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Akıl ve insafın 
düsturları 

Pire için yorgan yakılmasına 
bir misal 

Adliye Vek<iletile Gümrük Mu haf aza teşkilatının 
·ve umumiyetle h ü kum etimizin dikkatin e -

Yazan: Alamet imin YALMAN 

T ıanıdığım bir avukata ıeçen \-
gün vapurda rasgeldım· 

lllr hikAye anlattı. inanmak is~e-ı 
1llcdlm. Ar.kadan tahkik cttım· 
Doğru çıktı. Vak'a şu: 

Ayas Nikolas adında bir Yunan 
lllotörü İstanbul limanında yüz 
Yetmiş bin llrahk balık ve yumur
ta Yüklüyor. Bu zamanda bir mem
.J.ekct iQ·n yiyecek ihracına razı 
0lınak büyük fedakarlık... Fakat 
"tnlktarca kdfi saydı~ımız malları
lllızdan aç komşumuz Yunanistan 
'için bu fcdakArlığı göze almışız. 
Bin türlü zahmetle lisanların mu
arneıcsı yapılmış, m61 tedarik edil
lnlş, Yük ahnmış. Hareket için 
'herşcy tamam... Balıklar ve yu
lnurtalar aç :tnsanların imdadına 
koşmak üzere... Llizım gelen izni 
almak için Gümrük .Muhafaza teı
kllfltına ba§vuruluyor. Ol"i(ia de
rlllyor ki; 

- Şuradan şuraya gidesnezsi· 
1llz. Bu motör 'e(en defa burada 
tken baskın yapıldı. Kumanya 
arasında lisansa tabi maddeler 
bulundu, zabıt tutuldu ve :iş mah· 
kemeye ver!ldi, bunun neticesine 
kadar motör burada kalacak. 

!ng'TT"J. tayyareleri bir şelırı bombalıyorlar 

- Bre aman, diyorlar, bu va
Purda balık gibi kokacak bir yük 
Var, durmaz. Bu zamanda dünya 
açken bir gıda maddesini yok et.. 
lnek «Unah delil mi? Sonra bu 
~ala Yüz yetmls btn lira kapatan 
üecarın hali ne olur? 
~alın sahibi olan Tilrk - Helı\s 

~rkeUnln mümessilleri arkadan 
l o~up gelirler ve şu teklifte bu· 
unurl.ar. 

d - Kaeak saydığınız mallardan 

nnumzıe~ 11.baali Atfrlka "ı 
barbl-

kÜÇÜk bir iki taraf çeYir-

ihraç yapıp me hareketine 

k.ld'I 1 çalışıvor olayı ödenecek ihraç resmi ve 
Cezası nekadarsa birkaç mislini 
~epo olarak bırakalım. Biz burada 
rn uruıu bir Türk şirketiyiz, davaya 1 

uhatap olabtllrlz. Gemiyi yolun
dan alıkoyup türlü türlü zararlara 
Sebep olmayın. 

j 
Muhafaza teşkilatı şu cevabı ve

r r: 

Ç8 1 1 8f J İngi!izler, .Sinyali 

lngilizler gelecek 
sefer 2000 uçakla 
hücum edecekler 

kalesini zoptettiler 
k Kahire, 4 (A.A.) _ Llbyade., bir 

aç gUn evvel Alman kuvvetlerinin 
sokulmuş oldu~ mayin tarıaıan et
rafında. şiddetli muharebeler olınak
tadır. 

Biz sizi tanımayız. Yalnız 
~ını acentasile kaptanı tanırız. 
"Nr. 'l.ln rnilracaatınız hükümsüzdilr. 

uhakeme mutlaka yapıla<.'ak, 
ınua~1e tabii cereyanını takip 
t=decektrr. 

iü B~ hafta sonrası bir muhaReme 
i nu tayin ediliyor. Fakat sonra 
nsar edilerek ayni güne çevrlll-
~r. Mahkemede zabıt okunuyor. 
Af l!ğer ınesele şu imiş: Gümrük 
~ llhafa'l.a teşkllAtı motöre baskın 
8l>rnışlar, on beş paket Türk sı· 

~arası, yedi kutu kibrit, birkaç 
b a~ıp sabun, bir paket çikolata 

14~ ınnşlar, bunlar ihraç lisansına 
ll'ı 1 ~ olduğu için mahkemenin 
~~leyt tahkik etmesi lAzım gel-

g Acentayı temsil eden avukat. 
b e~ide bir kaptanla yedi tayfa 
~kunduğunu, bunların da ikişer 

et sigara, bırer p aket kibrit, 
--- (Devamı Sa. S, SiL 2 de) */* 

Brem•• '1ddeoe I 
b:.mltalaadı > 

Londra, 4 (A.A.) - MU.,terek 
harekeUer umumi karargAhı a.şağı
daki tebliği venyor: 

Bu sabah ilk saatlerde Boulogne 
Ue Letouquet arasında yapılan ufak 
bir keşif taarruzuna iştirak eden ka
ra \'e deniz kuvvetleri şimdi Ingil
tereye dönmUş bulunmaktadırlar. Bir 
kllçük müfreze Fransız sahfünde ka
raya çıkmış, orada düşmana taarruz 
etmiş ve değerli malOmat elde etmiş
tir. Kıtatıı.nmız hafif kayıplara uğ
ramıştır. 

Inglllz hava kuvveUerlne mensup 
tayyareler, hareket esnasında kara 
ve deniz kuvveUe-rini desteklemişler 
ve avdet esna.emda bunları himaye 
etmişlerdir. 

(l>f!vamı 8L S, 81i. 8 da) (U) 

Müttefik kuvvetleri, dllşmanın le
vazım kollarını kesmek jÇln mııvaf
!akıyetll taarruzlar Y8""'Rl<tad 1 B ,.... ır ar. 

u arada Rotonda Sinyali kalesini 
zaptetmı.,lerdlr. Bu kale Kapuzzo yo. 
lu üzerinde, muhtellt d~man üsleri
ne hAklm bir mevkidedir. 

Şiddetli kum fırtınaları, htlrekAb 
ağırlaştırmaktadır. 

Berlln, 4 (A.A.) - Teblit: Şimal 
Atnkada, düşman mevzrı muharebe
lerde 22 tank, 7 top kaybetmiş ve bir 
miktaz- da esir vermt.,tir. Alman ve 
Ital:vı'n uçak t~killeri Kapuzzo ke
simınde demiryolu tesisleri ile Uker 
kamplarını bombardıman etml.ştlr. 

Roma, 4 (A.A.) - ltalyan ordu
ları umumi karargı\hınm 731: numa
ralı tebliği: 

Marmarikada dUn cereyan eden sa 
va.,ıar, leh·mızc neticelenmiştir. 22 
sllA.hlı tank ve 7 top iğtinam veya 
tahrip edilmiştir. 

Bir misli fazla 
mahsul alınacak 

Mahsulün kaldır.iması için tedbirler alın~or -
Egede hasat mevsimi başladı 

.. .\nkara, 4 (Telefonla) - Bu
tun Yaptığımız tahkikata naza
ran Ziraat Vekl'ıletlne yenl mah
auı hakkında gelen haberler çok 
ıı.- aç:cıdır. 'Memleketin her ta· 
~~fında ;:ı:r.ıa nlsbette ekim ekll-

tı ~bı bu soneki faydalı yağ
~urlar dolayısile geçen sene bir 

kt.ırdan alınan mahsul bu se· 
n~ bir misil ftlzladır. Bilhassa 

cenup v~!Ayetlcrlmlzde ve Ege 
havzasında, gelmiş olan hasad 
mevsimi bu hakikati ortaya koy· 
muştur. Diğer mıntakalarda da 
mahsuli.iın ayni vaziyette olma
ması fç.n hiç bir sebep bulun
madığını mütehassıslar temin et
mektedJrler. D ğer taraftan Mil
li Müdafaa VerileU, Milli Mü
dafaaya ait nakil vasıtalarının 

lilzum görülen rnıntakalarda Zi
raat VekAletl emrir.e tahsisini 
temin etml~tir. Gelen resmi ra
kamlara göre Toprak Mahsullerl 
Ofisinin piyasadan m ubayaa e t 

tiği hububat miktarı da birden
bire artmıştır. Bu miktar son 

günlerde, günde 200 tondan 600 
tona yükselmiştir. 

Alman s. 8. &TUpfan. tJaljkomataaı 
Beyctrkh 

Heydrich 
ö 1 d Ü 

Progda, kurşuna 
dizilenlerin saytsı 

orfryor 
Prag, 4 (A.A.) - s. s. grupları 

bl\Şkomutanı ve himaye id8l'esl rei.a 
vekili Heydrictı'in aldığı yaralar te· 
sirile vefat ettiği bildiriliyor. Ya.kın
da bu hususta bir resmi tebliğ ~
redilecektir. 

Prag, 4 (A.A.) - Heydricb'e ya
pılan suikasta :.denen 1'tJrak ve a
ranmakta olan klmS-Ol<!ri sak'lama.k 
suçlularından dün 15 Çek da.ha idam 
edilmiljtir. 

r Uzakşarll llarlli l 
Japonlar 

Alaskaya hü
cum ettiler 
Tayyareler Butch 

Horbour deniz üssünü 
bomboladtlor 

10 bin Çinli muhasMada 
Vaşington, 4 (A.A.) - Japon 

hava kuvvetleri, Alnska civarınd 
Daç Harbur deniz üssüne hücum 
etm~lerdir. 

Hücuma dört bombardıman ve 
15 av tayyaresi \ştlrak etmiştir. 

Hasar, ,ayet ilzdır. 

ı Barp azasın mı, 
azamasıa •ı? ı 

F"ryatı 5 Kuru§ 1 

Ylf ZlfN: 

AKA GONDOZ 
Bu yaZJyı yarm.kl sa.yunma tehir 
ettik, o«uyuoulanmı%d&rı. ôzilr dileriz. 

Memleketin ilk 
Oğr,etim davası 

Maarif Ve ki 1 i, dün Mecliste 
mühim beyanatta bulundu. 

Köy enstitü/eri mezunlarının yapacakları 
vazifeler ve ehemmiyetleri belirtildi 

--------'------- Ankara, 4 (A.A.) - Büyük sene iki ay önce köy enstitülcrı-.,.- - -- - -cıurza;c.~'l!Jsfta.....,._,."""( Millet MecL.sindc bugün köy mek nln koyde ilk öğretimi temin et-

i H 1 
tepleri ve enstitüleri hakkındaki mek için kurulması hakkında ha. 

arp Son U kanun üzerine hııtlplcr tarafından zırlanmış ve yüksek takdirın ize, 
ileri sürülen mütalfıalara karşı liısvlbinlze mazhar olmuş bulunan 
Maarif V-ekıll Hasan .Ali Yiw kanunun iki sencdenberi hayırlı 

k U r U 1 a C a k 
aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: verimini m;ddi olarak göstermiş· 

«- Arkadaşlarım, tır. Bugün Türkiye toprakları 
Huzurunuza getirilmiş oJan ka- üstüste on yedi y.er~ iki yıl lı;e· 

nun PartimiZ1n ilk öğretim için rli>inde 9000 çocuğu, köylü çocu. 

SU 1 h n ilzam 1 hükumete vermiş olduğu direkt fi ğunu ~eris'i~ almış ~an bu mü • 
tam, yi.izdc yüz yerine getirmek essese~r iyi çal~atıa ve mu
üzere aldığı te<lblrlerln mütem- vafCnk ç:ılışma.kadır. Yıne bahset
mlmlerinden olan bir hUkum ve tiğim kanwı iki sene örıoe muza. 

1 A~k;~~·:; ıst~~~b~id; S. Welles'in 
ileri sürdüğü 

prensipler 

Silôhsızlonma - Mil
t hayat pahaltltğı ne 

letler orası poJ~s teş-

J ~ilôtı ~ Um~m! em-
> nıyet sıstemı - Adjl b~r( 
J intizamın temini ( 

:,. 'f'clie<ı 

kadar arttı ? 
Son altı ayda arbş 

üç misli olmuş 
hızı 

Tıcarct Vekalet.inin Konjonktür Bel' -

visl tarafından Istanbulun geçinme 1 
mMrafı h:ıkkında. tertip edilen bir is- pn.rtı• Ga "°' 
tatistfğe gOre lstRnbulda 1938 sene· 41 ,f Dilli 
sindlı umumt geçinme .muralı yüz 
di)'e kaba! edilme« ~c Jfrfl sene· 1 1 

il( eonunda he.yat mıumd'ı U!ı8 e çık- sek re fer 1 n 1 n 
mıştır. Gıda maddel~eki masraf 
!arkı yllzden 168 e, pyım :masrafla· 
nnda 227 ye, diğer masrafiarda 14~ e 1 

yükselmL\'fu'. Gıdn maddelerinde 0.'8 t et k 1 k Jor: 
scne&ndeki yil:ıo:, 1939 da 101, 11>40 Ü' 1 
haziranı eonundıı 113, 1940 ~onunda. 

ıaı. 1P41 hazirwunda. 138. 1~1 so-
(Devamt: se.. S; ı:ru. "I de) cJ» 

T. H. Kurumu 
bugün 

toplanıyor 

~ern-tMJh Şevkıet 

Esendol, Halkevlerinin 

çahşma~orınt 

ediyor 

tetkik 

Dünkü sayımızda şehrimize geldi· 

ğini haber verdiğimiz Ctlmhuriyet 
Daç Harbur ussu, Alaskanın 

anahtarı mesabesinde bulunmak
tadır. Bu taarruzun, Amerikan ha-
va kuvvetleri tarafından bir mild- Ankara, . 4 (Radyo Gl!,zetesi) 
det evvel Toklo'ya yapılan akına Bugün Amerikada geçen haTpte 
b ir mukabele telrtkkl edilmekte- ıölenlerin hatıralarını anma günü
d ir. dür. Bu münasebetle her sene ol. 

· Halk Partisi Genel St-kreterl Bay 

T oplonft Başvekilin bir Memduh Şevket Esendal diln kendi· 

Vaşington, 4 (A.A.) - Bahriye duğu gıbi bu sefer de merasim 
Nezaretinin Dutch Harbour'a k ar- yapılmış ve Hariciye Müsteş:uı 
şı Japonlar tarafından yapılan Summer WelJes bir nutuk söyle
ikinci taarruz hakkındaki tebliğ: miştir. Müsteşar nutkunda şöyle 

Hsrbiye Ncıaretir.e gelmiş olan demiştir: 
kısa bir rapora göre Japonlar dün cı- Yırml beş yıl öncekı diinya 
ikinci defa olarak Dutch Har- harbinde doksan 'bin Amerikalı 
bour'a tayyarelerile taarruz etmiş- ölmüştür. Bunlar harbin sonunu 
terdir. getireceklerini zar.Jtederek can-

Bu ikinci t aarruz öğle vakti ya. lnrını verdiler, fakat ne yazık ki 
nl birinci taarruzdan 6 saat S<>nra bu hal gerçekleşmemiştir. Biz 
yapılmıştır. Bu taarruz hakkında (De\'amı Sa. S, SU. 4 de) 11•11 

nutku ile açılacak 
Ankara, 4 (Ra<iyo Gazetesi) 

Yarın (bugün} saat 10 da Anka
rarla Türk Hava Kurumu toplantı
sı yapılacak ve bu toplantıy~ B· ş. 

vekil doktor Refik Saydam bir 
nutukla açacaktır. 

7 haşiran pazar günil saat 9 da 
Et mes'utta da tayyare gösterileri 
yapılacak ve fabrika gczileccktır. 
8 haziran p;ızartesi toplantıya n l. 
hayct 'crlel~k ve o gün Başvekil 
bir çay ziyafeti verecektir. 

sini zıyaret eden gıu:etecılere şu be· , 

yanatta bulunmuştur. 

- lstanbııle. Partimiz teı;ııuıa.tının 

ve halkevlerlmlzfn ne yolda çal"tık

larını gt>"11ek ve halk1mıza hizmette 

daha faydalı ole.ntımek için neler ya

pab.lcceğlmiz.I, bugünün l}RrUarı al

tında mütaltıa etn1ek için geldim. 
Burada çalışan nıesuı arkada.ı,Iarı

mızla ''e icap eden tamdıklarla görtJ. 

.şerek isten ilen l}eylert öğrendikte ı 

sonra Ankaraya döneceğim.> 

başka tafsilat alımmamıştır. -------------------:-:---=-:-----------------------
(De~-amı Sa. 3, SU. 1 de) ._ 

r 
Tarihi bir 

vesika 

aaıneynaafdan 
Mare.şal Petea•e 

Paal Beynaod 

Fransız tarihinin en 
mühim vesikalanndan 
birini 2 nci sayfa-

mızda okuyunuz 

.,... 
" "Profe!'Ür ;\fa,bmat :F.sat 

M. Esat Bozkurdun koni eransı 
Izmlr Mebusu Mahmut F..sat B-Oz- lfthlı Türk cümhurlyctl olduğunu söy 1 ruret olduğunu söyUyeceğ m. Sulh ve 

kurt, dün Beyoğlu halkevinde cSI- lemlş ve sozlcrıne şoyle dev.ım et- insaniyet temennllerı. mullhcdelcr Ü· 

lAhlı CUmhurlyeb adlı bir konu~nın mlşUr. 1 zerıncıe durmak, bunlar hep güzel 
yapmıştır. Konferansta güzide bir 1 <- Bu mevzu içinde savaşın aley- şeyler .. Aııcak bütUıı bunlar msanh
dınle;)1CJ kütlesi hazır bulunmuştur. hine yapılan bUtiln aksi propagan- ğın yaşaması bakımından ı;ok ıur.urn-
Hatip, konferansınm mev:zuunun sı- dalara rağmen h3rbln nasıl bir za. (De\ıunı ısa. s sa. ı de) (=) 



: 'f- •• .,.,.. ~- .. \.tlJ. 

Harbin kıymeti yarın daha iyi Bir Asistanın 
bilinecek, çünkü bugün insan- muvaffakıyeti 
ların çoğu hüriyetten mahrum 

Çeviren: Nlzlaet BABA 

1 
eksik de&•ldır. Fakat şu da b·r 
haklkattır k• bir takım davaların 

fE' akat biz bır taraftan da artık kokunden halled lmesi lazım 
lr" lhtillil içınde yaşıyoruz. ı gelecel•ni artık hıç kimse ınkar 

Ha:ktı umumıyet itibarile çtimal edemez o:muştur. 

- z-

01es'uliyet hisleri çoğalmakta ve Bugünkü yenı medeni)'el şeklL 
daha eöze görünür bir ~ekil al~ miz h4yattaki fırsatları ve imkAn
maktadtr. Hükiımettmız. haiktak• ları, hiç şüphe yok ki, tahdide 
mes'uliyet hislerinin ço&almasına uğratıyor. Bunu ıençlık kad~r 
kıymet veriyor. Bu slıhada hass~- y.ak1ndan hisset:feJl bc1k1 de hıç 
ıs:yet~ ve titizliği saye~inde de 1:J:U- bir zümre veya kutle yoktur. Fır· 
el ilerı hamleleri bellrıyor. 5at ve imkanların azalmasının s_c· 

" Bununla beraber aşacağımız _yo· beplerf tk:dir: Birincisi ~u k.i m~l
.un henüz. ionuna varmış değıltz. letim zin maddi hayatta erışemc
Oemokra. ·ye kar&J cephe kurmu~ diği pek az terakk\ hamleleri kal
yenı felsefelere karşı tam bir bır- mı~r tkı,ıcı "'bep ise içt:mal 
lik içinde mücadele edecek haıe inklıjafm kifayetslzl!ğ~nden llerı 
henliz gelemedik- Bunun için ba- gelmektedır. İçtimai s•stem, mak~
ır eı::a.:)h hakikatler kar~ılamağa ncnJn süratlle uygun ~kilde gel ı. 

nen hazırlanmamız icap edi- şememtştır. Boş kalan zamanları. 
mar mızı en. faydalı ve h~ bir surette 
yoŞ.urası açık bir hakikattir ki, doldurmanın yollarını bize. ö&rete· 
demokrasi, htr doğan çocuğun miyor. 
hayatını ve 'Stlkbalini emn.yet ve İş hacmini ciddi surette kısma
"'aranti .altıDa almak, hiç olmazs.t dan siy ve amele alt yükü 
~na asgari emniyet temin etmek hafınetmenin ypııarını bu1mak 
vazifeşl!e mükelleftir. Demokrasi Tizımdır. "Mevcut kötü işleme tar
esaslarından birl de; inkişaf fır· zı işte bu yolları keşfetmek im
atlar• bakımından bütün fertleri kanını ortadan kaldırıyor. Bu yüz

müsavt blr mevk:e koymaktır . den birçokları yapacak ~ş bulamı· 
lI ç bir !ert, cemıyet ı.çinde muay· yorlar ve geçinme imkftnlarından 

YCD bir geçim seviycslnin aşağısı.. mahrum kalıyorlar. 

na dü;jlllemelidir Asgari sağlık ve Fakat şu da var ki bugün dün
\"arlık hududu d.ye kabul edece- yanın h~ç bir yerinde hiç b'.r hil
g:mlz bu viye ile geçim masrı.fı kUmet bu meseleleri halletm:Ş de· 
a:asında oyle bir rnuavzene kur· ttıdir. İşte bunun tçındir ki yaş~ 
mamız ıazımdır kL bereün değis- lılar sahneyi terkederlerken bu 
nıek , 5tıdatları grn;termesin. lçtlmat davalara çareler aramak 

Bu diie kolay iş, tatbikat saha- vazifesi gençllie düşüyor. 
.:[nda .a~ılması pek güç miinıalar- Davanın hakkından gelebilmek 
ıa çevrilmiştir. Böyle b.ir sistem. için başka memleketleri taklit mi 
bazı hürriyetlerin ve hakların faz_ edelim? Onların felsefesini ve gi
laca derecede t.a.hdıdine lüzum gös d:şlerini olduğu gibi kabul etmek 
:errr İşte bunun için ki~ bu doj'ru olur mu'? Hayır, taklit yolu 
ışe . artlmak cesareLni göstereme.. bizi ıayeye vardırama:ı .• 
m ştlr Bir fedakArlık; ya giı- Bazı m•mleketler bu güçlüğü 
nül rıı.aslle ve yahut zorla ya· :ıöyle bir hal ~klile yenilir idn
pı:ır. Bu ki ihtimal arasın- mıştır: Halkın hayatına düzen 
da çok tnce b~r hudut vardır vermek üze.re bir rehber seçilir. 
Demokrasinin a.sıJ hedefine kavu· o da fertlerin ihtiyaçlarını adalet 
~bılme:;i- de~ fedakArhkların gö- dairesinde tevzi eder. 
r: ·l rıza.sile yapLlmasına ve zora Bu usul, demokrast felsefes;, 
ıht,yaç göstermemesine bal;hdır. hele fertlrrin iyiliği ve menfaati 

::\filletlerarası anlaşmazlıkların bakımından facialı geri!ikler do-
h. Uinde harp ve ılddet usullerine ilurabllir. 
başvurmaktan kurtuldutumuzu Gençlk bir karar almak zorun· 
btr aralık umduk ve yeni barış dad•r. Bu karar; mitli bir imanın 
Yollarında ilerlemekte olduğumu- ve sosyal yardım ruhunun demok
~u setndrk. Fakat günün b rinde: ratlk hükOmet şekli lçin lüzumlu 
bu g:dişe aykırr bir felsefe .ıc ye- olup olmadığına daird;r. E4er ~n
niden karşılaştık. sanların bir irade ve işbirliği iç:n· 

Bugün için en büyük davamız de yaşamalarından saadet dolu
.şudur~ Totaliter devletler. tecavüz yorsa bu insanların birbirlerine 
ma ks.atları için çok işlek bir leş· karşı olan münasebetlcr'.ne nasıl 
k ililt kurmuş bulunuyorlar. Aca· düzen verecekleri mesele:;· de bu 
ba d~mokrasl bunl&rı yenmek arada halle muhtaçtır. Eğer gönül 
c;in maksada kAfl blr teşk~lat kur- rızasına dayanır, ahenkH blr iş 

nıaja imkiln bı"rakacak mıdır" beraberlil::l kurmağı istiyorsak 
Bu me~ele hele gençliğ1 derin de- gençliğin vazifesi, bu ~aadeti her
rın düşündürmelidir. kes:n kalbine sokmanın, herkesin 

Bir de ilerlSne a:t iş bu1mak gürdelik hayatına Y•klastırmanın 
n1eselt·sl var. Bunu da uzun uzun yollarını araşt.ırmakliin ve bul. 
düşünmek cet:p edecektir. Totali· maktan ibarettir. 

Samim Aksu mühim 
bir i'ôç keşfeHi 

"Üniversite Kımya Enstitüsü a
s~tanlarındo.n &.miın Aksu me
nenjit, zatürrie. belsoğukluj:u, ro~ 

matizma ve diger soğukaI&ınlıt:ın· 

dan mütevellit hastalıklar lc;in ye· 
ım bir ilAç keşfetmiştir. Teno Sep
til ıs.mi verilen Hacın basit li.bo
ratuarlarda bir kilo.sunun 100 li
raya mal olacatı tahmin ed:Imek· 
ted:r. Bunu bilAhare çok ucuza 
mcseıa 10 liraya maletmenin de 
mümkün olo.cagı al8kalılar tara
fından söylenmektedir. Bu ilaç, 
halen bır kısım hastalar üzer:nde 
tecrübe edilmektedir. 

Artist Sait Köknar bir 
kJza geçirdi 

Şehir tiyatro~u artistlerinden 
Sait Köknar, dün Galata rıhtımın· 
da bulunan Marakaz: vapurunda 
teci bir kazaya uğramıştır. Zaval-
11 artist, vapurun bir numaralı am 
barı yanında ayaiı kaymış ve am
bara yuvarlanmıştır. Bu sukut ne· 
ticesindc muhtelif yerlerinden ya· 
ralanmış ve sol bacağı kırılmış. 

tır. Hemen getirtilen sıhhi imdat 
otomobHlle BeyoQ:lu hastanesine 
lcaldmlan samatkArı~za geçm;ı 
olsun der ve aı zamanda sıhhat 
bulmasını dileriz. 

Mahkemeye verilen 
muhtekirler 

Nurt.-c>smaniyc- caddes~nde 82 
numarada Fahrettin Sonie1en, o
tomobil yedek parçalarını fazla 
fiyatla satmaktan suçlu olarak 1 
numaralı l\'lilli Korunma mahke
ın:estnce 3 ay hapse ve 100 lira pa
ra cezasına mahkOm olmuştur. 

Bahçekapıda Vakt!han sokağın

da mezeci Mehmet Yıldırım yUk
sek fiyatla kaşer peyniri satmak· 
tan suçlu olarak Milli Korunma 
mahkeme:<ine ver:lmi!'itir. 

Çay ve kahve satışları 
İnhisar altına alınan ı;-ay ve kah· 

ve satışınır. bir müddet için şim
diki şeklile devamını gereklı bu
lan İnhisarlir idare.si, itiyen ya
pılacak satış şekli ilzenndekl tet
kiklerini bitirmtştr. ÖğrendlğimL 
ze göre, çay ve kahve üzerlerinde 
İnhi.sar damıaları bulunan şella! 
kA&ıttan yapılmış paketler içinde 
satılacak ve satışa başlanaca&ı ta
rih bir ay evvel halka nan oluna· 
caktır. 

Yünlü ve pamuklu 
mensucat fiyatları 

Şehrimizdek. yünlü, pamuklu 
ve ipekli mensucatın toptan satı· 
şile meşe-uı olan. ticarethaneler, 
yeni zamları hesaplamak ve kllo 
başına yapılmış olan bu zamların 
metre başına isabet mlktarlarını 
bulmakla meşgul oldukları ;çin 
dün ve evvelki gün satışlarJ.nı ta
til etmişlcrd:r. Öğrer.diğimi~ gÖ
re yeni zamların kumaş fiyatların· 
daki tesiri metre OOşına acıcak 
3 • 5 kuruştan ibaret kcılmakta
dır. 

.., __ .. ___ ---
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Tarihi bir vesika 
), # FTJ#.a.T&JWP#W 

Paul Regnaud'dan 
Mareşal Petain'e 

" Bir Millet için ruhunun çirkinleşmesinden 
büyük tehlike olamaz ,, 

E ski Fransız Ba~vel<ilı Paul 
Reynaud'nun Marc~I Pe-

ten'e gônderdltl b'r mektuptan 
Riom muhakemesi sırasında kısa
ca bahsediln1işt.1. Son gelen mec
mualarda bunun aslınt bulduk. 
Aynen alınırsa yedi, sek:z sütun 
tutar. Bu tariht ves:ka.nın can 
alacak yerlerini aşag;ya ccç ri· 

talebinde bulunduA;u zaman Fran 
sanın ana yurdundakı orduları

mız bozguna u!ramış bulunuyor
du. Almanya; hem mütareke 
şartlar1ı::ın çerçevesi içinde, hem 
de bunların haricinde olarak, za
(erinden azami derecede istifade 
etmek azminde oldu&unu hereun 
daha fc;zla bir derecede belli cd.· 
yor. 

yoruz: 11 haziranda Briare'de yapılan 
Bay Mareşal, yüksek şiıra toplantısında B. 
. . • fngllterenin bizi, Şimali Çörçil'in, İngillz hava kuvvetle

Afrikada harbe devam etmeı;e rinin yeniden yardım gösterme
tcşv:k ettiği iddlası doğru dei: l· si hGlr:kındaki arz:utarı redle kar
dir. Kabinemin hergünkü toplan- ~ıladıtı asılsızdır. lng ·l'z Baş-
tılarına iştirak etmeniz dolsyısl- vekil!, Londraya döı:er dönmez 
le herkesten iyi bilmeniz lôzım· bu işi yoluna koyacatına söz 
dır kı bu karara varan benim, vermiştir. Askerlerimizin tnıi~ 
çünkü İne::ıtere ile Fransa ara- llz av tayyarelerin: haftalarca 
srnda birbirini yarı yolda bırak- ,..... ~ .. · ı ,..k"p:!ğ iddiasının da 
mıyacaklarına dair bir taahhüt aslı yoktur. Hera:Un tekrar ettL 
Vttrdı. Kabineme ctrerken bu ta. ..nı laıepler üzerlr.e 1nclliz hava 
ahhüdc siz de iştirak ettlniz ve kuvvetleri bize müh:m yardım-
bunu !esh\ tmem?zi hiç bir zeman larda bulundu. Sonradan 1ngll· 
istemediniz tere Ü7.erinde yapılan hava mu-

General Wcygand'ın 29 mart· harebelerile bir takım nokl-alar 
ta ve 7 haziranda bana mektup· a)--dınlar:mıştır k! bunları &:ör-
lar yz.zarak bir mUtarckc imza- dükten sonra h:ç kimse, bütUn 
lanmasınr tav~ye ettiği iddiası İneilız kuvvetlerini Fransaya 
asılsızdır. 10 hazıranda yazdıtı ıondermed ğl için B. Çörçll'e ta. 
bir mektupta şöyle diyordu. rizlerde bulunamaz, çünkU bü· 
111Bütün ümidi kaybetmiş olmak· tUn hep1mizin zafer ümitlerimiz 
tan uzağım·• Hatta 11 haziranda bugün bu hava kuvvetlerlne 
Briare'de sizin de iştirakinizle b~ğhdır. 

yapılan kabine toplantısında şu 14 hazirandaki imdat talebine, 
sözleri söyl~mlşti: •Son çeyrek reis Ruzvelt'Jn baştansavma ce
saatte işleri düzeltcmiyeceğ:mıze vap verd;ğf idd·ası da yanlıştır. 
hükmetmeğe sebep yoktur.. Bu yalandan maksat, Amerika-

Radyonuz şöyle bir jddiada nın cevabındak: ehemmiyeti ve 
bulunmuştur: rıEğcr Weygand'ın cömertliği örtbas etmektir. Anıc-
~özü dinlen~eydi İtalya harbe ka- r.ka devlet reisi, ırFrtnsa döğüş· 
rışmıyacaktı.,, Bu ldd'.a. hakikw- meğe devam ett.kçe An1erikaııııı 
te taban tabana aykırıdır. Bunu Ytrdımına bel bağlayabileceği 
söylemekle; İtalyayı idare ~den ve bu yardımın gün geçtikçe ar-
odamların p~lkolojisi hakkır.da tacağr,. hakkında temiııtl vcr-
tam bir cehalet a:ö:sterlliyor. Bun· m.ştir. 

tarın kervana karışmaktan vaz- 16 haziranda bize yapılan 

Fra~ız _ İ:-:~i:il birliğ teklif;ntn 
bizi bir dom:nyon haline indre
ceği ldd.a.<I yanlışlır. Bu teki f 
müsavo.t es.asına dayanıyordu. 

Ben de bunu kiıibul etınck üı.c· 
reydim, çür.kü düşmanların1ızla 

el birliği edecek yerde dostları

mızla etmeBl tercih eder:m. 

Teklifin o zaman Lor.drada 
bulunan General de Gol tara
!ındrn B. Çörçil'in verd~ği not· 
!ara göre tclC'Con edildiği yanlış

tır General de Gol kabineme 
dahildi. Kendisini hususi bir va~ 
zl!e ile tnı:ıtere Başvekilinin 
nezdine yo11amışhm. tr.elliz tek
lifinin metnini onun b:ıına tele
fon etmesinde u8ule aykırı bir 
taral yoktur. Çörç·ı sonradan bu 
teklifi bana bizzat tekrar etti ve 
bunun lç:n ne düşündüğümü !lor
du. Bu sırada da yanımda ı·fÜ
ya tesadilftn General Spears"ın 

bulunduğu,. hakkındak. ima al
çakçadır. Bu ı:ercral. Fransanın 

en sadık dostıarınd;ın biridir. O 
sırada Iiarblye Nazırı olduğuma 

göre benim nezd mde usullere 
uygu;ı olarak n1emur bulunu
yordu. Böyle bir gOndc onun ve 
İr:giltere büyük elçis:nin ziyare
time ıelmes!nden tabit blr!)tY 
olabilir m ? AradakL münasebet
lerin mahiyeti hakkında yapılan 

imalar, büyük bir milletin ba
şında bulunanlara J~yık sayıla· 

m'yaca&ını söylrmPğe cür'et 
edeceğim. 

B a~kumandanhilmız, 

deniz.inden İsv·çrc 

Şmal 

hudu-

duna kadar aşılmaz bir cephe

miz bulunduğunu, burada açı

lan gediklerin asıl düşman için 

tehlikeli olac.ğını ve bu düşman 
bu gcd:klerden dC'.'rirt·ğ(' doQru 

(Devamı 3 üncüde) •-« 
geçmelerine ihtimal yoktu. İddi- -----------------------------

ayı zaten h.adiseler de yalanlı- ı Ç. 1 x 1 
yor. çünkli Italya. on huırar.da a A a e~t• 
harbe ııırm:~tlr. -.:~!!!!~!:!-!!=-~~~~ •• ·• Mütarek•rt'n, •Fransız ailele- • _ iıı -1- ı • ili' - ''I 
rlcıl. çocuklarını boşuna !eda et
mekten kurtardrıı-ı• iddiası da 
asılsızdır. Başkumandanlık, dö
iNşün imkansız bir hale geld'ği- iL.. 
nl b11d'rmesi üzerine, Fransanın 

Asıl o zaman ... 

ana yurdunda harekata derhal 
nihayet vermeği ve tıpkı Holan
dada tutulan usulün tatbik edil
mesini teklif ettim. Eğer iktıdar 

mevkiinden koğulmasaydım, 13 
haziranla 15 haziran arasında ve 
mütareke müzakere edlld'ği sı
ralarda uğradığımız zayiatın 

et .üne geç imiş olacaktı. Hükü
metiml, .akan Fransız kanını 
kci.f~ saymamakla, itham etmek, 

ihyada bir müddettenberl ,ıd- \ 

detll muharebeler olu:yor. Fa-

kat son ıelen telgraflara. bakılırsa 

kum fırtınalarından lkl taraf birlri· 
rlnJ görcınlyonnu . 

Jla.nı bir ltılk"ye ,-ardır: 

Xasrettln Hocanın arkada,ıarııuJan 
biri bir kurdun taarruz.una ufra.nu9, 
ka('aeak yer bulanıayınea. ha.}'\·anın 

tnlM d.a1nılfj, ku.rt ta arka.8ından ine 
ı;trecetı sırada hoca. yeti,mt., ve kur. 
dun kayru~ndan yaka.lamılJ. K•rt 
girmek J ter, Hoca hAblre ~eker, hay 

BiNLiK AKINLAR 
fngll17:1erln bin Ye binden fa1Ta. u

takla ~·aıltıkları akınlara. binlik a· 
kınlar adı ,·erllnliye başlandı. 
Eğer bu binlikler birbirini koYA· 

larsa hü('unıa. ukrıyan ~blrler;n hal· 
kı zilzurua. olacak. 

KAIDELER 
Alınan kaynaklarından g-elen bir 

ha.bere göre Kolonya hoınbardıına· 

nında. ölenler lng"lllt.lerln iddia. etli· 
fi gibi 20 bin değ"ll, ,yalnız 200 kl'i 
ımı,. 

van tabU ön ayaklarııe inin içini to7. Uc;- yllz tay:yare llf' ~'a pı1an Ro>itok 
dumana. bokruu,. bonıbardunanında 3000 ki inin öldU· 

Konuşulmağa 

başladı 
ranc;.aıu• iıfg-al altmdaJd in· 

snnlarmda ba81111n dotra· 
dan doğru~·a ı,,gal makamları kon
trolü altında olduftu !Jüphesi& ve 
tAblldlr. IJıgel alltnda bulunrruyan 
kr~ımJardakJ gaz.ete ve mecmuaı ... 
rın ı .. t, doğrudan doğraya mtı.,-er 

kontroh.1 altıntla olmarnakl& hera· 
ber uınumtyetıe mlhver proJWtean· 
da J<•l naklarıoda.n ilham aJdrkla· 
ti, J•anla.rına rör: g-ezdirmekkı an· 
fa<ilı}n·or. nununla beraber bu ra-
1,eie . ,.r n1et.aluala.r \1,t bNM.m o

larak t&raf~ız ~ rön· 
derlJdlği ır,:m bu ilham &Jlllft k&r't 
taraftan gelen ulak ~fek ha.berJer
le k11.rı'!ttu'ıla.ra~ mıiııhal"ot.le klare 
(ldlıt,·or. Bu basuu• gi)ze çaıp&n 

hir bu'!iu~~·etl de, . milwer ta.rafın· 
dan doğrud'n dofraya ve ın:;mn o
ı.adıl·a ınl1naka.şa. veya h.J.ı:;l.ye e· 
dllo1eğe pek ya1l&1Jllmı;yan d•Ta , .e 
olayları • tara1enl1k Jd.sıın.lı &lbn
da • ln<"elemek -.e okurlarHU ay
dınlatnıağa ça.ltı:makbr. 

DcmokrllJJiler tanlı.ta lllacl 
bir et"ptıe B(ılmMı ..,..,,,,.,..,.rhda 
durmadan ortaya ataWıtı: W ııra

IJrda \ 'l'i bHını sayıl&D mecmu. .. 
Jardan bir nde bu .Işıl t.celeY• t>lr 
yazı okudı.mt. Bu ,._ınm cJfldlate 
d('Ker kı1nıını ..,.tı7a ahyormn: 

«E.ter lııJillıler Mker 9lkarm• 
tt',ebbtbUnttn. m.tbmdin oklwtun• 
lnanı~·orlana - r.ln. hıla tefeblrii5 
her zaman ı...rıı~ odlldılllr • Al· 
nıanlar bunttn kanh Mr akaınete 

ufrryacatına. ve .onan•a dıl. ntlh· 
\'erin avantuına bir feldl &lacaj't· 
na ,Uphe etmiyorlar. nu,..,.. • ., ta.
rafından kuv,·etle tutulm°' biT ıa· 
hile çıkmak daJma rüç ,.e tellllkeH 
bir hareket olmu,tur. Kaldı ld, tJü
tUn A\·ruı>ada An,ıo .. Sak5onJarıO 
rahatça a3·ak hasablleceklerl tek 
htr liman, tek bir kıyı yoktar. Da.
ha ilk dakikadan, kara., dn.lz ~t 

hR\'& kuvvetlerine ka.r~ı tlddetli bir 
rnuhA.rt'be 'emıck lizımdır. 

Ç'ıkarn1a. hareketinin mu,·a.ffa1' 
olduğu kabul edllse btle, dava ka
zanılmaktan uzaktrr. Garbi Avru()Sı 
Alınan thtl~atla.rıoın k1!§& blr :ıa# 

rnanda ınüdıt.hfıLJeslne \'e stlratle Jıaı' 
Nı taarruza geçnıesloe Jmkln "'ere# 
~ek -wn derece mUkem.mel yollll-1' 
, e denliryolları şebekesJle kaplıdrt'· 
ı n1tiliz ,.e Amerlkalılarro g-erl Jtattr 
ancal(: dcnl~ oıacaktlr. Tayyareler. 
de-nl1altı \"e hatta dea.lı.iistti rentl· 
Jcr dtnlzi teıh.Jtkell hale ft:tl""C1" 
,e tak,·iye \e iaşenin yolunu ke .. -
r11ek ,·azlfeslnj üstlerine &J.aqk)ar· 
dır. 

Jnglll~ ,·e Anıerlkatrların kaJ.ledtJ 
eek duruında. görünmcdllılcrl dJfer 
bir nokta da geanl tonajı ıneeeıesl· 
dlr. Denizi aı;mak için, betler aıu· 
harlbe 17 ı.tla.p tonajı hC8aplam-1' 
l iızıtndrr. Bir molyan adam& on ye
di milyon ton, yani JnctJtercııl 0 

ha.rpt.en önceki ticaret fUOfiu toıs•J 

jmın ilete iki 1 ister.~ 
GörUhlyor ki Udnc-J cephe n.e.,eJ 

let;I, \ 'J1)i b~ını ağzı.yla. mlh\ er t•v 
rafından da mlln.akaş& edllecek kO· 
dar gUnün ıneselul olmuştur. 

&Ölt &ADI 

~ Soruyorlar: il _ __.. 
ter sistemi }·enmek meseleslle ile· Dıyorlar ki gençl!k harbı orta
ride I~ bulabilmek meselesi, ger:.ç. dan kaldırmak istiyor. Fakat bu 
ilk için hep beraber bir beka da- takdirde her~eyden evvel ve baş· 
vası teşkil eder, Tam bu çaglarda ka bütün düşü.rıceler;n üstünde 
olgun yaşa varan genc:Ulim:z. kar· olarak. demokrastmiz:n gençlerine, 
,ııc.rında öyle bir hlikümet siste~ erlerine ve kadınlarına diı~en bir 
mi buluyorlar ki b:r takım le: da. vaz fe vordır: Evvela kend~ evt
...-alt.rını yen1 yeni u.1ullerle hallet- mizt yoluna koyarak. kendi evi. 
ıneğe ~avaşmaktadır. Bunlar şim· m!ze düzen vererek başkalarına 
diye kadır hiç tecrübe edllmemış örnek oldlım; demokrat bir hü
yepyeni usullerdir. Araba usul· 1 k.Um.et şekLle ulaşılan rnuvafiaki· 
ıctde is .. bet var mı, yok mu? Bu yetlerin başka felsefe ve başkot 
r:okta hakk~nda şüphe duyanlar hükUmet nazariyelerile ulaşılamı. 

Bir tüccar elkonan 
pamuk yağlarını 

satarken yakalandı 

ayak takımının bile tenezzül et· 
miycce&:i b:r t..kım usullere bcı~· 

vurmak demektir. İşin doğrusu 
şudur ki sizin grupunuz. -.ir.ı'l
terenin üç hafla içinde, tıpkı bir 
tavuğun boynu koparılır glb., 

lnln 1~,lndekl "hayk.ırmıl}: ğl\ bHdlrilnılşU. Bunun yanında 12.>0

1 

_ Aman Hoca. ne yapı;lorsun, toz.~ uçakla. yapılan bir akında 200 kl~lnln 
dan dun1andan bo~nldınn. ölm~J 'u ı>he21lz fazla sayılnıaz. 

Jloca cevap vermr,: l''akııt benlın h r merakım ,·ar: ' 'e-

Gece!eri oğ ı r hasta 
o!mok yasak n ı? 

Kızlar katliômı 
rc::5> umen - ~ıaca.r hududundan a

~ cı acı ba~rler reli.lor: VenJ 
\·lz;..len hudut; koylerl, a.Ueleri aunl 
.-,urette birbirinden a,t,rmı,. ~la('•r 

toprafmda kalan lkJ 'tacar kızı, Ru
nıen arazi"lindcki akraba\ını 1l)&rete 
ı;clec"ek olnıu-;. Bunlann ca-.u, d.Jye 
tutulmalarlle muhakeme \'fl bapl1.ha.. 
nede idam edilmelerı bir oımu,. :Ha
earla.r buna krım~lar, köpUrmU_1er, 
lt.endt ar:ııllcrlndekt Rumen kızları 

ara.<ııından bir ~rnı ~erek clno;lle 
n1ukabe1c diye lta)·dı •~ı,ıar. Bonu_n 1 
Uzerlne iki nılllf't ara"iında l'"I ~ur 
l<an da\-a ulrr kopn111,, hem df' mu. 1 
dafaa~ız gen(' kıt kanı ılurıne ku· 
rulan bir da\a... 1 

TJudut rl\"arınd;\ bir Kf'n~ kır katıı. 
Uınırllr, dc\·am edil> gilli~·ormu,. 

mr vakit kadınlar hııtırp ha talık~ ' 

la ruıdan az çok muaf kalırlardı. ~im~ ı 
ılll..I harp o ka:tlJ.r barbnrla'h ki ar~ 
tık kadın ınadın tanımı~·or. ll11ttU. ı~ 

!d ... I lll' nıih\·f're nıf'n-.UJ> ulan iki m{'m 
lt·kı·t ara1ında U-.tü örtldÜ hJr harp 
ha\ i.l"l y:ıraLtn hlr gt•rglnlik, böyle 
bir grn,. 1..ız ı~,Lt!ta.n1ın.ı 301 ac,·alı:U~ 

yor. ıil:RÇE 

yere serilecegi• faraziyesi üzer;. 
- Kurdan kuyrvp bir koparsa rllen \eya ,·erdirilen ı.aylat, alman 'e 

sen toıu dwnanı asli o zama n gö· ya. bırakılan KRnaJın bR.y11arında il· 

rUreün. :nı n1Ütf'tha.,.,ı"lların eenl, tarh. z.arp 
Balıkpazarı Taşçılarda Tanaş 

H•leplioğlu, 3400 teneke beyan
naıneL pan1ukyaglsrının hepsini 
birden ~atarken yakalanmıştır. 
Suçlu hakkında kanuni muamele 
yapılmoja ba~anrnıştır. 

ne hareket etmiştir. 

yacai:,ını Ci'.len göstermeğe çalışa. 
hm. (De,·a.rııı Sa. t, Sü. ı de) 

M ütareke daha evvel imza· 

lansaydı şartların daha 

hafif olacağı hakk'Jr.dakl iddıa 

Llbyada kum fırttnala.rının tozu du 

1 

,.e taksim kaktelerl aeaba nedir'! Şu 
m.a.111 kesilip te iki ta.raf birbirini ka.Jdeleri bir öğ,.ensek te doğruyu bu
cörmlye bql&yıaca ud o uma.11 toz lab imek lmkinına kavu,sak ne ka· 
da.mana. karı,acak. dar iyi olaeak. Tath~ert 

r----------...:...:.--------------------------------------------, 
SÖNMIYEN ATES 

da asılsızdır. General Weygand, 
12 haz:randa Cange'da mütareke 

Tefrika No. 80 

l :mL dudaklarına ıötUrüyor. Bir sabah 
rüzgarı kadar hafif, fakat ateşten bir ne
le.s kadar müessir bir bu.!e konduruyor. 
On bir aylık tanı~amızda üstattan &ör
düğüm ilk ve son !lti!at .. • 

Gözlerim kararıyor, !t.deta ı::arhoş olu
yorum. Kalbim, bu yorgun ve yıpranmış 
uzvum duracakmı~ g:b; arızalar yapıyor. 
Fakat derhal kendimi topluyorum. Toz
lu yola çıkıyorum. Sendeleyen ayakları· 
mı. mümkün olduğu kadar düzeltmiye 
(,'alışıyorum. Fakat ne yapsam na!ile ... 
Vücudüm, kuvvetli bir rüzgara tutulmuş 
b:r fidan gibi mütemad::ren. sc.ğğ, sola 
çarpılıyor. :vıeçhul bir el, 5anki başımı 
geri çevırmck istiyor. Gcırurum benım 

oradan süratle uzakla~mamı emred:yor. 
Bocalıyorum, sendeliyorum. Adali bir 
ıo.taf, bütün ,·ücudümü bir külçe hal.ne 
getir.yor. Yürüyemiyor, fldeta sürükle
nıyoruın, üstadın yüzünü h.ç olmaz.sa 
bir kere daha görmek için, içimde daya
nılmaz b·r arzu \'ar ... Derhal bir nıanev· 
ra yapıyorum. l\tcr:dılimı c!imd~:n yere 

Yazan: lamel ZlYA 
dü<1ürüyorum, ıüya almak için döuüyo· 
rum. GOzlerim. ;yerden z. yade üsladın 
kap:.sında ... Onu, kapıda görüyOfJ.lm. 
Ba~ırıı kapının kenarın• dayamış, ıtıu
kaddes tasvirlere bcnzlyen çehreslrıde 
h·ç b\r ressamın çizemi)•eceti kadar de
rın bir ı.stırap ifadesi var ... Tekrar dö~ 
ntt'k, koşarak onun kollôrının arasına a .. 
tılmak, atlamak. hıçkırmak ona olan 
düşkünliljümil bütün açıklığı ile söyle
mek istiyorum· Fakat şahsiyeti mi.nevL 
yem beni ş:ddetle tenklt ed yor ... Tekrar 
dönüyorum ve bir d ha arkama bakma .. 
dan tozlu yolda süratle Uerlıyorun1. Göt· 
lerlmden dökülen kızgın yaşlar, yanak
larımı _yakıyor... İsk leye geliyorum. 
Bir kenara çekilerek dalgın ve perişan 
b:r halde denize deilıp kalıyorum. liır

c;ın ve kudurnıu~ dalgalar bana neler 
~öl·1rm,yorhır, neler . fıs:ldamıyor!ar? 

t.:B.:htsıı; kadın~ Ne duruyorsun gel. .• 
Scnelerdcnberı sonu geJmlyen ıstırapla· 

rtr burada nihtı.ycte erecek, kalbini yakrp 
tutuşturan o mel(ın steş burada sö-:.e-

cek, ruhunu saran amansız ıstıraplar bu- yorum. Şu tatsız hayatta belimi büken 
rada sükün bulac~k ... Hayatında gör- Fatoş olmasa, bu renksiz ve meşrepslz 
med g:tn huzur ve rahatı bizim kolları· yaşayışıma belki de nihayet vereceğ'm. 
mız arasında bulacaksı:ı. Ser.! gö&$ümü· Fakat kardeş gibi sevdiğ m bu çocuğu, 
z.ün üstünde sallıyarak ninnilerle uyuta- k'me bırakıp da gideceğim. 
cagıı:. Artık hiç uyanmıyacaksın. Ebedi Büyük sözlere ne lüzum var .. işte 
uykuya ve ebedi saadete kavuşmak is- yine kararımı bozuyorum. ' 'e her şeye 
temiyor musun, ne duruyorsun. Gelsene? raimen yaşamak i~tedii;imi anlıyorum ... 
Gözl~rim, deniz~n derinliklerine kıyı_ iskeledeki gürültülerden k.endime eelir 
yor. Burada ilstadtn lactverd gözlerin· gibi oluyorum. Vapur yanaşmış, yolcu· 
deki kırmızı lekeleri görüyorum. Hain l;.r b rer iklı;cr g~riyorh;r. Ben de onla_ 
gözler .•. Aldatıcı eözler ... insana emnl. rın peşi.~c takılıyorum. Vapurun salo· 
yet telk:n ed&':l, fakat h•çbir zaman em· nunda loş ve ıssız blr köşe buluyorum. 
n:yet ed:lmesl caiz olmıyan tehlikeli Orada, başımı pencereye dayıyaruk göz
ıözler... lerlmi kapıyorum. Artık hiçbir şey dü· 

Dalgalar karşımd• kıvrılıyorlar, bü- şünmüyorum ... Ş'mdl kcıfam yalnız ha-
l lamla meşeul... B raz sonra eve gitti· külüyorlar. Tatlı kıvrıntılarla a çahp 

ğ"m zaman onu nasıl bulacafımı dü1üyükseJerek beni çağırıyorlar. 
rüyorum. Vapur köprü;ı.·e yantşıy.;r. 

Art1k hiçbir Ş<'Y işitmek isteınlyow Hemen atlıyorum. Bir otomobılc bini· 
rum. Hayatın her se:;ine karşı kulakla· _yorum. Halamın evire geliyorum. K;:
rımı tıkıyorum. Gözleriml yun1uyorum pl)"J ihtiy;;tla çs.lı)·orum. Renlziye ff<ı

Derin bir teslımi.)·et iç:nde ketdimi dal.. nım açıyor. Üzgün çchı·esi yorgunluk \'"' 
uykusuzluktan büsbütı.in suzt:ılmüş. 0tların kucağır:a atmıya hazırlanıyorum 

n kat meçhul bir el sanki beni di..ırtü· 1\.ferakla on; soruyorun1: 
yctr ... Gözlerimi yukarı kEldırıyorum... - Halam n•stl Rcmz )"e hanım., 
Akpm güneşi, bütün haşınctile kar!;iı Remziye hanırn, küçük ve bulid.rı:< 
daParın nrkas>na doğru süzülüp g:di- gözlerini yukarı doğru d.kcr('k omuz:a_ 
:yor. Denizin sathında yer yer, alevler rını kaldırı;yor ve. 
parı:ı·or. Pembe dekor içindeki tabiati - Allahtan ümıt ke:silmez yavrum. di-
bu akşamki kadar &tüzel ve cazip gör- .)Or. 
mem:~ 1 m. Ölümü istemrt::e başladıktan Yuk~rı çıkmak 
sonra ;ı-.sıvı:ı.tı doha faı.la sevme~e ba;;ilı- ru yürüyorum. 

~r:in ınerdi\·cnlcre ciı>ğ
(Arlt .. ı var) 

l) 2.6.94'? tarih.inde gece 7 btJ" 
çukta. «998 numaraya, yanı ıırı

dadr ı-ırhhlye tf'leton edUere1' 
S.6.94'? de .~dadan a~ır blr lla "" 
tRnın bed3·e ile lstMbula. tndlrl· 
lece.tini "Ve onun k:ln b1r pc.r•11 

hasta. arabası l~tenml~tir. SıJ 
makanı, er~ gl,nU t~krar tefe· 
fon edllnH.~4'.:uı ~a~·ledl. 

2) S.6.942 de hasta Ada<11 11 

6,13 vapuru ile yola çıkması uıe
rlne i,1;1 tf' tekrar imdadı ıfhltl" 
ye telefon etlllmi,ur. Blll'Mı N•· 
ta arabası '°förbnUn atc,a.nı18r1 

so.at 6 te paydoe edip, •rt.ıııl gO· 
nö aneak 9 da geldiğini , bu t"i· 
hctıe hasta arabası olnıa.d.ıl• 111 

!l;Öylem~tlr. Haat..nın çok afi' 
•e ancak sedye ile rötüriiktöğLI' 
nü, can kurtaran arabasının :011 • 
def' lme'ol rit.·a Ntllnıl-:, l'C\ ap o· 
larak bir şe:v )apnııya ı:-ıyret e• 
deceflnb., _.. l•keleyo ,,.... 
'ınM telef&• edtlmMi bndJril' 
ınl-.tir. 

3) i,-12 de vapurun ya~ 

'
3• üzere olduğu ıırada araba.ıu11 

derilnlttl rica edtknl"ttr. nu11UJI , . \ . 

li7erlnf' araba nın gelt~t.:('ği §O. 
lcnnılı;;tlr. 

ı) ııa.,ta ~d~.-c lif' Köprll'ır 
tanı lj. dakika tw-to.lenıi. ,.~ ,.ıı
t'"Dk "Mt 8 dr tekrıar teı~roud~ı 
"-'Jnra «:an kurt.arı.on gOnd"ril011 r 
tir. ~ 

5) ı ıeıe sabahlM.rı ta,k5ıter 
11-" bulu:ınıadıj"ı ı.aman ha~t.a ara. . , 

~ııttn ""'1..'r\~ten ~·ıkarılnUt&ı d•l_.ıl 
• ,. 1J1 

ru mu r ~ıt\· 17 il~ t"rtetıor r. ıo: 

1 

9 ar...sında h• .. 1a n 1 rıı•.k Y~""" 

'"'? J ,,, ______ / 
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Dr. Liitfi 
Kırdar bugün 

geliyor 
Allkara, 4 (Telefonla.) - Vail ~t

fi Kırdar, Iata.nbul vilAyeti 9!12 yılı 
bU~estnı Dahlllye VekAleU kanallle 
ludike arzetm1' ve vekA1eUerle yap· 
lıfı muhtelif temaslarını bitirerek btl 

ak~ Ista.nbula hareket etmt.ştır. 

Yol vergisi 
arttırılıyor 

Ankara. 4 (Telefonla) - Nafıa 
v.uıett tarlt bedeli ka,Dununda ~ 
Ilı detiflkllkler yapmağ.ı kararlaştır
ın .. n bu husut>t.a ~ıı!ıa hukuk xntt
f&\'kJ..lti.nCe hazırlanaıı :ıaı.nwı proje
• cn<lt.alb.ları alınmak üzere alAka· 
br ve«tıetıere .gönderilmiştir· Ot· 
tendiflmizc göre kanunun tahsil şek
linıte bazı değl.şikllkler olduğu gıbi 
mükellefler tarafından verilmekte <>
lr.n aeneltk aldat ta bazı esaaıar dai
re:ıfııde arttırılmaktadır. AlAkadar
kr -flmdllik, vcld\letlerln mUtaIAala· 
rı aJ.ırunadan b!r şey söylemek iste· 
Jllemekteclirl«'. 

( Ulalltark llarbl-ı 
(Bafı 1 IDdde) .

ıe bla ÇlalJ muballanMIA 

Parasız şeker 
tevziatı 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaleti bir talimatname hazırladı 
Şeker dağıtımına Temmuz başmda başlanacak 

ve ayda beş yüz gram verilecek 
Ankara, 4 (Telefonla.) - Bugün dUrlUğilnden aldığı rakkamlara göre 

yaptığlmrz t.ahkıka.ta :nazaran fakir- memleket çocuk nüfusunu v.16.yetler 
ıere verilecek şeker için, .Sıhba.t ve 

1 
kadrosu dahilinde te&bit etmiftir. 

IçUmat Muavenet VeıkileU bir ta.ıı- 1 Yalnız her vllAyelte ne kadar fakir 
matname lhazırlamakt.adır. ot;rendi- 1 ve kimseelz çocuğı.ın bulunduğunu tes 
ğtme göre ,eker ve glikozdan alınan 1 bile şimdlden Imka.n yoktur. Vekalet 
vergiler tahsil edUdlkQe Sıhhat veaa,. aldığı bir karara gore, amele keea
letl emrine verilecek ve l9f2 mali !eti olan vilAyeUere .ilk şekeri fam 
yılı Içindiı S,fi milyon liralık feker o:arak vermek üıten1ektedır. 
dağıtılacakt..ı.f. Tallmatnamenin esası Diğer taraftan halkımızın şeker 

1 yq.ı.ndan 7 yatına" kadar olaa fa- istilılAkl de tesbit edilmiştir. Bu rak
kJr bütçeli çocuklara para.aız olarak karna göce nU!us ba.fına senede 6 
,eıter dağıtmaktır. Fakir ana, baba· kilo şeker cfü.trnekledlr. Böyle oldu
lar veya yanlarında kimSCSlz fakir ğ'una nazaran adam başına. her ay 
çocuk barır.dıranlar usulll dairesin· 500 gram şeker is:lbet etmektedir. 
de alecakian fakirlik vesaikl He bl· Vekfllct te bu rakkamı nazıın dik· 
l!hare llAn edilecek okn müessese· kate alarak fakir ve kimsesiz çocuk
lerc müracaat ederek şeker alabile· lara. her ay 500 gram şeker vermek 
ceklerdir. Bedava şeker dağıtma işi, 1 ı.stemektedlr. Talinıatnamenln tefer
şeker ve f:'llkozdan alınacak vergıle- ruatını da ikmal etmek için &üralle 
re bağiı olduğundan şekerin ayda bir çalışılmaktadır. .A.IAkadarlar paraaıı: 

mi. veya iki aylık blrllkte mı dağı- şekeri temmuz ~ından itibaren da
lacağı henllz tcsbıt edilmemiştir. Sıh ğıtmak Içtn tcdblrlcı· alındığını soy
hat Vck!leti istatistik Umum MU- lcmtşlerdlr. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 
Tokyo, 4 (.A..A.) - çınsın eyale

linct. Kl&ngsl'yi dlln sabah işgal e
clen Japon kıtaları bu şehrin cenu· 
bıında takriben ıo bin k1'Uil< bir dilş· 
ınan kuvvetını kUfatnuşlar ve hemen (Bap ı inf'Jde) •ı• sak bambaşka bir manzara ~le 

karşılarız. Bir defa motörü ba
san kolcular, şöyle di.ışünccekler· 

dl; aUrnanda misııfirlmiz bulunan 
bu insanlarda fkişeı- Paket Türk 
sigarası, birer kutu kibrit, birer 
parça sabun ve bir paket çikolata 
bulurunası olug&n blr~ydir. Zabıt 
varakası tutmağa mahal yok.11 

ta.m&nıen yok etmi.şlerdir. -birer parça sabunu bulunmasının 
4 iJapoo denizaltısı batınldı ı kaçak sayılmıyacağını, z<ıten ka· 

Loııdra, 4 (A.A.) - Sydney rad- radan motöre girerken bu eşyayı 
Yosuna göre Bqvddı eurtJn. AYUS· GÜJilrük Muhafaza memurlarm
tralya, açıklarında yapılan g~e hU- dan gizlemediklerini, limanda ya
<:uınu esnasında 4 Japon denizaltısı· şayan insanların bu basit ihtiyaç· 
ııın batırıldığını blldlrm~· •]arını tedarik etmelerinin tabii gö. 

Seylıiwo tallld111&h llHU rüldüğünü anlatmıştır. 
Colombo, 4 (A.A.) - Seyiln mn

dataa. hazırlıkları .ııattıasındall çıkmlf 
ve Japonyay& k&rfl yapılacak ta&r· 
rı.u: için muhtemel blr hareket nok· 
la.s1 haline reımtye b&şlanuF· 

Harp sonu kurulacak 
sulh nizamı 

(Ba!I ı incide) 11•11 
19tt harbinden sonr.a adeta kör 
0lcttık. ctrat.ımrzı ıiy gör~J?le9ttl· 
rrıız.den demok.raslmiı:i ve hükll
l'l'IP!tlmız.ı tehlike jçlnde bıraktık:. 
Avrupa ne Amerika arasında Ok
Yanus bulunduğundan bize taar· 
ruz ednemiyeccğlnl zannettik, fa· 
kat taşıt vasıtalarının gell&meslle 
dünyanın kQçUldü~ilnil gördilk.ıt 

liariclye .l\'.IUsteşan nutkunun 
•onun<10. harpten sonra kurulacak 
~Ulh nizamından bahsetmiş ve bun 
arı beş maddede toplamıştır. 

l 1 - Bütün milletlerin sılAhSız
~-

ta Z - MlJletlerar~ pelis teşkL 
tı kurulması. 
3 - Umumi bir emniyet siste

ırı ı. 

• - Acftl bir intizamın temini. 
ş - İktrsadt kar~klığı durdu

rup iktısidi fotizamın temini. 
Aırıorö:a harpten sonna infirat.. 

tı bir siyaset taklp etmiyecek, 
~lbu.n korunması yolunda tcslrll 

ır l'Ql oynayacaktır. 

Mahmut Esat 
Bozkurt'un 
konferansı 

l!ıd (a.,. ı ladde) (=) 
'b Ur. Fa.kat bence, sDA.h bunların . .,;.Pabı~ lüzumlu ve hepsinden gtl· 
r Gla.nıdır. Bu benbn fikrim değil, 
~ltentn bir net.ıcesidfr. 

tOt lır..ıımut .Esat. bundan sonra Tev
~ B'ikreun cKtlıÇ> adlı şiirinden bir 
v lnuıra okum~ ve sözlerine de-
~.. denıi.şttr ki: 

tıı - 'revtik Fikret gib humanlstc 
·~aJrimız bile son anda ve saat ~a
~ ltuıçtan Ye stlthtan başka da
e:-ııl.C&k blr feY olmadığmı wdlk 

""tttr. 
~ lta:hınut 1'::Sat Bozkurt eözlcrlııe 
~a, Kolonel, Laynahtayn tara
-lı: Yazılan Türkiye tarihi hak
e~ kitaptan bahsetm~ ve baZI 

~~rl tcbarilz ettlrmlftir: 
~ -r.ntrte hiç bir millet kılıcını, 
lt111t ıt.dar inaanlıftn hizmetinde 
le &ınnam!ftır. ÇOnlrll Amerikanm 
~tinden tutunuz da bütün bfiyük 
eeı laeıertıı olUl}lannda Türklerm his-

Ortada bir zabit varakası, blr 
de müdafaa duruyor. Mesele basit 
ve berrak, diğer tarafta açlartn 
beklediği 1 'M,000 lfralık balığın 
kokması tehlikesi var. Mahkeme
.nin ya derhal bir karar vermesi, 
yahut ~ uzayacaksa para temlna. 
tı alıp motöriin hareketine mey· 
dan bırakması aklen bekl<:nır, de
ğil mi? 

Ha7rr, öyle -oyapılmr)"OC". Bir de
fa da zaptı tutan 'Muhafaza me. 
murlarının dinlenmesi için duruş
ma bic lıafta sonraya bırakılryor . 
Bu memurlar, bildiklerini imzalı 
bir zabıt ,eklinde resmen söyle
diklerine göre şıfahl <>larak da tek_ 
rar etmeleri adaleti ne cihetten 
flcrlletecek, buna akıl erdirmek 
güç.. .• 

Ne çare, bir hafta sonra Muha
faza memurları dinleniyor, fakat 
Gümrük avukatı, kaptanla U\yfa
nın da dinlenmesini ·istiy«. İddia 
makamı bu talebe iştirak etmi~
rek bcraet 4stlyor. Fakat buna 
rağmen kaptnnla ta.yfanın dinlen.. 
mesi için muhakeme bir hafta son_ 
raya bırakılıyor ve nihayet bera
etle neticeleniyor. 

Fakat bu arada ınotörün günde 
beş yüz lfra derecesinde masrafı 
işliyor, a16kalılar kan ter içinde 
iş takip ederek canlarından bıkı· 
yorlar, Gömriik Muhafaza t~il.A
tı ve mahkeme her saati millete 
yüksek bir bedele mal olan vektt 
ve enerjilerini bu uğurda heba 
ediyorlar. Motör yolund1ın katL 
yor, balıklar kokuyor, hem alaka
lı fertler, hem memleket için tür· 
Ju türlı.i maddi ve manevi zararlar 
oluyor. 

Buna karşı; kaçak saydan, fa
kat böyle saymanın doğru olama
yacağı mahkemenin verdiği bera
et kararıle meydana çıkan eşya· 
nın kıymeti nekadar, bilir misiniz? 
Tam on b r ltr:ı, bunlar için 11. 
sans resmi ıılınacak olursa devlet 
Jıazlneshtln eline otuz beş kuru$ 
geçecek!!! ••• 

Bu hikayeyi başmakale sütunu. 
muza geçirmemizin sebebi, bir 
garibe dinleterek okuyucularımızı 
eğlendırmck değUdir. 

Haydi kafalarını kullanmak sa. 
lahlyetlni kendilerinde görmedi. 
!er, Amirlerinin şiddetinden kor
karak böyle bir zabıt hazırladı· 
!ar. Amir, •bot işlerle uğraşma. 
yına diye kendilerini tekdir ede
cekti. 

Haydi o da yapmadı. Gümrük 
avukatı, «bu iııte suç unsuru yok» 
diye kendilerini tenvir edecek, işi 
davaya götürmiy.ecekti. 

Haydi o da vazife sör'.Med . Ha· 
kim, bulunan mik1erlan göre işin 
içinde suç unsuru btılurunndığına 
derhal karar verecek, daııayı red
dedecekti. 

Haydi reddetmedi, :meveı.tt ma. 
l\tmata g5re kararını derhal vere
cekti. Vereceği en ağar karar bile 
ma.1 sahiplerinln lehinde idL Çtin
kü 11 liralık llsanslık eşyaya enin_ 
~ sonunda verilecek en ağır ceza 
yuz .. ~it-ayı geçemezdi. Halbuki 
mot-örun yirmi gün i1ten kalması 
giln~ bcf yüz liradan on bin lira. 
lık bfr zarardır. Yüz yebniş b · 
Hra1rk :maltn kokması da b m 
Z te ca a ..• 

a n. Mflletlerarası te9müllcrin 
tabtt icabı şu ki böyle bir mesele
de para tem"natı alınır ve bir ge· 
mi yolundan ahkonulmaz. 

Baskından llOftl'a iki 3'1' tü 1 .. 
törlü. kırtast muamelelerle g;~ 
~or. Işlemesl ltızım gelen akıl ve 
ın~af frenlerinden 'hiç biri işle. 
m Y<>r, herkes Hazinenin otuz beıı 
~~r_uşu üzerınde duruyor, klrn6e 
çuruyen mala, işleyen :masrafa, 
~ zamanda y~undaı:ı kılan m<>-
tore, gıda bekl<?yen ,.... i 1 't a·· -, nsan ara 
aı uşünce1ere en küçük bir pay 
ayırmıyor . 

Acılık şurada ki anlattığımız 
hAdiseyi bir isti$m saymak ve fi· 
~Aa~ Mtıhafaza ~kllAtı ~file filan 

mc şahsi olarak fena not ver· 
mek ~mkanı yoktur. Onlet' da yan. 
1~ btr gid!ş sistemine avak uy. 
durmakt~n başka birşey. yapmı
rorl~r. Idarl malQnenln umumi 
sley:işt, bu hidisenin tamamile 
aydırrlattığı gibi, aklın icaplarına 
ta~amlle aykırıdır. Yanlış mes
ulı~et ölçülerine, yaıllı$ usullere 
t~bıdfr. Bu kafa ve ruhta i$leyen 
bır makinenin hergünkü hayatta 
vatandaşlar hesabına .ne gibi zah. 
~etler, eziyetkr, enerji ve zaman 
ısnıf!arı yaratbğım ve vlld endi. 
relerle haktki gelişmemlı.:ı neka· 
dar g~rilettiğlni ifıa.de etmekten 
kalem lclz kahr. 

Memieket1ıı ifk .._,. • -· 
bir ihraç hareketi · 

öğretim davası BerliR •• /:.i./~~:rır. 
(..,. ı ~ -Ş* JttıNacd: t~ki» tt.a veınerıa il« öt· .Man~ -~ Mir.el' CJ«a,.ınıı. t*' b· j 

kere edİ?irken burada ')"61uek hu· rettm danınnın bQytllt ;rapıcrtııın °"' I bt\~ M1tkHıda Mken bir k.s:!'Tl•li:t ın 
mırumu:dc ~ftnı. :ra~larr dutunu. yapıl.-ıeak t,te f(f1rfl'f naıı.l on- ..,. ... .+tı tafallt •el'ilty(M': 
blr kere dana tekrar cd:ecetım. laıa ast~. if yn..-tnı "'ti tal(~ ı .aıı SHWı hı"ıcu~l~}arı Praı.ıııııı.r;.ı. 
Taft5il çatında buil.Hl&R 'Ye okul· bUy-Ok inw..rtm va.mere :rt'wl <l'tM:a· ...,. 1'v1><1uet eJ".'wıaa a.}ç•klın ı
lara fiden çocuktardwı yüzde alt fını, :ıtterkt«ie DahDlye, 7.aroet, &dl· ıran t.a1ya.rt<leır . rda11a~~ yalıı:lıt · 1 
mış biri şehirlerde, ytiı:de on do. hat w .Maarif Vetttletıerlnin 1119' iş mıtta""'r. l~Di:a eeniz lııirtrı.kri dü
kuzu ancak köylerdedir. Bir defa birliği yapmak nttlyacında oldukkm- bal Abnan :rnevzı1'ıdekı tOfl'!:unnn a
muvaaenesızltli, sı:a>e ıetmekstzln nı ve bwnun için sıhhiye, ztraat me- t6'i aıtınıı alınm"' ve .gen dönmıye 
ılk ö~retim davasını halletmek mur.laırı He valiler, ı.aym kamlar ve ı rnecbotr olmt)flardır. Ceı.upt.&ı ) ltfl tlan 
mümkün değıldir. Şu b{tlde ilk nahıye mUdUrlerine aallhiyetler ve- diğer biT Uır~ lefebbll.oıU de mu\•af
öğretim davasını halletmek için rlldıtini anlııtmıftır. ı fakıyetle 11et.k:elenınenıii,! ve lngillz
tahsll çağındakı çocukların bu Maarif Vekili fCjylecc dıevam et- ler keu Alman müdafaa kU\"\ etle· 
aşağı nl.sbette okuttuğumuz köy. miftır: rinin atefi k.&rfaında geri dunmi:J e 
lere bızlm ıttmeıwiı.: icap e~rdı Umit ederim, balti: emmyet Ne· nıecbur kalroıtlardır. lhrat ıut.a1a11 
ve işe oradan başlamak ıazıım ge· rhn ki kanunun nüıunda mevcut o- kendilerini ~kllyen hücumbotlarına 
lirdi.. lan ve maddelere serplfUrllml!I olan ulıışmak için kauçuk sandallarla kaç. 

Maarif VekıH bundan sonra kö) bu duyuş ve bu dUşünUş haklkıtte mışlar ve .hiçbır muvaffakıyet elde 
ens~fülerinde yeil,cn t.alebeler:ın de kendi.sini meydana koyacakhr. Bu e<iemeınıtleıdır. 
senede üç bin olacağına göre se· olmadıkta MRarlf VekA.leUnin tek ba-1 Lcndra, .f (A.A.) - Assosiıtl'd 
klz senede 29 bin öğretmen kaza. fına bu davayı sırtlayıp dağın öbllr Press'ln bildirdiğine gore, bundan son 
nılacağını, eğitmenlerin de 8 bine tarafına götnnnesı nihayet Fe.rhadın ra Almanyaya yıı.pı:acRk hava akın· 
çıkarılarak bu miktarın 32 bl11t cbırakın yolunda öleyim> demesi glb !arına 2000 tayyarenin lftlrak ede· 
lbliiğ edileceğini bildirmiş ve kö) bir mAnaya gelebilecektir. Fakat lok ceğl kuvveti bir ıhtimal dahilinde 
entitülerinden çıkacak olanlarır: rar edeyim k t muhtelif vek:lletierin bulunmaktad ır. 
nasıl bir teşkilflt içeriSlne girecek. bu kanunun hazırlanmasında bize göıı Londra. 4 (A.A.) Ha\'a Nuzır-
lerJnJ, nasıl çalışacaklarını yeır.ı terdiği ıgenlş yardım zihniyet! hatU lığı teblıtı: 
bir kanunla Mecllsın huzuruna .kinci, üçUncU, dördUncU derecede bu- Dünkü çar~a.nıba - perşembe go
getlrmlş olduğunu söyl<>mlştlr. lunan memur arkadaşlarımın go.ster- cesi bomba tayyarelcrindcn mUrek· 

.-Bu kanunun teşkiHHn taal· diği gUzeı niyet bu cmnlyctıml tak- kep bUyük bır teşkil. Bremeı 'c hll· 
hik eden bir kısmı var ki onunla vlye etmeıttedir. cum etmiştir. Ha,·a, taarruzu ko· 
hedef tutıutumuz ı&maç şudur, Kanunun bütün davası ilk öhctlm laylaştımıış ,.e ten,·ır fişeklerlle ay. 
köy enstitülerinden vcrcceğlm;z meselesini yüzde yilz halletme oldu- dın atılnn bir hed<'f ağır surette bom 
mezunlar tek, tek dağıtılmasınlar ğuna göre bunun halline vasıta kı· balannuştır. 
ve görecekleri ış bakımından tek lacağımız ve bu maksada kendıslnl n cb doklarına da hlkum edılınış 
kalma dolayısllc yardımsız, sora· memur edeceğimız insanın nası. bir ve dUşmıı.n :<ularına mayın dokUlmllş· 
cakları, öğrenecekleri, müracaet insan olduğunu ve olacağını, köyde 
edecekleri kimselerden ve keııd • öğretmen olarak ne ~ göreceğınl hu- lUr. 
1 

Fı·anııada nı Hola.ndaclakı düşman 
eri gibi mezun olmu" arkadaşla. zunınuZda belirtmek isterim Köye 
1 

.. ha,·a ıılanlarına bomba \'e il'" servls-
ri e işbirliği yapab leceklerl saha· göndereceğimiz bu köy enstitl\sll me- lerlne mensup uçaklar geceleyin hll· 
dan ve insanlardan mahrum ol· zunu ögTctmen, şimdi elimizde mev-

1 t 9000 1 cum etmlşienJıı. 

Am ~rikanın 
Bul~ar:ara 
h -- " :rp !HU1~ 

\'azan . ı. H. :t:AL 

A M"rı:...u Hul~arlı.tı:ınn harp 1 
hın rtU, ı:onınn\n ,e i\lıı

l'arlı.tana d:ı nı...,anıa "&balta ilan c·· 
dt:<'ek. 

8u hiwJl.,enln hıırb n m:ıddi """ 
rt<yanı lı7.erlm.lc• belki de deı ,,1 1,.. 

!tiri ~örlılıııl)ec:•ektır, fakat lİI JU{'r•ı 
leket hıtlkmın ruhu n7.Crinde deri ı 
tf': lrler bır&kma"ı h~lent•blllr. 

Hele Hıılgorbtaıı, Aııwrll.:R ıli.• lıo
zıışnıaııu.\ a 4,'0k ehenHııl)cl , erın , _ 
ti. Aınerlka ııenrı, s.ıt~ aebn anıİ
nıa:ulırn P\ \el kendloJne kuııı t~ru
fınd:ın pttrlak bir ı.lyafet H•rihrıi ... , 
hududa kıı.tlar !ie~·ahat1 lçlıı kır11lı;ı 
lıusıı"ı Hll'Onu 1ah .. l!I ıHuıınıu,tu. 

l'aııl aradaki nıllna"rl>f>Uer n lu.•ııll · 
mesl h dbe,.,lnln Bolgnrı..t,1nın Jraclc
,.ı hıırldndr bir e,\ olduğ"u \'e Kul· 
ı;;ıı.rların Amerika doı.ttu~ına kı). 

ınet ""rdlfl kanaatini u~andırmal, 
lç..ıı clılcıı geJen her Şf'> yapılmı,ıı . 

r11erlka, buna rağm~n aarp Uıin 
et nıekle Hulgar nlilldine ~uıııı ıll'

mi8 olu,\ or: d(arı;ıınızdakl db,.nıuı 

~alnız ıcu ... ya \e lııJ:lllPre ıleftldlr. 
Beıı ılf' \&rıın. \'arın het.aplar ta ... 
rı.~~ edlldlil u.maıı fi.iz dlJtMll•• ta
rafımla bıılun1M'ak .. ını1., kumar o~. 
ıın111Hı111ın '" •arat tutıııanıı.ın :ı:a
rarını ırortıc·t'kı<lnlı. l"ıkılan ılhınıı-

11111 ~ r.11:dt>n ~apalmıuıı .,ıaw. &irl~ll
dltl 7.anıaıı Amerikadan doı;t mıı.ı
ınrl~ı hekllyeırııe?,..fıılz..» masın ar. Hakikaten b zlm lçia cu ta ebenin bize verd gi intl-

tam ~aye diğer irfan sahalarında ba ile söy!Uyorum, istisnasız çalış· ============== \nlt'rika ile harıı hatinf': ttllı}md;, 
olduğu gibi bunda da adam yet·s- ı kandır. Tatlle bile gıtmek ıstemez. dUşünUldllğUnU~ gençlere \'erilecek iş- Bulgar ınlllf':U l~erinde eleınll hl. 

tirmek değil, yetiştirdiğimiz bu Kendısinc verilecek işi bekler ,.e o Jer .çln taltifler 'e ceza ar kondu- tesir J apıu·akt ır. Xltek'm l.~ndrıı 
insanları mOsaıt muhitlerin lçcri. ı işi yapar, ahlAklıdır, yalan söylemez, tunu, köyden şehre !lkmmın başlama rad)O!'!U ıtıı bıınu tallıuıtn r.der-M Rııl 
s ve üzumsuz mUcadel<'lcrle "' e mez, c vaı·da bulunan kız ..., " " garra nf''r ~ otını1a Bulgu mille11· inde l . 1 hırsı•'ık t 1 mac,, ... unun l<'ln çalışmanın esas ol- J 

yıpra.tmadan, yapıcı olar:ık verim· arkadaşlarının şeref ve haysıyetlnl cluğı.ıııu v-0 koydeki çoc~n ko)~e 1 •e llııtaplardıı. buluıımu~ ~'C .. iıkcımc
lerlnl azami surette menılemet kendi kardeşi olarak muhafaza et- kalması lazım geldiğınl sö>lemış e ti ba.,ıarrndan atarak ve C..enerııl 
hayrına dökebllmelerinl temin et· mek şuurunda, liyakatinde ve iktl· 11özlerıne şöyle devam etmiştir: Mlhn lo\ için ıııil'1h~rek bir ('f!p~ \it· 
mektır. Bunun için her k<.iylı.ir.un darınd~dır. Okula gelir, okuldan kaç- Koylü vı:ta.r.daıııını:ı: ~öyde otur: 1 ıııu·ak mlh\t•rı• korşı g-elmf'lerinl \f' 
karşısına, ilk öğretim sahasında maz. Kaçmak \lakası ancak kendisi· , makta şehırlıden başka, ~hirll kredilerini şlmd.den diizeıtrMlf'.rlnl 
saU.hiyetll olduğu kadar köylü- ı ne öğretilen bır dersi beceremlyeceğ\ vatandaşımız kasaba ve şehirdi' ta~slye etmiştir; 
~fin teknik iıı!erlnde de melek eli endişesile olmuştur. Bu onun yük· oturmakla köylüden gayri. değ 1-ı Bö,,·le bir taH;f~ eııin Jl'riM ıeıı-
ınsanr götürmektir. Bu gaye ve sek onurunu gösterir. Bu çoctıklann dlr. Her 'l'ilrk , ist.dat ltlb:ırıl.c, ve· rlltuesl .rıımanı h~r halde heııilz: gf'I 

esası 'Milli Şcfımiz yüksek huzu. 1 z,.kA bakımından, el yordamı bakı-ı r.m ltibtrilc, ruh \'C z~k6 ltıbarile nıı•tuh:tlr. Mllner ı;em''<I ı.u almn ı 
runuzdaki açış nutuklarından b • mmdan ve ışe intibak bakımından, ayni yaratma hakkına. ayni ller· fsUdadını gf>ı;lerir göı-1.ermez, k~n-
rinde ifade buyurmuşlardır. Bu di- 1 ahlA.k bııkımmdan Ti.irk mUlctlnln bil leme ve yükselm e hakkına sahip. ıJi.,fnl gemlılen dışarı atal.'ak ııı. 
rektif bizim için ana düsturdur. yUk zUmresinin hakıkatcn mürn~sili 1 tir. •Bravo scslerh Onun k;ln çok n~ntleketlıı Rıılgnrlstıııı olaçatı talı 
Onu yerine yetirmek için şu teş. I olduğunda zerre kadar .şUphe etmek 1 temenni ederim ki, bu koy enstl- min edildıillr. 
kilatı koyduk. Köylerde eğ tmenu •benim için bir günah olur ve bu ha· talerlmlz arasında, At&türkler ye· 
okullar bulunacak, bir mUd. 1 kikali ifade etmemek '\'lcdanımda va t '5sln.• 
det bu devam edecek, eğ"t· zJfc b lmemezlik sayılır. (Alkışlar) Vekil, si.izler nl şöylece bitir· 
menli okuJlarda üç sınıfta e· • Hasan Ali Yücel. bur.dan sonra eııs m:ştlr: KUtah)a Mebusu Recep Pekcrın 

Meıat bir akit 
ğitmenler tedrisatta ibultınacak, öğ- titü :mezunlannm yapacakları vasi- ,._ Sözlerime sott -~irken kı:ı:.ı Şehriyar Peker lle Tıcaret Vf' 
retmenli okullar olacak, köy enstitü- telerden 'ile bunların ehemmiyetinden Berç TUrker arkadaşımın bir İn- kAleU TefkllAtlandırma börc-ııund 
!erinden yetiştlrdlklerlmizlc buglln bahsetmiş ''e hnr('ket noktasının ço- glllz şair"nden nıakien söylcdiğ raportör Rauf Melcksoy e11lcnnıt.şler
köylerde çalışan öğretmenler arzcttı- çuğu okutmak değil, onu yaşadıfı mu c:lçek misaline dôneceğim. Arka. dir. 
tim bu ögTctmenli okullarda vazife hitc önder yapmak olduğunu ve bu daşlarım, artık hep beraber emnl· ı 
görecekler, Uç sınıfında eğitmen, iki çocuklann cürnhurlyctin ve Jllkıll· )'Ct edeb ı lirlz ki el koyduJumuz Dün, Ankara ~ediyeslnde yapı-

b S b kelsi ;u;.rctı'cı'si o ilk :tMrct m da\•alaı·ı hatt• en lan nlkAh töreninde, BUytlk Mıllet 
sınıfında öğretmen bulunan okulları- ın yapıcı ı, c ve Uf'> • "l'r u 

1 
ıı- b 11-"-I ~ u m"k ücra ''erlerı·ndc '·eııdl kcndı'ne :Mecllsı Reis AbdUlhalık Renda, Bn9· 

mız da olacak. Birbirine uzak koy- ncabını c , ...,, ş ve çocubıın ~ · J "' 

lerirı. hepsinde okul açıncaya kadnr 
0 

tebe göndermlycn için ~iddetll ceza· açıp solan çiçek btt"akmtyacacız:.n '"ekil Dr. R<"fık Saydam, Parti Gene 
B 1 · lkt"I r Sckretcrı l\frmduh Şevket Esende!, 

uzak kx."erdekl Ç<>CUkları ilk ö.ıı...e. Jar konduğunu, talebenin her şeyinin « r• ·o !les erı, a ~ a » VJ• t1• vekiller, Meclis Parti grupu reis , . .,. 
timden mahrum bırakmamak için Jdllerl, RlyasetlcUmhur umumi katı-

pansiyonlu, pansiyonsuz bölge halk Tarı· h Al b ı· r vesika bl, Ankara valisi, asken ve mülkJ er-
llk okulları yapılacak. Tahsil çağını 

1 
kin, gUı:ide bir davetli kUUcsi haı.:ır 

geçinnif, ve yahut tahsn çağının içe- bt ı ı d 
risinde, mevcut kanunlarımızın ver- (Baıp :? ndıle) »-« Düşman, topraklarımızın iiçte 1 ı unmıif ar ır. 
dlği salMılyeUe okul talebesi olmı- nckadar ilerlerse 0 kadar muş· ikisini işgal ettlji bir zamanda Yeni evlılcri tebrik eder, &adetler 
ya müsait \'azlyette gôrmediklerimiz kül bir mevklc dUşece{!lnl temin bu meseleleri münakaşa etmek dileriz. 
için ak~m kttrsları olacak. Bunla.r etmişti. Bu teminatın Fransız belki de sır~ızdır. F akat haki. 
dışında da demircilfk gibi erkeklere milletine meçhul kaldığını mı katin meydana vurulacaJı za. 
ve ev çalışmalarında lA:tım olan hu- sanıyorsunuz? Fransız m Uctinin manı beklerkf'n yalan ~ıne sil· 
suslan öğretici olmak üzere kadın- şunu da b lmediğinl mı zannedi- kütun tercih l'dtlınesl, şuna, bu· 
lara talıais edeceğimiz meslek .kurs- yorsunuz ki General de Gol bu :na mf'ydan okuyacak y~de te. 

An kara ve Is tan bul 
da hayat pahalılığı 

nckadar arttı ? lan olacak. şu halde bUtün arzetti- iddianın aksini söylcmış ve ic- vazu yolile harekt"t olunması el. 
ğim cinste okullarla ve arzettiğım şekkOI tarzını tasrih ettiği bir bette daha fyl olurdu. Bövlc yıı· 
vasıfta insanlarla file tahsill köy .şart zırhlı kuvvetin bu devamlı ~he lan Ye iftiraların ~hlikesl 1Ura· 
ıarma. uyar, köy mutıltine tet'abtık e- hattını muayyen bir noktada ya- dadır : H•klkat öyle bir taıae ben. 

(Ba.'ı ı l~ldc c/ » 
ntında 188 olmuştur. Gıyim masrafın

da ayni devreler çin artış 100, 10:i. 
126, 138, 164, 227 şeklini almı~tır . 
kıtanbul Ticaret odasının hll%lrladı~ ı 
iet.aUsklerle :koııjonktllrtln iStatlstl~i 

arasmda hesap usulündekJ !arklar do 

der şekflde başannıya gldiyonız, de- rablleeeğini söylemişti. ~r ki nekadar tazyık11 11İ'1'arsa e 

mektl·r. BAAında 1Uhoetmenl"'pı'n vn flL-tl kadar şiddetle petlar. Siz~ apaçık 
..,. ve,. '"' " Şu J.aklkııt de Fransız m = · 

_.....,.tmenlerln bulundulh· bu okullar, t haber venyorum ki yalatılf\ tep. 
-· et.. ne meçhul değildir: 31 mar 
merkezleri nahl,·e merkezleri olmak ktsi çok şidde-tll olacaktır. "' 1935 tarihinde, yani Alman yar· 
Uzcrc, bblgelcre taksim olunacaktır. masındaıı beş sene evvel bizzat 
Btı bölgelerde bölge gezici öğretmen- ben, böyle zırhlı tümenler ku-
leri ve başöğretmenler bulunacaktır. rulması hakkında parlamentoya 
Binaenaleyh gönderdlğmıiz genç ho· bir proje verd ım ve dedim kı : 
ca bu bb1genln ~ensinde kendislle cAlman ordusu Holandadan ve 
beraber çalışan diğer aıitadaşları ol- Belçlkadan geçecek ve Atbert 
doğunu ve başlannda kendılcrinden kanalında Belçikalıların arkasını 
daha tecrtlbell bir ba.ş bulunduğur.u çevirerek şimal cephemıze teca-
hn .zaman hls!edccektir. Bu bölge- vüz edecektir. Halbuki başku-
leri birleştirip daha 8'~ bir mın- mandan1ığımız bu cepheyi talıl-
laka vUcude getirmeyi dtişOndUk' O- kim etmeğe lüzum görnıOy<>r·• 
nun başında ilk tedrisat ın.Ufettl~lcrl Şunu da söylediğ!rrı mııhlm-
bu!unacak. dur: •Zırhlı tümenlerden mürek· 

Hasaıı. Ali Y'lkel sözüne devamla, kep olan ve hava kuvvetlerinden 

ile hareket etmek lbım gelseydi 
Hmm!arımız çöle döner herkes 
kolaylık ve gUleryiiz gördüğü li
manlara koşardı. Nttcltim harpten 
evvel de böyle fstidatların belirdi. 
tinden V'C türlü tfirlO kOm$U iL 
Manların İstanbulun, bmtrin za
rarına olarak geliştiğinden a<:ı acı 
ştkayet edip duruyorduk. 

ynrdıın gören bh- Alman ordu
sunun taarruzuna uğrayabiliriz. 
B z de kendi kendimizi ayni su· 
retle teçhiz etmezsek· zırhlı teş. 
kil kurmazsak ve muvaCCaklyetH 
bir mukabil taarruza girişmek 
imkAnını hazırlamazsak bunu 
önleyemeyiz .• 

S jzın oona karşı Olan mu· layıslle esaslı başkalıklar vardır. Cı

ameleniz, benim ~.ze et· da nıasrafındakt ıfark 19-U senu iç ı 
tfğim mua~eden çok farklı. T caret Vekl\leti tuafından 168, Ti· 
dır. Beni gizi~ hapee attrktan caret odası tarafından 186 . .giyim ma.~ 
sonra, sizin namınıza söz sövle- rafındııld !ark konjonktUr tarafından 
yen adamlar ~iler k i: .. H~pi· 227, 'Ncaret odası tarafından 168, 
sanen in demir parmaklıkları a· dlğec- masraflar konjonktür tarafın . 
rasındaki b1.1 herifi g(;riıyor mu. dan H5, ticaret odası tarafından ıos 

diye cösterllmekt.edlr. Fakat umumi 
sunuz? ~lip geçerken yilzüne hRyat masrafını konjonktür 158, T.· 
tı.ikiirebillrsiniz.ı. cııret odası H7 diye gösteriyor. Bu 

Mütareke hakkında 'benirwtle far:kın .sebebi, Ticaret Vekll:etlnln a • 
bit- fikirde olmayan sizin ı. bl Je bUtçesi esası lizcrine yilrUmcSi , e 
kabine arkada,ıarırnı :zindana at~ Ticaret odasının yalnız :fiyat farkları 
mayı ben hiç hatırdan geçirme· 1 Uaerlndc durmasıdır. Varılan netler 
dlm. Ne yapalım, ho~unuza gidi· fU ki 1938 senesinde yt~ )ira ile yn
yorsa beni zindanda tutabilirsi- .şıyan bir n lenın ayni ihtıyar;ları to
ınlz. Şahıslarımızın ne hiıknıü darik için ıou senesi ""nunda ırıs 
var? Fakat bir FransıZlfl size ve- j Hraya lhtlycı vardı. Ankarada .ıvnı 
re<:eğı nasihate kulak veriniz: zamanda ayni thtlyaçları 161 lrr~ya 
Adamlarınıza .söy~yin, Fransa· karşılamak mUmkUndU. 

~ 'Va.rdır 
it lrllınıut ~at Bozkurt konleransı-
a fu Clhnlelerle son vermiştir: 

\" - Yarınlar bizi bekliyor. SilAha 
~efinılz paraya &A:nnamalıyız. 
14s OI"du.su, Tllrk mlnetlnin btr hu-

&atdır. 

J!: ZAYi 
tld ;inöııtı Yerli Askerlik .şubesinden 
~ 1 ırn terhis tezkeremi, ve Şişli Ia
~uısundan almış olduğum ekmek 
r~ kaybettim. Yenilerini !:ıka· 
ı..r.. an e:ıldlerinin hükmQ yok-

l332 Dofıunl• Hasan oflu 
...... 9Mla 

Hilktimet mnkuıemlzln işleyi· 
§indeki tutukluktan, yava.,-.lıktan, 
esas gayelerin ve urnuınt :ınenfa
ntlcrin kırtast şekillere ve benlik 
endişelerine feda edilmesinden, 
kıym tlı vakit ve enerjtlerin he. 
der olmasından hepimizi &ikAyet. 
çlyiz. Buna alt münakaşayı yatmz 
naı:ari surette tekrar edip dur· 
mnnın hiç faydası yok. Böyle can· 
lı hildiselere rasgelinlnce islerin 
lçyüzil aydınlatılmış, ortalığa na. 
sıl bir zihniyet hakim olduğu be
lirtilmiş olur. 

B'r bakıma göre Gümrük Mu
hafaza teşkilAtı ynman iş görüyor, 
kuş uçurtmuyor, en kUçük bir 
usulsuzlilğun üzerine bUtnn kuv
vet ve hcybetile dUşüyor. 

Mahkemeye gclınce adalet işini 

gayet ciddiye alıyor, kılı kırk yar. 
madan karara vnrmıyor .•• 

Fakat kırtasi ölçüyü bir tarafa 
blrakıp aklnı ôlçiilerioe "baıpmur· 

Dünyada he!'Şey emniyet üzeri· 
ne tşttt. B+r inserı bir teoebböse 
atılırken tilr!il türlfi görünür ve 
görünmez risk ve tehlikelere pay 
ayırmağ-a mecburdur. Buna kar&ı 
ekhn ve insafın icaplarına asgari 
derecede saygı gösterilcooğirı;i 
farzetmeğe hakkı vardır. Bunu 
Yapmak imkanı ortadan kalkarsa 
kimse parmağını oynatamaz, jktı. 
sadi hayat felce uirar. 
Dünyanın duzeni bugün için 

bozulmuştur. Açliğın, yoksuzlu. 
tun, sıkıntının kanun ve emirleri 
ortalığa hfıkiındir. Yoksa normal 
bir zamandş :milleUerarası deniz 
nakliyatllc ve ı:umrük muamele· 
lerile aiftkalı olBts işierde bu kAfa 

Mesele, filan Muhafaza teşkilatı 
§Cfine ve filan hakime anlattığı· 
mız hlldiseden dolayı ihtarda bu. 
lunmaktan ibaret değildir. Onlar 
da umumi bir gidişe a~·ak uydur
maktan başka birşcy yapmıyor
lar. Asıl dava, bu yanlış ruhu, bu 
tutuk işleyişi tasfiye etmek ihtiya
cını duymakta ve aklı htikim kıl. 
mak, geniş. rahat, ferahlı ve yara
tıcı bir hava yaratmak işine tam 
bir azrm ve !mani~ sarılmakta· 
dır. Akıl ve insafın dUsturlarınn 

hayatımızda yer vermeğc razı ol
madıkça bUtUn iyt niyetler kısır 
kabnai3 mahkümdur. 

Fransız mr11eti şunu da b111r k i 
;projem, utaritıin mantığınıı ay
kırıdır. diye redde uğradı, hal· 
buki Almanların yaptığı şey, bu 
projenin esaslarını gerçekleştir· 
mekten ibarettir. 

Senelerce bu projeyi kitaplar, 
nutuklar ve makalelerle müdafaa 
ettim. Bunun unutulduğunu mu 
sanıyorsunuz? 

Siz, Mareşal, bu plfinın nasıl 
çürutüldUğünü herkesten lyı hl. 
lirsiniz; çünklı harb n arıfc inde 
yazdığınız bir eserde şu sözler 
vardır: cB zi, kısa süren muha. 
rebele.r devrine irca edeceği söy· 
lenen tanklara gellnce. bunların 
işe yaramadığı apaçık belli ol· 
mu~ur •• 

nın verdiği sözün hükmli oiın,ı· Ankarada gıda masrafları 1938 1• 

dığını, 3 eylQI 1939 tarihinde le l!Hl nihayeti arasında yUzden 
Lehistan l:gale uğradıktan sonra !<>4 e çıkmış, mesken ma"rafı değ.,. 
ve 16 haziran 1940 tarihinde 1n~ memlş, teshin ve tcm•lr masrafı yür. 
giltereyc karşı bu~a ~ayg• gos. den yüz yirıni bire, giyim masrafı 
termek kap e~med•ilr.ı Fransız yüzden 243 e dlıı- r af "-

' bl' nıasr ar ı.u.· 

milletine tekrar -;alp durmasın-, den Jot:S c yUkselmlştlr. 
lar. Alsas Loreıı'i ilhak eden ve 

1 
Istanbul \'e Ankara.da geçinme mn!l 

bayraklar: Parlste dalgalanan , rafı, 19•10 senesi hnşından l{l41 ha· 
b r dii;manla iş beraberliği yup· : zlrunınn kadnr bir buçuk senede vlr· 
mağa nihayet verınlz. Müttefiki., m beş puan. hazirandan 1941 ikl~ci· 
miz olan k ahraman ve :fedaklır ktı.nun sonuna kadar olan altı ayda 
bir mlilete karşı hedef edilen 1 Yine yirmi beş puan ~llkselmıştır kı 
hakan•Ueri mcnedlniz: Yeniden artış hızı Uç m sl!ne çıknış demek· 
dır lmemlz, ancak ln#llterenln Ur. 
gayreti sayesinde mümkün ola. 1 Yalnız şu noktayı he aba katmak 
bilecektir. Bir mlllet için ruhu-1 ı, zımdır ki tatlstik re:ımen kabul 
nun çlrkinle,mesindcn büyük' edılen fıyntıar Uzerinc yapılmıf ''e 
tehlike olamaL·» j resmi flyat hnrıcinde el alundan öde· 

Aı..ıet Emin YALMAN P.ud ..,_ad nen :Ciyat1ar heşaba katıhn&DUfbr. 



• 

• 

Demokrasi 
(Ba.~ı 2 incide) 

İşte o zaman dünya demokras: 
ve barış prensipleri üzerine yeni
den kurulur ve bu yepyenı dün
yada yaşamak hepimlz.e haz, gü
ven ve heyecan verir. 

Bunun için de bir gece içinde 
yaman inkıla,pların olması şart 
değlldir. Ncsillerdenberi muayyen 
hayat şartları içir.de yaşayan in
sanların değişmeleri için zaman 
1~zımdır. Fakat eğer bugün genç· 
lik demokrasinin esas imanı ola
rak yeni blr mefhum bulur ve bu 
mefhumu demokrasi, :.in hakiki 
manası d : ye kabul ederse ve bu
.r.un eserleri de hakiki hayatta 
akisler bulursa gelecek nes:llerin 
dcğ:şcceğlne ümit böj:lamak caiz 
olur. 

TESi Ri KAT'i 
TAZE MEYVALA&DAN İSTİR SAL EDİLMİŞ 

İDRİS MÜSHİL 

Lezzeti hoşMiçimi kolay 
MARKASINA Dill:KAT: Fiyatı 66 kuruş. 

Sıhhat ve lçtlmııi Muaveoet Vekilomen ruhsatım bal-ı:dlr. 

Devlet Demiryolları İlanları 
Aluhammen bedeli 3000 llra olan ve saçı idare tarafından verilmek 

Uzere imal ettirilecek 10000 küreııtln açık eksiltmesi 16/ 6/ 1942 salı gi.i· 
nü saat 15,30 da Ankara'da idare binasında toplanan Metkez 9 uncu 
komi11yonca yapılacaktır. 

Bu ite glrmek isteyenlerin 2~ liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği veeikaları ve tekliflerini hamilen aynı gün muayyen 
.sa.ate kadar adı geçen komisyon reiıliğinde bulunmaları ıa.zımdır. 

Şartnameler para.sız olarak Ankara'da Malzeme dairesinde, Hay-
darpa.,a'da Tesellüm ve Sevk ~ğlnde görWebllir. (5973) 

Teknik Okulu Sahnalma Komisyonu 
Başkanlığından 

Cln!l 

Ekmek 
Odun 
sut 
Yoğurt cSllivri> 
Yoğurt ckAse• 
Tereyağ 

?tllktarı 

i9100 adet 
120 çeki 

5000 kilo 
400-0 kilo 
2000 kase 

10-0 kilo 

TahmJn 
bedeli Fi: 

Kuru' S. 

10,25 
1000,-

40,-
45,-
15,-

350,-

Tahmin 
bedeli tutarı 
Vra Kun1' 

6088 50 
1200 0-0 
2000 00 
1800 00 

300 00 
350 00 

Ilk teminat 

----

Türkiye iŞ Bankası 
l<üçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye pi anı 

KEŞIDELER: 2 Şuba t, 4 Mayıo, 3 Ağusto• 
2 Ikinl·lteşrln tarllılerinde yapılır 

1942 iKRAMiYELERi 

60 = 2500,-> 

25 = 5000,-> 

10 > = 2000,-

1 adet 2000 lıralık = 2000,- llrı ,0 3 > 1000 > = 3000,- > • > 10-0 > = 4000,-

2 > 750 > = 1500,- > 50 > 

3 > 500 > = 1500,- > 200 > 

10 > 250 ) = 2500,- > 200 > 

> 

> 

> 

> 

Yeni, Posta ve 
Telgraf ücretleri 
29. 5 .1942 den itibaren tatbik edilen 

ücretleri okuyucularımıza bildiriyoruz 
14..5.942 tarihinde vuku bulan ve her nasılsa klarehanelerine teb

lffde zUhuı edilen yeni posta ve telgraf ücretlerinde bu kere ve 1.6. 
942 den itibaren tatbik edilmek Uzere yeni bir tadiltı.t daha yapılmış 
bulunmaktadır. 

Gerek telgraflarda, gereluı:e posta mUraseıatında şehir içi ve ı;ıe· 
hlr dışı farkları kaldırılmış ve son şekle göre alınması lQ.-zım gelen 
ücretler şu şekilde tesbit edilmiştir: 

x.,. P. 

A) Adi mektubun her yirmi gram ve kesrinde 6 30 
BJ Kartpostalların ve cevaplılar1n her bir parçası için 
C) Basılmış kli.ğltıar (halledilmiş bilmece ki~ıUarı tebrik ve 

taziyeye dair 5 kelimeye kadar metni havi olanlar dahU) 1 20 
ÇJ Iş kAğıtlarının en az ücreti. 9 
D) Taahhüt maktu resmi 6 30 
E) Değer konmuş mektuplar. Mektubun Adi posta ücreti ve 

maktu taahhüt resminden başka değerinin her 300 kuru· 
şıına kadar 6 
300 kuruştan fazlası için her 100 kuruı, veya kesrinden O 30 

F) Havaleler: Posta ve telgraf havalelerinin beherinden 
maktuan 5 
Her 100.kuruş veya kesrinden O 20 
(Telgraf havalelerinden ayrıca telgraf ücreti, posta hava
lelerinde de munzam olan damga resmf almır.) 

G) Postrcstan mliraseiAtın her bıri için mutat posta öcretln-
cıen başka 7 ~ 

(:Arkası var) 

İst. Lv. Amirliğinden: 
Ordu için seyyar mutbah ve fırın yaptırılacaktır. Sanat müessesele.

rinılzin tekJif, katalok, plıln ve faturalarını on bc'I giln içinde Topha· 
nede Ist. Lv. Amirliğine vermeleri. (34.01 • 5986) 

..-mmıımıccmm .......... ._ __ _.. __ , 

Türkige Cıimhurigeti 

Hiç bir yeni tnk'.şafm, bazı ge
rilikler göstermeden ilerlleme .m
klnları temin etmesine ihfmal 
yoktur. Bugün lse geriliklerin en 
kaynaştığı günlerdeyiz. 

1917 ve 1918 yıllarında can ve· 
ren gençlerden herhar.gl hirinin 
aramıza döndüğünü farzedel im 
~caba bizim için vereceği hüküm 
ne olacaktı? Bugünkü manz3rala-

Yeşil salata 
Pırasa 

Ispanak 

10000 adet 
10000 kllo 

5000 kilo 
2500 kllo 
5000 kilo 
2000 kilo 

3.50 
12,-
18,-
10,-
15,-
16,-

4450 00 
350 00 

1200 00 
900 00 
250 00 
750 00 
320 00 

1600 00 
100 00 

334 ooı ~~===============~"'~ 
Edirne Belediye Riyasetinden 

Ziraat Bankası 
Kurulu~ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 TUrk Jirua 

Şube ve ajans adedi: 265. 

r1 görünce, can fı:oc!&k3.r1Iklarının Havuç 
boşuna gitfğ:nc hükmetmemesine Lahana. 
ihtimal var mıydı? Kereviz kök 

Buna rağmen iç:mde öyle bir Patlıcan 20000 adet 8,-
20,-
15,-
10,-
25,-
25,-
25,-
25,-
25,-
25,-

his var ki bugünkü genç nesil, is- Taze bamya 
tikbali kurtarmak ve inkılap yap- Domates 
mak üzere ayni can fedakArlığını Semtzotu 
t:özc almaktan başka çare görmi- Kabak sakız 

500 kilo 
5000 kilo 
4000 kilo 
3000 kilo 
200-0 kilo 

750 00 
40-0 00 
750 0-0 
500 00 
250 00 
500 00 
250 00 
750 00 

yccektir. Taze baki& 
Bu genç nesil biliyor ki bir de- Biber dolmalık 

folık fedakArhkla her gayeye va- Fasulye AYfe 
rılrmaz. Bu genç nesil şunu da Fasulye çalı 

Oıliyor ki harpleri doğuran esaslı F. barbunya taze 
ırnlllcri bir tek hamle ile ortadan Balkabağı 
k:ı'dırmak kabil değild'r. Yine Enginar 

1000 kilo 
2000 kilo 
1000 kilo 
3000 kilo 
1000 kilo 
6000 adet 

8,-
15,-
20,-
20,-
8,-

20,-

80 00 
900 00 
100 00 
200 00 
240 00 
80 00 
30 00 

400 00 
450 0-0 
150 00 

60 00 

ı;tı!yor k! bu işe başlamak için Bezelye taze 
lk vazife, kalpten kalbe yol aç- ı Karnıbahar 

500 kilo 
1000 adet 
3000 adet nakttr. Her tn~an ,..,,.,. ... -•· ·' Hıyar 

ıer kadın; içt imai vicdan içindeki Taze yaprak 
-'Cr;nı ve ro ün..: f~ırmız1 turp 

·. unmalı ve yalnız kendisinin defi11 Taze .eofan 
comşusunun d· iyiliği hakk .. ud Maydanoz 
bir mes'ul yet hissi, ttr yardım Dereotu 
,azzı peyda etmelidir. Gayeye Nane 

400 kilo 
lOOOdemet 

10000demet 
15000 adet 
' 5000 adet 
2000 adet 

3,-
4,-
3,-
3,-
3,-

80,- 160 00 
250 00 

60 00 
50 00 

200 00 

loğru ancak bu suretle yol alına- Sarıms&k: kurt. 200 kilo 

'>ilir. Marul 5000 adet 
500 kilo 
500 kllo 

1000 kilo 

5,-
12,-
10,-
20,-

Bu genç nes!J, daha şimdiden Yerelması 

.,,.'ll kenrh aralarında, hem de dL Ebegümeci 
~er m:ııctlerln gcnçlcr;Ie köprü- Yaprak salamura 
er kurm ~ kıa uğraşmalıdır. Bu-

978 00 günkü dünya gençhği; af-eş \111~ 

<ı.levden bir takım köprülerden 
geçtiği ve acı tecrübeler kazandığı 
için sağlam temeller üzerine köp
rü l~r kurmak j mk3nı açılmıştır. 

Şuna şüphe yok ki hürriyetin, 
geleo~k ncs;ller için kıymeti ve 
manası bugünkünden dıaha fazla 
v~ daha hakiki olacaktır. Bugün 
içın bu kadar çok insanın hürri
yet:nden muvakkat surette mah
rum edilm ·ş olması d"" hürriyrt· 11 

hakiki kıymet ve manasının bir 
kat daha takd:r edilmesine Amil 
olacaktır. (Arkası var) 

ZAYi 1LA1''l 
Sanköy nutus dairesinden aldığım, 

içinde askerlik muamelem yazılı o
lan nüfus hüvjyet cüzdanımı zayi et· 
tlm. Yenisini alacağımdan zayilnin 
hllkmü yoktur. 

llodul köyUnclen Jfasan oflu 
SS2 11 Recep Temel 

1 R<aıdyo 1 
BUGtlNKtl PROGRAM 

SABAH 
7,30 Program ve memleket sa

at ayarı, 7,33 Karıı;ı-ık program 
(Pil 7,45 Ajans haberleri, 8,0-0 
Senfonik parçalar (Pi.) 8,15 -
8,30 Evin saati. 

ö<ıu: 
12,30 Program ve memleket sa

at ayan, 12,33 Karışık makamlar
dan şarkılar, 12.45 Ajans haber 
!eri, 13,00 - 13,30 Şarkılar prog
ramının devamı. 

\U" ~ ~"\f 

l8.00 Program ve memleket ea
at ayarı, 18,03 Fasıl heyeti, lS.40 
Hafif parçalar {Pi.), 19,00 Ko
nuşma (Kitap $evenler saati), 
19,1.5 Hatır program (Pi.) 19,30 
1.temlekct saat ayarı ve Ajans 
haberleri., 19,45 I<.IA.sik TUrk mü
ziği prcıgramı, 20,15 Radyo Ga-

1 
Pete:ı;i. 20,4.5 Şarkılar, 21,00 Zi
.. 3at takvJnu, 21,10 Temsil, 22,00 

ı !Jl3dyo salon orkestrası, 22.30 

1

1\temlekei:. !'laat ayarı, Ajans ha
t:~!le~~ ve borsalar, 2),45 - 22130 
-{arınki program v~ kapanış. 

13030 00 
Yıldızda Teknik okulunun 1942 malt ihtiyacı olan yukarda cins ve 

mlktarlarlle bedelleri yazılı ekmek vesaire c:4> ayrı şartnamelerine göre 
1.7.942 c;a.rşamba günü ekmek saat 14. de, sebze 14.,30 da kapalı zarf, o
dun saat 15, süt yoğurt saat 15,30 da açık eksiltme ile ihaleleri yüksek 
mUhendis mektebi muhasebesinde toplanacak komisyonda yapdmak ü
zere eksiltmeye konulmuştur. 

Ekmeğin ilk teminatı 4.57, odunun 90, .sUt ve yoğurdun 334., sebzenin 
978 liradır. 

Isteklilerin şartnameleri görmek ve ilk teminatı yatırmak ti.zere ek
slltmeden bir gün evveline kadar Yıldızdaki okulumuza. ve eksiltme 
gUnU Gümüşsuyunda ytlksek mühendis mektebi muhasebe&ine gelmeleri 

Tekli! mektupları eJailtmeden bir saat evveline kadar makbuz mu
kabihnde verilmiş: bulunması lA.z:ımdır. Postadaki vlki gecikmeler kabul 
edilmez. ( 6115) 

Nafia Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan ı.,: 

1 Şu 19ıerl on altıncı '!Ube m UdUrlliğü mıntakası dahiUndeki Ma-
navgat ov.ası aol sahil sulaması için yapılacak kanal ve imalA.tı: sına.iye 
işleri muhammen kefit' bedell vahidi tiyat e&a.81 üzerinden 350,000 lira
dır. 

2 - Eksiltme 29.6.942 tarihine rastlıyan pazartesi gUnU saat 15 de 
Ankarada Su i"leri reiet;gi bina11ı içinde top:anan su eksiltme komi.eyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Istekliler, eksiltme fartnamesi, mukavele projesi, bayındırhk 
işleri genel şartnamesi umumi BU ifleri fenn' şartnamesile husuel ve 
fenni şartnameler. ve projeleri 17 lira 50 kuruş mukabilinde Su i~eri re
isliğinden alablllrler. 

4. - Eksiltmeye girebilmek ic;in i&teklilerm 17750 J:ralık muvakkat 
teminat vermesi ve ekBUtmenin yapıtaca.ğı gUnden en az Uç gün evvel 
ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa VekA.letlne 
müracaat ederek bu l~ mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu 
vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar ekSlltmeye i.ftirak 
edemezler. 

5 - Iateklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Su işleri relıaliğine makbuz mukabilinde verme. 
lert lA.zımdir. 

Postad& olan geclkmeler kabul edilmez. (3938 - 6054) 

Erzurum imar Birliği Riyasetinden: 
lmar Birliği tarafİndan yaptırıla.ca.k dörder daireli 11ektz pavyonun 

inşası ifi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli her pavyonun (124.43) Ura 2G' kuruftan (8) pavyvnun 

mecmuu kefil bedeli 99546 liradır. Ilk teminatı 74.66 liradır . 
Şartname, plA.n ve diğer evrakı Imar birliği muhasebeılnde görtile· 

bilir. 
Eksiltme ~O haziran 1942 salı günU saat 15 de El"Zunun vil.Ayet ma· 

kamında toplanr.uk lmar birliği komisyonu tarafından yapılacaktır. 

Taliplerin 1'icaret oda.sı ve bu işe ait nafıa.dan alacakları ehliyet 
VMika ve teminat makbuz ve teklif mektuplarını o gün saat 14 de 
l<adaz komisyon rlyaoetiBe vemıeleri UAn olunur. (3997 - ti133) 

Blr adet su gazojen motörile bir adet itfaiye motopompu alent mü
zayede ile satılacaktır. Muhammen kıymet 1200 liradır. Jsteklilerin 
26 ,,6 .ı 942 cuma gUnü saat 15 de Edirne Belediye EncUmenine mUraca~ 
atları na.n olunur. <6046> 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Tıp Faktiltcsinde Hayatı Kimya, Parazitoloji ve Mikrobiyoloji, Hiji

yen, Fizyoloji, Pa.toloj:k Anatomi, HistolojJ, üçUncU iç hruıta.Jıkla.rı, teda

vi dlş tababeti Fen FakUlt~sinde lspenc;lyari kimya, Umumi Botanik, 

Galcnik, Sınat kimya, Edebiyat Fakültesinde Sosyoloji, Hukuk Fakül· 

te.sinde Medeni Hukuk, Hususi Hukuk, Amme Hukuku, Ceza Hukuku, 

Devletler Hukuku •Hava ve Deniz) Iktısat Fakültesinde Jı.laliye Iktı

.sat ve lşletme DoçenUiklerl açıktır. Fen Fakültesi içtn 13 Ağustos 1942 

perşembe diğerleri ic; ln 17 eylOl 19(2 per.ı;ıembe günleri yabancı dil in1ti
hanlar1 yapılacaktır. Naınzetlikleri kabul edilenlerin hemen tezkerenin 

tetkikine başlanacaktır. Istekliler:n d'l imtihanlarında hazır bulunma

ları ve tezlerini gösterilen tarihten bir hafta sonraya kadar tevdi et· 

miş olmaları lA.zımdır. Sıhhat raporu, beş fotogTat, nüfus kA.ğıdl sureti, 

ilmt 'hüviyetini gösterir 

cekUr) ImUhandan bir 

fiıfcrle cFişler Tedris lşleri kaleminden istene~ 

hatta evveline kadar Rektörlüğe b&.2' vurulması. 

<6009> 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
Okulumuzda ınUnhal bulunan 75 şer lira ücretli alAtı fenniye memur· 

luğu. tedıisat bUrosu kAtipliği ve 60 lira ücretli daktiloluk iç.in 22.6.942 
pazartesi gUnU müsabaka ile üç memur alınacaktır. 

Mcnıurin kanununun 4 UncU maddesindeki evsafı haiz olmak, en a. 
şağ'ı orta mektep mezunu bulunmak lAzımdır. Lise mezunları tercih e· 

dilir. 
isteklilerin dilekçe ve bclgelerile Yıldızda.ki okulumuza müracaat

ları. (6116) 

Zira! ve ticar1 her nevi banka muameleleri. 
Para birikUı enlere 28,000 lira. ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında. kumbaralı ve ihbarsıı tuarrut hesaplarında 
en az 50 lirası buluna.nla.ra senede 4. defa çekilecek kur'a ile qafı· 
daki plA.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

< adet 1,000 llrnhk 4.- lira 100 adet 60 llralık 5,000 lira 
.. ,. 500 > 2,000 > 

260 
100 

» 
» 

1,000 > 
4,000 > 

ı:ıo » 40 4,800 lt 

168 » :ıo 

DIKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşa
ğı dUıpnlyenlera ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylQ}. 
11 BirincikA.nunda çekilecektir. 

Cümhuriyet Merkez Bankası 
30 MAYIS 1942 VAZIYET/ 

AKTİF-
l[ıısa: 

Altın: Sil!! Kilogram 72,606,213 

Banknot 
Ufaklılt 

........... ····· .......... . ........................ 

TUrk ........................ 
Hariç.teki Muhl.~irler: 

Altın: Satı Kilo.;:-ar.ı. 25,800,879 
Altır.a tahvtli kabil serbest dôvi.zl.M 

Oiger dövizler Ye Borç:lu kliring 
bakiyeleT'i 

Basiae T:alavilleri: 

........................ 

DerWıte ed.i. evra.lu na.kdıye k&l'ftbğı 

Kanu.1un 6-8 inci madd~lerine tel'fL. 
kan baz!.r.e ta.ra.tınd&n vt.ki tediyat 

licued .. t Ciiı.danı: 
Ticı.rl ıKneUer 

EsAall1 ... T~hTilit Ciizdanı: 

(Deruhte edilen evr&kı nakdi· 

A - (yenin kar,ıhğı e&b.a.m ve taJl.. 

(TU.t (!Ubarf kıyıtı<tle) .. "" 

11 - 5erbeot eah&m ve tabviat •• 

... ....ıar: 
Altm ve dCMıt tızttiae .._ ........ , 
Ta.b.vill.t U:zerine av&nB .............. . 
Hulneye kısa vadeli avans ....... .. 

Ha.:ıineye 3850 N o lu Kanuna 1'6r• 
acılan. allın karfılıtı ave.na ....... .. 

102.126.446.8~ 

5,927,050,50 
27i,353,99 

513,761,99 

36,291,001,-

64,699,793,57 

158, 748,563,-

23. 790.220. 

310,333,315,88 

ts.192.261.n 

10,427,628,06 

3.121.22 
7,958,912,45 

-.-
214,000,000,· 

dİ816darlar: ............... - ................ ,_,_•••••·"· 
M•hlelil: ................ ~••••••-• .................... .. 

Yekôn 

Lira 

108,330,851,33 

513,761,99 

100,990,791,57 

134.958.343.-

310,333,315,881 

55,619,889,99 

251,962,069,67 

4.500.000.-
12, 764, 712,78 

980,003, 739,21 

salnbl ve NOfrl7at Mtıdllrıl : Ahmet Emin liAL.1.IAN 
Valıuı NOf'lya~ Türk Lld. ŞU. Vat.an Matbau.ı 

PAS 1 F 

S..rmaye: ... ,.,_ .. __ •• , ............. ••••• 

ilıüyat Aktal: 
Adi ve feYkalAde 
Huau.I 

·········· .......... . ........................ 
rednfüdeki Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tenı

kan hul"Le tarafından vt.kl tedJyat 

Derullte edilen eTI'akı n&l&::dıye b&. 

ldyeol ....................... . 
Kar\lllığı tamamen altın olal'ak 
ili.vf:ten tedavüle vauıdllen 
Reeıakont mukabili ııa.veten tedavWt 

Vazedllen 

Hc.z1neye yapılan. altın k&rfllılı: a. 
VaD$ mukabili 3902 No. 1ı kanun mu. 
cibince UAveten tedavWe v&Zedilen 

Mevduat 

TUrk Lirası ....... ··············· .. 
Altın: sarı Kilogram 877,422 

!868 N<>- tı k&D!lllS cöre luıdDeye 

"'!)ilan avam mGkal>lli leodl "'
allınlar: 

San Kilogram 

Drnz raaı.JıödAta: 

M.541.930 

Altma tahvili kac>il dövizler 
Diler dövl.zler •• alacaırh '~ 

Lira 

................. 
9.(12.135.73 
6.000.000.-

158. 748.563.-

1 
23.790.220.-

134.958.343.-

4.0,000,000,-

288.500.000.-

134,500,000,-

98,146,501,09 

1.2.H.164.0G 

78.12U67.90 

-.-
26 bakijeleri .... ... • •• • •• ...... ..... 029 033 60 

Mail.telif: ••••••••• •••••••···- ' ..:___:__! ·--.................... . 

1 Tommırs 1931 tarihinden itibaren: 

lııke11to lıadcli % t .&lb.a imort ae A .,,,_ % 1 

L.ılra 

lG.000.000.~ 

15.412.135.73 

51ı7,958,343,-

9P,38Q,665,ll 

78,124,167,90 

. 
26,029,03J,66 

1.48,099,393.sJ 


