tll. lezayüd irae etmektedir. Gö· 

•lu bir şehre bir milyon 200 bi· ;~u~r::.~!erv:i b::u~i ,!::::~ L •ütecaviz karne dar· ıtılm11tar. ıı;ıymetll 
,.... bll k .. , ... ,. kolaylıkla retir .. 
~ naleyb muayyen ve az mik· me ve halltaa ihtiyacına cevap 

k •kaıek daiıtılacak yerde ek· vermek emkinını bulal y alnıı 
8._..fiyatı çoialm11 1 bu arza imkinlarla •.ı.~:yod olaa 

tle !,_~bi dedikoduları samımı· bir ıeydir • 
-..ı. .. ,a imkiı roktar. Geuer•I Abmel .arka~,~ 

tek tip elbise ve tek tip ayakkabı 
arzularına lktised Vekili arkcdaşım 
cevap vereceklerdir. Hakikaten ilı:i 
Vekilet bir senedeberin bu iş 
lzorincle çahşmıt olmakla beraber 
Jaenüz ba iti mnıbet sabaya dö
kemiyor. ÇQDkp bana tabak.kak et• 

mek için çivi lizımdır, deri }l. · 

ımdır, 111aldoe lizı11drr. V•lbaıal 
o teıebl;&ı bir çok mılzemeyle 

•likadardar. Baalana bii 1'11mı 
ihzar edilmiıtir, •tok edilaqtir. 
Bir kısmı da ıiparit a. 
mi ı tir, retmiştir, ·v •ya re
lecöktir. Fakat fGH dqü-.k 
lü•dl1' k pye felt tip eltNH, 
tek tip kaadra ile >'.•~ Jlr 
ihüför .. :vapaakten styaae 1iiııfö 
daha acaza mal olacak bir tip 
yapmakbr. Meaaimiz daha ziyada 
bunun üzerine olmattur. 

Muhterem BqvekUim l'•Y•t 
ıarih bir .aal sorduktan ıonra, 
beDiıa ba mevna temaı etmekli
iim d*-a obııia1Mkla Mrabw be4 
de bu noktayı Kizım Nami arka· 
dqımıza batarlatmak isterim: 

Arkadatlar, biz naaıl bütüo İf· 
!erimizde mecliıin daimi milraka· 
b01indeo, dai•i kontroUlnden ve 
hakikaten çok yerinde olan direk· 
tif ve irıadlarından iıtif ade edi. 
yoruk, matbuatın bizim illerimize 
taallOk eden bütün neşr.iy:atuu da 
- itimad buyuran- o derece dik· 
kat ve huıaıiyetle takip etmekte
yiz. ismini ıöyleyemeyecejim, sa· 
mimi oldupna hiç şüphem olma• 
yan bir razet•. devamh olarak, 
bazı usullerimiz bal&kında tenkitler 
yapar, motallalar ileri türer ve ba 
işin kendi tavliye ettiji uıal tatbik 
edilirse daha iyi neticeler vere· 
oejini ya.ur darar. Hakkıdır. Y •· 
riadedir ve biz doirıı bulursak 
ba.._; ittaba ederiz. Do;ra baldo· 
iumı:r. ıekilde cevap veririz. Hw 
şeyi haa1a1iyetle teokid etmekle, 
mahzur arayıp balmakta mahir 
olaa bu :ıabn, ba gazetenin -
Ull tenkid kaıtile ıöylemlyoram
iki riia Hvel milli lı.oranma kana· 
DUA11A Biiyik Millet Meclisine tev
dii m'1Da1ebetile cereyan edecek 
mllzakerelere teması olan bir Def• 
riyal ıilaileıi baıladı. Bunları ya· 
ızan zat borada dırki : 

«H6k0met Amme menfaatini 
umumi menf aatioi dilflln .. kte ~ 
derece busutar, kııkao9tır. Hattl 
ba yüzden bazın ifrata bile fit• 
mektedlr. Eski devirde oldujıı 
ribi ba devirde nüfuzlu adımlar
dan- nüfuzla adamlardan marad 
vekiller, mebuslar ve parti ileri re
lenleridir- Kolit ticareti, vaıon 
ticareti yapmazlar. Umumi harpte 
oldata ıibi balıar kralı, fa, ba 
kralı yok tar. Bu seferde yüksek 
rütbeli memurlardan da tıibe altın· 
da tek kimse kalmamı4tır. İtiraf 
etmek lhımdır ki - onun ifad .. 
ılni aynen aöylüyoram - rejim vo 
onun meDıapları d6nyaaın ea çetio 
bir devrinde, en çetin fetait altıa. 
,da rıyet alblm bir beklret laU· 

AllflfUlliütı gôN: 

Libyada lnıniiz 
taarruzu muvaf
f akifetsizliğe 
uğratılmıştır 
Londra 81 (a.a.) ı.-.:. Haber a· 

hanı vermiılerdir. » 
Çok ıayanı leeesüf ve hazin· 

dir ki, bizi tenktd etmeği kendisi 
için faydalı i'3r8üiünden dolayı 
saa'at ittihaz etmiı olan insanlar 1 

dahi reiimio ve onan menıopları· 
nın bekiretinden ve bu rejim men. 
suplarınan ba iılerdeki hqaasiye· 
tinded iki ile ikl dört eder şekil· 
de ittifakla bahsettikleri halde, ar· 
kadaşımız mahaklcak olan bir nokta 
üzerinde hepimiz ve hepimizi ten· 
kid etmekten çekinmemiştir. Söy· 
leyeceklerim bundan ibarettir., 

• 
M•llye Vekl· ı Millt \orun. 
Hnln nutku ma. kanununun 

taddlb dola· 
yııile Maliye Vekili Fuad Airah 
apitdaki nutku aöylemiıtir: 

cArkadışlar; altın fiatımn te· 
reffüü hakkında bası arkadaşlar 
beyanatta bulundular. Onun için 
söz aldım. Altan hakkında maru• 
zatta bulunmadan evvel, müsaade 
bıİy11rursan1z, hir nebze tasarruf 
bonolarına temas edeceiim. ilk 
defa 25 milyon lirahk bir mlisaade 
abnm11tı. Bu müsaadeye dayanıl&· 
rak çıkarılan bonolar çok kısa bir 
umanda tamamen satıldı. ikinci 
defa tatarı 25 milyon liralık bono 
ihracı için kanun teklif ettik, Bu 
teklifimiz yük1ek Meclisçe kabQI 
b\Jyrolda. Geçenlerde bunların sa· 
tışın~n dahi haddi kanuniye y•k· 
laıtııını ve bunau üzerine kanuni 
haddi tecavüz etmemek için satışı 
tabdid etmek mecburiyetinde kal. 
dıiımızı ıöylemiftim. Barün bu kür. 
ıüden kalan kısmının dabi tama
men ıatılmıt oldatano bilyOk mem· 
awnlyetle ifade edelillirim. (Bravo 
... ıerı). 

lmdıima göre, General Ohinlek, 
Roaitel'e yeni bir darbe endinnek 
aneır.aaiyle lı:uvvetlerlnl toplamafa 

çalıııyor. Diier taraftan yeni kı· 

tnlar gönderildiği gibi ileri bölg .. 
lerde bir çok harp malzt'mesi ile 
yiyecek maddelerde yıj'ılm1.1hr. 

Berlin 31 [ a. a l - Alman 
ve halyan lutalarınıl'l Biogaziye 
girmf!leri yeni bir vaziyet do&"ıır· 
mıı~tar. Bunan askeri daram üze· 
rindeki teairlerini beklemek rerek· 
tir. Britauyalıların taarruzu durdu
ralmuı, halti muvalfakiyehizliie 
uiratılmııtır. Şimal Afrikadaki ma 
barebe mihver lehine dönerken 
Rusların ltrarla yaptıkları l'ayret· 
ler de omnlan neticeyi vermemiş. 

tir. 

Diier taraftan 941 demiryolu 
iltikraııoın birinci tertibi olmak Ü· 
zere geçen ıonteşrinde '5 milyon 
liralık tahvil çıkerı.ııııhk. Bu tah· 
villerin kayıt müddeti olmak üure 
bir hafta illn edilmişti. Bunlarda 
3 ıüıı içinde tamamen satıldı. Bo 
rün ba tahvilleri vatandaşlar ara• 
makta ve balamamaktadarlar. ikin· 
ci tertibin çtltarılması için bize mu. 
racaatlar olmaştur. Binaenaleyh 
vatandaşların malıyeyi ve milli pa• 
rayı korumak hususunda röster
mekte oldukları şu rağbetlere te. 
şakkür etmeyi keadim için bir borç 
bilirim. Huio olan larah şudurki , 
yurttaşlarım, ar zettiiim gibi, rerek 
taaarrof bonolarına, gerek tahvil· 
lere yük.ek raibet röstermek ıa· 
retile milli paraya olan itimatları· 
nııı yeni yeni delillerini verirlerken 
diier tarrftan bazı fena niyetli lı:lm· 
ıeler balkı Üho alaiaya tqvlk et· 
~ek ve bu Hyede kendilerine fay• 
rı mqH menfaatlar temin eylemek. 
.-ıak1&dile bir tık1m şayialar çıkar• 
maktadırlar. Mueli servet Qıerine 
Clevletçe verri konacaiı, merkez 

b•nkaıının piy•ıayı ıçıkardıjı yeai 
JO liralıkların piyaıadaki mevcuda 
ilaveten çıliarılmıt oldaiu ribi ıa· 
~ialu ba 1'abildendir. Altin fıatla· 
rındaki tereffüdın dolayı vekilet tdt

kikatta baluamaktadır. Vardıfı~H, 
peticeye ıöre, bu tereffüıa, ~WM'.; 
dud eşhasın ılpeküllıy~Jlj~ •\& t 
le ba yolda ıayialar~' ft"' ~ oo 

, d 'l , '/Z.ıa.o !I flır. me11D en ı erı J, .,.u-u • 
Banan için dt ı/ ~ep, t~bifi 
leri almıf tı1fi"3rai~ ltlh• wno 

Bira•ı..M ~uı~ ~ZMA~~1rıı"19(;· 
l'İ a/ " a\JılJ!lff~'lni'li'8~ • 
~'ı~t . n .Y1 ~.P .. ~•1\~iud b~.IDb ı 
&>ifıaeTtr aı •·v'1alı göri1rftm. .~;"'• 1Uı..-. li'nfı ı tıa ,.? tİl;j ati 

- l>enmı lklDolcl'°" 1 ı; 

• 

1 
Singapar limanından 

6ir göninilı 

Singapur 
muhasara 
altında 

Sinrapar 31 (a.a.) - lnıiliz 
tobliii: 

Evvelce hazırlanmıı pllna ~&re 
ttün wece cenap Johor'da kuvvet· • 
l~imiz Singapar. ada11na çekilmlş• 
tır. Dıışmın ba barelı:eti rOçleştir· 
mek için l'ayretler Hrf etmiştir. 
Jobor 101eıi muvaffakiyetle kapa. 
tılmııtar. Den1z ve hava kavvetleri 
ba bar•ketlerde iş birliii yapmış· 
tır. Malezya meydan mabarebe1" 
bitmif ve Siogapur muharebeıi ba~. 
lamııtar. Kıtalarımız, havada bil ük 
bir üıtünlüğe ve denizde hare:et 
ııerbestliğine malik bulunan bir düş. 
mania Maleıyada çarpıımışbr. Düş. 
mana kayıplar verdirmek ve zaman 
ka~anmal( vazifemiz, müttefik lı:uv• 
vetleriıı Uzak Şark mücadelesine 
topl.nmalarıoı mümkün kılacaktır. 
Bugün adamıtda muhasara altında 
mukavemet ediyoruz. Vazifemiz 
yardım gelinceye kadar i>u kaleyi 
muhafaza etmektir • 



, 
1' -

Maliye, Ticaret, iktisat Vekillerinin 
Mecliste mühim beyanatları 

( Battarah 
taraftılD merkez bankasının çıkar• 
makta oldaiu 10 liralıklar, kendi· 

birincide ) 

si tarafından mükerrere[\ ilio edil. 
ditf gibi, mevcuda ilaveten de(iJ, 
müohuıran eıki harfli banknotla · 
rın ve büyük kopürler ekli direr 
evraluoakdiyeden ceri çekilmiş o
lanlarının yerine çıkarılmıştır. Bu 
yeni 10 liralık bak~ot~rıo ibr~ci · 
le eski mevcuda bır lira dahi llive 
edilmiş olmadıiın1 kürsüden katiyet· 
le ifade ederim. Altın alım satımı 
ıerbest bırakıldıiı ve bükt\met bu. 
na miidabele etmediii için görülü 
yorki ve sizde görmekteainiz ki al· 
tıo aht verişi her yerde serboıtçe 
cereyan etmektedir. 

Bazı arkadaşlar alboın boraa· 
da kot• edilmiş ôldninno zan et
mektedir. Altm borsada kote edil· 
mit deiildtr. (Borsa razoteai yazı
yor, soıleri) borsa adında bir ilin 
varakası çıkmaktadır. Bunda yazılı 
altan fiatlarınan, nqirioin şarada ba· 
rada yap~ı tahkika iıtinat ottiil 
aolqılmaktadar. Altın borsada ko · 
taıyon olmayan her h•ngi meti 
olarak alınıp satılmaktadır. 

Hakla olarak arkadaşlar altının 
borsada kote olduğoou zan etme· 
ye kadar witmiflerdir. Çünkü bir 
takım ıpekülitörler altın alım 1& • 

tımının serbest olmasından bilis 
tif ade, sanki alhn borsada kote 
edilmiş l'İbi, «fiah dün bu idi, bu 
gün şudar.• tarzıoJa röstermeie 
yeltenmektedir. 

Bana iıtinadeo meseli bugün 
altla fiata 38 e çıkmış denilmekte· 
dir. Bana karşı lbımrelen tedbir
leri:aldık • . Zecri bir tedbirin ba 
yolda iyi blr netice vermiyeceiini 
bildiğimiz için ona röre tedbirler 
ahnmııtar. 

Barin altın bütün devletlerde 
.111ilbadele vasataıı olmaktan çık.maş, 
tamamen bir meti halinde kalmıştır. 
Hiç bir devlet yoktur ki vuıtai 

mübadele ettin. Altm hemen bütün 
devletlerin merkez bankalarında 
toplaomışbr. Bariln maliyenin ve 
merkez bank.a11nın sahip olduiu 
altta mikdan eaki devirlerde ta· 
1an11r edilemiyecek bir derecede
dir. Ve Cümhariyet hiikt\metinin 
malik oldajıı altın mevcuda da en 
yüksek radduine vaaal olmuş ba· 
laoma ktadar. 

ihracat mallaramı:un dünya pi·I 
yualar•da raibetle aranmuı al· 
tana tahvili kabil döviz mukabilin· 
de ihHcat satışlarını kolaylafbr· 
makta ve ba ıaretle de merkez 
bankasıodaki dÔviz ve altın mik· 
darı rllnden rüne artmaktadır. 

Şana da açıkça ıöyliyeyim ki, 
memleketimizin bugünkü darama 
1ayuinde Türkiye'ye hariçten kül• 
liyetli mikdarda altın relmektedir. 
Hatti rayri meıkOk külçe altın re
tirilmeai için talepler karı .. ında 
bulunmaktayız. Böyle olmuma rai· 
men, arzettifimiz asılsız şayialar 
dolayısila altın fiatanda ıebepıiz, 
haksız, niabettiz derecede yük1el· 
meler görülmektedir. Ba vaziyet, 
birkaç ıpekülltör'ün oyunları neti
cesinden bqka bir şey deiildir. 

Bir arkadaııauzıo:sarih aarette 
tebarüz ettirdij'i ribi, bugün ek· 
meii 15 karafa almaktayız. O bal· 
de altın neden dolayı 40 liraya 
doiru ~tmektedir? Vatandaıları· 
mın ba ıayialara aldanarak Türk 
altınını Avrupa piyasaları fiatandan 
iki üç miıli yük1ek fiatla Hbn al· 
malan kendileri aleyhine fevkalide 
zararh bir İf yapmaktan baıka bir 

• t8Y olmaz. Yek.ilet, 11r&11 düıtük· 
çe, her ıaretle vatandqlara ikaz 
etmekte ve vaziyetten haberdar 
eylemektedir. Bartn dahi bana ba 
fınatı verdijinizden dolayı t9'ek· 
ktır ederim. Altan hakkındaki ka· 
naabm bundan ibarettir. Bu •e ... 
le baklr.mda, milli paraya olan ama. 
mi itimadı tezelzül• aj'ratacak bot 
baaıi bir şeye muttali ol~r.sa?ız 
hllkOmetimi haberdar etmenızı rıca 

ederim.> 'k' ü 
Borç Tllrlr.er - Sandan ı ı ç 

ıene .vvel lıtanbal piya1asıodı 
rayrl mefrO muameleler olayorda. 
Bandan dolayıJıtaobaldaki borsayı 
buaya naklettik. O vakit zatıili· 
nizbı himaye ve kontrölü altında 
••••&. rörillnyordu. Bir aralık ne 
olda, bilalyonım. Yine borsa lttao
bala nakl.ıctQ.u. Orada Borsa açılır 
açılmaz mnbayaac:ı&ar, dellallar ve 
saire, yinl bu altan üaerinde ıpe . 
küliıyoo yapabilecek adaalar, top 
landılar, ve fenalıklarına bq&addar, 

M•bat, eMSI demeyecethn, 
fakat ayronıaı: hareketlere mahal 
olu barada yapılan hareketler al· 
tJD ftyıtlanu ve parayı iablsar 

etmiştir. Meseli buraya iki saat 
evvel bir telefon geldi. Altın 40 
liraya çıktı diye bıldirilmiştir. Ba· 
nu kim yapıyor; kim telefon edi. 
yor ? Ya borsayı buraya naklede
lim, veya boraa komi1eri bu telefon 
edenleri yakala110, hapse soksun. 
Bu da bir ihtikirdar.Nuıl ld mab. 
tekirleri tutap hapse ·sokacaksak, 
ba gayri meıra olan işi yapanlara 
da hapse sok.alam. » 

Maliye vekili devamla- efen· 
dim, demin arzettlm.Altın alış ve
rifinin borsa ile hiç bir alikuı 
yoktur. Borsa buraya muvakkaten 
nakledilmişti. O müddet zarfında 
yapılan tecrübe, burada kalmasının 

faydalı olmayacaiı kanaatını ver· 
diii için tekrar lstanbula nakledil· 
mittir. Borsa burada bulundoiu 
zaman da yine arkadaşımızın ifa· 
ret ettiği ıpekülittyon işleri letan· 
bulda Havyar hanında ve dij-er 
hanlarda cereyan etmekteydi. Ba 
rün de rördüiümüz şey, arzettiiim 
gibi, altın fiyatı şa kadardır, bu 
kadardır diye iki üç sarraf1n rOya 
borsaya menıapmaş ıribi rörün•· 
rek, kulislerde dolaşarak, borsa 
gazetesine belki para mukabilinde 
bir şeyler yazdıraralr, oraya bura
ya telefon ederek u(raşmalann· 

d&!l ibarettir. Bunlara karşı icap 
eden tedbirler alınmıştır. > 

• lktls•t veklll Büy_ü~ • millet 
meclı11nın ev· 

nin b•J•n•t• vellı.1 rünldl 
müzakereleri müna1ebetile lktiıat 
vekili ve Trabzon mebaau Sırra 

Oay, aşağıdaki nutku söylemiştir: 

« Arltadqlar; 
Şumalü çok büyük olan milli 

korunma kanununun heyeti amoml· 
yesi üzerinde konaıolarken lktiıat 
V ekiletine tevdi edilen ve bayati 
iılerimizden olan kömür mev1uana 
tom&1 edildi. Bendeniz bu mühim 
mevzua ancak bu kanunun amumi 
çerçive.i içinde kendi cephemden 
k11aca temas edeceiim. 

Memleketimizde Zonfaldak 
kömür havzasının kömür istihsali 
924 de Taveren kömür olarak 994 
bin tonda. Bu miktar peyderpey 
artarak . 937 aenesinde 2 milyon 
306 bi_n, 938 de 2 milyon 500 bin, 
39 da 2 milynn 699 bin, 41 de 
3 milyon 19 bin tona çıkmııtır. 

940 41 1eneleri iıtihaali ayni mik 
tardadır. Yalnız 940 aenesinin ıon 
ayı devlet işletmesi, müteba~ •Y· 
lara şirketlerin ifletmeıi, 941 aene 
ıi iscı yalnız devlet işletmesi ç&. 
hşmııtır. · 

940 ve ,41 aeneleri iıtibsali 
mukayHe edildiği zaman şeraitin 

zorlutana röre 941 senesinin çok 
daha mavaffakiyetli telakki edilme 
si lizımrelir. Memleketin kömür 
iıtiblilı.i de o nisbette artmış, 941 
senHinde en yüksek haddi bulmuş· 
tor. Ba 3 milyon taverenden 2 
milyon yıkanmış iade kömür istih· 
ıal edilmiştir ki 200 bin varon. 
dur. Memleketin nakliyat hacminin 
ve vHaitin bununla mütenasip ol
madığı yüksek • heyetinizin malO· 
mudar. Kömür istihliki artmıştır. 

Baoım ıebepleri yalnaz Zonraldak 
kömürünün mut~d istiblikinden iba· 
ret deiildir. 

Fabrikalar biri birine üç ekiple 
çahımalLtadır. Aekeri ihtiyaçların 
tesiri, münakale hacminin artması, 
yine münakalat vesaik.inin darlıiı 
.. bebile odun kömür ribi matirakat 
maddelerinin yerine Zonruldak kö 
mürünün kaim olqa, ru ve ben• 
zin fibi maddelerin eksikli;t aebe
bUe yine banlarıo yerine de kokan 
ikame edilmeai başlıca sebepleri 
totkil eder. Bugün memlekette kö. 
milr yolduta, lcömür buhranı var. 
dır. Hal, bir azdan arz edecej'im 
veçhile, bu ay bqındanberi kömür 
lıtibaaliain darm111 olmasaodan ile
ri ıelmiş deiildir. Eter yazdan ah· 
nan tedbirler, her yerde bebeme· 
hal •tok yapmak için yapılan tat. 
bikler olaaaıaydı bu günkü ıztıra. 
bımız daha çok fazla olacakta. Fa. 
kat, rerek Etibank'ıa kömür tev· 
ıi müesseıesi, ı•rek fabrikalar bü· 
yük miktarda kömür ıtok. etm .. eie 
çal11tılar. Devlet deaıııiryollaranm 
ıtoklara Hk defa olarak 140 bin 
tona çaldı. • 

Son aylardakı mllnakallt ıllç· 
lüill ve kıııo şiddeti kömQr ıtok
larmı eritti ve memleketin yer 
yer kömürsüz kalma11na sebebiyet 
verdi, Bana rapaen 941 iıtibıali· 
budan burüo havzada elimizde 
daha 60 bin tondan fazla kijmGr 
vard1r, 

BUGON 

Resmi Beyanname 
1 - Karne kullanmak hakkı ancak unu olmayıp da Fu· 

rundan ekmek satın almak itiyadındıt bulunanlardır. 
2 - Evinde az veya çok unu olanlardan ayrıca karne 

alrnış bulunanlar varsa bunları derhal Belediyeye iade ve 
mevcud ununu gösteren bir beyannameyi villyete tevdi ede
ceklerdir. 

3 - Beyannameler en son 5/2/942 pe-rıembe günü akşa· 
mı saat 17 ye kadar viliyete teslim edilmiı olmalıdır. 

4 - Yukarıda gösterilen tarihe kadar beyannamesini 
vermeyen ve her hangi bir surette nezdinde un tutan ve 
ayni zamanda kart alan vatandaşların evleri aranacak ve 
unları müsadere edilmekle beraber haklarında en ağır 
ceza tatbik edilecektir. 1659 Seyh•n V•ll•I 

Savare 
8,30 

ASRI SININADA 

BU AKŞAM Matina 
2.30 

Büyük qk ve kahramanlık dutanı. Senenin en muazzam ve aıab 
teşem şabeaeri Türkçe ıödü ve Türk mmakili 

y eol şiir ve rüfteler 
Vecdi Binröl 

Boz. Atlan ,arkılaraoı ıöyleyen 
Milnlr Nur1tddin 

Yeni beste ve yeni şarktlar 
Üetad Sadettin Kaynak 

Solmanın yeni ıarkılarıaı ıöyleyeo 
Müzeyyen Sonar 

Rekkue ıarkı•m• ıöyleyen 
Tahıla Karakuş 

SAZ H EYE T ! 
Selibiddin Pınar - Sadi lşılay - Necati Tokyay - F•yzi 

Arslangil - Şükrü Tunar - Ahmet Yatman - Kavti Baykara 
- Şevki Sevrin - Kadri Şeoçalar - Mazhar konukça -

İbrahim Uypn - Tahsin Parsadan - Hayri - Sadi 

DiKKAT: Localar Satılmaktadır i.tical ediniz. Telefon250 
Baıün ıündüz matinada : iki T6rkçe film birden 

SelAheddini Eyubf - Lorel Hardi Zafer dönüşü 

iLAN 
Devlet Demiryollan Adana 6. ncı 
işletme artırma, eksiltme komis
yonu reisliğinden : 

• 

Her Hafta Büyük Türkç~ Filmlerle Proğrammı Süsleye• 

Alsaray Sineması 
Bu Ak99m Yine Büyük Bir Film Takdim Ediyor 

-1-
Zevk ve Neıenin Cazibe ve Sevimliliğin çok hoş ve alikJ 

uyandıran nefis bir mevzu içinde Türk Mosukiıinin en t 
Naimoleri ile süslenmiş ıeoenin biricik muhteşem ~ah 

Tllrkçe Sö:r:Ul VE TGrkçe Şarkıh 

Zal Oğlu Rüstem 
-2- J 

Genç, Sevimli, Güzel,,, Şirin ve Billllr Sesli Deanna Dur~ 
En Güzel ve En son Çevirdiği 

==9 Bahar Meleği (=== 
Nefis Musikinin, Göz kamaştırıcı tuvaletlerin arasında çevrilell 

filmde - Deanna Ourbin - Kay Francıs - Valter Pidgon ...ı 
Amerikanın Üç Büyük Yıldızı Bulunmaktadır 

Bagüa 2.30 da: ZALOGLU RÜSTEM - BAHAR MELEG 

Pek Yakında 1 •• 

Venedik Zindanlarında 
TUrkçe SözlU BU~Uk Tarihi Film 

(Telgraf muhabere bilgisi olan İlk me~ 
mezunu memur alınacak) 

P.T.T. Umumi Müdürlüğündd 
1 - idaremiz münhallerine ilk mektep mezunu ve « 

muhabeı·e bilgiaine vakıf olmak ilzere alınacak maaşla 
ücreti\ memurlar için müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

2 - Müsabakada muvaffak olanların idarenin teklif 
ceği ye•·lerde memuriyet kabul etmeleri şarttır. 

3 • Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayıla kJ 
hükmüm! göre (10) lira maaş veya 50 lira ücret verileCC 

4 - Jdare dahilinden müıabalcaya iştirak edecek h• 
kıcı, Bat müvezzi, bakıcı ve müvezzilerin 30 yaşından 
ıdareye intisap etmiş olmaları şarttır. 

S - idare haricinden milsabakaya girmek isteye; 
balen idare dahilinde bulunan muvakkat memur, muvi 
bakıcı ve müvezzilerin 788 sayıla memurin kanununull 
dünci maddesindeki şartlara haiz olmaları ve devlet b~ 
tine ilk defa alınac•lclarm 30 yaşını geçmemiş olmal•~ 
zamdır. 

6 - Halen idarede müstahdem olanlardan müsaı,,I 
girmek isteyenler 25 Şubat 942 Çarşamba günü ak~ 
kadar yalınız bir dilekçe ile ~ idare haricinden girmCj 
tiyenler de yin e mezk6r tarih aqamına k.adar dilek~ 
evrakı müsbitelerile birlikte imtihanın icra edileceği P· 
Merkez Müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. f 

7 • Müsabaka Viliyet P.T.T. Merkez Müdürlükle 
muhabereden 26 şubat 942 perşembe günü uat 10 ~ 
Umumi bilgilerden 27 şubat 942 Cuma günü saa 1 
yapılacaktır. 1620 18 23 27 1 5 10 15 20~1 ................................................... • • 
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T oprakkalede iki, F evzipaşada iki, lskenderunda bir ika 
metğib ile Ceyhan ve lıkenderunda birer büfe binası inşaa 
tına talip zuhur etmediğinden kapalı zarf usulile vahidi fiat 
üzerinden yeniden ebiltmeye konulmuştur. Bu binaların iır 
şaatı için lüzumlu olan ray demirleri ve istekli tedarik ede• 
mediti takdirde çimento, kum, çakıl, tq ve kiremidi idare• 
ce verilecektir. 

i IAMAK HAMAMI 
! 
! 

Şehrimizin en büyilk ve temiz hamamı olan lRMI 
HAMAMİ müıterilerine icap eden kolaylığı göstermekte/ 

Müıterilerimizin 1 bir defa gelmeleri, gerek takımll 
mızın yeniliğini ve gerekae temizlitini görmeleri bu sO 

ka 

• 
1 - Bu itin muhammen bedeli 63.600 lira ve muvakkat 

teminat miktarı 4430 lira olup ihale günü 5-2-942 perıembe 
günil saat 16 dadır. 

i 

2 - İstekliler bu işe ait şartname vesair evrakı Devlet 
Demir yolları Ankara, Haydarpaşa, Adana, Kayseri veznele 
rinden 319 kuruş bedel mukabilinde alabilirler. 

3 - isteklilerin aıatıda yazılı veıikaları tedarik ve ko
misyona tevdi etmeleri lizımdır. 

a) Teminat mektupları veya muvakkat teminat akçalalrn. 
b) Kanuni ikametgih yeaikaları, nüfus cazdanlan, Tica

ret Oduı vesikaları. 
c) Bu İ.fe mahsus olmak üzere Milnakalit Vekiletinden 

alınacak ehliyet vesikaları (bunun için ihale gününden en az 
8 gün evvel Mtınakallt Vekaletine müracaat edilmesi lazımdır. 

4 - lıteklilerin yukarıda göıterilen gün ve saatten bir 
saat evveline kadar 2490 No. lu kanunun emrettiti şekilde 
hazırlamış oldukları teklif mektuplarını Adanada Devlet 
Demiryolları 6 ncı lıletme Müdürlütn binasında toplanan 
Artırma, Eksiltme Komisyonu Reiılitine tevdi etmeleri 
lüzumu ilin olunur. 1593 18.23-72-1 

Hepimizin arıuıana raimen 1 
burün mümkün olan yerlerde 
odan kömürü ve odun kollanmak 
zaruridir. Ba sebeple kömilr iıtih • 
llkioi tabdid edici tedbirler almak 
mecburiyetindeyiz. Yine 2 mUyon 
ton kömür noksan istihlik et .. k 
dahi vaziyet bize ayna zaruretleri 
tahmil etmektedir. • 

vekil, evvelki ründeo itibaren 
yeniden kömür iıtibaaUoe başlan al· 
dıiını haber verdikten ı.onra de. 
mi1tir ki : . 

«- Zooıuldak itini çok ha· 
yali bir mevzu telikki ediyoram. 
Bunun iyi iılemeıioi temin veUle
timiz için mühim bir vazifedir. Ba· 
nan haricinde, vekiletimizi ilri· 
lendiren elbiıe tipi mevzaubabistir. 
Muayyen blr elbiae tipi yapmak, 
bütün fabrikaları ıeferber ederek 
yeni ve aynı tekilde kama, yap· 
•ak dhHtdtr, 

Aynı tip kondura için bütün 
kondura fabrikalarını bu ite tıhsiı 
etmek llzımdar. 

Fakat takdir buyaruraanuz ki 
baıünkü vaziyet icabı aıkeri ibti· 
yaçlar en bqta ~elmektedlr. Si· 
vil ihtiyaçlara vaıı:iyetio müıaadeıi 

niıbetiod• cevap vermeie çalışı
yoruz. Burün her vatandaıa ba1it , 
tek bir elbise yapmaktan1a, be,' 
vatandaşın mevcud elbiaeıiai iyi 
kullanmaeını tavılye yerinde ulur, 
yordseverlik olur. Bu ı, renişlik 
işidir, salh işidir. Takip ettiiimiz 
istikamet, yürüdüiümüz yol, hal· 
kın riyim ihtiyacma cevap vere . 
bilmek için imkio niıbetinde sade,. 
••ilam, bol iıtiheal, ucuz iıtihsal, 
fantazi olmıJan ~ya istihtalldir _ 
Bundaki mauffakiyet derecemb 
IH imkialara tibidlr. Marazat• 
bu kadardır.• 

1 milzü isbata lclfidir. MUateclrl 
: 1633 ı-ıs S.llla Sertkaga 
: ............................... ~················:; 

Tan Sinemasında 
Bu Akt• m iki Film B~rden 

-1-
San'atm Zaferi ... Dehanın Kudreti ... Sinema Alemine 

Kurulan Şeref Abidesi 

Dehanın en büyük şerefi .. Sinemamn en parlak Zaferi . 
Seıııelerdenberi hazırlanan .. Kudretile herkesi ~artan .. Büyük Fı~ 

-2-
Şarkın En Nefis Kahramanlık Ve Aşk Efsanesi 

la 

sa 
ri Türkçe Sözlü ve Türkçe Şarkılı 

_, ZalOğlu RDste~ .r- ~ 
Emsali Görülmeyen Fevkalade Güzel Büyük ~<;ark Fılmı ba 

Bartıa 2.30 da ZALOCLU RÜSTEM - DOKT<. )R SlJ<LOPS _________ ... ______ ... i 

Harunige Köy Enstitüsii 
Müdürlüğünden 

Miktarı Kiloıu Teminatı 

Cinıi Kilo Kuruıs L i r 4.J 
Balrar .'600-'3500 27 7 ı 
Karu faaalya Q000-2500 25,., -l.S 
Nohut 1250-ısoo 22,5 26 
Pirinç 3000-3500 33 87 
Sabwı 500- 700 70 37 

· Gazyaiı -800-1000 23,35' 18 
;}:nıtitfi ibf~acı 1çAı yekarıda cin• ve fiyatları ya:r.ılr erzak ,,ı;, 

cakbr. 'Talip oı.nlarıa temtoatlarıaı Bahçe Maliyesine yatırarak i 
giinll .,ıan 12 - 2 - 1942 Perşembe rünü ıaat OD eekizde E~ 
Komi.nana u.Oruaatlan. 28 - l - 5 - 9 !;~ 

----.-
lmttJtUC Sahll»l ı Ca•lt ORAL 
u. N• lyat M ... rl ~ Anlıat 
ltfat VAV'Af>Ol.U 
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