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TÜRKiYE CÜMHURIYETİ 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARiHi: 1888 

Sermayesi : 100.000. 000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para 28.800 
• 

biriktirenlere 
ikramiye verıyor 

lira 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı 
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 Adet 500 Liralık 2000 Lira 
4 Adet 250 Liralık 1000 Lira 

40 Adet 100 Liralık 4000 Lira 
100 Adet 50 Liralık 5000 Lira 
120 Adet 40 Liralık 4800 Lira 
160 Adet 20 Liralık 3200 Lira 

Kur'alar senede 4 defa, l Eylül, 1 Birincikiinun, 1 Mart ve 
ı Haziran tarihinde çekilecektir. 

OIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan a,ağı dü,miyenlere ikramiye çıl..-tığı takdirde 
% 20 fazlasiyle verilecektir. 

.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!:. 

= -Bir muhasebeci aranıyor ---- = ------ Konya Elektr ik Türk Anonim Şirketinden : 

;: Şirketimize, şirketler muamelatı hesabiyesine bihakkın vakıf, bir : 
: muhasebeci alınacaktır. Taliplerin istedikleri ücreti bildiren talep-
: naıne ve evrakt müsbiteleriyle birlikte tirket müdüriyetine mlira • : 
E eaatlan. 4993 : 
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\ILUI 

lnıaat münakaaası 

Ankara Adliyesi Satın Alma Komisyo
nundan: 

1 - Ke~lt bedeli (28331) lira (13) kun11 
tan ibaret Ankara'da Kalaba köyU civa
rında bulunan mahk~ çocuklar IslA.hane
•lnin UAvei fn§&atı 2'- 12. 940 •&lı ,s11nU 
•aat onbeıte Ankara CUmhurlyet Müddel
umumtliftnde teoekkUl edecek komlı!ıyon 

tarafından thaJe!l yapılmak Uzere kapalı 
zart u.sullyle eksiltmeye konulmuatur. 

2 - Muvakkat teminatı (2124) ltra 
(84) kuruıtur. 

3 - 1stekl11er1n teklif mektuplarını, 
Ticaret odaaı vesikası, ve ekalltmenln ya

pılacağın günden en az Uç gün evel İstan
bul veya Ankara nafıa müdürlüklerine is
tida ne müracaat ederek alacakları ehllyet 
vcslkalarlyle birlikte !hale gUnU olan 24. 
12. 940 aah güoü ıaat ondörde kadar ko. 
mtıyon reisliğine tevdi etmeleri. 

4ı - Bu ııe alt keıtfnam•, proje, fenn1 
ve husuıt ıartname ve ıaır evrak Ankara 
ve htanbul CUmhurlyet MUddelumumll!k
lerlnde görU!eblllr. (8{07) 18378 

ENSTİTÜLER 

Ayakkabı alınacak 

YUksek Ziraat EnstıtUsU Rektörlilflln· 
den: 

1 - Kurumumuz kız ve erkek talebesi 
lçln qağıda cins ve mikdarı ve muham· 
men bedelleriyle muvakkat teminatı yuı
lı ayakkabıların 14.12.940 tarihinde yapı -
lan ihalesine istekli çıkmadığından 26.12. 
940 perşembe g1lnU saat 11 de açık eksilt
me auretiyle yeniden ihalesinin rektörlük 
binasındaki mUteşekkil komisyon tarafın
dan yapılacaktır. 

2 - NUmuneslnl görmek ve &ıartnamesl
nl okumak lstiyenlerln enstitü daire mü
dUr!UğUne mUracaatıarı. (8703) 

Cinsi erkek iskarpini, mtkdarı 36~ adet, 
beherinin fiyatı 7,60, tutarı 2774 L., ' 

Cinai kız leka.rptnl 33 &det. beherlnJn 
!!yatı 8,llO, tutarı 280,~ 

Umum tutan 30~4.~ teminatı 229 
18680 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6957 

İmtiyaz sahibi 
I.kender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müeaaeae Müdürü Naıit UluR 

ULUS Baaımevi ANKARA __ _, 

ANKARA V ALILICI 

Dıvar tamiri 

Ankara Vallliiliııdeıı. ı 

Hutıuol idareye ait Şolılr Bahçesi du -
varla.r111m muhammen bedeli 677 lira 91 
lcu.ruttan ibaret bulunan tamiratı 19/ 12/940 
tarihine raıtlıyan perıembe ıünü ıaaat on 
beşte vlllyet dalmt encümeninde ihale • .. 
dilmek üzere açık eksiltmeye konulmuı -
tur. 

Taliplerin muhammen bedelin % T,5 tu 
olan 50 lira 84 kuruşluk teminat makbus
la.rlyle birlikte muayyen cii.ıı ve aaatte da~ 
imi encllmene, ıırtname ve keılf evrakını 
cörmek l•tiyenlerln dt kuı daim! endi. • 
men kalem.ine mltracıatlan ntn olunur. 

(8390) 18364 

Jandarma binası inşaatı 

Ankara Valiliğinden : 
(7386) lira (20) kuruş keşif bedelli Bal· 

cat jandarma binası inşaatı için yapılan 

eksiltmeye talip çıkmamış olduğundan 

(2490) ıayılı kanunun (40) ıncı maddesine 
tevfikan S/ 12/ 19-40 tarihinden itibaren bir 
ay müddetle pazarhtı konulmuştur. 

Muvakkat teminatı (5S3) lira (97) kr • 
ruıtur. 

İsteklilerin her paı:artesl ve pcr$embe 
günleri Nafia Komiıyonuna gelmeleri. Bu· 

na ait keşif ve ıartnameyi her cün Nafia 
Md. de görebilecekleri. (8463) 18468 

ASKERLiK iŞLERi 

Şubeye davet 

Ankara Yaba.acı Aa. Ş. R8.: 

812, 813 doğumlu olup da hlç aıskel'llK 

yapmadan emsall doğumlularla thtıyata a
hnmıo olan ve Ankara'da bulunup da ya
bancı ukerıtk aubeslnde kayıtlı bul1.1nan 
bu dotumJu yabancı erat taıtm maksad•>·le 
eevkedtleceklerlnden hemen şubeye mUra· 
caatları. Gelmtyenler hakkında kanunt 
muamele tatbik edileceği IHln olunur. 

(8619) 1859~ 

TÜRK HAVA KURUMU 

Deri ve barsak satışı 

Türk Hava Kurumu Ankara Şubesin 
den : 

Ankara şehir ve köylerinden şubemizce 
toplattırılacak kurban derileri ve barsak
Iarı 26 kinunuevel 1940 perşembe günü sa
at 14,30 da Ankara'da Hava Kurumu binı
ıında açık arttırma. ile satılacaktır. Şart -
namesi ıubemizden paraıtz olarak •erilir. 
Tıliplerln ihale günü muvakkat teminat 
lırlyle 'Qlrlikte mUracaatlın. 4927 

iyi cins saattir 
Umumi Acenta: 

lsta.nbul Kutluhan 1 - 4 
Taıra için acenta - -"'nıyor, 

Sayın Bayanlar 
Şapka salonum esklsl veçhlle kendi 
idaremde çalışmasına devam ediyor .. 

Yeni gelen modelleri 
görmeğe ve bayram için slpariolerini 
bir an evel vermelertnt muhterem 
müşterllertme arzederlm. 

Viyana şapka salonu 
HELLY 

Atatürk bulvan No. 219 Alt Nazmi 
Ap. 8 Yenl§eblr. 

AZ EMEK 
ııif!s hir.ı. yemen 

Bir komprime hayat karşılığıdır 
En sıkışık zamanlarda size en büyük yardımcıdır. Kalöri, gıda. lezzet ve 

nefaset bakımından tatmin edici mahiyeti ve yüksek evsafı haizdir. Merci· 
mek, bezelya, buğday vesair çorbalık komprimelerimizi her yerde bulabilir· 
siniz. 8330 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
M.NURIÇAPA Kuruluş tarihi : 1915 

Elbise ve ayakkabı alınacak 
Teknik Okulu Satın Alma Başkanlığından: 

Cinai 

Elbise takım ) 
Palto ) 

İskarp i n (çift) 

Adet 

431 ) 
H5) 

339 

Tahmin bedell 
Lira K. 

18619.92 

2881.30 

tik temlna\I 
Lira K. 

13~.50 

216.11 

Yıldızda bulunan okulumuz i~tiyact olan yukarda cins ve miktarlarlyle tahmla 
bedelleri ve ilk teminatı yazıh elbise vcpalto aynı 5artnamedc ve iskarpin ayn bir 
ıartna.mcdc ihalesi yapılmak lizcrc kapah zarfla 27/ 12'/ 940 tarihine rasthyan cuma 
gi.inU saat 10.30 da iıkarpin ıaat 11 de elbise ve paltolar GUmil:,suyunda Ytlb.d' 
Mtihcndia mektebi muha11ebe1inde toplanacak olan komisyonumuzda eksiltmeye lı:~ 

nulacaklardır. 1ıteklllerin ıırtnamcyi görmek ve ilk teminatı yatırmak Oı:cre elnltı.. 
meden bir cün evetine kadar okulumuza ve eksiltme eününde Yüksek MUhendl.e 
mektebine gelmeleri. Şartnamede yazılı belıclcri ihtiva edecek olan kapalı urfıa. 
teklif mektupları eksiltmeden bir saat evci makbuz mukabilinde verilmi~ bulunacak.-
ur. Postada vaki olacak 1recikmcler kabul edilmez. (11625/ 8530) 18556 

~ 11111111111111111111111111111111111111 !:. ı uydurma mUdataalarlyle ••bit bulundu-
:: • : fundan 3780 sayılı mnıt korunma kanunu-: D r R ·1 fa t 1 na n = nun s2 tncl madde et yollyle ~9 uncu mad-

• _ desine tevfikan ( ~00) lira ağır para ceza,. 
DOGUM VE KADIN = sı ve iki sene muvakkat sUrgUnle Urg1lp 

merkez ka.zaaına aUrülmeel cezalarlyle ce= - HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI - -: Her cUn ıaat S den 6 ya kadar Sa - : 

: manpazarındaki muayenehanesinde : 
hasta kabul eder. 4968 --= .,111111111111111111111111111111111111111" 

MAHKEMELER 

Pınarbaoı AaUye Ceza Mahkemesinden: 

DükkA.nında gazya.ğı mevcut oldutu 
halde eakhyarak müracaat eden müşteri -
lere aatmamaktan suçlu Pınarbqı kazası
nın Yenlcaml mahallesinden Mustafa oğlu 
•~ yaşlı bakkal esne.tından Ha.san Kelek 
hakkında 300~ sayılı kanuna göre mevku
fen yapılan duruıtma aonunda: 

Suçlu Hasan Kelek'ln dUkkA.nına gelip 
bizzat kendisine müracaat eden ve gazyağı 
almak ietıyen mUşterllerlne gazyağı 

yok diyerek aatmamastyle hükU
metçe görillen lüzum Uzerlne ya
pılan aramada dUkkA.nında beı teneke 
guyafı bulundutu ve bu mevcut •azı 
halktan ihtiyacı olup da dUkkAnına ır•· 

llp müracaat eden ve ıahit ıı!atlyle dinle
nen kimselere gazyafl kalmadığından ba.
htale fazlaya aatmak makaadlyle saklayıp 
satm&dıfı ı&h&det ve zabıt varakası mUo~ 
derecatı ve kendletnln blriblrlne mtlbayln 

ı:alandırılma.sına ve gazyağlann mtla&d ... 
resine ve kanun! harcın kendialnden alın. 
maaına müted&tr verilen karar temyts 
mahkemeal UçüncU ceza datrealnJn 21.11. 
940 gOn!U llAmlyle tasdik edllmlı olmakla 
il~ olunur. !5002 

Satrambolu Asliye Hukuk Malıkem .. 
ılnden: 

DA.vacı Türkiye demir çelik fabrikaları 

müessesesi vekilJ avukat Abdi Kar&kaı

oğlu ne müddeaaleyh ZongulGak Nizam 

sokak No. 89 da Uçsar ticaret evi aahtbl 

LUtfullAh Uçsar meyanesinde mütehaddJa 

(1259) lira (25) kurul) alacak dAvaaımn 

lcra kılınmakta olan duruşmasında; mlld· 

deaaleyhtn mahallJ ikameti meçhul bulun

duğundan 1\l'ınen tebligat icra kılındığı 

halde duruşma gUnü olan 13.11.e.-o çar
oamba günü saat 9 da gelmemi§ ve musad· 
da.k vekAJetname ile bir vekil dahi gönder
memiş olduğundan hakkında gıyap kararı 

ittihaz edilmlo olduğundan l§bu gıyap ka
rarının tarihi Uô.ndan itibaren bea ,.Uı:ı 
zarfında itiraz etmediği ve duru§ma gU
nU olan 14.1.941 salı günü saat 9 da Saf· 
rambolu asliye hukuk mahkemesine gelme. 
dlğl veya bir vekil göndermediği takdirde 
gıyap muamelesinin muteber addedilecett 
tebliğ makamına kaim olmak Uzere ilAn 
olunur. 5003 

YENİ Sinemada HALK Sinemasında Sus Sinemasında SOMER Sinemasında 
Bu gece 21 de Bugün bu gece Bugün bu gece 

Bugün Bu Gece 
A§k ve eğlene& kaynaği Senenin bUyUk q:k ve macera 

Vataııa &ııklyle galebe çalan 
2 Film birden 

bir kahramanın maceraları 

Zincirleme Aşk filmi Türkçe sllz!U 1 - Me~hul kurıun 
M.adenler şeytanı Oynıyanlar: İslik la! Baıı rolde: 

ELVİRE POPESCO Baş: rollerde: TOM KEENF· 
ANDRE LEFAUR CESAR ROMERO kahramanı GUndUz: MARZORİE WEANER 2 • Yumruk~u $arkısı 

İKİ GÖNÜL BİR OLUNCA 
Qymyanlar: DıtJi6l• Duri•ıu Uoua matine BUyll1ı: qk, harp ve mücadele Bq rolde: 
Teııı Kitpurı~Laoleıı Barromı KANOELLA tılml FRED SCOTT 
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ULUS Bumıeri 
Çankırı Caddeei, Ankara --Telgrafı U~ An.kara 

TELEFON 
Batmııharrirlik 1371 
Yazı İtleri Müdilril 1061 
Miieuese Müdürü 1144 

)'urddqt 

Geçen cihan harbinde sal
tanat Türk:iyeai kıtlık içinde 
idi. Cümhuriyet devri, bolluk 
devridir. Bolluğun kıy.metini 
bil. 

5 KURUŞ 
Uluaıl Ekonomi •• Arttırma Kurum11 Yu:ı lılerl 1062 

İdare 1064 ADiMi% . ANDIMl'ZDll='. 

Milli Setimiz 
Ankara civar1nda yaplıklar1 uf ak seyahatten 

şehrimize döndüler 
Milli Şefimiz Ankara garında birçok 

kimseler tarafından istikbal edildi 
Milli Şef'imiz ismet lnönü Ankara civarında küçük bir seyahat 

yaptıktan sonra dün saat 11 de Ankara'ya avdet etmişlerdir. 

Bulgaristan 
hariçte sulhü dahilde 
huzuru temin etmek 

siyasetine devam edecel< 

Bulgar Krahnın 
verdiği nutuk 

Sof ya: 16. ı.L - Bulpr aJanıı bildiri • 
yor : Kıral, dün baıta meclis divaniyle 
hariciye komisyonu balın olmak üze~ 
kalabalrk bir parllınento heyetini kabul et.
mi~tir. Heyet meclisin kırılın nutkuna ver .. 
diği cevabı tevdi eylemektedir. 

Mecliı reisi tarafından iradedilen bir na.. 
tuktan sonra, kırıl au nutku ıöylemlıtir : 

nönü garda Büyük Millet Meclisi Reisi Bay Abdülhalik Renda, 
Başvekil Dr. Refik Saydam, Genel Kunnay Reisi Mareşal Fevzi 
Çakmak, Vekiller, C. H. P. Genel Sekreteri, Mebuslar. Ankara 
Valisi ve Emniyet Müdürü ile mülki ve askeri erkan tarafından 
karırlanmışlarlır. Milli ŞEF iMiZ ANKARA GARINDAN ÇIKARlARKEN 

" Dünyanın ıeçirdiiil ağır imtihınlama 

bizde de akisler hasıl ettiği bu fevkallde 
zamanlarda, millet vekillerinin yaratıcı bic 
siy için olan ittifaklarını ve harici n da. 
hilt siyasetimizin bliyilk meseleler kartı • 
ıındakl vakur ve suurlu hattı hareketlen. 
ni memnuniyetle müsahede •• tesbit edi • 
yorum. Hfikümet, adalet ruhu dılreslndll 

hariçte sulhu ve dahilde huzuru temine •• 
Bulııaristan'ın haklarını ve hayatı menfa • 
atlerini mildafaaya matuf olarak timdi" 
kadar takip etmlı olduğu siyasete mliaa • 
heretiniz1e devam edecektir. 

;,. o - o ... lf1tJll:UO$ o """'" 1 

C. H.P. Meclis Grupu 
C. H. P. Meclis Grupu 17. 12. 1940 

u.lı günU saat (15) te toplanacaktır. 

3 o o o OOlJTJJJTOWtS u u ...... o 

Fransa'da 
rejim tadili 

Falih Rılkı AT AY 
Mösyö Laval'i iktidardan uzak

lattınnak kadar mühim diğer hadi
ee, Mareıal Petain'ih bir istiıare 
meclisi kunnağa karar vermit ol
masıdır. Gerçi bu, eski partiler parl
ınantarizmine doğnı bir ri.cat te
l&kki edilemez. Fakat Fransa, tim
diki buhranın ağırlığı altmda dahi, 
hi, bir mürakabe ve miin~aM\Y• 
tabi olmıyan fahai ıdare •.tenıme 
tahammül etmeğe daha uzun müd
det razı olmamııtır. 

Öyle görünüyor ki halk, emriva
kiler korkusu ve kaygm içinde idi. 
Maretal'in sözünden ve terefinden 
emin olmakla beraber, Mösyö La· 
Yal ve taraftarlarma itimadı yoktu. 

Franaa'da milli hakimiyet anane
afnin bir hamlede yıkılıp gittiğini 
sannedenler hata etmitlerdir. Parl
mantarizmin partiler anarıisi ile, 
mutlak ve ıarui idare arasmda 
maikul bir murakabe cihazı bul· 
mak imkansız değildir. Mayıs ve 
haziran mağlubiyetlerinde, parti 
ihtirası, ideoloji ve rekabetlerine 
yüksek vatan menfaatini feda edc:ıı 
parlmantarizm iflas etmi.-e, Ar
navutluk ve Libya hezimetleri, de
mokr.ui dÜfmanlığına hak kazan· 
dırmıı deiildir. Çünıkü ikisi de aynı 
vahim hastalığa müpteli.dırlar: hal
kı aldatmak veya hiçe saymak, ve 
bu. ıuretle, lazJOngeldiği zaman, 
milli cehdin ve kudretin tam veri· 
IDİ.ni alamamak! 

Demokrasiler, hüriyeti öldürmek
le tedavi edilemez. Bilakis, milli ve 
beynelmilel bütün nizamlarda, fert 
ve cemiyetlerin hüriyet ve müsavat 
haklan ile, iyi bir idare ve münase
betler ahenginin zaruri kıldığı İn· 
zibat ruhunu telif etmek icabeder. 
Asrımız milletlerinin, hiç bir korku 
veya menfaat kar§ısmda, uzun müd. 
det, feda edemiyecekleri iki ideal
leri vardır: içerde hür ve hakim, 
dıtarıya kartı müstakil olmak! Ne 
hüriyet ve hakimiyetin içerde vah
det ve diaiplini, ne de iatiklalin 
milletler arasında tesanüt ve itbir· 
liğine mini olduğu fikrine saplan
mak doğru değildir. Her memleket 
bazı hususi buhran ve intikal de-

Milli Şefimiz Ankara Garında kendilerini karıılıyanlar arcuında 

TasarrlJf ve Yerli Mallar haftosıl 

Ziraat Vekilimiz radyoda 
güzel bir konuşma yaptı 
Köylü yalnız kendi işini bitirmekle kalmamış 

.asker ailelerinin işine yardımı da ihmal etmemiştir 

\ 

\ 

Tasarruf ve Yerli Mallar haftası dola
yısiyle, Ziraat Vekilimiz B. Muhliı Erk
men dün akıam radyoda cüze! bir konut
ma yapmııtır. Bu konu1mayı aynen aıaiı 
koyuyoru:r : 
"- Yurddaılarım; 
Tasarruf ve Yerli Mallar baftasmda 

Ziraat Vekiline de radyoda söz söylemek 
için yer ayrılmatı bir uıul oldu, bir &det 
halini aldı. Bunu ben ıerefll bir vazife bi
lir ve yurddaşlarımdan, çiftçi arkadaıla -
rımdan bazı dileklerde, ricalarda bulun • 
mak için ıüzel bir fırsat sayarım. 

Sözlerime Millt Şefimizin Büyilk Mil
let Meclisinin bu yılki açılrı nutkunda "Zi
rai istihsalimiz memnun edici vaziyette
dir. Her şeyden önce Türk köylüsünUn, 
hlikUmetln tedbirlerine uyarak fazla iı · 
tihsal hususunda ıösterdiii ıayreti teba
rüz ettiririm." ıuretinde yüksek iltifatla • 
nna mazhar buyurdukları çifçi arkadaı • 
larıma minnet ve şükran hislerimi buzu -

............. runuzda tekrarlamakla başlıyacağım. 

Ziraat Vekilimiz 
B. Muhli• Erkmen 

Bu yaz orta Anadeılu'da epey dolaştım, 
bir çok köyler gezdim. Köylünün tarlada, 
harmanda çalışışını yakından ıördüın. Bu, 

- Salp tarafından - bana yabancı deiildi. 
Fakat bu yılki çalııııta daha baılra bir 

l ıevk, daha batka bir ıayreı vardı ı milll 

Y • • 1 ve kudsl bir lı ıörürken duyulan ıevk ve 
unanıstan- ita ya gayret ... ıezdiiim yerlerde ekiliş fazla idi. 

ekin bereketli idi; köyiln bir çok delikan

harbi 

Şimal bölgesinde 
muharebe 

Uzun menzilli 
toplar arasındaki 

Düelloya münhas1r kaldı 

lrları büyilk vazifelerine çaimlmışlardı, 
arabalarından, atlarından bir kısmını • it· 
!erinin en ııkııık zamanında • köylü seve 
seve, iıteye lıteye Milli Müdafaa emrine 
satmıştı. Öyle olduğu halde kaldırılamı -

(Sonu 6 ıncı Hyfada) 

lngiliz bombardıman 

tayyareleri geçen gece 

BERLİN'E 

virlerinde, sırf kendine hu bazı 
perhiz ve riyazet rejimlerine muh
taç olabilir. Bunun tekli ve müd
deti, millet rehberleri ile kendi 
halk ~ığınları arasmda bir mese
ledir. Meaela Türkiye'de, en 
karıtık, en buhranlı, en telı • 
likeli istila günlerinde dahi, meclis 

murakabesini tatil etmek zarureti 
duyulmamıttır. Muhterem Milli 
Şef'in "ne cebir, ne anarti!" düstu
ru, türk milletinin adeta tUUnınun 

altına kadar geçen bir enditeyi ve 
ikisini de mutlaka önlemek azmini 
ifade eder. Manastır: 16. a.a. - Royter ajansının 

sulha Yuıoılıvya . Arnavutluk hududundaki mu
habiri bildiriyor : 

Harp gayelerine, gelecek 
Uzun bir taarruz yaptılar 

Lonc!ra; 16. a.ı. - Londra'dan bu sabah 
öğrenildifine ıöre, dün ıece i~iliz bom· 
bardıman tayyareleri Berlin bölıe~ndeki 
hedefler iiHrine uzun bir taarruz 71p • 
mqlarda. 

ve ondan aonraki buhran devrine 
bu hakikatlere tam kıymetini ve

ren bir basiretin ha.kim olmumı 
temenni edelim. 

" Şimal bölıeıindeki muharebe, dün ez. 
c!lmle yilksek infillk kudretli obüıler kul
lanan uzun menzilli toplar araamda ditel

(Sorıu S. irıci sayfada.) 

1 Asker ailelerine yardım 
,,,,,, .... ,,._. .... ,.. 

" Dllnyada yeni bir nizam kurulduğu v• 

(Sonu 5. inci sayfada) Dahiliye Vekili yardımm 
nasıl yOpıldığını anlatıyor 

İtalyan genera ileri 
Kahire'ye vardılar B. M. Meclisindeki müzakereler 

Bilytik Millet Meclisi diln Şemeettın 
GUnaltay'ın baııkanlığında toplanmııtır. 

Ce!Henln açılmaaını mtiteaklp aııker &!

:lelerine yardım ıekli hakkında Refik İnce 
- Manlıa - tarafından verllmlı olan ıu
aı t&krirlne Dahiliye Vekili Faik Öztrak 
cevap vermlotır: 

Manl.a mebusunun ıuall ıu iki noktayı 
thtlva eylemekte ldl: 

ı - .Askere aluıa.nlardan fakir olanlara 

LAVAL 

Petain hükümetini 
devirmek i~in bir 
darbe hazırlamı$ ! 

LAV AL'i darağcına götürecek 
vesikalar bulunduğu söyleniyor 

Laval'in tevkif edildiği 

haberi teyid olunuyor 
Londra, 16 a.a. - Daily Sketch 

gaz.etesinin bildirdl~ine göre, Laval, 
Petafn'in yerine geçmek ve onu müs
temlekelere umumi vali olarak gön
dermek için bir plan hazırlamış bu
lunuyordu. Fakat polis prefesi Lan
geron bu planı ifşa etmiştir. Hükü· 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Münakalat 
Vekilimizin tetkikleri 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Dün 
Ankara'dan gelen Münakalat vekili 
B. Cevdet Kerim lncedayı tetkikleri
ne başlamış sabahleyin devlet liman
ları işletme umum müdürlüğünde 
meşgul olduktan sonra Tophane, Ku
ruçeşme antrepolarını haliç atelyele· 
rini gezmiş ve öğle yemeğini yolcu 
salonunda memurlarla beraber yemiş
tir. 
Yemeğin sonunda vekil memurlara 

hitaben devlet teşkilatında çalışan 
memurların mesai saati gibi bir şey 
tanımamalarını münakalat işlerinin 

gerektiği gibi başarılması için icabc
derae gece ve gündüzü bir tutmanın 
ahlaki bir vecibe olduğunu söylemiş
tir. Vekil İstanbul'da birkaç gün kal
dıktan sonra Edirne'ye kadar hattı ve 
istasyonları, seylabın yaptığı tahriba
tı tetkik edecek döni.işünde Eskişehir 
Devlet Demiryolları atelyelerini ge
zecektir. Vekil, tenzilatlı halk bilet
lerinin kati bir zaruret olmadıkça 
kaldırılmıyacağını, muhabere vasıta· 
larının telefon hatlarının ısl!h ve tak
viye ve muhtelif istikametlerde yeni 
merkezlerle takviye edileceğini ıay
lemfttlr. 

yardım menbaları ve bu menbalardan iıti
fade yollan nelerdir T 

2 - Yardımdan huıl olan para ve eşya
nın f&kir ailelere tevzllnde tutulan usul 
nedlrT Ve bu yolun ldlllne ve memnun 
edici oldnfuna VekAiet kant mldlrT Yok
u tkmflllne doğru gidllmeal dUıUnUlmek -
te midir? 

(Sonu S. inci nylada) 

Seydi - Barrani harbine 
dair gelen ilk resimler 

Bu resimler, Mısır'dan sonra 
bütün dünya matbuatında ilk 

defa olarak gazetemizde 
ne~redilmektedir. 

Son garp çölü harbinde esir edilen İtalyan generalleri tayyare 
ile Kahire'ye getiriliyorlar 

Sidi - Barrani harbinde e•ir 
edüen beı italyan generalinden 

biri 
.(Diler reaimlerlml..I ~. lııcl l&Yfadadır.) 

HARP BARDİA 

CİVARINDA 

CEREYAN EDİYOR 

Sol lum müdafaa ediyor 

f akaf İngiliz kuvefleri 
aşıp Libya'ya girdiler 

Kahıre; 16. ı.a. - Dlin t>ütiin gece do • 
n.anma, sahil boyunca duşman mevzilerınl 
obüs yatmuruna tutmuştur. İtalyanlar ıid
detll kara hücumlarına dayanabilmek için 

müdafaa mevzilerini bu bombardıman al .. 
(Soızu 6 ıacı sayfada) 
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Harp ekonomisi ·I 

İtalya iktısadı ve 
Arnavutluk harbi! .. 

1914 harbinde İtalya'nın, taahhüt 
ıe u ..:u ı ı .ı.e l..kl~ .u oldu~u, milttetıkıerı

n ı lerıtedereK ıngiliz cephesine ilti
ba.K etmesınde en mti.him amil iktısadı 
vazıyctı ıdi. Uzun sürecek bir harp ve 
iktı•adi abluka ltalya'yı çok muşkül 
vazı yc;: tc duşürebılırdi. 

1 9J~ haroınde bu durendişliğe ka
pı undIIlasında ıki mühım sebep akJa 
geıebihr. Birincisi: Almanya'nın, Po
lonya, Norveç, Felemenk, Hollanda, 
Belçika 'dakı zaferlerden sonra, Fran
sa ordusunun da çözülüvermesi ile 
habrin çok kısa sürceği hesaplanması, 
ikincisi de: scnelerdenberi tatbik e
dilen otarhi sistemiyle, İtalya'nın ik
tısadi tecride kısmen hazırlıklı bulun
masıdır. 

İtalya - bilhassa faşizm rejiminin 
himayesiyle - memleket dahili istih
salatını artırmak, mümkün olduğu ka
dar harice az muhtaç olmak için aza
mi gayret sarfetmiştir. Bunda da -
İtalya topraklarının verim kabiliyeti 
nisbetinde - muvaffak olduğu da 
muhakkaktır. 

Bugün İtalya'nın gıda ihtiyaçların· 
dan butday, mısır, pirinç iatihsalitı 
hemen, üı.:men dahili ihtiyacı kargılı ... 
yacak • ~~ıyete gelmiştir. Meyve ise 
ıntıycı.s-~d.11 tazlacıır. Senelik meyva ig.. 
tihsaı i{.tymeti "5 - 6,, milyar liret kıy
metinde olup, bunun 1,6 milyarlığı, 
mıi.lıim bır ıcısrnı Almanya'ya olmak 
üzere, ihraç edıJmektedır. ltaly.a'nın 
gıda madaeıerındo en mühim derdi et 
ve yağdır. 'iag ihtiyacını da zeytinya
'1 iıtıhsal ve istıhlakini artırarak 
karşılamak aıminde idi. 

Fakat Italya'nın harice ihtiyacı gı
da maddelerıne inhisar etmemektedır. 
1938 senesindeki umumi ithalat yekQ
nu olan "11.124.000.000,. lireti bir tas
nife tibi tutarsak: 

% nisbeti 
Sanayi için iptidai madde 47,63 
Sanayi için yan mamul madde 21,74 
Ma.mQl madde 17,85 
Hayvani ve gıda! madde 12, 78 
teşkil ettiğini görürüz. Evet, İtalya 
aanaylinln muhtaç olduğu ham mad
de, gıda maddelerinden daha eve! gel
mektedir. Bunların başında bilhassa 
mahrukat meselesi gelir. Bu hususta 
bir fikir edinmek üzere ilave edelim 
ki, İtalya'nın her sene harice döviz o
larak ödediği mahrukat bedeli, mem
leket umum maden istihsalatı değe
rinden daha fazladır. 
. Mahrukat ihtiyacından petrol ltha
lAtı İtalya'yı çok uzun ıenelerdenbe
ri düşündürmektedir. İtalya'da petrol 
istihsal tarihi 1865 de 433 ton ile bat
lar. Faşizm rejiminin ve teşkil ettiği 
~ Azienda General İtaliana Petroli., 
ıirketinin gayretlerine arğmen 1939 da 
anavatanın umumi iıtlhsalatı "27.046,. 
tonu bulabilmiştir. Bu miktar ise İtal
ya iıtihlfil<inin yüzde birinden bile 
çok aşağıdır. 

Arnavutluk işgalinde müeeasir olan 
sebeplerin başlıcalarından biri de 
memleket ihtiyacı olan iptidai madde
lerini bu bikir topraklarda bulma im
kanları bulunduğu şüphesizdir. Daha 
eski Roma imparatorluğu devrinde, 
V enedik hilkümeti zamanında Arna
vutluk topraklarında gümüş, altun, 
demir gibi muhtelif madenlere rast
lanmış ve işlenmişti. Umumi harpten 
ıonra da bazı ecnebi sermayeler bu 
rnıntakalarda maden istikşafı ve ar3. 
maları yapmışlardı. Bu meya.ıda A
merika'nın (Standard Oil), İngilizle
rin (Anglo-Perisan) ve (Ruston), 
fransızların (Credit General del Pet
toles) İtalyanların da (Azienda İtali
ana petvoli d'Abania) ve (Seleniza) 
ıirketlerini 1924 de Arnavutlukta pet
rol sondajları yapmakla meşgul bulu
yoruz. Bu ecnebi sermayeleri arasın
daki iktısadi sahada rakabet pek ça
buk siyasi aahaya intikal etmiş, bıl
hassa (Anglo-Ptraıan) ile İtalyanlar 
ara•ııda pel< had seviyeyi bulmuştu. 

Sadreddin ENVER 
(12.000.000) ton petrolü ihtiva ettiği 
hesaplanmaktadır. Yalnız son gelen 
resmı tebliğlere nazaran bu mıntaka 
Yunanlılar tarafından zaptedilıni§ ve
ya edilmek üzeredir. Bu vaziyet dahi
linde Italya'nın "% 7-8,. raddeıinde 
petrol ihtiyacını karşılıyan bir servet 
menbaı ellerinden gitmiş olacaktır. 

Fakat Arnavutluğun petrol bulun
ması muhtemel sahalar ara91nda 
Vaigntr.a'dan Berat'a, Beart'tan Elba
san'a, Elbasan'dan Tiran'a kadar olan 
yerler de vardır. Bahusus Kozova ve 
Pathos'da ~trol aramaları yapılmak
tadır. Ayrıca Valorna civarında Sele
nitza anonim şirketinin çalıştığı Bı
tümlü şıst madeni de ehemıyeth adde
dilmektedir. 

Arnavutluk petrolleri ne zenginlik, 
ne de cins itibariyle şımdilik fevkala
de olmamakla beraber Halya'ya olan 
strateıil< durumu büyük bır kıymet 
ifade eder. 

Arnavutluk madenleri hakkında sö
zümüzü bitirmeden evel ıon zaman· 
!arda Ohri civarında Pogradek'de bu
lunan 500.000 ton tahmin edilen krom 
madeni ile Görice civarında ta§ kö
mürü, Elbasan ve Memelia ve 'l 'epc
lon havalisinde linyit kömürü, Skü
tari vilayetinde bakır, Krabı dağları 
ve Mathi çayı civarında demır ve 
Kalkopirit madenleri olduğunu ilave 
edelim. Halen de Drenova ve Tiran'da 
linyit madenleri işletilmektedir. 

Bu vaziyet gösteriyor, ki İtalya'nın 
kısmen veya tamamen Arnavutluğu 
kaybetmesi harp ekonomisinde olduk
ça mühim bir gedik açacaktır. Bilhas
sa hariçten petrol ithalatı tamamen 
denecek kadar durduğundan mayi 
mahrukat ihtiyacı kendini kuvetle hiı 
settirecektir. İtalya'nın harice mahru
kat bedeli olarak tediye ettiği dövizi, 
ham petrol getirterek, azaltmak için 
inşa ettiği petrol rafineri fabrikaları 
ellerindeki stok miktarlarını bitirdik
çe tamamen işsizliğe ve atalete mah
kOm olacaklardır. Bu tasfiyehanele
rin petrol imal kabiliyeti 1936 sene· 
sinde (413.000) ton iken 1937 sene
sinde (1.016.000) tona çıkmıştı. Ve 
pek yakın bir zamanda bütün memle
ket ihtiyacını karşılıyabilmesi için 
tevsi edilmekte idi. Bn m;ktar da üç 
milyon tonun çok üstündedir. 

Yabancı dövizlerin 

vasati çek fiyatları 

İkincikanun 1941 ayı içinde nazarı 
itibare alınacak yabancı dövizlerin 
vasati çek fiyatları tesbit edilmiştir. 
Buna göre sterlin 523.75 kuruf, dolar 
13214.875, liret 651.46, İsviçre frangı 
2973.75, drahmi 99.75, leva 162.25, 
İsveç krunu 3101. pezeta 1389.50, 
pengü 2652.25, ley 62.50, dinar 317.50, 
yen 3112.75, Finlandiya markı 268.50, 
rubi 39.2250 kuruştur. 

Payaı'ta belediye 
Dörtyol kazasının Payas nahiyesin· 

de belediye teşkili İcra Vekilleri He· 
yetince kabul edilmittir. 

Teşekkür 
Duçar olduğum tehlikeli oir kalp ra· 

tıatsızl.gında, Sıvaa Nümune haatane•ı 
dahiliye mütehassısı doktor B. Şerif 
Atakan'ın ı:österdiği ihtimam ve de
ğerli tedavisi sayesinde hayata tek
rar kavuşmuş bulunuyorum. Kıymet
li mütehassısa karşı duyduğum ve ma
nevi bir borç aaydığım şükranlarımın 
muhterem gazeteniz vasıtaaiyle neşri
ni rica eylerim. 

Sıvas'ta: Sıvaı - Kayseri nakli
yat anban müessiılerinden Hü
seyin Buçukoğlu. 5015 

uı;uı 17/12/1940 

Edirne' de 
sular 

çekiliyor 

\Günün meseleleri : 
aap ı&htblntn emrine A.mAde tutmazsak 
bUyUk m.1111 dA.vanuza en büyük lh.11·1: tte 
bulunm\lf oluruz. Halkınuzın sagdı.:yı.ı.su 

böyle bir gaflete blr an bile ih ti nıal • . • ı..· 
mea, Nitekim, Başveklli nılzln iija.ret clt ik
lerl gibl banka.larımıı:dak l mevduat o.za.1-
mamııtır. Ka.naatlınizce, hatta u.rt ı ·.ı~ur 

blla .. Hazneye altın karoılıKı aı,;Han avuna 
münasebetiyle S"Cçen Lt.:n unu:.ı:da yuzır 1 1 ol
duğumuz bir nıakalt!dt! rl!anıt daı rı.;h ıle 

devlet mUesl!leseler lne ait mevduatı'l .ı.\.ı.c r-
Alakalı makamlara Edlrno'~n ge

len malilınata göre aular ç"kllmeal
ne devam etmektedir. Sellerin yap
mış olduğu hasar miktarı çar9amba 
günü belli olabllecektir. Diğer taraf
tan dün ve evelki gün yurdun muh
telif mıntakalarında bazı çayların 
taşmak istidadını gösterdiği ha;ber 
verilmektedir. Bu cümleden olarak 
Kirmasti çayı yükselmekte, civarı 
istila tehlikesi arzetnnektedir. Muğ· 
lanın Kemen nahiyesinden geçen E
sen çayı 5 metre yilkselmi§ ve arazi
yi su isti!! etmiştir. Çayın yapmıJ 
olduğu hasar hakkında henüz mütem· 
mim ma!Omat gelmemiştir. 

Kışlık zeriyat sular altında kaldı 
İzmir (Hususi) - Ege mıntaka

sının her yerinde kısa fasılalarla yağ 
mur devam etmektedir. Gediz nehri 
fazlaca yükseldikten başka Mende
res de yükselmiş ve bazı yerlerde 
ekilmit araziyi sular kaplamıştır. 

Dün alınan malQmata göre, (azla 
ve devamlı yağmurlar yüzünden Ti
re kazasında maheuUl.t aular altın.da 
kalmıştır. Değirrnenderede de ekil
mit arazi aular altındadır. Zerlyat 
birçok yerlerde bu yüzden dunnuı· 
tur. 

İstanbul valisinin 
Ankara' daki 

temaslarının nef icesı 
ıstanbul, 16 (Telefonla) - LJUn 

Ankara'dan !stanbul'a dönen vali Lut
fi Kırdar gazetecilere verdiği beya
natta Ankara'da şehri alakadar eden 
işler hakkında selahiyettar makamlar
la temas ettiğini, belediyede ipka edi
len hizmetlerin devlet hizmetleri gi
bi nazarı dikkate alınması için Dahi
liye vekaletinin bir proje hazırlamak
ta olduğunu, İstanbul tramvay, tunel 
idarelerinin yedek ihtiyacı ile itfaiye 
teşkilatının muhtaç olduğu malzeme 
ve otobüsler için serbest döviz temin 
edildiğini, bunların Amerika'dan ge
tirileceğini, Yıldızla Harbiye arasın
daki bostanların ye§il saha yapılmak 
üzere belediyeye terkcdildiğini, Maç
kada İtalyan sefareti olarak yapılır
ken inşaatı yarıda kalan binanın da, 
mektep veya konservatuvar olarak is· 
tifade edilmek üzere satın alınacağı
nı söylemiştir. 

Bir talebe grubu 
Amerika'ya gidiyor 

Belçika ve Almanya'da M. T. A. 
Enstitüsü ve Sümer Bank hesabına 
tahsillerini yapmakta olup son harp 
vaziyeti dolayııiyle memlekete dö
nen talebelerden 21 kişilik bir kafile 
dün akşam Toros e~presiyle Baora 
üzerinden Amerika'ya hareket etmiş
tir. 

Bu 21 kişiden 16 aı M. T. A. Ens· 
titüsü hesabına, geri kalan 5 tanesi 
de Sumer Bank hesabına Birleşik A
merika ve Kanada'nın muhtelif üni
versitelerinde metalürji'min ve elek
trik mühendisliği tahsili görecekler· 
dir. 

Çağrı 

X Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sa
yılı kanuna ek kanun !Ayihasını müza
kere eden muvakkat encümen bugUn 
saat 10 da toplanacaktır. 

X Teşkilatı Esasiye Encümeni 17. 
12. 1940 salı günü &aat 10,30 da topla
nacaktır. 

İstiklaline ölesiye bağlı bir 
millet milli müdafaa 

masraflarını nasıl karşılar ? 
kez Bankamızda tenıerküz e tticılm~~uu l 

temeilDi etmtıtlk. Memnuwytı. tı ..- m\!ş;.h~

' de ediyoruz ki, Merkez .Banka~ın ın lıJ 11.a

hlyetteki heaapla.rı 19311 şuba.rı ~uııu::.da 

6.183.000 liradan ibaret iken ilkt~1rın l 'J·lO 
Hü•eyin SAMI 1''1'Hlnde 66.038.000 lirayı bulıı.o»ur. llu 

Urfa Mebusu Jk.1 tarih a.raaında, diğer banka l arım ızıa 

TU kl !bl ~ illi 'hl J Ö umumt mevduatında bir t,;t.ı·ılcınc alına ll· r ye ı ta11, topra15t m tarı n nümüzde, iki yol, yanyana, iıtikbale 
ğına nazaran demek oluyur kı haki~atte 

ıayııız fedıklrlık, feraıat, kahramanlık doii!ru uzanmaktadır. Birisi istihlak, öbilcii bir artı(ll seyri Uzerlnde bu lunuyuruı.. ~ğı.:r 
örnekleriyle yoj:urulmuı, beı:enmiı bu va .. de milli 'tasarruf yoludur. Vuifeıine ıu .. · halkımız "harbiumumiD.Jn., ı ı:an ıc lli hau .. 

tanda milli mildafaarun fevıkallde maıraf .. 1 urla bağlı, uyanık, dikkatli bir şimendüfer ralarından büs bUtun 8ilklnı rde bu tezayüt 
ları naıd kartılanır l Muhterem. Baıve .. makasc iai gibi hareket edip artmııt olan ka- birçok memleketleri gıptal.andıraca.k ve 
kilimiz Dr. Refik Saydam, açık k:alplilii:in ı zanç ve &eliri " milli tasarruf "hattına sok birçok mtiteha.ssıalarımızca umulrnadık 
ve açık ııözlilllli'ün bir kat daha değerlen- mata çalışmalıyız . . Geçen temmuzda, hadleri bulabilir. 
dlrdifi özlü ve ihatalı nutku ne JA.zım- muhterem ULUS gazetesinde çıkan bir ya- İngiltz maliyesinin kudretli temelinde 
gelen cevabı vermıı bulunuyor : 

ÖLÇÜYE VURULMAZ BİR GAY • 
RETLE ÇALIŞIP İSTİHSALİ ARTTI-

ıımızda tebarüz ettirmeğe çalıştığımız ıi

bi artan kazanç ve- ıelir bacminin mühim 
bis kısmı mutlaka tekrar hazneye dönme-

RARAK 1 Hükümet reisimizin yaptılı ob- lidir. Milli müdafaamızın yeni, yeni tahsi
jektif tahlilin •iırhk merkezini pek haklı ıatlarını bu ıurctJe karıılımalıdır. Bu hı

tnglliz bankacılığının hizmet ta§ları var· 
dır. Alma.olar eter ıi!Alıl&nma ve harp fi
nansmanım bugüne kadar yürütebilmio
lerse bu neticeyi alman banka s isteminin 
memleket içinde kökleımtı ve yayılımı 
te§kllltına ve bu teıkllil.tın yaratmıg: oldu-

olarak ıınat ve zira! lıtihsıl mevı:ularımız 
yırh devir hareketinin gedik vermeden &u ananelere, bilhB.&Ba halk arasında ta.-

teşkil etmiıtir. Gerçekten. iıtihsalimizin e 
a.rtıı ıeyri, fevkallde masraflarımızm fi • muntazam iılcmesi için her vatandaş gücü 
nınıman hacmi Jle mu:vazl yürilmiye mec- yettiği kadar yardım etmelidir. 
burdur. Sıkı kambiyo murakabctsl ile, cldd1 ve 

Millt müdafıanm fevkıllde masraflarını 

1 

ftıt blr fiyat kontrolü Ue hiç olmazsa n1a-
karıdamak ne demektir 1' bt fiyat istikrarını temin edebilecek iktı -

. . . • sa.dl tedbirler almB.k suretiyle hUkümet bu 
Ordularımızın 7iyecefını,. giyeceğını, mekanizmanın muva.tfaktyet ıartıannı ye

malzım.esini, mUblmmıtını, sılAhlarını (dı- rine getirmeğe çaJıııyor. 
ıarıdan ı-etirtmcfe mecbur olduklarımız Arta.o kazano ve gelir hacminin mühim 
mllltesna ) bizzat Jstibs§.1 ve /mil ederek bir kısmı hazneye tekrar na&ıl dönebilir? 
mllU müdafaa emrine Amade tutmak değil Avdet seyahati için en muvafık Jkt nakli 
midir t Halkm ı:arurt ihtiyaçlarını tatmin vasıtası vardır: vergi ve mUıt istikraz ... 
edecek zlrıt ve amal faaliyetlerin de ihmll "Vergi,. Yi bugUnkU yazıııın dııında bırak

tıtımızdan yaJoız mtlll tuarru!un vatan 
hizmetindeki rolüne temae edeceğiz. 

edilm.iyerek ayni zamanda müvazi bir cay

retle ba1arılmuı demek deiil midir 1 Ba.şvekillmtzln ıon nutku tle bir defa 
daha teyit edilmlftlr ki hUktimet mllll ta

mUdafıa masraflarınm finansmanı ile harp aarruf hareketini, en çetin ıartıar Jçlnde 
ıırtları içinde memleketin iktisadi bakım- bile, gözü gibi eaklıyaca.k ve koruyacak -
dan aevk Ye ldareıi biribirine çözülmez bir tır. İhtlyart mahiyette olmıyan herhangi 
tarıı:da Hrnlklenmiı mevzulardır. Mantıki, bJr tedbir baldı mevzuu bile olama.z. Bln-
Mıenkll, lmicamlı bir manzumedir. dlğl dalı kendi eliyle keEJecek gafillerden 

İtte bun<lan dolaYtdır ki, fevkallde milli 

. . değiliz .. MU11 tasarnıtu vaztteye dAvet e-
Sayın Baıvekilımlzın nutku baıtan baıa, 

1 

derken istinat edeceğimiz usuller, ta.sar~ 
millt iatibd.lin her esuh ıubesi için kıy - ruf sahibinin arzu ve iradesini memleket 
metli vo ciddi teminatı ihtiva etmektedir. lehine harekete getlrmete mA.tuf olabilir. 
1sihs!Jimfıı:f cözümüz ıibi koruyacalız. ls- ! Kred1 tetkllAtımızı AhenkU ve blrJblrlni ta
tibsM şayesind~ elde edilen şahsi ve makul mamlayıcı bir faaliyet tarzına aevketmekle 
k•zıncl•rı daima teşvik edeceliz. İstihıtll bilhassa efklrı umumlyemlzl ıamimlyetle 
encelliyen her zorluiu yenmek için elimlr.- aydınlatıp bu mllıt cereyan etrafında top .. 

lamakJa gayemize eri§ebtlJrlz. Bu da de -
vamlı ve yılmaz emek later. Muhterem 

den ıeleni yapıcaiı.r •• 

İkinci cihan harbında, birinciainde oldu- Baııveklllmlzln tebsrllz ettırd!klerl gibi 
ğu &i'bi bir takım türedi harp zenginlerine "sarf edeceğimiz gayretlerin mutlak ve mut 
deriil, namuskir ve çalışkan Türk müstab- Je.k semere vereceğine inanarak çahıılıraa 
siline kazandırmış olmakla tarih müvacehe. muhakkak muvaffak olunur .. Bu huau.sta 
ıinde övilneceiiz .. Ekinleri ufuklara ka· da cene sevgili Milli Şeflmlzln yükıek di
vuşan geniş yaylalarımızda, gittikçe geniş- rektlflerlnden kuvet ve ilham alalım: 

liyen pamuk tarlaları ile bezenen münbit "Asıl mllıt ıermaye, mllletln kendi ta
"earnıt ve blrlkUrmealyle temin olunma.
"hdır, Her &!lenin ıunuıctJo blr1ktiretıllo• 

ovalarımrz4a Türk parasının emnlyetinl 

i«>llıyan bilyük bir kudret gizlidir. 
.. cett mütevazi paralarla en devamlı ve e

Bacalarından çıkan dumanlarla ıınat is- sash mllıt ıermayeler blrlkeblllr." 
tih.sil faaliyetimizin müjdesini yurt sema- Halkımızı mili! tesanüde, netıe hAkl -
sına resmeyliyen fabrikalarımız l'ürk para. mlyete, malt ve lkbsad! ıahalarda mtllt 
sının hakikt karşılıkları arasında mevki al
mış bulunuyor . , Görillüyor ki istihs5.l po
litikası, Türklye'nin millt müdafaa finans-

man plinının temelini teşkil etmektedir. 
Mali proğram1m1zın istinatgfilıı : 

- İSTİHSALDİR. 

Hazneye 3850 numaralı kanuna göre açı· 

dielpltne &lı§tırmak., teıvlk etmek bakı
mından da bu hueusta istisna! bir gayret 
gHstermeğe mecburuz. 

Bankalarımızın teıkil ettikleri kredi 
manzun1esl harbin en buhranlı ıartıarı i -
çinde b1le saat gibi ig:lemeğe devam ede .. 
cektlr. TUrklye CUmhurtyeUnln malt ta-
rihl "banka moratoryomu11 hiç bir vakit 

lan altun kar!llılığı &VEllUI hiç eUphe yok ki kaydetmiyecektlr. Türk bankacıları, ,..ııe
emlsyon bankacılığı teknlflne tamamlyle lerlntn ardında. mal! cephemizin ukerlert 
~gundu~. Bir emisyon bank~~nın ~§C'l~- gibi c;ah~mıya devam edeceklerdir. Tasar
rıne tevdı olunan Altın mukabılınde tedı· ruf ah! 1 r1 1 1 1 

1 

veaerme.yeı pe mzıunaemno-
ye vaattast " çıkarmaıı ve kasalarından_ çı- eunlar ki, gUnün birinde, JıtlklA.llmlzl mU -
kan altın tutarında " tediye vaııtaıını " da , dafaa için alla.ha ıanlmıya mecbur kalır -
tedavülden çekmesi sisteminin belli başlı Bak, bombardıman altında dahi bank& Slfe• 
kaidelerinden birinin tabii icabıdır. ı lerl tıllyecektlr. Nasıl ki, fırınlarımız ka-

Mali mevzularımızı ve meselelerimizi . panmıyacak. lıe, banka hizmetleri de tnkı-
daima iıtihsil zaviyesinden tetkik etmeyi J taa uğramıyacaktır. Elimize geçecek olan 

. . ld • [ tarihi fıroattan tam milDLl!ylı latlfade e • 
ııtr edlnmıı o u.ıımuzdan Haıneye altın deceflz .. Göaterecettmtz örnek lle, ttll lc-
karııhtı açılan bu avansın iktisadt hayatı- raat ile Türk.lye'nln malt tıttkballnl bUı. 
mna dolıyıslyle lı.amçıl•dılına v• daha /ar.- bUtUn perçlnıtyeceğ"Jz .. Harp içinde vere -
/a harekete getirdiline kani bulunuyoruz. cetlmlz muvaff&klyetll lmtthan ne ı&flam 
Hiç şüphe yok ki, milli müdafaamızın fev- ve temiz bir bankacılık ananeeltıi gelecek 
kallde masrafları için yaptıiımrz tediyeler neelllere devredecettz. 
memleket içindeki kazanç v• gelir hacmini Bu ltlbarJa, '"f'evka.IA.de zamanlar yqı
arttırmıştır. Bu itibarlı, emniyetle ıöyle _ yonız. İhtiyat paramın bir kıımı, ne olur 

b"l' ki f'na ı•- b' . . d ne olmaz, yanımda bulunsun,, tarzında 
ne 1 ır • 1 nsman P ... utnın ırıncı ev- bir mUtalea yerılzdlr. Uatellk de her cl-
reıi hem. mali hem de iktisadt bakımdan 1 hetçe hem ıahat, hem de milli bakımdan 
muvaffakıyetle geçmiıtir. Şimdi ikinci dev- çok zararlıdır. 

renin batrndayız • • İstenilen anda, tatetıileu mlkdarı he -

ammüm etmesine hizmet eylemi§ bulun
duğu tediye wıullerlne (cek va vlkma.n) 
borc;ludur. 

Türk bankacıhfının vatan hizmetinde 
ifasına mecbur olduğu rolU kısaca teb&
rUz ettirdikten aoura gene eaaa mevzuu -
muza avdet edelim. Milli mUda.taanumn 
fevkalAde masratlan için yapılan tediyeler, 
yurt içinde kazanç ve geliri artlırınıt ol
makla ve devletin dahl ıt is tikraz tmkAnl ... 
rını da dolayısiyle geni şl etınl ş bulunuyor. 
Mesele ve istikraz etyasl' t inin n1emleket1-
mizln tasarruf psikolojisine ve lktısadl 
bUnycstoe uymasından ibarettir. 

Hükümetlm.Jzin ıuzum gördUğU ve karu 
verdiği gUn, "TUrktye CUmhuriyetl mllll 
müdafaa bonolarına,, &J.ıcı çıkmakla vata -
nımızın emntyet ve mUda!aa.sına en mu_. 
eır bir tarzda ıottrak etmıı oluruz. Kıaa 

vtdell olan bu bonoları muntazaman Y• 
tehalükle tecdit etmekle de vatan htzm .. 
tinden aynlmamıı bulunuruz. Eğer zarurt 
ihtiyaçlar ve sebepler yüzünden A.nt olaralr: 
paraya ihtiyacımız olursa bu bonolar mu
kabll1nde derhal mlllt bankalarımızdan u
cuz bir taizle bedelln1n yüzde dokeanu:ıa 
kadar avans alabiliriz. Dilersek, tt1mlz• 
gelirse, bonolarımızın talzln1 de peDtnea 
tahsil edeb!llr!•. 

Bu euretıe, harbin sonuna kadn.r bir ta ... 
raftan A.zam! bir gayretle çalıııp fazla k~ 
zanır, diğer taraftan, kazancımızdan mtım.
ktin olduğu kadar mtihlm bir paş ayırarak 
harp .sonuna kadar muntazaman Türkiye 
CUmhuriyeU millt müdafaa bonolarının 

gönUllU alıcısı oluruz. İcap ettl#i zaman. 
devlet blrkao mühim mUlt ve dabJlt kon
ıolldasyoıı istikrazı akdederek bunların 
blr kısmım toplıyablltr. Kanaatimizce.. 
halkımızın ta.arruf petkolojlslne en uygua 
relen fıtıkre.z ~ekli : kıl!& vtdelt muıı mll
dataa bonoları,. at.stemidlr. Bu ıayede, hal
kımı• memleket mUdataaaına karlı aıo... 

kaaını, yakınhtını daim! bir tarzda izhar 
ve tebat etml§ olur. Bundan bir an 1Uphe 
etnıtyeltm. MllU müdafaamızın tevkalA.de 
masrafları eayeelnde, TUrk1ye harp dı§ın.
da kalacak ve yahut harp içinde milli t• 
tıklAUnl ve toprak bUtUnlUfUnU koruya. 
oak.. Bizlerin de tıterln1z, dUzen1n1z bozul· 
mıyacak .. Çalıııp kazanacaksınız. Ceplıed• 
bulunan vazite aa.hlbl kardeıterltıizt hatır
lıyacaklımz. Onların. ıizler gibi, i§lerinl. 
dUzenlerlnl yUrütemediklerln1 dU,Untcek -
siniz. Ve bu vicdaıı.t muhakeme k&r1ıs1n
da gene lakayt kalacak.sımz. Buna lmkb 
var mıdır? Çalıaıp kazanarak mllll müda,... 
taanın fevkaJA.de masraflarına yükeek fa
izli letlkraz yolu lle lştlr4k. etmek bir "f• 
dB.kı\rlık,, addedilebilir mi T 

:MIUI htikllmete, ctimhurlyete lnamnıt 
d kaybetmıı, zarar görmU, tuarrut ve 
eermaye ea.hlbl gösterilebilir ml T O.ımı.an -
ıs imparatorluğunun perl=ıan bir seviyede 
devrettiği dahli! istikraz tahvlller!nl bl!o 
bqabQ§ bir duruma çıkaran Türk mallye
alnln, Türk devletinin itibarına güventl -
mez de neye güven111r f TehAlükle karar 
vermek için tstllAya u,trıım11 memleketi~ 
rin pertıao ve ıetil mliDza.ralarını &'ÖZ ö -
nUne getirmek kd.tldir. 

1926 be~esirııle ıngı1iı.:1er Mala}lJtra 
mmtakasmda ı~o meıreden petrole te· 
&d<luf ettıleı. 1932 senesinde de !tal· 
yanlar !Jevoli ve Osum'da ll50·300) 
m<tıede petrolu buldular. 
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Sözün kıeası: mllıt müdafaamızın tev -
kallde masratlarını, milıt BA.yimtzle ve 
millt tasarrufumuzla kar!iılı ya.catız.. Bu 
kahbe dtinyada, mllll kudret ve kuvetl· 
mizin, azim ve irademizin, fedakArlık vı 

feragatlerlmlzin mAn~vt damgasını taoı -
mıya.n hi~ bir maddi kıymeti "haklkt kıy
met,. telA.kk.1 edemeyiz.Bu ma.nevı ha.eletle-
rın desteklemedlfi hiç bir maddt varlığın 
kendimizi haklkt sahibi addedemlyiz. 

1934 :;enesinde ıngıliz ve fransız 
şirke~•erinın çekilmesıyle İtalyanlar 
Arn"VL tl~ı.. petrol işlerınde rakıpsız 
kaldı!ar. Ve bu senelerde Arnavutlu
tun umuml petrol istihsali (250) ton 
arJdesin<le idi. 

1935 •eııesinde Devoli mıntakası ile 
Valona !it • .anı araaın1> petrol naldı
yatını Len.in etmek Ü~~rt boru ferşe· 
dildi. hu sayede P36 da is.:l.salat 
(60.C,00) ve 1937 de (S 1.570) ı,;38 de 
( 89.500) tonu buldu. 

İtalya'nın Devoli mıntakasına koy
duğu sermaye (40) milyon ve bütün 
Arnavutluğa petrol işlerine yatırılan 
sermayenin yekunu da (2) milyar li
rettir. Eğer istihsa!at senede 
(350.000) tonu bulursa vazedilen ser
maye tatmin edileceği tahmin edilebi
lir. Şimdilik 1939 senesi yekOnu Ar
navutluğun İt•lya ile beraber petrol 
istihsali 219 000 tondan ibarettir. Son 
gelen hah•rlere nazaran 1940 senesi 
zarfınd• Devoli mıntaka"1nın aylık 
vat;:.tt n,..trnl isti1ı!\qli (19.000) tonu 
b111,.......,~ • ır. Devo1i p~ .. rol m1nt~kası 

(700) hektarlık bir •aha olup 

Lava! ' • 
Tanzimattan bu yana irfanı, ede

biyatı, siyaseti ve tarihi ile yakın
dan ilgilendiğimiz Fransa, hangi si
yaseti tutarsa tutsun, ne yandan o
lursa olsun, bize dört yüz dirhem 
bir yabancı gibi gelmez. 

Bu yıllanmış duyguların tesiri al
tında değil midir ki son defaki yı
kılışında en çok sızlıyan yilrekler
den birisi de bizim yüreğimiz ol
muştu. 

Yalnız Fransa'nın son senelerin
de zaman zaman isimleri ortaya çı
kıp sonradan batan şahsiyetlerden 
ikisi vardı k..i, uzaktan uzağa ikisin
den de her nedense hoşlanmazdım. 
Bunlardan birisi Kiyap'tı. Onu bir 
tayyare kazası Akdeniz yoliyle il· 
teki dünyaya gönderdi. Ötekisi de 
Laval'dir. Bu hafta sonunda gelen 
haberler, onun da "kader,, tarafın
dan gene sahneden geri alındığını 
bildirmektedir. 

Beyaz boyunbağlı, fazla tütün tir
lakisi bir zat ... Uzaktan uzağa La
va/ hakkında bildiğim bunlardı. 
Azlinden sonra kaldırılan bir anaya-

sa maddesinden anlıyoruz ki Bay 
Lava/, kendisini yeni Fransa'nın 

veliahtı da nasp ve tayin ettirmiş 
imiı meğer. 

Laval'in siyasi mezhep ve mesle
ğini pek iyi bilmediğimi de iti
raf edeyim. Bu beyaz boyunbağlı 
devlet adamının ismini dikkatle o
kursanız, siz de mesleğini anlıyamı
yışıma hak verirsiniz: bu ad, soldan 
sağa doğru okunduğu uman da, 
sağdan sola doğru okunduğu raman 
da hiç değişmemektedir : Laval = 
lavaL! 

••• 
Sürat asrında I 

Bir ita/yan muharriri demi§ ki: 
"Gefenlerde Avam kamarasında bir 
ingiliz mebusu müstehzi bir eda ile: 

- lngiltere daha i§e yeni ba§lı
yor 1 demi§ti. Aynı ıeyi biıı de s/Jy
Jiyebiliris. ltalya da Jıe D'eni ba§lı-

yor.,, 
Bana kalırsa ltalya bu hususta 

lngiltere'den daha ileridedir. O, he
nüz, İ§e ba§lamadı bile. Hatıl, ya
bancılar arasında i§e başlamadan bi
tirmesine ihtimal verenler bile var. 

Bir İ§İ ba§lamadan bitirmek/ Bu 
sürat asrında fena bir rekor olmasa 
gerektir. 

••• 
Bir demokrasi icabı ! 

Deniz bahislerinde mUtehasszş ar
kada§ımız "Denizci,, dünkü Ulus'ta 
yazdığı bir makalede koca Barba
rosJun meşhur vecizesini tekrarlı
yordu: "Denizlere hakim olan dün
yaya hlikim olur!., 

Bana öyle geliyor ki denizlere hli
kim olanın bütün dünyaya hlikim 
olması, biraz da demokrasi icabıdır. 
MaHı'm ya, dünyanın dörtte biri ka
ra, dörtte llçll denizdir. Ekseriyeti 

elinde bulunduranın h§kimiyeti de 
elde bulundurması, tam bir demok
rasi icabı değil midir? 

••• 
Karanlık ve mizah ! 

Eve/ki hafta ve geçen hafta çı -
kan mizah mecmualarına bir göz 
gezdiriniz, hemen hemen, bütün ka
rikatür lejandlarının ve fıkralarda· 
ki nüktelerin karanlık sokaklara, 
maskelenen ışıklara dayandığını 

görürsünüz, 
Şimdi ı§ıklarımızı yeniden yak • 

mı§, maskeleri kaldırmış bulunuyo
ruz. Bu karardan herkes memnun. 
Fakat bir tanıdığım §öyle diyordu: 

- Galiba mizah muharrirleri ile 
karikatüristler bu karardan o kadar 
memnun değiller. Çilnkü onlara ka
ranlıkta göz kırpmak, galiba, kolay 
oluyordu ! 

Dikkat ediyor musunud Onlara 
takılırken tanıdığım da karanlıktan 
yapılmış bir deyim kullanıyordu. 

T. 1. 

Halkımız halkçı devletine, devlet de te
miz yürekli, çalı§ka.n. halka güveniyor. 
!ıte bu güvendir ki yukarıda izaha c;aııı -
tığımız sistemi muvaftaklyetten muvaffa.
kiyete utqtıracaktır. Geçen umumt harbin 
ilk gUnlerinle bUyUk maliye mUteha.ssıa -
lan apıııp kalmışlardı. Harp masratlan -
nın bUtUn malt ihtiyatları göz açıp kapa.· 
yıncıya kadar erltlp tUkettlğt haftaıaı· 

içinde, kendilerine, "halk tasarrufunun de
vamlı muzaharetine 11 gUvenebileceklertnı 

eöyllyenleri islihfat tl e .sUzmUşlcrd i. Fakat 
aonradan "mtllt müdafaa bonol arı . , öyle 
btr rağbet kazandı, devlet h n:rn··l t rine c 
derece mUhim mikdarlar temin E"ttl ki 
matrur maliye mütehaR.sısl arı hıırp bltLk· 
ten ıonra da bu sistemin ı:ıevdıısında.n gö
nüllerini kurtaramadılar. . ~iilU tllsarn.ıt 
hareketimizin hem ciddiyet ve kıı clrctlne 

h!!:m de vatanseverliğine inanabiliriz. 
İatlkbal dentlen bitaraf mlimeyyiz 

halde bizi tekzip etmlyecektir. 

Tabiiyetimize alman 
ırkdaşlarımız 

her 

Hicret ve iltica suretiyle yurdumu
za gelmiş bulunan 9892 arkdaşımızın 
vatandaş!ığımıza kabulü İcra V ekille
ri Heyetince tasvip olunmuştur. 
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Türk - İngiliz ticaret anla~maSI 

Hindistan'a 

Dominyon statüsü 
mümkün olduğu kadar 

çabuk veri 1 ecektir 

ltalyanlar , 

Vaziyetin gü~lüğünü I 
Almanya 
ve İtalya~ 
mağlubiyeti 

SPOR 

Atatürk koıusunda dört 

Okullar ve liseler için 

Yabancı dil 
kitapları 

Türkiye He İngiltere arasındaki 
siyasi ittifak imza edildikten bir
kaç ay sonra, Londra'da bi.r de, ik
hsadi ve mali anla,ma İmzalanmı~
b. Siyasi ittifak Türkiye'nin emni
Yetini koruduğu gibi, iıktısadi an
latma ve bu anlaşmanın çerçevesi 
içinde Londra'da Bay Nwnan Me
nemencioğlu ile İngiliz hüküıneti 
arasında yapılan mali ve ticari iti· 
laflar, memleketimizin iktısadi 
anenfaatlerini korumakta idi. 

Türkiye ile İngiltere siyasi d03t
luk sahasında olduğu g~bi, ticaret 
aahasmda da biribirine yabancı o
lan iki memleket değildir. 1914 
haııbinden evel, en sıkı ticaret mü
nasebetinde bulunduğumuz mem
leket İngiltere idi.. Harp içinde in
kıtaa uğrıyan bu münasebetler, sul
hu takip eden anormal seneler zar
fmda eski vaziyetine iade edile
ID.ezdi. Normal olmıyan bu seneler 
geçtikten aonra da bir takım yeni 
cereyanlar belirdi: bir defa cüm
huriyet Türkiyesinin iktısadi ve 
ınali bünyesi harpten evelkine na
zaran çok farklı inkitaflar gÖs· 
termekte idi. Sonra İngiltere, Otta
va konferansında bütün İınıparator
luğu şamil bir iktısadi kifayet siya
aeti takip ederek, bu imparatorlu
ğun dJtında kalan hammadde ve 
ziraat memleketleriyle olan ticare
tini ihmal etti. Üçüncü bir anıil ol
mak Üzere de ticareti siyasi gaye
lerine vasıta olarak kullanmak is
tiyen yeni bir Almanya belirerek, 
ticaret ve mübadele usullerini alt
Ü&t etti. 

Bu siyasi ve iktısadi cereyanla
nn tazyrkı altında İngiltere ile ti
caretimiz, 1923 senesinden sonra 
tedricen azalmıya. batladı ve bu se
ne içinde ihracatımız barid ticare
timizin yilzde on yedisi iken, 1938 
ı5enesinde yüzde dördüne, ithalatı
mız ise yüzde on sekizden yüzde 
bire indi. Demek ki İngiltere ile sı
kı siyasi münasebete gİrİ§tiğimiz 
ınralarda bu memleketten ithal et· 
tiğimiz eşya ancak harici ticareti
mizin yüzde birini ve ihracatımız 
?": yüzde dördünü te~kil ebnekte 
ıdı. 

İ§te iktısadi müna.sebetlerimizin 
siyasi münasebetlerimizle ahenkli 
inikşafmı temin etmeık içindir ki 
İngiltere ile geçen &ene tfoaret ve 
maliye anlaşmuı imzalamı§trk. Bu 
ticaret anla'1tlası, bugünkü anor
mal vaziyetin müsaadesi niıspetin· 
de yürümektedir. Fakat ticaret mü
nasebetlerine daha geniş bir inki· 
§af gafhası hazırlamak her iki ta
rafın da samimi arzll3unu teşkil 
et..ıuchi.'9~: ...... •~•· ı.ı. ...... .,.,._,1._ .....,._..;;ı _ 

Hindislan'ın 

İngiltere'ye yapllğı 

yardımlar 
Kalküta, 16 a.a. - Müttehit ticaret 

odaları umumi heyeti içtimaında bir 
nutuk irat eden Hindistan umumı va
lisi Lord Linlitgovv Britanya impara
torluğunun girişmiş olduğu mücadele
ye Hındistan'ın ne şekilde iştirak ede
bileceği meselesini tetkik tmiştir. 

Lord, Hindistan'ın şimdiy kadar ln
giltere'ye 120 milyon fişek, muhtelif 
çapta doldurulmuş 400.000 gülle ile 
büyük miktarda infilak maddesi, ke
reste, kumaş, elbise, çadır ve sair le
vazım vermiş olduğunu söylemiştir. 

Siyasi vaziyete temas eden umuınl 
vali, Hint kongre partisi tarafından 
terviç edilen ve hariçte iyi anlaşılamı 
yacak olan bir hareketin mevcudiye
tinden esefle bahsetmiştir. Filhakika, 
Hint partisi zimamdarları bir taraftan 
ingilizleri, harbin idamesi meselesin· 
de hiç bir veçhile müşküJata maruz 
bırakmıyacaklarını alenen ilan eder
ken, diğer taraftan menfi mukavemet 
siyasetlerine imtisalen İngiltere'ye in 
sanca ve paraca harp yardımı yapılma
masını bile tavsiye etmek hakkını is
teyip durmaktadırlar. 

Gandi'ye gelince, o, kongreye men
sup olanlara da, olmıyanlara da Hin
distanı her hangi bir surette kan akıt
mıya iştirak ettirecek her türlü harp 
gayretine yardım etmekten menedebil
mek iizere, memleketi davet etmek 
hakkı verilmesini talep etmektedir. 

Umumi vali sözlerine şunları ilave 
etmiştir: 

"Bu vaziyet, kabul edemiyeceğimiz 
bir vaziyettir. Bu karakterde bir hare
kete karşı koymak mecburiyetinde ol
duğum için müteessirim Fakat bu ha
reketin, memleketin hakiki hislerine 
terceman olmadığına da kani bulunu
yorum. 
Hitlerizmden ve onun temsil ettiği 
her şeyden nefret hususunda bütün 
memleketin müttehit olduğundan emi
nim. Bu nefrete, bütün siyasi parti 
şeflerinin beyanatı da şahadet etmek
tedir. 
İngiliz htiktimeti ve ben, ~ahsen a

ramızdaki ihtilUın en iyi hal çaresinin 
8 ağustosta ilan edilen tekliflerde 
milndemiç bulunduğuna kaniyiz. Bu 
teklifler, harpten sonra, Hint milli ha
yatının bütün unsurlarını temsil eden 
bir teşekkülün meydana getirilmesini 
ve yeni Teşkilatı Esasiye kanunu ana 
hatlarının bu teşekkill tarafından tes· 
bit edilmesini derpiş etmektedir. 

Bugünkü şerait dahilinde bu teklif 
kıymetini muhafaza etmektedir. Esa
sen zaman, Hintlilere devredilebilecek 
hak ve selahiyetlerin mahiyeti hakkın· 
da nüc;iinmek fırsatını verecektir. 

Hedefimiz, Hindistanı vaderlilen 
dominyon st~tüsUne, miirnltiin· olduğu 
kadar cabuk kavustumıaktır. 

Siyamla fransız Hindi - Cinisi 
arasmdaki ihtilaf 

Tokyo, 16 a.a. - Domei ajan'Smın 
bildirdiğine göre, Siyam hilkümeti, 
fransız Hindi-çinisi ile olan hudut 
muhasamatının dostane bir surette 
haJli arzusunu izhar eylemiştir. 

Dün öğleden sonra Siyam hüküme
ti, bir hudut komisyonu ile müzake
relerin başlamasını teklif etmiştir. 

Siyam tayyareleri faaliyette 

ve geri ~ekildiklerini 

itiraf ed'iyorlar 
Roma, 16 a.a. - Stefani ajansı bildiri -

yor: Popolo di Roma gazetesi diyor ki: 
Y ed'i gün.denberi Marınarik çölünde i -

talyanlarla ingilizler arasında devam et -
mekte olan muharebe, :ıimali Afrika'da 
şimdiye kadar vukua ge1miş olan en büyük 
meydan muharebesidir. Bu, hatırası ta -

rihte daima kalacak olan muazzam bir 
meydan muharebesidi r. İtalyanlar, orada, 
ingiliz imparatorluğunun muazzam kuvet
lerine karşı çarpışmakla ııeref ve iftihar 
duymaktadır. Diğer taraftan, İtalyan ve 
ingiliz ıkıtaları arasında şafaktan gün~ş 

batıncıya kadar devam eden çok kanlı mu
harebeler vukua geldiğini ve İtalyanların 
İngilizlere muazzam kayıplar kaydettir -
ddklerinJ tebarüz ettirin dünkü tebliğ gibi 
tebliğler, italyan kahraman!rğrnı ve mutl:ıa
ripliğini ve aynı zamanda İngiliz impara -
torluğuna karşı mücadelenin güçlüklerini 
bir kere daha göstermektedir. 

ltalyanlar çekildiklerini itiraf 
ediyorlar 

Roma, 16 a.a. - Stefani ajansı bildiri-
• yor: 

Roma s iyasi mahfillerinde şu cihet te
barüz ettirilmektedir ki, İtalyan tebliğle
ri, iyi haberler hakkında olduğu gibi fe
na haberl-er hakkında da daima aynı de -
recede sarnlmfdlr ve Marmarlk'te hıllO. de
vam etmekte olan muharebe hakkında dü~
man propagandasının tahminlerinin mev
simsiz telakki edilmesi lazımdır. Muharebe 
bir hafta daha, belki de daha fazla süre -
celctir. Bu hU&usta bir hüküm vermek için, 
muhareben.in net icesini beklemek icabeder 
Şimali Afrika'da Libya kıtalarr ile tak
viye edilmiş olan İtalyan kuvetleri, kah
ramanca harp etmekte ve enerjilerini ve 
vasıtalarını israf eden düşman ka.rş'ısın -
da araziyi adım adım terkeylemektedir. 

Roma'daki kanaat, muharebeye işti -
rak etmekte olan italyan kuvetleri ile ih
tiyatta bulunan İtalyan kuvetleri, vaziy~ 

ti karşılamak için tamamiyle kMl olduğu 
merkezindedir. 

ltalya' da yapılan neşriyatın 
Yunanistandaki akisleri 

Atina, 16 a.a. - İtalyan gazeteleri ile 
radyolarının lisanı faşist eEkiirıuıınumiye
sinde hasıl olan hakikt bozgunu meydana 
vurmaktadır. 

İki kıtayı sarm11 bulunan muazzam 
yangından çok korkan Messagero gazete
si öldürücü darbenin yaklaşmakta olduğu
nu hissetmektedir. 

Popolo di Roma gazet~i. nihai darbe
yi beklemekte ve Afrika'daki mücadele -
nin güçlüğüne nazan dilliti celbederek 
Italya'nın harı)ln en mü~kul zamanların -
dan birini geçirmekte olduğunu kaydet
mektedir, 

Roma radyosu, vaziyetin henüz feıa -
ket şeklini almamış olmakla beraber, çok 
vahim olduğunu söylemekte ve kelime ü
zerinde oyıuyarak neden dolıı.yı İngiltere
nin artıık zarar iras edemiyeıcek ve bitkin 
bir halde ııösterildiğini izaha çalr~makta • 
dır. &asen şimdıi yalnız 1nıiltere değil 
bütün Britanya imparatorluğu bahis mev
zuunu teş'kil etmektedir. Ayni radyo mer
kezi evelki gün saat 16,30 da yaptığı ne:r 
riyat esnasında ltalya'nın, tarihinin en 
ciddi ve leci anlarını geçirmekıte olduğunu 
itiraf etmiştir. 

Tiran'da çrkan Tomori gazetesi de 1-
talya'nın mesafeye, havaya, ıüneşe ve çö
le k.arşı harbet..tiğini yazmakta v-e ~u söz
Jeri ilave etmektedir.: faşizmin önünde 
eğ iliniz. 

Fakat ekseriya, taşınan cesetler önün
de eğilmek vaziyeti hasıl olmaktadır. 

Bütün bunlar faşizmin, öldıürilcü blr 
tehlike karşısında bulunıduğunu iyice anla
mı~ olduğunu teyi-t etmektedir. Faşizm ef
.karıumumiyeyi t.amlri kabil olınıyan umu
.mi bir feliket hazrrlamağa çalışmaktadrr. 

Tokyo, 16 a.a. - Honoy'dan Domei 
ajansına gelen haberlere göre, Siyam 
tayyareleri, 48 saat süren bir ıoükfi
net devresinden sonra, yeniden fran
sız Hindıi-çinisi hudut mıntakasına 
karşı hücumlarına başlamışlardır. 
Bir'kaç demiryolu istasyonuna bom
balar düşmüştür. 

Mesafeye, havaya, çöle ve küneşe kar
.şı miicadele ettiğini söylerken, faşizm, ha
,vanın teneffüs edilemez bir hale geleceği 
,anla bugün arasındaki mesafenin pek u.zun 
.olmadığını ve Musolini'nin bir çölde gi.bi 
,yapayalnız kalacağını ve parlıyacak olan 
. tek güneşin de İtalya'yı faşiZilllin pençesin
den kurtaracak olan bir kurtuluş güneşi 
.olacağını hissetımektedıir. 

Bu güneşin mümkün olduğu kadar ça -
buk doğması İtalyanların elindedir. Buna 
fotizaren kat! ve öldürücü darbeler Mu -
.solini "aman" talep edinciye kadar 'devam 
edecektir. 

Adana'nın askerlerimize 
kışlık hediyesi 

senede alman neticeler 
Londra, 26 a.a. - Reuter ajansının 

diplomatik muıharriri diyor ki: 
Alman propagandası, Arnavutluk

ta ve Trablusgarp'te cereyan eden 
son askeri hadiselerle Balkanlardaki 
siyasi inkişaf karşısında gafil avlan
mışa benziyor. 

Ankara Halkevi tarafından dört 
sene evet tertip edilen ve geçen yıl
danıberi bütün yurtta tatbik olunan 
Atatürık koşusunun hazırlıkları de
vam etmektedir. 

Maarif Vekilliği bu kif ar:lara 
· ait izahal vermekledir 

Alman matbuatı ve radyosu nasıl 
bir hareket tarzı takip edeceğini bil
miyor. Bidayette B. Hitler'le B. Mu
solini arasında bir mülakat yapılaca
cağı tahmin edildiğine göre Bertin 
tarafından çıkarılan bu haber evela 
Roma'da sonra da Berlin'de tekzip 
edilmiştir. 

Yunan muzafferiyetlerinden çok 
endişeye düşmiyen alman gazeteleri 
ingiliz muzafferiyetinin tabii mana
sını birdenbire anlamış gözüküyor. 
Gazetelerden bazıları bidayette ingi
liz muvaffakiyetlerini küçülterek 
İtalyan ihtiyat kuvetlerine ve ital -
yanların tekrar kendilerini toplıya
caklarına besledikleri itimadını iz
har etmişlerdi. 

Fakat şimdi bir gazete İtalyan'ın 
yıkılması imkanından bile bahsetmi
ye kadar varmıştır. 

Bununla beraber !talya'ya yardım 
rr.eselesi yalnız bir gazetede yer bul
muştur. o da, !ngiltere'ye karşı hü
cumlar teksif edilirse İtalya'ya çok 
müessir yardım olacaktır tarzında
dır. İtalya'ya doğrudan doğruya yar
dım meselesine ise katiyen iyma bile 
edilmemektedir. 

Filhakika Almanya, ortağına nasıl 
yardım edebilir? Bunu yapmak çok 
güçtür. İtalya'dan sevkedilecek kıta
at ftalya'nın şimalinden cenubuna 
kadar uzun ve yorucu bir seyahat 
yapmak mecburiyetinde kalacağın
dan başka Arnavutluk limanlarına 
bile geçmeden eve] İngiliz ablukasiy
le karşılaşacaktır. 

Almanlar kuvet göndermeden ön
ce bu müşkülleri şüphesiz göz önün
de tutacaklardır: italyanlara gelince, 
öyle mühim sebepler vardır ki hu -
dutlarını almanlara acmadan evel 
çok düşünmeleri icabeder. 

Türk Hava Kurumuna 
yapllan yardımlar 

Türk Hava Kurumuna yapılmakta 
olan yardımlara dair bize verilen ha
berlere göre, lstanbul'da tür k çimen
to VP. kireci anonim şirketi kuruma 
1.500, Aslan ve eski Hisar müttehit 
çimento şirketi 1.000 lira vermişler
dir. 

Memnuniyetle haber aldığımıza 
göre, Maarif Vekaleti 30 birinci ka
nunda yapılacak olan okullar arası 
kır koşularının da 27 İlkkanuna 
alınmasını kararlaştırmıştır ve teşki
latına bu yolda tamim etmiştir. An
kara Halkevinin davet ettiği Eskişe
hir, İstanıbul, Bursa ve İzmit atlet
lerinin müsabakalara gelecekleri an
laşılmıştır. Dün Halkevine Malatya
dan da bir müracaat olmuştur. 

Bütün memlekete şamil bu spor 
hareketinin Ankara'daki dört sene -
lik neticelerini müsabakalardan evel, 
mukayeseye imkan vermek için neş-
rediyoruz: · 

Birinci koşu (1936) : 

1 inci Galip (Demirspor) 41.08, 
2 inci Küçük Şevki (Ankaragücü) 
42.18, 3 üncü Büyük Şevki (Ankara
gücü) 42.35, 4 üncü Hüseyin (Anka
ragücü) 42.40, 5 inci Mustafa (Mu· 
hafızgücü) 44.03, 6 ıncı B. Ali (Mu
hafızgücü) 45.23, 7 inci Hüsnü (Mu
hafızgücü) 45.35, 8 inci Kazım (An
karagücü) 46.57, 9 uncu Mustafa 
(Ziraat EnstitüsU) 48.14. 

ikinci koşu (1937) : 

1 inci Küçük Şevki (Anıkaragücü) 
38.13, 2 inci Selim (Demirçankaya) 
38.24, 3 üncü Edip (Ankaragücü) 
39.08, 4 üncü Mithat (Ankaragücü) 
5 inci Mustafa (Muhafızgücü), 6 ıncı 
Adnan (Demir çankaya). 

Üçüncü koşu (1938) : 

1 inci Mustafa (Demirspor) 36.49, 
2 inci Galip Darılmaz (Demirspor) 
38.11, 3 üncü Küçük Şevki (Ankara
giicü) 38.24. 

Dördüncü ko§U (1939) : 

1 inci Adnan Darılmaz (Demir
spor) 35.56, 2 inci Mustafa Kaplan 
(Demirspor) 36.22, 3 üncü Şevki Ko
ru (Ankaragticü) 37.21. 

Çocuk Esirgeme 
Kuıumunun yardımları 

Çocu"' Esirg..:mt: n. .... u.ıııundan bıldi
r uuıış tır : 

~u<;..ıK Esirgeme Kurumu genel mer 
kezı .ı:sırıncıkcinunun birıncı gwıun

den 15 incı gı.imi akşamına kauar An
kara Çocuksarayındaki polikliniğinde 
322 hasta çocuk ve 40 ~ok çocuklu 
hasta anne, diş bakımevınde de 210 
çocuğun dişlen muayene ve tedavi e
dilmıştir. 

Kurumun süt damlasından onbeş 
günde l.590 süt çocuğuna 850 kilo ço
cuk sütü verilmiş ve 21 çocuğa elbise, 
ayakkabı, çamaşır verilerek giydiril
miş, okul ihtiyaçlarını temin edemi
yen üç çocuğa kitap, kalem, silgi, cet
vel, defter verilerek okumaları hususu 
temin edilmiştir. 

Gündüzleri sabah bırakılıp akşam
ları alınan kreşte 20 günlükten yedi 
yaşına kadar 100 muhtelif çağlardaki 
yavrulara 2.562 kap sıcak yemek ve
rilmek suretiyle gıda ve bakımla ter
biyeleri temin edilmkte bulunmuş ve 
12 çocuğa da 67 lira 68 kuruş para yar 
dımı yapılmıştır. 

Gene !stanbul'daki şirket ve tüc
carlardan !sak Roditi ve Muiz 2.000, 
Leon Fintz 1.500, Karabet Pamuk ve 
oğlu, Mığırdiç Danyel Tahtaburun
yan ve Nuri Toplbaş bin ikişer yüz;, 
Berahya Karyo, Avram Tazetes bi -
ner lira, Abdülvehhap ve Hasan Ta
tarı, Cümbüşyan, Kamparosyan ve 
Samoel Sisa yedi yüz ellişer, Viktor 
Berardi tti 650, Anadolu inkişaf şir
keti, Mihal Nikolaidis, Nesim ve Le
on Sabun, Sait Gözüm, Muhtar ve 
Selman Yene!, Kazım Nami Erdölen 
beşer yüz lira Mehmet Hüseyin Ta
tari ve ortağı Fahri Gürani mahdum~ 
lan üç yüz yetmiş beter lira, Suat 
Karaosman, Refael Eli ve ortakları 
üç yüz ellişer, Yergamyan, Yuda Ba· 
lul Kürkçüyan ve Mitrani, Mustafa 
Bilal, Avadis Haddeler, Nafi Paker 
iki yüz ellişer, Sadık Çizmeci ve o
ğulları, Ahmet Hamis Hoşer, yüz el
lişer, Andon UğurluoğJu ve Sali'h 
Tok.atlı yüz yirmi beşer, Vahicideci
yan, Niko Tomaidis, Mustafa Ata -
oğlu, Muiz Ane>v yüzer lira vermiş
lerdir. 

Balıkesir keçecileri de Hava Ku -
rumuna 111 lira, Şanlı nahiyesine 
bağlı Toybilen köyü halkı 163 lira 
teberru etmişlerdir . 

Ankara Çocuksarayındaki kurumun 
sıcak banyolarında 1.367 çocuk ve an
nesi sıcak banyo almış ve kurumun 
çocuk büyütme usulleri hakkında ta
bettirdiği "bakım öğüt,, lerden ailele
rin isteği üzerine parasız adreslerine 
gönderilmiştir. 

Maliye ba§müfettişHği 

Cümhuriyet Merkez Bankası mu
rakibi, Eti Bank idare heyeti azasın
dan B. Nurettin Erklen 90 lira ma
aşlı maliye başmüfettişliğine tayin 
edilmiştir. 

Fındık asga•i 
ihraç fiyatları 

Gocuk Esirgeme kurumu genel mer
kezi her yıl olduğu gibi bu yıl da çok 
çocuklu ailelerle mekteplerdeki zayıf 
çacuklardan şimdilik 600 çocuğa her 
gün etli sıcak yemek vermeğe başla
mış bu suretle onbeş günde bu çocuk
lara 6.292 kap sıcak etli yemek veril
mekte ve bu yardım şefkatli ellerin 
kuruma uzanmasiyle yakında binleri 
bulacağı şüphesiz bulunmaktadır. 

Maarif Vekilliğinden : 
Son günlerde bazı gazeteler, Maarif 

vekilliğince hazırlattırılıp orta okul· 
larla liselerde okutulan yabancı dil 
kitaplarının, sınıf seviyelerine uygun 
düşmediği ve bunların okutulmasın
dan iyi netice alınmadığı için değiş· 
tirilecekleri hakkında yazılar neşret
mektedirler. Vekillik evelce muhtelif 
yabancı dil kitaplarından yapılan ted
risatın dağınıklığını görerek hem her 
sınıfın mlifredatına uygun duşecek, 
hem de yabancı dil tedrisatını gerek 
metod, gerekse metin bakımından tev
hit edecek kitaplar yazdırmayı ıüzum
lu bulmuş, senelerdenberi lngilizce 
dersleri için kabul edilmiş olan kitap 
serisine ilaveten 1939 - 40 ders yılı ba
şında da fransızca ve almanca dersle
ri için birer seri kitap hazırlatmıya 
başlamıştır. Bunlardan fransızca ki
tapları Galatasaray lisesi müdürü 
Behçet Güçer'in reisliğinde öğretmen 
Coudert, Robin, Bergeaud, 1. Hamit 
"!!n'd.en; almanca kitapları da Kabata~ 
lısesı almanca öğretmeni Besim Gür
man'ın reisliğinde öğretmen Cemal 
Köprülil, Dr. Kopf., Dr. Möller, Dr. 
Stern ve Prof. Dr. Steuerwald'den 
mürekkep birer heyet tarafından mey 
dana getirilmiştir. 

. Geçen yıl serilerin yalnız birinci 
kıtapları yetişebildiğinden bunlar orta 
tahsil müesseselerinin ilk aınıfların
~ okutulmuş, bu deu yılı başından 
ıtıbaren de ikinci, üçüncü ve dördün
cü kitapların ait oldukları sınıflarda 
okutulmasına başlanmıştır. 
Yabancı dile bu kitaplardan başlı

>'.~ talebe seriyi takip ederken güç
luk çekmiyeceği gibi, başka kitaplar
la başlamı~ olan talebeler de bulun
dukları sınıflarda serinin kitabını, 
ders yılı sonuna kadar bitirmeseler 
bile, takip edebilecek seviyededirler. 
Yabancı dil dersleri için az saat tah
sis edebilen meslek okullarına bu se
rilerin kendi i;•tiyaçlarına uygun ge
lenlerini takip etmek müsaadesi veril
mekle beraber, henilz kitapları hazır 
bulunmıyan lise beşinci ve altıncı sı
nıflarda da öğretmenlerin ne suretle 
kitap seçecekleri daha ders yılı ba§ın. 
da o~l. idarelerine bildirilmiştir. 

Bu ıtıbarla yabancı dil kitapları 
hakkında yanlış malfunata istinat et
tiği anlaşılan neşriyatın yerinde ol
madığı ve hakikate uymadığı tavzih 
olunur. 

Varidat ve malmüdürleri 
arasmda terli ve nakiller 

Kızılcahamam malmüdüril BB. Rem 
zi Bilger, Feke malmüdürü Hüseyin 
Erdem, Erdek malmüdürü Taceddin 
Gerenson, Af yon varidat müdürü Ni
yazi Ungan terfi ettirilmişler, Bozkır 
malm~d~r~. :ahir Turan Sütçüler 
malmudurluğune, Koyulhisar malmü
dürü Galip Akel Polatlı malmüdürlü
ğüne, Kars varidat memuru Emin Ka
vuncu ~ars varidat mlidürlüğüne, 
Tunceh varidat müdürü Mehmet Ha
lis Yücer Bingöl varidat müdürlü~ü
ne, Bingöl vnidat müdürü Salih Yar· 
dım Tunceli varidat müdürlilğüne 
naklen tayin edilmişlerdir. 

İstanbul Üniversitesinde 
tasarruf haftası tezahürleri 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Tasar

ruf haftası mtinaseb•tiyle bugün üni· 
versite hukuk fakültesi birinci sını
fında iktısat fakültesi tarafından ter
tip edilen ve bütün talebelerin iştirak 
ettiği büyük bir tor'1antı yapıldı. 

İstiklal marşından sonra rektör kı
sa bir nutukla toplantıyı açmıştır. Üç 
talebe bir profesör ve iktısat fakülte• 
si dekanı Ömer Ceıa.J birer nutuk söy
lemişlerdir. 

Narhtan yüksek fiyatla un satan 

hem olan Türkiye ve İngiltere bir
kaç gün evel, yeni bir ticaret ve te
d~ye muahedesi imzalamışlardır. 
Bu muahedenin en ehemiyetli hük
mü, evelce yalnız lngiltere'ye şa
mil olan iktısadi anlaşmanın bütün 
ingiliz imparatorluğuna teşmilidir. 
MalUındur ki İngiltere imparator
luğu belli başlı bir dünyadır. En lü
zumlu hammadde, her çeşit mağ
denler ve her nevi ziraat ve endüs
tri mahsulü, dünyanın dört tarafı· 
na yayılmıt olan bu geni'§ impara· 
torluğun istihsalleri arasındadır. 
Ve gene bu imparatorluk dünyanm 
en büyük satış piyasasıdır. Yani ge
rek istihsal ve gerek istihlak bakı
mından pek zengin olan bu alemle 
münasebette bulunmak bir memle• 
ket için büyük iktısadi menfaat te· 
min eden bir vaziyettir. İngiltere, 
geçen gün imzalanan ticaret mua
hedesiyle bize genİf İmparatorlu
ğunun kapılarını açmaktadır. Ka
nada, Hong-Kong, Ternöv müs
tesna olmak üzere, bu imparator
luğun her tarafından efya satın 
alabileceğimiz gibi, eıya satın al
dığımız memleketlerde de malları
mızı satabileceğiz. Yani türk etya
amm mübadele sahası, ingiliz iım
paratorluğu nİ.&petinde genişlemit 
olmaktadır. Söylemeğe lüzum bi· 
le yoktur ki İngiliz imparatorlu
ğiyle bu yolda ticaret müna -
&ebetine girişmek, diğeT memle· 
ketlerle karlı bulacağımız ticareti 
yapmamız için bir engel teşkil et
mez. Fakat geçen bir sene göster
mittir ki Avrupa devletleriyle ti
caret yapmak gittikçe zorlatmak
tadır. Ve harp devam ettikçe de 
zorlatacaktır. Bugünkü tartlar al
tında ticaret ancak harp sahasın
dan uzakta bulunan memleketler
le yapılabilir. itte dünyanın dört 
tarafına yayılmış bir halde bulu
nan İngiliz imparatorluğu memle
ketleri böyle harp sahasından u
zakta bulunan piyasalardır. Bizi 
İngiltere'ye bağlıyan siyasi dostluk 
gitt~kçe kuvetle§mektedir. Fakat 
bu siyasi dostluk ikhsadi bağlarla 
da takviye edildiği zamandır ki 
devamlı hayata mazhar olur. l,te 
birkaç gün evelki ticaret anlaşma
sının imzasını ilham eden dütünce 
bu olduğu içindir ki Taymis refikı
mızın da yazdığı gibi, muahede bü
yük kıymeti haiz bir vesikadır. 

Pariste alman aleyhtarı 

lezahürler yapıldı Adana, 16 a.a. - Adana merkez 
kazası halkı bugüne kadar kahraman 
erlerimize kışlık hediye olmak üze· 
re 40.000 pamuklu, 1.944 çift yün ço
rap, 216 fanila, 142 eldiven ve 148 
parça da muhtelif eşye teberrü ve 
teslim eylemişlerdir. Pamuklu teber
rüaıtının elli bini bulacağı kuvetle 
tahmin edilmektedir. 

Ankara, 16 a.a. - Ticaret Vekale -
tinden tebliğ olunmuştur : 

Keçiören çocuk yuvasında milletin 
yardım ve şefkatiyle büyUyen Çocuk 
Esirgeme kurumunun 225 yavrusu ile 
onbeş günde Gocuk Esirgeme Kuru
mu genel merkezi 4.490 yavruya yar
dım yapmıştır. 

Bu yardımlardan maada 6.928 yavru 
da Çocuksarayınd'lki cocuk bahçesin
den istifade etmişlerdir. 

İzmir, 16 (Hususi) - Karaburunda 
narhmdan yüksek fiyatla un sattığın
dan dolayı Ahmet Gocuklu ismindo 
biri hakkında takibat yapılıyor. 

A. Ş. ESMER 

Tanca' da İspanyol askeri 

Tanca, 16 a.a. - Tancadaki faslı 
kıtalar arasında çıkan hoşnutsuzluk 
üzerine, bu askerlerden 1200 ü İspan
yol mıntakasına nakledilmiş ve yeri
ne bin kadar nizami ispanyol askeri 
getirilmiştir. 

Londra, 16 a.a. - Paris radyosuna 
göre, işgal altındaki fransız arazisin
deki alman makamları, alman aleyhta
rı tezahürler neticesinde tevkif edi -
len 50 üniversite talebesinin alman 
askeri mahkemesi tarafından muhake
me edileceğini bildirmiştir. 

11 Teşrinisanide Champs. Elysees- 1 zmi r havai isinde self er 
de vukua gelen hadiselerden sonra, al 
man asker) kumandanlığı, Paris ilni- İzmir, 16 (Husus1) - Gediz çayı 
versitesinin kapatılmasını emretmiş - 65 santim yükseldi. Menemen yakının
tir. Alman makamları, fransız bükü - daki köprüyü aştı. Ekilmiş tarlalar -
metinin talebi üzerine, üniversitenin dan bazılarını su bastı. Kilçiik Men-
20 kanunuevelde yeniden açılmasına deres Bayındırda, Elifli, Furunlu tar
müsaade vermiş ve 11 teşrinisani ha- !alarmı, BüyUk Menderes; Aydın Na
diselerine müşabih hadiselerin teker-ı zilli ovalarını kapladı. Bur ada pamuk
rür etmiyeceği ümidini izhar eyle - ların yarısı toplanmıstır. Fakat so -
miştir. ğuklar fazladır. 

Koordinasyon heyetinin 62 ve 63 
sayılı kararları mucibince fındık as • 
gari ihracat fiyatları ve 1940 mahsulü 
iç fındıkların ihracında alınacak fon 
miktarları ve diğer fındıklar nevileri
nin ihracına müteallik kayıtlar aşa • 
ğıda yazılı olduğu gibi tesbit edilmiş
tir: 

1940 mahsulil Ievant cinsi fındıkla
rın ugart fob ihracat fiyatları kilosu 
kuruş olarak iç tombul standart 51, 
sira 50, naturel 50, ince 46 buçuk, siv
ri 49 dır. Bu fiyatlardan 3730 sayılı 
kanunun 27 inci maddesi mucibince 
Seyhanın 11 kuruşu Zerbank nezdin
deki fındık fonuna alınacaktır. 

Bu malların fon tenzil edildikten 
sonra ihracatçı fiyatı 40, 39, 39, 35 
buçuk ve 38 olacaktır. 
Aynı nevilerin kabuklusunun aıga-

rt ihracat fiyatları tombul ekstra 30, 
kri-ble 27, naturel 25, sivri krible 26 
ve naturel 24 kuruştur . 

Kaıbuklu fındıklardan fon alınını • 
yacaktır. 1940 mahsulü Giresun cins
lerinin asgarf ihracat fiyatları için 
fındıklarda yukarda yazılı olanlardan 
2 kuruş ve kabuklusunda ı kuruş 
fazla olacaktır. 

1940 mahsulü asgari ihracat fiyatla· 
rı için tombul standart 31, sira 31, 
naturel 29, ince 29, sivri 29, kabuklu 
e_kstra 20, krible 20, naturel 18, sivri 
krible 18, naturel 18 kuruştur. 

Bunlardan da fon alınmıyacaktır. 
Bilumum vurgun, kırık, bozuk ve 

çüriik neviler için fiyat serbesttir • 

İzmir piyasasında 
İzmir, 16 (Hususi) - İngiltereye 

15 bin ton üzüm satıldı. Külliyetli 
miktarda zeytin yağı satılacağı habe
ri piyasada çok iyi tesirler yaptı. Pi
yasa canlıdır. 

İstanbul fiyat mürakabe 
komisyonu 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Fiyat 
murakabe komisyonu bugün Ticaret 
vekaleti baş müfetti~i ve müfettişle
rinin iştirakiyle mıntaka ticaret mü
dürlüğünde toplanmıştır. 

Bu toplantıda komisyonun mesai 
tarzı tetkik edilmiştir. Başmüfettiş 
murakabe komisyonunun bundan son
ra fiyat başmurakipliği kanaliyle doğ
rudan doğruya vekalete bağlı oldu~u
nu söylemiştir. 
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Aynadan ilôç 
.' Yılbatmm yaklaftrğmı düıün
dükçe, bayanlar için hazırlıyacağı
nız hediyelerin en kıymetlisi süslü 
bir ayna olacağını, tabii, hatırınıza 
getirirsiniz. Keaeniz genit olmaz da 
ewlü ve pahalı aynalardan alamaz
aan12:, en ucuz bir ayna bile gene 
kıymeti bir hediye olur, çünkü he
diyeyi alana dünyada en kıymetli 
ve en güzel bulduğu feyi gösterir ••• 

tan kurtulmut pek de çok kimse bi
linmez, çünkü yol yorgunluğu sinir
leri daha ziyade bozar ve uykuyu 
büsbütün kaçırır ••• 

u 

Milli tasarruf haftası dolayıslyle 

Kooperatifçilik 
Salaedain Karanakçı 

Türkiye, bir zirat istihsal memle • sal kooperatifleri için böyle bir ka
ketidir. Fakat bu zirai istihsal vazi- yıt bulunması kadar tabii ve yerinde 
yetinin Danimarka veya Hollanda'da bir şey olamaz. 
olduğu gibi tekamül etmiş bir şekle Parti programımızın tetkikinden 
vardığı iddia olunamaz. anlaşılıyor, ki çiftçimize ait kredi ve 

Filhakika 935 sayımının bize ver- istihsal kooperatiflerinin gayesi; 
diği rakamlara nazaran meslek ve köylünün zirai sahadaki faaliyetini 
zümre grupları itibariyle nüfusumu- teksif edip daha faydalı ve daha ve
zun 6.480.168 kişi toprak mahsulleri rimli bir hale getirmektir. 
işleri ile meşguldür. Memleketimiz- Zirai kredi ve istihsal koopcra.
de büyük sermayeli ziraat işletmcle- tiflerinin gayesi müşterek ve kredi 
ri teşekkül etmemiş olduğuna göre menfaatlerinin beraberce istihsalini 
toprak mahsulleri işleri ile meşgul temin etmektir. Zirai kredi ve istih
vatandaşlarımızın hemen hemen kıs- sal kooperatifleri mütekabil kefalet 
mı azamı, sermaye ve zirai teknikten ve teavün ile köylünün ihtiayçlarını 
mahruk ufak parça toprak sahibi kim gideren; köylünün yevmi meşgalesi
eslerden ibarettir. Nüfusumuzun yüz ne ait bilgilerini çoğalta.o, ona en 
de yetmiş altı buçuğu köylü olduğu- asri ve mükemmel sistemleri veren, 
na göre diyebiliriz, ki türk iktısadi- mesaisinde iş bölümünü tesis eden 
yatının mihveri ve belkemiği toprak müesseselerdir. 

dır. Maddi yardımlardan başka zirai 

(iŞ! ,, .. -- BUGÜN 

ULUS Sinemasında 
T eaadiiflerden doğan aşk 
macerası.. Kardeşler ara • 
amda uyanan kıskançlık 

hülyası .. 

Uzaklaşan 
Melodi 

Fransa'da başlıyan, Alman
ya'da devam eden ve Ameri
ka'da nihayetlenen hazin bir 

aşk romanı ... 
Baş Rollerde: 

VILLY Birgel 
BİRİGİTTE Horney 
AYRICA: Tayyare ile gelen 

harp jurnali 
SEANSLAR: 

14.30. 16.30 - 18.30 . 21 de 
' Telefon : 6294 ...-

17/12/ 1940 .. 

( __ R_A _D Y_o__,) 
TURKlYE 

(Radyo Difilzyon Postaları) 

TÜRKİYE ANKARA 
Radyosu Radyosıa 

1648 m. 
31.7 m. 

19.47 m. 

- Dalga Uzunluğu -
182 Kcs./120 Kw. 

51465 Kc.ı./ 20 Kw. T. A . P. 
15195 Kes./ 20 Kw. T. A. Q. 

S A L I : 17. XII. 1~40 

8.00 Program ve memleket saat ayarı, 
8.03 Ajans Haberleri, 
8.18 Mü:z.ik : Hafif Program (PL), 
8.45 9.00 Ev kadını - Yemek listesi 

12.30 Program ve memleket saat ayan, 
12.33 Müzik : Türkçe Plaklar, 
12.50 Ajans Haberleri, 
13.05 Müzik : Türkçe Pliklar Proğra • 

mının devamı, 

13.20/ H .00 MUzlk: karışık program (Pl.) 
18.00 Program ve memleket aaat ayarı, 

18.03 Müzik : Cazbant (Pi.), 
18.30 Konuşma: (Çiftçinin saati), 
18.4~ Mllzlk : (Çiftçinin saati), 
19.00 Temsil : Ankara Devlet Konser a 
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vatuvarı Tiyatro Şubesi talebeleri 
tarafından. Rejisör : Kari Ebert. 
Memleket saat ayan, ve Ajanı H .. 
beri eri, --

Aynanın yılbaımda iyi bir hedi
ye olmasının bir sebebi de onun 
- kınlmazsa - tükenmez bir uy
ku ilacı olmasıdır. Bu mevsimde, 
insan okumayı, hatta radyolardan 
her türlü musiki dinlemeyi ne ka
dar aevse geceler bitip tükenmek 
bilmiyor. "Müptelayı gam.. olını
yanlar bile "tehi yelda"nm pek u
zun olduğunu hissediyorlar. Onun 
İçin bu mevsimde en faydalı fey 
uyumaktır. Fakat uyku biraz da 
kutlara benzer, onu iıitip arkasın
dan gidince kaçıverir. Arkasından 
gitmeyip de onu kendi haline bıra
kınca, gelir herkesin başına konur 
ama bunu bilmiyenler teli.t eder
ler ve uykularını büsobütün kaçırır
lar, &<>nra da kaçan kuşu yakalıya
bilmek için uyku ilaçları kullanır· 
lar. 

Bereket versin ki Aspasiye seya
hat ederken yolu bir pınar baıına 
düşer. Orada rahip denilen bir ta
knn adamlar, pınarın üzerine bir 
heykel koymuılar, gelen geçen has
taları o heykelin temail ettiği peri 
kızının himmetiyle iyi edeceklerini 
iddia ederlermiş. Akıllı Anadolu 
kızı böyle teylere inanmazsa da 
pmar batı ve peri heykeli kızma 
gider, o da tedavi Ücretini pefin o
larak verdikten sonra uykusuzlu
ğuna deva bulmalarını rica eder. 
Rahipler kadına bir ayna göstere
rek gözlerini hiç ayırmadan ona 
bakmasını tavsiye ederler. Sinirli 
hasta ona baktıkça tatlı bir uyku 
gelir, oraya bir keçi postekisi serer
ler, onun Üzerinde saatlerce uyur •.• 
O zaman peri kızının himmetine 
atfedilen tesir timdi pek tabii ola
rak izah edilir. Uykuyu kaçıran 
şeyler insanın zihninde toplanan 
türlü türlü düşünceler olduğunu 
herkes bilir. İnsan yatakta yatınca 
düşünceler daha ziyade azıtırlar, 
onun için uyku daha uzaklara ka
çar. 

mahsulleri işlerine taalluk eden meş- Zirai istihsal ve kredi kooperatif
galelerdir. Bu böyle olma~ına rağ- lerinin istihdaf ettikleri gaye köylü
men m e v c u t topraklarımızın ye yalnız muhtaç olduğu sermayeyi 
10.491.211 hektarı, yani arazimizin temin etmekle kalmış olsaydı üzerin
a?cak % 19,79 u sürülüp ekilmekte· ı de bu kadar fazla durmazdık. 

Türk ziraatinin köylerde tezahür kredi ve istihsal kooperatifleri köy
eden müşterek ifadesini hemen he. lü arasında tesanüt; mütekabil ıtı
men hepimiz biliriz. Diyebiliriz, ki mat, müteselsil kefalet gibi bugün
türk köylüsü zirai teknik ve serma- kü modern cemiyetlerin esasını teş- _ 
yeden mahrumdur. kil eden faziletleri ameli bir surette -

= Açıl kilidim ac;:ıl 

-
Ercümenrl B0hzad'ın 

YENi 
KİTABI ÇIKTI 

- 19.45 --- ıo.15 --- 20.45 ------ 21.30 

Müzik : Fasıl Heyeti, 
Radyo Gazetesi, 
Müzik : Klasik Progra.m ı (Ankara 
Radyosu Küme Heyeti ), 
Kom,ıma : ( Ulusal Ekonomi ve Art 
tırma Kurumu adına, Ticaret Ve .. 
kili Mümtaz Ökmen tarafından ) 
Müzik : Radyo Salon Orkestrası ı 

(Violoniıt Necip Atkm idaresinde): 

Uyku ilaçla~m hepsi, zaten, 
zararlı §eyler olmakla beraber ço
ğu - eski ti.birle - aıağıdan gel
me hazır ilaçlar olduğundan bu a
ralrk epeyce kıtlaımıılardır. Ayna 
o ilaçların yerini tutar, hem de on· 
lar gibi zarar vermez. Vakıa ayna
yı hediye edeceğiniz yılbaıı günün
den Önce gün dönecek, geceler kı
ealmrya gündüz uzamıya başlıya
caksa da sabah kırk günde ancak 
bir aaat erken geleceğine göre, ay
nanm uyku ilacı itini görmek için 
haylice vakit kalacak demektir. 

Bu uyku ilacı, öteki uyku ilaçla
rının kıtla§masından dolayı yeni 
ketfedilmit bir §ey değildir. Pek es
.ki zamanlardan kalmııtır. Fakat o
nu bize haber veren hem güzelli
ğiyle, hem de aklı ile meıhur bir 
kadın, bizim Anadolu kızı Aspasi
ya olduğundan o akıllı kadının, bat
ka türlü uyku ili.çlarınm kıtlaıabi
leceğini düıünerek aynanın insanı 
uyutacağını yazıp bll'akmış olmasm
dan dolayı kendisine bir defa daha 
hayran olmamız lazımdır. 

Halbuki gözlerini ayırmadan ay
naya bakınca, uykuyu kaçıran dü
şünceler dağılırlar, zihin rahat e
der. Zehin rahatlatınca da uyku 
kendi kendien gelir. 

Bu türlü uyku ilacına, isterseniz, 
bazı hekimlerin · dedikleri gibi ip
notizma derainiz. Bu, vakıa çok de
fa zararlı teydir. Fakat ipnotizma.
yı insanm kendisinden başkası ya
parsa, o vakit insan İpnotizma ya
pan kimsenin iradesine tabi olur. 
Onu kendisi, kendi iradesini kul
lanarak yaparsa zarar görmez. O 
vakit İpnotizma bir ite kanaat ge· 
tirmek gibi olur ••• 

Bu iliıcı kullanmak da pek kolay. 
Y alnrz aynaya baka baka uyuyan, 
uyuduktan sonra batka birinin o
dadaki elektrik Jambasmı söndür-
meai .ıartiyle... G. A. 

O güzel kadının kim olduğunu 
tabii bilirsiniz: eski yunan devrin- Bibliyografya 
de Atina'nın medeniyette en parlak 
zamanını yaratan Perikles'in efi. 
Fakat o zamanki Milel şehrinde " Tilki olan kadın,, (1) 
doğmuı ve oradan Atina'ya gitmiı 
olduğundan hafü Anadolu güzeli İngiliz muharrir ve edibi "David Gar
demektir. Eski Milet şehrinin bu- nctt., in bu isimdeki eserini arkad&§ımız 
lunduğu yere şimdi Söke kazasında Nevzat Güven, "Andr6 Maurols,. tarafın

Balat deniHr. Bir gün yolunuz ora- dan fransızcaya yapılan tercümesinden di
IPra düşerse Anadolunun en meş- llmlze muvaffaklyetle nakletmiı bulunu· 
hur medeniyet merkezlerinden bi- yor. 
rinden kalan eserleri ziyaret eder- 97 sayfadan ibaret olan bu kUçUk roma-
ken oranın en büyiik hemşerileri 
olan Tales filozofla Aspasiya ha
tunun hatıralarını seJi.mlamayı u
nutmamanızı rica ederim •.• 

Bu akıllı güzel kadın, filozoflar
la çokça konuşmasından ileri gelse 
gerek, bir aralık sinir hastalığına 
ve uykusuzluğa tutulur. O zamanın 
hekimleri seyahate çıkmasını tavsi

nın mevzu ve muhteviyatını burada ta.hın 
edecek değiliz. Yalnız ıu kadarını söyle· 
mekle iktifa edellm ki eser ılmdlye kadar 
dilimize çevrilen eserlerin hemen hiç biri· 
sine benzememektedir ve gerek mevzu, 
gerekse k&hrııma.nlarının hAleti ruhlyesl 
bakımından son derece orijinal ve ıayanı 
dikkattir. 

Bundan ba§ka mUterclmln sade ve akı-
ye ederler. Sinir hastalığına ve uy- cı üslOp ve tercümesi eserin kitabın zevk 
kusuzluğa çare olarak aeyahat et- ve alı'lka ile okunmasını mUmkUn kılmak· 
meyi sonradan da ve yakın zama- tadır. 
na kadar birçok hekimler tavaiye Nevzat GUven'I tebrik ederiz. 
ederlerdi. Fakat sadece seyahatle 
ainir hastalığından ve uykusuzluk-

- Kızmadın değil mi ? 

(1) Adanı • Tilrksözü bımm~vi. 1940 

- Ne münasebet. Gideyim de bir çay hazırlayım. 

- Çok teşekltür ederim, anneciğim. Sakın zahmet 
etme. Fazla kalacak değil . Bir kaç dakika oturup, gi-
dccek. 

- Peki, bir şey lazım olursa, Boriş'i çağırırsın. 
Süratle odadan çıktı. 

Bugünkü milletlerin iktısa.di mü_ köylerde yaratmaktadırlar. 
nasebetleri ve bu münasebetlere müs- Zirai kredi ve istihsal kooperatif
tenit olan sınai ve zirai istihsal şe- l~ri, çiftçimizin kredi i.htiyacını ken
killeri şüphesiz, ki her şeyden evci dı ~asarrufları semeresı.nden ucuz f.a
sermayeye ve tekniğe muhtaçtır. Os- iz ılc ve kolayc.a A temın. ed7ce.ktır. 
manlı idaresi bütün diğer sahalarda Bundan ?aşk~ zıraı ~redı v7 ı_stıhsal 
olduğu gibi türk iktısadiyatını tama- kooperatıflerı sayesınde mıllı ser -
miyle ihmal etmİf ve köylümüzü zi- ~~e. toplan:ıcak v7 toprak ~~hsulle
ra.i istihsal ve mesaisinde tabiatiylc rımızın malıyet fıyatını yukselten 
haşhaşa bırakmıştır. gayrin:ıeşruğ faizciliğe nihayet veri-

Çiftçiye yardım maksadiyle kuru- lece.k}ır. . A 

lan Ziraat Bankası ı"mp t 1 k d Dıger taraftan zıraı satış koopera.-• ara or u ev "fl . "f . . .. . .1 d • 
rinde ancak gayrı· k 1 k b"l" _ tı erı, çı tçımıze mu~tcrı ı e ogru-• men u mu a ı ın d d • "mkA k 
de ikraz ya.pan bir mali müessese ha- an ogruya temas ı anını verece 
lini almıştır. Toprağı olmıyan veya ve onu mutavassı~ların, madrabazla· 
toprağı olup da bankaya itimat vere- rın amansız ellerınden kurtaracak -
miyen müstahsil, bankanın he1:1hangi tır. 
bir yardımından mahrum bulunmak- Türkiyemizde ilk ziai kredi koo • 
ta idi. Sel, çekirge, ve saire gibi zi- peratifi bundan on bir sene evet 18 
rai afetlerden muztarip olan türk eylül 1929 tarihinde Giresun'da tecs
köylüsü, taalluk eden vilayetlerin süs etmiştir. Bulancık kooperatifi 
veya herhangi bir nezaretin müzaha. namı altında teşekkül eden bu koo
ret ve yardımı sayesinde Ziraat Ban- peratif 80 ortak, tahsil edilmiş 4000 
kasından yardım görebiliyordu. Bu lira sermaye ile işe başlamıştır. Aynı 
yardım; türk köylüsünün istihsal sene nihayetinde on iki zirai kredi 
şart ve verimlerine nazaran çok yük- kooperatifi teşekkül etmi§tir. 930 se
sek bir faizle yapılmakta idi. Hulasa- nesinde tamamen tediye olunmuı 
tan diyebiliriz ki, Ziraat Bankasının 791.000 lira adi, 125.000 lira ihtiyat 
türk köylüsüne olan yardımı, insaflı sermaye ile 191 zirai kredi koopera· 
bir müraba.hacı yardımından pek tifi faaliyete geçmiştir. 
farklı değildi. Türk köylüsü, türık Çiftçimizin zirai işle~slne mU
müstahsili cümhuriyet devrine bu teallik sermayeyi bulmak, bu işlct
ıekilde girdi. meyi verimlendirmek, köylüyü ara.-

En mühim vasfı devletçi olan cüm- zl ve a:irat alet sahibi yapmak. zirai 
huriyet rejimi, türk müstahsilini bu mahsullerin sürüm ve satışını kolay
hazin halde bırakamazdı. Ziraat Ban- !aştırmak üzere teşekkül eden zirai 
kası kanununda tadilat yapmak, türk kredi, istihsal ve satı~ kooperatifleri 
müsta.hsilini himayeye matuf tedbir- ziraat bankamızın hima.yesinde az 
ler almak icabediyordu. Akla gelen zamanda çok müspet ve çok mühim 
ilk düşünce zirai kredi ve istihsal neticeler temin etmiştir. 
kooperatifleri teşkil etmek oldu. Netckim, 1931 senesinde TUrkiye
Cümhuriyet Halk Partisi programı- mizde 34.070 ortaklı ve tamamen te
nın üçüncü kısım yedinci maddesi, diye olunmu~ 1.749.810 lira sermaye
sermayeden mahrum küçük türk çift- H 341 zirai kredi kooperatifi varken 
çilcrinin kredi ihtiyaçları temin edi- 937 senesinde ortak adedi 107.324 Ü, 
leceğine ve aynı programın onuncu tamamen tediye olunmuş sermaye 
maddesi de kredi kooperatifleri ile miktarı 3.635.660 lirayı, kooperatif 
toprak mahsullerinin de ğerlendiril- adedi de 663 Ü bulmüştur. 
mcsi için satış kooperatifleri tesis o- 2834 numaralı kanunla kurulan 
lunacağına ve Ziraat Bankamızın bu Tarım Satış Kooperatiflerinin faali
kooperatiflerin ana bankası olacağı - yeti de bize ümit ve itimat verici 
na dair hükümleri ihtiva etmektedir. mahiyettedir. Daha henüz başlangıç-

Nüfusunun yüzde yetmiş altı bu - ta olan bu kooperatiflerin faaliyet 
çuğu köylü olan bir memleket parti· şümulü şimdilik mühim istihsal mad
si programında zirai kredi ve istih- delerimizdcn bazılarının satışlarına 

- --- ---: Bu kitabı bütün edebiyat 
: meraklılarına tavsıye 
: ederiz. 

-----------.,11111111111111111111111111111111111111,. 

inhisar etmektedir. Bu kooperatif
lerden on dokuzu EP."e; be!'i Karade
ni7., ür:ii İstanl-ı•ıl. dördü Kars mın
tahsıncta hiri de Gazianten'te calış
maktanır. Rge mıntakasındaki koo -
neratiflerden onu incir, dokuzu kuru 
fü'.iim: Karadeniz mıntakasındaki 
dört okoneratif fındık, İstanbul mın
takasındakiler vas meyva ve sebze: 

21.45 

Sobrano Bedriye Tüzün'ün iıUrl • 
kiyle ı 

1- Valter : RUya, 
2- Rudolf Pehm : Vala, 
S - Joh. Strausa: Viyana kam, Tat. 
4- Fr. Suppe : Maça krzı opera • 
sının UvertUrU, 
5- Jaime Teıııidor : Amparlto Roca 
6- Byng : Napoli'de bir giln, 

7- Carlo Thomsen : Duaya dlvet, 
8- Hannı Löhr : Tempo, Tempo 1 
(Galop), 

Kars bölgesindekiler pamuk; Gazi- 22.30 
antep mıntakasındaki de Hasan ke-

Memleket saat ayarı, Ajans Habel"' 
!eri; Ziraat, E$lıam • Tahvillt, Kanı 
biyo • Nukut Bonıasr (Fiyat), 
Müzik : Radyo Salon Ori:estraa 

yif tütünü satıs kooperatifleridir. 
Kooperatifçilik. Danimarka, Es- 22.45 

tonya ve Fransa'da kövlüniın müreb- Programının devamı, 

23.00 Mil:ı:ik : Dana mUzlğl (Pl.), 
bisi, muallimi ve mürşidi olmustur. 
Kooperatifçilik. tUrk köylilsünc inuh 
taç olduğu sermayeyi, ortakları, a- 23.25/23.30 Yarınki Proıram ve Kapanı" 

A T1NA Radyosu mele Ucretlerlnl, tohumluk gübreyi, 
cdviye ve sair ziraat malzeme ve 
lletlerfn{, çift hayvanlarını tedarik Atına radyoıu ecnebi diller ne,rlyatı_ 
edecek ve onu, malını aatarken mu- ;~~ı~~~r~ saatiyle qatıdaki ıaaUer4-
tava~ıtların madrabazlığından kur -
taracaktır. 

Kooperatifçilik müstahsil f1e mUs
tehlik arasındaki tufeyli sınıfı ber
taraf ve müstahsil ile mUetehlikln 
menfaatlerini telif edece1cttr. Men. 
faatlerl birleıen mil.tahsil ile milt· 
tehlik blrlblrlnl aldatmak killfetin-
den kurtulmu9 olacaklardır. 

HuHlsa diyebiliriz, ki: 
A - Kooperatif, fertler arasında 

mütekabi1 teaviln ve kefaletlerlc ku-
rulmuı müessesedir. 

B - Kooperatifçilik serbest tica
ret nehcl ile miltearız değildir. 
ÇUnkü on dokuzuncu asrın ticaret ve 
sanayi varlığı kooperatifçilikle be· 
raber inkişaf etmiştir. 

C - Koopeartifçilik, türk köylü
sünün kalkınmasında çok büyük rol
ler oynıyablecek lstidattadır. 

TUrkçe 19.45 
.Arnavutça 20 
.Alma.ne& !0.8() 
Yugogı.avca 20 . .0 
İtalyanca il 
Rumence 11.lG 
Bulrarca 21.21 
İnglUzoe J2 
Rumca 23.20 
Franaızoa 2S.30 
İspanyolca 23.M 

Ne§l"lyat orta dalgadan 499,20 met.N 
veya 601 kilosikl ve kııa dalga '2,4. met.N 
veya 707G metre üzerinden yapılaoalrtır. 

Yurddaı! 

Türk ordusuna gÜvendiğin 
gibi türk parasma da güvea. 

Ulusal Ekonomi ve Arttırma 
Kurumu 

-Tahmin etmiyorum. Fakat, bir avukat yazıhanesi 
de açacağım. Bundan sonra mümkün olduğu kadar 
ıahat ve sakin bir hayat yaşıyacağım. Zaten hiç bir 
zaman büyük emeller peşinden koşmadım... Esasen 
kalbimden de biraz rahatsızım. Bu itibarla, gürültülü 

hayattan uzaklaşmaklığım sihatim için de çok iyi o • 

lacaktır. 
Yatak odasına gitti. Karyolasına uzandı. Yüzü alev, 

alev yanıyor, kalbi hızlı, hızlı çarpıyordu. Dizleri ke
siliyor, boğazı kuruyordu. Oğlu, sevgilisini buraya, bu 
temiz aile yuvasına getiriyordu. Kendisi de buna razı 
olmuştu. Bu ayıp değil miydi? Buna nasıl razı olmuş· 
tu? Çocuklarına karşı niçin daha sert davranmıyordu? 
Her halde bu gelecek olan J osefin'di. Başka kim ola
bilirdi? Edit, yaşlı bir kadın olduğunu söylemişti. 
Demek zavallı Vili'yi tecrübesizliğinden istifade e
derek kandırmıştı? Belki de içeride öpilşeceklerdi ? 
Bu kadının bulunduğu müddetçe, onun oğlunun oda· 
sına girmesi yasaktı. Bu ne rezaletti böyle? 1 

Yazan : MIHALY FOLDI Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TOROMKONEY - 168 -

Gizella, yüzüne baktı. Bu adam güzel değildi. Fa • 

kat, halinde, tavurlarında, konuşuşunda öyle bir dü • 

rüstlük, öyle bir samimiyet vardı ki; insan ona bak

tıkça ısınıyor, sesini dinledikçe açılıyordu. Onda ri

yadan, gizli maksatlardan eser yoktu. Kalbindeki di " 

lindeydi. .. 

Her annenin akibeti bu muydu ? 
Kapının zili çaldı. Gizella titredi. 
Josefin gelmişti, 
Gizella, ihtiyarsız olarak ayağa kalktı. Elini kalbi

ne bastırdı. Ne olduğu belirsiz olan bu kadın şimdi 
c-ğlunun yanına gidiyordu. Kim bilir, birbirlerine ne 
ateşli bakışlarla bakıyorlardı? Kadın elini uzatıyor, 
Vili, hararetle sarılıp bu eli öpüyordu. Kadın, yata -
ğın üzerine doğru eğiliyor, delikanlının ateşli dudak
larına dudaklarını yapıştırıyordu. Bütün bu manzara 
gözünün önünde canlandı. Bir çocuğun. anasına ter. 
cih edebileceği bu kadın acaba nasıl bir mahluktu ? 
Burada, bu odanın içinde beklemek ne feci bir şeydi 1 

Neve kalkıp. yanlarına gitmiyor, kadını yakasından 
tutup, burada ne arıyorsun, bu genç benim oğlum -
dur~ onu benden kimse ayıramaz! diye bağırmıyordu? 
Oefol buradan.oğlumu, senin gibi bir kadının pence
aine geçirmesine göz yumamam 1 diye haykırmı yordu? 
Yapamazdı. Bunların hiç birini yapamazdı. Onun i · 
4jln yapılacak tek şey; burada beklemek ... !stirap çek

tıekti ı 

Doğruldu. Şapkasını başına geçirdi. Evden fırladı. 
Sokağa çıkınca tereddüde kapıldı. Nereye gitmeliy • 
di? Hayatta en çok sevdiği, en fazla hürmet ve itimat 
duyduğu yegane adam, uzaklarda, sessiz bir mezarlık· 
ta idi. Uykusunu uyuyordu. 

Tramvaya atladı. Rudolf Rauberg'in kabrine gitti. 

x 
Yeni dikilmiş mezar taşının önüne diz çöktü. Kana 

kana ağladı. Biraz sükunet bulunca ayağa kalktı. Me
zarlık kapısına doğru yürümiye"başladı. Akşam olu -
yordu. Dalgın ve bezgin adımlarla yürürken, yanı ba· 
şında bir ses duydu. Bir erkek, onu selamlıyordu. Ba
şını çevirdi. Yaşlı gözlerini kaldırdı. Karşısında Mös
yö Gruber'i gördü. Bir müddet hayretle birbirlerinin 
yüzüne baktılar. Mösyö Grubcr, bir hayli ihtiyarla • 
mıştı. Tok siyah bıyıkları seyrekleşmiş ve kırlaşmış
tı. Zayıf ince vücudü kalınla§mış, göbek salıvermişti. 
Fırıl, fırıl dönen, zeki bakışlı koyu mavi gözleri do
nuklaşmıştı. Burnunun üstünde duran şık, zarif pens 
gözlüğün yerini,kulaktan atma, kalın bir b?.ğa gözlük 
almıştı.Yüzünün penbeliği solmuş, alnını derin kırı • 
şıklıklar kaplamıştı. Ya saçları, saçları ne olmuştu ? 
Kafasında bir tek saç kalmamıştı. 

- Nasılsınız Mösyö Gruber, ne yapıyorsunuz? Bu· 
raya kimin ziyaretine geldiniz ? 

- Annemin. Ya ıiz, kimin için geldiniz ? 
- Ben de eski patronumun, Mösyö Rudolf Rau • 

berg'in kabrine gelmiştim. 
- Bari yeni patronunuzdan memnun musunuz ? 
- Yeni patronum mu? Yeni patron maalesef benim 

vazifeme nihayet verdi. Şimdi açıktayım. 
- Ben de aynı vaziyetteyim. 
- Nasıl olur? Artık belediyeden ayrıldınız mı ? 
- Ayrılmak üzereyim. 
- Niçin ? 

- Gayet basit ... Katolik olmadığım ıçın. Ayrılma-

mı dört gözle bekliyorlardı. Gerçi, bana doğrudan doğ
ruya bir şey söylemediler. Fakat, öyle iymalarda bu -
lundular, öyle taşlar attılar ki; kendiliğimden teka • 
ütlüğümü istemeyi daha münasip buldum. Nasıl olsa, 
bu yeni vaziyette, beni belediyenin baş hukuk müşa • 
virliğinede bırakmıyacaklardı. 

- Demek siz de lüzumsuz bir adam oldunuz ha ? 

Pekal!, böyle tecrübeli bir adamın no!<sanlı~ını his • 

sctmiyccekler mi dersiniz ? 

- Hiç zannetmiyorum. Arkadan yüzlerce kişi yeti

şiyor. Hayat budur, madam. Biri gider, biri gelir. Fa

kat, hayat durmaz. 

- Ben, pek bu kanaatte değilim. Yetişmiş ve tecrü

be görmüş insanların yerlerini doldurmak, öyle zan • 

r.edildiği kadar basit olmuyor. Gelen, ekseriyetle gl • 

deni aratıyor. Bari, dolgunca bir tekaüt ~ı vere • 

cekler mi P 

- Sizden bir ricada bulunacağım, bana madam do-

meyiniz. 

- Emredersiniz efendim. 

- Sadece Gizella ... diye hitap ediniz. 

Gülerek ilave etti : 

- Az kalsın Matmazel Gizella deyiniz diyecektim. 

Gruber'in alnında terler belirdi. Dudaklarında acı 

bir tebessüm peyda oldu. 

- Müsaade ederseniz, ben size gcr..e M;:•mazel Gl

zella, diyeceğim. Çünkü; benim için daima Matmazel 

Gizella olarak kaldınız. 

Bir müddet sustular. Soğuk ve sessiz mezar taşla • 

rına, kızıllaşan ufka, koyu gölgelere bürünen ağaçla

ra baktılar. 

- Artık gitmeyelim mi Mösyö Gruber ? 

- Hay, hay, nasıl emrederseniz ? 

Büyük bir nezaketle kadının sol tarafına geçti. 

- Demek şimdi açıktasınız, madam? .. Affedersiniz ..• 

Gizella ... Pekala, artık iş hayatına tamamiyle veda mı 
ettiniz? .. Çalışmak hususunda yeni bir projeniz yok 
mu? ... 

(Sonu var) 
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LAVAL 
Pef ain hükümelini 

devirmek i~in bir 
darbe haz1rlamı$ ! 

(BaF ı. ıncı sayfada) 

Bayan Ruzvelf 
İngilf ere'ye para 

yardımını isliyor 

t1 I! u 1 

Asker ailelerine yardım 
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Dahiliye Vekili yordımm 
nasıl yopıldığmı onlotlyor 

1 talyan generalleri 

Kahire'ye vardılar 

Seydi - Barrani harbine 

dair gelen ilk resimler 

-!- 1 

met darbesinin Noelde yapılması te
karrür etmişti. Lava) kabinesine al
bay Dela Rocque ile Doriot'nun gir
meleri de mukarrer bulunuyordu. 
Langeron'un dosyasında Laval'i da
rağacına gönderebilecek vesikaları 
mevcut bulunduğu zannedilmekte
dir. 

v.-,ington, 17 a.a. - Bayan Ruz
vclt gazeteciler toplantısında İngil
tere'ye ikrazatta bulunmaktansa doğ
rudan doğruya nakten teberrüat ya· 
pı iması fikrini ileri sürmüştür. 

Bu teberrüatın kim tarafından ya
pılacağı sualine Reisicümhurun re
fikası "hükümet tarafından" cevabı
nı vermiş ve şunu ilave etmiştir: 

- Tabii sonunda bu para sizden ve 
benden çıkacaktır. 

Bayan Ruzvelt sözlerine şöyle de
vam etmiştir: 

( Başı 1 incı sayfada ) 

Dahiliye Vekilinin izahatı 
Dahiliye VeklU Faik Öztrak, bu ıual -

lere cevap olarak demiıtir k:i: 
- Arkadaıımın ıualler1ne cevap ver -

mezden evet müsaadenizle bu yardım key
fiyetine müteallik olan kanun hUkUmler1 -
mizl burada, huzurunuzda okumak istiyo
rum. 

Bu mükellefiyet askerlik mükellefiyeti 
kanununun 71, 72 ve 73 Uncu maddelerinde, 
köy kanununun da 13 Uncu nuıddeslnln 19 
uncu fıkrasında mevcuttur. 

belerine, köylerde de muhtarlara ve ihti
yar heyetlerine müracaat ederler. Tahki
kat neticesinde bunların yardıma muhtaç 
oldukları teb~ytin ederse kendilerine her 
ay yardım yapılır ve bordroya girerler. 

Şimdiye kadar bUtUn memlekette ken· 
d!lerlne yardım yapılmadığından veya ya
pılan yardımın azlığından dolayı doğru -
dan doğruya veya vuıta ile bize yapılan 
şlktıyetıerln adedi 31 dlr. Bunların hepsi 
takip edllmlı ve içlerinden yardıma muh
taç ollln ailelere yardımlar yapılmıştır. 

Mükellefler nokta! nazarından adalete ne 
dereceye kadar riayet edildiği keyfiyeti 
de bize ~elen müracaatlara göre ölçlilmek
tedlr. Şimdiye kadar vaki olan şlktıyetler, 
blrlı!I şl!ahl ve bilvasıta ve diğeri tahriri 
VI! doğrudan doğruya olmak Uzere ikiden 
ibarettir. Yani kablllyetlerlnln llstunde 
kendilerine mllkclleflyet tahmil edildiğin· 
den şlkAyet eden ıılmdlye kadar iki kişi 

olmuştur. Şlnıdlye kadar takibatta mcm -
nıınlyelle gördiiğfimllze göre, kanunların 
kendilerine temin ettiği hak ve menfaat
lerden lAyıklyle istifade etmlyenler kolay
lıkla müracaat ediyorlar ve müracaat e -
decek yer bulabiliyorlar. Bize yapılan bu 
mllracnatıann adedine bakarak anlıyoruz 
ki, yapılacak yardımlar yapılabiliyor. Bu
nun bilhassa köylerde olanından daha çok 
memnunuz. 

Bu resimler, Mısır'dan sonra 

bütün dünya matbuatında ilk. 

defa olarak gazetemizde 

neşredilmektedir. Bir e•ir italyan generali 
tayyareden indirilirken 

Laval'in tevkifi 
Nevyork, 16 a.a. - Tass: Ünited 

Press ve Associated Press Amerikan 
ajanslarının İsviçre muhabirlerinin 
bildirdiğine göre, B. Lava!, 13 kanu
nuevel nazırlar heyeti içtimaını mü
teakip, fransız polisi tarafından tev
kif edilmiştir. 

Selahiyettar mahfillerden alınan 
matamata istinaden amerikan ajans
ları muhabirleri, dahiliye nazırı B. 
Peyrouton ve diğerlerinin B. Laval'i 
Parist'e müstakil bir hükümet kur
mak ve Fransa'yı İngiltere'ye karşı 
harbe sokmak teşebbüsü ile ittiham 
ettiklerini yazmaktadırlar. 

United Press'in Vichy'den aldığı 
bir habere göre, fransız hükümeti, 
B. Laval'in hükümetten uzaklaştırıl
masından, Anayasa'da yapılan tadi
Uttan ve s'> hadiseler hakkınd ıki 
tiiğer mesel•lerden bahsetmelerini 
meneylemistir. 

Tevkil haberi teyit ediliyor 
Zürih, 16 a.a. - La Suisse gazete

•inin Vichy muhabiri, Laval'in tev
kif edilmiş olduğunu teyit edecek 
~aziyctte olduğunu bildirmekte ve 
B. Laval'in, Auvergne'de Chateldon
dalci malikanesinde polis nezareti al
tında bulunmak mecburiyetinde ol
duğunu ilave etmektedir. 

lngiliz gazetelerinin neşriyatı 
Londra, 16 a.a. - Hür fransız ajan

ıı bildiriyor: 
Daily Telegraph gazetesi, B. Flan

din'in hariciye nazırlığına tayini mü 
nasebetiyle şunları yazmaktadır: 

B. Flandin'in yakın mazisi, kendi
einin B. Laval'den daha az ingiliz 
aleyhtarlığı yapacağını tahmin etti
recek mahiyette değildir. Her ne o
lursa olsun Mareşal Petain, alman 
p.rtlarına inkıyat hususunda mua~
yen hudutları tecavüz edemiyeceğı· 
nt göstermiş bulunma~tadır. F~ansıı: 
donanmasını Almanya ya teslım et
mekten imtina eylemesi bunun bir 
misalidir. 

Man~şal Petain Laval'i atmak su-
' retiyle fran•ız quislfngslerinin en 

kötilsUnden kurtulmu~ bulunuyor. 
Laval da şüpheli politik~c:lar ara
aındaki yerine rücu etmıştır •• F~at 
bu tebeddül İngilter.e'nin v~!yetı!1e 
pek az tesir edecektır. İngılızlerın. 
mukadderatlarını ecnebi devlet a
damlarının arzularına bağladıkl~rı 
devir geçmiş bulunuyor. Artık .tngıl
tere şansını bizzat _ken?i k1;1v:~ıne ve 
milletlerin hilsnilnıyetıne ıstınat et-
tirmektedir. 

News Chronicle, Musolini'nl.n her 
gün artan muvaffakiyetsiztikler!nin 
Franaa'da ve fransız imparatorlu%un
da iyıi bir tesir bırakacağın~ ka~ı ~u
lunmaktadır. Bu muvaffakıyetsızl~k: 
ler gizliden gizi.iye ingili~ • zaferını 
temenni edenlerın cesaretını arttıra
cağı gibi Fransa'nın İngil~e:e'ye. kar
tı Almanya ile birleşmesını istıyen
leri zifa uğratacaktır. Bundan. ~ 
ka bu vaziyet, alman • fransız ışbır
li~ini askeri mağlübiy~tin zar.uri k~l
dığı asgari hadde fodırec~ktır: Hıt
lerin oyuncağı olan Laval ın bırden
bire uzaklaştırılması, halefi Flandin 
de her ne kadar Almanya'nın bir ale
t-:nden başka. bir ~ey ~eğilse de,_~
TCşal Petain'ı.n Vıch~ de kuvetlı hı: 
otoriteye sahıp oldugunu ve ıereftı 
bir sulh akti hususundaki ?üşü~~e!e
Tinin daha fenaya doğru bır degı~ık
Uğe uğramadığını ispat etmektedı.r. 

Tunus, Nis ve Korsika avazel:nn
denbcri faşist İtalyaya karşı h_:sse
dilen kin ve nefret duyguları mutte
fiklerin muvaffakiyetleri karşısında 
yeniden alevlenmektedir. 

News Chronicle, yazısını şöyle bi-
tirmektedir: 

Fransa'nın İngiltere ile y~nyana 
yeniden harbedeceği ve kendı ken
dine kalkınacağı gün çok uzak de
ğildir. 

T aymis'in yazısı 
Timea pzetesl, B. Lıval'ın dilşmesini 

Vlchy ile Almanya ırasında iki taraflı o
yun oynamasına atfetmektedir. Bu ıazete, 
B. Laval'ln Almanya ile olan İl birliğinde 
Vichy hükümetinin herhangi bir hasından 
daha ı;ok ileri gideceğini iddia etmektedir. 
Maamafih, Times gazetesi, Almanya ile o
lan iıbirliği meselesinde B. Lava! ile B. 
Flandin ırasmda fazla bir fark mevcut ol

madığını yazmaktadır. 
Times, yazrsına şöyle devam ediyor 
.. Bununla beraber, aralarında herhalde 

bazı farklar mevcuttur. Lava! daima ingi
liz aleyhtarı, italyan taraftan ve dolayı -
ıiyle alman taraftarı olmuştur. Flandin iıe 
Hitler'in iktidar mevkiine geldiği ilk sene 
Jer zarfında. Fransa'nın harbe ı;ürüklendi
ditini vazıh surette görerek bir İngiliz • 

franıız cephesinin kurulmasına taraftar 

bulunuyordu. 
Hitler'in Rhln havzasını aııkerileıtirme· 

alnı fransız ve in~li& hükümetlerinin mü
IDUliat et.memeleri ilzerine Flandlıı ancak 

- Bazı kimseler lnailtereye yar
dım ettiğimizi zannediyorlar. Halbu
ki lngi !tere ona verdiklerimizi bize 
ödemiştir. 

Hakikatte nakdi teberruların Ame
rikayı harbe sürüklemesi ihtimali ik
razlardan daha azdır. 

İngiltereye harp malzemesi sevki
yatı Amcrikaya nafi olmu!?tUr. Çün
kü bu sevkiyat Amerikanın milJi mii
dafaası bakımından sanayiimizi in
kfşaf ettirmiştir. !krazdan bahset
mek için büyiik sebepler görüyorum. 
Son defa yaptığımız hataları tekrar
lamamalıyız. 

Bu son sözleriyle. geçen harpte va
pılan ikrazatın tamamivle ödenme
diğinden bahsettiği sualine karşı ba
yan Ruzvelt başıyla "evet" işaretini 
yapmıştır. 

Bulgar Krahnın 

verd:ği nutuk 
(Başı ı. inci sayfada) 

milletler mukadderatının yuğurulduğu bu
günkü gibi ıayret ve imtihan günlerinde 
milletimizin birliiini ve yaratıcı manevi 
kuvetlerinin bütünlüğünü muhafaza, hepi
miz için bir vazifedir. Zira bulgar kuvet
leri arasında insicam hiçbir zaman bugün
kü kadar lazım olmamıştır. Gerçekleri u
nutmıyalım, imkanları ıözönünde tutalım,., 

Kıralm nutku bütün mebusların alkış • 
ları ve ya!Ja sesleriyle karııılanmıştır. 

Heyet, ıeç vakitlere kadar sarayda kal
mı,, kıral bütün mebuslarla ayrı ayn gö
riişmiittiir. 

i 

C. H. P. Kongreleri 
Aldığımız telgraflar İzmir ve mer

kez kazası ile Kayserinin İncesu, 
UrgUp ve DeveJ.i kazalara Cümhuri -
yet Halk Partisi kongrelerinin top
lantılarını yaptıklarını ve muhitleri
ni alakadar eden işler üzerinde ve
rimli kararlar aldıklarını bildirmek
tedir. 

Gene bu toplantılara ait haberlere 
göre bu kongreJerin içtimaı münase
betiyle ba§ta Milli Şef İnönü olduğu 
halde büyüklerimize gösterilen en 
içten bağlılık duyguları telgraflarla 
ifade ve teyit olunmuştur. 

bir fransız • alman işbirliğinin harbe mani 
olabileceğine kani olmuştur. Öyle görü -
lilyor ki Flandin, Avrupa'ya hakim bir Al
manya ile dahi olsa, ıulh akdinin hiç ol
ma:r.sa Fransa'nın muazzam mali menfaat
lerini kurtaracağını zannetmiıtlr. ,. 

Deyli T elegral'ın yaulıklan 
Dıily mail gazete5İ, baı makalesinde 

ıunlan yazmaktadır : 
" Dahill kuvetimiz neticesi olarak ka

zanacağımız zafer, B. Flandin'e azim ve 
ltlmadımıza karşı bir hürmet hissi ilham 
etmelidir. İngiltere'ye karşı olan kin ve ga
razi B. Laval'in (Özlerini kör etmişti. Fa
kat bizi iyi tanıyan B. Flandin, hülyalara 
kapılmıyacaktır. Başka memleketlerde si
yasi değişiklikler oldu diye katiyen gay • 
retlerimizi gevşetmemeliyiz. Çalışmak, in
şa etmek ve vurmak llzımdır. ,. 

Deyli Herald'da 
Daily Herald gazetesinin siyasi müdür! 

de şunları yazıyor : 

Aııkerllk mUkelleflyetl kanununun 71 
inci maddeRl ıudur: 

"Hazar ve aeferde 4:1 gtlnden ziyade 
müddetle askerde bulunanların yiyecek ve 
sair ihtiyaçları ötedenberl kendileri tara -
fından tedarik olunan ve başkaca muave -
ne~ edecek klmııelerl ve rnylcl mahalliye 
göre idare ve ihtiyaçlarını temin edebile
cek servet ve gelirler! bulunmadıl';ı mu -
kim bulıındııkları mahalle ve köy ihtiyar 
heyetlerince tcbeyylln edenlerin hnncle
rlndnkı usul ve filruğ ve zc ·ce ve erkek ve 
kız kardcıılerlne aıı'kere gittikleri günden 
terhisleri tarihine kndar mahalle ve köy -
lerlnde bulunup askere alınmamış olanlar 
yardım etmeğe mecburdurlnr. İşbu yardı
mın ne suretle yapılacağı mahalle ve köy 
ihtiyar meclis ve heyetlerince tesblt ve 
onlar vasıtaslyle ifa olunur. Hllkllmet rll
eeası ve mahnlll beledlyelcrı bu hususu ta
kip ve temin ve AdllAn• bir sureti tatbiki
ni murakabe ile mıikell ı lırler. 

İşbu heyetlerce teshil olunan yardımı 
yapmaktan imtina edenler hakkında mez • 
kQr heyetlerin mnzbııt:ısı üzerine tahsili 
emval kanunu tatbik olunur . ., 

72 inci maddesi de ııudur: 
"Yardım edeceklerde ahvali maliye ve

ya vücut ııağlamlıgı pntır. Firarda ve i
zinsiz bulunanların ailelerine yardım ya
pılmaz . ., 

73 Uncu madde: 
"Vakti seferde yapılacak işbu yardıma 

idare! hususiye ve belediyeler de lştirı\ke 
mecburdur . ., 

Köy kanununun 13 üncü maddesinin 
19 uncu fıkrası da töyledir: 

"KÖY halkından askerde bulunanların 
ve bakacağı olmryan öksüzlerin tarlaları

nı, bağ ve bahçelerini (imece) yolu ile sü
rüp ekmek, harmanlarını kaldırmak." 

Bu da köyün mecburi hizmetleri ara -
sındadır. 

Bu o'kudufum kanun maddelerinden an
laşılryor ki, bu vazife esas itibuiyle köy 
ve mahallelerin ihtiyar heyetlerine tevdi 
edilmiş, olmakla beraber, mükellefiyetin 
matrahı, nisbeti, cibayet usulü tayin edil
memiştir. Köy ve mahalle ihtiyar heyet • 
lerlnln takdlrfne terkedilmiştlr. Milkelle
fiyetini tatbik için aynca bir teşkili.t da 
yapılmıyarak doğrudan doğruya ihtiyar he
yetleri tarafından görülmesi kabul edil -
miştir. Bunların vazifelerini iyi ifa etme
leri için de belediyelerle, mahalli hükümet 
reislerine takip ve mürakaıbe vazifesi ve -
ri!miştir. Dahiliye Vekileti d~ bundan do
layı, bu işle alakadar olarak onun takibi, 
tanzimi ve adilane surette cereyanının te
mini ile kendini mükeJlef görmüştür. 

Arkadaşımızın sualinde bir nokta daha 
vllrdır. Bugllnkll vaziyetten memnun olup 
olmadığ'ımızı ve daha iyisini arayıp ara -
madığımızı soruyorlar. YUksek heyetin de 
maıumudur kl cUmhurlyet hUkümetlnln 
şıarı, bulundııg,ı vaziyette kalmak dl'ğll, 

daha iyisini araıııaktır. Tecrlibelerln bize 
öğrettiği vnzlyetlere göre daha i~·lı;lni a -
ramaktan htıll kalmadık. Bunu komşu 
yardımı ııekllnden çıkarıp doğrudan doğ· 

ruya bir hilkllmet vazifesi olarak ele a -
lınması Başvekıilete tekli! edildi. Başve

kAlet işi tetkik ettirmektedir. Daha iyi u
sul bulduğumuz zaman onun memnuniyet
le tatbikine geçcceğfz. Bilmiyorum, arka
dO§ımı tatmin ettim mi? 

Takrir sahibinin söyledikleri 
Dahlllye Vekilinin bu izahatını takiben 

kürı;Uye gelen sual sahibi Refik !nce b<ı 
sualin sorulmasına saik olan aeb<"plerl izah 
ederek bu mUkellcflyetln tevzi ıekllndeki 
nlsbetslzllğ'ln ve m!lsnvatsızlığın izalesi 
ve bu tevzlln nıUnıkün olduğu kadar Adi · 
ltLne olması hususuna Dalılllye Vekilinin 
nazarı dikkatin! celbetmek için bu ıual
leri sorduğunu söylemi§ ve mevzuu bahis 
edilen nl&betsizllk ve program.sızlığ"1n iza
lesi yolunda alınnııı olan tedbirlere dair 
Dahiliye Veklll tarafından verllen izahat
tan dolayı teşekkllr eylemiştir. 

Meclis bu izahattan ıonra ruznameye 
geçerek aakerl mUbendlılerln fen memur
larına verilecek lhtısıuı Ucretlert hakkın -
dakl kanunun birinci maddesinin - C -
fıkra.sına alt te!sir mazbatasını kabul ey
lemlı ve devlet konservatuvarı ve Rlyase
tıcUınhur tııA.rmonlk orkestrası tarafından 

verilecek temsll ve konserlerin giriş üc -
retlerlne, emniyet teşkllAtı kanununun 49 
uncu maddesine bir fıkra 1111..veslne, \epen -
çlyart ve tıbbi müstahzarlar hakkındaki 

kanunun bazı maddelerinin tad!li ve bazı 
maddeler na.vesi hakkındaki kanun lA.yl -
halarlyle devlet kinini mütedavil serma -
yesine ek kanun ldylhasını ve jandarma 
teşklltıtı için yapılacak binalara alt lAyl -
hayı ikinci mUzakerelerlnl yaparak kabul 
eylemiştir. 

Meclis gene dllnkti toplantısında beledi
yeler lmar heyetinin fen lıtleri teşkllt\tı ka
nununa bir madde, telgraf ve telefon ka· 
nununun yedinci maddesinin tadiline alt 
kanunuq da birinci maddesine bir fıkra 
llAvelerlne dair kanun !Aylhalarının birin
ci mUzakerelerlni yapmıştır. 

Büyük Millet Meclisi gelecek toplan -
tısını önUmUzdekl ÇJll'l&mba gUnU yl\pacak
tır. 

Yunan - İtalyan harbi 
(Başı 1 incı sayfada) 

!oya münhasır kalmı15tır. Pogradeç'in batı
şimalinde, Yunan kıtaları mühim bir köy 
önünde iki buçuk kilometre kadar ilerle -
mişlerdir. Hilen bütiln cephede çok kar 
yağmaktadır. Dün 5 amavut ve İtalyan aıı

keri Yunan kıtalarına iltica etmişlerdir. · 

Gelen İtalyanlar, kıtıları arasında büyük 
tayyarelerinin İtalyan tehirlerine daha şid
detli hücumlar yapmamasından dolayı hay
ret ettiklerini, zira halkın mlneviyatının 

bozuk olduğunu ve bu yfü:dcn mühim bir 
darbenin çok ciddi neticeler verebileceği
ni bildirmektedirler. 

Yunan kuvetleri, yeni tepeler 
ele geçirdiler 

Atina; 16. a.a. - 50 numaralı Yunan teb
liii : Cephede muvaffakiyetli mevzii mu
harebeler vuku buldu. Yeni tepeler ele ge
çirdik. Bir mikdar esir aldık. Büyük mik-
yasta mitralyöz ve havan topu iğtinam et· 

Sidi - Barrani'de •on defa e•ir edilen yük•ek rütb.U 
İtalyan subayları Kahire'de 

E.ir edilen italyan mbaylan Kahire •okaklarında 
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Beri in ve a 1 man 

şehirlerine akınlar 

1 gelmtı ve bunu yangınlar takip eylemıı • 
J tir. Tayyarelerımlzin htpsl, ııallmen Usl• 
rine dönmUılerdlr. 

Şark! İtalya A!rlka.ııında, Gura'ya blr 
gece hUcumu yapılrnı&ıtır. Bombalar, tay -
yare meydanına., hangarlara ve meydanın 
bir ucunda bulunan tayyareler civarına 
dilşmUşt!lr. Aynı ge<'e, Zula, Gondar, Aıı -
ııab, Bahardar ilzerlne de hUcumlar yapıl -
mı§tır. Aısab tayyare meydanı clvarınd& 

Londra, 16 a.a. - İngiliz hava nezare- kışlalar mıntakaııınrlakı binalar llzerlnde 
tinin tebliği: Dün rece İngiliz hava ku _ yangınlar çıkarılmıııtır. Gondar, ıiddetll 
vetleri Berlin mıntakasında mühim he _ bir bombardımana tAbl tutulmuı ve bir 
deflere ve bu meyanıda demiryollarına, kampta bUyUk yangınlar görUlmUştUr. Ba.
fabrikalara ve umum.t hizmetler ş.cbekesi- hardar'da bombalar hede! mıntakuın.a 
ne karşı hücumlar yapmıştır. dUşmUştUr. Haaann genişliği mU§ahede 

Bombardıman tayyarelerimizden mü - olunamamıştır. 

rekkep daha küçük te~ekküller Frankfort Dll§man, 14-Hi ktınunuevel gecesi ve 
iç limanını ve şehir civanndı sair hedef - yeniden dUn Malta llzerlne birer hUcum 
!eri, Kici tersanesini, Brcmen limanını yapmıştır. Hücumlar neticesinde hiç bir 
bombardıman etmiştir. ha.sar vukua gelmemiştir. ÖIU ve yaralı da 

Bu harekatı yapmakta olan bombardı- yoktur. 
man tayyarelerimiz Fransa sahilleri açık
larında düşman ticaret cemileri. görmüşler 
ve bunlardan ikisine hücum ederek her ilci-
sine de tam isabetler kaydetmişlerdir. 

Tayyarelerimizden üçü iiaaüne dönme -
miştir. 

Tayyare faaliyeti 

Alman tebliği 

Berlln, 16 a.a. - Alman orduları bq. 
kumandanlııtının tebllğl: 

H/15 kAnunuevel gecesi, muharebe tay... 
ye.releri, Londra'ya ve cenubu fark! !ngll· 
teresinde askerlik ve harp bakımından e. 
llemlyetll diğer hedeflere hUcumlar yap -

Kahire, 16 a.a. - Orta f&l"ktakl lnglllz mıılardır. Bir lnglllz limanına yenldea 
hava kuvetlcri umumJ kararg!hının tebli- mayn)ar dökUlmUştUr. 
ği: 15 kAnunucveı gtinll, alman hava kuvet.-

Fena havaya rağmen, lngtllz hava ku - !eri fena hava dolayıslyle yalnız keolf u -
vetlerl, dUn, garp çölünde dı.lşman tayyare çuşları yapmıtlardır. 
meydanlartyle tayyare inme meydanları - DUn gece, inglll:r. tayyareleri, alman .. 
na h!lcumlarına devam etml§tlr. razlsl Uzerine bir ml'kdar ln!llAk ve ya.o-

Avcı tayyarelerimiz, llerl kıtalarımız gın bombası atmışlardır. 
için himaye uçuılarını idame ettirmı§ler- Berlln'de, saçaklarda bazı ateııler der -
dir. hal tahdit edilmiştir. Arasında iki hasta -

14-15 ve 15-16 kll.nunuevel gecelen, ne olmak üzere bir kaç bina hasara uğra -
Bardia, Gmlml, Gazalla, Tobruk, Gubbi ve f mıştır. Bir metropolıten hattında milnaka.
ElA.lem liı:erinde taaruzlar yapılmıştır. le muvak'katen tatil edilmiştir. 
Bardla"da 100 kllometre mesafeden görü - Diğer mahall~rde yıı!nız hlnall\ra as 
len §iddetl1 yangınlar çıkarılnıı§tır. Dal - hasar yapılmıştır. Herforth'ta bir kilise, 
gakırana ıııabct vaki olmuş ve milhım ha- tam isabet eden bir ıwmtıa ile yıkılmııtır. 
sar yapılmıştır. Merkezi Almanya'dl\ bir mllf'&Resede 

Dün gtlndllz, bombardıman l&yyarelerı- bir yangın, daha blclııyrttr tahdit cdllmlt
mlz, Bomba, Appolonla, Dcrna ve Benni-ı tir. İstihsal durmamıştır 
na'ya hllcıımlar yapmııılardır. Si\11 halk arasında 4 ölU ve iki yaralı 

Avcı tayyar.ılerlmlz, Tobruk a kadar 1 vardır. 
gt.ınlş bir saha üzerinde taarruz uçuşları Bir dU§man tayyaresi, Almanya llze -
icra etmişlerdir. Bıı harckAt esnasında, iki rinde hUcum uçuşu VRpnrken bır gece avcı 
Cr. 42 tayyaresi dUşllrUlmUş ve dlg r bır tayyaremlz tarafından dUşUrUlmUştilr. 
dUşman tayyaresi de muhtemel olarax tah- Bizim tayyare kaybımız yoktur. 
rl,:> edllmlıtlr. DUtUn bu harekAt esnasın -

" Petaln, Laval'i, Almanya'ya namussuz
ca teslim olmayı ve ihtirası dolayııiyle 

derhal devlet reisi olmak istediği için attr. 
Mareşal Petain'i işten çekilmeğe teşvik e
dip de muvaffak olamayınca, Versailles'e 
giderek alman garnizonunun ortasında hi
cabrlvcr bir zevkusefa ııürmeğe teşvik et
miştir. Mareşal Petain, bunları kabul et -
miş olsaydı, derhal biltiin halkın itimadını 
ve otoritesini kaybedecekti. Fakat Laval
in entrikasını sezdi ve tekliflerini reddetti. 
Bu manevralariyle Lava!, Fransa'nın en 
menfur adamı olmuştur. Mareşalin, Fran
sa'nın muhtelif bölıelerine yaptıtı ıon zi
yaretler, Petain'in henüz halkça az çok se
vildiğini ve halkın hürmetine mazhar ol • 
duğunu isbıt etmiştir. 

Demin arzettiğim gibi bu mükellefi -
yetin matrah, nis'bct ve cibayet usulleri 
tayin edilmeyip açık bırakılması, bizim an
ladı(ımıza göre f()yle bir sebebe müste • 
n.it olacaktır. Bu yardımı ifa ile mükellef 
olan köylerin adedi 40 bin raddesinde ve 
mahaller iıe keza binlerledir. Bunların her 
birisinin huıuıiyetleri, kudretleri ve kabi
liyetleri, yapacaldan itler mütehaliftir. 
Yardım görecek a.ilelerin ahval ve vazi -
yetleri de elbette lririblrine müşabih de -
ğildir. Bu ıebeple bunları bir kaide ve za
bıta altına almayı yüksek heyetiniz muva
frk ıörmiyerek: mahallelerine terketmiş bu
lunuyor. Bu tan ve tatbik bizim gördü • 
ğümüze göre köylerde daha iyi netice ver
miş bulunmaktadır. Çünkü köylerde ya -
pılan yardım daha ziyade aynt ve bedent 
olarak cereyan etmektedir. Or.ada bulunan 
insanlar biribirlerinl daha iyi tanır, arala
rında komşuluk ve akrabalık gibi bir ta -
kım münasebetler vardır, ihtiyaçlarını da
ha iyi takdir ederler. Bu tarz mükellefler 
için de daha ziyade huzur verecek mahi -
yettedir. Açıktan bir yardım almaktan da
ha iyidir. Yalnız ıehir ve kasabalarda iş 
bazı müşklller arzetmiıtlr. Bilhassa büyilk 
şehirlerde muhtelif ıemtler bir defa mali 
kudret itibariyle büy{lk tehalüf göster -
mektedirler. Bazı semtler daha zengin, ba
zı semtler .daha fakir. Buna mukabil as -
kere ridenlerin nlsbeti birine nazaran di
ğerininki daha müsait değildir. Fazla ola
rak fakir semtlerde yardıma muhtaç olan 
alleler daha. fazladır. Zengin semtlerde bu 
kabil aileler daha azdır. Bunurı tabit neti
cesi olarak fakirlere daha ağır mükellefi
yetler dllşUyor. Zenginlere daha hafif. Tat
bikat bize bu mahzuru ıöıterditi zaman 
çarelerini aradık. Evell tehir ve kasaba -
tarda vazifelerin mahalle heyeti ihtiyarlye
leri tarafından ıördüriilmesine imkln bu
lamadık. Çünkü zaten heyeti ihtiyariye di
ye bir şey kalmadı. Muhtarlıklar Ilga edi
lince, onun netlcei tabiiyesi olarak da ih
tiyar heyetleri llıra edildi. Şu halde biz 
şehir ve lı:uabalardalı:i belediyeleri bütün 
bunların yerine kaim farzettik. Şehir <Ye 
kasabaları birer kUl olarak kabul ettik. 
Kendi içlerinde bulunan muhtacı muave
net asker ailelerine topyekfuı olarak yar
dmı edeceklerdir dedik. Evvell böyle bir 
telbliıat yaptık. Bunu tatbike başladılar. 

Biraz ıonra usul no'ktasından da bunun bi
raz daha tanzimine liizum gördük. Bunu da 
bir talimatname ile tanzim etmek yoluna 
ıirdik. Bu talimatna'l'Tle İcra Vekilleri He
yetince tasdik edildi, ve 5 eyltli 1940 ta -
rihli Remnt Gazetede llln edildi. Buna cö
re topla.nan yardımın tevzilnde takip edilen 
unl tudurı bnd.ilerine yardıma muhtaç 
hıatıd eı!eD aft.ter behcll7elore T .. IQ• 

tik. da hiç bir lngillz tayyaresi kaybolınamı11 • İ talyon resmi tebliöi " Laval, o kadır kredisini kaybetmişti 
ki, ılmanlar bunun artık l!izumsuz bir ilet 
olduğunu anladılar ve kendisini tutmak -
tan vaz geçtiler. Laval'ln düşmesiyle ne " 
ticelenen Berlin entrikaııının nasıl ve kim 
tarafından çevrilmiş olduğu henüz malftm 
değildir. ,. 

Laval'in fahıi bir do•tu azledildi 
Cenevre; 16. ı.a. - Vichy'den alman ha

berlere cöre, itcal altında bulunmryan fran 
sıı arazisinde devlet radyosu iıtihbarat ıe
fi B. Bonnefoy .!ıti Laval'in ıahst bir dos

tu idi.. azledilmiı ve yerine ıuetec:J. B. 
Jeaıı )bllOD ta7hı olımmllfhl.lt 

Dün Yunanistan' a hava 
ba•kınları yapılmadı 

Atina; 16. a.a. - Emniyet nezaretinin 

tır. . 
14 - 15 kAnunucvel gecesi, uzak mesafe İtalya'da bir mahal, 16 a.a. İtalyan 

bombardıman tnyyarelerlmlz, Napoli Uzc- umumi karargtıhının 192 numaralı tebliği: 
rine çok §iddetll ve muvaffaklyetıi bir h!l- Trablusgarp'ta, hudut mıntakl\Sında, düt-

dün aktam neşredilen tebliii : 
Bütün gün memleket dahilinde 

düşman baskını kaydedilmemiştir. 

cum yapmışlardır. Bombalar, Uç zırhlının man kuvetlerlnln tazyikı devam etmekte -
hiçbir bll~lı bulunduğu dalgakıran Uzcr1nde pat· dlr. Bu d!l§man kuvetıerl, hava kuvetıert -

Demir muhafızlar emrine 
50 milyon ley 

Bükreş, 16 a.a. - (Taas) Cuvantul 
gazetesi, rumen nazırlar heyetinin de
mir muhafızların emrine 50 milyon 

ltı vermlt oldulunu bildirmektedir. 

lanıış, uzuıı zaman yanan yangınlar ı:ıkar
mıştır. Bir knı\·uörler, de-Rtroyerler kll • 
mesl Uzerlne heş tanı isabet vaki olmuş ve 
bunu dört ln!iltık taklp etm iştir Tayyare
lerımlzdeo bir tanesi blltüo bombalarını 
bir zırhlının yanına atmııtır. Aynı zaman
da blr tayyare meydanına da hUcum ed!I
mlı ve yangınlar çıkarılmııtır. Demlryolu 
tııtasyoniarı ve lltlııak noktaları da hücu
ma utramıttır. 'UQ b~ 1Df1lllc vuku& 

mlz tarafından bombardıman edilmekte 
V• ı:ırhlı te§ekkUller mühim lcnyıplara dU
çar olmaktadır. 

Yunan c eph•slnd j ııımanın yeni hU
cumları tardedllmf1'tlr Şıdd0tll çarpıema

lar esnasında, gerek d!.ışman, gerek biE, 
hlaaedlllr derecede kayıplar kaydettik. 

Şarki A!rika'da, düşmanın Aaaab Uzert· 
ne yaptığı blr hava hücumu, ıehrin ba.a 
binalarında hu~ vukua ceUrmlıUr. 

- . . - . -- - ' - - _..., --· ~--, -- - - - ; "-- . . . .. . .- -- 12' 
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Tasarruf ve Yeri i Mallar haftası 

Ziraat Vekilimiz radyoda 
güzel bir konuşma yaptı 
Köylü yalnız kendi işini bitirmekle kalmamış 

asker oilel erinin işine yardımı da ihmal etmemiştir 
(Başı ı. incı say/ada) 

yacak sanılan ekinler her :ramank:i &ibi, 
battı her zamankinden daha evel biçil ... 
miı, ta,ınmı7, döıiülmli1, anbarlanmııtır. 

Köylü 111lnız kendi itini bitirmekle 
kalmamıı, uker aneıertntn tıine yardımı 
da ihmal ctmemiıtir. Kanunlarımızda aı .. 
kerde bulunanların tarlalarını imece yo ... 
luJ']a sürüp, ekmeli, harmanlarını kaldır ... 
ma71 köy halkına bir vazife olarak veren 
hükümler vardır. Mllıt Korunma kanunu 
da bunu emreder. Fakat hic; bir yerde, hiç 
bic halde bu hükümleri tatbik Jçin her • 
~ bir tedbir almrya !Uzum rörülmemıl; 
bıı. battl hia bilı edilmemiJtir. Aoker ai!e
olnln iti ıerl kaldı diye hiç bir tarafta bir 
ıilctyet duymadım. Kö7d• kalan, ıiden ar
bdqmnı itini kendi !tinden UatUn tut • 
muı •• ona hfç bir sor edilmeden, hıttl 
9l5ylenmeden kendi temiz ruhundan, ana -
aeılnden oldııtı tabii lllııun llı yardım et
meyi ön vuife bilmiıtlr. Milll ıuurun, 1u-
11rl11 biriilin topyei<On hart>in bu mühim 
kolunda lotlhaal oahuuıda da bir çok can
b Ye parlak tecelli 'f'e tHabilrlerlnt cör -
mekJo l'Urur duydum ve bunu burada tek
nrlımakl& da zevk.,.. heyec.n duyuyorum. 

Bu pyretlerledir ki, bazı bölcelerde 
Hinlerin tam tane bathyacaiı ıırada ha -
Tanın akıiliği, ııcak: rUqlTlar bilhaM& 
buidayları zararlamrt. kavurmuı olmaıına 
ra.l:mcn .rene 1940 umumi istllıtıli, 171 mab.. 
0111 yılı nyılan 1939 dan a .. tı dtltmemlı 
,,. hıttl bir çok çe~ltlorde ondan tlatUn ol
mUftur. Bu liotUnlUk 5 yıl naatloi ile 
karadattınlu-.a daha açıktır, toprak mah
aulleriml2 yıldan yıla miktarca artmakta, 
keyfiyetçe y{i.belmektedir. Önümüzdeki 
yıl için ıimdiden bir tahmin yapmak r;üç
tUr. ZiTaat yılının, ekim mevlimlnln an -
cak 2 - 2,5 ayı ceçmiıtir. Başlanrıç limit 
Yericidir. Memnuniyetle ıörilyorus ki çift
sı bu fazla elı:lm için canla batlı çahımalı:
ta.. hiç bir fırsatı ltaçırmamaktadır. Hava 
tartları, yafmur vaziyeti de umumiyetle 
müsait ıitmokte ve ıeçmektedir. Bu mese
le üzerinde Deıvlet Meteoroloji umum mU
dilrU arlcadaeım ile bilhaasa (llrliıtilm. On
ların rasat lu.yıtlariyle mU,ahedeleri, bi -
sim malO.mat ve tetkiklerimiz birlbirinl 
tamamlamakta ve yekdiferine uymaktadır. 
Orta Anadolu'da Anlı:are ve Eski1ehir böl
celerinde ıeçen yıl ekim mevıimi içinde 
düşen yaimur 250 • 300 kilorram ar-asın

da idi. Bu miktarın ıeçen 2,S aylıl:t da 
100 • 120 araıındı değişiyordu. Bu yıl , ıe-

çen yılın aynı aylarında dilsen yııtmur 

miktarları iee aıaılı yukarı biribirini tut· 
maktadır. Demek ıeçen yılın, bu bölıeler 
için berek.etll bir mahıule elveriıli ıeçen 
hava ıartları, bu iki buçuk ayda devam et
miıtir. 

Mühim buğday bölremiı, anbarlarımız 
olan Konya ovıaınıdı i•e seçen aylar bu 
bakımdan hatıl bu 1ıl daha mU.a!t görün
mektedir. Meıell ıeçen yıl - birinci teı .. 
rln baılangıcmdan birinci klnun ortaeına 
kadar • Kon1a'da (65), Benehir'de (123), 
Kara.manda (42), Akaaray'da (67), Ilgın'

da (83) kilogram yatmur 61çUlmUttUr. Bu 
yıl i.ae aynı müddet içinde Konya'da (83), 
Benehlr'da (195), Karaman"da (88), Ak-
1&ray'da (97), Ilgında (107) kilogramlık 

yatıı olmuıtur, Bu kartılaıtırmalan yur
dun her tarafı için yapabiliriz. 

Fakat sizleri rakamlarla yonnıyayım. 

Bunlardan benim çıkardılım netice şudur: 
Yer yer, aş.atı yukarı farklar ıöstermek
le beraber hava p.rtları umumiyetle mil -
aait ıeçmekte ve türk köylüsü bundan i&
tifadeyi bilmektedir. 

te ve onları .atmakta hiç bir ııkıntıya ut
nnrnamaktadır. Geçen yıl malını, ekinini 
kaça ve nasıl ıatmıştm, bu yıl itıe kaça ve 
nasıl 1 Hat ti ıa tırnakta biraz fazla nazlı ol-
dun, biliyorsun hUkiimet IOn samanlarda 
buğdayınm kiloeunu ıekiz ve ıekiz buçuk 
kuruftan, çavdarıru altı kuruşta.n, arpanı 

altı ve altı kuru1 on paradan, yulaf1111 altı 
buçuk kuruştan almaktadır. Bu iyi bir pa
radır. Hilkilmet, her feyden önce ıeni, se
nin kazanmanı düşünerek buğda.y alım fi. 
yatını cömertçe biçerken büyük tehirler 
pazarlarında en yüksek ıatı1 fiyatını da 
keı.miıtir. Ve bu para üzerinden tüccar e· 
llndeki ıtoklara İ!terae el koyabilecei:ini 
ill.n etmiştir. O halde fiyatlar bundan da -
ha çok yükselecektir diye beklemek boşu
nadır. Ve senin zararınadır. Onun içinken
di yiyeceğinden fazlasını elinde tutma ve 
toprak ofisine ıatmıia bak. Eline ıeçen 
para ile dilzcninl kuvetlendirip, hayvanla
rını ~ialtıp, daha çok ekmek fırntlarını 
lrotla, asıl kazancın buradadır. Düzen de -
dlm de a.klıma ıı:eldi. Bir çok yerlerden ya 
doğrudan doi:ruya vekllete veya namıma, 
yahut da parti kanalı, kaymakamlıklar, ve
killikler yoluyla mektuplar ıı:elmekte, sür~ 

mek için traktör ve pulluk, ekmek için 
ttdbzel maktne.!1, tohum temizlemek için 
ıelektör İ!tcnmektedir. Bütün bu istekle -
rini yerine retirmeyi cana minnet bilirim. 
Cünkll bunlar, bizim iıtediiimiı:, daha dün 
denebilecek kadar ~xıa bir zamana ıelin

clye kadar, yapılması için üzilntilıünll, ta
ıısını, çektlllmiz ıeylerdir. 

Fakat her yd bunları elimiz yettiti ka .. 
dar, hattl. bulablldlg!m!z kadsr getirip 1~
letti&imiz halde yetitemiyor, ve yetitti -
remtyoruz. Onun Jçin bir c;ofunuzun ıatek
leriniıi yerine getirememekle çok Uz.ülü -
10rum. Elimizdeki aünne ve ekme maki
neleri köylerc1e durmadan çalı,maktadır. 

Fakat he-r tarafa daiıtnıaj;a buıtin için im
kln yoktur. Köylerine bu makinelerden 
cönderemedilim arkada1larımdan özür di· 
Jerim. Ve fırıat buldukça iıteklerini ye .. 
rine ıetlrmekle en çok benim aevineceii
me inanmalarını rica ederim. Bu yıl da 
Cümhurlyet hilkümeti sizleri dll1Unerek ve 
bllyilk fedakSrlrklar yaparak yeni ma.kine· 
ter ıetinnlye karar venniıtir. Bunlar .re .. 
lince elimiz biraz daha renlş1iyecek ve ö
nUmüzdeld Ylllarda bir çoğunuzun dedikle
rini yapmak mümkün olacaktır. Köylerin .. 
de bu makinelerin çah$makta oldutu çift· 
çl arkadaılarımdan iae bunlarm kıymetini 
bilmelerin\ , onları tam verimle çah1tınnak 
için dikkat etmelerini, memurlırm öğüt • 
lerine kulak vermelerini iaterim. Bu maki-
nelere kendi düzenlerinizle yapamryaca • 
ıl:ınız işleri yaptırtın ikileme ıibi hafif it
lerle makinelerin kuvetini iıraf ettirme .. 
yln. Yeni Jşlere glrtıın. Btlhuea yoncalık 
yapmak için onlardan istifade edin. Geçen 
yrl ıizlere f6yle dem.ittim: "Bizim büyük 
bir eksiklitimiz ve kabahatimi:a var: hay· 
vanları:mızı hiç iyi beslemiyoruz ve onla
ra bakmıyoruz. Görenetimir yok da bu on
dan olu ıerek ... Yokıa hayvanrmızı iyi 
beelemekle verd111mtzl,harcadıflmızı onun 
i1iyle, sütü, eti, yüniyle kat kat çıkaraca
tımıza aklımız ermez detti.. Bak ıana eay. 
liyeyim arkada~ önünde çok verimli, ka -
zançh bir is açılmıştır. Bunu tam baıar -
mak için dilzenini düzeltecek, hayvanları· 
nı kuvetlendireceksin, öyle sade ıamanla 
beslenen hayvan ne istediiin iol ıörür, ne 
de beklediıl:ini verir. 

Vakit ıeçirme, ıimdiden yoncalıklan

nı koru mı ya; çayır toplamrya, yemlerini 
yetiştirm.iye bak. Yonca için sana yapıla
bilecek yardım esirıenmiyecektir." 

Bu yıl da tekrar ediyorum. Yoncalık 

yapmak için toprağını hazırlamada, ek .. 
mede, tohum bulmada her türlU yardımı 
yapmalarını memur· arkada,tarıma bildir
dim. Vaktinde müracaat yapılırsa ve ıart
larımıza uyulursa yonca tohumunu vekil-et 
parasız verecektir, ve kombinaların çaht
tıiı yerlerde yoncalık kuracakların trak -
törlerle sürme iti öne alınacaktır. Orduya 
çotunuz az sattınız. İlk önce cılız, zayıf 
hayvanların orduda biraz beslenmekle na
sıl düzeldiklerini, geliştiklerini, askerde 
olan oilunuz, kardeşiniz, dayı veyı amca
nızdan bir soruverin, atalartl11lz 0 can bo -
fazdan gelir'' ıözünü bo1una söylememiş. 
terdir. Size yoncalık kurmak, fazla yem 
yetittirmek öğüdünli verirken, pancar eki
mi için de bir dileiim var. Bunu da ha • 
tırlatarak arttlc sözüme ton vereyim. Önü
müzdeki yıl çok pancar ekmeyi ıskm ih • 
mal etme, bunu ekmekle hem ıen kazanır
ım, hem d-e memlekete hayırlı hizmette 
bulunmu, olursun. Bak Başvekil bunun { .. 
çin ne diyor: 

BATI ÇÖLÜNDE 

HARP BARDIA 
CİVARINDA 

CEREYAN EDİYOR 
(Baıı 1. inci Hyfad•) 

tmda tahkime çahııyorlar. İngiliz hareki.
tının devamlı muvaffakiyetl bUyU.k bir k.ı.,. 
mı itibariyle donanma, hava kuvetlerl ve 
ordu araımdaki tam itbirliil ıayeıinde te• 

min edilmektedir. 

Muharebe mıntakan 
Londra, 16 a.a. - (Royter): Londra 

askeri mahfillerinden öğrenildiğine 
göre, ingiliz kuvetleri, halen Sollum, 
Bardia ve Capuzzo civarlarında muha .. 
rebe etmektedir. Kum fırtınasını yağ· 
mur istihlaf etmiştir. Bu hal, rüveti, 
fenalaştırmakta ve geraiti gUçlettir • 
mektedir. 

lngiliz tebliği 
Kahire, 16 a.a. - İngiliz umumi 

kara'(ahının tebliği : 
Mısır: Düşman Haka, Sollum et • 

rafında kuvetle müdafaa edilen mev· 
zileri tutmaktadır. İleri kuvetlerimiz, 
Libya hududunun iyice ötesinde bu • 
lunmakta ve çarpışmalara devam et • 
mektedir. Fena hava şoraiti, rılyeti 
hala gUçleştirmektedir. 

Sudan hududunda, keşif kollarımız 
yeni muvaffakiyetler kazanmıştır. 

Bardia bomb,..,rtlım'lnı 
Kahire, 16 a.a. - İngiliz hava ku· 

vetleri umum! karargiliının dün ak • 
şam neşrettiği tebliğ, İngiliz bombar
dıman tayyarelerinin Bardia limanını 
bombardıman ettiklerini ve bUyUk ıa· 
yiat husule getirdiklerini bildirmek
tedir. 

İngiliz avcı tayyareleri Sollum li • 
manına karşı muvaffaklyetli ve şid • 
detli bir hUcum yapmı9lardır 24 İtal
yan tayyaresi imha cdilmistir. 

/ngiliz deniz kuvetlerinin 
bombardımanı 

Londra, 16 a.a. - İngiliz Amirallik 
Dairesinin dün neşretmig olduğu bir 
tebliğ, Akdeniz filosuna menıup cU • 
zütamların Sidi • Barrani ve Bardia 
mıntakalarında hareka.tta bulunan ka
ra kuvetlerlyle işbirliği yapmakta de· 
vam ettiklerini bildirmektedir. 

Gece Bardia'ya giddetli bir deniz 
bombardımanı yapılmıştır. İtalyanla
rın torpil atıcı küçUk motorbotlarının 
mukabil taarruzları muvaffakiyetle 
tardedilm!ştir. İngiliz donanmasının 
harekltına ml.ni o\m.ıya te9ebbU.a eden 

bir ltalyan denizaltı gemisi bir lngl • 
liz destroyeri tarafından batırılmıg • 
tır. 

13 blrlnclk!nun gece11I donanmaya 
mensup tayyareler Garp Trablus'u 
limanını bombardıman etmişlerdir. Li
manda demirli bulunan gemiler ingl· 
!iz pilotlarının başlıca hedeflerini teı· 
kil etmişlerdir. Bunlara büyUk hasar
lar ika edilmlgtlr. 

Bahriyeye mensup tayyareler Llb -
yada İngiliz hava kuvetleriyle 11kı bir 
işbirliği yapmaktadır. 

ı:.. .. rıerın mıRtarı gıttık~e 
razıat~•,)lvf 

~ııre, lu A.4. - "'" ... .t' ~oJ.t.ındeki 
111KıJ.ız urd.uıarı nezuuıuı:ı: buıuruuı 

J.'-v/~cc ıı:lJansının muııaoırı bııdırıyor: 

ilıgııı.z kıtaatı tıudut boyunca ııer
!emt:~ıne devam ederıcen csır edu.e.n 
Haıyanıarın auedıyıe ıgtınam oıunan 

nar}> malzemesının ffilKtarı da çogal
maktadır. Her guıı arkası kesılmıyen 
kamyon kafileıerı çôıden geçmekte
dir. Hu kamyonlar ıtalyanlardan iğti· 
nam edilen kamyonlardır. Kamyonla
rın içi tıklım tıklım İtalyan esirleriy
le doludur. 

Bug-bug mıntakasında 14 bin esir 
alan bir zırhlı liva, alınan esirleri baş
ka kıtaata teslim ederek ilerlemesine 
devam edebilmek için telsizle acil yar
dım istcıniştir. 

Harekat esnasında yararlık göster
miş olan bir Hintli alayı esirleri tcıı
lim almış ve zırhlı liva Sollum'a doğru 
ilerleyi9ine devam edebilmittir. Liva
nın gayesi, kamplardan çölün içine 
doğru çekilmekte olan dilgmanın rica
lini kesmek idi. Bu düşman kıtaatı tes 
!im olmugtur. Seydi • Barrani'den ma
ada düşmanın mukavemet göıteren bU
tUn kıtaları çarşamba gUnU temizlen· 
miştir. 

Bu esnada zırhlı liva muhtelif kıta· 
atın yardımiyle eski hudut boyunca 

Geçen yıl onuncu tasarruf ve yerli mat .. 
lar haftasında böyle bir konutma yapmış
tım. Sonradan gene radyo ile fazla ekim 
için arkadaşlardan ricalarda bulunmuştum. 
Bu iki konu!Jma üzerinde mektuplar al -
dım. Bunların bir çofu doirudan doiruya 
çiftçiden geJiyordu. Bunlarda benden söy
lediklerim için bazı izahat iıteniyor, bazı 
dileklerde bulunuluyor, hattl fazla ekim 
için kar1ılıklı bazı öğütLer de veriliyordu. 
Bu ali.ka beni çok ıevindirım.i1ti. Bu yaz 
cezdiğim yerlerde de bana bir çok köylü • 
ler radyodaki o konuımamdan kendileri 
bahsettiler. Hatti bazı köylerde makine 
'Ye ilet dileklerini yerine ıetiremeyincc 

Nfazla ek, fazla ek diyorsunuz amma, ılz
den ekinlerimizi kaldırmak ve döğmek için 
harman makinesi, biçer - döier iatiyoruz, 
vermiyorsunuz'' diye beni müşkill ve mah
cup vaziyete sokan sitemlere uiradım. Ben 
bir çok köyde radyo ıördüm ve köylünün 
kadın, erkek, çoluk çocuk radyonun bil -
hassa havadis ve konuşmalar kısmını büyü.k 
merak ve dikkatle takip ettiklerinin şahİ· 
di oldum. Onun için ıimdi köylü arkada,_ 
larımın beni dinlediklerinden eminim. Bun· 
dan istifade ederek kendilerine bir iki di· 
yeceğim ve bir kaç dilekci&iın var, onları 
kısaca sôyleyivereyim. 

"1940 ıonbaharında mlistahsilin elli pa- ilerliyerck perşembe günü erkenden 

Sevgili arkada1larım, 
Sana artık (fazla ek) diye uzun boylu 

öğütlerde bulunacak değilim. Buna hacet 
görmüyorum. Gördük ve ıörüyoruı ki bu 
lüzumu ıen o derin cörü:s ve ıeıiıinle her· 
kesten daha iyi kavrıyarak, çok ekmek, 
çok biçmek için elinden ıeleni yaptın. Ve 
yapıyorsun ama sen de ıördün, ve ıörü · 
yorıun ki: sana "çok ek" derken söyledik
lerimiz de çıkmıştır. Çıkmaktadır. Yapıl • 
mı~~ır - Ve yapı l maktadır, 

Sayın Başvekilimiz geçen eylQJ içinde 
"çok ek" Ovüdiinü verirken "böylelikle hem 
kendin kazanını$. hem meleketi kazandır. 
mış olacaksın" demişti. Kazandın ve ka . 
a&.."'ldl ı dın. Daha kazanacak ve kazandıra -
çaksın. Topra.k mahıulleri i7i pıra stmelt-

ra üzerinden teslim ettiği ve parasını da 
aldığı eski pancara yeni bir fiyat farkı ö
demeğe de karar verilmiştir. Bu hal Cüm· 
huriyet hükümetinin. zirai mahsullerimi .. 
zi azami derecede kıymetlendirmek ve 
köylünün refahını temin etmek busu!unda 
gösterdiği hassasiyetinin yeni bir misali
dir. Mli!tahsil, önümü~deki senede pancar 
ziraatine ehemiyet verirse, emeğinin k:o -
runacağına emin olmalıdır." 

Sevgili yurttaşlarım, hepinize aaycı ve 
sevgiler. 

Bir muhtekire ceza 

Adana. (Hususi) - Bir top kaput 
bezini 1080 kuruşa satmak suretiyle 
ihtik§.r yapan Manifaturacı İlyas Çe-

düşmanla temasa gelmiştir. Muharebe 
elan devam etmektedir. Ricat halinde 
bulunan birçok İtalyan askerleri in· 
giliz tayyareleri tarafından mitral· 
yöz ateşine tutularak imha edilmiş· 
tir. Nibeiva ve Sollum mıntakasında 
100 nakil vaaıtuiyle 1000 kiti teslim 
olmuştur. 

Askerlerin aralarında "Cehennem 
geçidi,, ismini :-erdikleri mevklin ya
kınında diğer bir İtalyan grupu Uze· 
rlne avcı tayyareleri tarafından atet 
açılmıştır. Son gilnler zarfında İtal
yanlar İngilizlere karşı mukabele bil 
miıil olmak il:ı:ere hava hücumları 
yapmağa teşebbüs etmişlerdir. Bu hil· 
cumlar esnasında Gladiator 5 tayyare· 
sinden mUrekkep bir Avustralya filo

lik 500 lira para cezasına ve iki sene tillası, cumarteıi günkU tebliğde bil
müddetle İstanbula aür&Une mahkQm dirllmit olduğu veçhlle Ca 42 tipinde 
edilmittir, 12 tayyarellk bir filotlllaya hllçum &-

d...ır buA1anlatı blrbçım dut~ 
ttu. İneilb muvaffalıılyetlerlnin vıı
tlne rağmoıı. İtalyanlann mukavemet 
etmedikleri sannodllmemelldlr. İtal
ymıwın Seydl - Barranl'de açtıklan 
ate§ pek 9lddetH olmııftur. Bİka bir 
mıntakada lngilb tankları bir talyan 
mevziine girdikten sonra kampta bu
lunan toplar harekete geçerek tankla
ra karıı ateş açmışlardır. İngiliz top
çu•u da bunlara mukabele etmiştir. 

İtalyan zayiatı hakkında kati maHI· 
mat vermek henUz mUmkUn değildir. 
Bu zayiatın pek ağır olduğu muhak
kakıtır. İtalyanların ifadelerine naza
ran binlerce ISIU ve yaralı vardır. Bun 
dan maada birçok yüksek rUtbell ıu
bay esir edilmiştir. 

Daha kati ve aeri darbeler 
bekleniyor 

Londra, 16 a.a. - HUr franaız ajan
sı bildiriyor : 

İtalyanları takip etmekte olan lngi
Jiz kuvetlerinin Libyaya girmesi in • 
gilizleri son derece sevindirmiştir. İn
giliz cfkarıumumiycsi, Yunanistanda 
ki muvaffakiyetlere muvazi olarak gi
den bu zaferleri İngiliz başkumandan
lığı taralından tatbik edilen planların 
mükemmeliyetine bir delil saymak· 
ta ve bunu siyasi ve askcrt mahiyet
te beliğ bir ders diye tavsif etmek
tedir. 

Bütün gazeteler, BUyük Britanya • 
nın bu taarruzda israr ederek İtalyaya 
gittikçe daha şiddetli darbeler indir
mek hususundaki kararını takdir et • 
mektedir. 

Deyli Herald gazetesi şunları yaz -
maktadır : 

Norveç hezimetinden sonra hasıl o
lan bir şüphe bugün zail olmuştur. 
Filhakika donanmanın müdahalesi 
mümkün olan her muharebede daimi 
kati bir tesir yapılabileceği sabit ol • 
muş bulunmaktadır. Bizi asıl teşçi e
den nokta da budur. Bu dersten isti
fade ederek hareket te§ebbüsünün bi
ze geçtiği bu anda Musoliniye daha 
sıkı darbeler indirmeliyiz. Bu suretle 
Hitlere, İtalyayı işgale karar verdiği 
gün, orada askeri kıymeti haiz pek 
az şey bulabileceğini anlatmalıyız. 

Niyuz Kronik! gazetesi de şöyle de· 
mektedir : 

Hitler müdahale etmek mecburiye • 
!indedir. İtalyanları Trablustan kur· 
tarmak mümkün olmadığı gibi Akde
nlzde muvazeneyi iade etmek de müm
kUn değildir. Fakat Brenner yolu ile, 
İtalyanın lngilizlerln eline geçmesine 
mani olmak kabildir. Musolininin ig· 
gal edilmio !talyada Gauleiter rolünü 
kabule mecbur kalması müstebat de • 
ğildir. U.kin böyle bir istila, uzaya • 
cak olan alman münakale hatlarını da
ha ziyade zafa uğratacaktır. 

Mısır'cla memnunluk 
Kahire, 16 a.a. - Mısır bagveklli 

HUseyln Sırrı paıa El Ehram gazete· 
sinin bir muharririne şu beyanatta bu· 
lunmuştur ' 

İngiliz zaferi Mısırda bUyük bir a -
laka ile karşılanmıgtır. Muvaffakiyet
leri birim de muvafakatimiz olan 
müttefiklerimizin nihai zaferinden 
ıüphe etmiyoruz. 

Bagvekll İngiltere bUyük elçisi Slr 
Milee Lampson'u ziyaret ederek Mı • 
sır hUkUmetinin tebriklerini Londra
ya bildirmeeinl rica eylemigtir. 

Hüseyin Sırrı Paşa, İngiltereye 
karşı bugUnkU ıiyasette devam ede • 
ceğini sefire temin etmiştir. 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 

Un alınacak 
Çlltlakkaie Sa. Al. Ko. Rs. den : 

1 - 69330 kilo has un 19/ 12/ 940 g!inU 
saat 10 da pazarlıkla ıatın alınacaktır. 

2 - Beher kiloıu 20 kuruıtan 13366 li
ra olup katt t6minatı 207g lira 90 kuruı -
tur. 

3 - Taliplerin mezkQr günde Çanakka· 
le SL Al. Ko. na müracaatları. (8693) 18664 

Muhtelif erzak alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. Ra. den : 
1 - Ciheti askeriye ihtiyacı için aşa -

iıda cinı ve mikdarı yazılı dört kalem 
yem ve iaşe maddeleri ayrı ayrı pazarhk 
suretiyle ıatm alınacaktır. 

2 - Şeraiti Konya'da Sa. Al. Ko. dan 
verilmektedir, 

3 - Pa:ıarhi:ı 1g; 12; g40 fiinü nat 10 
da Konya Sa. AI. Ko. da yapılacaktır. 

4 - Pazarlığından tonra tekarrür ede
cek fiyat üzerinden % 15 kati teminat alı-
nacaktır. (8719) 18690 

Mlkdarı 

00 Ton bulgur 
3 Ton K. faıuJya 

1 SOO Ton yulaf 
ısoo Ton arpa. 

Yulaf alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs, den: 

1 - Tahminen beher kllosu 8 kuruıtaıı 
1600000 kilo yulat eatın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 120000 Ur& ve 
muvakkat teminatı 72:SO ltradır. Şartna • 
metl Ko. dan verilir. 

8 - İhale& 18.12.9(0 çlll"§amba gUnU 
aaat 11 de Çanakkale Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. 

' - İsteklllerln mezkQr gUn ve saat 10 
kador Ko. na müracaatları. (8717) 18699 

Sade yağı alınacak 
~ SL Al. Ko. Ra. den: 

1 - Blr kilo.suna t&hmln edllen fiyatı 
ısa; kur~ olan lG ton aadeyatt pazarlıkla 
ıatuı olıııaoaktır. İlteklllor yüsdı lG temi-

17/12/1948 

Arpa alınacak 
Poyralı Sa. il :ıto. R&. den: 

lıllkd&n Tutan Tıeminatı Giln Sl'lltt 

Cm.t ltllo L. K. Lr. K. 
Aıl>a 500000 woo 6375 00 19 , 12, 940 
Aflla 500000 WOO 6375 00 19/ 12/940 

Aakerl ihtiyaç için yu.karda mik.dan yazılı 2 kalem arpa kısa illnla pazarlıkla. 

satm aluıaca.ktrr. 
Pazarlık Pınarhlaar nahtyeıtnln Poyralı köyünde Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Talip olanların hlsalannda yaz.ıh teminatları ile birlikte tayin olunan gün •• 

oaattı Sa. Al. ıı:o. na mtlnıcaatlan. (1714) 18696 

Sığır eti alınacak 
Beykoz Sa. Al. Ko. R"- den : 

Cinsi Mikdan İlk teminatı Gün 
20/ 12, 940 
20/ 12/ 940 

!~ati 

ıs Sıktr eti 100000 2625 
Sı~ır eti 175000 4-ZSO IS.30 

1 - Yukarda yazılı ıığır etleri hizalarında yazılı gün ve ıaatlerde Beykoz'da 
Sa. Al Ko. da p.azarhkla satın alınacaktır. 

2 - Evsaf ve şerait her ıün mezkflr Komisyonda ıörülebilir, (8715) 18697 

• sebze 3 nevı ah nacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Beher kilosunun muhammen !!yatları ve mtkdarları ve muhammen bedenert 
ve muvakkat teminatları qağıda yazılı Uc; clna sebze pazarlıkla eatın ahnacnktır, 

2 - İhalesi 21.12.940 cumartesi günü eaat 11 de Çanakkale Sa. Al. Ko. da yaı-, ... 

lacaktır. 

S - İstekliler mezk1)r gün ve sa.at 10 a 
4. - Jebzeler birkaç müteahhide ihale 

Cinsi Mlkdarı M. fiyatı 
Kilo Kr. Sa. 

lspımak 100000 10 
Lahna 4.5000 1 
Pırasa 80000 7 

kadar Ko. na müracaatları. 
edlleblUr. (8716) 

M. Bedel! M. teminatı 
L. K. 

10000 00 
3160 00 
6600 00 

Lr. Kr. 
760 
23~ 

~ 

00 
00 
00 

18698 

Yağ ve şeker alınacak 
Deniz Lavaıım Satın alma Komisyonundan : 

Mikdarı 

60.000 kilo 
9S.ooo kilo 

Cinsi 
Sade yaiı 
Toz ıeker 

T. bede!! 
Lira K 

IC>3890 00 
39064 00 

Teminau 
Lira Kr. 
6444 50 
2929 80 

Ekıll tme g1!tı .,.. ıaatl 

20/12/ 940 cuma 14 do 
20/1~ cuma 15 do 

Cins, mikdar, tahmin bedeli, ilk teminatları ile eksiltme e-Un ve saatleri 
yukarda yazılı iki kalem gıda maddesinin hizalarında e-österilen tarihlerde pazarlık
la eksiltmeleri yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin 2•90 sayılı kanunda yazılı v~ika ve hizalarında &öeterilen 
teminat mektup veya makbuzlariyle birlikte beUi gün ve saatte Kasımpaşa'da bulu.-
nan k.omiıyona müracaatları. (11792/ &699) 18687 

natlsrtyle birlikte 20.10.940 gUnU aaat 101 Buğday alınacak 
da Kare Sa. Al. Ko. na mUracaatıarı. 

(8718) 18700 Kayseri Sa. Al. Ko. Ro. denı 
1 - HUkUmetın teıblt ettıg! !!yat do· 

Odun alınacak hnınd• ııoo ton butday ... tın a1ıııac&ktır. 

1 
Muhammen bedeli 40000 Uradır. !ıfuYak-

Urla Sa. Al. Ko. Re. den : kat teminatı 8000 liradır. 
Cinsi: odun, mikdarı: 760.000 kilo, M. 2 - Evea.f ve ıartnamest her gün Aıı • 

bedeli Z4700 lira kr., M. teminatı: 1852 lira k&r&. İstanbul Lv. lm.1rlikltır1 Sa. Al. Ko. 

50 kr., ıUn oaatı: Sl/12/ 940. da gOr!lleblllr. 
1 - Ytkarda mikdar ve muhammen be- 3 - Pazarlığı &. 1. 941 pa.zart.eat sün11 

deliyle t.eminatı 7azıh odun yeni baıtan 
ka.pah zarf u•ull1 ile eksiltmeye lr.on.tn\19 -
tur. "' 

2 - Şartnameol her gün Urfa Sa. AJ. 
Ko. da gör!lleblllr. 

3 - İatekJilerin yukarda yazılı ihale 
xün ve muayyen ıaatinden bir aaat eveline 
kadar teklif mektuplarını Ko. na rönder-
meleri veya getirmeleri. (87'20) 18701 

Pirinç alınacak 
Konya Sa. AI. Ko. Rı. den ı 

1 - Askeri ihtiyaç ıoın 38000 kllo pi • 
rlnç 10.12.940 gUnU yapılım kapalı zartla 
ekslltmeılnde talip çıkmadıfından pa.zar
hfa bırakılmıatır. 

İkinci pazorlık 117.12.940 gUnU saat 11 
de yapılacaktır. 

Şartnamesi Konya, Ankara, İltımbul 

Sa. Al. Ko. görUleblllr. 
2 - Muhammen tutarı 16912 lira 2ri ku .. 

n11tur. 
S - İlk teminatı 1268 ltra « kuruıtur. 

4 - İsteklller 27.12.940 cuma gUnU oa
a.t 11 de Konyada Sa. Al. Ko. na müraca .. 
atları. (8721) 18702 

Kuru fasulye alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. R.8. den: 

1 - Ciheti askeriye ihtiyacı için 180000 
kilo K. taıulyenin 10.12.94-0 SÜD.Ü yapılan 

birine! eksiltmesinde talip çıkmadııtındaıı 
ikinci pazarlığa bırakılmııtır. 

2 - İkinci pazarlığı 27.12.940 cuma gU
nü saat 10 da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi Konya, İetanbul, Anka .. 
ra Sa. Al. Ko. dadır. İatekltler o:artnameyi 
Ko. da görebillrler. 

4 - Muhammen tutarı 48il62 Ura l50 ku
ruş. 

5 - İlk teminatı 3267 Ura 19 kunııtur. 
6 - İıtekl!ler 27.12.9i0 cuma gUnU ıa

at 10 Konya Sa. Al. Ko. na mUraca.atları. 
(8722) 18703 

Un alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Ra. den 

1 - Tahminen beher kilosu 20 kuruı -
tan 250000 kilo un pazarlıkla ıatın alına

caktır. 

2 - Muhammen bedeli 50000 lira, mu
vakkat teminatı 3750 lira :1artnameıi Ko. 
dan verilmektedir. 

3 - İhalesi 18/ 121940 saat 14 de Ça • 
nakkale S . Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - İstekliler mezkilr günde ve saat 
17 ye kadar Ko. na müracaatları. (8723) 

18704 

Sığır eti almacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den 

1 - Tahmin edilen fiyatı 30 kurut olan 
400000 kilo ııi:ır eti pazarhkla ıatın alı .. 
nacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 120000 lira mu
vakkat teminatı 7250 liradır. 

3 - Şartnamesi Ko. dan verllmektedir. 
ihalesi 25/12/940 çarıamba r;ünU uat 
10.30 da Çanakkale Sa. AL Ko. da. yapıla· 
cıktır. 

4 - İıteklilerin mezlcQr ıünde ıaat 10 
da Ko. na mUracaatları. (8724) 18705 

aa.at 14 te yapılacaktır. 
" - Talip ola.nlann belll gün ve eaatte 

kanun! veslkalan ve teminatlartyle btrlt~ 
te Ko. na müracaatları. (87211) 187ot 

Araba koşumu alınacak 
İzmir LT. A. Sa. At Ko. Ra. den ı 
1 - TeahhildUnU ifa edemlyen mUte.ıı

hit namı ve hesabına pazarlıkla aatın alı

nacak .500 takım çift atlı nakliye a.r ba9l 

koşwnuna (Ününde talip çılnnad.ıktndaıı 

pazarlık 21/12/940 cumart .. i ıUnU aaat il 
de kışlada İzmir iN. A. Sa. Al. Ko. da ,... 
pılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 40.000 llro. Tcmd
natı muvakkate akçesi 3000 liradır. Şart • 
name ve nllmuneııi Ko. da görülebtlir. 

lsteklllerln kanun! ve.lkalan •• teaı.J. 
nat mektupları ile birlikte ihalo aaatinden 
bir 11ıaat evel Ko. na müracaattan. (S727) 

11707 

Araba kotumu alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Pazarlıkla eatın alınacak 200 takım 
çift atlı araba koaumuna verilen ttyat pa.. 
halı gör!lidUğ(lnden pazorlık 21.12.940 ou
martesı gUnU saat 11 de hmlrdı kıflııda 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Tahmin edllen tutarı lMOO liradır. 
8 - Teminatı muvakkate akc;eal 2S.O 

liradır. 

4 - Şartnamesi ve nümunest Ko. da s&
r!lleblilr. 

l5 - İeteklller kanuni vesikaları ve t• 
mlnatı muvakkatelerlyle birlikte belli gün 
ve saatten evel Ko. na müracaatları. 

(8728) 18708 

Kösele alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. R-s. den r 

1 - 7000 kilo yath siyah kösele 25/ 12 
/ 940 ıaat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 24500 lira olup 
kati teminatı 3675 liradır. 

Taliplerin Çanakkale Sa. Al. Ko. na mU... 
racaatiarı. (8729) 18709 

Su fıçısı alınacak 
İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. denr 

1 - ro<lO adet au fı~ısı alınacaktır. Pa
zarlıkla ekslllmeal 19.12.940 perş~mbe gü
nü saat 14 te Tophanede Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 27500 lira ilk teminatı 
2062 lira W kuruştur. 

Nümunesl Ko. da.dır. tsteklflerln belli 
saatte Ko. na gelmeleri. (8730) 18710 

Sade yağı alınacak 
Çanakkale Sa. Al, Ko. Rı. den : 
1 - Tahminen beher kilosu 160 kuru,_ 

ta.n 40.000 kilo ıade yağ'ı paıarhkla satın 

alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 64.000 lira ve 
muvakkat teminatı 4'450 liradır. 

3 - Pazarlık 21/ 12 1940 cumartesi günü 
aaat 11 de Çanakkale Sa. AI. Ko. da yapı
lacak1ır. 

4 - İsteklilerin mezkQr gün ve saat 10.30 
kadar Ko. na müracaatları. 

S - Sade yaiı ayrı ayrı müt ... :ıhhitlere 
ihale edilebilir. (8731) 18711 
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MiLLi MODAF AA VEKALETi deki krokisine göre 903 dekardan 
ibaret arazide, 1771 numaralı kanun
la tasarrufu Maliye Vekaletine mün
taldl 35/54 hi11e aşağıdaki şartlarla ea
tılığa çıkarılmıştır. 

Harp paketi bezi alınacak 
M. M. Veklletl Sa. AL Ko. dan : 
Porutlf çadrr besi ..,..fmda olmak il

•ere yimıl bet bin metre harp paketi bezi 
20/birinci klnunl!MO cmnı günü saat 11 
de Ankara'da M.M.V. Htın alma Ko. dı 
Pazarlıklı ihale edilecektir. Beher metre
ıine tahmin edilen fiyatr 95 kurut olup ka
tt teminatı 3512 lira 50 kuruştur. İstelr:lile
tin pazarlık aihı n uatinde teminatları 
Ue birlikte mezkllr Ko. da bulunmalan. 

(8278) 18279 

Pettemal alınacak 
M. M. Veklletl Sa. Al. Ko. dan : 

Beher tanesine tahmin edilen fiyatr 80 
kuruş olan 1000 tane peştamal 18/birinci
klnun/940 çarpmba aihıtl aut 10 da An • 
kara'da M. M. V. Atın alına Ko. da açrk 
ekıiltme Rretiyle ve mllteahhlt nam ve 
heabma aatm almacaimdan iıtelı:lilerin llO 
llrahık ilk temlnatlan ile birlikte ve ek -
•iltme etin Ye uatlnde adı seçen Ko. da 
bulunmaları. (8282) 18283 

Yün battaniye alınacak 
il. 11. Veklleti Sa. AL Ko. dan : 

Beher adedine tahmin edilen fiyatı on 
lira • lruraı olan 5.000 tane yl1n battal
,.. Anbra'da 11.11.v. urtın alma Xo. da 
bpaJı sarf aaullyle 111/blrincf klmm/940 
l*'leml>e dall aut il de ihale edileceiin-
4- letelrlllerln 1112 Ura 50 lruraılalr lllr 
t-nlmdan ile birlikte t-*iif mektaplarmr 
bıe aaatlnd• bebemabal bir ... t S'Ytllne 
bdııa- edı seçen Xo. na ..,ermeleri. tart • 
-. 157 lnanat mabblllnde Xo. dan ah-
.... (1211) 11214 

Pencere kepenai yaptmlacak 
K. K. Velr&letl 8&. AL Ko. da: 
K..U bedeli Tü lira 12 lmruf olan pea. 

..... kepeqt puarhld& yaptırılacaktır. 

Puarlıtı: 21.12.NO puarte.ı sQn1l ... t 
U dedir. Kati temlD&b: 112 lira olup ket
fi 5 kanata komlı10Ddan almır. Tallple-
1111 manen •aldtt• K.K.V. Sa. AL Ko. 
da balumnalan. C8'19) 18'11 

Benzol almacak 
il. 11. V elrlletl la. AL Xo. dan : 
Beher ldloeana tahmin edilen fiyatı 30 

hnıt olan oa bet ton benzol 24/birincl 
klnun/940 aalr cilnll aaat 11 de Ankan'da 
11.11.V. utı nalma Xo. da açık eblltme 
nretiyle utm almacalmdan fetelı:lilerin 
137 lira 50 lrunatluk ilk teminatları lle bir
likte eblltme etin •e uatlnde meslrtr Xo. 
da balımmalan. (8424) 184H 

ldrofil pamuk alınacak 

ı - Arazinin umurnt mesahuı 902 
dekar 826 metredir. Satılığa arzolu
nan hiBBe 35/54 dür. 

2 - Arttırmaya esas olan bedel, a
razinin umumunun vergi kıymeti o
lan (5000) liranın 35/54 dünü teıkll 
eden (3241) liradır. 

3 - Teminat akçeıi (244) liradır. 
4 - Satıı bedeli, ihaleyi müteakip 

(15) gün içinde, nakden ve yahut 
l 771 numaralı kanun mucibince tan
zim olunan 1 veya 2 inci tertip müba
dil tasfiye veaikalariyle ödenecektir. 
Şu kadar ki tasfiye vesikalarının 

Sıhhat Vekaletine bağlı mübadil iş
leri tasfiye heyetince sıhhati tasdik 
edilmiı olmak lhımdır. 

S - Şartnameyi görmek iatiyenle
rin Maliye Veklleti Milli Emlak 
Müdürlüğüne, İstanbul defterdarlı
ğına ve Kartal Malmüdürlüğüne mü
racaatları llzımdır. 

6 - İhale, Ankara'da Maliye Vekl
leti Milli Emlak MüdilrHi~ünde 10-
1-1941 cuma günü saat (15) te veka
let aatıı komisyonunca yapılacaktır. 

Taliplerin, hüviyetlerini teabit, 
evrakı ve teminat akçesini matsan • 
dıfına yatırdıklarına dair makbuz 
UmUhaberi ile birlikte ihale saatin
de komisyonda huır bulunmaları ll-
zımdır. (8394) 18486 

Hesap mütehuaıı muavinleri 
alınacak 

Maliye Vekaletinden : 

1 - Bir sene mllddetle hesap mütebas
ualan refakatinde etaJ yaptıktan aonra !1-
tanbal, Ankara, İzmir, Buru, Adana, Mer
eln, SaımlUl cibl •llbet merkezlerine ta
Jin edilmek llzere mUnbaka ile hesap mü
tehauıe muavini alınacaktır. 

2 - Münbaka imtihanı %5/12/940 ta
rihinde !ıtanbul Defterdarhimda müte -
ıekldl imtihan heyeti tarafından yapıla -
caktu. 

1 - Müteba11n maavinlerinln ayhlı: 
Bcretlerf 100 • 120 Un olup imtihanda mu
nffak olanlara 3651 uyıb kanllll hüküm
leri dairesinde ücretleri verilecektir. 

4 - Müsabaka imtihanına cirebilmek i
çin memurin kanununun 5 inci maddesinde 
yasılı tartlardan maada, hukuk veya ilı:tı
at fakWtelerlnden veya ııyaaal bilciler o
lralandan ve Yahut ticaret mektebinin _yük
sek kıtmından veya hanlara muadil ecnebi 
mekteplerden me&IUl bullUlmak ve fili as
kerlik hizmetini bltlrmiı olmalr ıarttır. 

5 - İmtihana cirmek lıtiyenler 111bn
lrl tartlan haiz oldulrlanna dair olan veıl-

ll. il. Velrlletl Sa. AL Xo. dan 1 • blanm n 4, 5 • S ebadında fotoeraflan-
• ..,, tlmdlye kadar balandulı:lan naife -

A. LEVAZIM AMIRLICI 

Butday almacak 
Ankara Levurm Amlrllll Satm Alım 

Komlıyonundan ı 

1 - Beher kiloıuns tahmin edilen fi -
yatı 8,15 kurut olan 2400 ton eert ve yu.mu
tals buğday pazarlıkla satın almacaktır. 

2 - Pazarlığı her elin Ankara Lv. A. 
SL Al. Ko. dadır. 

8 - 115 tondan &lafı olmamak ıartlyle 
ayn ayn taliplere de ihale edilebilir. 

4 - 2400 tonun katt teminatı 22900 
lira ,,. on beı tonun 192 lira olup 
evuf ve ıartnameıi 10,20 kuruta komimyon 
dan alınır. Taliplerin her &iin Ankara Lv. 
A. SL AL Ko. na müracaatları. (8029) 

17997 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amlrlltı Satın Alma 

Komleyonundan: 
1 - Beher kll08Una tahmin edtlen fiya

tı 8 kurut 215 santim olan 3000 ton arpa 
pazarlıkla ııatın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı her gün Ankara Lv. A. 
SL AL Ko. da yapılacaktır. 

8 - 300 tondan &falı olmamalı: Qzere 
ayn ayn taltplere de ihale edllebtltr. 

' - Arpalar dökUm halinde Ankara ..,e 
ctYar letaeyonlarda teslim alınır. 

& - 11000 ton lc;tn katı teminat 21230 U
ra ve 300 tonun kati teminat mlkdan 
2813 Ura olup eveat ve ıartnameel 960 ku
ruta komtııyoadan ahnır 

8 - Tallplertn he. gUıı Ankara Lv. A. 
Ba. Al. Ko na mUracaatlan. t8272) 182'3 

Nakliyat yaptınlacak 
Ankara Lv. Amlrlltı SL Al Ko dan: 

1 - 15000 ton ıehtr dahtlt nakliyatı ka
palı sarfla ekalltmesl 26.12 940 aaat 115 te 
Ankara Lv. A. Ba. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 337l!O lira ilk te
minatı 21532 liradır. 

eartnameııl 2:ıo kunıı mukabilinde ko
mlııyondan alınır. 

İçinde kanuni ve bu lılerte meıgul ol -
dufna dair veıılkalar da bulunan teklif 
m•ktuplan aaat 14 e kadar kabul olunur. 

(8378) 18«9 

Pirinç almacak 

Ankara Lv. A. Sı. Al. Ko. dan : 
Beher kiloıuna tahmin edilen fiyatı 38 

kuruı olan 30 ton pirinç ebiltme1e kon -
muıtur. Ekıiltmesi 19/12/940 cllnil uat 
14.30 dadır. İlk teminatı 854 liradır. E• -
uf ve tartnamesi Ko. da c8rillilr. 

Taliplerin muanen •akitte Ankara Lv. 
A. SL Al. Ko. na mllracaatlan. (8690) 

18661 

MAARiF VEKALETi 
Beber lrllonna ubmia edilen fiyatı llO lerle ayrılıı eebeplerlnl &'6sterir kendi el 

bnt olan liri bln kilo ldrofll pamuk 24/ yanlarfyle yasılmıı terc&mel hallerini rap. Mimarlann nazan dildcetine 
blrincJ lrlmml940 uh abl uat 11 d• AD- tatmak evetiyle bir letlda il• tatanbal D"-

mUdUrlUtü merkeıı. aatın alma komlsyonun
oa 80.12.940 pazartesi sünU saat 14 te açık 
eJufltm• ne ihale edilecektir. eartname 
parasızdır. Muvakkat tembıat (207) Ura.-
dır. (8637) 18617 

2000 metre mikabı ceviz 
tomnığu alınacak 

.A.. Fab. Batın Al. Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli (74.000) lira olan 

2000 metre mlklbı cevtz tomruğu askerl 
fabrikalar umum mtldUrtutü merkez aatm 
alma komisyonunca 2.1.941 pe11embe gUııll 
ıaat 115 te kapalı zartla ihale edtlecekttr. 
Şartname (S) Ura (70) kuruttur. Muvak -
kat teminat (4950) liradır. Teklif mek· 
tuplanm mezkQr günde saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri. (8638) 18681 

Yüz doksan biın litre benzin 
alınacak 

Aa. FL Satın Al. Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli (52915) lira olan 

yüz doksan bin litre benzin Askeri Fab -
rikalar umum mildürlüfü merkez satın al
ma komisyonunca 2/1/941 perıembe eünil 
ıaat 115 da kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (2') lira (65) kuruştur. Muvak -
kat teminat (3895) lira (75) kuruştur. Tek. 
lif mektuplannr mezldlr &iinde saat 15 e 
kadar komiıyona vermeleri. (81539) 181582 

P •• T. ve Telefon Umum Md. 

Memur alınacak 
P. T. T. Umumi llüdürliliünden : 
1 - İdaremizde milnhal maaılı Ye ile · 

retli mem11ri1etlere orta mektep mezunla
rı milubalr:a ile ahnacalı:tır. 

2 - llüıabakada munffalr olanların 
idarenin teklif edeceii yerde memuriyet 
kabul etmeleri tarttır. 

S - llilubalrada muvaffak olanlara 
4656 eayılr kanun bllkmllne söre 15 lira a .. 
11 maaı •e1a 8G lira ilcret verilecektir. 

4 - lıtekllleriu 788 sa7ıh memurin kı· 
n11J1unun dördllncU maddesindeki .. rtlan 
bais obnalan •e deYlet memuri1etine illr 
defa rtrecelrlerln otus 1•tmı psçmemtı ol. 
malan lbımdrr. 

5 - Müsabakaya cirmelr fıti1enlerin 
20/12/940 dnll alı:ıamına kadar dilekçe 
ve e'V'rekı mllebltelerl1le birlikte lmtihan
lann icra olunacaiı P.T.T. merkez mjdür
l&klerine mtlracaat etmelidir. 

6 - llilHbaka her •lllyette P.T.T. mer· 
ku mldllrlllklerinde 23/12/940 tarihine 
mllaadlf pazartesi dnll saat il da Japıla • 
caktır. (8008) l 79U 

-
TiCARET VEKALETi 

2 Memur alrmcak 
Ticaret V elclletfnden: 

bra'da 11.M.V. utm alma JCo. ela puar- terdarhlma 20/12/940 dal meul uatl • llaarll Velrltlllladea : 
lıkla •tın almacalmdan letelrlllerln 4IO nln hitamına kadar mllncaat etmeleri lca - saos uyıh kanana tevfikan açılan ~ 
llnlık kati temlnaUart)'le birlikte pazar- beder. enıtitülerirıden mezua olacak öfretmeal• 

ö1omer tefklllbnda mUnlıal bulUDaD 
uo Ura 1lcretll Od memurluk ıı;ın rr.12.NO 
tartbfllde AnJrarllda eıomer .... QV m1l -
dllrlllğtlnde ve İetanbulda mıntaka ticaret 

lık saa w ıı n s - - -. _ -- ·-9_-.,.. ... ,..._..,._ .... l!l.,_ .. ............... ,.., •• .,..ııır_._ .... _ .. 
..ıan. (8'11) ıMl8 ,....ıacütır. 79n1r ........ it - ........... ,... 

........ ., -· .......... ~ 
!L-- _ 1 ____ 1_ 1 - Heup: but idi•• ltart. fafs, te- tınlacıü lllı: oka1 blnalan pllnlannm ha -

TmDdit cİıugı 1U111a..a& Ullp, fılronto tablm mlltenaılp. nrlattınlmuı ltf 20/12/940 tarihinden 
M. il. Velrlletl Sa. AL ıto. dan ı 2 - Hend•e: utdı ..,e hacim muaba • 10/tabat/Ml tarihine kadar devam etınek 
Beberine tahmin edilen fiyatı 400 lruruı lan. flzere memleket mlmarlan anamda mll&-

olan 500 tane demirden makaralı temdit S - Verci hakbıda umumt mal8mat, bakaya konalmQtar. Ba mU..blıılr&ya alt 
clbuı IM»lrlncl lrlnan/940 puarteal sllnl 4 - Ticari 111111 defteri. (164.2) 18640 tutnamelerln 20/12/940 tarltlnd• ltl1ıa-
aat ıı 4e Ankara'da 11.11.v. utın atma ren Ankarada Maarif Velrlllltt ilk tedrl-

Ko. ela puarhlrla utın almacalmdan I• ·-------------- sat 1lllUllll mfldllrllltBnden, İstuıbal'da lla-
teldllerm IOO Unhk ati temınatlan u. arif mldllrltııtnd• alınabllecetl ve '" -
birlikte puarhk slln •e saatinde mezldlr 

1
, IKTISA T VEKALETi klllltfml11ee nttredllerek retım! okulların 

Eo. da bahmmalan. (1427) 18450 t-------------- b11>9lne s&ıdertlea tebllller dersfebda i-l llD tarihi baftumda cıbcalr nthb....,a 
Veteriner ecza alınacak plik çrkniı yaptınLu:ak da l'ISrillebllecell llh olamar, (1714) 1H89 

il. il. Vaklletl la. AL JCo. dm ı 
Hepeine tmmln edilen fiyatı 4115 lira 

olan O blem •eterinu ecsa ile 500 çift 
U.tllr eldi•• 25/blrlnclklnanJMO çar • 
tamba dal uat 11 de Ankara'da 11.11.V. 
•tın alma Xo. da pazarlıkla ihale edile • 
cellnd• letelrlllerln 722 lira 25 lrur111hık 
btl teminattan ile blrtllrte puarbk da 
ft ... tinde Xo. da bıılımmalan. (8421) 

184e0 

' 

M. M. V. Han MüatfJf&l'(rlJ 

Bir depo yaptmlacak 
il. il. V. Han Sa. AL Ko. dan : 
1 - ll11a77en ciinde talibi nhur etml· 

7ea bir su depon puarhk ıuretiyle yap. 
tınlacaktu. llabammen bedeli 7884 lira 
es kunt olap katt teminat milı:darı 1183 
liradır. Pazarhfı 19/12/940 perteJDbe d · 
al uat 10.JO da han aatrn alma kıomia -
JODanda yaprlacaktrr. !dart ve fenni tart
aam•f, 1mıti '" kqif her ci1n öiledm 
IOma 44 1runat mukabilinde lromiıyondan 
almabillr. !ateklilerln muaJ")'en ciin n 
eaatte kati teminat ve kanuni belceleriyle 
llirlikte lromieyonda bulwunalan. (BllOS) 

18590 

Huta aedyeü alınacak 
il. il. V. Hava.SL AL Xo. dan ı 
1 - 20 adet madeni hasta ndyeel pa -

sarlrkla utın alınacaktır. Muhammen be
deli 1280 lln olup kati teminat mllııdan 
1112 liradır. Puarhiı 21112/940 cumartesi 
ciinil saat 10 da bava ıatm alma komiayo
naada yapılacaktır. idari tartname ,,. ntl -
anua..ı ber lflD 6ileden aoara lromlQaada 
atirlllebilir. !atelrlilerin maa77en ciin ve 
uatte kati teminat •• lruuml bel19lerf1le 
birlikte komiıJQDda buhmmatan. (H84) 

1aeso 

1 - Veklletımtsce yapbnlacak <am• 
llj cWıl1) l.OllO adet lplllı oaımtı bpalı 
arf uull)'le eUlltmeya konulmu,tur. 

ı - 8080 lldet çıknlm (amballj dahil) 
tahmin edilen bedeli 80.500 liradır. 

1 - lıluvükat teminat 128T,S liradır. 

4 - Qıkl'ıklar l&l'tnamede ptertlcllll 
Gsere lmal&t yerinde teellm ecllleeelı:tlr. 

G - İhale 8. 1. Hl ulı sünll ... t 13 te 
A.nkarada tkb .. t V ek&letınde mlltefekkll 
komisyonda 7apılacaktır. Taliplerin mes. 
kar a1lll ve ... te kadar temlnaUanm ,.. • 
tırmaıan n 2490 ayılı lı:&Dunun 82 1Dcl 
maddeli mucibince tamim edecekleri art
ları eJulltme ... tinden bir ... ı neline 
kadar koml97ona tevdi etmeleri ilamdır. 

1 - Bu huuaa m1lteallllr ,.nnameıer 

İktıaat Velclletl 8&ll&7f mnwn m0d1irl1ll1l 
ldlçllk auUar 111bulyle htaııbul ... e h -
mir DUDtaka lktıaat mlldUrlllklerlnden 
1152,5 kurut bedel mukabilinde temin ecll • 
leblltr. (8702) 18888 

VAKIFLAR UMUM Md. 

Bir memur almacak 
Valrınar Kd. den : 

Valrrf kayıtlar artlvlnde mevcut arap 
harfleriyle yazdı esiri nkfiye Ye lllmla • 
nn 1rabul edilen formille sör• tlrkçe ha • 
llularuu yapmaya el•erftll ilcretıt bir me
mur ahnacatmdan talip olanların deneme • 
lerl yaprlmak Uıere Sl/121940 •lrtamma 
kadar Ankara Vakıflar amam mildllrlflifln
de nlaf lrQltlar mldlrlllfln• mlracaat 
etmeleri ilin olanur, (16118) llfl69 

Tamirat yaptırılacak 
Vakıfiar Umum ll&dllrllliflnden : 

Kqif bedeli 124 lira 84 lrun11 olan Ulu-
MALiYE VEKALETi canıarda ttrsOP mucıc11D1D tamtrL 

llahalll ile kttlf bedeli yukarda JUZh 
Satılık arazi inpat puarhlrla yaptınlacalrtır. Bıbilt -

NAFIA VEKALETi 

Mahruti çadır aLnacak 
Nafıa Velrlletladen : 

I0/12/HO puarteal sQnO ... t 18 da An· 
lrara'da Nafıa Velı:lletl blnau içinde mal
seme mfldllrlfltl odaamda toplanan mal • 
zeme ekalltme komlıyorıanda bezi Velı:ll• 
te dlier malsenıeal dikiciye alt olmak be
re 2450 lira muhammen bedelll 70 adet 
malınıtl çadır imal lılnln açık eblltme a
ıulfl ile eblltmeel yapılacaktır. 

Ebiltme tartnamni ve teferraatı be
delıls olarak malzeme mfldilrliliibıden a • 
lmeblllr. 

llanklrat teminat llS lira 75 lrunlftm'· 
!ıteldilerln manlrlrat teminat ,,. tart

nameebıde yasıh naik ile birlikte aynı 

da uat 11 da mezldlr lı:om18J'C)llde banr 
balunmalan llsrmdrt'. (1611) 11631 

BEDEN TERBiYESi GENEL D. 

Memur almacak 
Batvek&let Beden Terbiye.at Genel Dt • 

rektörlotıınden: 

Genel cllrekt0rlf11Qmtlll uha ..,, tHl9 • 
ıer dalre9I ıwtro.unda mllnJıal bulunan 
IO lira ~lık 1lcreUI lı:&tlpllk Ue JD cetveli· 
u daJıU IO lira çlılı: 1lcreW ..,, 1 aylık 
munlı:lı:at kadrolu cte.ınatGrltık lGln tk1 
memur alınacaktır. 

İmtihan blrlnclklmımm ~ blrtıae 
ruthyuı ownartMI sQnO l&&t 11 et. Y• • 
Dlfeblr hmlr oedd-'Dde kl1D ...... dl· 
rektOrltık bln ... nda :vapılacaktır. 

KatıGp partlan babı bulUDU 18tekllle
l'ln en ook blrtncllrlnu111111 19 uncu per
ıembe sana a1rpmma kadar bir clllelı:oe 
ile Fulrandald adre• mtıracaat etınelerl 
llmn pldlll Uln olunur. 188'11 

ASKERi FABRiKALAR 

oaltbr. 
Sanallar mektebi Yeya llH mesunla -

nndan ukerlltlnl yapmıı bulunan talip. 
terin 23.12.1940 tarihine kadar evrakı mU. 
blteleriyle birlikte Ticaret Veklletl ıo ti • 
oaret umum mtıdOrllll'On• nya latanbul 
nunteıra ttoaret mtıdtırlOIUne mllraoaatıan 
ilin olunur. (1185) 18UI 

ORMAN KORUMA GL. Y.O. 

Yazlık elbise almacak 
Orman KormM Oae1 Komutaıııık Ba

tın Alma Komisyonunda: 
1 - Orman koruma pnel komutanlık 

lataıan lhtl)'llCI lc;ID 2000 taıam ,...ııır 
elbl• kapalı arf uallyle DWMI 2.1.Ml 
Pll'llembe gOnU Mat 11 de AnlraNda Yenl
tehlrde komutanlık blııuındald aatın alma 
koml97ollUDda yapılacalı:tır. 

J - Kuhammen bedell 18000 lira _ lm
l'UI "mu ... akkat tem•neb (1200) Ura lm
ruttur. 

8 - eartnaıneıer ber san panıs olarak 
•tm alma komtayonmıd& görtlleblHr. 

' - tateklllerin ıartnameatnde 7uıh 
nallı:alarla beraber telı:lU mektuplarım 

llıale ... tinden bir Mat evellne kadar lı:o
mlsyona ... ermeleri ilin olwıar. (8871) 

18881 

Çamatll' alınacak 
Orman Ko"- Genel Komutanlık Sa

tın Alma KoaallJ-onmıdalı : 
1 - Ormaıı koruma senel komutanlılr 

lrıtalan lhtlyaqr ~ln 5000 takım PJDlllll' 
lrapab arf 111111iyle ihalesi S/l/941 cuma 
allnll saat 11 de Anlrara'da Yealıelıir'de 
lromutanbk biaaımdalrl eatın alma komi .. 
:rommda yapılacaktır. 

2- Muhammen bedeli 8500 lira,,.. m.a
ftkkat teminatı 487 lira 50 lnırupar. 

S - ŞartnMlleler her da paruıs ola • 
ralı: komiayonda atirlllebillr. 

4 - İatelrlllerln tartnameslncle yasılı 
ft81blarla beraber teklif melrtuplamu 1-
laale ... tinden bir •at eveline kadar ko • 
mi8J"Qlla •ermeleri Din ol111111r. (8890) 

181584 

Fotin alınacak 
Orman Koruma Genel Komutanlık Sa

tın Alına Komisyonundan: 
1 - Orman koruma pael komutuıbk 

latalan ihtiyacı IGln ~ oUt er fotbd 
kapalı sarf mullyle lhaleal l.1MO peqem
be sııno ...ı 1n te Ank&l'ada Y~ 
komutanlık blnumda1d atm alma ko
mla)'omında yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 12000 Ura " 
muv&lı:kat temlnab (M) liradır. 

1 - lartnameler bir lira IO kurut mu
lrablllnde .. tuı alma komlqommdan alı -
nablllr. 

_ .. _ 
Muhtelif ilaçlar ahnacak 

M. M. Velı:tleti Satın Alma Komfa)'ODUJldaıı : 

Alaiıda cim YI mikdarlan ile mubammea flyatlan ve kati temin:ıtlan yazıt 
muhtelif cine •• mlkdardald ll&çlar hlalarmda yazılı tarihlerde Ankara'da M. M 
V. Satm Alma Ko. da pazarlıkla ihale edilec:elr:lerlnden iıtekrterin kati teminatları 
ile birlikte her partinin ihale edileceii cUn ve uatte lıcomiıyonda bulunmalan. (8538) 

Kati :thale 

İlicrn cins ve mikdan 
Muhammen fL teminatı edllecefl 

Lira K. clln ve saat Lira 
5 Kilo Novokain (Sinonim) } 

10 .. İodoform ) ısso 
50 

" 
Kloroform ) 

75 " Klor Narkoz ) 
500 .. Sodyum Salicylıte 1875 
400 

" 
Urutropin (ıinonim) ) n20 

80 " Helmitol (sinonim) ) 
20 .. Esıance de Canolle ~ 1260 
20 .. Euence de Meli11e ) 

500 
" 

Ethere Narcusc 3750 
900 .. Sodium Bcnıoate 3&25 

1000 Chlorate de pctasae 
,. 

1500 .. 
3000 .. Glydrine 4650 

20 
" Salisilat de Bizmut ) 

300 
" Saliıilat de Metyl ) 1450 

500 .. Vazelin likit ) 
100 .. Huile de ricin ) 1120 

15000 .. Olraijenli ıu 12750 
150 " Sallpyrine (elnonlm) ) 
500 .. Pbenac6tlne ) 1125 

5000 .. Talc ) 
2000 .. Amidon ) S450 
500 .. Zinc Oxyde ) 

Et alınacak 
Marmara Ouübabrf K. Satıa Alım Komiqoaundu ı 

Cinai 

Sıiır eti 
Ko1W1 eti 
Kuzu eti 

Kilosu 

30.000 
25.000 
20.000 

Tahmini 
fi1atr lnınııTutan lira 

s1 9300 

50 12500 
so 10000 

31800 

232,50 

2111.25 
193,00 

189,00 

"'2,50 
573,75 
225,00 
6117,SO 

217,50 

168,00 
1012,50 

tll,25 

117,50 

28/1%/!MO 1 

21/12/940 u 
28/12/940 11 

28/12/940 11 

28/12/940 11 
SO/lı/940 11 
30/12/940 u 
S0/12/940 11 

S0/12/940 11 

30/12194(1 1 
S0/12/940 1 

I0/11/N) 1 

IO/W940 1 
11516 

esas 
1- Deniz erlerinin ihtiyacı için :vôarda cim •• mlt:dan yazılı iç blem •t. 

.. rtnamede olarak kapalı sarf uulile milnak ... ya lroaulmattur. 
2- Eksiltmesi 11 Birinclktmn 1140 sartamıba ıt1a1 uat 11 da lmit't• Terane 

kıpıwmdalı:i kom11yoa binaamda yapılacaktlr. 

S- Şartnamesi 159 kurut makabilinde Aııbra'da Da. nılltetarhlı ı...... ı. il~ 
dllrlfliiinden, lıtanbul'da Kaumpqa'da Da. L•. latm alma kaamJwaadaa " .. • 
miıyonwnusdan almaıbilir, 

4- lıteldiJerin, bu itle aUlradar oldmlarme dair ticaret •ealaııanm m•llr -. 
niyet müdürlüklerinden alacaklan büuıiibil kltıtlarmı •e 1'lkarda aıUııdan ıurb ı• 
teminatlariyle bidilrte lranmuaa tarifatı ves;blle tamıim edecekleri tek!if m rl ı1111a. 

rmr muanen ciin ve NMıMD bir aaat S'Yelln e kadar 1romlayoa ba ...... lıp. ..,........,_ 
(11S63/IU1) 11111 

5 Kalem sebze ahnacak 
Kırıkkale A.Uerl ll'abrlkalar Orııp Küdllrlfllll Satua Alına ltomlq°"lllld•t 

Kilo Sebsenln claa1 K. bedell Temlmt 
ı.tra 

aoooo PAtat. .,. ..... 
2SOOO lalma HiNi 112.11 
20000 pınaaa 1300 97.IO 
2l!OOO Iap&Mk IOOO UO 

6500 •otan 65UO "-" 
... Uatb'MI lcbl ~ MI - lıaclrır J'llbrula :ruaJı ... 1ra1 ....... Qll 

Qft acılr eblltme Ue .1.1. M1 .....ıı. stbdl ..at H t. lllale edlleoelrtlr •• ...._ 
detaten alınmayıp lhUyaca gOre ll1Qla M1aomma kadar Ye f&l'baam..._ sin alı-. 
caldır. lartname paruızdır. Tallplerlll m'U'fakk&t temlnatıart,ıe komlOm mi• 
ncu.tıan. (8708) 

Adet Llraldr Lira --
1 2000 - 2000.-
1 1000 - aooo.-
1 750 - ısoo-
4 500 - 2000.-
1 250 - IDGO-

ss 100 - ssoo-
50 - 4ooo-
20 - IOOO.-

Türkiye it Banlcuma para yabrmakla yalım 
para biriktirmiı olmaz, &Jlll umanda 

taliinizi de denemif olununm. 

Ketidelerı 4 Şubat. 21 ltumbanh ... e lnımbara-
llayıa. 1 Atutoe. a us hesaplarında - u 
İklncitqrin tarihlerin • elli Una blrlanaalu 

de yapılır. bi'aya dahil ecllllrler. 

Bozöyük Noterliiine 
1.12. no tarihinde teıelddll edlP T. T. me 18/12/940 tarihinde nat 15 de Valrıf

Jla/iye VeWeti 111111 Emlfk JIQ- lar Umum llUdUrHllil İDIUt mlclllriyetiD-
dlrlDlfJnden: de yapılacalrtıt'. Talip olanların yllsde 7• 

latanbul'cla Kartal kuuı dahilin- cU bllçü teminat panlan Ue ilin edllm 
de, llaltepede Draf09 tepnl namlyla dn " autte buJr buJ••111lan Ula ohı • 
maruf WUD 11m11m! meazh111 daire• ar. (1713) 11191 

12,000 Litre petrol alınacak 
Aüerl l'abrilı:alar 8atm Alına Koaıf.I. 

yonUDdan: 
Talımbl edtla bec!ell (IT90) Jlra olu 

uooo "'" ....... "'-'"•'ııır -

' - ı.t.lluıerta tarbıamelllnde yuı1ı 
..,...blarta beraber tellUt mektuplanm 
lbale ... tlDııta bir l&&t .....ıtm kadar ko
mlqona vermeleri ilin oıwıur. (8U1) 

NO tarihine kadar lc:rqt faall7et etmlf o
lu 192 llUID&l'a1ı Oklubal Knd1 Kopentt. 
fln1ll ortaldan, tarafuadaa YUku bulu ta
lep a..tm 7. T. Nl tarllaiDd9 feabble ıra. 

umum mlldllrlfllll n tıctıaat Vek&leU ta
ratl&l'Uldan da tudlk eclllmlf olmakla 11. 
aulen fe.:ılılııln teaclllyle taafl:JMIDe ...,... 
nılmıf oldulumm l1lnı lnm11atının ltuını 
~clllarta. 

BUi tutt78de 'bulUUll 191 ll1llD&Nlı 
OklalMal Tuun Krd kocıpentUI tuftıe 

11111 
iV ftl'llmlf "' lfbu Unır slrut --- M7'ltL .. 


