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Kömür bölgelerinde yapılacak 
elektrik santralları 

Norveç 1 Büyük Millet Meclisinin dünkü toplantısı 
sahilleri 

Yazan : ..Asım Us Bir harp sah- KIŞID 
nesi olacak 

büyük şehirl~r
Reş, altı sene CVYCI hükfı.me~e yit rnadt'lltini enerjiye re,"irerek 

tatbik edilmekte olan sanayileşme bugün Zonguldak lıa.vzasmdan bU
progra.mmın yanında bir de elek- yük zorlulilarla taşman kömürlerin 
trifikasyon çalt~a.la.n vardı. Bun- yerine kuilanmak \'e yine hazva

Almanlar kıyılardaki 
halkı boşaltıyor 

lardan biti Kütnhyadaki zengiıı daki kurulacak ikinci bir elektrik Londra, 28 (A A ) - Alman
Un~t. ma<lcninde~_burada. \'Ücn~e ı &antrah ile maden kömürlerinin t.ı. ların !bazı No~eÇ kıyıların _ 
getırı~~ e~erJı santralına. aıt caret ımhu.smda i~ yaramıyan kı- ı daki sivil halkr boşaltmak için 
tetkkılerd~; illgeri Zoognld~.{ hav- sım!arını ~etlen~l!rmek Türki- planlar ha.zırladı:kları sanılıyor. 
zasmda tic~Jlet sahasında ıŞe ya- ycnm sana.yıleşme pdammn içinde • Norveç kıyılarının harp sahnesi 
:rnmıyan, fakat bir elektrik san- değil, başmda. ofan bir iştir. Bu işi olacağına şüphe yoktur, Batı 
tralı kıımuı.Jda kullanıJabHecek o- mümltiinse harp '"3.rt.ları içinde bJ- kryılardaki adaların bir kısmı 
lan toz kömürlerden faydalanmak le ne yapıp yapıp başarınağa ça- simdiden boşaltılmıştır. 
suretile bir kuvvet meı'kezj yap- Jışmalıyız. 
mak io;l idl 

Elektrifikasyon efüd senisi ta
rafından yapda.n ilk tetkiklerin 
Kütahya santralı hakkında verd.iı;i 
netice !:Ok ümitli idi. Zira burada. 
yapılacak enerji santralından İs
tanbul ve İzmir de clalıil olduğu 
halde Garbi Anad loda. ~iş bir 
bölgenin çok ucuz elektri'k kuvve
ti almak snretlle faydalanacağı 
hesap ediliyordu. Bugün tstanbul
da• kllovatı en aşağı 18 kunı33 
mal ola.n elektriğin o zaman kıy
meti altmış pıamya., yn.lıut iki ktt
l'Uşa kadar düşeceği tahmin olunu
yordu. Tabii olarak Kütahya. ile 
hnıir ve lsta.nbul arasında diğer 
şehirler ve ka.ımba.laıfa sanayi mü
~seJerf de sarfttiklerl enerjinin 
maJiyetini o derece dfü~ürmü.5 ola
caktı. 

Yine bunnn gibi Zonguldak hav· 
zasmda tesi<ı edilecek olan elek" 
trik santralı bütün o bölgenin fay
dalanmasına. yardnn ettikten baş· 
.ka bilhassa Karabük demir ve çe
lik fabrikasının muhtaç olduğu 
enerjiyi çok ucuza verecekti. 

Bu santnıllarda.n Kütahyaya. 
ait olan pilan her nedenSe bir za
man her'lıesin a.ğzmm suyunu akıt
tıktan HOnm unutuldu. Gazeteler· 
'le bah i geÇmez oldu. Yalııız Zon-
13Jldak hrwzasmda yapılması an. 
6ilnülen ıı.rıtrala alt tetebbllsler 
iJertedi. Hem Çatalağzmda kurul • 
ması kararla.;an. bu santralın in."a
•ı bir İngiliz müe esesine muay
yen sartıarla taıllıhüt ettirildi. o 
kadar ki bu teşebbüsü gerı:ekleş. 
tinnek için hükiımet(e bir ~ok ma
li fc&ı.kArlildarm yapılmış olduğu 
~ile işitilmişti. . 

Fakat bu işin ihale!'li ve teahhü
dü üzerinden iıç sene kadar bir za.
nıan geçtiği ve dediğimiz gibi hö
kum~ de bir hayli paralar veril
miş olduğeı ha1de bugün ortada. gö. 
ze ı:örünür bir ısey yoktur. Şüphe
Wz Avrupu. harbinin bu vaziyette 
ruühim biı engel olduı:;runu takdir 
•diyoruz. Bununla beraber bu iş
fleld aksaklığın ha.rp ,artları i~in
de mazur görülebileceğini söyle
ıneğe cesaret edemiyoruz. 

LİBYADA ............. -. .,...·-·-
Tank ve 
uçakların 

himayesinde 
Mühim At
man kolları 

Doğuya 
doğru 

ilerliyor 
Mihver kuvvetleri iki 

kola ayrılarak · 

Taarruz ettiler 
Kahire, 28 (A.A.) - Orta.şark tn_ 

glliz kuvvetleri umumi ka.rargıUımm 
28 mayıs ta.rihli tebliği: 

(Devamı Sa. 2, Sü. 4 de) 

ı ,,.,.,. ~' 
General Yaverin yeni 

neyanatı . 

Hindisi anı . ~ koruma lŞl 
Artık Doğu Hindistan 
ordusunun vazifesi 

lo!m şt:ur 
Yeni Delhl, :28 (A.A.) - General 

Birmanya hududuna yaptığı ziyaret. 
ten Dellıiye dörunU§tUr. 

(Devamı Sa. 2, Sü. 5 de) 

• d eki fakir halk • 
ıçın 

Aşhaneler açılacak 
Ankara, 28 (A.A) - BUyUk millet 

meclisinin bugllnkU toplantısında Va 
k:ıflar umum mUdtirlilğU bütçesinin 
müzakeresi sırasında söz alan ha.tıp_ 
lerden Ziya Gevher Etili (Çanakka
le), Vakıflar umum mUdtirlUğUnce 

!stanbulun muhtelif yerlerlnde ve bil 

hassa muhtaç oıan Üsküdar ve Ak
saray gibi mmtakalarmda. iınAretha_ 
neleri ihya yolunda. bazı hareketler
de bulunduğuna. işaretle, Vakı!lar ida 
resinin bu yoldaki çalışmalarını da _ 
ha ziyade ilerletmesi ve Kızılayın da 
buna iştirak ederek yeri, kazanı, oca_ 
fı, her şeyi hazır bir halde bulunan 
lml!.ret.hanelerin yeniden kurulmasını 
istemiştir. 

Başvekil doktor Refik Sayd&m bu 
dileğe karşı şu ceva.bı vermişlerdir: 

"Vakıflar idaresinin dahili hizme· 
tine ait kısma, müs&a.de buyurursa. 
ruz, müdUrU umum1 ceva.p verir. Ben 
deniz Ziya Gevher arkadaşımın söy. 
lediği noktaya temas edeceğim. 

Esasen Kızrlayla a.nlaşmtşızdır, ıa... 

zmıgelen tertibatı almaktayız. KI§m 
bUyük şehirlerde fukara ha.Ik içln a, 
haneler açmak niyetindeyiz.,, 

Başvekilimizin bu beyanaUart mec l 
lliıin tasvibi ve alkI§ları ile karşılan.. 
mıştrr. 

Ankara, 28 (A.A) - BUyük Millet 
meclisi buglln Şemsettin GUnaltay'm 
reisliğinde yaptığı toplantıda, mill1 
müdafaa vekA.l.eti 1942 yılı bütçesine 
120 milyrm lira fevkala.de tab.<ti.aa.t :ve 
rilmea.ine dair kanun lAyihaaını Or· 
ma.n ve hudud ve sahiller umum mu. 
dürlükleri biltçe!eriyle devlet deniz, 

(Devamı Sa. 2, Sü. 1 de) 

r 
Milli Müdafaa Vekaletinin 1942 yılı bütçesine 
120 milyon lira fevkalade tahsisat verilmesine 
ait kanun liiyihası kabul edildi. 
Ziraat Vekili Muhlis Erkmen ve iktisat Ve
kili Sırrı Day izahatta bulundular. 

Ziraat Vekili Mubll'I Erkmen 

istanbul cihetinin 
kesilen terkos suları 
Bu sabah saat 5 ten itiba
ren verilmeğe başlanacak 
Dün akşamdanberi İstanbul tara- ta.ndnşlarm evvelden haberdar edile 

fındaki terkos muslukları akmamak.. memesine sebeb olmuştur. 
tadır. Bunun sebebi bu semtteki va Tamirat dolayisiyle, dün akşam 1s 
nolarda vu!<ua gelen ant bozukluklar 1 tanbul ta.rafmm suları saat 8 de ta. 
dır. Alfıkalı makamlardan öğrendiği. mamen kesilmiştir. Bu sabah saat 

1 mize göre bozukluğun aıı1 olması, v&- 5 te yeniden verilecektlr. 

Belçlkada baltala. ı Altı hafta zarfında 

ma barek~tıerı artb 200 Japon tayya-
32 lokomotıf kullanıl- . d"" .. ··ıd·· 

maz hale geldi resı uşuru u i Cephane yük
Halbuki bahsettiğimiz enerji 

aantrallan meseleı;i vaktlle başa.
nlabilmiş olgydı bundan memle. 
ketln istifa.desi sadece Kütahya, 
tı.mır. İ'lt.anbul müsellesi içerisin. 
deki ~ir ve kasa.balarla buralar
daki sanayi mUeFiSeselerinln ucuz 
enerji temin etmelerine münhasır 
kalmıyaca.ktr. Bu santraUar saye. 
ttinde devlet denılryol1an ileı de
ni.ı vasıta.la.mnrı na.kil ve taşıma 
l~lnln kömüre alt olan büyük bir 
kısmmda.n kurtulmuş olacaktı. On
lar başka maddeleri taşnna işi:nje 
daha. müsait bir mevkide buluna
caktı. Hatta bazı hatlarımızı elek
trikle çalıştmn:ık, bu snretle sa.r
flyattan arhnlacak maden kömür
lerini bugünkü ~artlar kinde çok 
yüksE'k fiyatlarla yabancı menıle
ketlere satmak '\'e mukabilinde dö. 
'iz almak mümlc'.i.n olacaktı. l\lem
leket geçen Jaş kinde geçirdiğimiz 
kömür buhranı gibi fetiiketlere uğ
ramakda.n mason kalacaktr. 

.Japon ukerlerl Irn.rmıış oldukları muvakkat bir köprüden g~rken 

lü bir gemi 
infilak etti 

Melburn, :ıs (A.A..) - Cenup batı 
Pasifikte general Mak ArtUrtın ilk 
altı haftalık komutanlığı esnasında, 

gerek yerde ha.sara uğratılmak. ge • 
rek ta.hrlp edilmek suretlle en az 200 
Japon uçağı dilşilriltmilştür. Bu ye • 
kQn 21 nisandanberi neşredilen il 
tebliğin tekrar tetkikinden anl~ıl • 
maktadrr. 

Hulasa. Kütahyadaki geniş lin-

General 
Veygand 

MCZTeşal Peten'i tazyik 
ediyor 

Bem, 28 (A..A.) - !sviçrenin 
diplomatik mahfillerinde söylenil. 
diğine göre ge-nera.ı Veygand, ttaı· 
yanların Nis, Korsika ve Tunill! 
üzerindeki ta.leplerine karşı konul
nı.asr için Mareşal ile Vişi hükfune. 
ti nezdinde ::iddetll teşebbüslere 
ğ{rlşmiştir. Geçenlerde bir Alman 

(Devamı Sa. 2, Su. 6 da) 

Alman tebliği 
Harkofun 

cenubunda 
Cereyan eden çevirme 

hareketi 

Zaferle 
neticelendi 
~ 

165 bin esir, 517 tank 
müsadere edildi 

Berlln, 28 ( A.A..) - Alman umumi 
karargA.hı aşağıdaki hususi tebliği 
neşretmektedlr: 

Amerikan deniz.altıları Sovyet tebliği 

Harkof 
cephesinde 

Kıtalarımız kazandık
ları mevzileri • 

(Yazıst 2 nci sayfamızda) 

Fikir ve sosyete 

GeilÇlik imtihanı ver
di ve muvaffak oldu 

Bir Japon 
kruvazörünü 

Hasara 
uğrattılar 

f ahkim etti/er MaCZTii Vekilinin anlattığı hakikatler, kötüm-
Dört yük gemisinin de . ser bir şekilde istikbali kapkara görenlerin 

battığı zannediliyor Izyu'!l'un . bazı .gözünü açacak. onları ümitle yarını kavrama-
Vaşington, 28 (A.A.) - Bahrl-1 kesımlerınde va sevkedecek bir ruh sıcaklığı taşımaktadır 

ye nazırlığı Amerikan deniz.altı y • \t ~ 
gcmnerinın uzak şarkta bir Japon eni taarruza ·-----Y-a-zan·. 8 • ..,81· E_R_T_EM ___ _ 
ağır kruva.zörünil h:.ıs::ı.ra u!';"l'attık- n&ı. 

larıru bildirmektedir. • ı k 
(Devamı Sa, 2, Sü. 6 da) geçi ere .. 

Harkofun cenubunda cereyan eden 
çevirme muharebesi Alman ve mlitte. ( 
fik silA.hlarınm büyük bir .zaferlle 
neticelenmiştir. 

Ankara 
Bir şehir zaptedildi 

Moskova, 28 (A,A.) - Bu sa
bahki Sovyet tebliği: Bu gece 
Harkof cephesinde krtalarrmız 

1 kazandrklan mevzileri tahkim 

Büyüt• l\lillct Mc>cllsintle :\lna.rif 
lıiitçrsl komı~ulul'l•Cn ilk tedl'isat
tan yi\k!'lek tahs'Je kadar, kısacası 
mtmleket gençliği kültür ve ah
lak seviyeleri bakımından, bir im
tlhan ~eçirdi, fakat şunu hemen 
Hıtve edeyim ,d biz.im gençlll< .:'!n
sr-ı Ali Yücel'in ııi;ziylc imtiham
ru güzel bir ~ck\ide kazandı. Gene
lik davasının oldukça geni<ı mik
yasta konuşalmasmdnn memnun 
oldu~uzu, hatta bu ne\i konnş
nıalarm yolumuzu ve etrafın<laki
leri daha çok a.ydmlatacağmı ümit 
ec1iyoruz. 

zi diinyanm en mükemmel nümu
ne!li farzedip biz<len faı'kh olan. 
larr krrıp geçirmekte tereddüt et. 
miyoruz. Bu psikolojiye ~ahip olan
lar bu hislerinin menşeleri nereden 
~clirse gelsin Ehli,.alip harbine 
çıl•an mutaassıp bir hıristiyan gi
bi hareket ediyorlar. Bir baba gibi 
yeni m~illeri daha i)i, daha o:. 
t.,'lln görmek jc:;tiyenlerln haleti 
rohiyesi bizi ik:ız eder. 

DUşman tarafından yapılan sem ha. 
tifletme taarruzlan çember içine a
lınan orduların a.kıbetini değişttrme

ıniştır. Şimdi yalnız mü~rit grup. 
lar henUZ mukavemet etmektedir. 
Bunların imhasına devam olunmakta_ 
dır. Şlmdiye kadar elde edilen ra • 
karolara göre 165.000 esir, 517 tank, 
1180 top binlerce kamyon ve at ve 
muazzam miktarda. harp malzemesi 
alınmıştır. Bu rakamlar durmadan 

artmaktadır. 

.(Devamı Sa. B, Sü. 5 de)ı 

At yarışları 
Beşinci haf la 

koşuları 
Ankara, (Hususi) - İl.kbahar 

at yunşlannm beşinci hafta koşu
ları önümüzdeki pazar yapılacak -
tır, Programı kl'S3.ca verlyoruz: 

(Devamı Sa. 2, Bü. 4 de). 

etmişlerdir. 

1 
lzyum kesiminde kuvvetleri -

miz düşman tank ve piyadesine 
karşı çetin savaşlar vermişler
dir. Başka cephelerde bildirile
cek bir şey olmam~ştır. 

Vaşington, 28 (A.A.) - Mos
kovadan gelen haberlere göre 
bir Rus tank teşkili Harkof cep 
hesinin 150 mil uzağında Kızı
lordunun sol yamna çöken düş-

(Devamı Sa. B, Sü. 6 de} 

Çünkü ya bıı.ba. olmanın biiyük 
hassasiyeti ile yeni necıiller üzeri. 
ne titriyoruz, yahut da t8bel lılir 
itiyada tabi olarak yalru:ı kendimi-

Yeni nesilleri mutlaka. kendile
rine benzemedikleri J~in hatalı bo. 
la.nların itirafları da bir tak.mı haki 
kntıerin meydana. atılmasma im
wm verir. 

Maarif Vekili Hasan Ali Yleel·, 
~ell~tlltn ahllk ve Janlrter daNBıu 

(Devamı S üncO. sahifede) 



2 VAK J r 

B. M. Af eclisinin toplantısı Mareşal 
Peten ( Ba§larafı 1 inci sayfada) 

hava yolları ~e llma.nlan i!Jletme u
mum mUdUrlUkleri 1942 yılı bUtçele. 
rlnl mUzakere ve kabul eylemlııtır. 
Mecıls yarın saat l!S de toplanacak 

tır. 

V AJaPLLAR UKUM MUDtl'Rtl'. 
Ntl'N İZAHATI 

Ankara, 18 (A.A - Büyük Klllet 
m.ecllalnln bugünkü toplantısında Va 
kıllar umum müdürlUğil bütçesinin 
mtlakere.ai sıra.sında Doktor Abdlll· 
kadir Kemal Bayezit (Mal'&§), umum 
müdürlüğün eski vakıflan satmak 
suretiyle toplanan paralardan velev 
cUz't dahi olsa bir kıammt vakfın sa. 
tıldıtı mahallin lmlr lflerlne umt
mut temennisinde bulunmuıtur. 

Bunu mUteakib Vakıflar umum mu 
dUrU Fahri Klper kürsüye gelerek 
atılan vaklflardan aluıa.n paralarla 
en ziyade vakfa hizmet edecek, iradı 
daha fazla ve idaresi daha kolay ola 
cak yerlerae bir takım lnp.ata har _ 
candığmı, yaptırılacak binalar için 
Y&kfa daha elverişli yerlerin tercih 
edlldıl1Dl, Karat da bu ıeyc dabll 
olura& tetkik cihetine gidileceğini, ı. 
ın&.retıer ltlne gelince, blll btanbu 
lun dOrt yerinde'°°• l500 fakire mum 
ld1n oldutu kadar sıcak yemek ve. 
rDdltln1, ayrıca Mania& Akhisarında 
1d gibi vakfı dofrud&n doğruya ora
:ya tahaLI edilmiş imlreUer bulun:lu. 
tunu, 1ata.nbulun ihtiyacına göre bUt 
een1n daha çok bir para aynlm&l!IIla 
mu.att olmadıtuu, ancak mllilıak va 
.Jutlarm bir kıammda maballi artı 

kalmam11 paralan toplamak ve bu_ 
nun için arfetmenln idarece muva· 
tık sörWdUfUnQ beyan etml§Ur. 
ZiRAAT VEKıı.tNtN' 17.AHATI 

Bunu· mtıteaıkip Ziraat Vs li 
Muh·tıs Erkmen kllnrilye gelerek, 
yaralama euretlyle yapılan tahrip
lerin tam&miyle taldp edildiğini 
ve edilec'Jğini, yakacak meeele
ainde orman umum mil.cllrlU«iinUn 
h ..... iyetle Uzcrinde ~uiunu, 
yakao?.t husueımda daima kolay -
hklmn derpiş edilmiı ve edil -
mekte bolooduğunu, orman Jraııu. 
nmıun bazı maddelerindeki fonna
litelerin ks.ldırıldığmı, köye kadar 
gidilerek köylüle:a beyanname is
tendiğiDf ft maktalar ptermlye 
c;,ahııldıfmı. onnan kanununa ta
lraddUm eden yıllnrda odun için 
nılı8atiye verilen~ ld buçuk, 
ile; ~'On kental •en kaııunmı t&t 
l.ilı.1nden IOrlra. bu mikdann yirmi 
milyon kentali ~i, k~ • 
c;ıhlnn önlendiğiııi sö~miş Ve bal
bhk uııw.ıu ile idare edilen orman
larda ormuılarm ~ &-ı•meei· 
nin doğru olamryacağı aebeplerini 
izah ve ormanlarda yangmr me -
netmek için aynca almmut lllzun 
gPlf'n tedblrl~e tema.s etmf.§ılir. 

Mubtis Erkmen bunclan sonra, 
ormanla.mı tahdid, ameneJman ve 
t'l't]Cir işlerine temas ederek, tah
dit iıısinde dahe hızlı hareket edil
memesinin ve ameııejDINl if'nde 
de havadan fl'>toğra.f almaya bu
gtlnldl prtlar içinde lmltln bulun
:rıet'ı~ı. yalnız onnaalan blıran 
e'V'Vel ameneje edebilmek için Ji. 
amı gelen tedbidriıı almdığou ve 
gec;Pn yıl ame~jman yapılan or. 
manlann bir milyon hektan geçti
ifnt, tetclr i41DP. çok ehmun1yet 
verildlfini, onnaıı ftdanlıklannda 
mlMm miktarda fidan yeti9tiril -
mette oldu.tunu, da.hlliye velile • 
ttJe ınfttterl'k yapJlan tamlınlerle 
orman kanununun bir maddeeine 
tevfiJam JüSylillerin de ~ yo
hma ıevked.iktiğiıni, okaliptos or
manları yapıkbğmı ve bu orman. 
lanı Antaıynds. ve Tarsusta be§ 
)1s, altı yüz hektan buldufunu 
•Jmıa da Dalıaman'da bOyllk bir 
omllptm cmnnmm teeia eclllmek
te lıulunduğumı, onrmı. davalan 
ve nslıpna ~~ledne 1anaa 
edeM takibe değmes davala.nn 
tuflyeslrıe dıoinı gtclildifinl .ay. 
'-ifttr .. 

l lıtiaat V elıilinin 
beyanatı 

A1dıan, 1 (AA.) - B. K. Kec 
JfllıMle lktmıt. Vclıt.leti blltçelinin 
~ --..ıda ileri eüril
Jea mfltıelellara eenben liktnıa t 

Vekili Sırn Day şu dem~te bu
lunmuştur: 

- Efendim, bütçenin heyeti U· 

mumly~ai üzerinde konuşulurken 
Berç Türker arlcadaşmıız fktısat 
vekAleti ı,ıeri arasında bilhassa 
kömlire temas et\.iler ve kömltr İl· 
tih&alinini emniyet altmda olup ol
madığı, direk ta~ durumu ha.k 
kında izanat verlimelinl icap etU
zx;cek sözlerden sonra laf kömürü 
ile odun ve odun k&nUribıiln ve 
linyitin münasebetlerinden b&h -
S<'thler. 

Sonra kömüre ve demire ait mU.
eMeselerin lurtas:ye muameleleri 
ni.n azaltrlnı~n bahm buyur -
dular. MUsa9.dc edersniz bu miltA
ltıalsra cenp a.n:edeyim: 

Zongulda.ktaki k&nllr istihsali, 
ı:Uphe•lz defaa.t.Ja anettilim gibi, 
bütün VC'kfı.letleri alAJulandıran e
hemmiyefJ bir mevzu halini a'ml§
tır. Bu, k5mUriln i9lihllk mahalle. 
rmc nakil ve tevrl~ ""°'aynı ehem
miyeti ha.izdir. Vaktile gayet az 
miktarda i!!tih!al etttiimd kömür, 
memlekeJ.in illUyacma ceva.p ver
dikten sonra harice de ehemmiyet. 
ve bu seneye .stokla ç*1nak imtlnı 
verirken geçen iki sene zarfında 
her flene 3 milyon tonu bu'an ya. 
ni satılık kömUr olarak iki milyon 
tona yaklaşan .!ıst.Uuıe.limiz muhte
lif sebeplerle memleketin a.rtu.ıı 
isti!ı1A1dne ancak cevap verebilmi• 
v bu snye .etole s. çimıa.k imkim 
hasıl olımmııtır. Binaenaleyh, bil 
k\imet bu meyanda. bendeniz ve 
diğer arkadqlanm kömih' iatih1&· 
linin haiıı olduğu ehemmiyeti göz 
önünde tutmaktayız. Ve bütc;ıe en
oinnenlnd~ de 'CQk etraflt olarak 
izah ewtımiz ~l her bUimiz 11-
zerim.ize teretıtllp eden vazifderi 
vaJttirıde ifa et.me-k için azami 
gayret INU'fediyoruz. 

Garp llnylllerlndeıı l.zaml derecede 
iaUfadeye çalqmaktayız. Linyit lşl 

hWdWDetlmlzln en bqta gelen ifler • 
den b1n.t oımap. namzettir. Maha. 
za garp llnyltlertnden gUnde 1000 tan 
:lstlbsal edt.nnete baflanDll§tır ki bu 
çok f&Y&Dl fUkrandır. ÇUDkU buma
denlerde d&h& evvelki letlba&l 200 -
300 ton kadardı. Zaten bu ifa IHO ııe 

neatnde b&§landr. Vakit lbugUnkil iJı -
tllMıal, lhUyacunıza cevap verecek de 
recede deflldlr. Amma ileride tJlk1 • 
§8f Umidıni vermesi bakımmda.n Bize 

t.etıair edilmete llyık sayılabilir. 
Linyit mavzuunda ağaçlı k6mUrU 

llnytt de çok mllhlm bir l§letme ola
bDecektlr. Bu mllhlm bir kömür fa -
kat ne çare ki bu kömllrUn ele ne de. 
n1adeD ve ne karadan nakletmek lçln 
vaatte malik detillz. Bu vel&itln 1lt. 
mall, mUmkUn olup olmıyacatı eli
mizde bir tetklk mevzuudur. Bu ma. 
deni .O kUaur kilometrelik bir deko. 
vllle demlryoluna bağlamak icap edl 
yor. 

Mamau ne olum. ol.tun bu ki§ a
ğaçlı kömürlerinden lıUfade etmek 
lm'kAıu olacaguu umuyorum, Bu va. 
zlyet karıı:aında ve bUbuaa petroliln 
memlekette te&ln vuıtaaı ve ev 
mahrukatı olarak kullanılmaama im. 
kAnı oı.acatma göre ev mahrukatını 
ZOnguldak kömUrUne baaretmek za • 
rureU karpamda bulunuyoruz. Zon _ 
guldak kömUrU ev mal)rukatı olarak 
kok halinde kullanılıyor. .Blllmtzdekl 
kok • 81Smlkok • ve KarabQk koklan 
ki, 200.000 ton raddealndedir. Evvel. 
ce bu miktar ihtlyacımıaa fazla gel. 
mekte idi. Şimdi lbttyacımızı karıııı. 
yacak mlkdarda sayılamaz. Bu itibar 
la eskiden olduğu gllbl odun ve odun 
k6mUrUnUn lcabeden yerlerde meb 
su.len bulundurulmumı temin edici 
tedbirleri hUkQmet na.zarı ltlbare al
.llUI n t.tanbulda 2,S milyon •rma. 
1'911 bir odun n odllll kömilrQ ted& 
rik ve tem mlleue...ı açtığı gibi lz 
nd1'de de JtDe böyle bir mQeueıı.e vü
cuda pt1rmek kar&rmı nrml§tlr. 

Diler yerlerde * odun ve odun kö 
mtır1lnt1D yudan uvktne tevealll e. 
dllmltUr. Odun ftyatıan lllh&yet hQ 
kamet ellnde bulun.an ve tlatma ta • 
maml:yle h&klm oldutu kok ltömUrU 
gUıl teWdtl edilmemelidir. Çtlnkll or. 
man lçerLlinde pyet ucuza mal edl. 
len odun Ye odun ldJmllrtlDtın, nakil 
zorlutu lcarpmıda 1at1blAk merkea -
lertne nakli atım muratlara aebebl-

şım Kars vilAyetine dağrtrlmuı: 
icabeden ~ardan bahsetti
ler. Zaten 941 senesi bütçesine 
l ~nan tahsisatla temin edilen 
t~8.hlann Alrnanyadan ve di
ğer memleketlerden getirmek im
khıımı bulduğumuz nevakısı ta. 
mamlanmış ve hazirandan itiba
ren dağıtabileceklerdir. Tabii bu 
meyanda Kars nazarı itibara a
lınacaktır. 

Ziya bey arkadaşımız, tstan • 
bulda kömür tevziatını inti~ 
~zlığına temas ettiler. Bu it ve
sıkaya bağlanmaz. Veya bağla
namazsa ve nihayet miktarı az 
ve alıcısı da çok olursa bu hu
susta nasıl intizam temin edile
ceğini takdir etmek kolaydır. Kö 
mür tevzii müessesesinin bqm
d.a kabiliyeti ve bu işlerden an
byan ve ctiirüstlüğüne itimadnnız 
bulunan kimseler olmakla bcra· 
ber her hususta muvaffak olduk 
larmı da iddia edecek vaziyette 
değilim. Bu memlekette vaktilc 
bilirsiniz ne sömikok ve ne de 
kok vardı. Almanyadan ve ln
giltercden 30 bin ton kadar bir 
kok gelirdi ve snt lmazdı. Çok 
şayanı şükrandır ki sömikok 
memlekette istihsal ve i"'.tihl&k 
edilebilir vaziyete geldi. Kara -
bükde iki büyük izale ocağından 
yaıawız birisinin çalıştınlması SC· 
bebiyle oradaki kok istihsalin • 
den yarısını piyasa ya verebil • 
mek imkanı oldu. Yoksa evvel
ce arzettiğim gibi küçük gazha. 
ne koklarının da inzimamiyle pi
yasaya senede ancak 200.000 ton 
kömür sevkedilmektedir. Yoksa 
Kara.bükün bir gün iki ocağı bir 
den faaliyet geçtiği zaman bura
nın istihsal ettiği kömUrden mah 
rum olmak ve Zonguldak sörni
kolcu ile bütUn ihtiyacnnızı kar
şılamak mecburiyetinde kalaca
ğız ve Zonguldak sömikok fabri
kasını tevsi etmeık .zarureti ha
sıl olacaktır. Binaenaleyh kok 
istihsal ve tevzii vaziyetinde Ka· 
rabük ihtiyacımızın yaruıını kar
şılamak,tadır. Evvelce 30 bin 
tonla temin edilen ihtiyacımız 
bugün hemen bUtUn kaiorif er -
lerde koık yakılması izabehane
de, u.cümle darphanede, askeri 
fa'brikalard.a kok yakılması neti
cesi olarak istihsal kifayetsiz • 
dir. 

Şimdiden nerelere kok verile
cek, nerelerde kok yerine başka 
maddeler kullanılacak bunları 
teebit etmek r.arureti vardır. 

Fransız askerlerinin 

manevrasmda 

Hazır bulunacak 
Vltl, ıs (A.A.) - .Marep.l Peten 

yarın aabah Şatö Ru ctvarmd&ld or. 
dugAlıta bulunan l'r&mm kuvvetleri· 
nl t.ettıı edecek, arut üzerinde ma • 
nevr&lar yapacak olan uker •• 8U • 

baylarla fahaan temu eyUyecekUr. 
Villyettekl kabul reamlnden aonra, 
marepı, tehir .. rp.1nı saeoek ve 
ak§am Uzeri Vl§iye dönecektir. 

Llbra llarlll 
(Baştarafı 1 inci 8ay/ada) 

Llbyada dUnkll çarpmba günü sa. 
bahleyln erkenden ba§lıyan tank mu
harebesi bütUD gUn devam et.mi§tJr. 

Dll§man kuvvetleri ba.şlıca Ud kola 
ayrılmııtır. Bunlar '•Bir Hakelm.,ln 
flmali ıarklalnde zırhlı kuvveUerlml 
zln ıtddeUI taarruzlanna uğram11 • 
lardır, BUyUk sahada cereyan eden 
bu muharebelerin neUce11 hakkında 

henüz bir tahminde bulunımata im • 
kln yoktur. Dll§man zırhlı kuvveUm 
taratmdan "bir Hakeim,, mUd&f&& 
t.ertlbatma kartı yapılan taarruz geri 
pU.kUrtUlmllf, dllfman kayıplara ut· 
ratıım11tır. 

Gündüz ''Gaz.t)a,,nm cenubundakl 
mevzilerimize y&klqan dUoman tank 
ıarr kayıplara utratılmlftlr, Mevzi • 
!erimiz oldutu gibi muhafaza edil • 
:m1ftlr. 

••• 
Londra, 28 (A.AJ - Rus cep 

hesinden aonra umumi dikkati 
Libya cephesi çekiyor. Tank ve 
uçaklar himayesinde olduıkça mU 
hinı Alman kolları dofuya doğ
ru ilerliyor. Fakat henUz esu 
mevzilere varmaml§tır. 

Salahiyetli İngiliz mahfMleri 
bu hareketin hakiki önemi hak
kında henüz bir şay diyemiyor -
lar. Bu defa da bo§ !ilhayı da
raltmak malaıadiyle yapılmış bir 
hareket ola.bilirse de büy{Jık öl
çüde bir Alman taarruzunun 
başlangıcmda bulunulması da 
muhtemeldir. Alman ordU8UDun 
talimleri ve buna benzer işaret
leri geni;: hareketlere hazırlan -
dıimı gösteriyor. Bilba.ssa Al
manların ve lngiılis hatlarmm ge 
rilerinde paraşütçü kıt'alar kul
lanmalt\rl miimkUndür. Herhal
de Almanlar taamızlarmı dai
ma büyük öıçllde hamrlamJllar
dır. Ve timdi Ubyada böyle ol

lstanbulun geçen kış geçirdi- maması için bir l!lebep yoktur. 
ği kömür buhranı, kendilerinin B~an dolayı .~ ~itler 
de işaret buyurduktan gibi ev- j Lıbyadald f aalıyetın bır Alman 
velki sene 70 bin ton kok gön- taarruzuna ıb&§lqıç olacağı 
derdiğimiz halde bu sene 100 bin kanaatindedirler. 
tona yald•pnıı olmasma rağ
men o mmtakalardaki askeri ih
tiyaçlann da buradan temin e· 

At ran tlan 
dilmesi yüzünden ve k11m ıid- ( Baıtoraft l inti sayfada) 
detli olmasman dolayı yetipıe-

R:..: . ... w.....- •• miştir. Aynı zamanda odun ve .. -""...,.. 
odun körnürll çok eksile olması tki yqm.da hic; koşu kuaııma-
da buna ~il olmuştur. mıı yerli saf kan İngiliz taylarına 

mahsus, mesafesi 800 JM"tre. a:... 
İstanbul& bp P.ıden kömllr faz.. ren taylar: 1 Vido, 2 - Reine, 3 

!~ile verilmlttir. Şu halde kömür - noetegUl. Kilolan 56. 
nıU~ veya nakliyat ya- lklaeJ kops: 
rıanlara az k&nUr geldi diye likl- Oc; yqmda yult !af k~ tngtliz
l "et etmek dofru olmaz. Kömür tere mahsua. MNafesi 2200 metre 
tcvziindekl. mtt,kUlltr mazur gö!- Giren atlar: 
melerl llzrmdır. Milll korunma ka- 1 - Almdar, 58 kl'<\ 2 - ç:o. 
nununun hilld~metc verdiği sall - bankızı 56,5 kilo, 3 - Heybeli 52 
hlyetlerden istifade ederek kaınUr kilo, 4 - Yavuz. 56 kilo. 5 _ _ 
m;."!Selesini daha eeas'ı bir hah' Şenkız, 45,5 kilo, 6 -- Gung:ı:liu, 
sokmak için tedbir almak yolun- M,5 kilo. 
dayız,. 'Cçünctl kota: 

Vek!J llSzleriDe devamla: Ancak D6rt ve daha Y\lbn :raıta ya-
memlcketl veya diğer memleket- nm kan f ngJllz 3tlarına mnhaua 
terdeki tahııWerlnden BODra fabri- handikap. Mcsafeei: 2000 metre 
ka ve mlle..llSCSelerimizde tec:riiibe •'.7.iren atla.r: . 
gören ve c;ok lvi yefitmekte olan 1 - Yrlcbz 63 ldJo, 2 - $e4c. 
gnç çocm:Ianmız bir m11d- 1'an 6Q kilo, 3 - Alceylln, 67 ki
det 80DN. hf2i ecnebi mil- lo, 4 - Yavuz 54 kilo, 

teıı-l&rdan mU9tafnt bırab. Mrdlllletl k0ta: 
caklardır. Bıı Uct:ı9at vekAletinln Dört ve daha )"U1ca.n yqtaki A· 
ve hllktim.atlmizhı da.ima en bui- rap at ve bırakl&rma m.ab8Ua han 
tinden en milırettelıine kadar bU- dlkap. Mesa.fflSl 2000 metre. Gi:ren 
tlln itleri mümltüın oldufu kadar atlar: 
Tilrk ~uklanM maıı etmeye mil- 1 - Bora 56 kilo 2 - Bozkurt 
tev~ bir gayedir. ve bunun ta- 60 kilo, 3 - eylln~k 56 kil 4 _: 

yet vermem aebeblyle bu it blr otl• haldrukunu temine çalışmaktadır. Yılmaz 54 kflo, 5 _ Tuııa M kilo, 
tarl:fmdan dab1 tanzim ediJlrlle be 6 - Kuruş 50 kilo, 7 _ Aşkın 

\: • Jedlye emrinde dahi ola flyatlanıı I' 49 kilo, 8 - Ça"'km 48, kilo, 9 
"AZAM.,11,c&111iı. l'E" . yine yQUek olmasını tabll teWllll et 1 rf e dememeli 7 1 - C..önUl 47 ldJo:~· 

• -"Jluum otıuaun D1fu&'&ll ıtu. mak l&aımdtr. Bu if de de ftyaUarı Beıinei ko,a: 
U. edllenk öldllrlllctqQntı gGnzı pe.. ve ieUhlAJu tautm yollarında icabe ___________ __ _. üç yaşında ve hiç k°"1 k:ı.zaıı-

ct. lran hl1k11.mdanm maharetinden den tedbirlere girifllmlftlr. <Vecpüe) doğru aöylenml!J bir aöz m!tml!J İngiliz at Vt' km-aklarına 
dalll,Jı tebrik ederdi" eter ahlh 188 Arzettıttm va&lyete ve hAlen atok deflldlr. Bir kere bunllll yerlnl (Uze· mahsus. Mesafesi l600 metre. Gi
~tıelln zalimi AYUaturya Cenera. bulunmaması ııebebl lle, i•tilıaalln iyi re, gibi) kelimeler tutar. Sonra keli. r;m atlar: 
il s-dd&rlıkta ehven lmlf denHık olur. gitmNine ve Wen iatlhaall tehdit e. menin uh (vech) <>ldUfundan, bunu ı _ Ba~ 58 kilo 2 _ 

••Ayi ylyeceflnln fazlumı lbtlya_ den bir tehlike mevcut olmamaama TUrk tecvidi kendi bafma olduğu za. Hatvan 58 kilo, 3 _ Rest M,5 ki-
~:.~~~ audan seoen b&lıfı aat ratmen mUatakbel kömUr latlhWU man (vecih) diye okuraa da (ile) lo, 
- ,,.-r .. iÇ)d ve kumar eebeblle nin tansım edilmesi .zarureU ka-••ın gibi 1eslt ne n•·lıyan edata eklenince H b · -..- -. a er refık miz vasıt.aaile An-
bltOl"bll ·bomnlf tedblnds ln•nları dayıa. BUDl&ll için hUkQmet tevzi edl- (vecihle) dea.il (vecb ile) olur·. k k 1 e ara oşu U'J müıte~ b&hislt•ri-
~ l>8l'ftll'lll teJrAmQl DU&rl.. lecek MmQrlerin tahaıll edll•"'ıw ma - (Ka""d tle) demeyip (k&yd ile) de- · t'-L. ,...._ -e• ,. Le ış ın-. ~ tıılpLıil laıponlıırı. 
:ı-t ba •biple de çtlrWt söı111lll7or. hallerde arrnıı temine mecbur ol& diflmlz gi~ ... Bum aykm bazı kul- nwı kabulflne bu l8ıbelı saat 9 dan 

• K&dem lııgillzler Fraııaıs ve Al- caktrr. Ümit edtyorus kl alman ve ıanlflar olmakla beraber bugUnUn 't'bar ı..... .. 1 
man b&lltuıdlr. BugQnkU harp ırk alınacak olan tedbirlerle bir buhran 

1 1 
en --ır anmqlII'. Bu kuı on -TUrkçe hocalan bu kaideden aynl - lann kabulü ya.rın saa.t 16 ya ka-

muharebMl delil. lJaıı harbi demek 

1 

oımadan kÖmUrU tevzi iti tan:ııim olu mU'lar. dar devanı tdeecktir. 
olme-•? llaamaftlı büyWc Frederlk nabllecektir. (Vecıb ile) demeli, (vecihle) deme. ç·rte b&lUs 2 
A.......,..nm pek &fıkı -blıhmmu10rdu. Kara meb'WIU B l!lBat arkada- meu. Uze~ndedir. -

4 
üncü quaru-

29 - 5 - 1942 

Bir Amerikan ' 
muhribi 

Martinik aularıncla 
torpillendi 

8eD Lml aclMI, (Aıltlller) il (AA,) 

Blrle§ik Amerika donanmuına 

meımıp Blakely muhribi puartul 
gtbıQ dU,man denizaltıları taratm • 
dan torplllendikten sonra .Martlnlk 
den Sen Lwri adaama giderken Kaa. 
trı.ye limanı açıfınd& bir deolz •V&fl 
nrmf.a ve buna utaJdar d& iftlrak 
etml§Ur. BUakely muhribi kendi vuı 
talarlle 10 mil ıUraUe kıyıya dotnı 
yol alırken denJu.lWarınm taarnısu. 
na uğramııtır. Uçaklar denlzaıtııan. 
na karplık taarruzlar yapmılara da 
netice malam delfldtr. 

Blakely aUvartai Martlntkde ll'ran. 
sız uçak gemisi Beranm yanma ba· 
sara utrıyan gemisini yanaıtırmıı 

ve burada gördüğü konukseverlikten 
memnunlyeUe bahaetml§tlr. Muhrl. 
bin kayıpları 8 ölU ve 12 yaralıdan 
ibarettir. 

Birkaç aya kadar 

Al manyaya 
karşı 

Müttelikler yeni 
cepheler açacak 

Vl\§ington, 28 (A.A.) - Vqi.ng 
tonun ciyasl mü§ahit'eri önUmilz. 
d~ki birkaç ay içinde Japonya ile 
Alm:ınyaya k~ı yeni cepheler a. 
çılması ihtimalinin mevcut oldu • 
ğunu bildirmiılerdir. Londraya g;. 
den hava ve ordu kumandanlan 
ehemmiyetli milzakcrelerde bulun. 
maktadır' ar. 

Bir ikinci cephe açılıp açıbmy~ 
cağı hakkmda gazetec.ler tarafın• 
dan kendiıine eorulan suallere kar 
ıı Ruzvelt c;ok Hıtiya.tb davr&lllll1'
tır. 

Al• aa te111111 
(Be"' mfı 1 iftci im/fada) 

Berlln, 28 (A.A.) - D.N.B. ajanaL 
na bildirildiğine göre, İngiliz av tay. 
y&relert dtlD birkaç kere Belgtka 1&. 

hlllerlne yakl&§ruağa teşebbb etmlf· 
lerdir. Garpte J,Jgal altında bulunan 
durmadan emniyet aervislni it& eden 
pıemıeketlerln bava sahası llaerlnde 
Alman av tayyareleri dll§man tayya. 
relerine ahile varmadan t&arrua et. 
ml§lerdlr. tnsUls avodan taanuadan 
kaçınmağı tercih ederek uzakla,mış 

Jardrr. 

ıovyet tebllll 
( B(Jftaraft 1 inci sayfada) 

man baskıp durdunnuetur 
Ruslar Izyum cephesinhi bazı 

kesimlerinde taarruza geçerek 
bir gehri zaptetmiflerdir. Pek 
çok birlikler ileri sürillmÜfWJ'. 
Tank himayeslnde kılıçla htıcum 
eden Kazaklar düşman hadan · 
nm 37 mil içine girmişlerdir. 

Vavıı 
(De nr fı 1 iııci n11fada) 

General, buma, seneral Aleka.n • 
der kuvvetlerinin şlmdl Hlnd budu . 

Ticaret vapurlan ve 
iktisadi meseleler 

henüz bitmedi 
V .. tactoa. 28 (A.A.) - Baıtal19 

nasın Kordel Hal, gueı.ctler top • 
Jantıamda, Kartlıilk mUzakerelerl· 
nln hllA. devam ettitlnl aöylemlft1r. 
llllz&kerelerln lktlaadl •fbur De ti
caret vapurlarına taallQk eden -.ı. 
haaı henüz bltml§tlr. 

Dtln blrle1J1l11 mflleUerln kendi ba· 
reketlnl alyaat blr hareket oldutu 
gibi muharip blr teşekkül olarak da 
tanunalan gereflne dair ol&rak p. 
neral cMS Gol tarafından yapıl&D de • 
meç baklcmd&kl auaı. cevap veren 
nazır, blrl8flk Amerikanın " blıtet
mlf mnıetıerln eaa bedenertnden 
birinin barbln ukel1 an.umı hmlaD 
dırmak oidufunu, blrleflk Amerika 
bUkQmeUnln bafk& mueleJerle m.,. 
gul olmak niyetinde bulunmadJlmı 

blldlrmlftlr. 

Belçikada baltala
ma haı·eketleri arttı 

Londra, 28 CA.A.) - Belçlka
daki baltalama hareketleri eon 
zamanlarda artmıştır. Londra
va gelen haberlere göre, Lleg'de 
32 lokomotif lrullantlrıaz bir ha
le getirilmlf diler sekiz fimendi
fer istasyonlarmdan esrarengiz 
yan~nlar çıkmış ve mal~me 
yüklü trenler tahrip edilmiftlr. 
Bu malzeme Rus cephesine .;3n· 
derilmek üzere hazırlanmqt:ı. 
Herstal'dald mühim silllı fabrf
kasmda iıJÇiler Aletlerini makine 
dişlileri aruma d0ş(lrme1r sure
tiyle istihealAta sekte vunn~ • 
lardır. Almanyava gönderilmek 
üzere hazır bulunan binlerce ttl· 
fek kundaı!ı yüklü bir gemiye 
ateş verilmi§tir. 

ltalJ8D tellllll 
Roma, 28 ( A.A.) - ltah'an or

dtt an umumi ka.rargtJımm 727 
numaralı tebliği : 

~ıma.U Afrikada mihwr hava 
kuvvetleri 13 dfteawl tayyareei 
diqtlrmll§lerdir. 

Malta hedeflertniD 'bombardma
nı gece ve gUndilz devam etmlf -
tir. 

Şarld Akdenlılde, tayyanten
mizdcn biri 2000 tonluk "'lllılı bir 
vapur gören* torp11Jemiltlr. 

DUn gece fngilis tayyareleri dal 
galar h&lıiııde Mesina tehrine ye
niden ta&ttus e~rdir. BU" kaç 
ev ha.."'8 uğranurtır. Sivil ahali
den olan yoktur. Taıs.rruza iltirak 
eden tayya.rale.rden dlSrdll, ha'VB 
bataryalarmııs aleti i1e San Ria
nerı civarında yere dUterek par
;:~' anJJllftır. Bunlerdaıı biri Kato
t.!\ ile Sicilya aruuıda, bir diğeri 
San Giovannl i'e Pellaro a.rumda, 
dördılncüaü de Meaina ciunndıa 
uüıUrUlmilgtUr. 

duna uıawtıkıarını •öyıemı, ve Ja. General Vergaad 
ponlarm Hlndlatanı lstllA. iç n yapa _ 

( Baştara/ı 1 iflOi sayfada) cakıarı her teşebbUae kartı koyma • 
nın artık dotu Hlndiatan orduauna 
alt blr vazıfe oldutunu ballrtmlftlr, kale.sinden kaçm11 olan genenl 

General Vavel, Blrmanyadan çe . . Jıro nun da aynı tekilde hareket 
kilen ordu mevcu1unun uyw hak • e!tlği zannedllmf'ktedir. Barı mah. 
k fıllerde hasıl olan kanaate .-1'(; 
ında tam bir rakıım vcrel:>lleeek va. ~ , 6 " 

zlyettP olmamaBlna ratmen B'rman. ,..ato Ru da P' r a n il I z kıta· 
yaya gönderilen İngiliz ve Hind kuv· lart~ın MareMl Peten tarafından 
vetıerlnln befte dördUnUn geri geldik teftışl ge~ hatta İtalyan budu. 
terini de blldirmlftlr d~da kıta.tarını teftlt eden Kl'al 

. • Vittor Emanuel'in bu hareketine 
Generalin bugün nıe,redilen mesajı Vl-4'nin bir c bt ... ,ablu-

general AJekaander ordual&llu tebrik 62' eva aa,,.u ıu-. 
etmektedir. Mesaj §Öyle demektedir: 

"Bu 80D aylar zarfında eau vUlfe. 
ftuz, Hıncllstan mUdataaaınm takviye 
ve tefkllltlandmlma.aı lçtn Japoalan 

Amerıkan denizaltal1r1 
( BG§tarafa 1 inci ıayfad4) 

geclktlrmete matuf bu111Duyordu. l>fnlaltı gemileri bOyUk bir 1V 
Sizler bu vulteyt OOk bQyt1k muvat. dtmCT gem11ıt tle orta bOytHı}Gkte 
faklyetıe ve ceearetıe bltlrdlntz. Bu bir yOk ~mialnf de ı..tmnqludır. 
kadar iyi surette b&tardıtum bu bU- Orta boyda 4 yUs gendel 1ıaara 
yük vazife için at. tetekktk ederiz. , uğr&mıf ve belki de ı.tmltbr. 

- wwwo n d ıı...,...... rıtt· ııı ·nıızts Mil 



- VAlllr 3 29 - S -1M2 

Fıkır ve ~osyete: -----....i---
G enç I ik imtihan ........................... ~.aul[~ip_ dgj~U~ 

verdi ve muvaffak 
oldu 

Adliyede terfi ettirilecek Kumaş tüccarları- Z igankô.r çocuklar 
baş katip ve z~bıt katipleri nın yeni bir hilesi ~n gtln,• Be,ilrtqm btltlln görmüyorlar, yahut da meram an-

Ac;Uiye VekAJetinhı tebligatı teyi derhal VekMete göndere - Son zamanlarda kum.acı satan Köyt~ ~tlnı kül ~en yangm, latamıyacl\klarma inandıklan ~in, L.Lo (B(Jftarafı 1 met tar1ftida) 
-.ımıda mUsbet olaylara dayanan 
l'alıaaılar, h&dlılekıır sikrett.I. Ma
~lf \' ekllinin anlattrlt hakikatler 
~ttbnser bir tekilde .istikbali 

Uzerine Adliye encümeni topla- cektir. ~ meğer !ki ~~gm nıerlfeti k~tülWderine seı1 ~ekmeğe çatı ... 
ııa.rak ter.fie müstahak başkatip 'V rf' Ustahak ··mı kl dükkAnlarm da yeni bir hile~n imiş. Bırf ~. otekl altı yafdlda nuyorlardı. 
ve mbıt ka.tiplerini seçmeğe baş- ti le ~~ go en - meydana. ç!~anlmıştır. Bunlar, olan ba afacanlar, yumurt.acmm Biraz bUytik!:e btr patlağın ij.,. 

1amıştır. Encümen mesaisini bu ol~:k al~lar~ı~:larını zamlı k~maşlan uçer ~etre olarak ke- deposundaki tataşlan tutuıtur- tüne bir parke tqı koymuşlanh 
gün bitirecek ve hazırladığı !is- sık parçalar halınd~ s~klamak- 1 ma,lar. Bir yumurcak onu kal,brdr. Genlı-

Pkara görenlerin gödinü aça.. 
'-k, onlan llmltle yanm kavnma
~-leV~~ :c*' Mr nıh sıeakbpnı 
~. Talebe ordat111 bir 
~oaa attıll ha!de bmtlann ön
~• talebe hayatında bllJtlk etl
.._ •Jdabileıeek ~lerl ,... 
~lamı sayısı yirmi binde blrl bi
"' bulmamaktadır. 

llnnan )"&llmda genç nesUn 508-

)et<'ye zarv verecek bir hllvlyd 
"ıectn fiilleri de rndlte ile tau11. 
ı...1ca1ı: bir durumda delildir. 

.\Ikole kaJ'll en bllytlk kalemiz 
~lerln hissoJunar derecede al
"OI düıtmanı olmalandır. 

23 müşteri dolandıran 
terzi 

Kara.köyde terzilik yapan Ro
ber Şalti adında bir genç, tam 
23 müşterinin getirdiği kumaş • 
!arla, dikim paralarını dolandı -
rarak ortadan kaybolmuştur. 

Tahkikat sonunda yakalanan 
~çlu, Asliye Sekizinci ceza mah 
kemesine verilmiştir. Dolandı· 
rıcı mahkemede bütiin suçlarını 
itiraf etmiş, tevkif olunarak ka
rar verilmek Ü7.ere muhakemesi 
başka bir güne bırakılnuştır. 

Sarho§luğun sonu 
Büyükderede, cami sokağında 

87 numarada oturan lsmail ev
velki gün gece evindf rakı iÇmi9, 
f~a sarhoş olunca ayağa kaı;c. 
tıgı zaman muvazenesini kaybe-
de:ek .. pencerenin üzerine düş-

icra dosyasını imha 
ederken yakalandı 

Nikoli adında birisi, lcra da
!reslnde kendisine ait bir dosya
yı tetkik ederken, imha etmiş, 
yakalanarak verildiği Üçüncü 
Asliye ceza mahkemesi tarafın
dan 1 sene mllddetlc hapis ceza
sına mahkU.m edilmiştir. 

Sigortalar müdürü 
§ehrimizde 

Ticaret Veklleti sigortalar mü 
dürü Akıl Emrullah şehrimize 
gelm;ştir. Ahşap binalann ucuz 
sigorta ettirilmesi hakkında ve
rilen karar etrafında tetkiklerde 
bulunacah1:ır. Sigortacılar mer
kez dairesi, bir haziranda Anka
rada toplanarak bu hususta kat'i 
karar verecektir. 

tadırlar. Gelen .mü.şterılere ku- , Talqın, benzinden kall1' yeri b!r 'u k:n'Si yolu haftan ba'a ke•, 
~aş olmadığını .. söyh~ bu ke- 70ktur. Ale-v, onlann ansmda esi- ti. Buna dayanamadım. o küçiı 
sık parçalan yüksek fıyatla sat- gma döner. Netekim sekiz e\'le on ziyanklnn kulağına yapııtım. 
maktadırlar. . . dört dllkklnı yarma Mat lçlade Ahlik deni ,·ermeğe , .. kit )Ol 

Bazı lan da, terzıler vasıtası- yakan da işte ba tala~ ate\·lnin az- t u. Zaten itimde kaynayan hiıl 
le satış yapmaktadırlar. gmlılrdır. detle bunu başancağnn d:a 1,~ 

Bu suretle ihtikirctlık yapan O gün, akatttlerden tutunuz, ti 11llpheliydi. 
kumaş tüccarlan Milli Korunma orta bahoeye kadar bltlln ana yol. Sınıklam Maakarayı. öne sirdun 
Kanunu hükümlerine göre şid- ıar, yan sokaklar, parkeli CM!de. - Tlka onaını bakayım ı · 
detle tecziye edileceklerdir. Ier hortumla dÖ'4!Hydt. tçinden Diye eö)'leadlm. Uldn korktu 

bn1a ,;eÇen 11uyan "işlrdi~ bu hor- Su t•akiyesfnin içine d:ıldı. Faka· 
tamların çoğa pathum§h. ı·er yl'r taşı impatacakt yerde kaotı. \'e u. Bakırköy halkevi temıil 

kolunun müsameresi 
Bakırköy Halkevi temsil kolu 

30 mayıs cumartesi ve 31 mayıs 
pazar gilnü tbnürrefik Ahmet 
Nurinin Belkıs isimli d~rt per
delik piyesini oynıyacaktır. 

Senenin son temsili olan bu 
piyeslerden sonra tume hazır -
lrklanna ba§lanacak, temsil kolu 
Eskişehir ve Ankaraya gidecek
tir. 

QuıWıkü rad;;-ı 

ince fıskiyeler tr,kmyordu, zaktan, sıyrık, sırret bir s~lc · 
Kalabablm yangından başka bir -- Sen ne kanşıyol'!iun ! 

yere balmıamasmı fırı.at bilen bir Dl;ve bağırdı. 
takım ÇOMJklar, ellerindeki puh Sıra!lı gellnee: 1:ocuktar, aklı er-
çlvller, canı p&r!:alarile hortumlan rnez der, saçlannı bağı,lanz. ç,o
deliyorlar ve sonra fı~krraa nla. cuklann kuaurlarmda kentli ek
nn ~tünden atlayarak etleniyor- siklllılerimlzin yapdığmı dliştin-
Iardı. meyiz. 

ÇOC!Uk denia. mahlfalnm, buı \'aldile, nerede olursa ol8un, 
çok fena tarafları ftl'drr. Banlar· herhangi bir zfyankirhğr hfTkes 
dan birinin girftntl~ile ka""laşmak a11plar cezalandmrdı. Bu muhit 
aabnmm ~. Bir IMllllt, Ç&JJr tellkldal ooeuklan da fenahklar
çayır yanarken, lovdmn bulutlan, dan korurdu. Şimdi yumruk kadar 
lapkml açkanlar, felaketJ, ta •- bir bac'.akıuz, en fena bir kabahat 
uklsra ~ıı'ken, bitin kurtalq üsttinde yakalanınca: 
llmidt. ha hortumlardadır. Füat - Sen ne kan~yorııun? 

....._Genç yqlarda ı,lenen cUrllmler 
~ bir gentHk buhranı haklnnda 
'Ollll' vennemektedlr. Gençlerin 
~ dllşldlnltlğtl bir facia ıeklin
,.. tuavwr edilemez. Spora ma.. 
-. Ve mlHI davaların hidiml yap· 
~ ıençlerln değil, gençlere ~h
-rlik eden yaşldann vazifesidir. 
1..-~•~kte iftihar edilecek ba!ll.'I~ 
~ biri de meealiyet hi..tnln 
Get1ncıen dayalmae oimuıdw. Me. 
~i deruhte ettJkleri besap-

l'ln altından kalkamayan, bazı ço. 
~arm intihar ettiklerini t,ıtttk. 
.,.. hazin hldise bir kaç sene ev
_... olmakla beraber bir ahllk da
"-tnmı ulvUliinl göstermek ltJbe.. 
'l"'le dikkate liyıktrr. 

muştur. • 
Pencere kınlrnış, Ismail de 

camlarla muhtelif yerlerinden 
yaralanarak tedavi altına alın
mıştır. 

itte §U ~klar, o hortumlara ma- Diyor, dlyrbUiyor. Bu, zamanın 
Mıllat olmQflardı. her manaııti1f' INimlzıle ~eÇt'tedİ ... • Şehir hamamları ıslah 7.so program, memlent nat aya. 

d
"J k n 7,33 karı§ık program PL 7,'fi a. 

e ı ece jana 8,00 Senfonik parçalar Pi. 8,111· Gelip K~ler, mutlaka tel&tla- ne bir phlttJr. 
nnclaa oı...ıı, ya bu dyukl.rtarı HAKK.l SUHA GEZGiN 

81r kaç talebe kooperatifinde 
.._plannı vaktlle veremlyen ida
~erden bir kaç ~ hkap,an
'9 hayatlan ile ödemeğl tercih et
ıı.JılercJtr. 

Ankaraya gidecek 
ihracatçılar 

Belediye tktmat İşleri MUdUr- A,SO Evin aaatl 12 so program, mem. 
lüğii şehrimizdeki h9:111amtarın 1 ıeket saat ayan ı~.ss Oyun havaları 
odun kömür ve SU ıhtiyacını, lt,•15 ajana 1S,OO-lS,80 p.ı1<ı ve tUr-
hamamlarm çalışma te§ki!Atını kUler. 1s,oo program 18.0S Faaıı he. S p Q R Fınnlann teftitine 
esaslı surette tetkik etmektedir. yeti 1s.•o Hatif parçalar Pt 19,00 ko devam ediliyor 

Yağlı tohum ihracatçıları An 
k~ya bir heyet göndermişler • 
dir. 

Bunlann odun, kömUr ve su n"·-· 19,115 Genç belıtekt.rl&r 19.30 .,, - - - -sarfiyatını :u.altmak ÜZf're mev- H-:ı:;ler l9,415 Kla.lk TQrk mllz1fi Ad • Bölge lqe Mildürlilğü, Beyoi-

ll1ı nokta da duyulan hanaslyet 
-.ıllr ve haysiyet davumm lhttbı 
~hıdni ı&ıtennelrtcdlr. "Çal
tı-.. miri maiı ~dan" , "Devle
:-.ırıah deniz yemiyen domu,, sös-

cut teşkilatta değişmeler yapda- 20,15 Radyo guet.l 20,"5 mahur mıra lu kazasmdan bazı fırınların ek-
caktır. makammdan p.rkdar 21,00 Ziraat ı• mek fi§leri.Dıİ kontrole başlamış -

Aynca zahire ihracat birliğin
den de beş kiıilik bir heyet An
karaya gidecektir. İkinci heyet 
de muhtelif ihracat işleri üzerin. 
de Ticaret Veklletinden bazı di
leklerde bulunacaktır. 

Aynı zamanda hamamlarm &S· takvhxıJ 21,10 Teman 22,00 Rardo .a yarın ge ıyor tır. ~!er, iki yüzer, iki yii2B 
rileştirilmesi ve iptidat vui~- lon orkestruı 22,so Haberler 22.'ll • bir kftgıda yapıştırılarak sayıl-
ten kurtarılması için gereken 22,llO Yarınki program, k&p&nlf. Viyanadan "Admira,, futbol maktadır. s~yım .işine dün ba.ş-

'illln asırlarca clllden dlltme'dl
lı •e bazı zllmreler için hayat dHs
._._ haHni aldrfl bir m-lrhtte 

yenilikler de yapılacaktır. Ha- -----------·· takırm }'arın sabah Ba.bae*i ta- lanın.ıştır. Böylelikle, her fı.rı-
mamlann mevkileri, içindeki tee- ~ 1 rikiyle trenle lstanbula gelecel 

1 
n~ ıstıhk~ı olan ~~u l~ydcıyle 

Dağıtma birlikleri 
kllAt dunımlan dikkate alınarak 26 yıl evvelkı Vakıt tir. Takım 14 O)'UJlcudan mUte- istıhllk edıp etmedıgı anbş·Jn-
yeniden smıflara ayrılacaktır. eekkildir. _cakt ___ ır_·------------· 

·~ lmaalann jestJeri ahli.k da
~ _...ıdıpula.n daha kav-
~~ halde yqadıimı göster-

• Qu~ ID9&n.lana ldHttlr .....,.._ 
tı de, geçirmekte oldaiamm bll
,_. klllttlr bahranma ratnıen hiç 
ele lrorlndaeak bir had'de dellldir. 
.. llayata taalUik edea ktUUir itin· 
~ 1'J!'I aeıalln pratd faaliyet ba
~ loymetbai lnkir etmeme.. '!iz. Sinemanm it ileml ve tek
'ill bilgi baklanda verdill malft
~ -tabii sinemanın her yapbğı 
~kinin iyi olduğuna söylemek is. 
;uıiyorm- yeni n-llleri fenah, 
~ Herty., dolra silnnektdir. 
P.\ lerde radyo ve telefon ma'kl

'tlertni eöldlp yeniden monte et. 
~~nl bilmiyea kaç (ocak ""!dır. 
..._makabil kullandıfl ra<lyoyu, 
~nna korlnanzea kullanabı1en 
~ babayiğit yqh adam mevcut-

Halka yiyecek, giyecek ve di
ğer bazı eşyaları dağıtmak üze
re kurulmasına karar verilen bir
liklerin ilgili olan (bakkaJlar 
birliği) faaliyete geçmiştir. Ya
kında fınncılar, kasaplar, odun 
ve k<mfircWerle manifaturacılar 
da birlik teşkil edeceklerdir Bu 
suretle halka tevzi edilecek İnad
de!er ve eşyalar daha muntazam 
mürakabe tahtında verilmiş ola
caktır. 

Afyon fiyatı 
İstihsal mıntakalarından ge

len haberi~ g&-e Anadoluda 
kaba afyonun kilosu US ince af· 
:vonun 23,5 liradır. 

Altm fiyatı 
DUn bir altmm fiyatı 33 lira 

70 kuruf, külçe altmm bir gram 
fiyatı ise 457 kuruştu. 

- ~ . ~ 

DEVLt:T DEMIRYOLLARI ve LIMANLARI 
İSL[TME: UMUM İDAR~Sİ İLANLAR! 

--~- - ---~-- -- --- --- -- ----- -

.t.S.K.•ııenıı cer ı&teıyesı ıçm tesvıyecı ve tonıacı aıuıacaktır. ~at 

imUb&Dı Haydarpap. deposunda yapılacaktır. A.9prt S. 2 lfçi dereculnde 
bulunanlar tavsif edilecek ve UcreU lmtth&Dda gtl9tel'ffefl liyakat& J6re 
teabit edllecekUr. T&Uplerln Haydarpap. lflet.me mlldOrlOttıne müracaat 
etmeleri 111.n olunur. (3362-6888) 

29 Mayı.a 918 

istikrazı dahili hasılatı 
29 gUaJWc ı.wuam da.bin bl.mlatı 

8,lltıe80 liraya b&UI olmuttur. 

CUMA 1 ·~ 19 Ma)"IW ~ Mayıs 

o. enel: 111 
l 
llızır: 24 llmr: 211 

O. evvel: H 

v..u&aeı v .. a ar.ua1 v.-cı llO&aD• 

Otlaelbı 
u1 900 4.IO 1.111 

dot...u 
Otle ıt.11 4.40 11.12 4.SI 

tkbadl 18.11 1.19 18.11 1.19 

Akfam 19.11 U.00 19.11 U.00 
Yateı ıuo uı tl.11 1.81 

lmeak ı.to l.'6 ı.ıo 8.'8 

~--.. ~ye hakim olmak öyle 
~- ı6rlllecek neylerden değll-

Geçen .-ne maaıU t8fkll&tı içeri. 

......._~hr tarafta ba ~ldar fil- lıl.nde hıfzmuh1la ıubulDln yapdmuı. 
~ Arm vaninl beefıremlyor. m ı.temı.,ıerdt. Kendileriyle de ko • 
ı... "Dtlb" ile ''mektuhan,, aynı DU§tum. Merkez tefkUt.tımız için ha. 
'-ıldu l'Oldiiinl .. bniyorlar. İra- zırbk yapma.ktayııı. HenUz neticelen
~ tefblJa ,.e istlarelerl an- medi. Bu aene, görUyorawıuz, birçok 

Genç nesil itham edilemez 

"'-IJ'Orlar. Jl'üat hana mu- yeni 1.§le\lmlz oldu, yetl§Uremedik. 
~. TllrlıiJecle .,_ g8n bir kaç Bu, esaalı mevzuıanmızdan biridir. 
tilt ldtap ~ır. Bu kitap- İstanbul Tıb fakWtuine okul hlfzı.t. 
'-'na -tOla Greko-L&thı ldlltllrtlne arhhaaı için talebe alıp bu husu.ata 
~at onan a.v.mnıa alt e&er- ayn bir brant yapmayı karar altma 
~İl'. Bu ....rter ugarl bir kaç N.mı§ızdır. Bu buauata Tıb faldllte • 
'"111 taae belnlıntılrt• Ve hbim co- iliyle temu ettik ve ıuımgeıen dlrek 
'-11.,_ ldltlphanelerlnde yer tlfleri verdik. 
''ınalrt.Mhr. Şunu hemen .wöyllyeylrn ki. arka· 

'l'8ftbe en ~ ldtap tlrajma ba dqınızın, alzln adınıza ve vekiliniz 
'ota 1enelercle bvapna9tur. Ter- olarak b&§ında bulunduğum tqkil&.. 
~ ldtaplar ...., ele seviyesi dil- tm çalıomuı buuaunda Fuıl Ah · 
~lr teJ1er delUdir. Ba kitaplann med'ln bir nokt&dakı bllkmll, kend! 
"il' oola llOD bir Ull' içinde Tttrkl· hesabıma ve onların bea&bma beni 
~- 8kde mlnevTerleri tarafm- cidden kırmtflır. o da söate~llk 
.S.n ihmal eclilen ana eserlerdir. ithamıdır. Eğer yap1lm11 da rörUl. 

1 
Aalaplmu ft Cf'ki çapta addedl- mut blrteY vana bunun gölterUmek 

fil .-rler •ıtla bidm mektep için yapılmamlf oldutunu bUr&da ifa 
~n tarafmdall kapıt kapış de etmeli nndlm için blr vaslte bL 
'i11t..ırtadır. llrlın. J!lh, yapmlflZ, görillmot, o za· 

8Q De9lln bat.alan yok madnr! man t&blt benden.lz de memnun olu. 
ı....~•r a•Un muaY)'en bir Iıad'de rum. Kim yaptıiJ bir lfln görWdUğtl
~~leıi, lıltlleri, fenalan vardır. nU görür de memnun ol mu! Amma 
QQ leaalanD mllulannı ytlzde he- bu, lnamnalıdır ki Hdece memlekete 
"-'bı1e uaHmaya cahşmak normal blzmet için yapılm11tır, blr p)'l göe. 
"-tltemldr. Yoba berkeei aynı termek lcln detll. Biz vazifemi.si ya. 
~'°becle fanetmek, karatrtemtlk pıyoruz ve bUtUn arkadatlanm vazı
~yaa lılr misalle bltUn bir nes- ' fekrlni yapıyonıa. A.ela gölterlf yap 
"ıtlamn etmek yuht olur. mıyorus. Bilmiyorum, beliti yanlıf an 

ller devirde temalar ,·ardır. )lak l&mlfllDdır, öyleyse bu 9Ö&lerimden 
'-t feaablm lılr Milliyetin mtlbah dolayı ltlzar ederim. 
~6reae&1 'fllllıtr haline Jrlnnemesi- GENÇLER vAZIFBL&BlNDE 
dir. Bhde bf\yle bfr teY yoktur. MUVAFFAK. OLCYOBLAB 

keadlleriai hakiki değerleri ile YeU,Urdlğimlz pnçlerln vulfe al-
~"-termele ~lrrtıtnn genç ne51in dıklan yerlerde muvaffak olmadıkla. 
!ıllpheıdz daha iyi, daha kaliteli, rını burada remıt aaucıan hiç klm.ııe
~•ha olgun bir halde yannın ufuk- nln söylediğlnl bendeniz duymadım 

l'Jaı fft.he çılunumı lııtiyonız. ı DUn HYJD bqvekllln beyanatı içeri · 
SADRI ERTEM ilinde de'ftet. teokU•tı tçln .Gytemif 

Dil meselesinde Maarif 
Vekilinin metodu nedir? 
auan Au Ylcelf n Mecllıtelll ızabatt - - - -olduAıı geylerl yeU,Urdlttmlz iman. 

larm devlet tefkllAtı lçerialnde mu -
vaftak olmaması mAnaamda almma. 
aını bendeniz dofr'\1 bulmuyorum. O. 
nun için bu yetıotırdiğimlz lnunlar 
nereye gldiyor8& oralara sormak lA· 
zır. Bendeniz sormaktayım. Aldığım 
cevaplar mu.bettir. Filln mUeeaeae. 
ye SO orta okul muunu gitmiftlr ve 
bunlar bedence mu.alt değildir demi!! 
olablllr. Bunu Türk gençUttnln aıaka, 
cılız olduAıı mlnaama almıyorıak fU · 
rada burada bir iki tane t-ena çıktı 

diye bepal.nln fena olduAıı zehabına 

kapılmayı doğru bulmuyorum. 
Dahiliyeye veriyor, hariciyeye ve 

riyoruz, a.akere veriyoruz. Mes'ul ar -
kadqlanm buradadırlar, ı~tten çık· 

amJar, iliz millet veklllerlalnlz ve 8lz 
Tllrk mllletlnl tem.ali ediyorsunuz, bu 
zurunuzda "verdiğiniz mezunlar ife 
yaramıyor,, desinler. Böyle bir teY 
mevzuu bahis değildir. Amma yeti§. 
tirdlğhnlz gençler daha ıyl yetıımez 
mi? BU de onun için ça111ıyonız. Yal 
nıa o gençler değil, meael&. bendeniz 
de daha çok çah§ınsam, daha çok se. 
neler tecrübe görürsem daha çok ye 
tltkln inaan olarak huzurunuza çıka 
nm. Bu. onun Sfbi bir ıeydlr. "GU. 
IUmaemeler,, onun için terbiye, ah -
lt.k, beden, blttUn bu davalarda biz 

- - - -bu memlek.etlll hlmnetclnJis. &Na _ 
dql&r •.• 

BiZE VZBb.l:N m VAZIFICYE 
l!:VET DIYl:CEOIZ 

Hayatımızın her anmda bu mem _ 
ket bize hangi vazifeyi verdiyse, bı 
rlni diğerinden ula kUÇt1k veya bU. 
yilk aaymıyarak hepmne evet dedllc 
peki dedik ve yapıyoruz.. Bafmda bu· 
ıunduAıım bu te§kllt.tın ber u.svu da 
bu ht.leaıt rublyededlr, buna emin olu 
nuz. Onun lçln memleket çocuklannı 
terbiye eden ınanlan blltUn mevcu. 
diyetimle slze öğmekten baz duyuyo. 
rum, gurur duyuyorum, ı.ttlhar duyu 
yorum. "Bravo seılerl, aıklflar., 

DlL MllSa.&81 
Arkadqım dil meaelealnden de bah 

setWer. Bafmw ağırlıyorum. Attmı
zı dilerim "Estaturullah aealerl,. aöy 
ıemete mecburum. 

Dil meaelealnde hakikaten bir kop. 
ma olm~tur. Ellaaen lnkılA.b, bu ne 
vlden kopmalardır ve biz de ana ya. 
samıza kadar bu aıtatı koymuıuz. hı 
kıllbcıyız deml§lz ve Jpi koparmıoız. 
Şimdi bu ip koparılmumda aaraıatı 
olmaaın demek, oımıyacak bir ,eyi 
ıstemektiı. Böyle teY olamaz. Bia bu 
sarsıntıyı kudretimizin t.zamtalyle. 
en aza indirmeye çalıpaktayıs ve 
bunu ayarlam&kta;JIS. Nud yapıyo • 

31 mayıs pazar gün.U Admira 
Fenerbahçeyle karşılaşacaktır. 3 
haziran çarşamba günü Admira 
Ankara.da oymyacaktır. 

7 huiran pazar gUn1 Admira 
Galatasarayla karşılaşacağı tah 
min edilmektedir. 

Pazar gÜnÜ yapılacak 
terfi maçı 

ht. Flatbol AJaalıtmdaa: 
Şeref Stadı: 

Saat 10 A. Hisar - Hllt.ı: H: Jlu
satter, Halit, Hayatı 

saat 12 DavutP&f& - EUp: H: Şa. 

&!, KUeyyet, Zeki 

Çay tehiri 
Bu sene Pertevnlyal lieeainden 

mesun olanların dijer arkadat
lariyle tanışmaları için tertip e· 
dilen çay, 30 mayısta değil, 20 
huiranda Taksim Belediye gazi
nOBUDda verilecektir. 

ruz T Buna bir defa terimlerden bat
ladık. Bugll:DkU gençliğe öfretmek 
mUmkUn olmayan ve heplnialn de 
lmkAnaız!ığmı takdir bu)'Ul'duğU zU.. 
ııeratettUaaeı&.le nevinden ,.yleri at· 
tık. 

Şimdi biz ne JaUyoruz. Bunları öğ. 
retmlyelim. KUaeUese mUt.eAviyUI 
aakeyn demeyelim, böyle aöylemlye
llin, bul beynelmilel oımuo aözler 
var, onları da almıyalmı. SoDr& ;yeni 
TllrkÇMil var, kulağımız& iyi gelmi. 
yor, Bunlan da koymıyaum, ne aöy. 
Uyellm, arkadaflar ve ne ııöyletellm? 
Eeklsi tene, olmaz.. YeDiaiDe allflD&
dık, aöyı.miyelim, beynelmU.U ka _ 
bul etmlyellm. O halde auaalmı. 

Şimdi au bunu, bu Uo mWıaJif dU
şUnceııln, b.erbirl kendi b&§ma alnı • 
dığı vakitte haklı tarafı olan amma 
UçU bir araya geldiği zaman telil im. 
kAıu bulunmayan bu Uç cereyanın 
içerialnde bu l§i yUrUtmeye ça111ıyo

ruz. Tuttuğumuz metod budur. Ve 
çocuklarımız buıılara all§mıglardır, 

korkacak bir geyimlz yoktur. Esasen 
bu davada da, bize haklı !Uraza aev 
keden artık kalmadı. Böylece yUrü _ 
yoruz. Şimdi kWtUr davamız olarak 
arkadqımm ip.ret ettiği elbet kalı -
yor. Bizim için Fuzuliyle Fikret ara. 
amdr.:, m.t.naya nüfus etmek için on. 
ıann !Atını anlamak bU8Uaunda hiç · 
bir fark yoktur. Hatt.t. bizzat arka _ 
dqmım bazı yazılarmın. öğretme bu 
8usunda Baki ile hiç farkı yoktur. O 
kadar yabancı, o kadar bize uzaktır. 

EDUIYAT HR8LEBI NASIL 
AY.BIL1Y01' 

l.tanbal Ler>azım cimirlitif 
Sahnalma komi•yonu 

ll&nlan 

Koyun etinin beher kilosun.ı 
158 kuruş mğır etinin beher ki
losuna 124 kuruş 75 santim fı
y&t tahmin edilen 19 ton Kara
man koyun veya sığır eti &lma
ca.ktır. Pazarl:ılcla eksiltmesi 30 
5. 942 cumartesi günU saat ıo,aö 
da Tophanede lst. Lv. Amirliği 
satın alma komisyonunda yapı
lacaktır.. Şartnamesi komisyon
da görülür. İsteklilerin teklif 
~cekleri et cinsi için kat'i ıe. 
mlnatlariyle belli saatte Jwmia.. 
yona gelmeleri. (757 - 5916)1 

••• 
7000 kilo aade yatı aluıacaktır. Pa 

aarlıkla ek.alltmeai 30.15.9'2 ewnartıe. 
al rttnU aaal ıı de Tophanede IA. 
Amlrlilf atmalma komlayonunda ,a 
pılacaktır. Bir t.allpten atmabllee91f 
gibi ayrı ayn taliplerden de alınabi

lir. lateklllerln teklif edecekleri dM 
mflrtar ve fiat tıaerinden u.tı t.m. 
natıarUe belH aatte komlısya&ı& 191 • 
melen. (7M-8883) 

*"'. 
Beher kilosuna ı~ kul'U§ tabmın 

edilen 10,000 kllo karaman koyun eU 
alınacaktır. Pazarlıkla ekalltmeai 80. 
15.942 Cumarteai günU saat 10,SO da 
Tophanede tat. Lv . .Amirliği aatmaL 
ma komUıyonunda ya.puacaktır. ttk 
teminatı lW liradır. Şartnameıd ko.. 
mlqonda görWUr. Tallplerln belli vıı 
kttte komisyona gelmeleri. 

(756--68641 

••• 
Tahmin bedeli 2000 lira olan 

bir adet mutbah ocağı yaptın· 
lacaktır. Müteahhit nam ve he
sabına pazarlıkla eksiltmesi 5. 
6. 942 cuma günii saat 15,30 da 
Tophanede Lv. Amirliği satm 
alma komisyonunda yapılacak -
tır. Şartname ve katalogu ko
misyonda görülür. 1 gtcldil{'rin 
belli saatte komisyona f; ... lmeie • 
ri. ( 160 - 595d) 

bult gramer kaideleri gôsterllmiftlr. 
Hoca bu metni okutuyor, çocutun 
bilmediği kellmelerl izah ediyor, ço -
cuk Baki ne dllftlnUyormuı, emtıği 
ne lmlı. bunun dUnya telAkkial ne 
haldeymif, anlıyor. Amma gel bura. 
ya oku bakalım. "Ey pA.y bendi dlm 
gehl ka .. 11 na1r1~ .. bwua !ılFI -
ıaM babN'dac olu.laıa k1 ~,_.,•ttt 

1 ve ıstntmlyece.._ tJeri tab..,._ Jtlk 
B1s buma nurl a)'Ulyor'llZ. Şöyle -.k tahatlde bunları okuyacak tuan 

ayuıyonıs. U.. omuıeu mırtmın mUn tara lhttyacmm vardır. ar.- Al'ap 
,tehaba.t ldt&bl bir tarafda met.in bir ça, 5t.nça olm__. Qm· rler 
tarafda tımaıı ., .. _ ve altmdı& dı& ~ 



4 
'V K K 1 !':..,_ ___________________ _ 

lıtaabal Levazım Amlrlltladea verllea 1 ,-Dr. lbrahim Denke"' 
4 Balıklı .Haııtaneel Dablllye Mllte., 

Askeri Kıtaat ııanıarı haııa111. Her glln ııaat 15 ten sonra .. ___________________________ _, Beyoflu _ Ağacamll, Saknaf~ı 

Teklll edilen fiyatları pahalı görUlen aşağıda cins ve miktarları yazıı.ı caddesi Çöplllkçeşme sokak No, ıs 
aığır veya koyun etleri 3.6.942 Çarşamba gUnU hizalarında gösterilen saaL Telefon: 42468. ••• 
lerde pazarlıkla satın alınacaklardır. Şartnameleri her gün komisyonda gö. 
rtllcbilir. t.teklUerln belli gUn ve saatlerde kat'i teminattan ile birlikte B 
ı'"mdıkııda ııatmaıma komısyonuna ıe1meıen. eyoğlu Halk Sineması 

Miktarı Muh. Bed. Kat't teminatı Pazarlık zamanı 

Saat Dakika 
10 

Olnai Ton Lr. Krş. Lr. Krıı 

Sıfır eti 100 10~000 13000 
Koyun ., 
Sığır eti 

100 165000 19000 10 
10 200 240000 26500 so 

Koyun .. 
Sığır eti 
Koyun .. 
Sıfır eti 

200 360000 40300 10 30 
150 180000 20500 11 

11 150 270000 2P100 

Koyun ,. 
100 
100 

120000 
180000 

• • • 

14500 
20500 

11 30 
11 30 

(3330-5i48) 

.Afatıda yazılı eUerin kapalı zarfla eksiltmeleri 12.6.942 Cuma gUnU 
aaat 16 da hmitte poııta.ııa.ne karşıamdakl askeri satınalma koml8yonunda 
yapılaca.lctır. Sığır etinin kilosu 90 kuruş koyun etbıln 120 lmruştur. Ta· 
liplcrin kanuni veslkalarne tekllf mektuplarını ihale saaUnden b r saat 
evvel komlayona vermeleri. (3361-5829) 

Mlktan Tutarı Teminatı 

Clnsl. Kilo Lira Ura 
Sığır veya koyun eU. 20,000 18,000 1350 

.. .. .. 20,000 18,000 1350 

.. .. " 
" .. 

18,000 
8,000 

• • 
16,200 
7,200 

1215 
540 

.Afatıda yazılı ellerin kapalı zarfla eksiltmeler! 11.6.942 Perşembe gU. 
nü hizalarında yazılı eaaUerde Ktitahyada Hava satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin kanuni veslkalarile t.ekllf mektuplarını ihale sa. 
aUrıden bir saat evvel komuıyona vermeleri. (3358-5823) 

Mıktan Tutan Temi nah lhale 
a-ı. Kllo Lira Lira SaaU 

Bıtır eti. 200,000 150,000 8750 15,15 

Koyun eti. 
Sıtır eti. 
Koyun eti. 

100,000 120,000 7250 15,SO 
50,000 30,000 2250 llS,4.5 
50,000 50,000 37M 16 

• • • 
90,000 kilo koyun eli kapalı zarfla 

euutmeye konmuıtur. lhaleal 3.6.942 
Çarp.m'ba gUnU saat 10 da Zara a.a. 

kert atmalnıa komisyonunda yapıla
caktır. Tahmin bedeli 67,500 lira lllt 

teminatı 5062 Ura 50 kuruıtur. Talip
lerin kanun! vestka!arile teklif mek. 
tuplarmı Uıale saatJ.nden bir saat ev. 
Nl komi.ayana vermeleri, (3262-M33) 

• • • 
20,000 ltllo koyun veya sıfır eti ka. 

,.ıı Artla eksiltmeye konmuıtJr. t· 
lıaıe.I 21.5.942 Cuma gUnll aaat 15,30 
da Adana ukert satınalma komlayo
nUDda yapılacaktır. Koyun etinin tah 
ınin bedeU 20,000 lira Uk teminatı 

1500 liradır. Sıfır etin.in tahmin be. 
deli 10,000 lira ilk teminatı 750 lira.. 
dır. Taliplerin kanuni veslkalarile 
tekli! mektuplarım ihale eaatındeıı 

bir Mat evvel koml!ıyona vermeleri. 
(3265-:s536) 

••• 
500,000 adet yumurta kapalı zarfla 

eksıltmeye konmu11tur. !ha.lesi 17.6. 
942 gihıU saat 15 de Ankara Lv. A. 
mlrllgi eatmalma komlııyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 20,000 Ura 
ilk teminatı 1500 liradır. Taliplerin 
kanuni veaikalarıle tekllt mektupla. 
nnı ihale aaatlnden bir saat evvel ko. 
mlayona ~rmelerl. (3348-5789) 

••• 
450 ton muhtelif mevad Üsküdar 

Ye Ha_ydarpqadan Boshane, Domalı 
ve Şıleye deniz yoıtle ve motörle na. 

kil ettirileeekttr. Ekautmest 4.6.942 
Pertembe gUnU saat 16 da Omerlide 
aakeı1 •tınalmıı komlayonunda yapı 
Jacaktır .. Pazarlık sonunda takarr1lr 
edecek fl.t llaerinden % 15 teminat 
almacaktlT'. (3372-M59) 

Beher kilosuna 74 kuruş fi
yat tahmin edilen 30 ton koyun 
veya sığır eti ile beher kilosuna 
74 kuruş tahmin edilen 24 ton 
sığır eti ka.palı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. İhalesi 15. 6. 942 
pazartesi günü saat 11 de Er
zincan ~eti satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 39,960 lira ilk teminatı 
2997 liradır. Taliplerin kanuni 
vesikalariyle teklif mektuplar;nı 
ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 

(3392 - 595J) 
••• 

4000 kilo koyun eti alınacak
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 30. 5. 
942 cumartesi gtnü saat 10,30 
da Çor!• rfa askeri satın alına k'.J
misyonu da yapılıı.c.ak1:1r. Ta!; -
lerin belli vakitt~ kontısyona :: -
meleri. (3393 - 5!l:.il) 

* * * 
2500 liraya kadar nıuhtelif 

cins yemlik taneler kırdmlacak
tır. Taliplerin 30. 5. 942 gtinü 
saat 11 de Hadımköyü.ndc aske
ri posta 670 satın ai.ma komis
yonuna gelmeleri. (~·~94-5952) 

~·· Ankarada 59,697 lira 38 ku-
ruş keşif bedelli iki pavyon in
şası pazarlıkla eksiltmeye kon
muştur. lhalesi 11. 6. t)42 per
şembe günü saat 15 de Ankara
da M M V satın alma komis
yonu~da ·yapılacaktır. Taliple
rin 4477 lira 30 kunıij ilk temı
natlariyle ve Vekalet inşaat da
iresinden alacakları vcsik:ılariy
le belli vakitte komisyona. ~el-
meıleri. (3367 - 5854) 

Tarzan ve Oğlu - Türkçe 
Büyük Vals - Dil§rnan Çocuklar 

Zayi 
İstanbul mıntaka llman relsliğinden 

almış o.ıuuğum 30/196 dördüne · va-
sat makinıst şehadetnamesi Şafak 

motörünUn kozaya utramasmdan za_ 
yf olmU§lur. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizm 
Nevralii, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

Ali Uzuner (S9999) 

1CAS1 N DA G UN DE 3 K A Ş E AL J N A B 1 LI R ................................... 
lstanbul Defterdarlığından: 

No. Mfilir ıe.rln ismi 
1 İshak Eskinazl 
2 Hasan Lcvendcr 

ı 1 
Bilet bayii 

LQ.stfk ntöJ-
yeıti 

3 Tarkmane&11 Ermf!ni ilk okulu 
4 David Havışvılı Kl:lmürcU 
5 Klrkor Leke suyu lmMI 
6 
7 Abdullah Kose 

SUleyman 
8 Musa Dervi§ 
9 İbrahim SUrcyya 

Oduncu 

Bakks.l 
TUtUn ve 
mUekirat 

!ahall i 

S. Pa§a 
Abbasağa 

Arnavutköy 
K. Çe~me 
Yıldız 

S. Pqa 

Abbaaağa 

Yıldız 

10 İbrahim MUteahhld S. Pa.şa 

Kapı 

Soknl• No. 
Beı:ı. C. 5 

Bayram yeri ı 

Beyaz gül 
K. Ç. c. 
Beş C. 

Kömür 
iskele 

Yıldız yolu 
Beş c. 

Ş. A.ııım 

119 
107/2 

74./ 2 

5 

26/l 
73/1 

53 

1'1at. 

292,72 

72,00 
36.00 

225.00 

Kaz. 
5,60 
ti,31 

9.4.5 
29.40 

181.81 

4.50 
1.90 

Buh. 

3.98 
5,04 

26.36 

0.90 
0.38 

90.00 18,00 
• 

JL K. 
1.60 
3.52 

2.70 
8.40 
0.72 
0.72 

Mu. 

9.37 
20.44 
0.01 
0.07 

Zam 
0.72 
0.88 

2.55 
6.33 

9S8 IC'llNP 

.. .. 
" .. .. 
" .. 
.. .. 
• • 

Beşlktaıı Maliye rnUkcllcfierin rien yukarıda adı ve l§i, UcaretgA.h ad rcslerl yazılı §ah talar trrkl ticaretle yeni adreslerlnl bfldlrmeml§ ve te 
ğe .se!Ablyetli bir kimse göstermemiş ve yapılan araştırmada da bulunama . mi§ olduklarından hizalarında gösten len yıllara nit kazanç ve buhran ve 
lenni ve zamlannı havi ihbarnamcle. rin bizzat kendilerine tebliği mUmkUn olamamııılır. 

Keyfiyet M9~ aayılı kanunun 10 uncu maddeainc tevfikan tebliğ yerine geçmek Uzt're ilAn olunur. (5931) 

. . • 'j Emeııu, dal ve yetimlerin ve aakJ 
Şırketı Hayriyeden maıaııerın nazarı dikkat ne: 

Boğaziçi Vapurlarına mahsus yaz tarifesi 1.6. 
942 Pazartesi sabahından itibaren tatbik olu
nacaktır. Tarifeler iskelelere asılmıştır . 

Dağıtma Ofisi Umum Müdürlüğünden: 
Dağıtma ofial merkez kadrosu için 100 - 260 lira ücretli memuriyet. 

lere mU.sabaka lle memur alınacaktır. 
MUracaat ede~klerln memurin kanununun 4 UncU maddeaile tayir: 

?lunan va.aı:!ları haiz olmaları şarttır. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

1. - Maqlarını Bankamızdan temlik ıuretile al 
~~ekli, dul ve ye\imlerin Eylül, T eırinievvel, l 
rınısani 1942 a,ylıklarının tediyesine 1.6.1942 j 
zartesi günü aaat 13 den itibaren batlanrlaca 

2. - Askeri harp Malullerinin ise ayni günde aaat 
den itibaren maaılan verilecektir. 

3. - Maaı sahiplerinin ellerinde bulunan fitlerde y 
gün ve saatte Bankamıza müracaatları ve bu 
haricindeki müracaatların da kat'iyen kabul edi 
yeceği ehemmiyetle ilin olunur. (583 

YtUaıek llttlsat ve ticaret tabllillnl bltirmtı olanlarla Ucaret llaelerl 
mezun .arı, resmJ ve hususi iktisat, ticaret, maliye ve sanayi mUeBSeaele. 1 
rinde vaz:re gorm~ olanlar ehliyetlerine göre tercihan alınırlar. Bu gibi· Askeri Fabrikalar Satınalma Komiayonu 
1-:re 3656 ve 3659 numaralı kanun hUkUmlcrine göre ve mllll korunma ka. JlanlCD'I 
nununun 6 mcı maddesile Uı.srth olunan mUkteaep hakları mahfuz olarak İllll-------------~,;;.;.;. ___ ..;. _____ _ 
tayin olunurlar. Müracaatlar Ankarada Dağıtma ofisi umum mUdUrlUğUnc 
ve ta§l'ada vUlı.yct ia§e mUdUrlUklcrlne yapılmalıdır. 

il 
M!lsabaka ve imtihan günleri ve şartlan aynca UA.n edilecektir. 

(3773-MOO) 

il 
Sarı) er Belcuı •• c ı;:;ubeal MUdürlyetlnden: 

1stlnyede Değirmen sokağında 55/67 No: lu iki bölük aqap ikl§Cr 
kallı evin maili inJıidam oııııasmdan hlasedar adresleri malQm olanlara 
yıktırmnlnn h:ı.ltkmda ihtarname ilo kanuni tebligat yapıllnlf ı.se de ad· 
realeri buluna.mayan Hu;Jye, Refia, İsmet, Dilşat ve Hayrlyeye tahriri teb. 
l:~at makamına kaim olnıak ve tarihi ilA.ndan itibaren onbeş gün içinde 
yıkmadıkları takdirde belediyece yıktırılacağı m.alüm olınak üzere keyfi-
yet ilı1.n olunur. (5001) 

Zeytinburnu sll!.h taınlrathaııeslne Torna.cı, Teavlyecl. Demirci, 
demirci, Çelik sucusu ve gayri aanatklı.r işçi alınacaktır. 

NUfus klğıdı ve bonaervi&lerlle birlikte fabrikaya mUracaatlan. (, 

Belediye Sular ldC1Teainden: 
l - İdaremizce sarı madenden 120 adet muhtelit eb'att& nllm 

vana tlj ve somunu döktllrWecektir. 
2 - Sarı döküm hurdası idarece verilecektir . 
3 - DökUlecek vana tij ve somunları idarenin aUSlyealnde 

ği.nden yalnız dökUm ıÇin !iat verilecektir. 
4 - Vana tlj ve .somunu numuneleri idaremiz levazım aervillnde 

rUlecekUr. 

~ - Bu dökUm l§l Uzcrlne almak lııteyenlerin 2. Haziran. 942 sah 
saat 1 2 ye kadar bir mektupla flatıarmı Taksim Sıra Servi! 
idare merkezine göndermeleri. ( 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası 23~5- 942 VôZİyetİ 
Ura A K T t F PASiF. 

ilam: 
Alta: Safi klJOCl&m 
BanJmot 

1
Ufak111r 

71.186.111 

• • 
• 

Oülldeld •lllaalılrten 
Ttırk Ll.rua • • 

Bartoıeki lllllaa.blrler: 

Aıtm: sat1 Kllogram n.ıu.ası 

Altına tahYll1 kabU Mrbeet D&r. 

Dfl9r d6Ytsler " Bcwçlu kft1ı1Ds 
bald)'9Jert • • 

BMlae l'lılııYlllert. 

Derullta edllm enakı o&kd!,. 

lr.arfdslı • 1 

Kanunun &-3 lDCI maddeıertne 

ta.akan Hastne tarafıodaı. n.k' 
tıedlyat • • 

Senedat Vftsdaaı: 
'l'leut .netler • • 

l:llıaat ft Tabnl&t ODF.daaı: 

f Derutıte t-dJlen evrakı naJL. 
ı \ diyenin karftlığ1 &abam n 

tabYillt (1Ubar1 kıymetle) 
F - Serbest eebam Vt' t&bYU&t 

At'a&lluı 

Altm Ye d6vtz O.erine an.m 
Tahvtllt tızertne uana 
Haz11W7e kısa vadeli s•an.1 
Rutne1e 8880 No. lu ıranuna 
açıJaD aJtm lı&rfl1ılW aft _ .........,.. 
",. ... 

• • 
• • . . 
• • 

l0!.1!6.446,M 
6.207.'783,-

%69.158,83 

M9.702,64 

sı.M0.274,18 -.-
~.'7S0.088,9t 

1158. 748.563,-

"· 790.220,-

318.684.87S,89 

45.192,261,93 
10.427,628,06 

s 121,%! 
7.!S0.896,1:5 

-.-
227.000.000,-

Yelrb 

l 08.603.889,67 

~.'70%,64 

08,%80,863, I o 

lSt.958.Sts,-

Sl8.684.87S,S9 

55.619,889,Dil 

2S·UM.017,Sl 
4.500.000,-

11. '7%8.SS:S,eı 

988.068.9J.l,78 

Sermaye: 
ihtiyat Akgeü: 

Adl " tevkalAde 
Huaust 

1 • 

• • 
l'eda'Vtlldeld Baalmottar: 

Deruhte edilen eYrakı nakdiye , , 
Kanunun 6-8 inci maddeleriDe 
tevfikan Hamı tarafmda.n vak1 
tediyat • ~ 

Deruhte edilen enalu nakc11ye 

baklyui • ' 
Karşılığı tamamen aJlm olarak 
llA.veteo tedavüle vazedJleo • , 
Reeskont mukabili n&veteo tec:ıa.. 

vUle vazedilen • ı 

Hazine~ yapılat. altm lr.arf'JıklJ 

avane mukabili 8902 No. u kanun 
mucibine ll4veteo 
zedlll'n 

tedavwe ,,._ 

MEVUUATı 

lürk Llruı 
Altm: Satı Kllognun 

• • 

• • 
877.42% 

S8öO No. ıu K.aauna gere bazineJ'9 
açılan avanıı mukabili tevdi ohı.. 

oan aJtınt&r: 

satı K logn.m ISIS.Ml.9SO 

Dövız TaahhDdatı: 

Altına tahvili kabil dövlZleT 
Diğer dövlzlt'r ve alacaklı 
ring baklyeler1 

Mubtellf 

• • 
kili.. 

• • . "' 

9.UUSIS,73 
6.000.UOO,-

lM.748.663,-

2S.790.t20,-

1M.9M.S4S,-

40.000.000,-

288.500.000,-

127 .600.000,-

97.71H.126,92 
1.2M.l6-l,O 

18.124,167,9' 

-;--

2.ı. 792.4ı'H,8-

Lira 
llS.000.000,-

l~.412.lSS, 7S 

IS00.9M.S-&S,-

98.985.290,97 

78.124.H'J,90 

2-l. 792.451,87 

H4.'796.5!5,31 

968.068.914,78 

İkramiye İkramı 

lkramt, e Mlkdan Tutarı 

Adedi Ura. Ura 
1 25.000 25.000 
3 10,000 30.000 
5 IS.000 25.000 

20 2.000 40,00C 
60 1.000 60.000 

120 500 60.00( 
800 100 80.000 
800 tiO 40,000 

SAHİBİ : ASlll US 

Umumı Ne1rt1atı ldaN edeD 

20 40.000 
10 80.00l 
3 240.00 

720.00( 

Tam bil< 

Basıldıtı yer: VAKiT MATB 

Be/Uı Ahmet S~., 


