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Milli Müdafaa için 1 

120 Milyonluk Yeni 
Tahsisat Ayrıldı 

--~~~~~~~-

~ i h ver c ile r-ı sa s l ı c a lehirlerde 
Oç Cepheden F • • 
Taarruza alıır Hallıa Mahsus 
Geçtiler Aıhaneler Acılacalı 

Bu üç hareketin ayni zamanda bat
lamıı olmau, mihverclleıin 1942 
Yılında harbi bltirmlye karar ver· 
diklerini ıosterir. Hitler ayni za
manda iki cephede birden harbet. 
memeyi esas prensip olarak kabul 
ettlii halde, bu yıl harbi bitirmek 
ihtiyacı Ue şimdi harbi ıark t;ep. 
hesine inhisar ettirememiş, Libya
da da yeni br cephe açmıya mec. 
bur olmuştur. Hatti İnıliz ve Am~ 
rikalılar tarafından Avrupada açıl. 
ması muhtemel üçüncü bir cephe i
çin de ıarpte hazırlanmak ıstıra.. 
rrnda kalmıştır. 

M. Zekeriya SERTEL 

Dün Mecliste Mülhak Bütçelerden Bir 
Kısmı Müzakere ve Kabul Edildi 

Ankara, 28 (TAN) - Bugün 
saat 13 de Şemsettin Günaltayın 
reisliğinde toplanan Büyük Mıl
let Meclisi Milli Müdafaa Vekile 
tine verilecek olan 120 milyon li
ralık fevkalade tahsisatı kabul 
ettikten sonra mülhşk bütçelerin 
müzakeresine devam etmiştir. Bu 
müzakereler neticesinde devlet 
denizyolları, devlet limanlan u· 
mum müdürlüğü ile vakıflar, ha 
va yollan, hudut ve sahiller sıh -
hat ve orman umum müdürlük
leri bütçeleri müzakere ve kabul 
ooilmiştir. 

Af RiKA CEPHESi 

Bir Tank 
Muharebesi 

Başladı 

G&niş Bir Cephede 
Şiddetli Çarpışmalar 
Olduğu Bildiriliyor 

Mihver Tebliğlerinde 
Y almz Hava Faaliyeti 
Olduğu Kaydediliyor 

lntllizler Mesina'yı 
Tekrar Bombaladı 

Mihver devletlerinin üç cep 
hede birden taarruza geç 

tiklerini görüyoruz. Alınanlar, 
§aı'k cephesinde Mareşal Tiıno -
çenko ordularının taarruzlarına 
nıukabele mecburiyetinde kala -
rak .esaslı muharebelere girişmiş 
lerdır. Japonya, Çinde büyük bir 
taarruza başlamıştır. Şimdi de Al 
IXHm. - İtalyan kuvvetlerinin Lib
Jada yeni bir taarnıza başladık
larmı öğreniyoruz. 

Vakıflar umum müdürlüğü 
bütçesi görüşülürken söz alan General Rommel 
Dr. Abdü~~~~- ~e~ali vak~f1~ar Kahire, 28 CA. A.) - Orts Şark 
umum mudurluğunun. bazı. vıla • İngiliz kuvvetleri karargahının 
yetlı:_rde vakıfl~ aıt ~ın:ılan tebliği: Libyada diınkü çarşamba 
sattıgı halde bu vilay~tlc~m . . ı.mar günü sabahleyin erkenden başlı-

Ziya Gevher Etili 1:.lir De'\':-·m: ~n. - Sn. 1 yan tank muharebesi bütün gün 

-------------------- devam etmiştir. 

Verg ,. Zam farı .. ko~=m~~e:~~a~·!~~~ :! Bu üç hareketin ayni zaman- • 
da başlaml§ olması, mihvercile • ~ 
rin 1942 yılında harbi bltirmiye 
karar verdiklerini ve bunuıı..için 

~ kimı, in şimali şarkısinde zırhlı 

80ll kuvvetlerin! earfetmekten çe 
kinmediklerlni gösterir. Hitler 
ayni zamanda ild cephede birden 
harbetmemeyi esas prensip ola • 

Kabul Edilen Kanun Layihasının 
Esaslarını Veriyoruz 

rak kabul ettiği halde, bu yıJ 
harbi bitirmek ihtiyaciyle şimdi Ankara, 28 (TAN) - Fev- kın resmine evvelce yapılmış 
harbi §al'k cephesine inhisar etti- kalide vaziyet dolayısiyle ba- yüzde elli zam bir misli art-
?e!nemiş, Libyada da yeni bir zr vergi ve resimlere zam tınlmıştır. • 
cephe açmıya mecbur olmuş, hat yapılmış, buna ait kanun la- Bundan başka ihracatçı 
U İngiliz ve Amerikalılar tara - yihası dün mecliste müzakere ruhsatnameleri 100 lira. Bu 
fından Avrupada açılması muhte ve kabul olunpıuştur. Yeni - ruhsatnamelerde yazılı her 
:mel üçüncü bir cephe için de den zam yapılan vergi ve re- bir ihraç maddesi 10 lira. 
garpte hazırlanmak ıstıra.nnda simler şunlardır: Her bir ihraç maddeleri gru-
kalmıştır. _., Maktu damga resimleriyle pu 25 lira damga resmine ta-

Askeri muhanirimlz Necati damga resmi kanununun 33 bi tutulmuştur. 
Yaşmutun, ötedenberi Almanla- üncü maddesinde yazılı evra- t:.4f' Devamı: Sa. 2, Sü. 3 
rın bu baharda p.rk cephesinden '--------------------
ziyade Libyada ve orta şarkta ta 
arruza geçecekleri hakkindaki 
:rnütalialan da bu suretle teeyyüt 
et:rniştir. Arkadaşımızın, kendi sü 
tununda okuyacağınız mütaliala 
nna göre, hattA Almanlann §Ark 
ta mecburi bir harbe tutuştukla
rını ve asıl taarruzun Libyada 
yapıldığını kabul etmek llzun - • 
dır. 

Amerikan ı 
Denizaltdarı 1 

Faaliyette 
~ * ~ 

Libya taarruzunun üç hedefi 
vardr. Biri İngiliz ve Aıne 

rikalı1arm Akdenizde İtalya ve
ya Fransa sahillerine asker ~ıkar 
malan ihtimalini önlemek. Ingi
liz ve Amerikalıların A vrupada 

Bir Japon Kruvazörü 
Hasara Uğratıldı, 6 
Şilep de Batırıldı 

nereye asker çıkaracakıan biline- Almanlar yeniden 
mez. Fakat İtalya ve Fransa top-
raklan böyıe bir hareket için fev 12 Vapur Batırdı 
kalade müsaittir. Çünkü burada 
sahil boyunca kuvvetli müdafaa Vaşington, 28 (A. A.) - Bahri 
tertibatı yoktur. İtalyan ve Fran ye Nazırlığı, Amerikan d.-niz altı 

kuvvetlerimizin şiddetll taarruz
larına uğramışlardır. Buyük bir 
sahada cereyan eden bu muhare. 
belerin neticesi hakkında henüz 
bir tahminde bulunmağa imkan 
yoktur. Dü~an zırhlı kuvvetleri 
tarafından "Bir Hakım,, müdafaa 
tertibatına karşı yapılan taarruz 
geri püskürtülmüş, düşman kayıp 
lara uğratılmıştır. 

Gündüz .. Ga:tala" nın cenubundald 
mevzilerimize 7aklaıan düıman tank.. 
lan kayıplara airatılmııtır. Mevzile
rimiz olduiu cibi muhafaza edilmıı· 
tir. 
~ Devamı: Sa. Z, Sü. 7 

Japonlar Doiu Çlnde 
Klnhwa'yi Aldı 

Tokyo, 28 (A. A.) - Japon kuv 
vetleri bu sabah 7 de Kinhwa 
müstahkem şehrini işgal etmiştir. 

Bu şehir doğu Çin'de Çekiang 
eyaletinin merkezidir. 

Avrupada 
Baltalama 

Hareketleri 
Litvanyada, 2 Almana 

Mukabil 400 Kişi 
Kurşuna Dizilmişl 

o 40 120 

r ' SAAT SERGiSi 
Türkiyeye ilk defa olarak getirilen meşhur 

VACHERON et CONSTANTIN 
Saatla;r. Eminönünde yeni açılan Aı:lon saat mağazasında 
1 Hazırandan 6 Hazirana kadar teşhir edileceğinden muh· 

terem halkımızın teşriflerini rica ederiz. 

-E 

Libyada mlhver taarruzlonnı \'e muharebelerin başladığı Bir Hakem bölgesini gösterir haritıı 

r··········As·K·E·R·i···v·Azi·v·e:ı:···· .... -1 
\. ...................................................................... .1 

Liby :ı T~arruzulıun 
Sarih Mf!1nisı Şudur: 

Mihver 1942 de Kat'i Neticeyi Şark Cephesinde Değil, 
Akdeniz ve Ortaıarkta Arayacaktır. Libya Taarruzu 

Harekatın ilk HamlesidİI 
r-, azan: Emeldi Deniz Subayı_ ... , 

İ NECATI YASMUT j 
··-········· 

Bu Büyük 

italyanlar 1 

Vichy'ye Nota 
Almanlar Lıbyada taarruza ıeçti· ı olacak böyle l:iır ihtJmalı ıozc a • 

ler. mıyacaiını ve en kuvvetli ihtimal ı e 
Almanlann 1942 ilkbahar ve yar ta. M11ıra taarı:uz ederek bura.mı z p

arrua hakkında, gazetelerde bu•Un tetUkten ıonra Filistın ve İrak yo 11 
yazıcıların mütalea ve kanaatleri şark açarak lnılltererun orta şarkla al 
cephesi ustunde toplamrlceıı biz, ,al- ıını batp sonra Rusyayı cenu Yağdırıyor 

Görünüşe Göre, Nis 
Korsika Meselesi 
Hayli Alevlendi 

Mare§al Petain de 
Huduttaki Kıtaları 

Teftiıe Gidiyor 
Londra, 28 (A A.) - Kral 

Victor Emanuel ile İtalya veliah
dinin §imal batı İtalyada topla -
nan kuvvetleri teft\:1 ettiklerine 
nit olarak Romadan ver.ilen habe 
T'in üzerinden daha 24 saat geçme 
den, Londradan maTeşal Petain 
in yann Chateaux Rou"C'da Fran 
sız kuvvetlerini teftiş edeceği ha
beri alınmaktadır. Bu olaylarpNis 
ve Korsika'nın .4galı tehdidi.ne 
bağlı gibi sayılmaktadır. Bundan 
başka Mussolini'nın \·ıchy h~ku 
metine daha kati ifadeli ikinci 
bir nota gönderdiği de iddia edil 
mektedir. ' 

* Bern, 28 (A. A.) - İsviçrenin 
diplomatik mahfil.erinde söylen
diğine göre general 'Neygand, 
İtalyanlann Nis, Korsika ve 'ru
nus üzerindeki taleplerine karşı 
konulmas ıiçin mareşal Petin ile 
Vichy hüktimeti nezdinde şiddetli 
teşebbüslere girişmtştir. Geçen -
lerde bir" Alman kalesinden kaç-

ruz batımıza bu kanaatlerin anine, tecrit ve tebd de çalıpUiJnı ile 1 

Almanlann 1942 aeneai kat'i neticeyi müttuk. 
prk cephesinde aramı7acaldanru id' 24 M~ t tarıbll Tan ıazetetindc 
diaya cesaret etmlı ve sebeplerini bu' kan dıfer b r yazımızda Rodoa, O • t 
tun tafsilitiyle okuyuculara bildir- vesaJr yerlerdeki m hver tahtida•ı '1 

mlıtik. Kıbnı adasına kar$ı yapılacak bır ta-
26 Şubat tarihli Tan gazetesindeki arraza hazırlık o'duiu mlitaleasın da 

yazımızda, Alman ordusunun ıarkta redderek bu ıöıteri,Jerin Mısır ep 
ıiri,eceii yeni bir taarruz kartıııuda besindeki 1nılliz ordusunu kuvvetle ı
kazanç ve kayıp ihtimallerini tetkik ni taksime mecbur bırakarak 'I yıf 
ederek Almanyanın, )'!kılmasına imıl ~ De\·amı: Sa. Z, Sii. 4 

Cepheye malzeme nakleden Alman trenleri 

ALMAN TEBLiGi SOVYET TEBLiGi 

Harkof'ta 
sızların da böyle bir harekete içer gemilerinin Uzak Şarkta bır Ja - • . . • 
den yardım etmeleri ihtimali var pon ağır kruvazörünü hasara uğ Hmdıstandaill lnıOız kunetlerı 
dır. Böyle bir sürprizin önüne rattıklannı bildirmektedir. başkumandanı G. Wavel ı 1 • k d E I mış olan general Jiro'nun da aynı e ç 1 a a srar 1 şekilde hareket ettiği zannedil -

Y 1 Ç v 1 mektedir. Bazı mahfillerde hasıl Birmanyadaki anCJın ar oga ıyor olan kanaata göre Chateaux 

• • imha Harbı 
Almanlar 
Ağır Zayiata 

Sona Erdi 
geçmek için mihverin yapabilece Denizaltı gemileri büyük bir 
ği ilk iş, Mısırdaki İngiliz üsleri- yardımcı gemısile orta büyüklük 
ni tahrip veya işgal etmek ve bu te yük gemisini de batırmışltrdır. 
suretle Ingilizlerin Akdenizdeki Orta boyda 4 yük gemisi hasara 
hava üstünlüğüne bir nihayet ver uğramış ve belki de batmıştır. 
meldir. Hava kuvvetlerinin hima Alman tebliğine göre 

Stokholm, 28 (A. A.) - Brit: Roux'da Fransız kıtalarının mare 

M ••ff f•k K f 1 Muharebenin toplu halde en kan şal Petain tarafından teftışi geçen 
U e 1 1 G ar 1ı idam cezası Litvanyada yapıl- hafta ~talyan hudud~nda btalar;ı 

Ger•I Alındı mış bulunmaktadır. Litvanyanın nı,:teftış eden K~al 1ıi ı~tor ,Eman.u 
iman ve yeniden kurulması işin- el m bu harek~tıne ~ ıchy nın bır 

Uğratıldı 
165 Bin Esir, 517 Tank, Naziler lzyum'da 
1180 Top ve Mühim Cepheye Çok Büyük yesine sığınmayan donanmanın Be lin 28 (A A ) "T bl" ıırr. 

ise karaya asker çıkarma teşebbü r • . · · - ~ ler;&, 
süne yai'dım edemediği, Pasifik- ~lman ~enı~ltılan muhtel~ de
tıeki tecrübelerle sabit olmuştur ruz kesunlermde muvaffakıyetle G. Wavel Diyor ki: 

Libya taarruzunun ikinci he ~ faaliyette bulunmuşlardır. Şimal 
d f" tskenderiyeyi alarak İngiliz ve Merkezi Atlantikte deniz altı
de 18nmasını Akdenizde üsten lanınız sıkı bir muhafaza altında m°:hrum etmektir. Malta donan- giden bir kafileye mensup 14,000 
ma için bir üs olmaktan çıkarak !Onluk üç vapur b8:tırm~şlar ~ 
sabit bir tayyare gemisi haline uç vapunı daha torpıllemışlerdi~. 
gelmi§tir. tskenderiye de elden ~~ıaru;ı ~atıp batmadıkları go-

Japonlara Mukavemet 
Vazifesi Artık Doğu 
Hint Orduların1ndır 

giderse İngiliz donanmasımn şar- rulmemıştır. . Yeni Delhl, 28 (A. A.) - Gene 
'L~ Akd · d barınmasına imkan Şimall Amerikamn ıark Ahill . a~ı- ral Aleyander ordunun Birm 
~ enız e imda, Karalp denizinde ve Mi111111pt . ' . .. ~n 
yokt~. - - aı;ıtmda denlzaltılarımıs 26500 tonlak yada~. ~kı?nesı munasebetıle 

tl'çuncü hedef de Suveyş uze • ı vapur batırmıılar ve 4 vapuru tor. kendısınm Bırmanya ordusu ko -
rinden Suriye ve İraka uzanmak pllle ciddi hasarlara airatııııılardır. mutanlığının sona ermiş bulundu 
ve bu suretle Basra yolunu kapa Martinlk adası dvannda bir denizat- ğunu söylemiş ve hava yardımı
maktır. Sovyet Rusyayı, İn~iliz tımız bir Amerikan muhribini torpiL nın azlığından bahisle mücadele
" Amerikan yardımpıdan mali· ~ı•e de destroyer ön kısmı delin- nin çetin ve buhranlı geçtiğini ili 
rum etmek, üda(aa JqıdreU ~ elmasına ratmen civarda bir li- ve etmiştir. . 

tar': De "(ı· t Sil. 1 . F Dev-= Sa. Z, SU. 5 ktfj" Denmı: Sa. %, Sil. 7 

de çallışan iki sivil Almanın öldii cevabı sayılabilır. 

Malzeme Al1ndı Kuvvetler Sürüyor rülmesine karşı misilleme olarak 
400 Polonyolı ve Letonyalı idam 
edilmiştir. 

Belçikada sabotajlar 
Londra, 28 (A A.) - Belçikada 

ki baltalama hareketleri son za
manlarda artmıştır. Londraya ge
len haberlere göre, Lieg'de 32 lo 
komotif kullanılmaz bir hale ge
tirilmiş, diğer sekiz şimendöfer is 
tasyonunda esran engiz yangın -
lar çıkmış ve malzeme yüklü tren 
ler tahrip edilmiştir. 

Almanyaya gönderilmek üzere 
hazır bulunan binlerce tüfek kun 
dağ ıyüklü bir gemiye ateş veril 
IJliştir. ~ 

12iJ9 Devamı Sa. Z, Sü. 2 

ltalya, Balkanlarda A k C h H ........ F k t H.. 1 • rtı ep e aTTı a a ucum an 
Şark Cephesınden D.. ltilm. +· p·· k··rtü·ı .. 1 .. • uze ış ır us u muı ur 

Fazla KaJlp Verıyor Berlin, 28 (A. A.) - Alınan or Moskova, 28 (A. A.) - Sovyef 
Bern, 28 (A. A.) - Tl'ibune de dulan baş kumandanlığının teb- öğle tebliği: 27 mayıs gecesi Haı 

Geneve gazetesinin Roma muha liği: Harkof cephesinde cereyan kof istikametinde, kuVTetlerimb 
biri şu telgrafı çeıtmlştır: eden kuşatma muharebesi Alınan işgal ettikleri mevzileri sağlam • 

İtalyan ordusunun muhtelif ve müttefik siWı1ı kuvvetleri laştırmışlardır. 
cephelerdeki kay.pl&nna dair neş için büyük bir muzaffereiyetle lzyum - Barvenkovo ke9iminde 
redilen son listede İtalyanların 1 neticelenmiştir. Düşmanın yaptı- kuvvetlerimiz, düşman tank ve 
bilhassa Yugos~vyada kayıplar ğı son şaşırtma taarruzlan da ~ piyadesile fiddetli savfl!lar yap • 
verdiklerini göstermektedir. Bal ber içindeki orduların akı"betinl mışlardır. 
kanlardaki İtalyan kayıplan şark değiştirmemeiştir. Yalnız bir kaç Cephenin tliğer kesimlerinde • 
cephesinde"ki kayıplaroau çok faz münferit grup henüz mukavemet nemli değişiklik olmamı§tır. 
ladır. l:lfj» Devamı: SL Z, Sil. 6 l:tfr Devamr. Sa. Z, SU. & 

'~-------------------------------------"'-------~----~----------~--~~------------------------------~~--~----~--~~--------~ 
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Halka Seblze 1 C1LümDEN BETER 1 Eıe~e 
lmtıhanları 

Trikotai 
Makineler i 

iktisat Mücfürlüğü 
Kontrollere Başladı 

29 - 5 - 142 

SPOR: 

Alman Muhteliti ile 
ile Maç Pazar Günü 

Yapelacak 
No. 46 

M1aaftrler. mllterner de !z'anan in
unlar detıllermıı. Yemelı: zamanı da 
nkla,ıyordu; bahçe ve pençettler bo. 
taldı. 

Ali Nafizle başbap lı:almıttık. ı. 
Cilllde imif sibl O, söyledi: 

- Bitin kat, d6rt lı:itl ldn illi b. 
petıldıP 

Ben de ilcf arada bir derede idim: 
- Bellri arbıı ıetlr. • 
Kltip, ümitabdiı 
- Pek ...-yonan, Preattesin lro 

ca11 selecek. o kadar. 
- Sahi, ben, onu unatmaıtum. Niye 

berab«r ıelmedilerP 
- CeJU afabeycffim, hanri bırlne 

ühmu enin.. O, ae kader çanta, ba
ftl. denk!? .. Sonra, o palabı:Pilr a711 
btta mı yatacak? içinden çıkıhr :it
ler delil ... 

- Bakılan, ne olacak' • 
- Maellki. iki •e1ra1ıra., praon 
tımqta. Yaninin nezareti altında i. 

lr nt.i kata hizmet edecelderdi, 
Kltlp, dfi1Uncel17diı 
- Bu kanyı, beQim rözüm tatmadı. 
Ş rret 'batrr111 tekrar blaldanmda 

ınl&mrıtı: 

- Al lıeaclen ele o kadar. 
Ali Nafiıı, kolama oqadı: 
- Çirkin kadın da delil .. Müsaade-
• e,.. 
Olmıyan iollnldannı okıayordıı: 
- Bendeniz, iyice bakabildim. 
- Alıcı ıözüyle m ? 
HalinJ 'bilir imanlarım 7iikdDmeai 

de siildfi: 
- Bırakın ıabl" .. • 
Y~ sili saJmııu. A7nhhlr. Ye. 

rnekten sonra, ManolW efeadi, beai 
buldu. elimi 11ktı: 

- Çok centilmen har~et etttni% 
Prenıses, çok sinirlidir. Bakmayın: 

hndi Jlltll1an oldu, 
Keylftt tcli: • 
- Sever o, Manolild 9efebiJH 
Koltuk .er41~: 
- Stz, ıevDmi)tecek adam mıım:ız? 
Kolhıklanm oqı7a ok117a düzeltti: 
- Sis de •• 
ElinJ at1rtıır. 

- Natabılru . .1 

Hlfızuı dairnık ihti7arl'.ardaa •e
di. Şakayı ıezdi, ıülilmıedi: 

- Matabıtm.. Sizden de, kit pten 
ıle cek ınemrmınaa. 

- Biıı de alzden memnunu. Yd
mz, _,..eti lllh7allm. 

- Siz, pre....ın daired71a aduıt1a. 
r17le ~ mqcul olımyaca)unua ••• KI-

P de ö7le... Ba kadmı idare etmek 
'°le pçtilr, Mon bey, Ben, tabfatinJ 
aldım1 idare edlyonım:,.-.luı1 lruRı&~z 
ra1. 

Ger.Ue:tlp tıllblM 
- Nl~ kıaacaktım? 
Ben&a 41ikiüFm arwınecta lrebledi: 
- E,.. Raell .,..~.!ml ..... w. 

Yazan: MAHMUT YESAltl 

ımlm lflldach: 
- S-ız, lraVYetli emrji sahibi oen. 

tHmen bir insanıma: 
Elimi kunetJt ~etti 111rtı: 
- sı.., sün Petikce ballan"'°""" 
Bir baba ırt>I ODllD sırım. oktaclna: 
- Ben de bte ... 
Kih kib stildU: 
- Mut.bıbs,., 
KoKllıalıl•nm dtizeltti, ciclc1tlettl: 
- Benim, lJf lnaan Celil benilbn, 

Bizden bir ricam nr. 
- Uyleyia uiabn. Rita, ne &!mek? 
- :Mr.....ın kocaa, ...... 9elecek 

Onu, kkipı._ aia .......... 711C91hmıs . 
- Xocuı da böyle ıınlrli mfydJ? 
Manolald e~ndı, kollarını bavua 

blchnaıttı: 

- Hanef aımr, Huta zavalhu 
Bır kumru sibi boynQnQ bülriivercti: 
- B. çok d.a ıhtiyar... Müsaade. 

nisle, bendenizden de... Ona ntat11n 
paradır, vapurda, yanında doktoru 
Uıi hasta bakıcı kadın ile bmaraa:ı: 
da kalmıf. Aktam celecek ... Afrr mo. 
törle. Saraılmadm Kitlp, .. tıllinla, 
preııaeain kavur Bekir efendi, ıÖ'festr, 
iskeleye ı:ldlp kal'fllıy&cakaınu. Hiç 
aarmı dan otele ıetirecekılniz. 
Tuhafıma sitmııtl: 

- Bu kadar kmuldanamıy•cak hale 
ıelmiı bir adam, aeyahate çıkar mı? 

ManolaJd efendinin birden röaleri 
dolu dolu olda: • 

- 9iıı, nlJlik nedir blJmiyornnu 1 
- Allah, 7ine de bildirmesin 
YiDe eelri Yan•n filoaoflanncıu; oı. 

maıta: 

- Dünya 'ba, her leJ' olar. Bk teY 
belli olınaa. 

- Peki, prensesin kocaaını nıaul 
laırfıhJ'acalis? 

Eanaf tilkiliil ile Mille lenk SÜ
lborcla: 

- Pmracfe, mon be,.... Sızla aöriin. 
meniz yetııecek. 

- Gaıtennetilr, deleltfze! 
Artık, kna lıeyılclı, ditaiz i!tU~ 

kahbhHi7Je lratıJa..,,. sildi: 
- Evet laerhae Malıma. AaJqı,. 

ruz. 
- Elbette. • 
sız kltiple birlikte, alt katla ve 

personelle mtKUl olunaz. ikinci lratı, 
lııic dlttlnmeybı. 

U'll PN&Tem 
:ı..N lllbllt (Pi • 
7.45 Haberler 
ı.ae lfutk (Pi.) 
a..ıs &ria u11111. 

IJ 10 Pfosram 

11.40 IHaU. (Pl) 
ıt.00 llontma 
u.ıs 11ıı.11ı: 
11.ao Hawı.r 
U.4' Xltıllı: lfhflı 
ıt ıs Rad" suetftl 
I0.41 larblar 1111 O,.Ua lmralan 

ru.. ~· H.._ler 
21.00 Ziraat talı•iıai 
21.11 Tı..U 

Omulanmr allktfm: . ııs oe Taruı. 21.00 0.ııı..tn 
i:st H•'-'-

11,ff .. llMUI - Baa delil, aı.e b8"""".: ~~~ ~ı ..._ 
GidlklertaiA arirunut.. ııGnUk .......... '"'" ....,. .. 

1 

1 ••• >·· 

Milli 
\ Müdafaa için 

W BqT:arafı 1' 3ftctde 
lf(ertyle uğr&fmadığım 56ytiye -
rek Marap mila} ctlarak göster
mit w -..t ummn mudürlüğ(i -
nun aattıjı bmaludan ayıracağı 
bir pua a. ..,. i.flerhade taht • 
mMIDI ..._Dl etmiftir. 

fedileceiine, onun ll&J'8tmı allkaclar 
eden tayyareclUte verilmek lbandır. 
Gelecek .._ MlkQmet.fa han JOl)arı 
için IO m1l7eın Ura tahatlat QU'ID&
ımı rica ederim," o,.,,.,. ....,,. Mlülllrlllll 

B8tee lııdlanna llCDtnec1eD AbJ4tn 
B.lnkaya cam ~lut tmrlDc1e b8lta ZlJa Gfthılr ~ Tlıtdbı 

llllll bir ..ıa olan imareti, me De 79ra acanıu büldnda .. takibat 
......... te1w edenk zengin • t J&p!!muını, Sinan Tebllotıu bt"l79t 
memur llDdJ Wilna edilecek 0 _ milaaadesl ıec veıildJll JclD PCa kıt 
1una aoo bin fakiri kucalmda tu mahrukat darlılı celdtdlllnl, tbnhlm 
\an ı.tanbulda sine imarethane tJlblan omaen korutM ... ldlltm• 1y1 
ler "911m-.nı ttıklif etmiı ve de- ~lld.ıtını .a,lemlilftdtr, BQton 
-ı.tt. ki• bwılua oevap ,,...., Ziraat Veldll 
~ • Muhlls Erlmıen ac:Umle clem.l,tlr ld: 

- J'akat eıttM mildUrtaıa latan· .. _ aCmian 7U'&lqanlar haltlnnda 
bul Nlllfnlel'tftl c1e wfVfk eder, bu takllıM 78plldılı llbl mahrukat ı,te
faklr1m bealtr mı? But l..etelerd• r1 de ..... umum' mOclOrlGIOnOn 
oJmdulmna aen. eter dotru tııe, ıtı- hUl&li7etle o.erinde c1un1uıu bir c1a
~ WıJ'le bir tettbMJııte bulunuyor- vacl!r Hatta orman kanunundatl bazı 
mat. ~ Yunan! tandaa ıeleeek fcırmdtteterl kaldıraraJr U7e balkın 
çocaldF 1tla .man para, fqeıt bu 8J'81ma lldilerelı onlara lMyanname 
c:oeuJdar ıeJmiyeceae, imaret itleri· verihnektedir Btr mhal olarak fUnU 
ne artedllmellcllr." .ayı17171nı ıd, 1111 da 1,1 - a mil-

KQn07e 89len Bapeki! Doktor 'Re- yon kentaıllk beyanname verildiil 
8qdam. 1elmDı: itleri evkaf u- hald -·~- - mil .. -n.a"-A-"- ,_ h .-.:1.....aı.ı k e, 90ll -~ .., J'Oll aen-mn ...... unun.uı ... a ... -...,....., en taDllı: be7annaıtle vernmı,tlr Diler 

dlllDla Zl7a Oevlae"in IU&line cevap taraftan mahrukat da ucuz ' flyatla 
erecelbı1 bildirmiş n demiştir ki: devlet vaa1Uyle tapnmaktaclJr A7 -
•- Balea :ıtızılay eemı,et171e bir nca t67lert ataçlancllrma,. devam 

anı.,.. 78Pllltl babınayonuı. Önfl - edeeella Antalyada. Dalunanda ve 
mil%deld kıt için b(iy(\k tehirlerde aı- Tarsusta' OkallptQs ormanlan vilcude 
aneı.r aÇ9Cafıa. Bu hususta her tar- ıetırmit buluJU170l'US,,.. 
(l tedbir allDJllll bulumtıaktadır. Orman biltQesinln kabulOnden aon-

Bapekilln ısfddeüe aJJutlanan bu ra ruznamesinde başka madde bulun
~ IODJ'a evkaf umum tnil- mıyan Bü)'(lk Millet Meclisi yarin 
dtıril J'ahrf, IClper muhafuaaına 10 - saat 15 da toplanmak ve ıert kalan 

kalmryan blnalann elden çıka - mQlhak bQtçeteri mOzakere etmek ü
rddıifnı, bir prGINm dal.resinde imar zere içtimaına nlha:pet vermiştir, 

Neticeler 9 HaziranCJa 
T af ebeye Bildirilecek 

Yarm ortaokullarla liselerden dev
W cırtaokul ve :U.. bitirme fmtJhan
larma girecek talebe' ilAn edilecek, 
ISlrebnen okullannm mesleki suufla
rmda ders kesimi 19pılacaktır. Okul
larda eleme üntuıanarının g(lnlerJ su 
tekilde teııGıt edllmf.ıtr. 

2 Haziran Sah ıünü Türkçe, Car -
şamba •ilnü Tabiat Bilgial, Perşembe 
gilnQ Matematik derslerinden bntfhan 
yapdatakttr. 9 Halaran Salı sabahı 
eleme imtlhanlarmm neticeler! tale -
beye tebliğ edilecek, JO Haziran Çar
şamba ıunü ~zlu imtihanlara batla
nacaktır. 18 Haziran Çarpmba gOnQ 
de lise bitJrme fmtllıan1armm netice
leri ilin edilecektir. 

P. T. T. TeıkilCitı 
Geniıletilyor 

P. T. T. amum müdürltiftı daha se
niı niıbette ıürat temini için poıta, 
telıraf ve telefon merlrezlerfnde bir 
çok )'enilllıler yapmııtır. idare m~
kezler aruında telgraf muhaber~lerini 
temin eden ıebeke71 le 7eni te.iaatla 
ıaJah etmektedir. 

Alman aoıı tedbirler •e yapılan ma. 
ka•elelerle Ankara ve tıtanbul na
trallarmm seni,letilmeai: Aclılna, Zon. 
raldak. Barsa, Mersin, Kozlu, Çeklr
ıe, Afyon. Adapuan, Kayseri, lnnir 
ve Balıkesir 11'bi anemli merkezlerde 
:venlden otomatik telefon tesisatı mey. 
dana ptfrllmesi brarlattırılmrttır. 

Bunlardan başka Ankara • İstanbul, 
fatubal - hmir, Anlrara • Adana, 
Menin - lskendenan, Anbra • Zon
ııaldak, Ankara - Kayseri • Sivas ee
hlrleri aruı mllnanb«lerinde buıüne 
nuaran birkaç miall cl8ha 7Ubek ko. 
bllpna imklnlarmı temin edecek tesi
•tl11 fHlt7ete ceçlrilmeıri c1e karar aL 
tına almmı,tır. 

Memleketin tı hctlll balnmmdan ba
lı eh.....,.eıtler atneren dola. cenap 
Anadolu ile timal ahll kımnlarmda 
daha senJı bfr telefon ıebekeslnln ka. 
nılmaaı da liimmla ıôrülmektedir. İ
dare bil ba'lmntardm çabamaJara .. 
-.m etmektedir. 

Plajlarda Bazrlıklar 
Başladı 

Fidesi Dagıtıhyor 
' Ekim Hakkında Bir de Hazırlandı 

Vf1A7et Ziraat Müdilrlütü tarafın- mlzlik i&}erf müdurlüğft de çok mlk
dan bu sene B1lyükdere meyva ı l h tarda fide almış ve bunlan Mecldlye
ve Beykoz ağaçlama istasyonlarmd oy, Nuhkuyusu ve Edirnekapıdalti 
geniş ölçüde sebze fideleri yet st r 1- raıılsinde ektirmlye başlamııitır, 
mlştlr. Halkı fazla sebze ek.imine t - Ziraat Müdürlüğü, tarlalarda ve 
vlk etmek maksadlylc tıdelerln hal c bahçelerde mts!r, darı patates, !asul
par ız dağı:tılmas!na başlanmı tır. i- ye, nohut, mercımek, patlıcan, doma
ki gün iç'nde Beykozdan 60 b n, BU- tcs 'l:e bıber ekıml hakkında bir de 
7ükdereden de 30 bin fide ıtılmı - b o ur neşretmiştir, Bro ilrde bu 
tır. Tevzıat devam edecek v b r ddelerln ekııni hakkmd Uıznn ge-
muddet ıçınde 500 b m müte len m umat vcnlm,.ktedir. Bro ür 
mateı;, patlıcan, biber fid i 1 r , o ullara ve halk d ğıtıl -
olac ktır. m ktadır. ı 

Zıraat Mudilrlüju, okull ra h t - İst syonlarda lahana, kıımıbahar 
nelere ve diier miles e clcre de fıde ve kereviz gıbi kı lık ıebze Cıdeleri 
vermektedir. Bu arada Bel dtrc te- de yetişt"rilmlye ba knmıştır. 

A·skeri Kamplar 20 J Küflü 
Gün Sürecek Yapılan 

Pirinçler için 
Tetkikler 

Maarif Veklllıği bu yıl Univ r ite, 
yüksek okullar ve liselerin üç sın1 -
fmda askerl kamplara başlama tarih
lerini tesbit etmiş ve allkalılara bıl
dlrmiştlr, Evvelce bir ay olarak ya
pılacağt söylenen asker! kamplar, bu 
yıl da 20 gfin olarak y pıl c ktır. Li
selerin birinci ve ikinci stnıflarmm 
kampları 3 Haziran, ıon smıf kamp
ları 2 Temmuz, erkek öğretm n o
kullan kamptan 22 Haziran. yilk ek 
okullarm ve Üniver itenin bir'ncl 
parti kamptan 6 Temmuz günQ baş -
llyacaktır. 

Lise talebesinden smıtta kalanlar 
bu yıl kamplara almmıyacaklardır. 
Lise kamplar! ıftndilzlü, yüksek okul 
kampları da yatılı olacaktır. Talebe -
nln iaşesi ıneldeplerlnce temin olu -
nacaktır, 

Unlvenlte kamplarında •cı1acalı: ta
lebe kantinJnl talelte blrlili tdare e
decektir, ________ ...., ____ __ 

Gloten 
Tevz&crh 

Ekmeği 

Başladı 

Bazı bakkallarda tevsi edilmekte 
olan pirinçlerin kokulu veya küftQ 
olduğu yapılan şikayetlerden anlaşıl
mı tır. İaşe MüdürUifü bu işi bıce
lemJş ve getirilen on sekia nilrnune
nin Toprak Ofisten verilen pırinçler
d n olup obnadı mı ara ttrmıstır. 
Toprak Ofis bu on sekiz nümunenin 
de Ofis tarafından verilen pirinçler 
olduğunu kabul etmi~ir. Kokulu pl
r'nçlerin çuvalların dip tarafmda kal
mış ve rutubetten kokulaşmış olduğu 
anla tlmı tır, Yalnız ikJ nQmunenln 
kilfiU olinası gazönUne alınarak bu 
pirinçlerin tevzi edflmemesl ve di
ğerlerinin dağıtılmastna devam olun• 
ması bakka11ara bHdlrllmiatfr. 

VaRler Arasında 

Değiıiklikler 
Valiler arasındaki n•kil. tayin ve 

terf ler hakkmdllkl liste yuksek tas
dikten geçmiştir. DPhlliye VeJdlllti 
Musteşa.n Ali Rıza Çevik Muıia va• 
lilı ine, açılan Dahiliye Müııteprlıl!
na da İzmir valisi Fuat Tuks•l tayin 

Gluten ekmeklerinin toptan tevzıi edılmi terdir, 
iti eczacılar ıirketlne verıtmı, ve ılr 
ket ecııahanelere tevıriata baılamııtır. Seyhan valiliğine Mıınlsa vaıı.t A· 

Ekmeklikler 250 ıer ıramlık ;ıa· ki! İy!doğan, Nıide vt>llllflne Elkıt 
Havalartn ıaınmuı Ozerlne, plAJlar- ketlerde elli beter lmruıa satılacaktır. val 1 Feyı:ı Mret, 1'l'bt'*"'wnt1J1Mı 

Mıntaka lktısat MüdilrlülQ, bölle 
dahWnde mevcut çorap ve trikotaj 
makınelerinf müfettişleri n9'tu17le 
muayene ettlrmlye batlam!ltır. BQ • 
yük ve UflDDluı ıtıç olanlar 7Vle
rfnde ıösden tıeolrllmiıtlr. Dilerlıeri 
aahlplerl tarafmdan Salkımııölüttekl 
Alay köşküne getirilmekte ve burada 
muayeneleri yapılmaktadır. Bu su
retle kooperatif vasrtufyle iplik alan 
makine aahlperlnln makinelerinin ça. 
lıpbHr bir halde olup ornadıkan 1e1-
blt edlmektec:Hr. PaaUyette bulunm1 -
yan makiDeler için iplik verllmiye -
cek ve bunar asıl mu.tahıılJ vaziye
tinde olanlarm ihtiyaçlannf kal'Jl}a • 
mak için tahsis olunaeakttr. İltanbul
da mevcut trikotaj ,,. QOnp m•ldn.
lerinin 1100 d geçtifl anlaşılmakta -
dır. 

Bugün lstanbulun 
Zaptının 489 uncu 

Ylldönümüdür 
Bugün İıtanbulun Türkler tarafm

dan zaptmm 489 uncu 71ld6nOmQd0r. 
Fatih Sultan Mehmet 145! aenesln

de, kahraman ordusiyle şehri kuşat
mıştr, Bu muhasara tam 53 gün ıriir
milştü, Fatih, mubaaaranın 12 inci 
günü gecesi, 70 kadar gemiyi karadan 
Okmeydarundan dola§bnnak suretiyle 
Haliçte, Balat ve Ayvan.saray 6nilne 
andırmlı ve ertesi &ünü yani 29 Ma
yıa ıw at.hı TOrk ukert muhtelif 
kollarından tebre ıfımJ'1erc11r. O sttn. 
tstaabulun almmaalyle tarihla orta 
çatı niha7ete ermittir. 

Yüksek Semtlere 
Su YerHem .. 

Sular ldlNllnln KllıUlaaedeld •na 
borulanadan blrlalnln çatlamad 70-
zilnden iki IOndenberl htanbul Mm
tlnhl 7(11aıek J'Wl'lerfnde aa buhmlıma
maldac1ır, suı.r ldueat JıltldOr Jılu•
viıd KQıthaDqe alderek çatlıyan bo
runun tamfrl7lt ulralmllhr. Sulu 
İdaresinden wrtıen maıamata aOre. 
tamirat bu sabaha adar bltlrillnlı 
olacııllndan, saat seldıden tonra her 
..,..._ -ıl'Nıl" ı*flde IU batawak
ttr, 

da hazU"lıklar baılamıştır, Birkaç Ba paketler iki g6n1Uk ekmek fişi kır· Dahiliye Vekilliği Teıtı, Heyeti Reiai 
gQndenberl muhtelit plAjlarda tektilk tılıfı ve atınde 125 ıram heaablyle Derviş Husnü Uzgören tayin olun - pazar Giinl Yeni Mebus 
denin ıtrenler bile ohnuftur. Bele - •erllecektlr. mu tardır, 
diye sıhhi hnclat malzemesini tamam- Seçimi Yapılacak 
lanmıyan pllJtarm faaliyete "9Çmesi- Dördilncil sınıf valllerdC!l Kırklare-
ne maıtaacle etmfyecelcttr, PIAJ mev- Buz Sahşlan li valisi KAznn Demirer Bilecik vali- Ankar•, 18 (TAN) - Ölrendilf -
simi başladttr tçtn dokuzuDcu fş?et. Belediye bir HDe sarfmda istihs:ıl si Rlfat Şahtnbaı QçQncıil muf vali- mln göre, ıı Maya Panr gQnQ açık 
me idareli Hadranm bhhıd9ıı taba... elunacak a milyon 1ıilb 'btmlft nakil w Uğe 1•rft etth1'lmlşlerdlr. bulunan Ankan, Bursa, fzmlr, Kars, 
raa bMQa banli7I trenlertnbı Jta- tevzii itini ihaleJ'e çıkarmııtır. lhrZU'n Seyhan valisi Failt Ustun ve Nil- Kastamomu KoeaeU. Kütahya, Zon -
çiltcmruıce7• kam 111-•=ae u- ldtMa perakende olarak en fula beı de valı.t tmıan Safa Apa,.d!n tekaOt ıutdllk mebullluldan için .,.eni ııeçba 
rar vel11liştir. · ~'8 ıatılacaktır. edilıni lerdir, yapllacaktır. 

Y..,.I Zcunlan= =-. r ~"'5 .. k•m:ıı9'"lr·ı 'v,'cm:=..vı::t 1942 ıene•ı yan •e a<nıbah.nzarrı& SOVYET TEBUGi 

Dan aqam aJAkalılarm yaptılr son 
toplanbda •erilen karara gke, oeh
rimiae ıelmekte olan muhteuı Alman 
futbol takmu ilk maçmı, bu Pazar 
ıünü Fenerbahce ltadfnda l'enermh
çe ile, ikinci maçmı C•1'181Db• SOnü 
BetiktB§la 8enlf atlMltnu. QçQneQ ma
ruıı da haftQ'a .Pazar lflnO Şaef .ea
dmda Galatasarayla yapacaktır, 

Pehlivan Güreşleri 
llfuclaııya, 28 (TAN) - lludlm7ll 

Ra1kevi bir pehlivan IOreli wtlp et
nılştlr, 

Mihverc iler O~ 
Cepheden 

Taarruza Geç+.1er 
m- Baştarafı 1 tnclde 

kırmak demekür. Bunun için de 
Sovyetlere yapılan yardım yolla
rını kapamak klfidir. Bu yollar
dan biri Bura yoluyla lrandan 
geçer. İrak ve hanı aldıktan SOD
r.a Sovyetlerin bu yoldan iatifade 
etmelerine imkan kalma&. 

* * A lmanlar bu defald taamn
larmda muvaffak olacak

lar mlıdır? İngiliz kaynaklarınm 
verdiği haberlere gore, geçen 
dört aylık fuıla esnasında 1ngi
lizler de Almanlar gibi Libya 
cephesini takviye etmişlerdir. Bu 
raya küHiyetli tank ve tayyare, 
ve miihlm miktarda kuvvet gon
dermtılerdir. Bu sebeple İngiU. 
ler bu defaki Alman taarruzunu 
akamete uğratacaklaruıdan em.in 
ıorünuyorlar. Mevsim bıraz Ueı
lemif olmakla beraber, fenni vuı 
talarla sıcağa karşı mukavemet 
imkinlan bulunabilir. Mekaniu 
kuvvetJ.erın sıcaktan muteessır 
olmaması Jçln iki tarafın da terli 
bat aldığı .CSylenmektedır. Bu • 
nunla beraber iklimin buradaki 
harek6' üzerinde tesir icra et • 
mekten gen kalmıyacapı bffa.. 
ba katmak lazımdır. Bu yii3deD 
Libyada harbın t zaman da mih. 
v•rcilerin pek iP • .ıne olmı7aeak· 
tuı. 

Herhalde g'->runen pdur ki, 
1U taraf da A-.. rupa harbini b1I 
yıl bltirmiye karar vemıif stbt .. 
dir. İki taraf da bu yaz IOll koz • 
lanm oynıyacaldardır. 

Altın Fiyatlan 
DOa bir a1tm 11'10 kuruttıua ft bla 

anın kOlçe 457 kunıftan Atdmlltrs. 

· AFRiKA CEPHESi 
- · ':il lll r- da mihver, kat'i neticeyi Akclenia "'' 

klli9 Baştanfı ı incllle ~ Ba,tarafı ı ıncid,• orta ıartta 8I'178Cllktır. B11ıün bqh. l:llr Ba9'anfı 1 incide e- Battarafı ı lnClde 
HAYVANLAR VE&GISl db,nrmek emefi7le 7aı>ıldıiım nı· 7an taarnıa ba büyük barekltm il) RiclllflltB pWiirtiilÜllOf' fnsilla han lıanetleri btltttn itin 

m!ftık. hamlesidir. Mihver yalnu Maaın sap. düpnana tunu etınitler, dltman 
Ha7vanJar wırılal ,eyle teııblt o- Nihayet yirmi IÜD eYTel ,,Jtut orda. tefmek defil. Filiatinl ve Sarlyeyl de Moakoft, 28 (A. A.) - Çarşam nakllntına dannadan bicmn eı1me• 

Jammuştur: Merinos koyunu 40, tif- auun vaziyeti,, baflılı1ı bi.r 7uuııucla ele ıeçircırek ırüraUe Baara v~ Maıula ba akşaıM Rm cephesinden gelen •• kıtalannlın llartı yapıla dütman 
tik keçi 45• koyun ve kD keçi 8

G, sı- da Raı mukavemetinin yeni bır ta· dayanmak, .Musul petro~lenni aldık. ve MoskOYa merknl etrafından hava üınlarınm mavaffaluyede JO
lır 45, manda 121, deve ve domuı arru kaqıınıda çok daha cetln ola· tan ~nra Baktl petı:ollerınl cenuptan tekrar lan bir ..,...._. luaberl' hnıu •eemek eu.reti1le kara Jnrnetl• 
150, at ve katır 12&, eııek 25 lnınq. caiım belirterek Almanyanın boyle tehdit ve Ruay.aya ıiden. yardım yolıı-1 İ um ~~--~ikametin- rlllllsi delteklemiılerdlr. 

NAKLİYAT VERGİSİ büyük za,.iata mal olacak bir taarruzu na kesmek atıyor. Aynı zamanda ba dzySo .._._1 d" J•-• .. - teblMine OÖl'e 
Jfa1tll711t reıdni "1'11 ni9b9tlerl sanı tekrar ıöze almadan evvel çok b11- hareket neticesinde, Mihvere karıı i. e ,4:t a..-- aruun Uflll8~~ .....,_. ..,, 

iare Birinel mevkide 7Gade 15, lltin- ka itlere tetebbila "edec:efi mfltaleaıım. kinci bir cephe açmak ınakaadiyle çok ~uyüt kayıplar verd!rdiğinı Roma, 28 (A.A.) - İtalyan tebliitı 
el mevldcle 70zde on tJd buçuk, tı- da bulanmuıtuk. Fransa Te Norveçtaı cok daha el•«r ve bütun taamızlan püakiirttUlü 8imaU Afribda mihftl' ı.a ... lnmret
çilncll mevkide yüzde 5 olarak deı.tş- Butün kanaat •e fikirlerin assine riıJi olan Balkanlara dofru bir miit· nü btldirmelttedtr. leri tarafından tlddetle bombalanu 
tlrfhnlştir. Yolcu nakliyatı baricin· olarak tek başına iddiaya cesaret et· tehir taarrua için banrlılr •e yıfmalı Dilemen, stratejik 6nemcle 11M!9lrtn dl1pwı ktta •e aırblı t.pt toplatalc
dekl her nevi nakll19ttan alminakta tliimiz bir kanaati, badıaeler buııttn ~erkezi •.ayılan Mmrm zaptı ba ih. bir mahalle taarruz için tankl! öncü- lan dUn bfiyllk kayıpl81'8 ulnmıetır. 
olan nakllyat resminin nisbetl 7ilade teyit etmiş bulunuyor. Bir hafta once tımal ve i.nıkinı da ortadan kaldırmış lerl llerJ sürerek bücuma ıeçmet ia- Tobruk meYkll He dlllftl8lllll prflerin-
ona çıkarılmıştır. Kerı; muharebeleri hakkında yine bil· olacaktır. temipe de taııbavar topçuaunuD 711- deki han mqdanlarma " ıfmendifer 

tNBISAB MADDELERi tfin kanaatler bu mahareben n Donet:ı- Bu harbin petrol harbi olduiu ve dD'un teslrlnJ gösteren mildah lesiyle temaleriae .. .....ı•akı7•tl• turru 
de batbyacak bl,.Ulr taarrıazun b r Avrupa ~l mmtakalarmm hanıi cek!lmek zorunla kalm11 ve düpnan edlhnlttlr. Ahnu " ltaıyan aT tQl-

TQtDn ve içkilerden almmalcta o- mukaddemeal •e JUl emniyeti olduiu tarafın eli.ade balumına harbi o tara. taarnmt bapnlamamqlır. ,.releri haTA mabarebelerincle 13 cliit-
lan mlU1 müdafaa verıllerine yapale- noktaıında toplanırken blıı Kerç mu hn ku8D8Calr, binaenaleyh Alman- * man tanareti d ttlrmtltlerdir. 
cak mm1ar da kanunda 16tıteribnla- harebelerinin Donetz'te yapılacak biı· yanın prk taarruanda hedefinin Kaf. Moskova, 28 (A, A.) - "Reu'- Dün aece l a t8Yyarelert dalsa. 
tir Nıcak bu zamlar esuen ftyatlara yiik taarruzla hiç bir alikaıı olmadııı· kasya •e Baka olduia hakkında 1'ir Nazilerin ıa-,m1 ın..n ve h8l'p mal ıu haltacle • ':-1 H aa ıehrine 1enlclea 
ili~ IUfetfyle tatbik edilmekte oldu- na ._ AlmaD ordıılwıun Doneta'te bi1· çok ruıcılar tamfındRD mUtalalar zemeslnl öne ırOrmekte denm ettllr- taamla etmitlerd r. Blrkac eT haaanı 
fundan, bu tnhiaar maddelerine Y9 • yllk bir taarruza stritmiye hiç de hR- beyan edilmlı, fak•t ba hedefe vasıl leri İzyum _ Barvenkovo cephesln _ uframııtrr. iMi ahaliden Blea ırok· 
niden bir sam bllhll mflVZUu delildir. zır bir vaziyette ıörüıımediiinı oku· olmak lcin eaaı ırolun Doneta mınta. deki büyük çarpqmanm atırlaıtttına 1 tur. ._ ela bamo 
tnhlsar ldbritlerlnln beherlnden alın- yaculara bildirmittik kaıı oldıala Deri ıUrillmllttll. it hiçbir altmet görülmemektadlr Catoıuı •e Slrakua c .... anna • 
malcta olan mOlaflla verılal UI ku• • Halbuki harita &atünde npılacalı a • balar atılmq lM c1e imuca ~ 
rup '" oakmak taeıarmm beher .a • llıaır taartuanmı baılamü bere bir tetkik, banun ba7le olmadılm1 Qer Rwılar bu taamlZ1l durdu1ınrya J'Qlııtar. Huarat ....,_l)'et8Ucl1r. 5 

dan alda la 3 kunıt ü balanduia on bet ıün evvel taayyun dana k Baldlya tlmalclen 1 muvaffak olurıa.... bu hiç fQph..ıa tanare cHiftlrtllmlftlr 
ddedinafaa v-~9 ıw:. ... n .-anlm~; etmi&ti. General :Rommel'in Rıaıym met f..t• ::::· R da ; büyük bir slllh zafer! olacakttr. ÇOn- ~ , ___ rami te61f:1U 

..... .... ,,.. 1t>A 09• cephetinde bir kamandanlıp tayini me ,,... 88 or sama •m ' kil Nuller, bu yeni taarrualannm tık l:llnlllff 11• 
Bu arttırma netlcealnde bir kutu ldb- ve Akdeniz mihver h•va kuvvetleri =·uılann.fnay~nbert ya~=d:~ büyük ça.rpıpnasını kazanmak tçln Berlln, 21 (A,A.) - ."Teblli"ı il· 
rit 4 kuruta 1&tılaeaktır, lmmandam Marepl Xesıerling'ın de ımatr çı eme.., aonra m ,.. lmklnsız olan her feYf bile yapmak- mali Afrllwun ..ıııı lıe9lmhıclt c:en

Tiyatro, sinema ve koftlel'lercle a- prk cephesine alındığı hakkında mıh. ~zay.u:. •e n~Oa~=-~il bat tadU'lar, Bu Alman taarruzu layum ya eden han mllharebe1erinde Alman 
hnan resme evvelce )'apılaa yilzde on ftl' kaJnaldannda.ıı huıwıl mı; b:&Ua an na yanara • annı cephe.inin en &ıemll balmlerhıden •e ltaı:ran aTCrlan 14 dlltJD&D t&17&-
zam 70zde otuza e*anbnıfbr. ipa edilen haberler yalandı. Oeo::ral a,mak. ~~=clır İtuBlh~ ~ birinde kılmen durdurulabilmifUr, nal dllttlrmütlerdir. 

Banka ve bankftlme lilorta tir. Rommel Ruıyada delil, Llbyad.a b~ netzl"mmedfl aınbll orta Les~der u .;;:, Bu da Jlua1arm munftakı7'!lle bqa
ltetlmnln muamele ,,....ıatne ene1ce hJ'acafı büyük taarruzun aon ha.zır- mar up ae e a • rUan kartıhk taarrualan 187..ınde 
ppılm" zam bir mlslt arttmlmtıtır. lıklarmı ikmal ile metıuldu. Mareıal orduları m_evcut iken Roatof tarikiyle olmuştur, Sovyet kuvvetleri burada 

YAPILAN DIGEB ZAMLA& Ke11erlinc de ba taarruzda han lmv· cenaba doını lrnmlacak taarruıı kol mevzilerini saflamlaştırmlslar ve •-
T6rld79 dahlllııcle imal olanan vetlerinin oynıyacatı büyük rilii or· ~arının ricat ve m~nıala yolları da- lah ebnlslerdlr 

maddelerle yabancı memleketlerd., L 1 ıanize etmiye çalıp yordu. Böyle yan· 1~ te~f t ·~ i:eblı~e al~ ::;:na- Bundan ıon;. topçu .e tanldaııta 
mal olanap TUrkiyeye ithal edilen lıt haberleri yQınaktan mabat, At. ca tı, • ıı:ıan ann, • uaya as- desteklenen Kus kuvvetlut mwlde 
maddelerden alınan ıma•mete Tersile- aıanlann bütün kuvvetlerini ıark cep- yaya ınebılmeleri. içın yalnız Donetz blkim tepeleri de seelnnltler ve 1* 
rtnin nlabetl yUacle on liri bucula p belinde toplamakta oldalılanna lnıı· mıntakaamda dehfedıl, L~imaldaı Reemaba çok k"-lerha _.._,___ kadar tur-

_._ . kadar bfittin cep eaı mncat aa or vı ""'''"' ......... 
bnlmıv-· luıleri inandırmak ve eanen çölde ta· dulannı .imha etmeleri llzımdır. Hal- rualaruu ıeniflet.m.IPerdlr. Nuller, 

iSTiHLAK VERGiSi arru mevsiminin seçmekte olduiu buld Mısırdaki mevcuda muayyen ln. Rovr•t ileri hmreketlnl durdurmak 
latihtlk •erslalne tabi ~tulnnat o- ~:~ de lıtlf:: lredern fl:nıı. ıılls ordaıa maililp ed ince F llıtin- tetebbüııiyle fld defa çok alır kQıp

lirmanyaclald 
Müttefik Kıtalar 

Geri Alıncll 
l2Jr Baftarafı ı incide 

şlerlne devam edlldillnl, esasen ts
ııaıun 4 7erfftde fukaradan 400 -- ~ ıan• clalıtılqalda oktu· 

İan maddelere eoanaı nevine söre ~ı.a :ıı:ı SeTıeb1l •:.1ar1:~; len !raka ~dar ıahad.a Alman ort\a. tara utramıslarcbr • 
.&y" rupacla Baltala· anabteUf nlahetlercle samt.r yapılntlf. D111Taffak ol -:ı::..dıklannı ve 1n. sanan önunıa keıecek batb mllhim b ---==-=-----=---~ 
lll tır Bu nmtar, deri ve cleriden ma- -"- "daf ap -L•-n 1 kuvvet yaktar. O aman cliimdii 

• ın. ,.__,la .... m.. aasnu ıerç...... nıemıı - 1 L 11 t. ALMAN TEBLiGi 

Burada olrenildijine ıore, Bir 
manyadaki Çin kıtalanndan mil· 
rekkep bir teşkil hududu qmtf 
ve Hlndlatuıa varmıım. Tahmin 
eclildilin• aöre bu tefkil general 
SUlwell oıd111UD& iltlbak etmq 
tiır. luD1I 11t7Jem1ttlr. J I' 

. .. y ollGn Mtftll 
.Ba bOtçenhı fuıllarma ıeçllmeden 

evvel Zlp Gevıier Etili h•vac!llılm 
DlDJetler baJıat! Ozerlndeld ehemml
,,eUne tpret etm1f ve devlet hava 
yoDarma ftriJen l 00 OGO Urayt az 
buJc1utunu 11671i-1'H'ek dftnlftlr ki: 

'"Bu demektir ki, btz hıovacılığa e-
hemmiyet vermf7oruz. Memleketi
mizde bu if O&erlnde 1A senedir du
rulclulu halde. küçük bir adnn dahi 

amamız tubaftD'. Tanare 711lnıa 
rp batnmmdaD deJll, tnibıakale ba

d n da ehmunbetll b r vuıta
lki tıı:amyon ve trenin ıtdenu
H kir.iye, ~ .. ıı ldltı tak -

tayyare ıle tte gid eb 1 r. 
Jlilletin para ı kır elAt s -

ma Hareketleri mal eıya ile clemlr, ~..... ua r " bir vaziyette yakalayıp yakalamadık- ilatiinde Alman motör il &0 arm n 
bunlardan mama! ..,amn versilertne lanm bilmiyoru, BDDU bize •akalann raka dayanma• ıiln meaelal ba ae g- Bqtanfı 1 tnalde a- Baftarafı 1 incide iki mlali. ham buçuk wı 11W1111lltt. bıldpfı ı&sterecektir Yalnız muhJt. ılrer. etmekte ile ele bunlar lmba edU- rJ• ... a.ı:~~ °;: 

Begtlerklı 'alır gara/,ı pam1llr, J6n, k.t..tt ı.llk ..!'.!. -catı kak olan ıudur ki Çaıde ilk 18DS1U mek u.r.curı.r. cu-.u- kadar ........... DelhJ~ clllmntltGr • 
Ue b1l mensaca an 7aPnm1t etY3nm . eden tarafa aittir iz .. ~.r- - ~ 

Stokholm, 28 CA. A.) - Aile- lıtiıt. c:am. çivi ve poneten ve 11111· daınıa tu.rru ı. . Amerikan Den a teebtt edilen rakamlara 46re 116 a - buma. General Alexandtr 
handa gazetesinhı Berlin muhabt ... _ awmılltmm nrcllerln• 7'1ade Harekitm mfitealrip inldpfı nııliz binden fula esir 51 T ıank, 1180 kuWeıiltrtnhı fimcli Rint 1luc1uduaa 
· li _..,..,_ H clrl h'' '1UftU11 • 1 ordaıanan makavemet dereceılne ve &.lan F Iİ ff •-•· .Japonlann n, ame yat llNUCll ey g ın U, ipek lphklerly e, ipek ve mth- bilhaua lnsilla hava kavvetterlnln TI GG IJ• 8 top, binlerce motıörlil ve atb ua .ıa,uklanm 8571--... ft 
sıhhi durumu çok tehlikeli oldu- !t ipek mensucat ·~ mahlGt ipe~~ hu• lıildmiyetinl Almanlara kaptır. ba w m111mm miktarda ulr Rtn4ı.taıu 11tD1 1cln 7QllCaldan h• 
ğunu bildirmektedir. hazır etyanın ver11tertn .. bir mıılı b il clı ~ Baıtarafı 1 inclcte harp mahemeai alınnup. Bu ıa- teeebbOM tıırp llOJlllanm artık Dcıl\l * nlsbetindedfr. maınuına a r r. mana kadar ıltmlye manff•k olmut- kamlar gittikçe artmaktıdU'. Hlıadtstan ordU8UllA alt bir vulle ol• 

Lo-.:a- 28 (A A) Ask rt Posta mUraeleterfJ'le teJıranmtan Yeni TUfyet Jrartıımda, Almanların, hır. k S'ka ke- dutunu ~. 
• "'"

11
• • • - e ·ve telefon abone beddlerlyle tehir •e tark cephesinde sirit~kleri bfiJWı &imal bu clenlahıcle bir clenlnl~ 9ar cepheal m " eeD1IP Oeneral waweı. Blnn•ft71M1an 98 bır tren kazası sırasında Yunanla mllletler arası ko1111f111&larc1an alınmak taarru için lqiltereyı Mısır cephe. mı• Marmanık'a ıltmekte olu bir ıtınlerlncle ordularmlaı ~ 78- ld1en ordu me9Clldunun sa7fm hak_ 

tanda 40 mihver askerinin ölc!il· ta lan mitli müdafaa versfıi bir mi•li ıinde meııaıtedel'ek Raı7aya yapılan kafileye dahil 8000 tonluk bir vapa.. pılan taamızlar C9Pbe battmm dil· klnda bm bir rakam vereblleeek 98_ 
rüldülü ve 100 askerin yaralandı n:.nlmııhT yardımın önUne ıeı;mek mabadi7le ru batırmııtrr. Ihı suretle yapıt.n bu ıeltllmesf7le neticelenml,tir. r4m Bfrtnan 
ğı öğrenilmektedir. Atlnada öç a lhracat vei-ıiıi ıüabeti yüzde ona Lıbyada belki tili bir taarruza reçtik- hareketler neticesinde topyekOn 48500 Şimal buz den.isi keaimlncle Mur· =-;:inıillz v:'1iunt ku 
Alınan askerinin oldurUlmesine çıkanlmıttır. İcra Ve1cllle 1 heyeti Jil. lerl tarzında mutalealar lcrl sil le. tonluk vapur batınlmıt v~ 10 ticaret ınansk limanı muvaffaklJeUe bomba· vet1erinln bette dördünOn ger 1 
ka,_bk olarak 10 tutak kurşuna zum ıördillü mallar için bu ve iİ lliJir. Böyle mlitaleelar tamam vle vapuru da t~lll nmfıtir Bunlar Janmııtır, Oldukça bO>'Qk btr ticaret dHııJ!ı1e1111ı de blJclirmı tir 

• v- ı b tın ı b lir v punı hasara utratdrrıtttn" d~ilmıftlr. nisbctlnl nd rebılccektir. ı yan ııtır. a ı a71 a . 
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1 =ı:•ın·ı~ı 
Libya Taarruzu 

Yazan: M. ANTEN 

Ç öl harekıitma hiç de müsait ol
mıyan mevsimin gelmiş olma

sına rağmen General Rom.mel Kapuz
zo Yolu fizerlnden Biri- Asham'a 
doğru büyük zırhlr kuvvetlerle taar
ruza geçmiştir. Londra iki taraf kuv
\7etıerı arasında ba5ltyan tank harbi 
hakkında henilz tafsilat vermemiştir. 
Bununla beraber muhtelif İngiliz ve 
Aınerikan kaynaklanndan gelen ha
berlere göre: Oenern1 Rommel 8 Ni-
6<ında İngiliz müdafaa hatlarına kar
Şı Yaptığı taarruzda bu hatların mu
ltavem et kudretini anlıyarak geri ı;e
kilrniye ve takviye kuvvetleri aldık
tan sonra taarruza ge~miye karar 
"ermiştir. Maltanm mütemadi bom -
bardnnant ona bu imkolıu temin et
!nfştir General Rommel bu taarruza 
lngifu rnfinakale yollarına karsı şid
detli bir hava hilcumiyle başlamıştır 
\'e çok miktarda zırhlı kuvvetler kul
lanmaktadır. Bu taarruz İngiliz1er ta
rafından çoktanberl beklendiği ıçın, 
bir sürpriz teşkil etmemiştir. İngiliz
ler bu sefer Almanlara nazaran daha 
müsait vaziyette bulurunaktadtrlar. 
Alınanlar susuz bir mmtakada har -
bediyorlar. Bu b51gede bütün kuyu
hır İngilizlerin elinde bulunmaktadır. 
Alınan kuvvetler!, iaı;e ve levazım 
tnerkezerinden çok uzaktadırlar: Bil
hassa çok miktarda ben1Jn ve yağ 
sar!mı icap ettiren bir harpte bunun 
büyijk bir ehemmiyeti vardır. Hava 
İındiden çok sıcaktır. Be:ı on gün 

tonra harekata daha az mnsait bir 
lta1e gelecektir. Diğer cihetten lngl -
1 zler Libyadaki kuvvetlerlnl ve mev
kilerini takviye etmi~lerdir. Tobruk 
lrıuhasarn halinde değildir. Halfaya 
'lre Sidi - Rezak gibi mühim stratejik 
mevkiler İngilizlerin elindedir. 

Bundan evvel Libyada ikisi İngiliz 
'lre İmparatorluk kuvvetler!, lkisi de 
hıihverciler tara!mdan dört büyük 
taarruz yaptlmış, mihver kuvvetleri 
l\ıısır hududuna dayanmışlar, hatta 
bu hududu bazı yerlerinden geçmiş -
ler, İngiliz kuvvetleri de Bingaziye 
ktıdar uzanmışlardı; fakat iki taraf 
da bu başlangıç muvaffakıyetlerin -
den istifade ederek bu cephede kat! 
bir netice alamamıştt. 

Harekata en az müsait olan bir 
tnevsimde mihverci1crln taarruza geç 
rneleri için herhalde ciddi sebeplerin 
bulunması l!znndır. Londra kaynak -
lan bu taarruzun, Orta Şarkta büyilk 
olçüde bir mihver hareketlnln bir 
başlangtcı olduğunu zannetmektedir
ler. 

Fikrimizce ou taarruz eğer bir şa
ııırtma hareketi, yahut çok geniş öl
!:iıde bir Akdeniz taarruzunun baş
lcıngıcı değilse, şu rr.aksat1arla yaptl
tnış olabilir: Basra körfezi yeliyle 
Sovyet Rusyaya gelen İngiliz ve A
llı.erikan harp malzemesinin ve Kaf
kasyanın müdafaast için ayrılmış o
lan İngiliz kuvvetlerinin mühim bir 
ltlsmmı Libyaya çekmek, İngiliz ve 
.ı\ınerikalıların Avrupada ikinci cep
he açmalarının önüne geçmek, bazı 
anı muva!fnkıyetler kazanmak sure
tiyle Vichy'ye Alman taleplerini ka
bul ettirmek, İtalyan ve Alman mil
lcterinin manevıyatlarmı yükseltmek, 
İngilizlerin muhtemel bir hareketle
rin! önlemek, Tobruk ve Halfaya gi
bi mühim mevkileri zaptederek yaz 
tnevsiminl daha büyük bir emniyet i
!:İnde geçirmek, İngiliz filosunu hare
kata iştirake mecbur ederek, ona ha
'lra kuvvetleriyle darbeler indirmek, 
1\1:ısırda ve bütiln Arap memleketle -
rinde İngiltere aleyhinde hareketler 
llyandrrmak. 

1ngilterede Hazırlık 
Vaşlngtonda İngiliz ve Amerikan 

hava kuvvetlerinin müşterek ve mu
azzam bir taarruzdan bahsedildiği bir 
zamanda, yüksek rlltbell Amerikan 
hava subaylannm Londrada İngiliz 
Genel Kurmayı şefleriyle müzakere 
halinde bulunmaları bu taarruzun 
r>ek yakında olduğu hissini vermek -
tedir. Londra kaynaklarına göre, A
merikan Genel Kurmayı erkAnmin 
üçte ikisi bugün Londrada bulunmak
tadır. 
Diğer cihetten Litvınof'un c. Hull 

rte yaptığı görllşmeler, Sovyetlere ya
rıılmakta olan yardnnlarm genişlctil
inesiyle olduğu kadar bu hava taarru
:tu yahut ikinci cephe meselesiyle de 
alAkalı görülmektedir, Vaşlngtondan 
gelen haberlere göre, Sovyet Rusya 
ile Amerika arasmda siyast ve askeri 
bir ittifak hazırlanmaktadır. 

Anglo • Saksonların Avrupada i
kinci bir cephe açmaları:ıa karşıltk, 
bugün harbin hemen bütün tazyikine 
tnaruz kalan Sovyet Rusyadan Ja -
ponyaya karşt harekete geçmesi iste
nip istenmediği de dikkati çeken en 
trıiilılm bir mP<:eledir 

v E F A T 
Rlfat Atabekin babası, Ata Atabek, 

Srtkı Atabek ve Nacl Atabek'lıı kar
deşleri. fımlr tütün ttıccarlarından 

ZEKİ ŞÜKRÜ ATABEK 
liakkm rahmetine intikal etmiştir, 
Cenazesi 29 Mayıs Cuma günil saat 
13 de, Osmanbeyde Matbaacı Osman
bey sokağında Beypazan Apartmıant 
3 ncü dairesinden kaldmlacak, na -
rnaZJ Teşvikiye camiinde kllınıp Asri 
111czarlığa detnedilecektir. 

Çelenk gönderilmemesi bilhassa ri

TllN 

i'aşe Mevzuu, Vesika Usulü 
Ekmek işi, Kömür Meselesi 
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r Ticaret Vekilinin Beyanatından: "'\ 1( İktisat Vekilinin· l3eyanatından: --"\ 

1

1 - Ordunun nafakasından bugüne kadar birtek habbe kesmiş değiliz, 2 Hiç 1 Kömür meselesini daha esaslı br hale sokacak ted- 1 
bir şehir ve kasabada halk bir gün olsun aç bırakılmamıştır, Ana ihtiyaç fi i birler alınıyor-Kömür fiyatlarının yükseltilmeme- 1 

maddelerinin darlığından tahassül eden vaziyeti telafiye çalışıyoruz. i sine çalışılacak - Kömür tevzi işi tanzim olunuyor i 
\.. . . . ______ ./ \.. . . . ,) 

Ticaret Veklll M ll mtaz Ökmen, 
BUyUk Millet Mecll&inde Ticaret 
Vekillifjinln bütçesi müzakere e· 
dillrken memleketin iaşe işleri hak 
kında uzun beyanl!tta bulunmuş· 
tur. Ehemmiyetine l::inaen okuyu• 
cularımı:z:a bu beyanatı aynen ve· 
riyoru:z:: 

* "- Biitçemizin topyekiln mütalea.. 
sı arasında söz alan arkadaş

ların çok kıymetli mütalealarmı mii
saade buyurursanız üç esasa irca etmi
ye çalışacağım: t - la5e ve ekmelt 
mevzuu. 2 - Ordu ve resmi dairele
rin mübayaalarmm tek elden ve müm
kün olduğu kadar makul bir fiyat ile 
mübayaasmın temini. 3 - İhtiyaç 
maddelerinin fiyatlarının tesbitinde 
~ümullü bir politika takibi ve fiyat
lar üzerinde mümkün olduğu kadar is
tikrar temini. 

Bugiin, artık ifadesinde hiç bir 
mahzur kalmamış olan bir hakikat va:."
dır ki, heyeti celilenixce bellidir ve 
Parti Grupunda muhtelif defalar mü. 
zakere ve münakaşada bulunulmuştur. 
Bu hakikat 1941 senesi hasat yılrnm 
verim bakımınd3n normalin dununda 
bir mahiyet arzetmi'i olmas'dır: Trak 
ra geçen sene yaptığımız tahliye yiL 
zünden, garbi Anadolu da seylap yü 
zünden, Çukurova hatta orta Anadilu
nun yazlık mahsulü kurak yüzünden 
bir hayli zarar görmüştür. 

Gene heyeti celilenizin malilmudur 
ki, harp hali her memlekette olduğ'q 
gibi bizim memleketimizde de h'ikh 
bir müdafaai vatan endişesiyle büyiik 
bir ordunun vücuda getirilmesine lü
nım göstermiş, bu sebeple birçok is
tihsal unsurları kendi sahalarından is. 
tihlik mevkiine geçmişlerdir. 

Gene harp hali her memlekette ol. 
duğu gibi bizim memleketimizde de 
ruhi haletler üzerinde menfi tesirle
rini yapmış, bizde de bir çok unsur
lar fiyat terefhilerine intizarCll pi
yasaya, müstehlik pazarlara, müm
kün olduğu kadar az normal zaman
lardaki seviyeden çok dun seviyede 
mal arzı yoluna yitmişlerdlr. 
Müvazenesizliğin meydana 

getirdiği durum 
istihsalle istihlak arasında husule 

gelen bu müvazenesizliğin mey
dana getirdiği durumu daha iyi anhya
bihnek için esasen büyük Meclisçe 
maIOm olan bir vazlyetin daha :ıçık 
ve daha vazih olarak bütün milletçe 
anlaşılabilmesi faydabdrr ve yerinde
dir. O itibarla bu mevzuda biraz da
ha izahat arzetmeme müsaadenizi ri. 
ca edeceiim: , 

ettiği istihkaklarını harbin uçuncü se
nesinde olduğumuz halde, bugüne ka
dar bir zerre eksiltmiş değiliz. 
Şayet herhangi bir maddede, her

hangi bir sebeple ufak bir tem~il yap
mışsak onun yerine derhal daha iyi
sini, daha kuvvetllsinl ikame ede
rek askerlerimizin, ordumuzun yiyip 
içme bakımından sılıhatine, sağlamlı. 
ğına, diriliğine, vakarına halel ge!.ir. 
memek bakımmdan heT tedbiri almı~ 
vaziyetteyiz. Vaziyet böyle olunca ar
kadaşlar, bittabi demin de arzettiğim 
gibi, bazı istihsal maddelerinin piya. 
sada nedretini hissetmemek mümkün 
değildir. Burada bir noktayı daha iı:ah 
etmek isterim. Bizim iaşe telakkinıir. 
ıaşe vazifemiz bir şehdn, bir başşeh
rin veya bir ordunun iaşesinden de i
baret değildir, Bugün Hük\imetiniz, 
demin arzettiğim sebepler dolayısiyle 
bir çok müstehlik vatandanların, h<ıt
tıl köylerin ekmek bulmaktaki müşkü. 
litı karşısında Ukayıt k:•ltn11dığımız 
için dört milyon vatandaşa ekmek bul
mak vaziyetine düşmüştür. Ve gene 
arkadaşlar, Hük!lmetiniz Meclisçe ma
I<1m olan tahdidat dahilinde bu~Une 
kadar acıkça ve sarahatle. katiyetle i
fade ediyorum ki, hiç bir şehir ve &a
sabada halkını aç ve ekmeksiz batta 
bir gün olsun bırakmamıştır. Bunun 
haricinde bugün Mardin vlliyelinin 
Cizre kazasındaki bir aşiretin veya 
Çoruh vilayetinin herhangi bir da
ğında münferit ikamet eden bir va
tandaşın dahi iaşesiyle, infakiyle 't{en
dimlzi mükellef addediyoruz. ve her
hangi bir yerden bir ses geldiği za
man d~rhal Hükı1metin müşfik ve hi
mayekar eti oraya yetişmiye çalışıyor 
ve yetişiyor. 

Vesika meselesi 
au maruzatımla bu fırsattan isti-

fade ederek şunu arzetmek 1s
tiyonım ki, ana ihtiyaç maddelerinin 
darlığından veya nedretinden azlığın
dan tahassüt eden bir vaziyeti telafi 
için HükUmet elinden gelen her ueyi 
yapmıya uğra~maktadır. Fakat, bugün 
istihlak ile istihsal arasmda bariz o
lan, erkamın belagatiyle ifade edilen 
bu nisbetsizliği kolay kolay izale et
miye maddeten im.kan yoktur. Bu
rada bir sual haklı olarak hatıra ge
lebilir. Velev az da olsa geriye ka
lan kızımlarm vatandaş!ar arasında 
adilane ve müsavi bir şekilde tevzi 
ve tatbik edilmesine imkSn yok mu
dur? Muhakkak ki bu usul ideal blr 
usuldür. Tatbik edilmesi lazım gelen 
bir fikirdir. Bizim bugün tatbik et
mekte olduğumuz usul mümkiln oldu
ğu kadar serbest piyasaya bu nevi ih
tiyaç maddelerinden elimizde bulunr.n 
stoklardan piyasaya arzederek arzı ço. 
ğaltınak ve talebe cevap vermektir, 
Bu suretle arzr çoğaltıp mümkün ol
duğu kadar talebe ceVAp vermek esa
sını tak.ip ediyoruz. Hiç şüphe yok ki, 
bu usule muvaffak olmuş değiliz. 

mizin bu kürsüden mükerreren söyle
dikleri gibi eğer bizim bir vasfımız 
varsa o da, halkın şikayetine kulak 
vermek, halkı dinlemek, ona çare ara· 
maktır. Yalnız arkadaşlar biz gene e-1 
miniz ki, büyük Türk milleti mukad-' 
deratıru, şerefini, istiklalini emanet et
tiği ve sayesinde bütün milletlerin 
gıpta ile seyrettikleri bir huzura malik 
oldukları büyük Türk ordusunun ay:ı.k
ta, dinç ve dik durması pahasına bazı 
mahrumiyetlere, bazı fed:ıkarlıklat"a 
seve seve katlanacak ve halkımızın 
derin sezişi bizleri mazur görecektir. 
Bizim buna itimadımız vardır ve bun. 
dan cesaret alarak vazifemize devam 
edeceğiz. , 

Ordu ve Devlet daireleri mübayaa
tınm bugijnkü bütçemizdeki tesiri mü
himdir. Hiç şüphe yok ki, muhterem 
Rana Tarhan arkadaşnmzın dedikleri 
gibi fiyatların yüksekliği Devlet büçe 
sinde fevkalade masrafların artmasın:"! 
sebebiyet verir, Fakat, kabul etmek 
llzımdır ki, bütçemizin ylikselmesine 
Devlet masarlfatrnın artmasına ~mil 
olan sadece fiyat yükselmesi değildir. 
Demin işaret ettiğim rakamlarla sa
bittir ki, mesela bizim ordumuzun 
hazarda ayakkabı ihtiyacı faraza 200 
bin ise bugün iki buçuk üç milyon
dur. O gün çifti beş liraya alındığına 
göre bugün gene beş liraya alınsa, o 
gün için bir milyon lira veriyorsak bu 
gün on beş milyon lira vermemiz la
zımdır. Görüyorsunuz ki, bir tek mad
dede dahi ordunun sarfiyatı fiyatlar
da hiç bir tezayüt olmasa dahi bire 
on artmıştır. Erzakı, melbusatı, silihı. 
cephanesi ve mütemadiyen kendiainl 
takviye ile meşgul olduğumuz ordu
nun diğer ihtiyacatmm bu nlsbet da
iresinde tezayüt ettiğini göz önünrlcı 
bulundurarsak bütçedeki fevkalade 
masrafların artışının yalnız fiyat te
reffüüne haınledilmesinin doğru olma· 
dığı anlaşılır. Hiç şüphe yok bu mevz:u 
içersinde fiyatların sulh zamanına nis
betle yükselmiş olmasının elbette t.<ı
siri vardır. 

Maddeleri tek elden 
toplama 

Geçen sene, bütçe müzakeresi es· 
nasında müstakil grup adına 

scrdedilmiıı olan temennilere cevap 
arıederkcn bazı düşüncelerimizi bil
dirmiştim. Ordunun bugünkü hububat 
ihtiyacı ortaya mutavassıt konulmadan 
kamilen Devlet eli ile verilmektedir. 
Ayakkabı, melbusat tamamen Devlet 
eli ile temin edilmektedir, Otomobil, 
kamyon. mevaddı miltebarrike, mayi 
mahrukat, lastik ve bilcümle itha!St 
eşyası tamamiyle veya yüzde 20 Dev
letin tesbit ettiği fiyatla verilmekte
dir. Şayanı arzudur ki ordunun ve ci
ğer dairelerin bütün ihtiyacabru bu şc. 
kilde Devlet eli ile temin ve tedarik 
edelim. Bütün mesaimize rağmen bu
günkü vasıl olmuş olduğumuz netice 
ancak arzetmiş olduğum mühim esaslı 
maddeler üzerind! olmuştur. Önümüz 
deki sene içinde mesaJmiı lı:endilerfnln 
arzu ettikleri gibi genişliyecektir. Ve 
bütiin bu maddeleri mümkün olduğu 
kadar Devlet eli ile ve tek elden temin 
etmek yolunda daha ileri adımlar at
mış bulunacağız. 'Uı;üneü bir mevzu 
olan fiyat mevzuu, biç şUphe yok ki, 
çetin, mürekkep ve hakikaten kanşık 
bir da•adır. , 

1 ktısat Veklli Sırn Oay, Btıyük 
Millet Meclisinde 1 ktısat Vekl!lljil. 
nln bütçesi müzakere edlllrken 
memleketin kömür istihsal ve le· 
tlhlaki etrafinda da geniş ınalQ· 
mat vermiştir. 
Vekilin, halkımızt yel.lndan Ugl• 
lendlren bu mevzu etrafındaki i· 
zahatını ehemmiyetine binaen ay• 
nen veriyoruz: 

* 
., 

ılınacak olan tedbirlerle bir buhran olll'adan 
lıomürii tevzi i~i taJUim olunabilecektir, 

Kömür fiyatları arttırılmıy:ıcak 

G•Yet mıihUn bir madde olmak ıtıbarı,.ıe 
. kilmUr fiyatlarının milmkiln olur,. eıkı 
fıyaıta kılmasonı ve mümkün olmana yaı>ı· 
lacak zammın umumi hayatı taıyik cunivc· 
ceJı: tekilde olması Hilkllmetça lltiaam edil • 
mektedir. Devlet Demiryollarına verilmekte 
olan ve yekOnu 600 bin ton kadar olan k!I • 
müre bir miktar zam J'aııılsa bllebu um ta• 
rireıere katiyen muupr olmıyaealr.tır. 

Maden direği meselesi 

Zoneuld kt k" k- ·· • "h r b Geçen sene direk meselesi en m!ihlm bir 
a a 1 omur ııtı sa 1• Utün ••· mesele lc!l. Yalnız ıunu da arzetmclr is· 

kiletleri alikalıındıran ehemmiyetli · 
b.lr mevzu halini almıştır. Bu, ltömclrıln is· tenm ki, kllmilr denildiği nman yalnız dl• 
tıhl&k mahalelrine nakil ve tevzü de a;onı rck meselni menuubahs defildir. !!unun h· 
ehemmiyeti haizdir. VaktiJ'le gayet u mık· ra nakliyatı mesele&i, kam,.on, lhtik, hen~in, 
tarda iıtihu.1 ettiğimir kömOr 1 lr t her tilrlO malzeme, işçinin ciJ'lmi, J'emefi, 
ihtiyacına cevap verdikten so~ra m~':rkee d~ hatt~ bine~ıihi. l_tçi dahi lı6mlir lıtlhsallnin 
ehemmiyetli miktarda Gılıanlmaema imkln ı milhım imıllendır. Bunlar ayn ayn drelıle de 
verirken geçen iki sene sarfında her sena ÜG yakında_n a!Skada; olan m!vzıılardır, Bu wne 
mil,.on tonu bulan yani satılık kömür olarak "~•tan ıtibaren Zcrut Vekıll ile mOtterek te<I 
iki milyon tona yaklaıan iltihsalimla mubte- bırler. aldJk. Kısmen Ziraat. Vekhlti l;let• 
lif sebeplerle memleketin artan lstihl!klne an melerındcn.. kısmen. mOtea.hhıtl_erden . Ye bıı 
cak cevap verebilmlı ve bu seneye stokla ~eyanda ~ıl~a11.a 2!ıneat ıırkctınden ıcabeden 
ırirmek imlc&m hlsıl olmamrştır. KISmilr istih- dırek temını ~,ın ıcabeden hazırlı!<lar yaıtıl· 
ıallnin haia olduğu ehemmfJ'ed rör!lntlnde mış, hattll lhtayat paylarla ta~hhü• lere bat • 
tutmaktayız. Bütün mü§killer karpsında bu lanmtı ve. !lyevm on sekiz bın metre )<adı: 
seneyi srkmıısız eeı:irmek Omit "' kanHti hı~,a d~hıhnde olmak llzere stoklar tesıı cdı 
içinde bulunlıyonız. Memclketin buriln artan lebıl~lıtır. Proırramnn~ kış baırna !<•dar 50· 
lc!lmür ihtlyacmr tamamen zonrıuldak loarrürU 60 bın metre rnlk&bı bır stoku temııı etmek· 
ile karşılamak mecburiyeti cidden hazindir, tir. 

Linyit istihsalatı 
Linyit me•nunda basia olmıyan mülıım 

menabie malilr. olan memleketlnıls maa· 
!esef istihsal lcin huulumıı delildır. DnJet 
Demiryollan tarafından iıletilen çeltik, Sümtr 
bank tarafından İ§letilen ve çok verim>lz bir 
vaziyette bulunu Keremea kl!mDrlul baricın 
de baılıca linyit iatihsalitımu rarp !Lnyitle
rinden ibarettir. Hususi te§ebbuıler de hehuı 
muvaffalııyetlcı latihul yapmaktadır denemeı. 

Garp li117ltlerinden azami derecede ı&tifade 
ye çalıtınaktayız. Linyit ~; hilkılmetinlzin en 
baJta &elen itleriııdeu biriai olınağa naaııetıir. 
Maahza earp linyitlerinden etinde bin ton lı· 
tihsaı edllmeğe ba1lanmı1trt" ki. bu 'ok ı•· 
J'&nı ı!ikrandJr Cilnkll bu madenlerde daha 
enelki istihsal 200-100 ton kadardı. Zaten 
bu işe 940 sene$inde başlandı. Vakıa buıı:On· 
kli istihsal, ihtiyacımıza cevap verecek d~re· 
cede d~iildir ama ilerde inklpf ümidini ver• 
meıi bakımından ıise tebılr edllmete lly1k 
nyılabilir. Linyit mevzuunda aı"taçlı ftömUrU 
linyiti de ,olı: mühim blr işletme olabilecektir, 
Bu mllhim bir kömür fakat ne cara lıl, bu kö 
morun de "" denizden ve ne de karadan nak· 
lotmek için vesaite malik d"ğiliz. Bu veaaitin 
ikmali mümkün olup olmıyacaiı eU.:nlzde bir 
tetkik mevzuudur. Bu madeni 40 küsur lı.ilo 
metrelik bir dakoville dcmlryoluna bağlamak 
icabedi,.or. 

Mahna ve1alt bulabillrsck afaçh kllmUrle• 
rindeıı ıııtifade etmek bize in$irah verecektir. 
KarabOlı: haddelerinde, dekovil battı ferılyau 
için llz1m olan demirin yapılması lmlılnı ola 
bilecektir. Maha.u ne oluraa olsun b!.I Juı 
•taçlı kömürlerden inifade etmek imk~nı ola 
cağını umuyorum. Bu vaziyet karıısrnda , .• 
bllbaısa petrollln memelkette teshin vuıtHl 
ve ev mahrukatı olarak kullanılmasına imkSn 
olmadıftna eorc ev mahrukatını da Zonınıl· 
dak lr.ömllrüne hasretmek zarureti kar;ıaında 
bvlunuyoruz. Zonruldak kömürO n mahrulıa 
tı olaralr. kok halinde kullanılıyor. 

Mahrukat tevzi işleri 

Elimizdeki kok; sllmilı:ok ve Karabük lıok 
lan ve buna inzimam eden latanbul, 1z 

mir ve Ankara •Hhane koklan ki ZOO bin 
ton raddesindedir. Evvelce bu miktar lhtba• 
cımrıa farla relmekte1dl ŞlmdJ ibtlya.:ımm 
ırarşılıyacak miktarda aayılnıu. Bu itibarla 
eskiden oldufu eibi odun va odun kllmUril • 
uın icabeden yerlerde mebzulen bulundurul· 
nıaaıru temin edici tedbirleri bOkllmet ııaıan 
itibara almıı ve lstaııbulda 2,5 milyon lira 
uırmayeli bir oduıı Ye odun kömllrü tedarik 
Ye tevzi mücsaescs açtıit sibl bmlrde de ıe 
ne öyle bir mliessese vllcude ı•tlrmelı lr.ara· 
rıru vermiıtlr. Diller ,.erlerde be :ıduu ve o· 
dun kömOrUııiln yazdan sevkine tevenOI edil· 
mittir. Oduıı fiyatlan nihayet bOlıOmet elin• 
de bulunaa ve fiyatına tamamlyle hllılm ol· 
dutu kok lr.ömilril ılbl tellkkl edilmemelidir 
Çuukil orman içerisinde ıayct ucun maledl· 
len odun n odun kllmllrünlln ııalıil ııorhıfu 
klr91aında lıtilılilı merlıeılerlne ıtalıll ulm 
maaranara sebebiyet vermeei eebcbiylo bu 
ı, bir ofla tarafından dahi taulm edilse be
lediye emrinde dahi olsa fbaılana •ene ,.ı;ıı 
nlı olmasını tabii teUlılıJ etmelr. lbımdıı 
Bu lıet de flJ'atlan ve 1-tilıllkl tanalm yolla 
rında lcabeden tedbirle.re l(irlıilmi•tlr. A"cı 
tltim vaal7ete vcı b&len ıtok buluıımaıauı 
aebebl,.le, lıtllıııalin l:vi altmealne " bilen 
iatlhn.li tehdidedeıı bu teblko mevcut nlmı· 
masına rafmen mOstalıbel kllmUr lıtihlllılnln 
tsruıim edllmed 1arured Jıar,mnd&J'U. Bu • 
nun ltln hilkOmet tevııl edllecelr k&mOrltrln 
ıabıia edlldit mahallerde aarfınt temine m~c 
bıır olacaktır. Umlt edlyoru ki, alınaıı n 

İstanbulda kömiir tevziat 

Z iya KaramOrsel Istanbula k6111ftr teni· 
atının lotbamsızhğnıa temu •ttiler. Bir 

iı vesikaya baflanmu veya baflanamaua ve 
nihayet miktan u ve alıe.ısı da çok ohıraa 
bu hvıusta naaıl intizam temin edilecefini 
takdir etmek lıolaydır. Kömür tevzi müessese 
sinin başında; kablliJ'etll n bu 1 lerdeıı an· 
hyan ve dilrilstli!füne ltlmadnnıa buluan 
kimseler olmalı:la beraber her huşusta mu • 
vaffak olduklannı da iddia edecek vaziyette 
dcfili.nı. Bu memlekette vaktiyle blllt'$1nla ne 
sömikok ve ne de kok vardı Aln1anvadan 
n Inıilteredcn 30,000 ton !tadar bir l>olı re 
lir ve satılmazdı. Cok 18Yanı ıOlırandrr ki 
ıomikok mcmeıkette iotihsal ve istihUk edi· 
lebllmek •ariJ'etine eeldi. Karabllkte iki bOyük 
lıale ocaltından yalnııı tıiriainlc çah1tırılma 
sı sebebiyle oradaki kok istih•alinden yarısını 
ı:ıiyasa"a verebilmek imkinı oldu. Evvelce 
aT7ettığim ııibl küçük ıruhane lroklannm da 
lnıimamiyle piyauya ıcnede ancıık 200 bin 
ton kömDr $ev'kedilmektedir. Yokııa Kaubil· 
ıran bir ıtın iki ocatı birden faali7ete ıectiıll 
umın buranın lulhıal ettij!I kllmDrden mıh· 
rum olmak ve Zonguldak sömikokivle bUtün 
lhtlJ'acımın karşılamak meeburi,.etinde kalı 
cafız ve Zonruldak ı3mikok fabrikasını tevıl 
etmek ranıreti histi olacaktır, Binaenaleyh 
kok lstlbıal ve tevzlJ YUlyetlnde KarahDk 
lbtıracımıaın yanırm karşrlamaktadır. Evvel· 
ce SO bin tonla temin edilen ihti,.acımız, bu· 
ıOn hemen hOtllr balorlferlerde kok J'akıl -
mnı, izabehanede ezcOmle darpkhnede, aske 
rl fabrikalarda kok yakılması nf'tlteıl ohrak 
bu istihsal lıifıı,.er.;izdir. Şimdiden nerelere 
l.olı verl!ecelr., nerelerde kok yerine başka 
maddeler kullı nılacak bun lan tesbit etmek 
zarureti vardır. 

Istınbulun cece" hı recirdiil lıllmOr bııh· 
nnı, evvelki r.ene 70 bin ton kolr. &önderdi· 
ilmiı halde bu &ee ıoo bin tona :vaklaşmı$ 
oım .. ına rafmen o mıntalıalardalrf askeri lb· 
tiyıclann da buradan temin edilme•i yOzlln· 
den ve ln,ın 'lddetli olmurndan dolavı yeti' 
memlştlr. A:rni ramanda odun vcı odun lıll· 
mDrünOn çok clılik olmap da buna lmil ol· 
muııtur. Iatınbula icabeden köm!ir fazlasiyle 
verUmi$tir. Şu halde kömür miıeasU<!Sİnde ve 
J'• nakllnt Y•Panlara u kllmOr reldl dlvo 
elkbet etmek doğru olmu. Kl!rnOr tevallnde 
ki milfklllltr muur ıllrmelıırl llrımdır. Mi111 
Korunma kanıı.,uııun hOkllmete verdlft 1alAhl 
yetlerden l•tlfıde ederek lıllmOr meselesini 
daha eaaalı bir bele aokmalı lclu tedblr almak 
volundaJ'll. 

Askeri Mütekaitler Cemi
yeti İdare Heyeti 

Puar l(lnO yıpılaıı 1nn111n mDtelıaldlnl as
keriye ceml,.eti .. OnCTeıılnde be,.etl ldareve 
Genral Numl Soluk. Albay Vuıuf Tlııoı Al· 
b.,. Nihat Tula, Albay Ali Rıfat ltrel, Yır· 
baJ' Şerif Akalrn, Ynba7 Asml Varol Bin· 
batı Vehbi Alpu Binba'1 LOtfi Al11tr. YOr· 
baıı Hamdi Mayda. Yil~batı LGtfl OaıtUn. 
Sıdl Feke, Yllrba~ Besim Demrer, YDıbaıı 
Cudi Tok•ll•, lliııbe11 llwııffer Oademlroğlu 
ıeçllmletlr. 

TOPLANTIL.AR: 

Oıtretmenler Cemlyıtlıı4eu Koncnrıtb H 
mayıs cumırtHI aaat 15 da letanbul m ll· 
eeıl Hlonunda ,.apılacalm~. 

Altınnıt ı.nclllı t.'obOııdeın JC~l.a 
il Mı:vıı Paaar dntl papılacalrtır. 

& 

Fevkalade Kazançla 
Fevkalade Masrafla 

Yazan: ULUNAY 

A mcrika,. harbin sonuna kadı: 
phsi gelirleri tahdit etmiş, Se 

vct ve sanayi ülkelerinin taçsız kıra 
lan olan milyinerler, milyarderler a 
tık iratlarından muayyen bir hadô 
kadar istifade edebilecekler; üst tara 
memlekete sarfedilecek. Amerikanı 
aldığı bu tedbir, bizde bir müddettcı 
beri "kıyasıya para yiyenler,, hak.kır 
da yapılan anketlere de fillen ceva 
vermi3 oluyor. Zaten son günlerd 
ber tarafta paranın saltanatm1, çerÇt 
veliyecek bir takım kararlar veriliyor 
Bizde de servetin kazanılış •e sarfe 
diliş tekilleri günün meselesi oldtı 
Hülr:Umet: "Sermayenin normal gelı 
rinden ziyade fevkaJad,. ahval ve §c 

raftten faydalanarak elde ed:len büyü' 
kazançlar .... ., a verıri tarhediyor. Mo.s 
rafları da fevkalade olanlarm kazanç 
!arına konacak vcrgf sa:vınadan para 
sarfcdenleri itidale davet edecek mi? 
Hiç zannetmiyorum. 

Zira israf bir hastalıktır Hatta ce 
mlyet hayatı için lüzumlu· bir hasta
lıktır. 

Bunu tahlil edebilmek için sarfiyatın 
muhtelif şekillerini tetkik edelim: 
Bazılan kazandıktan kadar yerler 

Masrafları da kazançlariyle müvaz. 
ıurette artar, yahut eks"lir, O halck 
fevkalade kazananların fevkalade mas
raf etmeleri pek tabiidir. Bu tarzı: 
"Yorganına göre ayağmı uzatmalı:,, 

diye methedenler olduğu gibi: 
"Y evrnün cedid, rızkun cedid,, ııö

ı:iyle uç ucuna yaşama şekli olarak 
kabul edip zemmedenler de vardır; ve: 

Bugün buldum, bugün yerim 
Y ann olsun Allah kerim, 

Sözünil hatırlatan bu yaşayııı tarzr. 
ru beğenmiyenler çoktur. 
Bazılan çolı: kazanırlar, fakat biç 

yemezler. Fevkallde kazanç vergisi 
bunları biraz dü3ündürür. Zira bu fev. 
kaUde kaz:ancm onlara temin ettiği 
zevk nihayet kendilerinin, herkesi ar. 
ı:uya düşüren şeyleri. istedikleri anda 
edinebilecek bir mevkide bulundur ... 
maktan ibarettir. İstifade edemedikleri 
bir para için aynca bir de vergi •er• 
mek, züğürtleri hayli gfildürecek bit 
tali cilvesidir. 
Kazançlarının bir kaç mislini sarfe

denlere gelince: Ben, anketin en şid
detlf hücumlarına rağmen, bunların 
rukarda söylediğim gibi, cemiyet hıto
yatı için lüzumlu birer eleman olduk. 
lanna kailim. Bunun için saymadan 
ıııarfediJcn paranın aleyhinde bulunma .. 
yı hiç de doğru bulmuyorum. Böylo 
olmayıp da birinci kısma dahil olan.. 
!ar kazandıklanndan bir metelik sar .. 
fetmeyip bütün kazançlanru bir tarafa 
istif etseler memlekette hayat durur. 

Kazandıklarını yiyenler ekspres ı;ibt 
olan para için bir istasyon nzifeslni 
görürler; çok kazanıp az yiyenler, bun. 
!arla kazançlarının bir kaç mislini sar .. 
fedenler arasında kaybolur gider. Fa. 
kat asıl parayı bir su terazisi dürüst.oı 
lüfiyle etrafa dağıtan, saçan guruti 
bunlardır •. 

Bu itibarla onlara anket bahanesiylf 
ıruete ısütunlannda tehditler savurma• 
yı büyük bir haksızlık gibi görüyorum. 
Katti biraz daha ilerisme giderek bo 
tevecciihten eski "miras yediler,, e dQ 
bir §eref hissesi ayırmakta haklıyım_ 
Onların gönlünü yalnız para yemiı 

olmak tesellisiyle avutmamalı: "Fuliıı 
zat, babasının biriktirdiği milyonlan 
ııu kadar müddet zarfında etrafa da· 
ğıtmış ve bu suretle paranın elden ele 
dönen yuvarlak bir madenpare oldu
ğunu fillen lsbat etmiştir., gibi tatb 
bir cümle ile de bovardayı taltif et• 
meli. , 

Bu, "züğürt tesellisi" nln para yeınlı 
olmalı: ııururundan ziyade miras yecliyJ 
avııtacağına hiç şüphem yok! 

YENi NEŞRIYATI 

FlAT lSTATlSTİKLERt lata.. 
tJstik Umum MiidıirlUğü Fiat istatls. 
tiklerinin dördüncü cildini neşreyle
miştir. (80) ıahifeden ibaret olan bq 
eser 1040 senesinde 87 vilayet •e k1l. 
za merkezinde 86 c;eıit yiyecek, içe, 
cdt. giyecek ve yakacak maddesinin 
perakende satıı flatlannrn senelik 
vasatileriyle aylık olarak azamt ve as. 
gart fiatlannı ve bazı hizmetlerin be. 
dellerlyle, ev ldralanm mufassalan 
göstermektedir. 

Estt, alakadarlara bedelsiz olarali 
vcrilır.ıektedJr. ı 

TIC.ARO BiRLiK MECMOASI - iç .,. 
dıı l .. arcı mnelalerinl esaab bir surette 
takip .ciı:n bu ııu:ctenln 6 mcz eayısı inti~aı; 
etmiıtlr. 

TOGO ALBUMU 194% - ltl'J'"llletll tıi• 
rllıatilriatlerimiıden Toı::o on bir yıldenberi 
çrhrrnakta oldufu albümlerinin bu yıla ait 
olannn bol lıarilıatDr, bol nOktc, bol ve sa• 
ril tlirler, fıkralar ve hiklyclcrlc dola ola. 
rak ıııeJratmiıtlr. 

Cümhuriyet bugün bilyük. muaznm. 
kudretli bir orduyu silah altında tut
maktadır. Gizlem!ye hacet yoktur kl 
bu ordunun ihtiyacı, dün bir ise bu
gün ondur. Söylenmesinde mahzur 
görmediğim basit bir çok rakamı sa
dece nisbet bakımından huzuru ali
nizde arzetmek isterim. Mesela bu 
ordunun tabii zamanlarda hububat 
ı:.arfiyatı -kati rakam olarak arzet
miyorum, yalnız nisbctlerini kati o· 
tarak arzediyorum- 50 bin ton ise 
bugün 500 bın tondur. Bu ordunun 
normal zamanlardaki pirinç sarfiyatı 
bir milyon kilo ise bugün on mil
yon kilodur, bu ordunun normal za
manlarda yağ sarfiyatı 500 bin k;lo 
ise bugün yedi milyon kilodur. H:ıl
bukl arkadaşlar, bilirsiniz ki bizim 
memleketimiz ne pirinç, ne yağ ve 
hatti ne de esaslr surette hububat ıh
raç eden bir memleket değildi. İstihlak 
ile istihsal arasında hava şartlanndan. 
harp şıartlarmdan doğan milvazene
sizliğe böyle bir sebep de ilave etti
ğimiz zaman ııüphe yok ki memlekette 
bazı mühim maddeler üzerinde bir az 
!ılı: veya bir yetersizlik hissedilmesini 
gayet tabii telakki etmek lizımdır. 

Çünkü esasen arzın azlığı dolayıslyle 
muvaffak olunmasına da imkin yok
tur. O halde bu nevi ihtiyaçlar için 
18 milyona vesika vermiye gidebi
lir miyiz? MüketTeren arzettiğim 
gibi ekmekte olduğU gibi vesikaya gı· 

dilebilecek maddeler vardır ve ola
bilir. Bunlar üı::erinde çalışılmak· 
tadır. Fakat ba memleketin bütün 
ihtiyaç maddeleri üzennde 18 milyon 
halka vesika vermek ve mevcut ih
tiyaç maddelerini 18 milyona idilil
ne taksim ederek kendilerine tevzi 
edebihniye maddeten imkan yoktur. 
Ve tatbiki asta mümkün olmıyan bir 
hareket olur. O halde, bugün aldığımız 
tecrübelerden istifade ederek üzerin
de çalıştığımız, kararını aldığımız va
ııiyet şudur ki, devlet eliyle tedarik et
tiğimiz ve halkın ana ihtiyaç maddele
rini teşkil eden bu nevi ~da madde
lerini mümkün oldu~ kadar halkın 
kendi teşkilatı ile kendi kurdu~muz 
dağıtma birlikleriyle tüccar ve esnaf 
birUkleriyle, nihayet halk teşekkülle· 
riyle bu malların fiyatlannı serbeııt 
piyasada cari olan gen13 ihtikar fi
yatlarından uzak tutarak hakiki ve 
maliyete :yakın bir fiyatla vatandaş
lara temin ve tevdi etmek emelindeyiz. 

Arkadaşlar, bu harpte blr çok mil
letler fiyat mevzuunun hallinde haki
katen birçok metot değiştirmişler, usul 
değiştirmişler ve birçok müşkülita mı· 
ruz kalmışlardır, lstisnaen bir iki mil· 
Jet, mesela belki Rusya, belki Alman. 
ya kendi iktısadi bünyelerinin taham
miili.ine göre harp senelerinde fiyat
lan olduklan yerlerde çivitemiye ka· 
rar vermişlerdir, buna muvaffak ol.mu~ 
lar mıdır, olamamışlar mıdır, bllnıl.. 
yorum, Fakat diğer bütiin milletler 
fiyat mevzuunda içinde bulundukları 
harbin iktisadi tesirlerinden kcndllcri. 
ni kurtaramamışlardır. 

Belediye BAHÇESİ 
YARIN AKŞAMDAN iTiBAREN 

Ordunun nafakası 
9utün ahval ve eeraite rağmen 

AFiYE. 
ve Arkadaşlarl 

s 
Yeni Repertuarile yazlık seanslarına başlıyacakur. 

14 Kişilik Oripnal 
Kara-deniz ve Zeybek Trupları 

"::ı olunur. 

huzuru ilinizde vicdan huzuru 
ile •e kati bir ifade ile diyebiliriz ki, 
Büyük Meclisin canından aziz bildiği 
ve bir e•lit §efkat ve muhabbetiyle 
bakılmasını istediği ordusunun naf:ı
kasından, yiyeceğinden, içeceğinden ba 
güne kadar bir tek habbe kesmiş de
ğiliz. Biz, bu ordunun meclisin en 
cömert hislerle yiyip içmesini temin 
için yapmıı; olduğu tayinat kanununun 

1 seferde ve hazarda bu ordu jc;in tayin 

Fedakarlığa katlanacağız 
Birçok §ikayetlcre, birçok tenkitlere 

muhatap olmaktayız. Bunlar lınk
h olsun, yerinde olmasın bunl:ın elin 
Jcmek bizim vazifemizdir, Ba~vekıli-

Bizim uzun tetkikatta fiyat mevıu
unda vardığımız netice ııudur: Bugiln 
artık devletin fiyat üzerinde kati ve 
zecri bir şekilde müdahalesi zama:ıı 
gelmiştir. Zürraa esnafa, tUccıua, mu. 
tavassıta haklan verilmekle beraber 
bunlara kar zihniyeti yerine, bii:tiik 
ka?.anç zihniyeti yerine hizmete kosul
mak d.:ıvlele yardım etmek zihniyeti. 
nin yerleştirilmesi :ı:amanı ~clmişlir. 

~ Dcvaoıı: Sa. '.l, Su. l 

, ______________ . 
Telef on: 42690 



Ticaret Vekilinin Beyanatından 
Baştarafı 2 ocide 

Plynıfarda bir iştikrar temin etmek 
için üs olarak e9 çok fiyatı diğer eş 
ya fıyatlanna nazaran yükselmiş ad
dettiğimiz ve imtiyazlr bir madde olan 
hububat fiyatını, buğday fiyatını üs 
olarak ele aldık. Bütün maddeleri bir 
tablo üzerinde işledik. Bunları, imti
yaılı maddeler, rumaye edilecek mad
daler, ithalat maddeleri veya ihracat 
mnddleri veyahut fıyatları serbest ka. 

teşkilatı ve vilyet idareleri de bu mev
zuda geçen senelere nazaran bu sen:-, 
ye daha vukufla, tecrübe ile ve daha 
ziyade oldunlaşmış olarak girmekte
dir. Bu vesile ile bir noktayı Büyük 
Millet Meclisi kürsüsündLn umumi cf· 
k;a arzetmek isterim. Hükilmet maliye 
ve hazine aleyhindc büyük fedakirhlc
lan istilzam ettiği halde müstahsilin 
ayağına kadar köyünden günlerce uzak 
yerlere götürmemeyi kararlaştırmış ve 

'·.. t.~1' r:;.·· .. _;-,S:, , l- •• i 1 .; ....... ' 

lacak maddelC1' diye muhtelif katago malının nakil ücr etini aynca vermek 
için icap eden tedbirleri almıştı r. Bu AKŞAM rilere ayırdık. Şimdi vasıl olduğumuz b 1 .. . d" ki . ve 

netice şudur: Arzettiğim gibi buğdayı se epe u~t e ıyo rum . ~ ~mı mah-
bir esas bir ana fiyat olarak ele alıp sulde •. Y.en~ sened~ ?aba ıyı ~1~ h~sıht, 

İLE SABAH, öGLE 
diğer madaeıerin fiyatlarını bu esasa!~ ıyı b•r mesaı ııe, ~aha ~!1 bır ıec· Her yeme~ten sonra günde 3 defa muntazaman dic:lerinizi Fırrafayınız 
göre arzettiğim katagori dahilinde rube ve daha olgun bır muzaheretle ~ "S' 

tesbit etmekle mcşguliız ve buıılan bugün çektl~imiz müskülitın b~r c;ok ..................................................... . 
tedricen ilin etmekteyiz;, , ı_a_r_ını __ y_cnrn __ ıy_e_m_u_v_a_rr_a_k_o_1a_c_a_g_ız_. _______________________ ~--------------------------

Bizim mahsulatı arıiye mevzuunda 
müstahsile verdiğimiz fiyatın uzun ve ,.ılRI•••••••••••••••••••••••~-, 1 ı••••••••••••••••••••••••••••~ 
ince hesaplardan sonra müstahsile vc-1 M ·· "d M •• "d M ·· "d 
f U' e.. UI e.. UI e., 
a ettiğine müstahslli koruduğuna ka. 

naatimiz vardır. Filhakika bazı ih iyaç Yenikapr: SANDTKBURNU 
maddelerinin müstahsile sulh zamanına 1 M 1 M Ç A K 1 R 1 N 
nazaran daha yüksek fiyata mal oldu. j 
gu veya müstahsilin bunları müşkülit- ı Kazinosunda 1 Haziran PAZARTESİ 
la tedarik ettiği şikayeti mevzuubahso- günü akşamından itibar n: 
labilir. Fakat müstahsilin istihsal etti- H E R A K Ş A M Ses Kraliçesi 
ği maim maliyeti ile devletin kendi•>i-ı H • f y •• 
ne temn ettği kir gözönünde bulun- amıye uceses 
durulursa mustahslin bilhassa en r.ıü-1 
him ana maddemiz olan hububat müs-1 ~~ SAZ ARKADAŞLARI BİRLİKTE 
tahsilinin bugün için kendisini tatmln Guzel Hava Güzel servis veucuzluk 
decek hır kara bır fiyata nail oldu. '-••••••••••••••••••••••••---' 
ğu anlaşılır. Bunu şu maksatla arze-

diyorum: Hükümet geçen sene oldu- Beled·ıye Sular ldares·ınden 
ğu gıbi bu sene de sene ortasında fi-
yat değ.ştırmemek için bunun üzerin- 1 - İdaremlzt'e sarı madenden 120 adet muhtelif eb'atta nümunesi 
de cok esaslı tetkikler yapmış ve bu 
tetkıkat neticesinde her tcu-afx dinE
yerek bugün müstahsile verilen fiyatın 
müstahsile vefa eder onu tatmin eden 
bir fiyat olduğu kanaatine varmıştır. 

gibi vana tij ve somunu döktürülecektir. 
2 - Sarı döküm hurdası idarece verilecekttr. 
3 - Dökülecek vana tij ve somunları idarenin •atölyesinde işleneceğin

den yalnız döküm için fiat verilecektir 
4 - Vana tlj ve somunu nümuneieri idaremiz levazım servisinde 

görülecektir. ilk nıalısul 

f 

5 - Bu dökün işi üzerine almak istiyenlerin 2 Haziran 942 Salı gü-

ç etin bir hasat yılı geçirdik ~~iz~ ~dü saat lk2 Y_e kadar bir mektupl a fiyatlarını Taksim Straservilerdeki 
.. k'T .. · ı are mer ezıne ,ıröndermelerl. (5866) 

muş u at gosttten sürekli, :>ert 
1 

bir kara kıştan çıktık- $imi! yeni h?:t. ,••••••••••••••••••••••••••••~ 
sada ümitle girmiş bulunuyoruz. Bü
yük Meclisin bütçe müzakeresine baş· 
ladığı Pazartesi günü bir hüsnü t esa. 
düf olarak Adanada Recai Tarımer is
~fnde hamiyetli bir vatandaş ilk defa 
olarak Ofise vermeyi taahhüt ettlği 
500 bin kilo buğdayın 50 bin k ilosunu 
teslim etmiş bulunuyordu . Bütün Çu-

YORGİ SKARPATYOTİ 
Tel işleri ve Tel Örgü imalathanesi 

Amele İçin Tel Gözlük Yapılır 

kurova halkının memlekete örnek ola- Her nevi kafes teller. Bahçe asansörler, kalbur ve kümes için öl-
cak bir şekilde bu vatanda'jı takip e- çü üzerine çerçeveli ve çerçevesiz bilümum teller yapılır. Fab.lar için 
deceklenne ve nihayet devlet ve mil- makine telleri Belediye ve parklara mahsus teller, bentler tel sepetleri 

Taksim HALK 

Suzan ·Giiven 
Gazinosu 

ve arlr.adaşları 

JJ.luazzam 20 Kişilik Saz Hey'eti 

Kefif bedeli teminatı 

10975,00 823,13 

14775,00 1108,13 

Şartname vesaire Bedeli 

,55 Topkııpı - Küçı.ikçekmece yolunun tek 
kat katran kaplama ameliyesi 
Abideihürriyet - Kağıthane - Silfıhtara
ğa köprüsü arasının katran kaplama a-

,74 

meliyesi 
Keşif bede11eriyle ilk teminat miktarları yukarıda yazllı işler ayrı ayrı 

kapıılı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, Nafia 
işleri umumi, husuşi ve fenni şartnameleri, pl'oje keşif hülasaşiyle buna 
münlerit diğer evrak hizalarında gösterilen bedeller üzerinden Nııfia Mü
dürlüğünden verilecPktir. 

İhale 15/61942 Pazartesi günü saat 15 de Daimi Enciimende ynptla
caktır. Taliplerin ilk teminat makbuz \'eya mektupları ıhale tarihinden üç 
gün evvel Vilayet Nafia Müdürlügüne müracaatla alacakları fenni ehli
yet, 942 yılına ait Ticaret Odası vesikaları imz3Jı şartnome vesaire ve 
kanuni ibrazı 137.lm gelen dığer ve$aikle (24!JO) No. lu kanunun tarifııtı 

çevresinde haztrlıyacaklıırı tekli! mektuplarım ihale günü saat 14 e ka-
dar Daimi Encümene vermeleri lazrrndtr. (5963) 

let ıçin hayati bir mevzu olan bşe (gapyon) bilumum malümat için meccanen izahat verilir. 
mevzuunda müstahsilin de bize azami Galata - Büyük Baltklı Han altında Arştn sokak No. 5 - 7 ı--•••••••••••••••••••••••••~l\llrı.. 
derecede yardım edeceğine kanaatim iz '·----·Telefon: 42771 No. yu isteyiniz.-----·' Dag"""ıtma Of.ısı· Umum Mu""du""rlu""g"""u··nden 
vardır. Tasrihe lü.:um yoktur ki, mem. 
lekctin ordu ve milletin muhtaç oldu- ' 
ğu hububatı, muhtaç olduğu nafakayı D A.... y E T Dağıtma Ofis! merkez kadrosu için 100 - 260 lira ücretli memu-
muhtac; olduğu herhangt b ir maddeyi " riyetlere müsabaka ile memur alınacaktır. 
kendisine değer pahası verildiği hal- İstanbul Verem Mücadele Cemiyetinden: Müracaat edeceklerin memurin kanununun 4 iincil maddesiyle ta-
de dahi Hükümete teslim etmemek, bir yin olunan vasr!ları hıılz olmaları şarttır. 
ordunun muhtaç olduğu silahı ve c~. E<:kişehir tüccarlarmdan Bay Süleyman Çakır tarafından tebcrrü e- Yüksek İktısat ve Ticaret tahsilini bitirmiş olanlarla Ticaret Lise-
lianeyi kendi evinde saklamaktan ma- dilen yüz bin lira ile Erenköy sanatoryomumuz arazisi dahilinde yeni- !eri mezunbrt, resmi ve hususi İktısat, Ticaret, M"liye ve Sanayi 
filyct ıLbariylc fıı~'·h bir şey değil- den in<:a edilecek elli y:ıt::ıklr pavyonun Temel atm:ı mera~iml 3o Mayıs müesseselerinde vazife görmüş olanlar ehliyetlerine g6rP. tercihan ah-
dir. 1 942 tarlhine rastlıy:m Ct.ımıırteşi günü saat 16 da icra edilecektir. nırlar. Bu gibilerl' 3656 ve 3659 numaralı kanun hükümlerine göre ve 

Biz kati bir itimat ve kanaatle ina- Sayın azalarımızın teşrifleri rica olunur. Milli Korunma Kanununun 6 mcı madde!liyle tasrih olunan rnüktcı:ıep 
nıyoruz ki, bu memleketin her dar NOT : Köprü Kadıköy iskelesinden saat 15 de hareket edecek vapu- haklart mahfuz olarak tayin olunurlar. Müracaatlar Ankarada Dağıt-
zamanında imdadına yetişen büyük run Haydarpaşadan kalkacak treniyle gelecek sayın dm·etlilerimizi ihzar ma Ofisi Umum MüdürlUğüne ve taşrada Vilayet İaş. Müdürlilklerine 
Turk çiftçisi bu asil ve civanmert ki!.t. olunan arabalar Erenköy istasyonundan alarak s:ınatoryoma götürüp ge-' yapılınaktadır. 
Ie sonradan fiyatların yükseleceği v'!ya tirecektir. <5945) I Müsabaka ve imtihan günleri ,.e şartları ayrıca ilar: edilecektir. 
Hükiimet piyasayı serbest bırakacağı ,.••••r•••••••••••••••••••••••••t1' (37n - 5800) 

yilunda kötücül kimselerin yapmak i~ .- '--•••••••••••••••••••••••••' 
tedikleri telkinlere asla kulak vermı- şı• RKETı• HAYRI.YEDEN• 
yecck ve geçmiş senelerde olduğu ı:-ibi • ı·stanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
bu hasat yılında da Hükümetle el ve 

işbirliği yapacaktır. Arkadaşlar, it"ıraf B .., · · 'r ı h t ·r · 1/ 6/942 işletmeler·ı Umum Mu··du··rıu··g-u""nde,a ogazıçı apur arına ma sus yaz arı esı 
etmek isterim ki Tkaret Vekaletinin 
iaşe teşkilatı ve onun vilayetlerdeki Pazartesi sabahından itibaren tatbik (lı}Unacaktır. 

HALK EVLERiNDE: 

Usklldar Halkevindon: Bu panr saat l 6 
da muharrir BUrhnn Felek torııfını1an "Gflıel 
Ye tatlı konU)nıa,. mev~ulu bır lton!crans 
'\'erilcccktır. 

J;-' ~na 
... s.A.·c·. 'SA ri lJ :\ u ı"" 
• '. . , : 1 ' . •• 

S;açlarl"!•" ·, m.ı;P<a!az• ' _için h :ır lkOladc · 
t';.i r \nı i~ kull.anı1ota · ı;o r~c <'kr.ln •z .. 

Üsküdar Asliye Hukuk HAkim
llği nden: 9421682 - Davacı Meb -
ı:urc tıırafmdan boşanmış ko -
cası Üskudar Baglarbaşx Al -
tunu zade Toprak sokak 47 No. 
doktor Abdul Vehap aleyhine açdan 
talakın teselli dava~mda M. aleyhe 
tebligat ,fa edilememiş ve tekrar i 
Umcn tebligat icrasına karar verile
rek tahkikat 30/6/942 saat 14 e ta
lik vo bu bapta yazdan davetiye ile 
dava ıstidası sureti mahkeme dıvan
hanesine 1.fılık edilmıı; oldu~ndan M. 
aleyhin muddeti zarfında davaya ce
vap vcı:nıek ve yevım mezkurd:ı gel
mek üzere teblig inakrunına kaim ol
mak iızerc key!iyet ilün olunur. ı 

KA YI P: Refahiye nüfus memurlu
ğundan aldığrm ve içinde askeri mu
amelem knyftlt bulttnan nüfus hüvi
yet ciızdıın 'l ıı kaybettım. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü kalma
mıştrr. Flruzağa Kasatura sokağı En 
gin apartımanı 25 No. da 1328 do
öumlu Çakır Mahmut oğlu Z ühtü 
Tunç. 

KAYIP: Kılıcilipaş:ı nüfus memur
lugundan aldığım nufus huviyet cüz
danımı kaybcltim. Ye:nisinl alacağtm
dan eskisinin hükmiı kalmamtşhr. 

Taksim Lllmart ln caddesi Haco
pulo apartıma n ı 2 No. Viktuvar 
Alnekave. 

KAY1P: Askeri postıı 618 kararga
hı iaşe subaylığındar. namıma tanzim 
edilen cilt l, varak 33 ve 16.12.941 
tarih ve 18133 sıra numaralı ayniyat 
tesellüm m~kbuzu kaybolmu§tur. Ye
nısi alımıcoiından hükmü kalmamış-
tır Adem Tezer 

Tarifeler iskelelere asılmıştır. 
~ .................................... :r .....,... ................ ..........__... 

TÜRKİYE CÜMHURİYETİ 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi: 1888 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans Adedi: 265 
Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Biriktirenler0 28,800 Lira Para 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankıaında kumbaralı ve lhb•rsız t asarruf heaaplarında en az 50 
h faaeıl bu lunanlara ıtncde 4 defa çekilecek k ur'a lle a§ağıdakl pllna gö· 

re ikramiye dağıtılacaktır; 

4 Adet 1,000 Ll ralık 4,000 Lira 
4 •• 600 " 2.000 .. 
4 .. 250 " 1 ,000 .. 

40 " 100 .. 4,000 " 
100 • 50 " 6,0 00 .. 
120 d 40 .. 4 ,800 .. 
160 • 20 • 8,200 " 

DiKKAT : Heıaplar1ndakl paralar bir sene içinde 50 llrada n aıağ ı dU,ml· 
yenlere ikramiye çı ktı{lı ta kdirde % 20 fazlaalyte ver llecektlr, Ku r' a lar 
ıenede 4 defa. 11 EyJOI, 11 Blrlnclklnun, 11 Mart ve 11 Hazi ran 

tarlhler lllde çek il ecektir . 

1 - Muhammen bedeli 7600 lira tutan 3800 kilo eski elbise ve palto 
açlk arttu·ma usulü ile sattlacnktır. 

2 - Arttrrma 3/Hı942 Car~amba gi.inU saat 10 da Metre hanının 5 
inci katmıia komisyon odasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 570 liradrr. 
4 - Eski elbisr ve paltolar, Şişli Tramvay Deposunda her gün saat 

14,30 dan. 16,30 ~ kadar göı-ulebılır. 
5 - Eski elbise ve paltolar. aı·ttırma tıı :hinden itibaren en geç 15 

gün içinde bulunduğu mahalden kaldırılacak.ır. 
6 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat 

edilen gün ve .. aatte komisyonda hazır bulunmaları. 
teminatları ile ilan 

(5965) , ................................. , 
işletme Umum 
lhinları 

Devlet Deniryolları 
Müdürlüğü 

1) - Heybeliada, Haydarpaşa, Kadıköy, Büyükala ve Caddebosta
ru iskelelerinde y<>pılacak laciilai ve tamirat işleri kapalı zar! usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

2) - Eksıltme 11 Haziran 1942 Perşembe günü saat (15) de İdare 
merkezindeki Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

3) - Keşif (9740,42) lira ve muvakkat teminat (730,53) liradır. Bu 
işe ait evrak komisyonda her gün görülebilir. 

4) - Talipler ihale tarihinden (tatil günleri hariç) en az üç gün 
evvel bu işe benzer en az on bin liralik bir iş başardtklarma dair ev 
rakı müsbiteleriyle birlikte Umum Müdürlüğe istida ile müracaat ede
rek: alacakları ehliyet vesikasını kıınuna uygun olarak hazırlzyacakları 
teklif mektuplarmı ıhale günü saat (14) e kadar komisyon riyasetine 
makbuz mukabilinde vereceklerdir. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (5795) 

'~------------------·----' Nafıa VekCiletinden , 
Osmancık - Gümü~hacıköy - Merzifon - Boğazköy arasındaki takri

ben 120 ldlometrclik dcıniı-yol cliit ameliyatı kapalı zarf usuliyle müna
kasaya konulmuştur. 

1 - Mlinakasa 11.6.942 tarihine tesadüf eden Per5embe günü saat 
on altıda Vekaietimiz lc::miryollar inşaat dairesindeki münakasa komis
yonu odasında yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli 35 900 ve muvakkat teminat! 2692,50 
liradır. 

3 - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, etüt fenni ve umumi 
şartnamesi ile diger e:vraktan müteşekkil bir takım münakasa evrakı 
179.5 kuruş mukabilind(; demiryollar inşaat reisliğinden tedarik olun::ı-
bilir. 

4 _ Bu işe girmek istiyenler her türlü malt ve fenni kudretlerini 
gösterir vesikabrıııı rupledecekleri bir istidayı münakasanm yapılacağt 
tarihten en az üç gün evvel Vekalete veı·erek bu işe girmek için ehliyet 
Yesikası almaları ve bu vesikayı münakasa komisyonuna vermiş olma
ları lazımdır Münak<l.$a tarihinden en az üç gün evvel istenilmemiş eh-
liyet vesikas~ talepleri naı:art dikkate almmıya~a_ktır. . · 

5 _ T eklif verecekler, teklif zar flarını 2490 numarall kanunu n ve 
eksiltme şartnamesinin tarifah dairesinde hazırlıyarak münakasanm ya
pılacağı saatten bir saat evveline kadar numaralı m:ıkbuz_ mukabilinde 
demiryollar inşaat dairr:sl arttırma, eksiltme ve ihale komısyonu baskan-
lığlna vermiş olmaları lazımdır. (3578 - 5652 

Sahip ve neşriyat müdürü: Halil Lntfi Dördüncü, 
Gazetecilik ve neşriyat T. L. Ş. TAN Matbaası 

Emekli Dul ve 
Malullerin 

29 • 5 - 942 

Yetimlerin ve Askeri 
Nazarı Dikkatine 

Emlak ve Eytam Bankasından 
1 - Maaşlarını bankamızdan tem tik suretiyle alan, emekli, dul ve ye

timlerin Eyl(ıl, Teşrinievvel, Teşrinisani 1942 ayltldarınm tediyesine ı. 
6.942 Pazartesi günü saat 13 ten itl haren başlan!lacaktır, 

2 - Asked harp malüllerlnin is• ayni günde saat 8 den itibaren ma
aşlan verilecektir. 

3 - Maaş sabiplerJnin ellerinde bulunıın fişlerde yazıh giln ve sa
atte bankamıza müracaatlan ve buııun haricindeki müracaatlarında ka
tiyyen kabul edilemlyeceği ebemmi)etle ilan olunur. (5837) 

Beklenmekte olan 

p o K E R 
il. T raş Bıçakları 

Gelmiştir. 

OlKKAT. lstanbulda 1 adedi 5 kuruştur. . 
İstanbulda 10 adetlik paket 45 kuruştur. 
Taşrada: l adedi 5, 10 adedi 50 ku.ruştul'. ......... ııa 

31.5.942 Pazar güııilnden itibaren işletmeye açılacak olan (Tuzla iç
meleri) ne gidecek yolcuların gidiş ve dönüşlerini temi.ı için 22127, 24/29, 
26/31, 28/33 ve 30/35 N'o lu banliyö trenleri her gün ve 20/25 No. lu 
banliyö treni ise Pr.zartesi ve Cumadan gayri günlerde içmelere kndar 
devam ettirilecektir. Bunlardan başka Haydarpaşa - Gebze - Haydarpaşa 
arasında işliyen 36/41 Pendik - Gebze - Haydarpaşa ara::ılnla işllyen 
1016/19 ve Haydarpaşa - Adapazar - H<1ydarpaşa arasında işliyen 52/51 
No. lu katarlar da yolcuların inip binmesi için iı;melerde birer dakika 
duracaklardrr. · 

Sayın halktrnız.- ilan olunur. (5889) (5869) 
-. 

Muhammen bedel l 10500 (on bir beş yüz) lira olan 15 ton bula~ık 
sabunu, 11.6.1942 Perşembe günü sa at 15.30 da kap.=ılı zart usulü ile An
karada idare binasında toplanan meı kez 9 uncu komisyonca sattn alına
caktır 

B~ işe girmek isteyenlerin 787.5( (yedi yüz seksen yedl lira ellf ku
ruş) liralık muvakkat teminat fiE kanunun tayin ettiği vesikaları \ e 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar adı gel'E'rı komısyan reisliğine 
vermeleri lazrmdır 

Şartnameler par.ısız olarak Ankarada mıılzemr Daire!:inden, Haydar-
oasada tesellüm v.: se\ k şefliğinderı "•emin olunur (5846) , ~ . . 
1 TUZLA IÇ~ELE.RI 
1 31 Mayıs Pazar günü açıhyor ' . - ,, 

KARAR HOLASASIDIR 
Karar No ~ - Fiy t Mürakabe komisyonunuıı tesbit ettiiU miktar

dan razl:ıya kÖnıür sntmak suretiyle MilU Ko~a Kanun~a muhale
fetten suçlu Be:vlerbeyınde Burhaniye Abdullahaga caddesı 69 No. da 
Emrullah oglu Recep hakkmda tJ'skUdar Milll Korunma mahkemesince 
yapılan duruşma sonunda beş lira ağtr para cezası alınmasına ve gazete 
ile neşrine \'e 7 gün t.ı.caretten men'ine hukmedılmistir. 

KARAR HÜLASASIDIR 
K arar No. 3 - Muayyen fiyattan fazlaya . kepek satmak_ ~etiyle 

Milli Korunma Kanununa muhalefetten suçlu Üsküdarda Bülbul dere
sinden AzizUk sokakta 3 No. da oturur, Mehmet Ali oğlu Yusuf Gülmez 
hakktnda Üsküdar Milll Korunmıı mahkemesince yapılan dunı~ına so
nunda: Beş lira ağır para cezası ile yedi gün dükkiı.nmm kapatılmasına 
hükmedilmiştir. ~ 

Ahşap Köprü Tamiratı Yaptırdacak 
İzmir Vilayeti Daimi Encümeninden 

Bergama - Soma şosesinin 3 + 000 - 24 :+ 000 mcı kilo~etreleri ara
sındaki 16 ah5ap köprünün bazı döşeme aksamının tamlratT ıle kork uluk
larının inşası 18948 lira 21 kuruş keşif bedeli ile 19.5.1942 tarib.lnden 
itibµen 20 gün m üddetle kapalı eleıiltmeye konulmuştur. . 

Eksiltme 8 Haziran 1942 Pazartesi günü İzmir Daimi Encümeni od.a-
sında saat 11 de yapılacaktır. • 

Bu işe ait keşif cetveli eksiltme ve Baytrdırlık işleri genal şartname
si ve Mukavele proj~i İzmir, An.kara, İstanbul Nafia Müdürlüklerinde 
görüp tetkik olunabilir, 

İsteklilerin 2490 saydı yasa hüküm1erlne göre hazırJıyacaklatı 1422 
liralık muvak kat teminat vıe ehliyet ve T icaret Odası vesikalarını muhte
v1: teklif mektuplarını 8 Haziran 1942 Pazartesi günü saat 11 d en hir saat 
evveline kadar Encümen Reisliğine tevdiiyle makbuz almaları laznTtdır. 

P ostada vaki gecikmeler kabul edilmel!:. ·• (2721) (5640 


