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Baş vekilimizin. çok mühim beyanab 
Başvekilimiz bu sabah mecliste 

yiyecek, giyecek, yakacak İçin 

Hükumetin aldığı yeni 
katarları izah elli 

Fevl<alade kazançlar için bir defaya mahsus 
olarak varlık vergisi konulmaktadır 

Dar gelirli 
sıkıntıda 

vatandaslar asla 
~ 

b1rakılmıyacakt1r 
Buyük Millec Mccfüi dün sıılli 10 da 

hseıtın (,unaluıy'ın rei!Wiıtifl<lc toplan· 
mt~r. Celse llQlınca Rt'İ5 aozü Ba$'C • 
kilinıiz Siiknı ~racoglu'Oll vermiştir. 

Bas, ekirmiz ,ıddetli aH.:ışlar ar .. sın
da kul'SU)-e gelmiş ve l lükümeıin iaşe 
Ulescleleri, ha, .. , pahalı lıjı ve H ü'-ümc
tin ıldıgı )~İ ve mi.ıhını tedbir "l'C karar· 
ları etraflı bir şd.:ildc ilah etmiştir. 

BL$,ckılimiı.in bu bc}ıımııı, Mcclhin 
~ samimi lA-"İP tl'Zahiırlerirlc ka.r~ı· 
lanmış "l'e sık •ık alkışlanmıştır. 

Sukni Samct•ğlu'nwı beranaum ay • 
Mil oqrcdiyunıı.: 

tikçe, yeni yeni tahditlerle karşılaş. 
mak mecburl;ı: eti bulundu :unu, dal • 
ma adz önünde tutmaı· ve bunlara 
katla ~mak lı;ın hazırlıklı bulunmnk 
her \'alanperverin borcudur. 

Ayaklanan ihtikar 
Arkadaşlar: 
H·ırbın ilk yılını, az çcık rahat gc. 

çirdık. CuııkU, memlekctımız anı _ 
barlarında ıthal ıl ve lhrııcal malları 
mevcut olduğu lı;ln, lıeı· hangi darl ık 
\'~ mNhruııılyet, keıııltni hıssettıı ecek 
hır ılereceyr varmadı. Hu yılın cıı bU. 

- Arkadaşl ır; Y_uk darbesi, 'l ilrk hutı;esiııııı Uze _ 
MUsaadeııızle hemen iac &lriyo • rınde gorliııdU, ~'lıukiı, sulhumu:ı:u 

rum. korumak ve kurınrnıalt i~ln, koskoca 
Sı~ler Ankara'tla.-ı a;>rılırkeıı, her b,ı f ıık 0•clusunu ılerhnl sılalı al_ 

tarafta \'e her malda bır kıpırtı ba.. tına almıya ve silah altııııla tutmı _ 
ladı. Fıyat kıpırtısı. ya mecbur olduk. 

Bu kıpırb, dar bır zamwı içinde, Harbin ikıncl \ 'e bılhassa Uçlincü 
)"Urtiyüşe ınkılap elti ve bu yUrüylı:;ı yılııııla, >er yer d rlıklar hıasohınılıı. 
sok sUratle bır koşuyu ve bır ko~u~- Çunku, harp ılolayısıyle mal ıthall 
maya tahavvül etli ve böylece tı - çok zorl ığı gıbı, memleket ço _ 
)'atlar aldı, yürüdü. Öylc.sıııe yUrti - cııklRrırıı ı sil h ııltıı ıhı tun• nının da, 
dil kt, her sabah yatagıııılan kalkan bır taraftan ıstlhlllkı \.O~altırkcn, ıll
~r vatanda§, eşi ile, dq.ııtu ıle ko - ğer tarartan istıhsall ı7.allmıya baı,. 
nuşarak ve gazel el enle okuyarak, larlı. İşte baş•ıca bu scbeplercleıı art
yenı fıyat artışları ıle karoı karşıya mıya bıışlıyan fıyatlarla ve bu yuz -
kalı~ or ve kcndı kenılıne soruyor • rleıı ayaklanan lhtikirla mlıc ıılele et· 
du: ._ mı•k vazife ini ıluyaıı Refık Saydam 

- Nereye gidiyoruz ? HUkiimeti, ıza!'lıııın blı·!e!'len kanuat-
Dl&er bır kısım hıtlk ıla, HiikU - !eriyle knrarl11r atılı . Fl\~tlaı lıı, 

ınetin hıç bir §CY yapmaılığıııı ve l!C- muhl ekirleı le ımıcadr.leyc haşlaılı. 
Yircl kaldığını görerek soruyor : Alınan mücaılele kaı ar~arı, yerıi -

- HükUmet nerede ? lcrını davet ellı. Ycııı kararlar ılu, 
Niha) et bazıları da, Hlıkumeti şu dalı ı sıkı, daha acıt kaı ıırı.ırı znr.ırı 

veya bu ıktisat mc:ı:hcbıne nıaleıle - kıldı ve böylece, karardan karara ı;c. 
Tek, hidıııcleri kendi aklınca izaha çileıeıı. , rr.eınleket dahı.ıııde bır çok 
Çalı ı;> ordu. ıııaJlııra el konulını)a kaılur ılerı ı:;-ı-

Hcr ııeydeıı evvel, bu son mUtalea- dilılı. Bu kararlar, herkt ııı bekledı~i 
:ra cevap vereceı;im. matlup ııetıceyı vermedı. Az bır za_ 

Bız, ne Adam Smit'in talebesi, ne maıı ıı;lnıle, memleket ılahılındc, res
de Kari Marks'ın cırağıyız. Bız sa - mı tıya~ırla bazı ına ları bulmak 
dece, lçtımai dıni, halkçılık ve iktl - im><aıısız bır h1ılc .ı;elılı \ c memleket 
&adi me1.hebi dcvlrtçilık olan, siyasi dalııllııde, koskoca bır Jrnra p;ll':ar 
bir fırkaıım çocuklarıyız. (Alkışlar yerleşlı. Bu levha kır ısında, htpı
bravo ııeslcri). mız, evvel ı kendi kcnı.Jınııze, sonra 

Bizi ve l~lerinı\1.i yakınılan takı - da birbirimize aoımı)a bn•latlık. 
bedenler, bi~ m, fırka programına ııe Acaba bu kararlar ve~ a hiç değılse. 
karlar ba~h ohhıgunıuzu anlnnıakta bunlnrılan bazıları alınnıanuıı olsay. 
zorluk çekmezler. Esasrn. işe baq - dı dıtha iyi olmaz nııyclı ? 
larken, mcnılckelımizin en biiyUk A radan .;ok geı;mcılen h!ıkiım ver
mnhsulli olan, hububat ve pirinç hak. miye ha. hıılık. Bu huknıe gore, b:.ı 
kında ki knrarlnrımızla pnmuf;a fiyat kararlar alınıııaaa;> ılı Jalıa iyı ola -
'teııplt e'len ve yUne "'' Y"flaj\'ıya el caktı. 
koyan kararlarımız, bizim han~ yo· 

~~"~~ı~ı;:i:ıı1~ıutumuzu kati ııercce- Saracoğlu Hükümef İ 
Fiyatların baş !lOnıllırl.iciı bir ali -

ratle artması üzerine, sorulan Bil -
lnlm• t ncreılc ! sualine kıırrıı da, HU
kUmetin her arı iş başında olClu~ıınu, 
ıımdi verccc;tim izahat ve almakta 
olduğUmuz kararlar ı;:-öıterecektır. 

Baıhca ü~ tehlike 

İşte bu c reyanırı ve b kaııuatin 
dolnştığı "' c ınlandığı ı::-Uıılcrııe, Sa
racoğlu H ukumetı ıktıılar nıevkııne 
gı-ldı ve gclır gelmez de, evvelce a
lınmış olan sıkı kaı arların ba:ııla -
rını ipka eılerek b!lylık bır kısmını 
ortadan kalılırclı, ılıf;er hır Jtıımıı -
nı ıleğlı.ıtırıli ve tntblkı daha ko -
la\• ve aha ~ok imk n dahilın<le .ı;:-ö -

A rkadaelar; ı tilen yeni kurarlar aldı. 
Buglıa nıemleketlmiz, muharip dev. Pamuk, yUn ve yapak hakl:ırıcla, 

leUerle tamamen c;evrilmio bir hal · karar! r alnııtkla gccıkmedik. Bu 
derlır. İşlcrım.zrlc ve kararlarımız - mnh u lerın tek alıcısı Hükıinıct ol -
da, bu h:ıl<ikl\tı goı:clen kaçırırs.ık. ıl~ığu i1;lıı, karurlarıınızı ) UrUtece _ 
Verece~ımır. hul,U:ıılerıle ve alacağı- ğınııze eıııın olduk. Kezalik, p ıııca . 
mız te•lbırl .. rcl .. bUyiık hatalara rlti - rın tek a lı cısı ve şel<eriıı tek saııcı
tı-ri?.. 3ıl'T1cllyiz ki, bı:ı::-lln cloıılüııcU a! olıluğunıuz iı:in, bunl ır hakkında 
Yaşını yası) ı:.n harp. yaşlanıhkça fe- fıyat ka r arlıuı almakta ve bunlal'ı 
rıa\ı)<J 1rını ölrllsilz arttıran muzir bir tatbika ı::-~çmekte .ı;-ecıkmedık, 1 eanıi 
ma.h flktur. ve husıısı fahrıktıları birle tır~n. 

B ilın için harp Ilı ı olan her ylınlti ve pamuklu kum ıolnr hakkııı
:ınem.cltet, ~lıca Uç harp telılikeısı ılnki kararları muhafaza etmekle 
karşıiiııwaıtır. Bunun bınncıaımlt!, kaln~aılık, bunların araıııııa, deri 
harbı11 nıeınlekete katıycn girnııye - !a1 • ık .. lTIL ·ı.ı ıla •I ıve ettık. 
Cf'f; ne ı~mlır ve onn ıı:orc hazır · Irkımızın baı;lıca J:ıdası olmak iti
lı\uıız bır hnlde bulunulur. Jkıııcısi. barıy e, nıemlekcıımızııı en blıyUlt 
nıem eket çocukları araııınılakı kuv · ıııeslcsıııi teşkıl eıleıı hububat hak
Vetı te~kil eden birlik çozulur v e bu kında, ylızılc :.!;:ı kararını altlık ve ııu 
>olr n har c111 işlıhnları kabnrır. Ü- kararı alırken, alacağımız yuz,Je :.ıs 
ı:Unc\lsü <le, harp ele, ılıı:cr vtırlıklar lerle, hem orılunıuzuıı ve bUyUk ııc
gıbı. genç ıken ılRlıa akıllı ve he~apiı hlrl ı n ı c nl ~nutı) t alt.um nl nuk 
harel<.et eli ı~ı ha ıle, ywılaııclıkça a - ve heın ıle taıızıııı salıı;ları yapmak 
kıl z \ e heJı;ıpıoz işler >apar ve böy. hususlarında kafi ılcreccıle kuv\'ı tli 
le<: C\arııııı\ bultınaıı hırp ılıııı ıl ev. olacağımız knnaati htı.kımdi. Kezalik 
?et ıç n dahı!t trh ikeli olur. pıriııı, hakkında da ııynı lrnnaaLle ve 

Bu un harlıın buhınılugu nıem · aynı istıkametıe karnr aldık. 
le'ke!lcr e, mu rma li~en artan ıeııa - Aıkada lar; 
iılttarın hır lpsmı da, huclutlarımı7ı Görllyorsııı ,. ki, HtikUmetlniı:in, 
geçerek nıenılfkctin.ize yeni yeııi h:rhangi bır kararı alırkf'n, Ustıınde 
sıkıntılr.r ı:etır yor. Harp 117.aılıkca. en çok clur.ıuı:ıı, en r"ok h ıısasiyetle 
~ar ık arımızın, sıvıntıl ırımı:ı:ın <;O - tetkik elliği '" .t. alınacak karar _ 
aI 11ratı11• tnblı ı:l\rm k. ona gtire larııı, fıılil olması ~e tatbık kabılıyc -

da mil haYırlıklı hulunrı ak. teılbırlcr lini haiz bııluıırn·ısıılır. 
a.lnıak 1 •l':ımclır. Tekrar eclivorum, bi7 bu yolrla, 

Buırhn, menılekcllmiı:in katlanmı - fiyal koıılrol l karnl'ları alırken, çok 
~a nıechur ottJııku mahrumiyetler. n tihim bir kc~tlyrti. dalma ı::öz ö • 
aş'ka mem tketlerirıkine nıızaraıı 1 nünde tuttuk ve b mrl n ıırınra da 

Yak denecek ~.uıar azdır. GllA &eç - dalma i'ÖZ önünde bulunduracatız. 

i 

O keyfi) et ele, bu l<ararlarılan ılo -
ğan )tikun, mtiııtehlık VI' rmıııtahsıl • 
lerılcn terekldıp eılcn •·atantlaşlnr a . 
rasında ulıla ıe takııinıiılır. Bugüne 
kadar. m alcs~:. dovizli, dovl:ı:sız, 
takaslı, ıalnı.saız, memlekete .ı:clen 
ıtlıal ıt mallarıııııı fıyatları uıerıncle 
lıfi.kım olamnılık. l\:e1.alik, bınhir çe
§İt yollarla )ap.laıı alı§ verişlerde, 
muhtekirler ve \ u.~uııc,ılar t ırafııı -
dan yııralılan :> uksek tı) utl;ırın da 
öııUne ge~emectik. ilöykce, iı) at ka
rar.arı mızın yukılnü, ılaha zıyaıle ı;;ıfl 
ç ye yuklclmiye de-. am ettik. Bu 
yolda Jcvam el"eydik. yalnız hak · 
sı7.lıkl ı·ı yı~ın haline getirmiş ol -
makla kalmıyncak, istihsalin azalma
sı gibi, büyuk bır tehlike ile de karşı 
kar~ıya kalını~ olacaktık, 
~un için, bundan sonra ela, ter -

lenıeden para kazanan mUstehllkle -
rın. alın terınin yarattığı mahl!Ullere. 
rııubalaı'\'ay;ı kapı lmakııızın. değer fi
yat vrrmelerl iınkinını yaoatmıya 
c.alıı;aca~ız, (Bravo s eleri). 

Valandaı hak arar 
Ötedeııberl bir çok yazı cılarımız, 

ko~ !unun ılertlcrıni azaltmak lı::ın 
yazı hır şıırler ~azarlardı. Bunlar çok 
ycrınd~ ~ azılardır. Gariptir, köylli -
nun bir boydan öbir boya yfüUnUn 
glıldlığ'U buı;Unlerıle, kalemlc·rden, bu 
..e\ ince iştırak eılcrı bir kelımc düş. 
m~ılı. BılmclQ iz ki. vatanıtaş sadece 
şiir mrvzuu olamRZ ve vatandaş, ol
irılen ziyade lıak anır. 

Bundan sonrn tla, alıııacak karar. 
l ırla, en çok arayacnğınıız cihet. bu 
kararların t.tıtbık ve yUkU takııim ka
bilıyetı olacakıır. ÇunkU, bö) le ol -
mı) an knrarların, sürat le tluaya in • 
kilap edecej;ıne ve halllı., fenalık ya. 
raıac ığına şUphe yoktu r . 

Biz bu ılefa, tatbik kabiliyeti olan 
ve ylikU fülılane taksim eılen karar
ları aldık. Bunan soııra da böyle ya
paeagız. Çürıkli, maksnda Ancak bu 
yoldan varaCflfpmıza kanıiz. Nete -
kim, buı::-tlnc kaılar al<lıgımız ve m u
hafaza et ti ımiz kararların hic bl • 
riııılc. t ı tlılk ııoktaııınclan bi r kusıır 
olmamı ıır. llııbuhal ve pirinclekl 
yuzılcleri tah il etmekteyiz. Diı:\'er sa
h ılarcla da. ıarafımızılan ta) in olu -
nan fıyatlarıfa, bir dr ışlklik olma. 
mı t r. Bu blhle olmakla berAber, 
hedefimizin dıter cepheeiııi t.lkil e-

alı.$ verlşlnl yasak etmekte terr<l<Hlt ı )at'annın h ç bir ölı;O,.t> sı"•mı)an 
ı•l ıııe<lık. Bu ) nsnk, şehirlere hutıu· b r l.'k ıloe nlıp > urüm<'S , sn ıt \ e A Bug ün öğleden Önce aaal batın ıinnıL"sıne ve fırınların beslen- mnhd t hır iratln ı;C'«;ın<>n mı iyon -

B
.. " k M ' ll meslnc man1 olmakla kalm11dı, 3 251 lnrcn vat.and ı, b r ıstırap uçurumu 

On b ndcın az n !uslu şehlrlerta 
rnl &nınsı daha r!dir. Onun 

burnlnrda oturanlnnn yardıma muh
taç olanlarının yekılnu 3-4 yüz b~ 
geçmez. 10 da toplanan uyu 1 et Jerle bıriktıımeı;<' başiadığımr.z hu - tlc .karşı knrşı)'a bırakb. Bu mll{tza-

Mecliainde Bat vekilimizi d in - buoot nıeH•u<lunun, ,şchır ıhtiyaı;ları 1 ra <' kar:;. an Hukümetlmlz. butun 

1
. M b 1 B kT lcln enmei:e başladıgını ırorduk. O dıkkat r.ı, bu muztar p kütle etrafın-
ıyen e us ar ve a f ve 1 ı- karl~r kl, aldığımız haberler, b 77.at dn toplamaf:n karar \ererek, btrcok Ankara - İstanbul - İzmir 

miz beyanatta bulunurken. T bu~dll)' sah pler nın bile, daha ucuz çtımnlnr akdetU. Ve mese <'.nin bu-
olduğu ·cın, carşıdan ekmek tednri- tün afhalar nı. haftalarca süren 

/ klne çn ıştıklnrıııı b 7~ liı.:retıl. b r ktkikn tabi tuttu. 
Ordumuz \ e kara ı;Unlcnmlz çln, B , haftalarca üzer'..nde ı;alışma-

Ankara, lstanbul, lzmiT şehırlerl
ne e ınce; ıstatıst lere göre, bir 
mıh ondan az o an bu 3 $ehnn nutu-

ılen, memlt,kette normal ve mutedil 
fi) ata kavu mal) Umldı tahakktık e t
ıncnıi,tır. ÇüııkU, her şeye rağmen, 
başlıca gıclamız t>lan hububat fıyat· 
ları ahlı yururllı. H ububatla berabe r, 
\'1:Va uııu takibeu ıliğn ı:ıcla maıl<lc -
!erı fevkaifı.de pahalılaşlı. O kaılar ki, 
bL.J:lırı bunların bir çogu, ıllinkU kua 
pazar iı;>atlıırıııı bile geride bırak • 
nııış hulunuyor. 

Daha zıyacle. !Aubat, tcreyatı ve 
ı•t gibi ı::-ırla maddelerı fıyatlarınıla 
gôrulen ölcilslız artışta, öledenbcrl 
muhtekirler namını verdı~imiz sını
fın tesiri yokıur veya .yok denecek 
kad11r azpır. Çlinkti, fiyatlar artar -
krn, hububat, tamamen koylunUn e -
llnde bulunrluğtı gıbi, rliA"er ırıda v e 
hayvan maddelerinın de köyllınUn e · 
lin<le iken pahalı laşmış oldutu gb -
rlıl!iyordu. 

f iyal pol ilikası 
F.:ğer, bıı tar;ı:dakl fİ\ at ytlk@el me

le r i, ma kul denecıık bı r had ılahllinrlc 
kalm ıı; olsayclı, bu nu hoş görmek, 
belki rl e mümktln olacaktı. ÇUnkü, 

a ı Hllkilmet bile. resm i tıvatlariv
le böyle bir yol tutmue bulun uyor
du. 

b) B u yolclan, çok rllişllk olan klly. 
lll hayat ııcviye ~inin hır az kalkın • 
mruıı, yUreklerimizi femhlanrlırarA~I 
kaılllr. Partimizin ıhalkçılık ve drv -
letçilik prenıılpine ,ıe uygı.ııı ,ııı ecek. 
ti. Jo'aknt moaıtleRef. fivatlıır böyle ma. 
kul bir haılıle ılurmıulı, Rıllıki11, baş. 
ılliıııllınicü bir sllratle alrlı ylırlhlU ve 
mnhılııt t?:rllrleriyle kenrlilerine ın -
ıla terlarik erlrn milyonlarca şehirli, 
bir islirıın tıf'ıırumuna ıloı:ru sUrtık -
leıınılve başladı, 

Alt'liımum ırıda flyat111rının. aTt
m""ırırla başlıca llmil olan. huf:rla)' 
\'e hububııt fı~ atlannın, hu ölclıoıU:r. 
YÜksf'lfşlndPki mE'5ııfü:f'tl, :. Rlnız kXy
IUye ) li kletmek, bittabi doğru cldil
dlr. 

Hııhuhntın ~ 25 ini, kfö ıarı .. n. n 
ı:Un lc:in iyi sayılan bir fl:.·a'lla HO· 
kilmf't nllmına toplamıı.~a kıır11r \'~r
et ılımlz gilnlt'rdl', ııt'hirlenm 7Jn hubu
bat lhti)nc;"lannı günil günlın~ \(' 
hnttll santi !lanı·nC' ?.Or )!'ti Uri)nr
duk. Ve amb rlanmınla h çblr ~tok 
tnC\'CUt d<'ğ idi. Bu \'M:I) et, gÔ7A•lllın· 
de dururken, ala<"n~ımız "{, 25 
ı .... ın ıımharlarımıı.a ırırme~ını tf!
m n cın, bu 3 25 !eri ISdPvfn
cl)e Uıdar, her cıelit 1'~ 

hazırlamakta olduı:umuz stokların. f:a mecbur ed n me.,.zu, herkes li· 
yaz ortasında erım<'ge başlaması, bl- ı;al eden pahalılık, b lha.ssa gıda 
~l telfı.şa diışürdu. Meseleyıı bir k<>re maddelertndekl pahalılık mevzuu ol
daha t1:tklk ettık. Alacağımız;ı alma- mu tur. 

una b r artma payı ilA"e edılereıc. 
)ekünu 1.100000 o arak kabu ve 
bunun, 500 doo tllı 600.000 ı.nı yardım
dan nıUstagnJ addettik ""e böy eoe 
) ardım edilmesi IAzı.rngelen \"atan • 
daş ann )ekünunu küeük &ehırlerde 
400 000, ortalarda 600.000, uc büyuk 
eehrimlzde de 600 000 olarak ~man 
1.600.000 tahrrrln etmek suretiyle her 
halde hakıkatın eh annda bır rakam 
ko:bul etmiş oldu umum inandık. 

dan, hu."l\lbat alıs verişini serbest ı- P. T. T. ve tren u·· cretlerı· 
Ilın etmE'kte ı:ene tehlike gordük. 
Sto" larımızı crltınl) m ve şehırlere 
ekmek 1>ulan bir çare aradık. Bu ca
re~ ı, b<-led yelcri muvakkaten işe 
sokmakla bulab IE'CeS' m zı ümidetl k. 
Bcledb·,.Jere wrdlgimlz bu vazıfenin 
basan!Rb ımesı için, onlara yer yer 
kred Jer actırdık 'e aynı zamanda 
mua''H'n ınrıhlcrrle kendılerıne hu
buh;t \ermı> eceğın ızl bildirdik. 
Rundan sonra, yüzlerce beledt)e, 
buf:day ıımh.ln "'n>ı an yerlere hil -
t'um t;HI. Herk~n kafasında. kendi 
~hrl c n bir yıllık bir stok ~af}mak
tan b:ı. ka bir kaygı mevcut ddlldl 
ve hö~· e<"C her ~ rrdc bır fı) at yan
Şl basla<!ı \'e hi<;bır f yıtt, bunlan Y&• 
f1$lill1 vaz ~ıremed Bu )Oldan, 
hububat fiyatları ve ımunla h<'rabe-r 
dijE"r gıda madde PQ. f yat an J;lltik• 
ı;.. artarak, bugünkil mı!balf\ga ı nıd· 
dE"leı e Nişti. Anla.şıJrlı ki, ht kflr, 
tüccarlann ınhisarı altında ~ıldir. 
Bu, Işın bır cephcs dır. 

lklnci N'P~st de, b!zim bu iste, 
t carf:'t kabıl;yeti nlmıyan ve kAru -
zarıı.rla ıılaknsı bulunmwan beledi
yeler n. bu işi becercmiyece'klcrlnl, 
1 "''elinden goromrmış olmamızdır. 
Faknt, is n. bır Ucüncil cephesi \'ar
dır ki. o de., bu saha<la göı;terl1en 
g3vretler ve faaliyetlerin her 6eYe 
rağmen, biıl, büyük ve mUsbet bir 
netlc-eye yaklaştırmasıdır. Çünkü. 
buı::Un t>l!mlzde, hiçb r vakit malik 
olamadığımız lbır hububat stoku mev
cuttur ve bu sa~ede yakın ve bU>'Uk 
korkular zaıl olmuş bulunmaktadır. 

Bizim asaletimiı 
Arkadaşlar; 
Bazı memlekctl""rde, dokuz göbek 

dedeslnı sa) abılen damlara asil der
lermiş. Blum mı Umlz, bütün tarih 
bo;ı; unca, bö) l~ bır lk"'lllet. tanımadı. 
Blzım t~nıdı~ımız asalet, ruhi ua -
let Ur ki, o rlıı, hıze, :I' a.ptı2-ımız tşle
nn b lllklt>rlnın, ekslklenn n, cCAArM
lP., ııcık ve temiz hır yürekle orta• 
yR rloktilm~lnl emreder. <Alkışlar> 
Onun ~ın, bugUnkii !i)·atlardııki nıe
ımli)ette, Hükilmetin hlssl"Sl hulun -
d uihınu SÖ) lerkCfl dU\ dul?um ıstıra· 
hın \anı basında, hususi bır haz h s· 
~ ; or ve bu !15ıJerlm , milll asal<-t 
kııidı>lerlnılzP u~ gun gört'C'('ğınizl iı
mldedi) orum. <Bra\o se61erıl. 

C:ıda maddel<-r'ndekı pnhalılıihn 
stıh!Ulli tesvlk edıct bir b'ihğı oldugu 

da inkar edilemez. Bıh oruz kl tah
ditler mu,•akkat tE'dbıılcrd r \ e bu 
buhranı saf:lam ve kati olarak ancak 
ıst h~ııli arttırmakla ) <>neb lrlz. Bu
günkü mUballlsı:niı fbatlar kö)lümU
zn toı>r11§a bağlamış 'li(' bö)let'e kÖ\· 
lümllz bu ~c her ;>,Jdnn daha fM.la 
blr ıra,.-re-tlct ckım ffl8'1i) ptlne dM.·am 
etmekti' bulunmuştur. Biz hu fanll
yet,. muhlAC kö)•lUl,,.re 30 htn ton 
tohum vermek suretiyle ıştirak et
Uk. 

Rundan halikıı. JM-r ~e munt!IV.A· 
man 11-rtMl dP.Vlet :r.erbııtı, bu M"tıe, 
d11.ha geniş bir arlım atarak R'e<:<'n 
ıı:ene~ e naz.aran ~Uz.de );lize yakın 
niııb;tte hır tezadit ka~d('(!ece'kUr. 

Bu münMe-betle fahrlka \'e madcn-
1 .. ıimizde calısan J.sçllerimlz n mem
lekette yarattığımız etM'rlerde büvük 
hl~ elerı oldu{:unu da SÖ) lemelı) lm. 
Ad<'tlerl \ e ehf'mm yeti eri ırnn ı:PC· 
tıkcP eoğıılıın '!'ürk 1 olleıinln' Hıtl· 
ıauı\annın artt1nlmn.sı, sıhhi. lct mal 
durumlannın diızenll'nml'S! HUküme
tınl7J eok ı- nkından llıt lentJ ren mü
him hlr mM.-zudur. lş Kımunu 11<- ış 
hıı~atına müdahnlc etm olan Cum· 
hurb et Hukümeti bu kanunun lcaı>· 
lannı tamamlamak ıcm her gQn da
hA dıkkatli daha gayretli olll<'aktır. 

Harp yıllarının vatan c:ocukların
dıtn bekledltl ferlakArlığı en bi anlı
yAn memurlıı.r nlmuştur. Büyük mah· 
rumf)·Mlere kailannmk calısan bu 
k!ltlP içinde cok iyi çalışanlar oldu· 
A'ıı lffhi fenR calışan!Rr da V(lrdır. 
İyileri mUkAfatlandırwtak ve fenala
n <'eo".lllaındırm~k kin daha d'kkatll 
ve ha~M nlll<'alız. (Bnt'l.·o 1P.11lern. 

DP.\let elb le yapılan benzin, 11\s· 
ilk, çimento. demir t<"'.-zlııtı etrarın
rln \'nkl oldu~u ~yl .. nf>n suy' tim 1· 
lı>rt hertarnf Plmı•k len all\kn ı Ve
killet er·n dıkkaOeri bu mC'\'zU lizc
rınd' .. toplll1lm1$br. 

Arkııdqlar; 

. 4i.alttiliım ........... 

Bu mC\':U konuı;ulurken, daha ilk 
adımda. Posta - Telgraf, tren ücret
lerın n, kumaş, lpltk \'e srure gtb , 
Devlet .Mücsseseıeri mamulAtının u
cuzluğunun, diğer yertı ve tthalAt 
mallarının pahalılığı ile bUyük b r 
l<.>Zat teşkll etmekte olduğunu gor
dük "e kendı kend lm1ze sorduk, aca
ba De\'let Muesseseleri m.amulAtının 
fiyatlarını umumı ,tıatlara lntıbak 
<'lt rmeK mt ıcabeder. yoksa bun
lan, tevziler ndekı su~-ısumal şayia
larına ..:e ccsı.m fı)at farklarına rağ
men, ucuz tutmakta devam etmek 
mi daha ) ld r. 

Bu suale bu mQesses<'leri mrarla 
!er hır halden çıkarmak şa.rt.iyle \'e 

bazı zarun istisnalardan kat'ı na-
7)lr U<'uzhıkt.a devam CE!'\'abını ver -
dik. Tevzldekl ııu)istlma !erin de, 
zamanla, calışmakla aza acağına 
inandık. • 

Halkın ve tüccarın el nde bulu
nan, alelhu us gıda maddeleri paha
lılığına g ı nce; bununla her şe)den 
ev'\ ('I rntlcadc-le etmentn lüz.u muna 
kani olduk. Fakat onun içın kuvvet
lerimız , herhangi genfs bir sahada 
israf etmekt,,.nse, anlan daha z1ya
d~. hu pahalılığın kurbanlarının bu
lundugu saha etrnlında tahşit ede
rek çalışmanın daha fa~·dalı olacağı 
ve seli nf:'ticeler ,·erece~1 kanaatına 
vasıl olduk. 

Esasen, Hfikfimcl be;ı;-annamesinl 
huzurunuzda okurk<'n, bu bahse te
mas t>tmiş "b zım c;ekmrkte o'duğu
muz dar1 k, bu umum ve buyük ıs. 
tırtı.bın k cıtk b r ParcaSldır. Ve bu
.nun to a ması ıhtlmall )'Ok değildir. 
Bö)le oldul:u takd".rd<', bu yukti mü· 
t~a\ yen ı;ekl™'k \e ı:ektırmek için, 
'biltün t db r l'ıi almakta kusur et
mrmeğe cal "'aca ·ız" dem ştım. 
Aynı be) annamenln d ğer b r ) e

rinde de z ngın ve paralı adamlar 
<:in bır mesele mC\'cut dcğlld r. Koy

lU ve cıttcı. bu malların sade<"c sa-
11t'ıl:ırıdır. Amrlc vc esnaf )~mhe
l<'rın l ve i lcrınl yeni şartlara daha 
eneldcn lnubnk Pttırmışlrrd r. dl:ııc
rek, bö) let•r, DC\ lC't ;>ardımının, dar 
ve sabit ı::ellrll sahaya \'i! insan ara 
IC\c h ed lmes l~mgeld l:tnı anla.t
mısum. Bu defa da, halktan olsun. 
memutdıın olsun, dar \e sab t ı::cllr-
11 n leleri pahalılık ) ükUnden müm· 
kün oldu~u kadar kurtarmak lAzım-

~imdi, en milhim is. pahalılıktu 
en çok muztarlı> o an bu bir buçuk 
mlh ondan faz a olan halkın tesbitl 
d. İlk nazarda, b·ze, pek zor goril• 
nen bu 13 lstlkaIT'etinde çalııırken. 
mtişahede ett mlz bazı kolaylıklar, 
bız m cesaretim zı arttırdı. 

.Maksadımız, büyük. küçük ~ 
!erde oturan dar ,.e sab t gelirli o
lanlarını bulmak 'liC tesb t et..-nektl. 
Resm1 !stat klen tetkik ederk• 
gördük ki umumi büt.oeden maaş ve 

crC't 11 arak c.-n insan ann ade-
di, 110 000 diı. Bun an, kan ve ço
ruklaıi) le bcr ber 500000 olarak ka
bul ttik. Y~. dul ve mlltekaıtle
nn ) ckQnunu da 60 000 bulduk Ve 
bun ann wğu. tek 11ufustan ib&nııt 
o duğu idn, on an da 100.000 olarak 
knbul ettik. Bundan sonra,, mahaDI 
idare erle be ed ·elenn. devlet ktl
sadl t kkOllerınin \e mülhak blit
celerln ücretli \e)a maaşlı olarak ı.. 
tıhdam ettikleri m murlımn ye.kll• 
nunu aradık ve bunla.?'ln 140.000 ol• 
dulunu gördük. Bw1lan da, kan ve 
ı;ocuklam le beraber 700.000 olaralc 
kabul ~ ed k. Böylece, ceman 
1.600.000 olarıık kabul ettiğimiz, da!' 
\"e sab t ratlı nüfusun 1.300.000 n • 
n n, kola '('a t b t ~ mış o1dutuma 
gôrdük. Geriye, h ı; b r rnll.8$ ve ilo
r<>t e altı.kası olmıron 3-4 yüz bin ~ 
knlı)ordu. Bun ann merkezden ı... 
b U mümk n olmaoığı için bir an f/V• 
\'e ı <14> t b t ed m e en ica:bettllt 
ç n. Kavmakamlard \•e Be'edlye 
Re 'erinden, 9turd klan eeh r erde
ki dar ve sa.bil lrath l.naanlardan, 
ekmek \"e gıda tedarlldne kuvvetle
r i Y<'t $nt en 'atandt1$lann adet eri• 
nln tcsb t ed ler k b ldlrilmes.ını iete
d k. Bö) le<'e, b r taraftan bunlan ya. 
par \'e dnr ve sab t g!'!ırli \"8.t&M• 
lam >ardım sahasını cizerken. dıtet' 
taraftan, hu vatanı'! şiara nasıl \119 
ne kııdar )arflım edeb lece~lınm arae
tırmnb ba$1adık. Gerek bu yardım
lan temin ve ge?Ek 'ktlsadi buhra• 
nı karyılamak çin, üstQnde, b rt!'I' 
knT1ml vaısıı olduğumuz mevzu'IM' 
şunlardır: 

dır, karar \(' kannntına b r k('I~ da- Yardım mevzuları 
ha \'ardık. H('men, hem<m kAmll('n 

1 - Elb:seUk lcUmaf ve~ 
2 - Hububat 
3 - Bulgur 
4 - Pirinç 
5 - Yat 
6 - ŞekET 
7 - Kumaş 
8 ~Kömür 
9 - Varlık \"erıg!sl 

(Sonu 2 inci ~ada) 
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ehırlerdC' oturnn bu ha k tabakasını, 
bu defa dahil ~akından !Ptkik ettik. 
C'.ördult k, Turkı)c'd<-, nüfu u on 
bın tec \uz ed<'n Ş(>hırl<'r mızde otu· 
ran insanlann )ekünu 2.660.000 k -
d lr. Bundan, lzmlr, l tanbuı•e An
kara'da oturan bir m iyon insanı dü
ş('('ek olursak, 1.660.000 kişi kalmak
t11dır. Buna normal artls payı illıve 
edı l ncc. 1.800.000 eder. Eskişehir, 
A;ı;dın, Man sa, Sı\'as, Samsun, Kon· 
yn g bl $ehlrlerde oturan bu halkın, 
her halde Uı;te ikisinin, hububat ve
ya diğer ziraat lsleıiyle meşgul veya 
başkaca yardım dışı olduğu muhak- BugÜn saa t 16 y a k adar se-
kaktır. len h arici h aberler ikinci aay. 

Su halde. 80 küsur ıseh!rde oturan f d d 
1 800.000 k ş den. ;ı; alnız 600.000 ı :tar- amrz a rr. 
dıma muhtaç demektir. f 111111111111111111111111111111111111 

Bu Sayımız 
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lkuruştur 
Günün en mühim h i.di&eai olan Baıvekilimizin b eyanat m r tam 
vermek için bugünkü ULUS i k inc b i r b asrt yapmak tadır. Ba 
.ayımızın fiyatı b ir km-uttur. Bu aaym uzda o kuyucu lanmra 
bu saba h g elen e n son dıt h aberleri de ikin ci aayf amızda .... 
lacakla~rr: • Bu mün~se~etle " Aktam Haberleri" aaywnm 
ırrf bugun :ıçın netredılmıyecektir. 
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kilimizin çok müh · m ab 
zc 1:cçecek huhuhaıla hem ordıt)'ll, henı 
buyük şehirlerı, hem <le darlık mınıakıı· 
arını doymdltktım <onl'ıt ht'r )'erde ıan· 
zım $.Utları )ıtpahilnıck için elimize kl· 
fı huhuf,aı ı.:~cceı.:ını umi<ft'<li)orJıık 
r unku ı-ı ııi ııklt·r, 1'urki)oe huhuhaıını 
7 • ıı nııhı)n ıon olarnk ıı•,.ıeri}-.r ,e ~7 
Je hu lıe'>a('I ııı elimi1e hiç deı.:il.c~ bir 
l l çıık nıİl)on ıorı huhuhaı lo:t"\İrcccııimi1i 

• umıd('(Iİ)'Onluk. Halbukı ev<lcki ı•a1ar çu
~t\ a U)ın.ıdı. \'c nemecle ı.:nrtluk ki, ~jfı. 
çılcrın IJükunıeıe horçlandıi(ı rakam <.ııo 

hin ıonu zor IUIU)OI'. Bu iki rakam ara· 
rnl<l.tki fark, sadece hıati~ rıılanıları· 
nın mühaliıµlı ıe.,hiı e<lılnıiş olm.ııo;ınclan 

n şet eımİ)ordu. Daha 7İ)a<le gene çifı
cil nlen inıihaf) alilen suhaşılarınırı "'"" 
ı hıi olaraı: cıfıçi>-i lcommak armluırı· 
dan ileri ,ı:elı\'ordu. J\erı4m tlu)~luldarını· 
d ın, ,ı:ordül..lerint<len edındtııim kanaaıc 
ı.:ore, hu horçlandırma i i ıd.:nwl nıah • 
•ul iııharnk- '' 3 H•)a "'o S aı(ır, ', 10 
\C), r;, l '5 mııır<IİI, ıt'I ıanal ı tla tama· 
men h:ırif olarak ı~Nt ctlilmişıir \e bu 
fark, hiına> eli oldııı<U muhal.;\;ak o lacı 
ıcshiı hata<ı olnıakıan 7J)a<k, ı~hiıin, 
mah ulun )c,il deui<t<le \"aJ>ılnıı' olma· 
<;10<!; rı ileri ,ı:elmişıir. Hu fark, nıah•u • 
lun l'<u:ulmaml<bn dola)ı hazı mahdut 
)'t."rlert:k ~·" •Jiır hlr donım rıınıımıştır, 

b) Nakil '"a ııası tM.1rıki için her 
tM'afa birden baş vurduk. Porıekız lim.tn· 
Jıanndakı Alman upurlarınt sana almı· 
,. te,ebbusumuz muhtelif safhalar ~e • 
circfıkten !IOnra Ponekız Hık ımroıınin 
M\JYafakatı İstihW oo·lmcdıı;:ı 1(111 U· 

INt enı. f !IVCÇ'ten v'.tpur tcdarıid konuş· 
-.larınıız deı.ıı.m edıp gitme tedir. Bu 
kfll1uımaların m bet bir ncUCt')'C vara
cağına emin olmak mumk n ı;: ru mu · 
,.or. Amerıka'd.ıkı Pa ma h: ndıralı U· 

pu.rlıırın satın alınması ıe el bum de he
tıüz kati safhaya 1:1rmemı ı r F kaı hu· 
tuft hunlara mukabil Frıın a ıle muharıf)
ı.rin nıalüma.u altında )'llpıl n han 1 ran· 
ınz varurlarının tııratımı d ın kiralarım~· 
• muzakerelerı k ti ve m bet l-ır neıi
uye urmak ıstıdadını f{ trrmi t'r. F • 
kat h~u~ kati ve mu peı n tıct') e 'ar • 
ıın11 drfildır. faale ef son h d sele ın 1 u 
ııımıze zarar ~rmesı ıhum i ç \aur 
Şayet muvaffalc oluruk heı.ıen m mle • 
lreneki huid;n stokunu h ll'mhe çıılı· 
fll"&iır. Bu bôı;le olmakla beraber )'llr· 
clımların yapılmamasını 'e uın rbnn te
ıının ~ilm~esını ö o ınd b !undur • 
111.K ve sı.rfiyatı on.1 '"Ore taru:ım ~tmek 
her halde ihtiyatlı ve he5aplı bir hare • 
ilenir. 

c) .,.;. 25 ler. Hububat hakkında 
"' 25 k.ara.rını alırken hu )'llzden ehmi 

Köylü borcunu ödüyor 
""> lu horcl;ındığı nııkıarı hi1i mem· 

nun e<:liı i bir ıarıda muncıuAmıın o.le • 
mekıetlır 1'o) hımın hcm;landığı mikt:ı· 
rın azlığından dojCan Mt<l;,e,; km lunun 
horrunu munıv.aman 11tJı'l1l<'lı;tc olnıa~ı 
hU)'\ k ni..l~te izale rtmi,tir. Son ı.irkaç 
il) İçinde har~ro de ('iO) hin tnna )'ll· 

kın hu :.by ~ıirııik nugun, hubuhat vıı-
7i}(.'(imiz endişderimi1i kmnen 11 llfi t"t· 
mrkle N.>raht"r hı>r (eşit fi,;ıt m:ınc' ra"t· 
n.;ı mır<ıııı !tir şd.:ilde d<-l:iltlir. 

Gnriilıı)M ki, bu "'" 2S ltt, t'linıi1e 
her (c~iı mane,r,l\ı nı•ml\ıı nıu<;aiı hir 
mikı:ır \ermemi tir. llu ),mll'n \C hir clt 
himz <" H~ ıır1cttiiiim, llt"lf'lliw lerin ol 
(U<\17 \e hl'<:ı~ız talq•ltri ) iiııındl'n hııi::· 

da> fİ\~tları almıı Hiriinııı~ııır. 1 ih .ıki 
l'limiı 1 ki nıikı.ırla rhau)a nıiıdahalc 
c.-ınıi~ ol<a)clık. finılarıla I{<'~;, i hir sıı • 
lih \'ar:ıt ıhilrl"!'l.ıik. rakaı hiı ht illi \'.ll' 
matlık. \'l' elinıi1<leki hııt>ıJ>aıı, ıhlı.ı ka 
r:ı ,ll'lln için ~:ıklama\ ı t< rt ih l'ııil.: 1 a • 
k.ıt hıı i ıiur df'\Tcsİ cle,nm Nlcri.:rn f,. 
m'r, l<tnnhul, nl.:ııra \C 7ofwul.!.1k icio 
kl'rl<!ılC'rinr hııi:da\ 11~1 ıriki h11<"'unda 
ıc-<Jı.it rııi~ mi7 ınrilı ) ıklasmmı 'c I><•> 
lece \eni hir firar arınıa•ı tchlih<i kcn· 
dini hi<<rrıirmİ\'C ha tadı. llıınıı onlmwk 
irin r 1 k:lrlık ntJ>ın~k 1:ırıırNiı>i ılıır • 
dıı\: \C hıı ~hirlerc l:bım olan hu,V..la\I, 
I('(') i1 rdct>ilrl't'j(inıi1 hir fi)"111a 'c .. ı.:ı 
k~Hıl:ırla "rnıC\ i n• hunu im'-'" ha.ıl 
oldı k~ ı •rriıMt pi)'a :ı.J.ın alarak hir ıll'· 

' C\e kaciar k;ınama\ı mııvıtfık ı:11r<l11k 
rı.;, ı,.c hu <l'hirlerin ,nl.:ıiı h ıli ,..,.ı;, .. 
de obn in anlarına '\(10 ıcr:ını <~ıneıci 

'I 'I """" fo1la<i) le l ı kunısa H~lirınh" 
h:ı•h lık. 

Gt>rck h\ı ~irlcrı.11', ~t"rf'k tli":f't' ~· 
1-ıirl('rdc ıechiı rdilı•n ve tl"hiı e.lılmf'k· 
te nl ın •el' l;ı"ınıı hir ho~ıık mİIH>nıı ''<' 
rec k nl ın. ılar •e •ahit in.ılı \lltant:b• 
ırn r•ki ııoız lh ııtl" ıo\;m~, un ''f'\'P 

hııird:n '"'"';'" h~cl11lık •e hu ,,.ı.ı~ <i<'· 
•anı l'lnıek k•rarınchı ıı. 

Butım hu lı('qrlar, <"l<lt-li lıııhuhaı 
rııl'\etKh na 'e hir Ô< \ifıcidın mutl'l.ıald 
ıbcağınıızın c;ılı•iline ıl l) anııor. llıı .,,. 
retle h<"'At>lar 11c11 ucun:ı anrnk ılenl; J:<'· 
Iİ)or a)"C't haricin lıuii<lı> ) ardımı de< • 
'am eder, l.:ıi)lu m:ıL:ul fi,ııtlarla huhu • 
hnıtnı •aıaroı;ı, •C'fl<") i u "'"ın<ı ile RtÇİr· 

nıd.: ''e he5ahıı konulmamıs bazı darlık· 
!arı herıaraf etmek nnınıkun olacaktır. 
1 akaı ıaluil<le muşkilat t•lur, haricın bui· 
ıla) > ar<lımı ılMam cııııeı~ \'C)'ll hariçıen 
h111m ıroıin etmcmız ıııun&aın olmaz •c 
)<.-ni, )t·ııi ilııİ)ilÇlar ı.c zaruretler kar
~mn<la 1,;alacak olurı..ık, t'fl ~rı ıc<lhırl<· 
re l:ı.a.ş '\urmııkıan :ı la ı;ekinmİ)e<eı.:Jl 
Her halukirJa bir hıu,'Uk milyon cnıırın
da gıırdiı •umıız bu dar ve sahu gelırlı 
•aıaod~ıl.ın asla Mkııwıtla l>tnıknıı)a<a· 
ıiı1. (füuo SC$ltri) 

3 - Bl 1 C.l R 
Buhranın \'e rahalılıJCın en aııır ) uku

ııu ın~ınıakıa olan dar •e ,ahiı JCcl rli va
laJı<\;ıılara \OK lK:UZ fı)aıla hul,ı:ur ı.er • 
nu°" kararını aldık. Bulgurlar haıırlan· 
)~)r ve ) c,l,;üııu 1 ~ • 16 mıl)un kı loru aıa· 
ı.ı.k. Öyle anıyoruz ki, ~ nufu~lu Nr 
aı it')'<', lıe-r 3) beş kilo hulı:ur \ermek 
inıkiınıııı elde OOft'<"J:17. Hu Htıkamctıc 
) aı•ı l~ııı nı<",aİ h ) lı ı lerlemı ıı r. Ordu da 
kendi hulı-•unlrl'lı R) rıca hanrl.ınıakıa • 
dır. 

4 - PlıdNÇ 
Pirinç •(İn 8) nı ŞC)'i duıünt!uk. llfrnı

lrk<"ı <l:ıhiliııık-4.;i pirın\lcrin " 0 l 'i ini 
t.ıı ın ctııı.: ıııiz Hratla, huhuhaııa olcluı,'lı 
ı-'lhi, saıın nlıınru1. Bu ririocın bır ı.:,. • 
ıııını ordu),ı, mıilıim hir k"mını ıla İ•a· 
h.ılılık kıırlıınlarına, ınal ot.luı-'I• fi}aıl.ı 
d.ıı<ııaca •ız. 1 ntll}<)ruı ki, kerı<lılerine \c· 
ret gımiı ı•irin( in mıktan, hulgurun ru
hm nd.:ın a.1 olnıı).ıcakıır. 

S - ,,\(, MhlllSİ 
lkı11:uıı mrnıltkcıcc m~..,rnı )il• lnıh· 

ranı, ,ı;::ırıı• oı.lu~ıı kaıl;ır ) 11 lır. Da 
ha dıın, ıııemltkeııc thenınıı)ctlı h r n) 

tin ).tgı stoku hıılıırKluı.:ıınu h rkcs hılı· 
)orı.lu. 'ıı'-1.ışan )eri •ene mah•ulunun 
de fona acl.lt~lılm< nıt ı tirını cltlı ı il) 

ll'nı)ord\I. Ili» le oldııgu halıft, ıın )a 
{:ı fİ)11ılıırı hinhnhirc fırlnılı. 1111 fırlt· 

)l~ın ı:unalıını ıla, htıı:dJ) \c dıı:cr ı:ıd ı 
nı ı.ld< lı-rınc )"klrnıd, i•Iİ)orlar. llıı id 
dıa <lııJ:nı ııt•a)dı, >·•~ılan sonr.ı hirtr 
ı:ıda olan W)tİıı ) ıı:ı ı:ıhi ıııııhinı hir 
k1'nıı lınue ~ık.ırıl.ın ıuiım H fınt:lı ın 
da )'llj! fi).tll ırını lıi\ dcı:ıhc ı:ıkılıoeııııt 
•İ İı abetlı nli. 1 blbıı:ld, hu iki nı:ıJı,uhi • 
nııi1iin Iİ\.111, ılii:ı·rltrİnc n11.lrın ılıı uk 
olın.akra <le•.ıın NIİ),lr. Onıın ıçin, 1e) • 
ıin )ai:ı fhıııının nıuh:ıl.,ı:alı fırla> ,,ının 
ı:ıın,ıhı, •:tılı ll' hu i•in ı.:eniş rnik} ısta ıİ· 

rnrı ıini ).ıp.ın malıdm in ,ırıl ırn niııir 'e 
'erdiklı:ri •oılt~c ra.ı:rntTı hu (cn.alıı:ı 
)llJ>mı !.ar lır Bunu, her lı.ıkit unutma • 
nH)a ~ ılış.u. Pız. (llravcı <c•lcri). 

iliz )'lig hııhranıııı )Cnmck için, şu 
t~lf>irlcri ıılı\Onız. 

a) l>c.., lcıin mııamde 'cnhi ol:ırak 
.ılnıakt,ı ııldu/'.:ıı ' 1 1 <!, ~ l.ırı, lııınd.ın •on· 
ra il) nrn )11.0:: ala•11ıı11 'e hunun için ka· 
nıın 1 İ) iha~ı Mı di•c verilıli 

h) Zntin )'&İ(ı ı.e Nmuk • i:ı malı 
"ulunun r ı~ ini de, ıe<;hit ctıiı 'mi1 hiı 
firıııa )':tnİ, RO kuruJ;ı •aıın a1rn \,: ı ~·· 
rını 'l'rdık Bu l• l l;ı elimi "· - il mi r 
kilo )'llİi S:•'(« cı:irıi unıiılt~li)ı llu 
1111111,ı lwralx-r, hir ıar.ılı ın ıınJııın ı ııı 
ilırİ)annı hl'$ıl:ırkrn, dıj;cr ı ırııfı:m 
huhran.lıın l'fl ı;ok ımraf) dU\a 
1 (.CHl 000 v;uırn<laşın •'1kıınu hnfıfletmı 

'"' ~ıılı,acR.f!ı1. V~ret:climİ7: )'3İttn fİ)'lllt 
mali~ fiuıı olR<'llk ve htr RılC\e her 
a' hir kilıwlan fazlı 7(')'1İn yaj;ı Vt')'a tur 
uğı vcril«"l'kıir. 

$eker meselesi 
r. - ŞI Ki R :\fi Si 1 F.Sf 
~h"\oıdu ıamamf'l1 Hukümct elinde 

lıo.ılunma~ııııı rağmf'll, ,dçer i,i, mf'mle • 
kette seri adımlarla bir buhrana dojnı 
kı~makıııclır. Çünkü, 

a) Tüddyc'dc İstJhlik edilen şeker 
milctan, 50ll ~eme ıııo mıl)'On kilO)'ll 
geçmişıir. 

h) Bu !'<:OC.', ko> lun1111ün eline hoka 
para gt..,;ıi.ı:i i<;iıı isıilıllkin 100 mil)~)f)U 
çok a~aı .ıJ1ı mulı:tkkaku r, 

d llu <;ene ~t·r ma.lı'9lıli.ımluün 50 
nul)on kilo~ ll hul.ahilmesini adeta llltııl· 
nunt)<'tlc karşılı) rngı1. 

d) l lariçıt'n şı ker ıetl ırıki imk:lnl.ırı, 
gun ı.:qtik\t" za) ıflanıakıadır. Bu lı~i
katleri hctkes hildigi için, memlt4'eııe 
şeker saıışıııı ~i i gıhi sefbc.>t bıraka· 
cak olur,ak, birkaç hafta ~onra, hasıal.u 
i~;n hılc 1cker bulmak nıumkıın ıılmı)a· 
cakıır. lşıe, hu hakikatlc·ri ı:iımnu11<I< 
nnan llUl.:umcıinıiz, mulı,ıkkak bir hulı 
ranı hir derecC)e kadar k."Hşılamak için 
şu tc<lhirlcri ıtlrnakıa muı.ıhık kalnıı~ıır: 

a) Ruhrandan mu~t ırİf) olan 
l.(ı<I0.000 'atandaµ huı:unku fİ\ aıla her 
ar nüflH ~ına (.00 gram Ştker dağıt -
nııtı:, 

h) Gel fi ek !lieflC pııncıtr miktarını arı· 
tırmak \c pancar ~ifıı;i•ini dt• men nun 
t tmck için, onların hu sene ı: ıınlıkleri 
h<r 100 kıJn ı•ancıır İçin, ktnd lcnn< hi· 
rer k'lo ~l'ker \ermek j,ıİ\onu. 

Ger ye 30 nıilyıııı kılo ker knlı -
:ııor J.u nııktar memleket ıhtiyııcıııın 
lı le lılr ııi te kıl etıneltteılir; işin bu 
du ın iti ı okt ı ıı bu anı kadar ço • 
zemeılık 

7 KUMAŞ l\IF.SEI.ESl : 
Bug in, bu ı hakkıııda a 11.ılıın e. 

Jıat,ıaıı kula " d 1 an cum. 
nlarılır: El tez ahi rııa• ı a • 
ı lac k <lcreceıl artı) ot. J~ -
rt lı z ahı nlun kını eler ko. 
zen ııı oluy<ırl ır Hatt ı iki 

tez ıhı la ı b r adam, b ın n lı • 
tırııı:ık lu ı murıu <ahı <lıı) n ak ı ın, 
keııılı ıı e çok ucııza verilen iplılt • 
lerl atmak ııuret ıyle, rahat r ılıat 
gc ç ıı ) or Çok uruza verıleıı Devlet 
kun ları, elden ..ıe ı;e"eı ek, dllı t 
be mı lı dalr.ı p:ıhnlı hall,a saıılı' or. 
Ka?.ııncın 1> ly iki ıf;U bir ı;ıık suyls • 
tım:ıllere yol arı~or. Acaba, b ı kala. 
rınııı hnk ız ~ere kazaııılıkları bu 
par~ları Dc\•le~e kn7.:ındırıı ı, ıhıhn 
İ\•ı ol ıln?. mı? Bıt ı:!i1lerin, herhangi 
hır hnklkali ifaıle cttlglne 1 phe yok
tur. Bııglln Devlet el nde 1 Iİ\ en 
mlıc eleriıı pek ço u z rarla i -
ler lıır vaziyet•· ıl ıRmlı tılr. Bu yolıla 
rlev:ım, h zi kanaıının ı Zı•r nrık rh 
kar ı k r 1\3 bırakar.a r kndar lkti
snıli mezhebimiz olan clevleıdl iti ele 
hı rpalıv ıraj'.\'ı icin l"Ok telılikeliılir. 
Hıın:ı r mC'n, b 0 z D<>vlet ı l•·rlıııle, 
b r r ~ intlb kına ~itn eııln. claha 
m:ıhz ır u olıln ıına kanii., Onıın i -
l"İıı, mııe e elerlmiıl, aıle<'e zararla 
i lı-r bir hnlılen ı;ıkRrma' ı, l'nk m h
clut ve m ltc·vnzf bir k"rl ı iki ifa et • 
mC' i. !:ıha clo ru hir vol :t'I; 1\ or ız 
Onun i<"iıı, el 4 rne·I ılalıR vivıı le 1 k. 
sim ve tı V7.i 'ollarıııın tRI hınıla 
ri •• r 1., Neıekım. bumlan nnra 
kurııumıv <"alı 11-:ımız 1 r.oo ooo va. 
1:-ı ,, pııra ız vtrilecek mil lnr 
l1'1rl<'

0 

de. tıırafımızrlııı tı ımi• ı-ılilrı -
rek k ı ., ıhlh Rc:mı reıtml flvntl11r. 
ia. e l ll!'riı e ııı ll'm ve "nnl rolliı 
vnl 1 ı t-mİnl' <":tlı ae "17. c;,.rı kıı • 
lnnlar İC'in ılnhR emlıı bir yolılan a. 
rnmı\; :ıı 1 ' m t lı reifz, 

Kömür meselesi 
8 - KÖMÜR MESELESİ ı 
Bu in, her tarafta bir kömllr sı

kıntıııı hıs olunuyor. Geçen sene kı
"1, 250 b ı tonıuk hiı Rtokla glmıie
tik. l:sn se, ;(İ to'k muz 50 bin ton 
bile ileğılılı. Bıırıılan ba ka lmrnrlifer 
rınkt yatının .ırtın:ıeı, fabrikaların ıı:e-

ce, gUnı!Uz çalışmalıırr ve klimUr Is.. J ruz. B'lllkis. elimizıo iıt?.kAnlar e-ec:-ı Kayma.tcıunl.!!l' 
tihsal eden iletler n hlr az daha. ,,p. tlkc;e. v receP;lmlz maıların mikta • dar veya Ma m 
:a.nnı::sı. komUr" ol:ııo ıhliYtlcı her 1 nnı ve nevini arttımııı.k. ço~altmak •ems 1 ed r 
ı.un arllırmnktaılır Bunlar. geı;en se- ı \'t bugtin için tııthik sahasın• leş •

1 
tarafından n lı rı f:'d im 

rırye ııa:r~uan za\•ıf yerlerlnılulir. kıl eden, hır buı;uk, ik mil •onluk lf:'d ye T!care Od 
Kuvvetli ) eri erimi,, de "'ınlarclır : '\'alanılaş mlktannı c:otal•mak erne • dası Aza an m 

n) Geçen ene, kom lr oc k'arı 'ki l lınıleyı:-: F.lverir kı, 'enı ımkA.nlar, Bu kom sYOn 
nv ı~lıvPınc:r. ıırr 1 "le elmiş•i. Bu yeni i;-ıl kll're yol aı;sın. katJ 'liC n hald r 

~enr avııı halin • ı~re ldüs etmerr.esl Bu şıerın hnricı de kalan yerler. t b t v 
ı 111 dal1'1 teılb rlı;.-ız de ele ·l lan başı boo bırakmıya -

b) F'ıı m ıh·m könıllr o<'R' lıırı, cağız. Az çok faydasına emin oldu • 
bir kaç ılıneı.1en "ecen bir dekovil r:ıımuz herhallJi:i bir kararı almakta 
haltı ile limana .ve şltne~•l.ifere ha~- asli teredrlUt etmlyecel\l;i:ı:. 
l:ınıyor. Bu 1 , kanunusaııı ıı;in•le bit-1 
mi~ olacaklır. y 1 k • • 

I') Bu , neye k ıılnr, kı ın kömür ar 1 YeJQISI 
alını)' t giıleıı \'t!Jlllrlar dalı:alı hıı'lıa- ı 
larılıı hannar:ık yerleri olmaılı~ı i in, 9 _ v ARLIK VERGİSİ 1 ı erıııl varını hırııkarak İıılaııh•ıl'a 
ıluıılh orl ır \'e hoylel"e cok kıymetli, 
Pok ;ı:aıııan lrn~ heıllyorlarılı. Bu senC', 
J;:re li linıa ıtnı kısmen ll'nılzleltik 
llö\ lece fırtııı~n ıı tuhılnn lwnı!lr 
\'ap ırlnrıııa, harııınrnk hir linı ııı te
mi ıı l'\'leılik \'e vakii lc:ıyhmın füıll. 
ne el'mivc t~lıstık, Riıliin hıırılara 
r en, kcim lr bıılıraııı hert;ırnf r. 
ılıl,.n•,.z e ki, eılılen h erel\'I anfo'!ıl. 
ııı ıl,•Rıhr. ~bııılır 8'11 fi, ıılrııııı 1 ıhıliıli 
idıı IPılhirl~r 1ı ızırlaılık. 

Kömıır ı ııule, eıı mlıhını bır mc e. ııtnk ılır tere ilii" ara·ıırk• rı hıı hlı
le ıle, fı)at ıııe ele ııllr. :l.oıı ulclak \ilk ~ara\ı ılın al elnıek billahi ılo -
nı:ııleıılerı, bir ltaf' eneılir zaı arla i -ı ı ıı olma ılı. Onuıı lı ııı ıli er ı lqle 
lıytıı bir nı ıc ı·ııe halıııl alnıı tır. hcr.ıbcr bllllın ılıl<k ıL ve ıhlimıımı. 
K ıç ıktcıı ha lı~aıı b ı z rar, bu ene mızı hu ara ıı :llıııle loplnma' ı ve 
tahaııınıul eılılnıez bır ~ckun0; var - bir ilaç b ıtnıayı en ön•le e u1 bir 
nıı ıır. Mııe c. cyı bundan kurtar •. vazife sayılı t Bıı i i• in tek yol te· 
ıııak ,, ııı, fıjııılara zam )apnıak za. ıla\ lıle l'ıl< 111 paranın bir kumıını ver
nıretını ılu) U\'oruz. ı-;ı~ c vm koıııur, J!I olarnk er· cel,mekten lharcllir. 
l>c\I t n ue c elcrıı e, toı u 11 lıra. Vı bu "erı nlı ba lı<"a harp yıllnrın. 
)a, hu usi rrılıc sc elere ıll' 9 Jclıııur: ıln çok ıııııra knzaıımış olaı lrnlnn 
lırnya verilı~or. lleııı ııı ıe. cscvi ) ıpılrr:ılıılır. \'e \'alııı:ı; hlr ıl<'f ıya 
z ır.11 larılnn kıırtnrn nk, hem ılc u - m:ıl>•mq olar;ık nlınııı:ılıılır Bu mil -
fak b r ııııortı m ın temin ı imek f. l ıhazalarn lıin:ıen hu i için bir ka· 
ı;ın, bu fl\allnrı 21 lira\a çılcaı ı:ık nırıı l.h ıhası t:ıktllm e:lık l'zun te~
kıılıcl ıııcltı e olılıı ııııa k ni olıluk. 1-iklrrıleıı • .. ra hazırlanan bu kmııın 
T>alıa zivaıle ı ııınak \'C ı ıı mnk 1 in l\'ih:l!ı• hn ltr·a ur nıatral:•<ııı para 
kııll nıınn kıık könı ırlerıniı fıyatla • lıınlıvac"lrlır P.ıı rrı:ılra'·l'\r e'1t:mml. 
rıııtl ı, b ı seııe içlıı bır de ı ıklik \et Rır<! hı,. ı=ı nlnnlır: ı•ıı • '>r'ıır:, 
" pııııyıı~a nr.. Bu 'rılılan \tık arıda Pnılak ve akar: Rahipleri, blıvlık çift. 
tekrarlaılı ım l,600,4100 vaıanıl::ışa, l'İlerılir. 
kom!lr te•l~rık elın• leri volunu rıııım. 
klı• olılıı,..ıı kaılar açılt tuta<'at!'ız. 

~================================:===================================================================================-=:-=-:=======================~ 

Bugün saat 16 ya kadar 
Radyo ve Telgraflarla 

Alman orduları 
İşgal altında bulunmıyan 

Fransa topraklarına 

yürüme emri aldılar 
Lond1"A, 11 a.a. - Alman kont1"olü altında bulunan Paria 

radyosunun bildirdiğine göre, Hitler, alman orduıuna itsal 
altmd" bulunmıyan fransız topraklarına yÜriİmeaİni em!'et· 
mittir. 

ÇÖLDE 
yolunu şaşıran 

onbinlerce 
İtalyan ~skeri 

ÖLÜYOR 
Lnndnı, 11 ,... - n;ıil lail ~ne· 

tesinın 1'ahıre dekı h ı mı mu ha.hırı hil 
diri)"l'lr: R(')mmel ın ç ide <ı ıı:ıılran tu • 
lheftıni il('. !nm 7 " vıı~ll.Hll bırakmış ol· 
mı"ı rnndern b r ordun n h.ı~ına ada 
ıe!nıMık hir fl'llkı:t do rm~k uzeredır 

EZAİR'de 
Petain Umumi 
Villye güvenini 

teyid etti 
Vichy, il a a. - Ofi aiarKının verdi· 

ği bir habere ııore Mareşal P.ıain Ce • 
zair umumi vılİ\İ Gmeral Oılıel e hir 
telıtraf çekerek ken<füi ha&ckında hole • 
mekte olduğu itimadı teridetmiı ve kl!'n· 
dı~ine mukınem<"I<' devıırn rtm~i ı~ın 
, ermiş olduğu talimata riayec et~ini 
hıld rmi1tir. 

Cezair umumi valisi 
idareyi ele aldı 

Vich) 11 a a. - C:euir umum vıılM 
CM.tel C~sıantin'e' giderek Cttair'in i. 
<ia,,.•ini ele almı,ttr. 

On hınlf'rct ıtalrın a kcrı ıe lim olmak A 'd 
lcin nıutıefık kııııluın! nltrcc ara, • v r u p a a 
11rdıkun sonra um~mı le llıırını şa • ı 
tınnı$ hir halde açlıkıan \'e su<uzlukıan • 

aıtCcıedır 

2ncicephe 
Vaşinaton. 11 a.a. - M. RU2V•lt ve 

ç rçil Avrupa da ikinci cephenin sele • 
cek NMden ,....,.tJ ~jıaa ka· 
ru~. 

Mrl. Petain 
Bütün fransızlara 

hittôbetti 
Fransa' dan baıka bir 
düıüncesi olmıyan 

Mareıalinize güveniniz 
Vicil}, 11 a.a. - Mareşa1 Peıain dun 

akşam radroda fransız milletine ap,i:11la· 
ki hiu:bedc huluıımu>tur: 

"- Fran_\ızlar, 

Haraıımın en 1.'Iİm glınlerini }':lşanıı~ 
olduğumu zanncdirordum. Bul{ılnkıi \3• 

zi)>et hana ı 9<f0 vazı)'\'tini hacı rlaııı,ır. 
Fransı7lat, 

Siıden t"tı hüyıilc "ıkiıneti i~Iİ),")ntm. 
Şimal Afrika'da alıkoııulan 'Amiral D.ır· 
lan'ın yoklui(u0tla dtniz, kara ve lı;na 

ku•1o-veılerinin ba~onıuuınlığını elime al· 
dım. 

Vatamn şerefi 'c konınma;;ı İı,;İn iilcn 
ve olmekte olan clcnlrdkrimizi, askerle
rimizi ve tanıı.re<ilerimiri selimlanm. 

Aıı;wıııanın ve imı•araıorluğun Imn· 
•ırları, 

Fransa'clan !Y.ışb hir diişün~i olmı· 
)an mare,alini1c iıimat ediniz." 
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NAS1T ULUG 
ULUS Bıwm@V! ANKARA 
~ UCA!QM§JL CJi 

gelen dış 
Portekiz' de i~ 

kargaıahklar 
I.i honne, 11 a.a. - Diario da \fıuıha 

ı;;ızeı~i. şimal Afr~ hadiseleri ile l'ot" 
ttkizin lluruıııu haı..kında ııc~rcııiği hir 
)'3zıd:ı $<•}'le di)or: 

lngillz ve Amerikan hükUmet -
lerintn memlsketirı bitarafhğına ve 
hlıkUmranlık hLLklarıııa riayet eclılc -
ceğine dair vermiş olclukları temi ~ 
nAla ra •men harp Pasifık'te Portekiz 
nıllstemlekelerine kaılnr getirilılik • 
len 11oııra şimdi hııılutlarımıza clnha 
zly;ıcle yakla mış bulunuyor. 

Portekizlileri biribirlerine baj:l'lı
yan milli birlik bağlarının aha sıkı 
bir surette sarmak zamanı gelmiş -
tir. S on gilnlerıle yapılmı bazı nU -
mu•i ler memleketin el hlli sıılhuna 
ve 

0

milll nlzamımıza kar:ıı ynpılmı§ 
suykaRllrrıllr. Ru gibi caniyane ha -
reketlerlıı komllnt tlerin tahrikleri 
nl'ticıesinıle ynpılılığıııa Uphe yok -
ıur. Snvyetler blltlln ılllıl\ afla ihtl • 
ıaı çıkıırmak mııksaıllvlc kıırılnklrırı 
le kil tın bir gllıı lrull nmak Uzerc 
lıer tarafta lteııılilerlne Alet olarak 11-

thmlar bulmuşlarılır. Bu aılaml:ır 
mııhldir menıleketlerıle mitn m:ıhi
vellı· ııö terilen hRZJ knmllni!ıt leş -
kllii•ınıl'a gizil faallyelte butıınmak
taılırl r. 

Berlin gazetelerinin 
M. Çör~il i~in yazdıktan 

Rerlin, 11 a.:a. - Alman ,ı:a7eccfon 
iıı •ifü h l•H,kiJi M. Çı>rçil'in cl11n :ıkşa•n 
1.ondr:& llel<"<Iİ> e Heiıfain zİ) afctind(• süv
l('(li~i nutukıan kuaca halıS<'dinular. (,a. 
ıetelcr l>tı muhıaur ):tzıl rın<la Çorçil'fo 
hir ~ininu hilhu~a hclirtmtkıCllirlcr. in· 
ııili~ B ·~vekili kendisini Ruıvelt'in faal 
,e i guzar mümessili olarak ta...-sH et • 
nıişti r. Ga1etclcrin ıd>Arin. ettirdiği diğ.r 
bir nokta ela Çorcil'in $Ilı ~oılcridir: 

Ren fngiltere ile ingili7. İmj'aratıH · 
luğunun wfiyesine neza.rec eunek için 

1*DÜl9--

Bu taarruz 
geçen ağustos'ta 

kararlaşmıştı 
Va lngton, ı ı a.a. - Şimal Afrika 

Jıarcketleriıııleıı h ıhs~ıleıı Mr. Ruz -
velt inıılı yapılmaltt~ olnıı ıa .. rrn -
zuıı gı çen uğu tos ayırıcla kararlq -
tırılnıı. olıluğunu bilıllrmiştJr. 

Fransa'daki Amerikan 
menfaatlerini lsviçre 

himaye edecek 
BC't ne, 11 :ı.a. - Hesml'n bilıllril

diğiııe gijre, Amerika Birleşik Dev -
!etleri lıilkllınetınin talebi ve V l<'hY 
lliıkllmrtiııln ılc muvafakati (l:ı.:erine 
İB\'İÇre Fraıısa'ılaki Anıerlkım men
!aatlerlnin hiıııayeııiııl üzerine alnııJ· 
tıı. 

Haiti ve Küba Vichy 
ile münasebeti kestiler 
Pari , il a.a. Ofi ai ınsmırı •crdi;ti 

bir halıe e ~uf'l' llaiu Cuırihurıyeti Fran· 
sa ile munıuehctlcr· nı k n~tır. 

* n..~ • Au , ı ı a a 
hurrei.J M. Buıı ta \ lı 

Küba lı\ikun-.cıi 
heılerin kesilnı ol ı ou 1 1 1 rnıı1'ır. 

Amerikan gazetecileri 
Vichy'den uzaklaştırılıyor 
Parls, 11 a.a. - Vıch) d bulu -

ııaıı Amerikan gazetecıl ri bugün 
ö •lecleıı sonra Vichy'ıleıı 2<> kilonıet -
re uzakta Clıatel·Guyon'ıı nakleilıle -
cckh rılir. Amerikan gazetecileri, 
kenilileriııe ılevamtı bir ikamet yeri 
gö!!t erlince~ e katlar orada. kalacak -
larılır. 

İngiliz ve Amerikan 
uçakları Tulon'a taarruz 

ettiler 

Paris, 11 a.a. - 0!1 ajansının al. 
dığı bir halıl'rC 1:öre in.ıdliz ve ame
rikan uçakları eltin gece ııaRt 23 e 
doğru To~on limanı ilzerinrle uç -
muılardır. Uçaksavar bataryaları 

falı><•l.t seçmi,ur, 

haberler 
SON 
- -
DAKİKA 

Alman'lar Tunus'a 
aske"r çıkardılar 

Lond""• 11 a.a. - R...,,en biJdir:ildiğine göre almanlar 
Tunus'a asker çdcannrtlanlrr. 

Alman aakerleri tayyaT"elerle tatmmrfhr. ltıal tedrici bir 
surette 80ll birkaç gÜn içinde olmU§tur. 
jl!Q aTSOPOSOllOS?ntılti'.PO?PSOll?OSOOn--... 

Bir gemi 
kafilesine 

hücum 
Loııılra, 10 a.a. - Amirallik Dai

reslnın tı bliği : 

Kıyı kuvvetlerimize mensup harp 
gemlleri rllın gece Tnrııclıellinı ıa • 
çıkla.rııııla himaye altııırla giden bir 

dl}fman kafılesinc hticum eerek or
ta btlyUkluktc bir petrol gemisini 

torpllleıııi lir. Mllleaılıli himaye ge -
miıdne mermiler lııl\be ı ttir lmiştır. 

Torpil alan seri botlarımı?. hllcum -
tarını pek yakıııılıın ynpmış olnr.ıla -

Tunus Umumi 

Vôlisi Amerika 

hatları içinde 
Tunus umumi valisi 

Londrı 1 ı ıa 
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