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PULLUGA GiDiŞ DENiZ====ı 
~r---- Alınacak tedbir---~ 

Köylülere, filtçilere ucuz liyatla pulluk tedarik etmek 
vazilesini üzerine alan müeuue, iptida memleketimiz. 
de mevcut pulluk tiplerinden her birinin hangi bölge. 
lerde kullanılabileceği hakkında tetkikler yapmalıdır. 
lfe yaramaz. tipten bir pulluk göndermek, kQf yapar. 

\\~ ken göz çıkarmak nevinden bir hareket olur 
~ _______J 

Yazan : AsUK Us 
Ctimhurlyet hiikümetf zirai fs. 

tihsal hayatımızda bir inkılip ya. 
!'atacak mühim bir karar alwıştır. 
!sea karar memleketin her neresin.. 
4e olnraa olsan bütün ~lltçDerln 
11rmi beter liraya birer po\Joğa 
-.ı..ip olabilmeleri lçlo de,·let ha
.,_e1.inden fedakirlık etmektir. 

Tllrk çift.çilerlnln kal'Maben 
'-atıarak he rtaralta poJlokJa top. 
~ i'leyebllmelerl lfln bu 
'-rzda bir pardon er~ memleke
tiwaıbin zirai kalkınması üzerinde 
~ lyfJikler yapaçaktn. Cöm. 
~et maUyesfnce bu yolda ya.
Ptlac-ak fed&klrJık zamanla mlJli 
latihsıtlde görül8ı faz.bhkt&n ver. 
gı tekHndt1 yine devlet ha7.ineshıc 
41.~. Bunda bWm hiç JÜP· "-iz yoktur. 
Şa bdu var ki hllk(\met(e ah

'- glzel karardan en ima bir 
'-inan içinde en (ok fayda netice
"'- ftl'abl'mek için tatbikatta 
~ edllme9hıl gerektiren bir 
'°'rta vardır. Ba nokta da hlilrii
lbet..;f" tedarik edilip riftçilere en 
-...,, bir fiyatla dağıtılacak olan 
hllakla.rm ancak ite yarayablle. 
tptt yerlue gönderilmesldlr. 

IUr kaç yıl evvel Çoruh vlliye. 
tbade tetkikat yaptığını bir IJ1'8(fa 

'r..nı Veki!etJ tarafmdan baıı 
•tın.• .....- Phü'lmlllilt o
~1l pallolda.nn hu bavalldekl ara. 
ti ieaplamıa uygun ohnadığmı öğ
•mittim. Bu defa dl\ Adapazarı 
'-anannda yerleştlrilodt olan ba. 
111 ınuhaclrlere verilen polJoklarm 
hnıqak demlrdea yapılmı' okları 
"-iralank i~ yarıunu hale ~el· 
dtitacı. §lkiyet edlldijini i~lt .. ...... 
~lana veralkleri ma

!Gınata göre aynı zamanda, solak, 
~eclll, sım.k iklimlerini hudutla. 
>t içinde toplamı§ otan Türkiye
''- arazi te,ekktilitı da her taraf
'- başka başJaulrr. Bu ba~kahklar 
..._.lcket.hnfzde kollanılan pulluk. 
~ cinsleri yttz eJlld.en aşağı de
L'Jdtr 

Öyle anls._,lıyor ki memleketin 
'-'ıhte1H bölgelerine pulluk gön
~ vuifesinl üzerine alını, 
•laa memurlar bu ciheti d~ünmft. 
~Jar; yahut muhtelif tipte olan 
)idınldann ı'failtılması 1,tnde her 
"'-1en!'le yuth!lhk yapıyorlar: böy
lttıkıt' pulluk t:edarlld için yapılm 
f4Mlaklrtıldarm ve emeklerin bo
" gitmesine sebep oluynrfar. 

\>ftksek vraat enstJtüsünde t'Ul
ı_,. itinde lhtkası olan profesörle 
Jı.a hahls etrafhlda konuıııtuk. Bn 
~t benim na.lime cevap· vererek 
._hat verdi: 

1 
_ _:- Memleketimizin mu'htellf yer 
._.de pulluk yapan fabrikalar 
~- Ga71 çlftliifnde, Adapa7.a
l'lada, Sökede, Bayburtta pulluk 
hıpılıyor. Bunlardan baıJka daha 
~'ka yer1erde ktiçftk bazı lmalat
~eler bulunuyor. Yalnız bo ima. 
~hanelerde memlekettmizin her 
1-aJm.c1a kull&nılabile<'fi( §ekiJde 
ı..ıııaıdar yapmala bnkin yoktur.,, 

''Z"ıra pulluğun aksamından o
"- ok demirt, kulak demiri, c:.eki 
~iri gibi pUTaJarm her biri ye. 
~ glire ba.,ka ~ka bUyUklilk
"'llll'Ge ol~ğo gibi banlarm malzc
"'-i de baS'ka cinste, başka e\'sııf
~~ Ve huosiyette olur. Bogiln mem 
~ketfmlze d~rıdan <lemlr getir
~k kabil değildir. Karabük de"''P ve ~lik fabrikamn bize an
~ muayyen evsafta \'e bUyilk-

kulaklı polJok döllme'Z lmlakh pul
loğan, dönmez kulaklı pulluk da 
diiner kulaklı puHoğun yerloi tut-
maz.,, 

Df'dl. 
Şo halde .ıntacsk tedbir basit. 

tir: KöylUlere, ~lft~ilere ucuz fi
yatla pulluk tedarik etmek va.zlfe
ı.inl özerins alan mtl8tıeıııe iptida 
memleketimizde mevcut pulluk 
tiplerinden her birinin hangi böl
gelerde '"1llanılabllettği hakkında 
tetkikler yapmalıdır; ondan !IODra 

her puJo.k tipini ancak işe yaraya. 
bile<'eğl yerlere g&ıdermelldlr: 
herhangi bir yere i,.e yaramaz tip
ten bir pallok ganderllmesi 
kaş yaparken göz çıkarmak nev
inden bir hsreket olacAğı için bu 
lşde kan!)ıkhklara mahal verflme
me,lne QOk dikkat etmelidir. 

Sinema ve tiyatro biletleri hakkında 
Dahiliye VekAletinin bir tamimi 

iSTANBUL SiNEMALARı BiLET 
OCRETLERi ARTIRILDI 

A1l1ııan, t (Valat ~)-ı Ue btr Ddlll art:mımqtı. Bam lllnem&. 
Tlyatıııo '" ıı!nema biletlerinden aım. cıl&rm bilet tkntıertne yapd&rı sam.. 
makta oWı reıdm, 90ll zam kanunu (~ann Sa. !, 8ü. 1 <U) 

10 senede 50.000 lğret· 
••~ yet1,t1rU~ca1ıı 
Maarif Vekiiinin köq ensti
tüleri hakkında beyanatı 

Bllytlk lllUM Hecllslala MTelJd 
günkü toplantısında k67 mekt.eplerl 
ve köy enatlttlleri kanonunun ınlDa.. 
kt'reelne ı.tlMaımttır. Bu MJ.naeebet. 
le Maarif Vekfllmlz 11.uan Ali Ylkıel 
jU beyanatta lııalmunuftar: 

Arkadaşlarım, 

Huzurunum getirilmJş olan ka.. 
nun partimizin ilk öğretim için 
hük<mıete vermiş olduğu direkti
fi tam, yümeyüz yerine getir
mek üzere olduğu tedbirlerin 
mO.tenm>imlerinden olan bir hu· 

' (Devama Sa. !, Sü. S de) 

2 bin 
tayyare 

:Almangaga 
hücum edecek 

Şimali Framaya hücum 
· devam ediyor 

Beynelmilel Kızılhaç delegesinin beyanatı' Fransız sahillerine 
Türkiye Britanga yapılan taarruzla-

.'/ı 'd l l ! rın tafsilatı 
mı ver ev et erı ıeke~~A.A.~~ 

tıeb11t1 nrl;,or: 

Yunan adaları halkına Kızılhaçın De~ı:.~--= :-: 
yardımı hususunda anlaştllar :~7:E 1 

Ank.&ra, t (A..A) - Buraya gelmJt olan beynelmilel Kwlhaç düı. 

geai Raym<ı0d Courvoiler Anadolu Ajanm mtım..Utne af&lıdaki beya._ 
natta bulunmuıtur: 

İa§e vaziyetleri çok acı olan Yunan adal&n lı&llmıa be)'llelmllel Kr. 
zılhaç taratmdan ya.rdmı edllmeal. t&ltarrQr etmif ve bu hwıwıta Tür
kiye hüktlmeti ile bUyUk Britaııya ve mihver devlet1eri a.rumd& bir an. 
taşma h.&II! oımuotur. Gerek Kızılay gerek mWld ve aakert Ttlrk maka_ 
matı beynelmilel Kızılhaçm bu yUkaek iDan1 hareketine gellif mlk. 
yuta kolaylık göstermektedir. Alıallalııe yardım edilecek adalar Sakız, 
Siılam, lılidilll ve Nika.rya ad&landı:r. Buralardaki aç ve muztarib halka 
660 ton muhtelit gıda ma.ddeal ile 500 çuval İngiliz unu tevsi ~k
tir. Sa.kız'& göttlrlllecek 91ya Uç Yunan vapuru Slaam ve Nlkarya'ya 

götUrUlecek ef)'& 200 tonluk yelkenli. lıfidilllye göt.11rUlece.k en& 200 toa 
Juk diğer bir yelkenli ta.rafmdan nakledilecektir. Nakliyat 1mılr Uma.. 
nmdan yapılacak ve ndaıardakl tevziat ta tamamen beynelmilel Kml. 
haç delegeal Raymond Courvoiaer'in kontrol ve nezareU altında cereyan 
edeeektir. HAien bu gıda maddelerlnln 10i& çıkanlm.am iÇln liaana bek
lenmektedir. 

mıı.trae 1"ranms wb111nde karaya 
çıkDUf, orada d1lfmam taarruz et.. 
mit ft deterlt malam&t elde etmlftlr. 
Krtaiarmuz haftt kayıplara utnııuf. 
tır. 
tzııws hava kunet.lerlne mensup 

ta:yyareler hareket ellD&IDlda kara 
•e deniz kuvntlerlnl deateklemJfhır 
ve al'det e.eaa.mıda bunları himaye 
etmiflerdtr. 

(Devatm Sa. !, Sü. 5 de) 

Pariste 
kadın 

Mahmut Esat Bozkurdun konferansı suikastçi 
SilQ'/ılı cümlıuriget Polis~e~~ ~~eş ede

rek ıkısını oldurdu 
Paıte, • (A.) - Pan. gueteıerine 

göre, nazırlar heyetinin aalı gUnQ al
llllf oldu#U bir karar üzerine Selne 
soka#t cln&yeU muelealni muh&Jre • 
me etmek Uaere devlet mahkemesi 
ta.rafmdan bir iyme komt.yonu kurul 
mU§tur. 

Clnayetio mOrettlb!, almlf olduğu 

emirlere g6re çalıp.n ve civar k6yle. 
rJn birinde öğretmenlik eden Katma. 
7.el Jıılaralııd'dir, Bu kadın bundan ev. 
vel, bir fqe dtlkklnmm önllnde ko. 
pan bir arbedede ehemmiyetli bir rol 
G,Jll&mllbr. PolfaleN atAıt ederek lkL 

illrte demir veriyor. Elde mevcut 
01-a malzemeden her yerin Jhti · 
~larma uygun poJloklar vapıla -
ltla7., Ancak Od, Uç tip pulluk ya. 
hhillyoroz. Sökedekl imalathane 
diiJane demiri pulağu yapar, Bu 
'evi pulluk o taraflarda I~ yarar. 
l"atraı iç Anadoluda, mesela Kon
ta ha\•allsinde bu pulloktan iyi 
.. tltıe almamaz. Pu1hJklsrın bl" 
~ dllz lmJaklı olur; diğer bir 
ı Mmnes kulaklıdır. DCiDeı' I 

Mahna .Ela&~ d~ ~ .e dblleylcllerl er.- ı ncı ,.,.,,.,.,>. (Devamı Ba. ı. Bil. 1 6) 

Libl/a Harbi 
Alman hava 
hücumları 

devamediyor 
lngiliz tebliğine 

·Qôre 
Almanlcır Taner' den 

tardedildi 
Kab1re, t (A.A.) - Orta Şark ln. 

gtlis umumi kararg&hmm tebUgt: 
2 haziranda alaca karanlıkta zırhlı 

Jnınetlertmlz Kn.lghtJı Brindge'ln 10 
Jıdlometre kadar ba.t:ımıda mn.tah
kem blr nokta olan Tamardan dll§ 
maıu tardetmJ§Jerdir. Almanlar, ~ 
•ftf ecıumda en u 1f tank ka7. 
betmlflerdlr. 

Keftllerimtze karfı dllD bqka blr 1~11 taarruz daba yaplln:u§ t.le de 9011U 

celmlftir. Civardakı kotlarmuz dür 
mam ren hatı&rma taamı& etmif
lerdl:r. 

8tüa tanaretertnden mQrelı:kep 
bllytllt btr kattle, Bir111hakem'e htk:um 
etnllı§ 1ae de hava lrunetıerimiz tara.. 
Cmdan muvaffakıyetle k.arfııamm,tzr. 

~Heydrih 
OldD 

Pnc.. (A.A.) - s.s. grupları 
ba.§kumandanı ve hlm&ye ldareısl reli 
vekili Heydrlhbı aldığı yaralar tealrl.. 
le vefat ettlll blldirlll;yor, Yakında 

bu husuata bir reamı teblif ne,redile. 
oektir. 

FOhrer 
na topralllanada 
llareta1 Maaaer. 
1181111'1 ziyaret etti 

BerUn, t (A..A) - Dnb, aj&Dlıs Hel 

ıdnki' de remnl olmıyan bir kaynaktan 
bılld1riyor: 

Ftlhrer, refakatinde m&re§l1l Keltel 
oıcıugu haJdıı, 711 net yıldönUmO. mL 
naaebetıyle Fin topraklannda bugQn 
marep.l Kannerheim'i ztJaret eıtmif-
ttr. 

Suaviye nasıl çatıyorlardı? 
- Türkiyenin ilk resimli gazetesinden ikinci bir karikatür· 

Buray& D&lWııL 

tiğimls k&nb.to. 
ril de dQnJdl -,yı. 

ml7.d&kl sibıl ..ıtl 

'rürkçe (ı.tan -
bW) gazetM!Dden 
alıyoruz, İat&Dbul 
gazeteal Türkiye. 
ııln ilk rea1mll ga. 
zeteırldir; bu ka.ri. 
lcatürler 1868 yılı-

-~4'~%'Jil onı yazmda ~
lnl§tır ki SU&vl o 
lariht:e Ziya ve 
Kemal De P&riae 
kaçalı blr, blr bu. 
çuk yıl oluyordu. 
&laJQmdur kf, KU. 
tUkçU Hayri' n1n 
(Be :meded kaçtı 
Ziya Beyle Suavi 
VU Kem&l) tarih 
lnısramdan da an
l8§Jlae&ğı Ozere, 
bu k&çlf 1283 de 
vukUbulmU§tu. Ka 
rikatUrün altmda 
!fil ibare okunu7or: 

( - Vah, zav&I. 
lı ! l§te böyle ha. 
vayi '§eytanlyete 
tAbl olub ardmı, 

Gfilt~li::ma~~~~~~~t!;~B 5nünıı d!l§Unme. 
yenlerin aoou ne-

damettir.) 
Realmde Ali Suavi açık bir ldtabla bir bardak, blr surahl komnUf bir 

mua 6nllnde tasvir olunuyor. Şeytanı temsil eden tuvtrle Ali Suavi ara.. 
11mdllki değnetln üzerinde (1ataııbul) yazılıdır. 

Belli kl ı.t&nbul gueteai niemleket dı§mda ba§layan aiyaat mOcadele. 
:;1 hQf g6rmtlyor; fakat bu (nedamet) kellmealnln telmlhl neye? Bir h&dl. 
sc mi var Genç Osm&nlıJar arasmcla blr ayrılığa mı işaret olunuyor? Yolt
ıSıı bir tahmin, bir temenni, bU' prop9Caııda mı? O zaman'm dedjlmdoı,. .. ı 
karpl&ftrrmadıkÇ& hQkOm koiay dellJdlr, lfubıkkek olalı ,u: Kaçuı. l!hnt". 
Y1 ~ bir b.ra Olbbe Tar, 
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Maarif Vekilinin beyana_t Harbura 
yapılan 
hiicum 

V.pıgton, 4 (A.A.) - Bahri· 
ye naztrlığı tcbllği : 

ŞJ.maa pa.sifif çevresi: DUQ Har. 
burda. f;imdi vaziyet sakindir. DUn 
Japoola.r ta.rafından yapılan lbi • 
rinci hs.vn nkmm müdafaa kabili -
yct.imizt tccrl.i.bc etmek maksa -
eliyle yapılcbğı nnlaşılmaktadır. A. 
kın csnıı.smda infilAk ve yangın 
bomtals.n a.blmışsa de, evvelce de 
bi!dirı1diği gıbl kayıplarımız hafif 
olmuş ve luıs:ı.:r g~leyememie
tir. Çıknn bazı ynngmlar sllmtle 
sönd ilrlllmiletilr. 

Es::ıs okmdmı altı eıaa.t sorun i
kncj bir du,mnn uçak dalgası da
hn ge~c de, bu grup hiç ibir 
bomba n.tm.anuştır, Bumın bir ke
~i! uçuşu olduğu sımlınaktadır. 
Düşman uÇQlda.rmm hareket nok -
taları tam olarak tayin edileme
ıni§flc do, bunun u~ak gemisi ol
duğu dü.şllniUmektediı". 

Geçen illddi.mmda bahri~~ 
zırhğı tıı.mfmdı:ın müsadere edilen 
ve d~vriye ~ olarak kuilanı -
lan lkilçük S :tere. Amerikan geml
e~ muayyeı Z3%l13I1d3n ilç hafta 
geç kalın olma.sI OOkmımdıın At
lantikt.e kfl.)i>obnuş myılmaktadrr. 
Sitem san 602 toırımto tutarın -
da bir gemi idi. 

Başka çevrelerde kayda değer 
bir olay yoıttur . .... 

Teoington, " (A.A.) - Bamn 
topla.ntımo.dıı. Duç Harbunı. kn.rvı 
yapılan taa.rruz1:s.r ha:k1mıda 5'1z 
sö,Yleycn Sthneon şöyl.c d~tlr: 

Geçen h3.fto. size hava n.kmlan
.nm ;y'Dpilmak üzere olduğunu ha -
tırlatmıştmı. Şimdi Duç Rarbura 

.. yııptlanlarm oon akm1'a.r olmndığJ. 
m ve daha lxı.'1talannı bekleme
mız Iıi.zım geldiğini ve evvelden 
1'ilcfiriyorum. 

Parıste adi 
ıaı astçller 
(Ba§tcıraft. 1 inci 3tJYfada) 

el öldürmek ve bir kaçmı yarala -
rıa.kla suçlu Uç oahıs da tevkft' edilen 
tez araamdadır, Gazetelere g&-e, cin. 

~ mahkemem gelecek hattadan iti -
htilll. oolaelerine ~arak ikarannı 
·• ?r<:ekttr. 

Eııbo.bı muhattl!c mevcut olmadık. 
!:'l, mum cezam 1st1lZam ~ btr cL 
nayet karşremda bulunulduğundan, 

ı r hakkında idam karan verile 
gnz telcr muhakkak tela.itki e-

.lar. 

a ve tlyatro
ın a tamim 

( Ba§tara.fı 1 inci sa.yf{t/.la) 
'ıru baha.ne ederek bilet U.creUerln.l 

Ankara At Yarışları 

Bu haf ta gazi koşu-
suna 12 at giriyor 
Ankara, ' (Telefonla) - At y&r'If" Heybeli 68, 6 - Yavuz ~8, 1 -

ıarmm nıtmcr bıı.tUı kO§ulıı.rı pazar Karabiber, GS, 8 - Batvan, 58, 9 -
gQnU ı9 Mayuı lpodromunda yapıla- Buket ISG,6, 10 - Deıne4 G6ılS, 11 -
caktır. Bu hattn kô§Ulara ıtmdlye ka Çobankızr, 56,15 12 - Gungadln 66,5, 
dar gtjrWınemi§ mikUı.rda at kayde_ DöRDUNOO KOŞU: 
d~Ur. Bllbusa Gazi kOŞUBU çok (Birinci lnllnU ko,WRI) 
enteresandır. Çifte bBhi8 2 • 8 1lncU tki yaomda lııgtuz taylarına malı. 
koşu!Ar yani bUytlk 1ı:ıgW: aUariylc, sus, mesafe: 1000 metre. 
Ga.zl kOfUSUııu kO§&Cak olan Uç ya· 1 - Hwnnyun, 2 - Vido, S - Ren 
~da İngiliz aUan ıı.rasmdadrr. BEŞlNCJl KOŞU: (Ç(jl koıuım) 

Giren atlar ounlardır: Dört ve daha yukan yll§takl saf. 
BmlNOl KOŞU: kan arap at ve kısraklarma mabawı. 

t)ç yaemda a.rap erkek ve die1 Mesa!e: 2400 metre. 
taylara mahsuıı, me3&fe: 1200 metre. l - Bora, 2 - Ceylan Tek, S -

1 - Blnd, 2 - Oan, 8 - Serap, Bozkurt, ' - Sava, 6 - Talı"- 6 -
4 - ımıırnoo, 5 - Oeybun, 6 - Hı. Tomurcuk, 'l - LcylA. 
ur, "l - Hakan, 8 - Heybeli, 9 - ALTINCI KOŞU: 
LOs.I, JO -r- Seyyare. Oç yqmda yanm kan lnglllz atla. 

lKt:Sot KOŞU: rma mahırus Mesafesi: 1400 metre. 
rnırt ve dsh::ı. yukan Yll§ta İngiliz Sıklet 58 kilo, 

ot vo k.ısraldara mııhBus, mesafe: 1 - Pehlivan, 2 - Aıkar. S -
2600 metre, J Kader, • - Tiryaki, 6 - l\tcnevtş. 

1 - O:ı:.clcmlr, 68 kllo, 2 - Gonca 6 - Gö:ı:.dl", 1 - Soydan, 8 - Azn 
56,5 kilo, 8 - Romans, 156,5 kilo, 4 - tan. 
Umacı, 56 kilo, 5 - Subutay 156 kilo, VEDINot KOŞU: (Herıdlkııp) 
6 - TetJş 54,5 kllo. Dört ve daha yukan yaııta yeril 
V'ÇIJNUO IWŞU: (OAzt KOŞUSU) yarmı kan İnglllz at ve kuraklar& 
Oç yqrnda yeril Mf kan lnglll.zlcrc mahsus. Mesa!e: 2000 metre. 

mahsus, mesafe: 2400 metre. ı - Al ~Oylin, 60, 2 - l"avın., 68 
ı - Şans 68. 2 - Bomba 68. S - kllo, 8 - kbruı, 66 kilo, 4 - Yıldız, 

Barbal"Otl, 68, c. - Ali Şah. 68, 5 - 58 kilo. 

Yeniden bölge ve akşam kız 
sanat okulları açıhyor 

Ankara. t (\'akıt mnlınbl.ı1rıden)

Bölge sanat okullan mevcuduna UA • 
veten Adannda açılan sanat okulun. 
dan ba§kn Eııkltıehlrde, Kayserlde, 
Çorumda, 'M.al&tyad::ı. bu sene de bf. 
rer WJge ııanat okulu açıtacalı:, Ey. 

IUlde derslere baflanaca.ktır. Bu IU. 

retle sanat okunan Myıın on dördll 
bulacaktır. Mevcut ak§"am kız sanat 
okullan eayumıa mı.veten Zonguldak, 
Adapazarı, Denizlide birer ak§am o. 
kutu açrlacaktır. 

Ankara Halkevinde ingiliz üniversite
lilerinin sergisi açılacak 

Ankara, 4 (A.A) - Haber aldığı. 
mJZa göre önUmUzdek1 cumarte.!l gü. 
nll ııaat 11 de Ankara halkevinde ın. 
g1llz tınıversiteleriyle lise, ilkokul, 

pupllc shool ve teknik okullarrııa alt 
fotoğraflar ve İngilt.crenln muhlell! 
iç maniaralarmı tesblt eden re8lmler. 
den mUrekkcp btr sergi açılacaktır. 

ikinci cephe 
mi hava 
bombardı
manları mı? 

Amerikalılara göre 
bombardıman ikinci 
cepheye yol açıyor 

Nevyork. .ı (A.A) - Kolonya ve 
Euen'e ka.Jlı yapılan toplu haldeki 
hava almılarmdan ııoııra, lklnel bir 
kara cebhesl kurmadan yaınız bava 
akmlariyle Almanyayı yenmek lmkA
nı olup olm&dıjtt burada mllnak&§n e. 
dilmektedlr. 

Amerikalı pilotlar, Amerika hava 
Jruvvetleriııln tngnız han kuvvetle • 
rile blrletmelerlnden sonra bu amaçm 
meydana g«"leblleceği fikrini göster • 
mektedirıer. 

Amerika ordusu şefierlne gelince. 
bwılar hava bombardımanlarının ikin 
ci bir cebhe için yol açtığı kanaatin. 
dedirler. 

Şark cephesinde 
!loekova, 4 (A,A.) - Lentngrno 

cephesinde vukuagelen mahalU bir 
çarpI§mada AlDlllnlar !500 ölU vermiş 
!erdir. 

Dl#er taraftan Sovyet kuvvetleri 
nlD cenuptan bir taarruza geçmiş bu 
lıımnaıan tabml.n edilmektedir. 

Hoekova, 4S (A.A,) - Kızılyıld12 

gnzetcslnde çıkan bir statlııUğe göre, 
son bir ay mrfmdn vukua gelen bavı:ı 
muharebelerinde Almanlar 1866 tay 
yare kaybetmlşlerdlr. 

Buna mukabil Ruslan tayyare ka. 
yıbı •79 dıır. 

Mareşal Tlmoçenko 
yaraıaamı, ı 

Berlln, f (A.A.) - D.N,B. 
.Aııkeı1 kaynakl&rdan alman malQ. 

mata göre 70 lncl aüvarl uımenı ile 
birlikte ea1r edUmlf olan Ruıı bqç&. 
VU§U Bogovakı marep.J Timoçenko • 
nun H&rkof muh&rebc81nde yaralan . 
dığmı beyan etml§Ur. 

Romanga 
Tekrar Tran•ilvanyayı ele 

geçirmek emelinde 
Bern, f. (A.AJ- İsviçre gazeteleri, 

Macarl.atanla Romanya .arasındaki 

münasebetleri ve §!malt Transtıvan • 
yanm Romanyaya d6nme.!l hnkkmda. 
ki Romen iddialarını mUnakaoaya 
devam etmektedir. 

Galler Tageblad §Ulllan yazıyor: 

ihracat tüccarlarının iktısat 
Vekaleti ile görüşmeleri 

Romanyanm Tranmlvanyayı tekrar 
nr ve zarar göreceklerini llerl sUrmU§ ele geçlrmok için gerek bu harpte ve Anknrn, 4 (\'nkıt mubnblrlnden)

lhracat prtrnıerl hakkında Ticaret 
vekAlett ile görüşmeler yapmak Uze-e 
şehrimize gclmie olan İstanbul ve 1z. 
mir tüccarlan :memleketleri.ne dönmüş 
terdir. Tllccıı.rlar, yaptıktan temaslar 
da ellerinde yUllsek fiyatlarla almnuı 
ihraç malları bulunduğunu, btıgün 
ayn! fiyata bu malları olamadıkları-

lerdir. gerek harpten sonra serbest kalmnğı 
Ticaret vekAletı tllcca.rlarm bu dl. Umlt ettiğl muhakkaktır. Bu 1.§te tek 

leklerinl dlnlcml§ ve lınklkaten bun- ı yol olarak IU gösterlleblllr: Romanya 
ıarm zarar görecekleri kanaatine var bugUn kendilerine karvı harp etmekte 
~tır. VekAlet tacirlerin ne mikdar olduğu davleUer sayesinde Traruıil • 
zarar etUğinı tesblt et.rafmda tetkik. vanyayı yeniden ele geçirebilmek u. 
ıer ynpmıı.ktadır, Bu tetkiklerden alt- mldlnl t.aıryor. 
nacak neticelere g6re bir karam va. 
nlacaktır. 

ı niSbetaiZ bir çeklldc art.ırdıklnrr yapı. --------------=-------------- z bin tayyare 
~an ta.hluka.t.ta.n anlO§lllDI§lri'. 

D:ılıtllyc vc.kO.leU valilere yaptığı 

b1ı' trunlın Ue Blncmacılann, :re.Bi.mlere 
yıı.pılau zamma göre, duhuliye ücret.. 
Icrini artrrmnları mtlmkUn ise de, bu 
ar~ clahıı. !azla olmaması ıAznn 
~· Belediye daim! encllmenle. 
iü1Jn Guhuliyn Ucrctıerlnln tesblt1 t. 
§&ııde tnzln uyanıl• bulunmaları icap 
etUttfnl blldlrmL,ur. 

lVeRAlet i\nından başka her belediye 
~ tÇlndc bulunan ine.malarm üc. 
at tnrlteıeri ile daha evvelki Ucret 
~lıırl!!! gö!t~rlr bir cetvelin acele 
g~llme:slnl iııtcmlştlr, 

"'~. 
Stnemo.cııar belediyeye mUracaat 

ederek bilet !iyıı.tıarma yc.nlden zam 
yapılmasını ietcml lerdl. Belediye da.. 
lm1 mcOmcni durumu tetkik ederek 
znın yapılmamnr uygun gtlrmll§tUr. 
Yapılan zamdan eonra bllet fiynUan 
u oekild t~bll edilmı,tir: 

Jlirlnct snııf ılncnı:ılarda: 
Blrlncı suu! loca 250, lklncl mut 

loca l 00, balkon ve lUka koltuk 50, 
huS\181 ve b!rlncı 87,5, lk1nc1, duhulL 
ye 2lS kuruş. 

tldncl ınıf lnctn3brda.: 
Birinci sınıf locrı. ıoo, lldnci smı! 

loca 100, balkon veya lUks koltuk 45, 
husust veya birinci 32,IS, ikinci, du. 
huUyc 20 ku~. 

t)çUncU sınıf ıdncm:ılıırdı:ı: 

Blrlncl Blltd' loca 130, ikincl ıımıt 

loca 100, balkon, !Uluı :koltuk 32,150, 
hususi. blrlncl ı:;, iltlncl duhuliye 12,5 
kunıotur. 

A.Bker a llell"rlne yapıl::ı.n znm bu 
ücretlere dahli d<!ğildir. Aynca tahsil 
edilccckUI'. 

~-z;ı ~AZAN:,; 11,.C.C.tlİL PEk;A;;;İJ 
ıt: l4albranş ''"füılun !lilinl Allah 

yaptr,. diyor. Kuta !illin1 oczacn Al. 
ı h ysptrrdı dtsc kabul olunurdu; yok 

1 oopm !cnalık yapmndıklan halde 
Albhaı hft.ş(I. kendi zulmunu kullarına 
!mat etmesi Mart kabul olunur? 

Hava Kurumu 
kurultayı bugün 

açılıyor 
Ankara, 4 (\'akıt mtihahlrln· 

(fon) - Türk hava. kurultayı ya. 
rın (bugUn) s:uı.t 10 da Ankara 
halkcvindc Ba,.cwekil doktor Refik 
Saydamın nutku ile açtlacakbr. 

Encllmenler neçilec('fk, encUmen 
mesaisi cunuı.rtesi günU de devam 
edecektir. Pazar gUnll saat 9 da 
Etbnesutta kuru:ltay azalarının Ö· 

nilnde hava. Şollliıklerl yapılacak • 
trr. 

Mabmat Eıat Boz. 
kardan konleraa11 

Vall•m•ız (B~tarafı 1 inci sayfada) 
Lonclıa, 4ı (A.A.) - B .B.O: 

1 d 
• Dün gündüz ve gece yüzlerce 1n • g e 1 g1.llz tayyaresi ıtmall Fransaya akın. 

lar yapml§lar, Dleppedc demiryolunu 

Istanbulun odun ve ha.vaya uçurmU§lardır, şerburgda da 

ko .. mu·· r ı·htı"yacı için bir atölyede yo..ngm Çlkarm!'§ltırdtr. 
3 dllşnıan avcm dilallrlllm~ • ln. 

tedbirler alınıyor gtıız avCilll dönmemiştir . 
Anknru, 4ı (Vakıt muhablrlnden)- Preas AAıl!oclatlona göre .İngiliz ha. 

Bir kaç gllııdcnberl §ehrlm.lzde bulu. va akmlan daha ziyade artacaktır. 
nan Ye İstanbul vilAyetine alt bazı iş. Hatta. bir hedefin 2000 tayyare tara 
Len altı.kadar makamlarla görütJerek fmdan bombardmı.an edllmeııl ihtı . 
neticelendiren 1atanbul vll.11 ve bele. mali de va.rd.rr. Kolonyayı ve Essen! 
diye reisi LOttı Kmlo.r bu akoamkl bombardıman etnııo olan 2000 tnglll:ı:. 
ekspreele latanbuta dönmll§tUr. bombardıman tayyaresine 1000 den 

lf· ~ • 8.§ağı olmiyan Spittlre avcr tayyaresi 
Van .Anltarada 1staın.bulun bilhass reta.kat etmJştlr. 

@n mahrukat işleri etrafında alA.· tngW.z hava akmlarmm cephedeki 
kadarlarla görilşm.eğe gitmiştir. Alınan ukerlert Uzerinde fena ~ır 
lstanbulun bir senelik odun ihti- yaptığı Llbyada estr edilen ve lılan. 
yacı 400 bın çeki, mangal kömU - haym ,ehrinde bulunan bir Alman on 
rU ihtiyacı da 40 bhı kilodur. Kö- bquanm not detterlııde okunan §U 

lmı1.r mebusu profesör Mahmut mür ve odunla.mı lstanbula nakli 63tirl&rdan &nl&§Ilmaktadır. •'Her ne 
Esat B02Jkurt tarafından dUn ısa.at için nakil vamtalarms benzin ve kadar burada l!&Vl.f çok çetln ıae de 
l8 de Beyoğlu halkcvindc ''Si: ruı. mazotmı tendıı ~&i icap et gelen haberler blz1 daha ziyade mu. 
lı cümhurlyet,, mevzulu bir konfe- mektedir. Vali bilhassa bu mad- t.ecsslr ediyor." 
rans verilmiştir, Kalabalı:lı: bir din delerin verilmesi için gereken te. Londr&, 4 (A.A.) - Stokholmdan 
leyle! ktitleıöıe hitap eden Mah • şebbUslerdc bulunmuştur. Kömür bildirildiğine glSre, lngUlz tayyareleri. 
mut F.sa.t Bo:dkurt, m1dhm tarihte. ve oduu istifm~ derhal baıılnn& • nln Kolonyayı bombaladıkları cuma 
ki ehemmiyetini, Türltlerin fstan caktı:. gllnUndenberl oradan Bcme hiçbir 
bulu zapLetmcf.erindcın evvelki du- eksspros gelmemiştir. Bazı rnarvan. 
rumu ve bugüne kadar Türk kıl~. Cebelüttarıkta mühim hava diz trenleri gelml§se de hlçblr Kolon. 
cınrn dilnyu üzerinde ynptığr de.,. mane11raları yapılıyor ya gazetesi gelmemlşt1r. Gazetelerin 
ğie.lltl'"klerl !zah ctml.j ve ezelim- Alc&lras, 4 (A.A.) - Oldukça çıkmaınış olma.er muhtemeldir. 
le demiştir ]ti : mllhlm bir ölçUde yapuan hava ma. Ha.lkm Ren vo Rurdıı.n akın halin. 

- Tiltikl~ lstanbulu zaptetme nevraıan Cebelüttarık uzerinde gece.. do kaçtığı söyleniyor. Fra.nsada vak. 
den önce Anadolu ve Rumeli hi- nln bir kısınma kadar devam etmiş tile görUJen manzara, Dlmdl Alman • 
~r1arını ya.pUlır. Bu, nrtı'k Tilı'k. ve batarynlnr :faaliyete geçml§Ur • yada görülUyor. Halk nereye barına. 

lerin BiZ3.?1Sn "Dur, sus, nrtık söz ==============! cağnu bllm!yor. 
bfalm., dem e leri diye hnykırmala.-

1 1 
Eğer bu t1ayl.:llar doğru ise Alman. 

rmdan iharettir dem' tir. Mahmut e dememeli ? ya. sanayii ynkmda vahim blr ı,çı 
Esa.+, bundan son.ro. İstiklal ha.l"bi- _, buhranfle karıııaıacaktrr. ı 
n.i7.(; ait menkıbelere temas et.m!ş 
il:lr avuç TürkUn Antep, -?ı.fa.raş, Devlet demlryollan umum mlldllrtl. Şarlo karısından boıamyor 
ve Aydında dUŞI1:3ru nasıl mağlQp nOn adı Cemal HldayetUr, Hakkında Elpa110, .ı (A.A) - ''Texas,. 
ctti~Jnl a.n:1atmış ve mUtealn'ben çıkanlruı yanlı§ bir haberi düzelten Juarez Meksika alıkdmr 11ahsfye hA. 
cUmhurlyet btlkümctinln :Bilf\hlan- ajan11 (Cemal)! (Kt>malJ olarak yaz. kimi, Charll Chaplln'tn eeıf .tııema 

nınys ~al"§r göSU>rdiği ehemmiyeti mış. yıldızı Paulctte Ga'Udard hakkında 
izah ederek sUrekli alkışlar anumı. Cemal'c Cemal demeli, Kcmııl de. bo§anma kararı vcrUeceğinl bildir • 
rL-ı konferansa. nfhnyct vermf§tir. memell m~Ur. 

(B~tarafı 1 inci Bay/ada} 
küm ve teşkilat mecmuasıdır. 
Bundan iki sene iki ay önce köy 
enstitillerinin köyde ilk öğretimi 
temin etmek için kurulması hak· 
kında ha.Zırla.nımş ve yüksek tak
dirinim, tasvibinize mazhar ol· 
muş bulunan kanım.un iki sen~ 
denberi hayırlı verimini maddi 
olarak göstermiştir, Bugün Tür: 
kiye topraklan üst üste on yedı 
yerde lki yıl içerisinde 9000 ÇO

cuğu, köylü çocuğunu içerisıne 
alınış olan bu müesseseler iyi ça
lışmakta. ve muvaffak çalışmak" 
tadır Bu çocuklar ders okuyacak 
dershanelerini kendileri yapar. 
lar, yatacakları yatakhaneleri 
kendileri yaparlar. çalışacakları 
atölyelerin duvarlarını, damını 
kendileri yaparlar ve k~di. ~al?" 
tıklan bu binaların ıçensınac. 
düşünücü ve yapıcı olarak meaı
leketin yarınki evH\tlarını yetişA 
tirm"k için terbiye görUrler. ders 
görürler ve iş öğrenirler. Tahsil 

1 çağında bulunan \'e okullara gı
den çocuklardan yüzde altmış 
biri şehirlerde yüzde ondokuzu 
ancak köydedir. Bir def~ ~uv~ 
nesiiliği, izale etmelks1zın .. ilk 
öğretım davasını halletmek mum. 
kün değildir. Şu halde ilk Ö~· 
retim davasını halletmek içın 
tahsil çağındaki çocukların bu 
aşağı nisbette Okuttuğumuz köy
lere biz\m gitmemiz icap ederdi 
ve işe oradan başlamak ıazım 
gelirdi. 
Onwı için burada hocnlık ede 

cekleri yetiştirecek enstitiilere 
köy enstiti.iSü dedik ve o ruhla 
bunları kurduk. O kanunW1 çık.. 
tığı tarihtenberi ancak ikinci sc· 
ne bittiği halde çocuklar Uçüncu 
sınıfta.dırlar. Kanun çıkmadan 
önce elim1zdeki bütün imkanlar
dan istifade ettij?imiz ve kabul 
buyurduğunuz bir münakale ile 
hazırlayıcı tedbirleri aldığımız 

zim için a.ne. düsturdur. Onu ye 
rine getirmek için şu teşkil~t. 
koyduk. 

Köylerde eğitmenli okullar buluna.. 
cak. b1r mUddet bu devam edecek e. 
ğitmenll okullarda Uç smıtta eğit 

menler tedrlııntta bulunacak, Öğret • 
menli okullar olacak, köy cnsUtUlcrın 

den yet.f§tirdiklerimlzle bugtln köyler 
de ~an öğretmenler arzettlğim bu 
öğretmenli okullarda vazl!c görecek 
ıer. Oç smı!mda eğitmen, iki sınıfın 

da öğretmen bulunan okullanmız da 
olacak. Birbirine uzak köylerin hep 
sinde okul açmcaya kadar o uzak k ö} 
lerdekl çocuklan ilk öğretimden mah. 
rum brrakmamak içhı pansiyonlu, pan 
styonsuz bölge halk Ukokullan yapı 

laca.k, Tahsil çağını geçlrmt,, yahut 
tah.ırll çağınm 1çerl81nde, mevcut ka 
nunlannızm verdiği ııal!hlyctle okul 
talebesi oı.mata mllsa1t vazl.}ett e gör 
mediklerlm!.z için akşam kurstan ola. 
cak. Bunlar dI§mda da dcmlrclllk gl 
bi erkeklere ve ev ÇalJ§mıı.la.nnda IA. 
zım hususlan öğretici olmak ilz<'re 
ko.dmlara tah8is edeceğimiz meslek 
kuralar olacak. Şu halde bUtün bu 
an:cttlğim cinste oku11Arla ve arzet • 
t1ğlm vnsrtta inıııınıarta ilk tahslll 
köy §artlarına uyar, klSy muhitine 
tetabuk eder şeklide be.§armağa gidi 
yonız demektir. Bu le§kflAt b!r takım 
bölgelere ayrılmak sureWe 8'?J"Çekleş 

tlrllecektlr, Ba§mda öğretmenlerin ve 
eğitmenlerin bulunduğu okul!Ar, mer. 
kezleri nahiye merkezleri olmak Qzc 
re bölgelere takstm olu.nacaktır. 

icra Vekilleri Heyeti 
toplandı 

Ankara, f (A.A) - tcra Teldller1 
heyeti buglln saat 16,80 da B&§Ve.kA
lette, Ba§vekll Dr. Rettk Saydam'In 
rclsllğlnde haftalık toplant.ımu ya.p • 

tnı§'t.lr. 

Admira ve 
Fener-Galata .. 

saray kupa 
maçları 

btanbul, 4 (A.A) - Admlra. maç. 
lan tertlb heyetinden blldlrilm~Ur: 

Şehrimizde bulunmaltta oıan AdmL 
ra takımı Jle Galııtasaray araamdaki 
maç 7 h&zlran 9"2 pazar gUnU saat 
17 ,80 da .Kadıköyünde Fcnerbahçe 
stadmda yapılacaktır. 

BUytlk maçtan evvel Fcnerb8.lıı;e • 
G:ılat.asaray genç takımları arasmda 
kupa maçı oynanacaktır, 

BlleUer, Galata.saray, Fcnerb8.lıçe 

ve .Bcfikta§ kulllplertylo İpek Blnema. 
sında., Kalls Alınan kitapbancsindo 
ve Kadıköy Merkez eczahaneslnde te
darik oluno.blılr. 

Yanda üniversite haftası 
Her sene An:ıdolunun blr vJA • 

yetinde yn.pılma.kta ohın Univer. 
site haftasının bu sene de Vanda. 
yapılması kara.r.laştJ:rılmışt.tr. 

Gidecek prof~rlcr ve verecek
leri konfemnshrm programı hıı

Zlrla.nmaktadır. 

iki ithalatçı birliği daha 
kuruldu 

Şehrimtzdc yeniden fki ithalil.t
~ı birliği kuru1:ıca.ktrr. Bunlar; 1) 
Cam, ztlcac ye cşya.st, kimyevi 
madrlcler, boya 2) MotörlU ve 
rnotörsüz nakil vamta.ları ithalat. 
ÇT birliklerl olacaktır. Birinci bir
lik için 8, ikinci birlik için 12 ha
ziranda. ilk toplantılar yaprlncak 
tır. 

için reasen bir sene !kazanmış 
bulunuyorduk. Onun için kö) 
enstitüleri bugün Uç yaşında bu_ 
lunuyor ve iki sene sonra mezun. 
larını vermiye başlıyacak. Her 
sene üç bin olarak hesapladığı
mız takdirde verecekleri mezun
larla sekiz senede 24.000 öğret. 
men elde edeceğiz. Bugiln elimiz.. 
de mevcut olan eğitmenleri de 
sekiz bine çıkarmak suretiyle de
mek ki 32.000 talim unsuru elc'!e 
etmiş bulunacağız. Bugün ~imiz" 
de şehirlerde ve köylerde \ılfıyet 
hususi idareleri tarafından biltçe_ 
çelerine konulup vazife gördürU
len 14 bin öğretmen de yakında 
huzurunuza getireceğimi" ve Par
tinin biı:: içtimaında kabul ettiğı
niz esaslara göre hazırlamış ol 
duğurnuz kamına göre 15 bine 
çıkaçaktır. Şu halde 24 bin, 32 
bin ,yuvarlak bir hesapla 50 binlı 
bir ilk öğretim ekibi a1.ami 10 
sene içinde vücuda getirilecektir. 
Bu bizim idealmizdir. Bunu ta
hakkuk ettirmek ic;in bu güne ka 
dar yaptığımız işler, aldığımız 
tedbirler, yapanlara ve yapılan· 
ları görenlere ümit vermektedir. 
Su halde ilk öğretim davasını bir 
büttin olarak almış ve onu gün_ 
den giıne ve seneden seneye ek· 
sik taraflarını tamamhyarak ger
çckleştim1ek için ülkfi.."IlUze yU· 
rümekte bulunmuşuzdur. Şimdi 
tasvibinire anedilen kanun bu 
adımlardan birisidir. Bundan ön. 
ceki 3805 numaralı kanunla köy 
enstitülerini ve oradan çıkacak 
öğretmenlerin alacakları Ucret
leri bu yaşama tarzlarını, talim 
usullerini tesbit etmiştik, Şimdi 
buradan çıktıktan sonra nasıl 
bir teşkilat içine girecekler, nasıl 
çalışacaklar, onu da · kanunla ı AR 1 
huzurunuza getlnniş bulunuyo- ~ il 
ruz. Bu kanunun tc. kilata tanı· e=::-= ..... ..--....,,.....__==:.::::::=,=~ 
lQk eden bir kmnu vn.r kl onunla 
hedef tuttuğumuz amaç şudur, 
köy cnstitUlerinden vereceğimiz 
mezunlar tek. tek dağıtılmas~ 
lar ve görecekleri iş bakımından 
tek kalma dolayısiyle yardımsız, 
soracakları, ösh"enecckleri, ımüra
cnat edecekleri kimselerden ve 
kendileri gibi mezun olmue arka
daşlariylc işbirliği yapabilecek" 
leri sahadan ve insanlardan mah. 
rum olmasınlar. Hakikaten bizim 
için tam gaye, diğer irfan saha
larında olduğu gibi bunda da a
dam yetiştirmek değil. yetiştir 
dif; imiz bu insanları müsait mu_ 
bitlerin içerisinde ve lilzumsuz 
mUcadele!erle yıpratmadan, yapı
cı olarak verimlerini azami su
rette mem1eket hayrına. dökebil· 
mclerini temin etmiştir. Bunun 
için her köylüniln karşısına, ilk 
öğretim sahasında salfı.hiyetli ol_ 
duğu kadar köylilnün teknik iş
lerince de melekeli insanı götür
mektir. Bu gaye ve esası Milli 
Şefimiz yüksek huzurunuzdaki a· 
çış nutuklarından birinde ifade 
buyurmuşlardır. Bu direktif b~ 

Emniyet Altmcı şube Seyrllse.fer 
losınmdan alm.t§ olduğum ( 5349) si. 
en sayılr arabacı chllyctnamemi zayi 
ettim. YenlsJnl alacağrmdan cskfslnln 
hUkmll yoktur. 

Glllata Boca Ali mah::ıll 1 lloca 
Ali aralığı No. 5 Ahmet oğlu Ali 
Akra (40GO:S) 

.,,.: .. 
EyUp nahiye mUdUrlUğünden aldı.. 

ğım mayıs _ haziran nyın alt iki a
det çocuk No. 10816 Vl' 10518, iki a. 
do bUyUk SSOS \'e 2004_0 No, lu 4 
adet ekmek kame'mı zayi etUm. 
Yenilerini f.:Iltaracağrmdan eskUcrin 
hUkmU yoktur. 

Eyüp, GUmllşsul,I İdrhı kö l•U 12 
numarada l\lnrnt Una)• (40103) 

Fuzuli'den seçmeler: 
l\laı1z-ı nşk ıkd.J zülfün Ar:ı:.Q; 

:ı:.lra 

1\luflllcler: ''bu mllhllk derde mUş. 
kUldllr cıcwı,, derler. 

ll'u:z.Qll a!Jılm derler olnr ldnı: 
"tcrk.l n'lı: c~lc!., 

Demezler mı hAtn: "tağ)1r kıl 
hQkm.J kazA!n derler. 



VA Ki T ' 
li#Mi-i :il: n-ı:: :---.. i9'.FlJil.ll r r~.::~ "'-'°~ •:::: . .füLZ 

Dün ada Japonlaş- - I'::" - - - ' fJ ] =1,f !=1 •Uslf'3J t~~Fi 't!:!lil~~ ~ 
tırma politikası P. Genel sekreteri-/ Şe~:n~rk::·u Giizel bir d ş· n··ş 

gö~:k);ın:!~:unBo!:::.1t~ mı·zı·n beyanatı Sait Köknarın ra~~!m!:e:oc:.~:::.u.s!ı~: ~~:~e:in::1t0;0 ~:~~:~k71\~~;: 
matradn. hntlnmm birinden itiba- bacag'"' 1 kırıldı llklerlnl yapacalmu,, Değil böyle la apılınlıl<, se\'giylr. clonnn-
rcn japoneruım tnmhni f_çio radyo~ dar Vp her 5eYin atet pahasına mı_s çiftlerin ocal.lannıln yetiş.lr-
lnrln, konremnswl:ı., temslllerle, C.H.P. genel ııeln-et:ıert Memduh Şev "- tstanbula partimiz te,,kl.IJ.tmm tıktığı bir zamanda, en zengin mcktir. Esirgeme, ~crçl <lnğd.ık. 

k t ..,.__ dal, lk Anka Aru:ı.doludaki turneden dönen Şc boll 1 gazete ne rl)ntı ile propaga.ndaya e ,,_,n ovve 1 gtin radan ve balkevıerlmizln ne yolda ço.Iqıtık.. nk yı lanncla. da bu, alkışhı.nn. tan sonra gelen bir himmet ayı-
.,,hri •-- eımı-Ur Ge cı bir tiyo.t.rosu :ı.rtistlednden Sait •· hl ..__ ba lnnmıştır. Aynı ıaımanda bu ,.... m..,,., g -v • n ackrcler, lanın gllrmek ve halkımıza hizmette ea.. r .,._ndır. lıt. Fakat doj:,"3Jlı ı.orumak gibi, 

ınemleketterde jnponcaııın mahal. bir müddet §ehrlmlzde kalııra.k teL daha faydalı olabilmek için neler ya_ Kökna.r müe.ssif bir kaza geçir- Bugün, kim bilir kaç ı,:ift, böyle doJ;usu kolnyl:ı.stınn:ı.k <la bu nü-
li dil1erle yıuılışmı kolayla~mnak Jdklerde bulunacaktır. pabileceğtmtzı, bugUnUn aart.ıan al- ndştir. bir masrafa katbnamac:lıWan itin, fus lilkü~nUn -.uıırlıırı iı,:ndc<lir. 
ı~ın 15.Un harfleri lmllıınılnınkta- Dün sabah İstanbul parti merkezJ.n. tında mlltalea etmek için geldim. Evvelki a.kşam liınnnmııza gelen evlenme 1&&tlerinl aylan'& uzaı;-a lla:dr:ın n.n lç'ntlc C' lcn.eeek 0 • 

d btellt ve Galata rıhtımın ayaruışan Ma- f ·• Da.h 1 ~dR". lTzak sarktn ,fapon lstili.<n- e mu l§ler üzerinde meşgul Burada çalışan mesul arkadıı§lan . a ıyorı. ası \"Sr, para~ı o anla- lanlaııı bö,vlc bir .. ·ardım \-anıll, su. 
1 ..... d k rakttz vapurile turneden dönen bir 11 - ""- 1 "' om ynlnız A\rrup:ıi mnnrula ıstıs- o an .w.em uh Şov et Esc.ndal, ka. mızla ve lcabt'den tanıdıklarla görU • rın ı r çogu ~ a a.t'Ak mal bola- na 1.ıunıul:uı 7J .nıde memlt ' .etin 

b 1 t+ııw kısım Şehir tiy:ıtrosu sanntklirları 1 """''-d bl 1 1 1 -mardan daha baskn m:malar ifade u c -· bir muharrirlmize §U beya. §erek fatennen ucyleri öğrendikten mamıı ' tıou..... CD r c em yor ar. keru'lisfnr Wı.rşı .'l'Ilpılmı. bir blı _ 
tta bul t meya.nmda bulunan değerli nrtist ,, k E • •- • ~ ct1l~ine delUiet edecek bir ~ok mi- na unm111 ur: sonra Ankaraya döneceğim... . ,oı·u SIJ'geme nurumu, bır met gibi knrşılı,Yoruz. Sait Köknar, 1 numaralı ambo.r d ı t k ı ld .ı:.... ı 

aller vardır. Bu son tedbir, .._ .. ı ' u ,__ h ev e 0 0 0 Uıır,un< an, ayn ayrı F,n u,..,,.un, en <ll'n'· e\·lenmele-;,-... B ı • 11 2 yannıdakı z-" <>Şyaı= .. ıı amala hl blrimlzl ba ~ ,, .,, .. 
l\Jalezyn, Somntra, Bomeo gibi eyannam e 1 ma arı satan vermek ister.icen nçik lbulune.n am. çl i k l n ,ahıramıyara~l_ız rin ibazıın ne küc;:ük, ne cleğcr. 17. 
hnm m a d d c lmynnklıınn:ı, ' ~•1 er• 0 ayca yo na koyabı ır. Cll"eHer ' "Üzündcn fY"rı· l;:al<lı"mı bara dUşmUştür. •r lek ..,_ kla k di e- "' ,,,.... .. 
bol nüfusa mallh olan sahaların t t Adi• •ı k ., em el4ll cocu rrna en le- hep biliriz. Gelinlik, ;;ene k11.1n, 
Japoul3ŞtınlnMısı tc5ebbUs\i de op ancı ıyeye verı ece sa:tJ<:::. ~~=-:: ~~t:~!! ~·Dl harca.yan, bu uğurda toplanan pllarro hayalinde sü,lecllğl blr hıı . 
lıunlıırda.n bacJm. bir •ey de.ı;.ililir. ğ ır Jcunım, çok haklı olarak, ('\'- kirlı'k lıil'atldı"r, Ontı u .... ku 11% "e-

" " • A - ıtı cı c ba b d HU d T d be yerlerinden a rr surette yaralan - ı 1 ,, -' "' 
Jnpon"'" bu mm•-•,...•-- Jopon•a~- .n.ame.a n ıı. ıı.m z anm a s numara a &n&f a ynnname ile enme ere n. rdon edipor. ••O<'ll'k 1 t - 1 d d b ,, .. wu ... uuı ... ""'>! l be.cağı kırrlmı t ce erın ezga ıın :ı olmmuş, ora-
tlJ'ID 

.. a~""unu ı'zlıar etmekle A•. nU Çöpoğlu beyanname ile bildirdiği blldlrdlgi. 4 ton pamuk yağını tama. mış, so ş tr. sevgisini, bir yufka yiittkllli'"ı< gi- t c· •. 1 . t k J 1 ~ 

.. • ...... ~ ,. 68 .... p k ,,., d •s ri . ı ı ı ttı"'"'d ak ı k h k &it Köknar, sUmtle celbolunan b' d ~ıı lml 1 nıış ır. ıcnç nız :.A :ı.n aom ıga 
Yanin bu kıs~ __ ...,_ bulunan ı'n"""· vaı.u amu yat>.n an " va ıın , m ye aa r.~· an y a anara a _ ı e,; , uyanık, ay< ık b r k3fa b i ,, _, r ib k lı: 

=uu•ua ...... s tm k r1 rU cd!M h ld tt ' d b t t t ı t B sıhht imdat otomobiijle Beyoğlu 1 h ll d n rr,. m:uı aza, u yunıusa oza lonıı hattA ~,,1,li nmhfvctte bile e. a em ve m ,,. a c sa ı. .:a.rm aza ı u u mU§ ur. unlar, ad ( ava. ı a n e ta,ıya.nlııra, bundan 1·,.ınden g""'"ıek 1,fer. Panısızlı'·, 
D""" ,,. "'"'d n-•·k .. '"l'a ... 1 •3 li ril kti hastanesine kaldmhniştlr. 1 h bi ..... ... ... ,,... ... <ıl'> bir ls tJkliilc sahip olamıyucak. b~ an, ~ pozann ... ıı. ~~ı arda .. yeye ve ece r. Bundan 12 seıne evvel "Kaçak- ' a Ma uygun r ·~ıareket olanıa.zilı. fakirlik, darlıl<, buhran muhraıı, 

farının b:ı.rjz bJr delilidir. f'yva, ancak agaçlara değrr ve- onun bu hcyeroıılı ist..:J'..rfnt dı'nc11-

H d . b ı · 1 k çıl:ır,, filmi.'lfa çevrilmesi sırasın • r: ı k 1 ~ 
Dll:-pr taraftan Japonya İ"in bu anen enın eşyUz ırasını a ma ıen, on an e en, sn ayan ,.e U- reme• b " da vir.e böyle feci bir kaz:ıya ma- r kJ' b' 1-•-1 t' tl ı · ..... 

ahnlar o kadar bn .. 'lLti ehemmi- e 
1 

'' JaAUU a re '' ren erın "' ruz kahn~ bulunan değerli sanat- d Ço k d 11 Çocuk Esir~eme kurumunun bn 
... etl haizdir ki Jnpotl'"' bu mmta- 1 h k payı ır. co en en canlı mey. "' J"' • ı· • mu a es" kAra. geçmiş olsun deriz d ı son t~l'hbüsü, ro it bir iş de~l-
kndald 1ie if nurusun bir glin ken- IS ıyen erın em 1 o . vayı a ev onme ağacı ,-erir. Ku . <'lir. Runu dfü;üı~n başın ıırkımn . 
dldne dU~an 0•---ı ı'ht;rn .. lı'nl romun, bu hakikate kendini uydu- • ::'..... ~ ~ ..~ ı 1 ...... rl <la. <lerfn ,.e ~ok uyan:'k bır nıh 

~~:ı:/!;:~~.:.n~ı~~r;1:iıt:~~ ta:f1"a~ ~~~~ ~;n~:~:'~: :~ü~~~nan çnntnsmı ka- tllltll1illlllllllllllt :~a~:;gi~;;k g~ı::~~·ı~:e~el<- lıamleSl \1'r. 
kımmdnn bnsl:ıyııcak yakınlık kı- rahim Erdinç, lbrohtm Sel, Ali Diğer üg earlıoş bu kadarla dn ···- ÇoC'nguD, nüfus dnn.nıı7.m ı:"l· HAKKI SUHA GEZGiN 

kem 

bi anda bu mmtakadakl Haşhaş ve İsmnil ndıııdn dört kalmınnş, cemileyi tutup karan- Yenı· usoı h 1 k n~ill;ri~pon JcUltilrile be:;leyc- arkadaş, adamakıllı sarhoş oldu"k- lık blr solca.ğn silrilkleme'lı: 1stemiş. lrSIZ 1 
c.el•tir. Japonya (1Unyanm en H! ta.n tıonra ka.p1d:ı. h:ınendo Cemi • lerdir Bıı stra.de. yetigen bek~1cr Sütlilced oturan s . Meraklı 
rfmtl yerlerinde attıran in anların leyi beklemişler ve kadın yanında tarafmda.n ya.ulanan mütecaviz - adında bi~, dün ~ ;=.~ 

· ~annkl düsmnnlığmı ortadan kal . Adil ndi'nd:ı. tirisi ile Hamam cad- !erin muhrukemesine dün ikinci nin içinden gcçerlte:n, tarumadığ: 
dırncsk ~a.relere bt\ş\'Urorken Ja. desinde gidcrkt'n Uzerlcrinc atıl- ağır ceza.da bcıı.ıls.nmTŞtır. birisi ü:reric çamur atınıv ve 600• 

ponyruım :r.ayır olnn bir nokta.1Jmı mışlardır, Maznunlar suçlarını inkAr ve ra: 
da tuk\iya ,c nınrnzı teda,•i ede- Bir ta.nesi bir yumrukla Adili birbtrleri Uzcrine ntmrş, muha.ke- _ Affedersiniz .. gelin de yap-

bir mab· 
salbası 

cekir. yere eermiş, Ali Hn:-ıhQ.3 da bıçak me Cemile ile ~h!tleri çağırmak tığım pisliği tcmizleyim! diyerek 
Jnponyaom bu zayıf noktası ~ektikten S?11ra Ce:m5Jenm içinde Uzere ba§."lm b!r güne bıra&ılınrştır. kendisini §&dırv:ı.na götunnUştilr. 

r;u<'lar ~ Meçhul §8.lus, Sabnin üstilnil te-

Ilir yere gittllderf zaman .Japon Çay ve kalı ve satışı mizlerken 300 lira.smı aşırmır, 
mubnt'lrler Josa bir znrnan içinde kntm~. 
içine girdikleri kııln.balığm hUvi. Saim mbrtnyn münı..caat etmiş 
yetine bUrilnmektcdlr. Meselii Ko. Ellerinde çay ve kahve bulu- mum mUdürlüOü kahve ve ça)" ve tarif ettiği eşkL\ldeki açckgtiz 
raya lmlonller ~st i icin gönderi· 'lanlarnı inhisarlar idaresine be ~besi namiy1e iki şube ihdas et- hırsız eidd-etle nranmağn başlan
len muhacirler bir iki nesli sonra ~;anname venne milddeti bitmiş- miştir. Bu şubelerin kadroları mıetır. 
japon!'nyı unutmuşlar, Hora cemi- tir. Fakat aldığımız maliimala hazırlanımaktadrr. Ya.kında şeh. Yangında çalınan 
vetine intibak ctmlslerdir. göre, idare daha bir müddet için rimi7.e tebliğ olunacaktır. karyola 

Ttlnlezya., Domeo, Sumatra gibi satıcın aimdiki Qllkilde yapılma. İnhisarlar idaresi ""Y ve kah- B ....1. 
•·ollt ycrlmll yerler, Japonlar t~ln .,, -v ':i"' 1"" edn adında birisi, Beşiktaş yan 
" sma karar vermiatir, Hazırlıklar velerin paketler içine konması mnında , .. ehmet .,.J-md" b! •..;,.,_• bnnıJan l:IOnra. yrunız bir ekonomlı;;f ':ıl b' ' .~J nW ~· n_,.,.,ın 
koloni değil, aynı .zanınnd hi~ nii- tamnrniyle bittikten sonra ((ayve için imalathaneler a((aeakttr. Bu karyola.s:n:ı ça.lınış ve bunu hurda-
fus mUsterul ı de olacaktır. klı.hvelcr inhisarlarm dnmgasıru imal~thanelerln bir kısmı §ehri cı Az.ize astriıtştrr. 

Japon nli(osu bu harilruli\de top- havi şeffaf paketler içinde satı mizde, bir ktsrn1 da Ankarada Tahkikat sonunda Bedri yaka-
rnkla.r üzerine ynyı1ncalctrr. Bu lncaktır. kurulacaktır. lanmış, karyola mUsadere cdlle.."'ek 
nuru mı kendini ynbancı t..tliıkki Diğer taraftan inhisarlar u· hurdacı da hırsızla birlikte adliye· 

etmemesi Japonynnm menfaati ik . E d k k Al• F t B ·ı ye verilmiştir. tlznsındımdır. Akst tnkdircle Ja- minönün e i azar 1 ua aşgı Kileri bosaltan hırsız 
ponlarm bu genis lilltcler nrasmdu BUyilkadnda,-19 numaradn olu -
kaybohnala.n mümkündür, Japon. Yaralanan arabacı Bugün Ankaraya r:ın Kalipso adında bir kadının e-
yanın e lı bir surette ycr1e1Jlllek- hastahanede öldü gidiyor vine. dün gece bir h?rsız girmiş 
te olduğu bu fmhad.-ı aldı[,'1 tedbir. Di\r akşam Uzerl, EıninönUnde d. ktö ve ldlerken 1 O kilo p!rlnç, 10 kilo 
lenlen bin' olan Jnponlnsbm1a Siyasal Bilgiler okulu ıre r - bulgur, 10 kilo seker ve saire c:a-

- fecf blr kaza olmuş, ı;oför Muhit- ı · ğ " ' t • d"len hukuk fakill 1 inin Japon~ bnkunmı1an ba_şkn u une ayın e 1 
• lnrak kaçmıştrr. 

bir mıı.rınsı d~-nrdır. tinin idıı.re.sindcki kamyon, süri.ıcli tesi dekanı Ali Fuat Başgil yeni Yapılan tabkiJuı.t ~nunda bunun 
~Ielımedin o.raıba.cıına ç.arpmıştır. 1 vazifesine ba.şlııma.k üzere bugUn M h t br'...ı ld ğu 

Japon idealizmi i tlsmar isinde e me n.dmrla. ı"ı o u anla-Talebe yurdWlo. erz:ık götür. U.nlversiteden ııyrılı:ı.rak Ankarayo ' ak 1 t 
çolt: faydıı.lı bir unsuNlur. Japon şr. mı~. Y a anını;, lr. mekte olan arabacı milsadcmeyı hareket edecektir. 
dili ile lmnuşm:ıya ha lnyan ve miltc:ıkip bir kaç metrı:ı ilerlye fır- o---
Japon gibi düşünenler Japon ca- l:ım.ış , muhte~if yerlerinden ağrr Palto ve bayrak 
mlB.! ı içinde azami surette kendi. surete ya.ra.la.nar:ık kaldırıldığı 
lerlni .Jn.ponyn.nm hlzmetlnc nk- Beyoğlu hastnnesindc de 5ımuş • hırsızları 
f.edebtllrler. tUr. Sobrkalı hırsızlfl.?'dan Hasan, dün 
Şnrkta Jn.pon amplri bu artlar Va.kaya mUddehımurnilik elkoy- , Azapkapıda, S:ı1dln kahvesinden 

içinde ktırulm:L1datlır. Japonyanrn muş, şoför Muhittin yakalanmış. µııtoı:ıur.u, 4l numaralı dUkkii. "I 
i!'lgal ettiği sıllınl:ırdn bir kültür ur. Aralneı!lm cesedini muayene sahibi Mııstn.fanm da 8.Sllı b:ıynı 

:vnsı nçmnsı sellCbfnl .Japon nü. eden adliye doktoru Enver Karan ğım çalmış, kaçarken yakıı'an · 
fmmnon nzhğt izah eder. dt>.fnlne nıhırot vermiştir. 1 mıştır. 

ToJ.-yo rM.lyo unun l\lalezya, 
Bornco, Sunıntnı. nha.lisinin arzu
su ü-ıerlne ynpıldıb'1111 tiylediği 
bu .Japonlaşma isi h:ıldkntte Asya
lı lmı1rosu lı;:inde s:ıyılan bn cami
alara nıi;"TTlen vo1m ibulmnlrt.ııdır. 

ÇünkU bu h:ı.reketin, he -

- Acaba kimin başını yak
mış? .. 

Diye bir sual ortaya düştü. 
ufak tefek münakaşalar yapıldı. 

Yazan: f ranıuva Körmencli 

Alemdağı yangınının 
sebebi 

Alemdnğcnda 2 bin d~nUm ara
r;inini yanma.si •le neticelenen yan 
gmm atıln.n bh- si~oan ~Iktığı 
kntlyctıe tcsbi t'dilmistir. Ancak 

1 
cıiı:arapı k'min attığı öğrenflcme -
,,..;o~ir 

1 l'ahkikRl devam etmektedir. 

Çeviren: Muzaller Acar defi Asyndn ,.c nd:ı.lnnndn yerli!· 
şecclt Japon impnratorluğunon 
kültür, ekonomi , .e politika bnkı
rnmclnn miidafaa mı tenıin etmek
tir. 

Sonra \'akil gece yrırısım ge
çince yavaş yavaş dağılmağa 
başladılar .. 

Evvela Rona tatlı tatlı esne
dikten sonra kalktı ve Keleme
ne dönerek: 
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SADRI ERTEM 

Qugünkü radyo j 
7,80 Program 7,SS Kan,.cuk pro • 

gram PL 7,45 ajans 8,00 Senfonik 
parçalar P l 8,15-8,80 Evin santi. 12, 
30 program 12,SS Knrı.!Jtk makamlar_ 
dan uarkılar J.2,45 ajans 13,SO §8.l'kı
lar programının devamı. lS,00 Prog. 
ram 18,03 !<'asıl heyeti 18,40 Hafif 
parcnlar Pi. 19,30 Haberler l!l,45 klll.
sik TUrk mllziği 20,15 Radyo gazete. 
81 20,45 Ş:ırkıl ıı.r 21,00 Temsil 22,00 
Kadyo salon orkestrası (Violonlst Ne 
cip ~km) 22,30 Haberler 22,45 -
22,50 yarmkl program ve kapanış. 

Şoförler taksilere za~ 
istiyorlar 

Şoförler cemiyeti, Dahiliye Ve
kii.!etlne milr.ıcant ederek taksile
re yeniden yllzde 50 zam istemiş
erdir 

Bi indiği gibi bir mtlddet evvel 
fıyn.tln.m ytlme 50 zam yapılmış· 
u. Yeni tekHf kabul edilcliğı tak. 
<ilrdc taksi z.-ı.mları yilzdc yUz çrk
~ olacaktır. 

- Allaha ısmarladık çocuk 
lar, dedi. Mara göriişür~z .• eğer 
Kelemen bu arada Kadardan 
mektup falnn alırsan bana ha
ber ver, çok memnun etmiş olur
sun. 

Ayrılırlarken herkes Kadar 
hakkmda son söziinU söyledi: 

"Herhalde yeni bir mektupla 
hatırını soralrm .. yok canım bu
na hiç hacet yok .. eğer geleceği
ni bildirirse bize de haber verir
sin .. eğer birdenbire habrsizce 
E?elirse o zaman., vesaire .. 

Kelemen, Simon ile birlikte e
vinin xolunu tuttu. 

- Dinle Kelem.en, dedi •. acaba 
bir şey yapmamıza im<an yok 
mu? 

Ke!emen kalbinin şiddetle 
çarpmasına rağmen hiç anlama
mış gibi: 

- Yani nasıl bir şey demek 
istiyorsun? 

Diye sordu .. 
- Canım Pcşteye geldiği tak

dirde Kadar ile bir iş çeviremez 
miyiz? Diye soruyorum. 

"Dikkat! Bu Siımona çok dik
kat etmek lazım. Hiç bir zaman 
dost olamamışlardı, her zaman 
için elinde bir tnamız silahı bu 
lunur, bununla hasmıma nas'C 
vunnak ıazım geldiğini bilirdi. 
Ne ile geçindiğini bilmek imkan
sm:lr. Filhakilrn bazı gazetelere 
sinema mecmualarına, şanto.j i
çin çıkarılan paçavralara yazı 
vazıyordu, armna geçinme vası
tarı1 muhakkak ki aldığı telif üc
retleri değil.. daima şık gerer, 
barları dolaşır, otomobilden a
şağıya inmez.. ve insana parası 
olduğu hissini verirdi. Kimbilir, 
belki kumar da oynuyordu. E
vet bu Sirnon tehlikeli olabilirdi. 
Muhakkak dikkat 13.zımdı,,, 

- Vallahi ne demek ic:tediğini 
hiç anlanuyonımı yn.ni ne kasde 
diyorsun? 

Diye Kel&nen gittikçe artan 
bir hayret ve safiyet gösterdi. 

- Canım bir iş döndürelim 
demek istiyorum işte .. 

- Fakat ne gibi? 
- Haydi, aptallık etıme .. şim-

diden bunu ben de bilir miyim? 
Bir i§ olsun da ne olursa olsun! 

Tabii bu işten gelecek kar doğ
rudan doğruya bizim olsun, hem 
de büyük bir kar olsun.. hem 
daha yatmak için vakit çok 
men değil mi? Gel şurada bir 
l!azinocla oturup bu iş üzerinde 
biraz görüşelim. 

v 
Budapeşt.e barosuna kayıtlı a

vukat Zende gözlüğünü ipekli 
mendiliyle silerek meslek arka
daşına: 

- Hayır dostum. dedi .. artık 
hu evi ipotek ederek para a~ma
mıza imkan kalmamıst;ır Bir bu 
çuk senelik vade sonunda da pa
ra ödenmemiştir. Ve mayısa ka
dar da paranın öden:ncsinc im
kan yoktur, bu sebeple vadenin 
uzatılmasını istiyeceğiz. 

- Buna imkan yok aziz dos
ttmı, borç ödenmediği takdirde 
maatteessüf ev ve arazi satıla
caktır. 

- Fakat bu benim müthiş za
rarıma bir hal olur. Çünkü şim
di bu evin onıda bir fiyatına bilr 
satılması mümkün değildir. 

- Ne yapalnn, burası bizi 

- Bir znsan 
karnından 

kendi kend·ni 
vurabilır mı? 

Bir müddet evvel Beyoğlunda 
esrarengiz b~ hR.di!5c cereyan et
mlıt, 1\fustafa adında bir polis me
muru ile Fatma Jale ıı.dmda bir 
kadın, bir odada otururlarken iki 
e! ~ili\1ı patlanuş v~ kadın karnın

dan yaralı ola.n>..k ö:ü bulunmuş. 
Mustafa da yaralı bir halde k~nr
ken yakalaruruştl. 
Yapılan talıkikat !Onunda Mus -

tara, ~ançlık yilzUnden Fatma. 
yı katil snçuyla ikinci ağır ce:ı:n 
mahkemesin-e verilmişti Mustafa 
mahkemede, asıl kIBkananm Fatma 
Tale olduğunu, kendisini her za
man gece yar:ıla.n sarhoş bir halde 
Beyoğlu caddesinde yakalıyarak 
zorla evine göiürdüğilnU, o gece 
ele ~prunruı oanlarak evine glltUr
düğUnil, oda.da oturup !!kör içer • 
]erken de birdenbire bir tabanca 
1:1 k a!'al'&.k : 

- Sen ba,Jca kadınlarla konu
ııuyorsun . Seni öldüreceğim! diye 
ateı, ettiğini, yara 18.lUJlcıı. sillbı 
ahnak isterken de <;rkan ikinci 
kurşunun Fatma .Taleye saplandı · 
ğ•nı tıer sürmU.'itU. 

Bu ifadesini bir kaç şahit de te . 
yit etmie, bunun UzeriM! dün de
vam edilen muhakemede m\lddef -
umıuni muavini E<lip, bir iManm 
kenefi kendini kazanı. karnından 

fazla al8.kadar etmiyecck bır 
noktadır. 

Fakat avukat Ze-nde'nin kafa
sından ş~ gibi bir fikir ge 
çiyordu: 

- Öyle zannediyorum ki, de
di •. mayıstan evvel çok iyi dos 
tum ve müşterim olan zengin bıı 
şahıs Budapeşteye gelecek .. 

Ve avukat Zende kötü kötü 
gülerek sözüne devam etti: 

- Herhalde bu evi ona pek 
yükse-k fiyatla satabilir, hiç de
ğilse uzun vlde ile kiraya vere
bilirim. 

- Fakat $!eleceğini ko.t'i su
rette biliyor musunuz? 

- Kat'i br söz söyliyemiyece
J!irn .. ancak bu dostumdan aldı
ğım mektupta son olarak ilkba
harda Peştcye gelmek tasavvu -
rundan bahsedivor, fakat ay ve 
gün söylemiyordu. Ancak bu ar
kadaşın gelmesiyle işin hallola· 
cağ'ına emin bulunduğumu söy
lUyorum. 

VI 

Simon Adli komisere. 
- Komiser bey, dedi •• eliniz

den geleni benden esirgemez ise
niz cidden minnettar olunım. 

- Hayhay aziz dostum .. fa 
kat söylüyorum ya, adli dosya
cımda hiçbir not yok,. komünist
lik ile en ufak bir a!Akuma te
sadüf edemedik. 

(Devamı Var) 

vunıp vurıunıyacağmm tıbbı ac.ııt . 
den sorulm.asm1 ~teıni~tir. 

Mahkeme, huna ke.rnr \'erere k 
duruşmayı haşk.a bir güne bırak -
mTşttr 

Altın fiyatı 
Dün lıir allınm fiyatı 33,:{0 1ı 

nı, lkUJ~e ali.mm bir gını!Il fiyatı 
ise 455 kuruştu. 

25 y11 evvelkı Vakıt 

4 Haziran 918 

Yüz dirhem şeker 
veriliyor 

Her p.hıs mmtaka mU!ettlşllklerln. 

den al::ı.cakları veJJ&.lklc mmtakaların

da bakkallııra " • ~.-..A• ,.... ~,...\ yüz 
dirhem §Ckcri bt'§ DtıÇUk kuruştan mU 
bayaa edeceklerdir. 
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VAKi! 

l 's.a~bul Leva~7'm Amlrltjlnden verileni 
As eri Kı aat 11Auları 

ı=====sc:ıwww:ı ~ .. ..----•' 
A§&ğıda yazılı mevaduı kapalı zartla cksiltmeteri ıı ıuı'• ında. yazuı 

... ' • ·- :·-'ı 
' • 1 

gün, eaat ve mahallerdeki ukerl satın alına komi.ayonlannua yapııacak. 

t.ır. Taliplerin kanuni veırikalariyle tekllt mektuplarını alt olduğu ko. 
mı.yona vermelerL (3326) (6712) 

liktan Tutan Teminatı 
Clml ldlo Ura Ura thale &iiD, aaat ve mabaW 

---
Sıfır eti 67,600 48,87:ı 3290 ) lO. 6. 94.2 15 Muğla 

Sllt 60,000 20,800 1560 ) 

Ycturt 60.000 21.000 11\75 ) 12. 6. 94.2 16 Balılwıir 

Koyun eti 39,600 27,720 2079 ) 
S1'U' etı 39,600 17,8:?0 1336,50 10. 6 , IH2 16 Karaköee 
Sığır eti 4.0,000 20,000 1500 8. 6. 9~ 16 Kayıert 

Koyun eti 4.0,000 32,000 2400 8. 6, 942 16,!0 Kayaeri 

••• ~trda mlktan yazılı etler kapalı zarfla ekıılltmeye konmll.§bır. th&.. 
lest 12.6.942 Cuma gUnU saat 17 de Sllrt askeri satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin kanun! veaikalarlle tcklı! meklupıarmı ibate sa.a. 
tinden bir aaat c\"vel komisyona 't'ermelerl 

Mlktan Tutarı Temlııab 

Olnaıl. Ton Lira J 

Koyun etL 
Sığır eli. 

160 
160 

96,000 
80,000 

7200 
6000 

~3336-5852) 

• • • 
A§atıda mlkt&rlan yaztlı çayrr oUan kapalı zarlla ekaUtmeye k"'1. 

muştur. İhaleleri 17.6.94.2 günü hfzalarmda yazın saatlerde Ankara.da Lv. 
Amirliği ııatmaJma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanunt veırika.. 

larlle teklif ıoıektupla.rmı ihale saatlerinden bir aaat evvel koml.ayona ver. 
mel eri. 

Miktarı Tutan Temlnatt İhale 

Kilo Ura Ura eaatı 

574,500 28,7~ 21M,38 11 

M2~ 29,112,!Sı 2183,94 16 
169,876 7,993,Tt 599,M 15,SO 
779,000 38,950 2921,25 14. 

(34.04-5989) 

••• 
Apltda yasılı etlerin kapalı zarfla ekailtmelerl 12,6.94.2 Cuma cQnU 

:ıaat l& da lsmitte poetahane karfıın:ndakl uker1 aatmalma komisyonunda 
yapılacaktır. Sığır eUnln klloeu 90 kU?Uf koyun etinin 120 kuruştur. Ta· 
Uplcrin kanun! VHlkalar!le teklif mektuplarmı ihale ıaatinden blr aaat 
eV'Nl kcımilyoııa vermelcrL <3364-6829) 

Mlktan Tutan Teminatı 

Kilo Un Ura 
Sığır veya koyun eti. 

.. .. .. .. .. • .. .. .. • " .. 

20,000 
20,000 
18,000 
8,000 

18,000 
18,000 
16,200 

'1,200 

1360 
1350 
1216 

64-0 

• • • 
Kllteahhlt nam ve heabma beberl- 45,000 kilo koyan, kuzu, keçi, m&ır 

~ tahmin edilen tıyatı ııoo kurut eti almacaktır. Taliplerin % 1,5 temi 
ol&ıı 2000 adet tam halatı &Çık ek- natıartıe 17.8.942 Ç&rpmb& g11nu ..... 
.Utme Ue almacakt.Jr. thalea\ 8. &. at 15 de Çonada aaker1 •tmalma ko
tu puarte91 gtınQ 8&at 11 de An- mı.,ocuna plinelıert. 

karada Jl. lıl. V. atın alıma komb. (3377-5901) 
yoounda yapılacaktır. Ş&rt:namMi 

130 kurup. komt.ycmdan almır. Katı 
teminatı 19~0 liradır. Taliplerin bel. 
ll, nldtte Jto~ooa gelmeleri. 

(3118) {570G) 

••• 
9000 kilo koyun eti w 9000 

kilo sığır eti kapalı zarfla ek 
ailtmcre •wnmuştur. İhalesi 15 
6/942 Çarşamba günü saat 14 
de Sinop askerlik şube.sinde ya 
ptlaca.ktır. TaJJımt bedeli 15,300 
lira. ilk teminatı 1147, lira 50 
kuruştur. Taliplerin kanunt ve 
sikalarile teklif mektuplarını 
ihale saati· :!en bir saat evvel 
komisyona venncleri. 

(5862 - 3365} 
44• 

..... 
500 il& 5000 ton kadar nakliyat Jca.. 

palı zarfla eUUtmeye kODJDUftur, 
TahmJn bedeli 25,000 Ura Dk t.emına. 
tı 1876 Ul'&dtr. tha!Mi l5.8.9l2 g'QnU 
aaat 18 da Gellboluda a1ker1 poeta 
1250 aatmaıma komisyonunda yapıla· 
caktır. Taliplerin kanuni nstkalarile 
teklif mektuptarmı: ihale aaatınden 
bılr saat evvel komisyona ftrmeleri 

(8400-5986) 

••• 
60,000 kilo SJ#tr veya koyun eti alı 

nacaktır. Kapalı zarfla ekıllt:meırl 18. 
6.IH2 gUnü saat 17 de Gelibo1u4'u. 
kert aatınaıma komi5yonunda y:ıp:l3-
e&ktn'. Tahmin bedeli 50,000 lira llk 
~inatı 3760 liradır. Taliplerin ka· 
nunl vesikalarile t.ekllf mektuplarmı 
ihale saatinden bir aaat evvel komi&. 
yona venneleri. (S410-e01'7) 

Muhammen bedeli (2508) lira (10> kı.ıru, ola.n 178 ad.et a.ıa.tranga :ı.b. 

de6t.hane .u ha.meal tıamandıraa 't'e mu.aluğu ile komple) 50 adet &latra.n· 
p abdeıthane au haznesi pmandmuı (1.2.6.19'2) CUma gQnU aaat <ı•> 
OD dörtte Haydarpapda Gar bUııaaı dahllindekl komiayon tarafmdaıı .. 
eksiltme usulile aatm atmacaktır. 

Bu 1.§e g1rmek 1.lteyenlerin (188> lira (11) kuru§luk mu•akk&t teminat 
't'e ka.nunun ta.yin ettiği veaaikle birlikte ekılltme gUn1l saatine kadar ko. 
m!ayona mUracaatıarı JAzmıdır. 

Bu ı,. ait oartnameler komimyondan paruız olar&k dafrtılmaktadır. 
(6848) 

••• 
Muhammen bedeli (120,000) Yt.ı:zyirml bin llJ"a olan 50 ton kaynamı§ 

ir.{:lllz bezirt 16.6.1942 Salı gUnU ısaat 16 cı. kapalı zarf uaulll ile Ankara.
da !dare blıı&.lmda toplana.o Merkes 9 uncu Komllyonca. atın almacalctır • 

Bu tşc girmek ilteyenlerln '(7~0) Yedı blıı ikiyUz elli liralık muYak· · 
kat teminat lle kanunun tayin ettiği vc.1kalan .,. tekU!terlni ayni gtln 
saat 14 de kadar adı geçen J<omlayon Reil!IJ.iRüıe vermeleri lAzmıdir. 

Şartnameler (2) Ura ınuk&billnde Ankara ve Haydarpap veznelerin.. 
den temin oıanur. (697•> 

Üniversite Rektörlüğünden 
Tıp Fak•uteainde Hayatı Kimya, Parautolojı ve Mikrobiyoloji, HijL 

yen, Fizyoloji, Patolojik Anatomi, Hiııtolojl, Uçüncü !ç hastalıkları, Tedavi 
diş tababeti Fen FakUltoslnde lspençiyarı. kimya, Umumi Botanik, Gale.. 
nlk, Sma1 kimya, Edebiyat FakUlt.ıeısinde So.syolojt, Hukuk FakUlte.sl.nde 
)leden! Hukuk, Hususi Hukuk, Amme Hukuku, Ceza Hukuku, Devletler 
Hult'Jku "Hava ve Deniz., İktisat FnkQlteslndc ::ı.lallye, İkttsat ve İc§letme 
Doçentllklerl açıkt.Jr. l< .. en FakUltesı lçln ıs. Ağ11stos. 19i2 Perşembe dL 
ıterleri için 17. Eylül 194.2 Perııembe gün!ert yabancı dil 1mtlhantan yapı

lacaktır. Namutıiklerl ka.bul edilenlerin hemen uzlerinln • tetkikin6 be§. 
lann.cakttr. tatek!Uerln dil 1mtlhanlarmda 1ıaur bulunmaları ve tezlerini 
G'österllen tarihten bir hafta sonraya kadar tevdi etml§ olmaları lbundır. 1 
Sıhhat raporu, bet fotoğraf. nutua kAfıdı 8Ul"8ti, llm! htlviyettnl g&rterlr 
tlflerle "Filler Tedrla İ§lerl kaleminden ilteneceklir.,. İmtihandan bir haf. 
ta eneliDe kadar Rektörlüğe bq vurulmur. (60l59) 

Askeri Posta No: 8734 K. dan: 
ı - Aakert POllta No: 81M K. ııtı 1~ bılr adet atölye 1nfuı açık 

ekaUtme ne ihale edilecektir. 
2 - Keti! bedeli muhammen kıymeti 8122 liradır. 
3 - Jluvaltkat teminatı '"810,. liradır. 
• - lh&lesl 12. Hazir&n. H2 cuma gtlnU sut 1G de Allkeı1 Poeta No: 

873• K. lift satmaıma kom1-yonunda yapı1acaktıT. 
ıs - Ketlf 't'e prtnameleri her g1lD konıi8yonda görtlleb01r. 
6 - tsteldlleriıı belli glbı ve aatte teminat makbu.zlan ve 24.90 •)'Ilı 

kanunun ikinci m&ddmndeki vea&1klıe blrllltte Çanakkaledek1 komi.aycına 
mllraeaatıan flAıı olunur. (5893) 

tatanbal lkıfbad tc:ıra Hemututua-1 Be7ofln a lndl Sulh Bukak BA-
claa: N0/6112 ldDlllttndea: 

BlJ' borçtan dolayı mahcuz olup pa. Dancr Htıaeyin tarafmda.ıı Be1'0f. 
raya çeTıilınesine karar verilen Ud lu KA.tlp Kwıta!a Çelebi mahaltelll 
adet balı açık arttırma ne Şifll BuL Anadolu aok&#md& 23. No. ıu a.pa.rL 
pr çarem taet pa.p aokak 37 No. maıım 1%alel ftlY'l h&kkmda 94.21788 
eTde aattlacaktır. BlriDCi arttırma 8. dosya No. ıı açılan davada mllddea. 
6.N2 pazarteat gtınU aaa.t 9-U • Jr;a... blb apartman biaaedarlanndan Saidin 
dar yapılacak verilen bedel muham- lkaınet~ meçhul olduğu anlafı1 • 
m= krymeUn % 76 §lDl bu1madıtı makla hakkında tlAııen tebUtat icra.. 
t&Xairde llfinic1 artt:n:m.uı ıo.6.IH2 sma karar \•erUmlt Te mubakemesl 
Çaıpmb& gtınU ayni aatt.e aatılacak 2T.8.IH2 saat 10 a tallk edUmJ.ş oldu. 
t.ır. Almak ı.teyenlertn mezldll' ma _ fundan mezkftr gün ve -.atta mah
balde göatertıen aaatlel"de ha.Zır bu • kemede iabatı vUcut etmesi n akıri 
lumnal&n lltn olunur. (40097) takdirde davaya gıyaben bakılacağı 

dantiye makamın& kaim olmak 117.e-

A.cl&pazan ı lınd SnDı Hukuk Hala.. re itan olunur. (40100) 

kemeel.ndell: Gebze Aall,.e Hukuk BAklmUfin-
S&pa.ncanm Uzu.okum Kümt&ziye den: 942/lH 

ba,vır mevklinde kAJn t&bmtnen 13 dö Gebılen!n Tu%la köyünden Muata.fa 
nÜJll mlkdarmda taraııan dere, HUııe oğlu Kuatafa Topçu taratmdan kan
ytn Ali 't'e ŞahJn ile çevrW tarlanm 111 ayni köyden t.t&ayon caddesinde 
namma tapuya teacili dllekçe.Ue Sa.. Şa.ban kızı Ane Topçu aleyhine açı. 
panca nabiyeainin ÇayiÇl M. den ı.. lan bopnma davaamdan dolayı dava 
IAm kızı Hikmet Yavq•m açtığı tapu olunan Ane Topçu namına gtınderL 
teııcW davasmm yapılınakta olan du.. len davetiyeye verilen mO§t"Uhatta L 
ruşmasmda: Teselli lstenllen arazide kametgAlımm meçhul bulunduğu bil-

TüRKiYE iŞ BANK ASI 
KücüJC T11.sarru'f 

Hesap fan 
lMt~PLlHJ 

ll.qtDELEBı t l}am&. t 

t1.a,... ı atutıc-, ı IJda. 
....... larllllerl.

,.,.m. 

iNi ~ 

1 &dlıt llOOO Lln1ılr - 1000- Ura 
1 • 1000 • - IOOQ,- • 
1 • ıcıo • - ı.ooo.-
1 • aoo • - ı.ooo.- • 

IO • 200 • • aooo.- • 
.., • 100 • - fıOOO.- • 
IO • DO e • ınoo.- • -... -~. 

JOO • 10 • - IOOO,,- • 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

.. . Sablık ankaz 
Haham.mm 1aymeU Teımim.tı 

400 30 
Kuımpqada vaki 1dl1Jca Kevlevilıane tekke8inm ınut:D&K ve oenıpıı 

odalarmm· ankazr. 

3M 25,25 

Kuı:mpqad& BQytıkplyalede vakl Kuabber tekkeslnin ankuı: 
Yukarıda yazılı gayrt menkullerin ank&zı satılacaktır. İhaleleri 12.6. 

942 gtlnU ae.at 11 dlr. l.tteklileriıı o günU Va.kıt akar -ve mahlfilA.t katemfıM) 
mnracaauan. (l5896) 

lnhiıarlar ·U. Müdürlüğünden: 
1 - 1stanbu1 bira fabrikaamda 1 Haziran 94.2 tarihinden 3Ui.94.3 ta_ 

rihlne kadar elde edilecek takriben Azamı "500,, kazan yq küsbe §art.na.. 
mut mucibince pazar1ıkta aatııaca.ktır. Küspeler beş pe.rtlye ayrılarak hu 
blri 100 kazan hesablle po.rtı halinde de aatııabillr . 

2 - Pazarlık 16.6.942 salı gtln11 saat 11 de Kabat&§t& Levazım f\lbe. 
ıindeki merkez u.tı§ komi&yonunda ya.pılacaktır. 

3 - Şartname her gUıı öğleden sonra aöztl geçen §Ubede görW.ebllir. 
4 - tsteklllerin pazarlık için tayin olunan g1ln ve aatte tekJ.lf ed&. 

ceklerl tlat üzerinden % 16 Uıımlııat para.siyle blrilkte mcz.k1Uo komilyona 
rutlracaatıarr. (6011) 

Belediye Sular idaresinden: 20 n ton kuru incir ka.pah zarf 
nsulile mllnaka&yıı. konmuştur, 
evu.f ve hU!JUSi ~lan 1tooıisyon· 
da gör\1.lcıbilir. İki yilz ton kunı in
cir yüz tondan aşağı olmamak şar·. 
tile iki pa.rti halinde de teslim edi
lebilir ihal~ 8. 6. 942 pazartesi 
r,Untl saat 11 de yapdacaktrr. Mu
vakbt teminıı.tı (5850) liradır. 
Taliplerin ihale •tinden bir saat 
e\'\0 ei teklif m.ek tup1arile Ha~c • 
oe Yedek subay okulunda .tmaı. 
ma komisyonuna müracaat.lan. 

i 
ha.k ve a!Akalan olan vanıa mfld&blll dirftmlş o!dutundıı.n haklrmdald da. 

lıtanbal Levazım amirliği l dan mfnt!ylc Ad.ıpazan Sulh Jiul."Uk \•e t. !yenin UAnen tebliği.ne ve muha. 
Satınalma komi•yonu mahkellleAıine duru~ g"..::U olan 23. kemes!."l!n de 2!l.6.n:: c~ bllnU ;;a_ 

ilanları 6.942 T. den evvel mllracaatıa.rı ilAn f at U de talJk edilmi§ olduğu DA.nen 
.. _____________ oluaur. (6188) tebliğ olunur. (40102) 

AtatUrk Bulvannm kü§B.dı ve §Obekenln takviyeai dolayialyle yapılma.. 
s: zaruri bıı.zı ameliyat yllzUnden 6.6.94.2 tarihine müaadi! cumartest gtınQ 
saat 20 den ertesi pazar günü öğleye kadar Zeyrek - Ayasofya arasında. 
ki Haliç yamaclle Marmara y&macmdaki yerler terkos suyu aıamıyaca:k. 
tardır . 

Muhterem abonelere UAn oltmur. (8129) 

(3308 - 5671) . .. . 
Berıztnı ciheti ukeriyeden ..-erilmek 

üzere~ O.A 5000 ton kadar nakliyat 
yaptınlncaktrr. Kapalı 7.arfl& eksilt. 
mö31 15.8.94.2 gUnn aaat 16 da Gcllbo
Iudo. a~r1 poeta 1250 satmAlma ko
misyonunda yapılacaktır. Tabmin be. 
delt 25,000 lira ilk teminatı 1875 lira. 
drr. T&llplerln kanunt vealkalartıe tek 
lil ıMktuplarmı ihale aa.atindcn bir 
s:ıat e'VV'8l komlayona ~lmekırl. 

(3399-59Rf) 
.y. •• 

12,000 kilo koyun eU alma.caktı:r. 
Puarltkta ekııiltmcai 18.8.94.2 Pel'§em 
be gQııtı saat 15 cı. Çorluda aakeı1 

l!.'ltmalma komisyonunda yapılacak.. 

Haydarpqadan Ayvanııaray .,. Be. 
ılkt&§a 30,000 ton buğday nakil etti
rilecektir. Kapalı zarfla f'kalltmeııi 
8. 6. 94.2 pazarteal g11nU aaat 15 de 
Tophanede Lv. Am!rltği aatm atma 
'komisyonunda yapılac&ktır. Tahmin 
bedeli 13,500 Ura ille teminatı 1012 
llra 50 kuruştur. Şartnamut komla. 
1onda görUlUr. lsteklllerin kanuni 
vealkalarlle teklif melctuplarmı ihale 
.aatlnden bir ıaat eTVel komleyona 
VCTmeteri. (749-5702) 

••• 
Ke§lf bedeli 6780 lira 8 kuruş olan 

Eyüp Bahariyedeki anbara ah§ap ça. 
lı yaptınlacakt.ır. Açtk ek.ıılltmeat 

8. 6. 94.2 pazartesi g11.nQ •aa.t 14.,SO 
da Tophanede Lv. AmirHğt eatm al. 
ma komllyonunda yapılacaktır. nk 
teminatı f!S lira 50 kuruştur. Keılf 
ve §&rtlan komisyonda görUIUr. ls. 
t.klllerln belli vakitte koniliıyona 

gelmeleri. ( 7 .,ö) ( 11703) 

trr. Taliplerin belli Vftkitte komillyona .. 

~ (3395-6953) /1 Dr lbrahim Denker" 
* * • 1 Balıkl; Bastaneeı D:\Jıill)'e Höte.. 

Mnteııhnit nam bcsabma 50 ton ııu.urr. 11(\r gttn 1Ut 15 ten eoııra 
pirine sabunu aatm alınacaktır. Ev. ~ Be:roğlu _ Afacamll, ~· 
P.at ve hususi şartlan komleyonda gö.' <'llffdrı;t ('öplllk~ıımf' ftOkak No. 18 
rUleb!lir. İhalesi 13.6.9'2 cumarteal T elefon: 42468. ••••I 
gtilıll aat 11 de yııptlııeaktır. Be.her 
kilosunun muhammen bedell 64. ku· 
rtJ.Jtur. Taliplerin kat'l temin&tlarite 
Harbiyede Yedek subay okulunda sa. 
tınalma komisyonuna mUracaatla n. 

(3324--5711) 

SAHİB1 : ASIM US 
Umumi Nf'şrlyıtı tdırt tden 

R~filc Ahm~t '\t!t•t!n(liı 

BasJ!dıtı 1er: VAK11 MATRAASI 

Kırıkkale Belediyesinden: 
Kmk1rale Beledlyc8lnln 85 lira maaşlı Fen Memurluğu mUnhaldlr. İs

tekl~rtn evrakı mQsbW*l,e 20.6.9~ tarih1.De kadar Belediye riyuetine 
r.ıO:-acaatlaft, (6187) 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası 30-5 - 942 vaziyeti 
AKTiF PASJF . 

Ura K.-. 
Altın: 8aft kliorram 
Banknot 
Ut aklık 

Dablldeld lılu.bablr'I•• 
Tllrk Uraa 

B&rlotekt lılahablrlvı 

72.60UJ8 

• • 
• 

}> 

1 

• • 

Altın: 8aft K11ogTam ~.800.871 

Altına tah't'lli kabil 11rbeet D&'f'. 

Diğer d&rlzler " Borçlu ldllrJn& 
bakiyeleri • • 

B&zlııe Tabvlllert. 
Oenıbte edilen eYr&kı ıı&kd119 

karplığl •• 
Kaııımun 15--8 inci maddelerine 
tevfikan Hutne tara!mdaı. 'f'&1"' 

c.dlyat •• 

Senedat Obdamı 
l'!ca r1 eenetıer •• 

Eııhıl.m ft 'hln11At Olb'.dam: 

' ( 
\ 

Oerutıte edilen evrakı ııalt. 
diyenin karşıl11'J ellbam .,. 
tahvlllt (ltibıır1 kıymetle) , 
Serbeat eab&m Ye tahvU&t • 

An.naları 

Altm Ye dö...U O.Urtnı ann.a 
l'abvUA.t tızerme avam 

• • 
• • 

Haztııeye kıaa YadeU A't'&na • , 

Hazineye 8850 No. ıu kanuna ııcre 

&Çılan altın ur~ &TalUI • • 

Hi!lfled:at'l&r • • 

Mıcıt'!JU • 

lOZ.1%6.'48,M 
6.927.~0,50 

2'77.363,99 

MS,761,99 

36.%91.001,--.-
M .699.798,57 

lM.748.668,-

%8.790.2%0,-

810.SSU15,88 

4.'S.19%.261,93 
10.1%7,628,06 

3.121,22 
T.958.9!8,4.'S -.-

.. 4.t 000 ooo.-

108.SS0.~1,33 

M.S.761,99 

. 

100.990. 71M,.'S7 

lM.958.843,-

aıo.SSS.816,88 

65.619.889,99 

251 .962.003,67 
~.000,-

ll.7M.'712,~8 

980.oos. 789,n 

Berma;pe: 
lhU,at AkQMI• 

Adi Ye tevk&JAde 
Hu.awd ) : : 

l'edHWde1d Baalm1>t1a:r; 
Deruhte edilen eTI'&kı nakdlye • ~ 

Kanunun 15--8 Uı.d maddelertne 
tevfikan Hazmı taratmd&n Yald 

tedlyat • ..• 
Derutte edilen nralo nakdiye 
bakiydi • • 
Karfwtı tamamen altm olarak 
UA.Yeten teda'f1111 n.zedllen • • 
Ree.s~oot mukabili UA..,.ten t.eda. 
vuıe vazedilen • , 
Hll%1neye yapılaı. altm kal"f?bklı 

aY&n.1 mukabili 8902 No. b ilanım 
mucibine llAveten tedanııe .,. .. 
zedDeD 

MEVDUATı 
fUrk Lı1ruı 

• • 

• • 
Altın: S&tl Kilogram 877.U~ 

ss,,o No. bı Kanu.oa sure bauoeye 
a iııJan avam mnk&bW tevdi olu. 

aa aJtaıJ&t: o 

saıı Kllogrt&m 

Döviz laabhlldatı: 

Altına tahvlll kabil dövizler 
Diğer dövizler .,, alacaklı 
ring bakiyeler& 

Mubtelü 

ISIS.Ml.930 

. ,. 
ldll. 

• • 

9.41%.1515, 71. 
8 .000.000,-

158. 748.563,-

ıs. 790.%20,-

134.958.348,-

10.000.000,-

:88.ll00.000,-

J 84.500.000,-

98.146.501,0!J 
1.284.164,0. ------

'78.12U87,9f 

\ . -.-
26.029.0SS,6f 

Ytkb 
Yeka.D 

ı l'emmm um &u1JlJlldm ...,_, hlroato lta4dl ~ f Altm a..tn. ımuuı % ı 

15.000.000,-

1UU.U5,78 

00.880,665,14 

78,1%U67,90 

18.0!9.088,60 

148.099.S9S,1!4 

980.003.789.21 


