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1. KANUN 
1 9 4 o 

ULUS Buımevi 1 
Çan.kın C~i, Ankara ı 

TelK'fafı U..!:!;!! Ankara 

TELEFON 
Bqmuharrirlik 1S71 
Yazı İlleri Mildürtl 1061 
Müessese Müdilril 1144 

YARIN 

Serumlarla mikropların 
çarpış'trklan yer 

Hıfzıssıha Enstitüsü 
Yazı İ§lerl 1062 
İdare 1064 l_:KURUŞ ADiMi% .· AN CIMIZC>IR.-. 

Büyük hir röportaj serisi 
Yazan : Samih Tiryakioğlu 

Milli Korunma kanunu tôdilôtı 

Kanun bugünkü ihtiyaçlara 

göre tadil edilmektedir 
Kanuna yeni hükümler konuyor 

Maddelerin muvakkat encümende 
aldığ.ı son şekli yazıyoruz 

Tadillere ait müzakere 
b~gün Büyük Millet 
Meclisinde yapılacak 

Millf Korunma Kanununun bazı maddelerinin değ!:ıtlrll. 
mesl hakkında hUkUmetçe hazırlanan ve bir milddettenberi 
muvakkat bir encümende tetkik edilmekte bulunan kanun 11-
yihası son şeklini almış ve Büyük Millet Meclisinin burcün
kü ru:ınamesine alınmış bulunmaktadır. 

Bu kanun lbihası ile, on bir aya yakın bir zamandanberi 
tatbik mevkiinde bulunan Milli Korunma ltanununun !IO mad. 
desi tadil olunmakta ve kanuna, on bir aya yakın tatbikat 
devresinin verditl neticelere ve bugünün fevkallde icapla • 
rına röre yeni hlikümler ili.ve edilmiı bulunmaktadır. 

Hükümet, tadil kanunu llyihasıru Bily{ik Mecliao ıu mu. 
cip sebeplerle takdim etmi1 bulunuyordu: 

" Bir buçuk seneye yakın bir zamandanberi dcvaın eden 
ve gittikçe genişliyen harbin bu ihtiliflar içinde ve dııında 
kalan memleketlerin iktısadi hayatlarını mUteessir etmerno. 
sine imkan yoktur. 

Papa on ikinci Pi 

NOELDE 
Papa'nın temennileri 

Hakkın 

'kuvete 
zaferidi~ 

Vatikan, 24ı a.a. - Papa bugün noel 
münasebetiyle tAzlm ve temennilerini arz· 
etmek Uzere gelen kardinaller heyetini 
kabul etmltıUr. Bu temennilere karııı Pa
pa 12 inci Ple, radyo ile neşredilen bir nu· 
tukla mukabele etmiştir ki bu nutukta Pa· 
pa, bUyUk harbin :feltı.kctlerlnl ne kadar 
bUyük bir yeis ve heyecanla takip ettiği· 

(Soııu S. incı sıyfıdı) 

Yon Brauchiseh 

İngiltere'ye karıı 

Ziraat bankasm.m geçen 
yıla ait hesaplan 

Bu 
51 

en 

milli müessesemiz geçen yıl 

senelik faaliyet devresinin 
yüksek kôrınİ elde etmiştir 

Türkiye Ziraat Bankası binası 

Devlet İktısadi Tetekküllerinin u
mumi heyeti dün BaŞ"'ekilimiz Dr. 
Refik Saydam'ın reisliği altında Bü
yük Millet Meclisi kütüpane salo· 
nunda üçüncü içtimaını yaparak Tür-

kiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası ile 
İstanbul Emniyet Sandığının ve 
bankanın tekaüt sandığının bilanço
larını tetkik ve müzakere• etmiştir. 

(Sonu 2. incı say/ada) 

Münakale işlerimiz 

Hali hazırdaki çok karışık vaziyet ve ıerait karşısında, 
istisnasız, her hükümet yurdunu milli müdafaa ve iktıaat be fır. 
ımından takviye için fevkalade tedbirler ittihazına ml'Cl'..f.. rı 1 

olmuı, harp ekonomisini yurda tatbik zaruretinde lralmııtır. 

tehdidkar bir ·l 

nufuk söyledi 

Tam randımanla işlemesi 
için bütün tedbirle·r alındı 

MünakoJede hiçbir 
düşmek ihtimali 

sık11ıtıya 

yoktur 
Bu zaruretler neticesidir ki, Büyilk Millet Meclisi kabul bı.
yurdutu ı8/ı/ıp40 tarih ve 3780 aayılı Milll Korunma kana-
nu ile hlikümete ba:ı:ı vazife ve sallhlyetler vermlıtlr. 

Ba§Vekilimiz Dr. Relik Saydam (Sonu 6. ıncı sayfada) 

Millt Korunma 
kanununda 
bazı tadiller 

Kemal TURAN 
Büyük Millet Meclisinin bugün

kü ruznamesinde MilJi Korunma 
Kanununun birçok maddelerini de· 
ğittiren bir liıyiha da vardır. Milli 
Korunma Kanunu 1940 yılmm ilk 
haftalarında meclisce hazırlanmı§, 
tatbik edileceği zamanı tayin hÜ· 
kümete bırakılmı~tı. Hükümet bir 
aylık hazırlıktan sonra ıubatm 
19 unda ıkanunu tatbik etmeğe bat
ladı. Böylece kanun on aya yakm 
bir zamandanberi tatbik edilmek • 
tedir. Bu kadar müddet, bir kanu. 
nun üçte birine yakın maddelerini 
değiıtirmek için çok az görülebilir. 
Ancak Milli Korunma kanunu fev
kalade hallerde hükümetçe kulla
nılacak aelahiyetleri ihtiva ebnek
tedir. Avrupa'daki harbin tesirleri 
uzayıp arttıkça bu selahiyetlerin 
hudut ve mahiyeti de değiıiyor. 
Artık kanunu yeni tartlara intibak 
ettirmek zaruri bir haldir. Bu inti
baık ııraıında, tabiatiyle, on aylık 
tatbikatın tecrübelerinden de isti. 
fade olunacaktır. 

Milli Korunma KanunundaJti ta· 
dillerin, hadiseleri takip eylediğini 
izah için batlıca nelerin değİ§tiriJ. 
diğ-ini tebarüz ettirmek yerinde O• 

lacaktır. Sütunların müsaadesi nis
betinde bunu yapmağa çalııacağız. 

ithalatın darlaımur, stokların a· 
zalması ve nakil vuıtalarının bat· 
ka hizmetlere hasredilmesi memle
ket içindeki mübadeleyi gittikçe 
güçleıtiriyor. Bu güçlüğün tabii 
seyri, ruhi bir sirayetle, halkta faz· 
la mübayaa arzuları uyandırdığı 
gibi birçoklarında da ihtikar hırsı· 
nı tahtik ediyor. Ceza tehditlerinin 
önliyemediği bu iti hal için, hakiki 
ihtiyaç maddelerinde devletin stok
lar yapması ve bunları müstehlike 
kadar götürmesi zaruridir. Milli 
Korunma Kanunu yeni tadillerle 
bunları mümkün kılacak bütün se
lahiyctleri hükümete vermektedir. 
Hükümct bu i~lcr için devlet bün
yesinde derhal yeni uzuvlar yara
tabileceği gibi hükmı şahsıveti haiz 
bazı müesseseler de kurulabilecek
tir. Mevcut te~ilatı, nerede daha 
faydalı olacaksa hemen oraya bağ
lamak gibi hizmeti muayyen ve 

(Sonu S. inci saylıdı) 

Ba§ıJekilimiz, Vekiller ve Parti Genel Sekreteri cenazeyi 
ediyorlar 

takip 

Merhum Cezmi Erçin'in 
cenazesi dün kaldırıldı 

Bu profesörün 

uyandırdı 

kıymetli maliyecimizin ve 

ölümü her yerde teessür 
Eski Ticaret vekili ve Antalya me· 

busu Siyasal Bilgiler okulu profesör
lerinden Cezmi Erçin'in bir müddet
tenberi müptela olduğu hastalıktan 

~:ij!ef#~~ kurtulamıyarak evelki gün gözlerini 
dünyaya kapamış olduğunu dün tees
sürle yazmıştık. Merhumun cenazesi 
dün kaldırılmış ve Cebecideki ebedi 

i istirahatgahına tevdi olunmuştur. Ce· ! naze töreninde Başvekil Doktor Re· 
fik Saydam, Vekiller, Parti Genel 
Sekreteri Doktor Fikri Tuzer, şehri· 
mizde bulunan mebuslar, daire müdür
leri, vekaletler erkanı, Maliye vek!le
ti memurları, merhumun talebeleri ve 
kalabalık bir halk kütlesi bulunmuş
tur. Cenazeye birçok çelenkler gön
derilmiştir. 

Prol. Cezmi Erçin 
1895. 1940 

Cenaze Hacıbayram'dan 
68'erkm 

Henüz 45 yşında vefat eden Cezmi 
Erçin'le memleket kıymetli bir idare 
ve ilim adamını kaybetmiştir. Cezmi 
Erçin'in meziyetleri aayılamıyacak 

kadar çoktur. 
Clonu S.laol ıır_ladaJ. 

• 

Berlln, 24 LL - D.N.B. bildiriyor r 
Alman orduları batkuma.ndanı mar~ 
tal Von Brauchisch, noel bayramını 
askerleri arasında geçirmiştir. 

Mareşal Von Brauchisch, Manş sa· 
bilinde bir mahalden alman askerleri· 
ne bir hitabe irat etmiı ve radyo ile 
neşredilen bu hitabesinde demiştir ki: 

Geçen sene noelini Maginot hattı 

lSnUnde geçirmiştim, bu hat fransızla· 
rı himaye edecekti, fakat etmedi. Bu 
noel bayramını, deniz ıeddi önünde 

(Sonu S. inci say/11.dı) 

C. H. P. Meclis 
Grubunda 

C. H. P. Media Grupu dUn 24·12· 
1940 saat 15 te Reis Vekili Trabzon 
Mebusu Hatan Saka'nın reisliğinde 
toplandı: · 

Ruznamede Hariciye Vekilimiz 
Şükrü Saraçoğlu'nun izahatından 
başka bir şey yoktu. Celse açılır açıl
maz Hariciye Vekili Kürsiye gele· 
rek ıon izahatındanbcri geçen 15 gün 
.zarfında memleketimizin harici siya· 
setiyle alakalı olan bütiln siyasi me
sele ve vaziyetler hakkında bir saat 
kadar aüren izahatta bulundular. Ba
tıı hatipler tarafından sorulan sualle
re iktiza eden cevapları verdikten 
&onra umumi heyetçe beyanatı tasvip 
olunarak celseye nihayet verildi. 

C. H. P. vilayet 
kongreleri 

Münakalat Vekilimizin beyanatı 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Birkaç gündenberi 1stanbul'da ve Tralr• 

ya'da tetkikler yapan Münakalat Vekili Cevdet Kerim İncedayı bugiln 
öğle yemeğini Orgeneral Fahrettin Altay, Trakya Umumt MUfettlşi Ge
neral Kazım Dirik, Vali Lutfi Kırdar, Örfi İdare Kumandanı Korgeneral 
Ali Rıza Artunkal ve İstanbul Kumandanı ve merkez kumandanlariyle be
raber Tırhan vapurunda yemiş ve akşam Ankara'ya hareket etmiştir. Vekil 
hareketinden evel yaptığı tetkikler hakkında şunları söylemiştir: 

-DUnya ahvalindeki :fcvkalldellğln TUr-

0 kiye gibi coğratt vaziyeti ve siyası dunı- y / 
mu mUhtın. bir memleketı; olan aksi pek unan istan da 
tabıtdlr. Bu ıeralt içinde MünakalM Ve-
ktı.letı hizmetleri :fevkallde ehemlyet kea· 
betmıı bulunma.ktadır. Akdenlzde mUna. 
kale Yazlyetınln fnkıta derecesine yakla -
ıan ekalkllkler de hesaba katılacak olur. 
aa mUııakale tılerlnln İstanbul limanında
ki keaatet dereceal kolaylıkla mUtalea edl· 
leblllr. bte buradaki aervlılerlmlzln cıvar 
mıntakalardakl hizmetleri daha sUratll 
daha emniyetli yapılabllmesl,mevcut dlğe; 
mUesseselerln tetkiki için sayın Başveki
lin mUeaade ve emirleriyle İatanbul'a gel· 
dlm. Bir hattadanberl alo.kadar arkada§ -
larımla icap eden tetkikleri yaptım ve bl· 
tirdim. LA.zım gelen ldart ve teknik ted • 
birler tamamen alınmıo ve en çok bir ay 
fçlnde ikmal edllmlı, teı,ıklla.t tam randı -
manh bir it haya.tına. girmiş olacaktır. ln

Noel ve zafer 
ıenlikleri bir arada 

yapıhyo~ 

Çember i~ine alınan siyah 
gömlekliler taburu teslim oldu 

ıan eliyle yapılmakta olan nakli lılerlml. Atina, 24 a.a. - Başvekil B. Metaksas, 
zln mühim bir kısmını makineye gördUr· Himara'nın zaptını, hlikümet basına, ka· 
mek lmkAnını bulduk. Bu suretle limanın bine içtima halinde iken bildirmiııtir. Na. 
tahmil ve tahliye kabiliyeti a.zamt derece- zırlar, hararetli tebriklerini, zaferin bi • 
de arttırılabileceği gibi deniz, demlryolla- rinci başarıcısı B. M etaksas'a arzcderek 
n, liman ve tahmil ve tahllye umum mU. bu tcblirkelirn ordı!ya bildirilmesini de 
dUrlUğU dahJ.l ileri bir ıı.ı blrllğl yaparak rica etmişlerdir. 
çalııablleceklerdlr. Size ı,ıunu katlycUe Blitün Yunanistan coşkun bir sevinç 
söyllyebilirim ki memleketin mUn:ı.kale içinde çalkanmakta ve kıral ile Mctakaaı 
ihtiyacı ve alelumum diğer hizmetler bu- ve ordu alkışlanmaktadır. Gençlik teıki • 
gUnkU vaziyetin çok UstUne de çıksa bu tatı geçit rcSİ~leri tertip ederek vatan • 
hususta herhangi bir sıkıntıya dU~mek lh- perverane şarkılarla soknkları dolaşmak • 

Konya, Afyon, Amasya, Kırklareli timall yoktur. DUnyaya ı:;Amll bu umumı tadır. Yunanistan, bu arada, noeli kutla • 
ve Isparta c. H. Partisi vilayet kon· buhr~a rağmen devletin her lglnde oldu· mıya da hazırlanmaktadır. Hükümetin tcd· 

ğu gibi MUnakltı.t Vekt'ılctı servislerini de birleri sayesinde her nevi et ve balık meb. 
greleri toplanmışlar ve idare heyetle· sıkmadan, tazyik altına sokma.dan yapa - zulen mevcuttur. Radyo neşriyatı ile yu • 
rinin iki yıllık mesaisine ait raporla- cak tedbirler hUkUınctçe alınmakta ve va- nan milletinin etsiz ve hemen hemen ek
ra ve intaç edilmit olan itler üzerinde aıtalar her türlü lmktı.nlarla. arttırılmak_ rneksiz kaldığını iddia eden düşmanın A • 
verilen izahata ıttıla peydah eylemiı- tadır. HWA.sa. vektı.letln her oubesl fikir ve tina çarşılarındaki et ve sair yiyecek bol· 
!erdir. Mıntakalarının ihtiyaçları üze- hayat, irtibat vasıtaaı olan bu hizmetleri tutunu görmesi cidden arzu edilir bir ıe1· 
rinde delegeler tarafından ileri ıUrU- halk menafii ve milli emniyet noktal na. dir. 
len dilekler tespit olunmuı ve yeni zarından en iyi yapmak tedbir ve Jmktı.nı· Her yunanlı aile cephede döğüıe; a .. 
idare heyetleri ile Kurultaya gidecek nı bir an g6zUııden ayırmadan çalıgmak· kerin noelini düşünmektedir. Noel pasta. 
murahhasların seçimleri yapılmıştır. ta ve emniyetli ımrette bu yolun Uzertnde ları, konyak, incir, ı.izüm ve yı.inlu giyecelı: 

•11rümektedlr "'f ıııt mlldafaa mes ı ı ı gibi bir noel hediyesi ihtiva eden paket· 
Kongreler mesailerine başlarken bü " · .. e es n rı bUtUn zorluğu milli taka.t ve kudreti hiç ler hazırlanmaktadır. 

yüklerimize karşı duydukları sarsıl· bir zerresini bot1a sızdırma.dan tam bir Gc!!çlik teşkilatı b:ı ~ketlerin amba • 
maz bağlılıkları bir defa daha izhar llıenk içinde yUrUtmektlr. HUkUmet mil. lAjını yaparak her gUn cepheye on binler-
ve teyit eylemişlerdir. !etimizin bu husustaki yUksek' ldrAk!ne ce paket sevkctmektedır. Her pakette, ay. 

lıtanbul Parti kongre6İ. dayanarak bu itleri tanzim etmiş bulun-, r~c~ ce~hedeki askerlere iyi noel teminni· 
İatanb l 

24 
(T l f j maktadır. &nı ihtıva eden kartlar da bulunmaktadır. 

ti . 1~ ' ı..,,.._..:_ e ;"1la) - Yarın l .Memurlanmıı bu nıhu iyice ka.vrıyarak Atina çocuklan, cephede harp eden a ... 
par vı yet "'VU6'ee saat onda açı- . lkerlerin çocukları için hediyeler 1ataı aJ,. 

lacaktır. lSoa S. bici •7f ıda) {Soııa J. iincli •qlıda). 
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(Cidal) 
Evelki yazılarımda gösterdiğim harp, 

kavga, cenk gibi (ci<lal) de el ve pençe an
lamına dayanan öz türkçe kelimelerimiz.
den biridir. 

Bütün diller kendi ses ve söyleyişleri
ne uydurarak kullandıkları yabancı kell -
meleri benimsedikleri gibi onlan kendile
rine mal etmekte de bir hak görürler. 

Bizim Anadolu halkımızın cidal anla
mında kullandıkları (çitil) ise bu çeşit be
nlmsemelerden değildir. Çitil ve Altayca 
(çıdal) ı Arapça (cidal) in bozuntusu say
mak, tıpkı, bizde düğmek ve düğüm gibi 
kök ve liremeleri bulunan (düğme) yi 
Farsçada çevirmen .A.sım efendi gibi, k~k
suz ve kokmemiz (Tükme) nin bozulmuş 
bir ııclı:li ııanmnk kadar gUllinç bir hüküm 
olur. 

Vefik Paıadan başka, bfitün lllgatçile
rin Farsça gösterdiği (dat) kelimesini efer 
Divanü L(igat-it-Türk'ün biricik nüshası 
elimize geçmiş olmasaydı hep Farsça aa • 
nacaktık: çünkü bu kelime, Fars dilinde 
kullanılıyor, dig-ı-dll ve <lig-ı-deriln gibi 
Farsça terkiplere girebiliyordu. 

Dilinin ıı:englnliğlne ve köklii!Uğline de
rin inanı olan Kllşgarinln yazdığma göre: 
"dal': Ata ve ba!jka hayvanlara vurulan 
damgadır. Parslar, ıbu kelimeyi Türkler
den almışlardır. Buna farsça bir kelime _ 
dlr denllemez; çünkU onların Türkler ka
dar bayvanlan yoktur ki damf:Blan için 
adlan olabilsin .. - 3 - n3 -

lııte Farecaya geçen (dağ) gibi (çitil) 
de Arapçaya ekli olarak girdiği halde, bir 
anakölı: gibi tasrlfe uğramış aayııız keli -
melerimlzden biridir. 

Türkçede köklerin sonuna gelen (k -
l) elı:lerlyle hem lılm hem de sıfat yapı -
lrr: inanmak lı:dlmesinden gelen (inak -
inal) yasamaktan (yasak - yasal), gibi 
çatmak ve çitmek köklerinden de (çatak 
- çatal) ve (Çltlk '"" s;itll) kelimeleri çık
nuı;ttr. Bu kelimelerimizin her ikisi de 
Arap dilinde tasrife uğnyarak aynı an • 
lamda (cidal) ve (cıd! (t) ) gibi mUcadele 
ve mlicadca da olmuııtur. 

Şimdi bu kelimelerin hakikt etimolo -
Jlsine vnrabilmek ls;in bunların ana kay • 
naklannı araııtırahm. Birinci yazımda el, 
kol ve pençe anlatah kelimelerin dünya 
dlllerfnde yaygın ve ortaklık olduğunu 
ıöylcmiı ve bunu tanıkhyacak bazı örnek
ler göstermlıtlm. 

Arapçada (yad) yed gibi acı: el ve ad, 
ayd da: kuvvet ve bu dilin en basit fiil 
köklerinden biri olan Ad mastan da: kuv
vetli, ıert ve ııağlam olmak demektir. Bli
tiin ıemitik dillerde ortaklık olan bu ke -
llmelerln Türkçede pek köklü bir varlığım 
gösteren sayısız kelimelerden bir kaçmı 
yazalım: 

adıı: avuç - Urnnhay Sözlü&ü -
ı- Kan - karıs: el, karııı/ adut: avuç -
ver- /- a.dhut - Divan /idi - mek: der -
lemek, toplamak (Uyg,) - W. Ba~ - / 
kan : !rol - kan-: toplamak/, it-mek: def 
ve menetmek /Arapça Keff :el - def ve 
menetmek. Türkçe Kav: el, avuç - kav
mak: koğmak, def ve menetmek/ ltiı: iki 
kişinin elleriyle biribirini mildafaa etmc
ıi - Divan - ı-59, idi: sahip. /- etik: 
el, eliktlrmckı malik olmak (Fer,) edik -
mek: elde etmek (uyg.) - W. Bang -
zilyedi ede-mek: vermek, ödemek Rad. 
- Uyg. - ut-mak: elde etmek, muzaffer 
olmak /Anadoluda Utmekı oyunda karşı -
ımdakinln paralarım almak/ 

yet: kudret, elden gelme - eliddk -
/el ve kudret ayıu anlamda şeyler olduğu 
için arapçada (elv: kudret) bizde: el: biz
de (yet - kudret) arapçada: el yerinde 
kullanılmııtrr/ yet - mclı:: ermek, gücli 
yetmek, yetiıımclı:, /el ve kol inaanm her 
bakımdan yetiııebilen biricik uzvu olduğu 
için kifayet anlamının da kaynağı olmuıı
tur. Bizde yeter - elverir kelimeleri gibi 
Arapça keff: el - ki.fi: yeter/ yede: kab
zına / kol - kulp, Fransızca bras: kol, 
kulp, sap,/ yed-mek: birinin elinden tutup 
götürmek / - yedin (Alt.) - ver • / 

El ve avuç anlamına gelen (a + d, t) 
gibi (y + d, t) kökleri Kırgız, Kazan ve 
Şor gibi Altay diyeleklerinde ortada de • 
ğişik vokallerle (c, ç, Ş + d, t) söyleniş -
[erini alan sayısız kelimeler yaratmıııtır. 
Aynı fonetikte batı diyeliğimizde de, el -
deki sdzlüklerimize girmemiş, bir ıürü ke· 
lime vardır ki bunlar, derleme dergisinin 
basılan birinci cildinde toplanmıştır. Bun
lardan el ile ilgisi olan bir kaç miıal: 

ç1da-: elden gelmek -ven-, ça t-mak: do
kunmak, iliıımek (Os. Az.), çetmc: el i&i, 
n.ıkış (Os.) -Rad.- çit-mek: fiske vurmak 

Der. Der.- çit-mek: eliyle bir ı:ıeye ye
tişmek, dokunabilmek (Kaz.) çlt-mek: l'l 
ile sıkmak, uğuşturıyk (Os.) -Rad.- (ı) 

Kuvvet ve dayantı anlatan kelimeler • 
den de bir kaçı: 

çet: yiğit Sağ., (2) çıda!: kuvvet, da -
yantı Alt., tel., Leb.- çetin: sert (çağ.) çı
dım, ı:tdık: kuvct, dayantı (Tel,), cıdam. 
çıdam: kuvvet, kudret, sabır (Çağ., tel.), 
çıtak: çetin, sert (Der. Der) bütlin el ve 
pençe anlatan kelimeler süngü, mızrak, 

harbe gibi ilkel savaş aletleri gösterirler. 
Aynı anlamd1 bu kökten de Anadoluda 
soy enen cıda: kargı, mu:rak Der .• Der. -
ve do .. 'U d.yclcklerinde görülen elde: har
be CK:ız.) cıda - yıda: mızrak (Sağ-un
liOr) -Rad-
. El, kol ve pençe anlatan kelimeler u
mumıyetle dal, budak, ııivri ve çatallı şey
lerle değnek, sırık, direk, sütun gibi an -
lamlarda da ortaklık goııterir. Bunlardan 
da bazı örnekler verelim: Anadoludan : 

çıtı!: agaç dalı, cıdal: çatallı daç -
çatal, çıtrak. çıurgı: çalı, fundalık, çıtır: 

köklerden çıkan filizler, çöte: meyve ko
parmıya yarayan ucu çengelli de!nclı:, çı

tır: çalı, çırpı -Der. Der. (3) 
Bugün dahi bahçe ve tarlalarda olduiu 

gibi eskiden ağaç dalları, s;ah ve çırpılarla 
çevrilen dıvarlarla bunlarla örtülen ku -
lilbe ve çadırlara verilen adlardan bir kıs-

kelimesi 
Naim ONAT 

mı yine bu kelimelerden s;ıkmıştır. 1ııte 
Arapçada cidal kelimesinin yanında ctdar 
da Anadoluda çalıdan ve agaç dallarından 
yapılmıı Çıtır ve cıdır sozlerimizin aynıdır. 
Arapça cedr ve cidar ııcklınde bulunan bu 
kelimelerin yanında bunlann başka ııekıl
lerı de vardır: 

Çat: çit, dıvar (çağ.) ağnç dıı.llarlyle 

veya klUlll§la çevrllmlı;ı yer (Alt. tele.), 
kamıııtan veyıı. dikenden yııpılmııı mes
ken - Dlvaıı-l-2G9- çedco: örme dıvar. 
(A,t.) - er, Rad. -

Dalların blriblrlne glrmlsl gibi ellcrln 
ve harbedcnlerln blrlblrlne girmesi kavga 
ve sa.vaıı anlamlarında. da bir ortaklık vU
cude getirmiştir. Blzdt: çitil: nnsıl çitil. 
miıı ve blrJblrJne glrml§ dal ve budaklar 
için söyleniyorsa, kavga ve niza için de 
aynı kelime kullanılmıutır. Araplarda bl -
zlm çltıl ve çıda! dan gelen mücadele gibi 
ıocer: ağaçtan gelen mUııacere de ayniyle 
mücadele ve mUnazn.a anlamında ortak ol
muotur. 

El ve pençe anlnmlnnna geldlğtni c
vclkl yazılarımda gösterdiğim (al-kar, 
kıı.p, çınak, (4) çeııge) köklerinden gelen 
(alıs - karıs -. karış - kabıs -, kabııı - gi
bi çatıı - ve çitili fUllerl de aynı ıınlam
du kullanılmıptır. 

Aynı köke bağlı çltlk, çetik, çot, çıtır, 
çitil: blrlblrlne girmtıı, karıuık, çıı.pra,,ık, 

.sık ve girift de demektir - Der. Der -. 
Blriblrine girmek, el ve pençe ile tutuıı

mak anlamlyle bu köke bağlı kavga, niza 
yerinde kullanılan ba,,ka kellmelerlmlzden 
ıu birkaçını da gözden geçirelim: 

Çatmak: muharebe etmek {Kaz.), 
Çıttı-: hırçınlık, huysuzluk g!lstermek 

(Tel.) - Rad.-
Cltll: niza, nlzacı: "o pek sinirlidir, 

durup dururken bir çıtlı çıkarır." cıda
mak: oyun bozanlık etmek, cıdın: ötke, 
slnlrllllk, kavgacı, sinirli, cıdav: döğüıı

ken, ters, aksi ad:ım, çatak: kavgacı, çıt
kama: kavga, gurUitU/ geçenkJ yazımda 
clnak ile ilgili cınkama'nın ayniyle kavga, 
gürWtü demek olduğunu göstermiştim./ 

(c, ç + t, d) de#lıımeslne uğrtyan (a, 
y + t, d) unsurlarını Yakutçada (S + t, d) 
fl ıctiğtnde görUrUz. Arapça.da el, bizde 
kudret anlanundakJ (yet) ile bundan çıkan 
yet-mek / Anadolu'da ytt-mek/ tltııoi Ya
kut dilinde aata., sıta.: gücü yetmek, elin· 
den gelmek, muktedir olmak/= BUryatça 
11ata/ ıeklinde görllrllz. Bizde de aynı to
nctlkle kullanılan aatq - tllll Yakutça da 
ıataa - dır ki: mücadele ve münazaa de
mektir. 

Yakutçada (8) gibi Şor ve Baııkurt dl
yelcklerinde çokluk (Ş) Besi veren (C) le· 
rin her !ki ııekilde de Arap dlllnde kelime
ler Urettlgtnt görüyoruz. 

Sat,aıımıının bşoko. blr ıekll. olan çatma 
bu dJJe <oetm) / Araplıınn söyJedJğfne 

göre kalın vokalle (ııatm): çatım, çatma, 
darılma, Cıatt): çatmak, sıı.taıımak, Cııaddl: 
çatmak, dllomana hUcuın etmek, vakit g&
Hp çatmak, ipi çatmak, dUğllmU çetinleş
tirmek./ Arapçada bundan gelen Cıedlt), 

oecaatli, ylğtt glbi TUrkçemizde de (gat): 
cUret, cesaret demektir. ''Onun ne Şatı 

bar?" Divan ı - 2G9 -
(Şatg): tepelemek, alt etmek, Cıı:ıtn): 

dokumak, çatmak (bunun gibi Arapça.do 
(cedl): ipi çatmak, çitlllemek, sıkça ör
mek, (cedll): çlUl, aınm veya kıldan sık
ça 6rlllmllş ip/ (gat'): kahr ve gnlebe et
mek (oatOs) hoyrat, terıı adam. 

(sata) oekllnden de gene Arapçada /ti
n hallnde / (BatA): sataııtı, saldırdı. / ıat
vet bundandır./ (&Atta, ea.tta): eliyle vur
du, det ve kahr etti, mücadele ve mUnaza
ad:ı bulundu. ( Sadda, sadaa): men ve de! 
ettl, (s!dama): vurdu, çarptı /Müsademe 
bu kölctendlr/ (satnhıı.): saldınp yere vur
du. Şu misaller ve knrııılaııtırmnlarinı gör
dükten ısonra nrap dlUnln kendi ta.srlflnc 
uydurl\l'ak ezip bozduğu müsademe, mil· 
gateme ve mücadele gibi (cld:ıl) ln de bize 
gene o dilden gec;me bir kelime olmadığı
na en gUç lnanırl~n bile kanacağını sa
nıyorum. 

Dünyn dillerine kıı.ynak olan çok asil 
ve esle! d11lmlz her yeni anlamı kavrıya
cak ve bunları gene kendi kök ve eklerin· 
den yaratnc..'lk kadar zengindir. 

Dilimizi saro.n yabancı unsurlıı.rı ayık

lııyıp atmak ve yeni glreccklerl de önle · 
mek ulus:ıl ödevlerlmlzin ba.ııında gelir; 
yalqız çok ağır, aynı zamanda derin bir 
bilgi ve genlg bir görllıı lstlyeo bu lldcvı 
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illi Piyangoda 

1 kramiyelerin 

hususunda 

lehine gü~el 

tediyesi 

halkın 

bir karar 
Milli Piyango İdaresi, kazanan bi

letlerin ikramiyelerini tediye için 
güzel bir usul kabul etmiştir. Bun -
dan sonra yalnız 10 liraya kadar olan 
ikramiyeler bayiler tarafından öde -
necek daha büyUk ikramiyeler Milli 
Piyango büroları ve bu büroların bu· 
lunmadığı yerlerde Ziraat Bankası 

şubeleri ve P.T.T. idareleri tarafın
dan tediye edilecektir. Esasen Anka
ra, İstanbul ve İzmir'de Milli Piyan· 
gonun kendi satış büroları vardır. 

Bu kararın alınmasına sebep birçok 
bayilerin, kazanan kimselerin o anda 
duydukları heyecandan istifade ede
rek fazla bahşiş koparmalarıdır. Önü
müzde yılbaşı piyangosu gibi geni~ 
ve zengin ikramiyeli bir keşide bu -
lunduğu sırada, Milli Piyango idare
sinin bö:ııle bir karar ittihaz etmesi 
memnunlukla karşılanmıştır. Çünkü 
yılbaşında İstanbul'da Taksim Bele
diye gazinosunda çekilecek olan Pi
yangoda 100 bin liralık bir büyük ik
ramiye, bundan başka 50 bin liralık, 
40 bin liralık, 30 bin liralık ikramiye
ler vardır. Bundan daha küçük ikra
miyelerin adedi çok fazladır. Bu iti
barla böyle büyük ikramiyeler çık -
ması esnasında halkın bir takım ba
yilerin hırsları yüzünden zarar gör -
memesi için ciddi tedbirler alınını~ 
demektir. 

yerine getirirken çok dikkaUI olmalıdır. 
Batıka illerde yurt tutan 1Sz bir soyda -

ı;ıa: Türk değilsin. git diyemeyiz. Türk dl· 
linin ana 'kaynağındıın ta§o.rak ba§ka dil· 
lerde yer almıı an, duru bir kellmemlzl 
de: TUrkçe değilsin, çık, diye nasıl kolun· 
dan tutup atalım T 

[1] Bu köklerle ilgisi olan (cidal, ce
del) Jcelimelerinin el ile be11zerlilini gös
teren ayrı bir tamk da gene Arapçada ay· 
m köke bağlı (cedl) in: el n ayaklarım 

uzun kemikleri ve ( cedle) nİll: bav an eli 
anlamlarına da gelmesidir. 

[2] Arapçada bhramszılık timsali olan 
(cedd): hem dede hem de azemet ve kud
ret demek.tir. Çalışmd azılamıadaki 

cedd,e fiili ise Kırgızca aym anlamda ce
tı - Rad. - kelimemizle ilgilidir. Orta
dakf...voblin konsonlaşmıı veya türkçe
~ind e wşen konsonun kalmıı bir şek.fi o 
lan 'cC') de bunun aynıdır. Yapmak, v' 

,e.mel:, calıııp cabalamıık en ç 
el ve olun iıi oldulumlsn bu anlamdaki 
kelimder gene o birleşik kaynaktan çık -
mıştır. it, et = etmek, kol - kılmak /kı

lı: kazan kulpu - Vu. -1 Gene el anla
mında o/dulunu ev11lce yazdılım (kıp) 

kelimesinin yapıımd ta olduğu ıibi (k= 
y) değişimiyle (yapmak), kınd:: pençe, 
el - lunık: çalııma; çabalama - Ver. -
Fransızca bras: kol = sai gayret = bras
ser. 

(J] Başka dillerdı de böyledir. Mesellı 
Fransızcada brancbe: dal, aslında kol ve 
pençe anlamındadır. Bu kelime pençe de
mek olan asalı Lltincedeki brınca'dan 
ve bu da gene kol, pençe, dal anfamlarına 
gelen eski Yunanca branchium'dan alın
mış sanılmaktadır. Gerek Mei/let gerek 
Boisacq bu kelimenin menşe ve etimoloji
sini aydın görmemektedir. Bunun gibi co
lonne: sütun, gaulle: uzun sırık, gauli.'f: 
kök fışkını ve Ruscada golya: dal, budak 
kelimesinin mutasavver ana kökü olarak 
gösterilen gol kelimrlerinin de menşe ve 
etimolojileri karanlık gösterilmektedir. 
Bu kelimelerin Türkçe kol ve MRnçu di
linde Kalı ile bağlılıkları Btıtı dil bilgin· 
/erince düşünülmemiştir; nasıl J:i Arap
larca (eli): kargı (il): çadır direği ki (a· 
Jet) in ismi cemiidır ve alet azılamının 
kııynılıdır. Türkçe (el) Çuvaşça (al) h
limtleriyle ilgili sayılarak ktırşılaştırılma
mıştır. 

[4] Geçenb yazımda: Tutumlu, mukte· 
sit anlamına gelen Kırgızca cıbakti bir 
zühul eseri olarak cinak kelimemizle ilgi
li gösterilmişti. Aslında c11nak "" yıtınak 

olan bu kelimenin yerinde olmadığını bu
rada düzeltiyoruz. 

Bugünlü Meclis 
Bugün Büyük Millet Meclisi saat ıs de 

toplanacaktır. Ruznımede aııağıdaki mıd

del.er vardır ı 

Riyaset divanının heyeti 
umumiyeye maruzatı 

1 - Türk ve İtalyan hükümet ko
misyonlarının birinci içtima devresi 
protokolüne bağlı 2 numaralı listeye 
7 bin ton krom kontenjanı ithaline 
müteallik notaların tasdiki hakkında
ki kanun layihasının geri verilmesi
ne dair Ba~veiltalet tezkeresi. 

l hinci müzakeresi yapılacak 
maddeler 

1 - Bina ve arazi vergisi kanunla
rı hükümlerine tevfikan vergiden is· 
tisna edilmiş olan hükmi şahıslara ait 
mukataalı gayrimenkullerin kıymet -
lendirilmesi hakkında kanun layiha
sı ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları. 

2 - lsveçe sipariş edilmiş olan şi
mendifer müteharrik levazımının 
Türkiye'ye ithalleri mühletinin tem
didi haıkkında kanun Iayiıhası ve ha· 
riciye ve iktısat encümenleri mazıba
taları. 

3 - Türkiye - Almanya arasında 
imzalanmış olan ticari mübadelelere 
mütedair hususi anlaşmıya bağlı 
(B. 1) listesinde isim tashihi yapıl
masına dair kanun layihası ve Hari
ciye ve İktısat encümenleri mazbata
ları. 

4 - Türkiye - Fransa ticaret, kon
tenjan ve tediye anlaşmalariyle mer· 
butları hükümlerinin temdidi hak
kında kanun layihası ve Hariciye ve 
İktısat enclimenleri ma:r:bataları. 

Birinci müzakeresi yapılacak 
maddeler 

1 - Türkiye Cümhuriyeti Merkez 
Hıfzıssıhha Enstitüsü ve Hıfzıssıhha 
mektebi teşkiline dair kanun Uiyiha· 
sı ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve 
Bütçe encilmenleri mazbataları. 

2 - Diyanet işleri reisliği teşkilat 
ve vazifeleri hakkındaki kanunda ba
zı değişiklik yapılmasına dair olan 
3665 sayılı kanuna ek kanun layihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası. 

3 - Milli korunma l<anununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun Hiyihası ve muvakkat encümen 
mazbatası. 

Çağrı 

Memur arı 
yaba cı 

İm ihan ar 
Yabancı dil ıbilcn memurların yeni 

barem kanununa göre bir derece terfi 
edebilmelerini teminen İstanbul üni
versitesinde açılan şifahi ve tahriri 
imtihana girmiş olanlardan kazanan
lar belli olmuştur. Bunları sırasiyle 

yazıyoruz: 

lngilizceden kazananlar 

BB. Feyzullah Ülgür, Muammer 
Alp, Agop Lafciyan, Muzaffer Gür
sel, Sabiha Bilgin, Şahap Karazincir, 
Aydın Cankardeş. 

Fransızcadan kazananlar 

k ru u n do 

Hukuk İlmınt );'ayına Kur1.11 .• uuun ter
tip ettiği radyo seri Konf ... rc nslnrının al -
tıncısı Nufıa Vekukti bırı111.:l hukuk n .. ı -
ııavtrl li. Namık Cemlı.ı Nazıkiuğlu t.ıra -
fındıın verllınlı;;tlr. Gı;çcn sah gUnl. ~:ı.
mı vcrllmcs! llizım gelirlten Tasarruf ve 
Yerli Mn.h Ha.!twıı münasebtıyle ufıı.k bir 
teahhurlıı. 22.12.940 pazar akoamı yapılan 
bu güzel kunuşmıının ufak bir htilAsasını 
sütunlarımıza alıyoruz. 

Aile hukukunun boıınnma ve o.yrılma 
lıtikUmlcri ınevzuunu tıı;ııyan bu konte
rruısında hatip aile birliğinin kurulmaaı 

için Hl.zım gelen zarurl es!U!lru ı ve riayet 
edılnıesl lc:ıp eden ııı:ı.rtınn lza.h etmto. bar 
zı zarurl scb plcrle bu birliğin dcvanu im
kWısızl...şırsn aynlmanın btr zaruret oldu-

BB. Osman Bölükbaşı, Rauf Öğüt, C-Unu söylemıııur . .Mcmleketlmizdo ve bU
Kamil Çelebiler, Muiz Eskinazi, Muh- tllıı dlmyada bu hususta kabul edilen hU-
ı;in Ege, Fuat Hikmet, Selahaddin kUmlcı·ı izah eden hatip ayrılığı icap et-
G" d" Ah t y N" tiren scb plcri sayını§ ve buna aJt kanuni 

uve? ıren, ~e a~anar, ıza- hUkümlerl büyük bir salA.hlyetle tahlll e~ 
meddın Ba:bertekın, Melıha Erge, Pe-ı tikten sonra sıszu çocuk ve e nebi kadın
rihan Barkınay, Kamil Sidal, Selim larlıı evlenme mcseleslııe naıt1:tmı1 ve de-
llkgelen, Şerif Cemal Kısakürek, 1 mıııtır ki: 

Meki Zafir, Zekai Bayer, Mecdi Ser- ı "Evlenme birlikleri, millet toplulukl .. 
dengeçti, Celaleddin Erkal, Şevki nnın kaynaltlıırından en mllhlmml oldu
Kayaman, Selahaddin Üzel, Hüveyda ğUnıı göre yetlııtlrllccck çocuklara verile
Mayatepe, Affan Tulca, Niyazi Öz.be- cck ilk mllll nhlll.k, mlllt terbiye, vatan
ğen, Sami Ünüvar, Safa Tekyelihan, severlik aşk ve heyecanını; mlııt heyecan-
İh Ka ·1 O A ·r Akd ~ !arımız, m.llll duygularımızla kalbleriııtn 

san mı ner, rı ogan. çarpmasına lınkAn olmıyan blr ecnebi ka.-

Almancadan kaz.ananlar dın nıı.ıııl vereblllr. Erkek dıoandıı. çalıcıtı

BB. Vedat Erinç, Rauf Eken, Hay
ri İlmen, Nureddin Çuhada~. Mecdut 
Mansuroğlu, Sürhay Cevanşir, Se
lim Baykır, Ziya Aral. 

ltalyancadan kazananlar 

BB. İsmail Hakkı Balamir, Kema
leddin Akçekoca, Fazıl Asal, Necati 
!şçil, İbrahim Ratip Yüceuluğ, Asım 
Bağcı, Lutfi Höçer, Hüveyda Mayate
pe. 

Müstahs.li 
himaye ·e en 

gı için dalma anaslyle beraber bulunan 
çocuk ilk duygulan anasından alacağına 
nazaran bu vasıfta evlenme birliğinden 

doğacak çocukların bu tarafları beheme
hal noksan olacak ve bu birlik mlllt em -
ntycUmlze tnydah olnmıync:ıktır.,, 

B. Nazlkloğlu sözlerini göyle bitirmiş
tir. Ev kadını, sanatkAr, doktor, hukukçu, 
il.Um hUllUıa her vıısıtta, her ma.naslyle 11· 
yakatll bir hayat arka~ı olabllecek bir
çok kadınlarımız varken bir ecnebi ka
dınla evlenmek en hııflt mAna.slyle te.zllet-
11 kadınlarımıza "hllrmetalzllktlr,,. 

"GönUI isterdi ki: Türk d.miası, içinde 
bulunan hiç bir tert mllll TUrk atle birll
ğlnln sııf ve sıcıı.k harlmlne ecneblyl sok
masın vebunun samimiyet havasını, mil· 
'lUlk va.stını ih!Al etmesin." 

As erlerimize 
lOXdaD:~~=c~~~r~eni bugiln saat tedbirler kıcı:.lık hedı·ye 

X Milli Müdafaa Encümeni bugün y 
saat 10 da toplanacaktır. İcra Vekilleri Heyeti Kooroinas-

X !ktısat Encümeni bugün Umu- yon heyeti tarafından kabul edilmiş 
<1\ Heyet içtimaından sonra toplana- olan üç kararı tasvip etmiştir. Bu ka
lktır. ~--~'~·~-~------ .c.ar.1.,., =<Uıt.ııh~Ui hitn:lui'!,, bazı mad 
x Sıhat ve İçtimai Muavenet En- deler üzerinde piyasada devletin na

cümeni bugün saat 10 da toplanacak- zım rolünü ifa etmesi ve memleketin 
tır. ihtiyacı olan bazı maddelerin tek el

X Arzuhal Encümeni bugün Umu- den ithali ile tevzii hakkındadır. Bu 
mi Heyet içtimaından sonra toplana- kararlara göre doğrudan doğruya 
caktır. müstahsilden tütiin mübayaa etmek 

X Maliye Encümeni bugün Umu- Üzere Ziraat Bankasınca 2.000.000 li
mi Heyet içtimaından sonra toplana- raya kadar kredi tahsis edilmesine 
caktır. diğeri gene doğrudan doğruya müs

tahsilden zeytinyağı mübayaası için 

Serbest Hukuk ve 
. 
iktisat kürsüsü 

Konferansları ve neşriyatiyle hu -
kuk ilminin yayılmasına çalışan ku
rumun; bu kış şehrimizde hukukla 
iktısadın mUnasebetlerini izah eden 
serbest bir kürsü açmağa karar ver
diğini haber aldık. Bu kürsüde üç 
profesör tarafından otuz ders takrir 
edileceği ve devam edenlere her der
se ait matbu notlar verileceği öğre -
nilmiştir. Serbest kürsünün nerede 
ve ne zaman açılacağı yakında ku • 
rumca ilan edilecektir. Mesai saatle
ri dışında verilecek olan bu dersler
den istifade etmek istiyenlerin çok 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Ziraat Bankasına 1.000.000 liraya ka
adr kredi tahsisine, üçüncü kararda 
hükümet namına Ticaret Vekaletince 
tesbit olunacak esaslar dahilinde a
zami iki milyon liralık çuval kanavi
çe ve sicim mübayaa edip bunları 

maliyet fiatına mutat ve zaruri mas
raf ve faizlerle % 2 nisbetinde bir 
kumüsyon ilave eyliyerek, Ticaret 
Vekaletinin direktifleri dairesinde 
alakadarlara tevzi etmek için Ziraat 
Bankasına mezuniyet verilmesi hak
kındadır. 

Acı l>ir 
Denizli mebusu ve Hakikat gazetesi 

Başmuharriri B. Necip Ali Küçiıka'
nın babası B. Aıi Küçüka'nın Denizli
de öldüğünü teessürle haber aldık. 

Ulus, değerli yazı arkadaşının acıla
rını paylaşır. 

Askerlerimize kışlık hediyesi ola
rak halkımız tarafından yepılmakta o
lan tcberrular etrafında aldığımız ha
-oerıerı:rrrurunr-vını~cr uunn ...... 

fından bugilne kadar 1537 si yün fani
la ve kazak olmak üzere 7081 parça 
yünlü eşya verdikleri Isparta halkının 
da 3250 parça eşya teberru etmi§ ol
duğumı bildirmektedir. 

Artvin merkezi ve Sıray nahiye 
halkı da 122 parça yünlü ve pamuklu 
eşya ile 788 çift çorap 131 çift yün 
eldiven vermişlerdir. 

Zir af bankasının 

ge~en ylla 

ait hesaplan 
(Başı 1 incı sayfada) 

Umumi heyetten tefrik edilen vı 
milli bankalarımızın en es1dsi ve en 
büyü.klerinden biri olan Ziraat Ban
kasının 51 inci hesap senesine taalltlk 
eden bilançoyu tetkik eden komisyon 
mufassal raporunun sonunda banka
nın geçen yılki kazanç ve mesaisini 
şöyle hulasa etmekte idi: 
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"Ziraat Bankasının 1939 yılında 
temin ettiği safi kar 2.274.215 liradır. 
Bu miktar geçen 1938 yılına nazaran 
% 19.93 nisbetinde 543.431 lira bir 
fazlalık arz ve bankanın 51 senelik 
faaliyet devresinin en yüksek karını 
ifade etmektedir. 1939 yılında elde 
edilen bu safi karın bankanın tediye 
edilmiş sermayesine nisbeti % 6.23 

·ve sermaye ile ihtiyatın yekfinuna 
nirl>et % 5.53 dür. Bu fazlalığın 
148.946 lirası masraftan, 304.485 lira
sı gelirden tomin edilmiştir. Bunu 
banka için muvaffakiyetli ve yüksek 
heyetinizin takdirine şayan bir neti
ce olarak müşahede eylediğimizi ve 
aynı zamanda climhuriyet hükümeti
nin bu milli müesseseyi himaye ve 
teşvik hususunda ittihaz eylemiş ol
duğu tedbirlerin şükrana değer tesir
lerinin artm'lkta bulunduğu'la dela
let eylediğini kaydetmeyi bir vazife 
biliriz." 

Noel ' . 
O senesinin 25 llkkanununda do

ğan Peygamber lsa, bugün sağ ol
saydı, 1940 yaşını tamamlıyac~ktı. 
Dün gece Noel gecesi idi; bugün de 
günüdür. 

!sa sağ değildir; fakat Noel gece
leri, hayali bir Noel baba, birçok hı· 
ristiyan evlerini dolaşır, çocuklara 
hediyeler, oyuncaklar getirit. Bu, 
dindar olsun, olmasın, birçok A vru
palılar için artık bir adet, bir bay
ram ananesi olmuştur. Küçükleri 
başka türlü avutamazlar. · 
Şimdiye kadar hıç şüphesiz, Noel 

gecesi şehirler, kasabalar pırıl pırıl 
yanardı. Dün gece ise, muhakkak, 
uzun beyaz sakallı ve sivri kukule
teli Noel baba, karanlıklar içinde 
beyaz sakalını savura savura baca
dan inmiş, çocuklara tek tük oyun
caklartnı, hediyelerini bırakabilmiş
tir. 

Bunlar da, bana öyle geliyor ki, 
küçük tayyareler, mini mini yangın, 
infil§k bombaları, ulak toplar, gül-

leler, tüfekler, kapsollsrdır. Zama
ne çocuğu başka neden hoşlanabi

lir? 
1940 yılının Noelini de geçiriyo

ruz: "Bir yanağınıza tokat vurur
larsa ötekini de çeviriniz., demek 
gafletinde bulunmuş olan Peygam
ber lsa'nın mezarı civarında Layuh
ti papanın vatandaşlarına kamplar 
kuruluyor, ve Vatikan, lsa'nın uçtu
ğuna inandığı göklerden melek ka
nadı yerine bir hevenk bomba dü
şer belki, diye bütün kandillerini 
söndürmüştür. 

Kedi mersiyesine dair! 

Namık Kemal'in 14 ağustos 1872 
tarihli Diyojen gazetesinde çıkan 

"kedi mersiyesi., nin çok beğenildi
ğini, o nüshanın tamamiyle ·satıldı
ğını, hatta manzumeyi bir defa da
ha basmağa lüzum görüldüğünü yaz
mıştım. 

"Vakit,, arkadaşımız Ulu~un bu 
yazısından bahsettikten sonra şu 
mütalealarda bulunuyor: 
"Yalnız kedi mersiyesi deyip geç

memeli! Bunun o günkü revacına 
sebep, manzumenin siyasi bir hadi
seye telmih etmesi idi. Bu manzu
me yazıldığı günlerde Mahmut Ne
dim Paşa sadrazamlıktan azledil
miş, yerine Mitat Paşa gelmişti. 
Üstat Mahmut Kemal lnal'ın kita
bından öğreniyoruz ki Mahmut Ne
dim Paşa kediye benzetilmekte ve 
akbabaların gıpta edeceği bir mu
vaff akiyet de bundan ileriye gel
mekte idi.,, 
irşada teşekkür ederiz. Bu vesile 

ile üstat Mahmut Kemal lnal'dan 
ömrümüzde ilk def.ı olarak - bilva
sıta - istifade etmiş, bir ~ey öğren
mi§ oluyoruz. 

Yazdığımız fıkranın başlığı "Na
mık Ke111111 ve mizah,, tı. Elbette o 

"kedi mersiyesi., nin öyle dokunak
lı bir tarafı olacaktı ki halk tara
fından bu kadar tutulsun. Öyle ol
masaydı, biz de "Namık Kemal ve 
yocuk şiirleri,, der, o kedi yazısını 
ona misal gösterirdik. 

Laedri! 

Bir müddettir, L§edri; - her hal
de bu zat divan edebiyatının sahibi 
unutulmuş beyit ve gazellerini top
tan satın alan rahmetli Lô.edri'den 
başkası olacak/ - Haber gazetesin
de mısralardan ilhamlar alıyor. Gör
düğümüz son fıkranın mevzuu, hiç 
de, ilham verecek boydan değildi. 
Başlık şu: "Et yiyen inekler!,, 
Fıkranın sonunda - galiba ilham 

buradan geliyor - şöyle bir beyit 
var: 
İ:ıUha ile sütlere baktıkça insan 
YUzU handan olur nma ciğeri kan ağlar! 

Tabii farkındasınız. Birinci mıs
raı vezinli okumak imk§nsız gibi. 
ikinci mısrada da vezin tamam/a
nabilmek için "ama,, yı "amma,, o
kumak lizım. 

Galiba bu L§edrl, hurda, bozuk 

Zir?-at Bankasının 51 senelik ta·i
hinde en büyük karı elde etti;!ini te
barüz ettiren bu rapor umumi heyet
çe tasvip edilerek bilanço kabul o
lunmuş ve karın sermaye ve ihtiyata 
ayrılış şekli tesbit edilmiştir. 

Emniyet sandığı hakkında da ce
reyan eden müzakerelerde sandığın 
bankaya bağlı kalmasının mudilere 
itimat telkin eylemesi ve sandık bün
yesini takviye etmesi bahse mevzu 
edilerek 72 inci hesap devresini teş
kil eden 1939 bilançosu kabul olun -
muştur. 

mal alıp sataıı bir edebiyat koltuk
çusul 

T. 1. 



Ruzvelt diyor ki: 1 (ör,H'in doirudan 
Daha iyi bir dünya doğruya ltalyan 

elde· etmek milletine hitabı 

Vqinıton, 24 a.L - B. Ruzvelt, 
Noel mUııuebetiyle Amerika halkına 

1 ngiliz: gazetelerinde 
nasıl kal')dandı 

radyo ile yaptıp bir hitabede demit- Londra, 2' a.a. - Oueteıer B. Cör-
tir ki: çll'bı İtaıya'ya bitap edm muaJım tahlil 

lnunlann ekserisi, futuhat ve kı- etmektedirler. 
tınçla mecburen tahmil edilmit ~ta- Taymia paet.eal bu muaj etrafında 

Trablus'ta 

Graıianinin 

11nnlerlı 

demektir rak defil fakat kendi auulariyle d~- ıwııarı yumakt&dır: 
yayı iyilettirmek için kendllerıne B. CörçQ ltalyBDlan öyle bir lliıanla Lon.dra, 24 a.L - Reuter ajansının 
aulh içinde bir .. n 1 verilmesini isti- temin etmlltlr ki bUtUD 1taıya'nm bu aa- •- abl i 

Bu rakkam 
malik oldulu 

belle ikisi 

:ır-- mlmiyeU hllrmetle karfılamuı J.Azımdır. diplomatla muh r yazıyor: 
)'Or. • ld tmek i in Mazzl.ıı1, Garibaldi ve cavour'un vatandq- lngili.ı hava kuvetlerine meD8Up 

Daha iyı bir dünya e e. e Ç ıarı hakkında eskiden bealedl&1miz hllrme- bombardıman tayyarelerinin TrablU&-
çalıtmakta devam etmeliyız. Boz~n- tin İııglltere•de henllz sönmemiı olduğu- garp'teki üslere kartı yaptığı ezici 
cu .zihniyeti taıımak, bir .zeki alame- nu aöııteren bu sözler &)'Dl zamanda dök- hücumları ve Arnavutluktaki ingili.ı 
ti değildir. Buhranlar biribirini takip mek mecburiyetinde 'kaldıgımız ltaıyan avcı tayyareleriyle ltalyan tayyarele
edebilir. Fakat bunların altında te- kanım ıatemiycrek döktlltümUzU de labat ri arasında, ingiliz hava kıwetleri le-

hine mesut neticeler veren hava mu
raldd taımmen durmamakta ve filen etmektedir. 1taıya'ya k&r11 hiç bk dU, - harebeleri İtalyan tayyareciliğine in-
ilerlemektedir. manıııınuz yoktur, fakat MuaollDl ile dirilmiı ağır darbelerdir. 

Bugilnldl Noel.ı olgun yqta bulu- sulh 1.apmıyacafıa. Habe•iatan'ın 111"albıe Trablua'ta, yerde ve havada 170 
nanlar için. bir mesut Noel olama.ı. muhalefet etmııuk. Bu harekeli takbih tayyarenin tahrip edilmesi Graziani
"'-'--'t ---~ t bi im ı·çin ü h leri at eden sözlerimizden blr kelime bile çıkara- nı·n ilk hamlede mallk olduğu tayya-~ ._ --..e z 1 P e • • cak de&1lla. Fakat blıı hiç btr uman 
mak, korkuyu bertaraf etmek ve ınaa- ltaıyBDlan bir tek adamın clııayeUnden re adedini bette iki ni.t>etinde tenzil 
niyete itimat etmek ise, bugilnkü Noel meiNl tutmadık. etmiştir. 
mesut bir Noel olabilir. BabetlKauuı fethine muhalefet edeDlerlD Derne ve Benine tayyare meydan-

larına yapılan tiddetli hücumlar ea
B. Razvelt'in aö-.liyecefi namlı Nluıda selen Eden iD hariciye nezaretine nuında yakıldığı veya mitralyözle 

I' setlrllmeal fa,laUer tarafından h.ç 1Uphe- tahrip edildiği dün akfUD bildirilen 
VQlncton; •4- LL - Blrletlk Amerika 

dnletlerl refıi B. Ru,elt'ln 6n8mtlsdelı:i 
puar ıecni Greenvicb aaatı ile s.30 da 
rad:ro He neıredilecek olan bir natuk IÖJ'· 
ll7eceil 61renilmlıtir. 

.ız, memlekeUeriDe k&r11 amansız blr hu- tayyareler bu yekOna dahil değildir. 
awnet nam ıekHnde tel&kkl ılecektlr. Bu tayyare meydanları, ttalya'dan 
Fakat bugün bUtUD tnatıtere ... ı:ıt, Eden takviye olarak gönderilen tayyarele
de yalmz Muıollnl'ye itimat et ılyor. rin muvaulat noktalarını tefkil et • 

Taymtı pzeteli bu eene, .Mu..ollDl'DlD mektedir. Bu takviye tayyareleri tay-

malsemeai seçmiıtir. 

Himara'nan ehemiyeti 
Atina: •4- a a. - Evelki etin Hlmara'ya 

siren Yunan lntaları, ıehrin ıimal lnımm
daki tepeleri cllnterdenberi ı11iı etmiı ba 
hınu1orlardı. Topçu lnıvetleri, sahili takıp 
eden 7olu atq altına almııtrr. Yunan lnı-

ntlwinin ıehre sirmesi, İtalyan lnıvetleri
nin baıı mevzileri muhafaza etmeleri yii • 

zllnden ıecHnniıtlr. 

HARBE 
D A İ R 

Yunaniıtan'a karıı lrtlklp ettii1 cinayeti yd .. 
zafer &l"JnalBDlan ile örtecek yerde, ıtaı- yare ı:ayiatı arttıkça pe erpey gon- zanmakta ve italyanların ikinci mlidafaa 

derilmektedir. hattım tefklJ etm~te idi. 

Himara, italnnlar tarafından talıkim e

dilmiı bir hattın cenup müntelıuında bu -
lunmaktadrr. Bu hat, Ohrl ıölilne kadar u-

L ord Halihıb'm Vatinrton 
Büyük Elçilifine tayini, ln

aikere ile Birleıtik Amerika ara
amclaki iıktıaadi mün ... betlerin 
tanzimi, ve daılıa kola;, itler bir 
hale gelmesi bakımından ne ka
dd mühimae, Antoay Eclm'in o
nun yerine Hariciye Nesaretine 
getirilmesi, lngiltere'nin mih••e 
kU'fı hari>e deTam huau.und•ki 
ener jiaini bir kat daha te;rit et
mek bakımından o kadar dilde.a
te deier. Eden'in Harici;re Naam 
olmaaı bütün dünya;ra bir defa 
dU.a anlatnuttır ki harp lncilt• 
re'nin tayin ettiti aayeler tahak
kuk edinci;re kadar aüırecektir. 
Bundan 90llftl bir aulh teklifi ya
pılması ihtimalleri, büaıbütün Ol'• 

tadan kallmuıStadır. Çünkü E
dea miit«arüin miiltôlatlanllrnl
mamcuını keadiaine premip edin
mittir. lngiliz Batvekili ÇörçiJ 
böyle bir zatı bariciı:re:re ;reniden 
getirmekle ıeçenlerde Lordlar 
Kamarumda aulh taJialan hak
kında aorulan auaUere topyekiin 
bir tnap venniı oluyor. lnıilte
re'nin iki mühim ,..ı...i;reti, biriai 
politikada, diieri ba politikaya 
icabedea harp malzemesini ;, .. 
tittirmek INıkımmdan Amerika
da it batmdadr. 

Yugoslavya'nın 

dıı politikası 

B. Markoviç harici 

ihtilatlara nasd kar~ı 

kondu§unu anla'tıyor. 

ya•yı Taranto'da, Trabluasarp•ta ve A.nıa- Bu harekit esnasındaki bıgilis tay-
vutluk'ta hezimet UatUne healmete atırtık- yare zayiatı ceman 14 tayyareye ba
ledittnl Yazmaktadır. liğ olmaktadır. Bu hayret edilecek 

Tlmeee aöre bıt hezimetler 1taıya'yı kadar ehemiyetai.ı bir rakamdır. . 
tab8l pyreUer utruDda eurete. atırOkle- İngiliz hava kuvetlerinin Arnavut
mekte ve D&Zllerln emri alt.ma aokmakta- luk'taki ı:ayiatı da aynı derecede e
clır. Bu ittifak ö7le blr tttlfaktır k1 1taı- hemmiyetaizdir. Arnavutlukta faali-
ya'nm ıooo lleDellk tarlh1 buna kartı isyan yette bulunaıt Gloeter ve Gladiaton 
etmektedir. tiplerindeki ingiliz avcı tayyareleri 

B. Çörçll'bı B. Muaollnl"ye sönderdll'l 8 ve ağlebi ihtimal 11 italyan tayya
meaajında tebarllz ettlrdll'l slbl, Avrupa- resi dütürmiltlerdir. CHUI' yunan 
nın hUrlyetlerlne k&r11 tehdit edilen al - tayyarecileri ile ifbirliği yapan ingi
man ıruykutına lftlrlkt kabul etmek, li.ı hava kıwetlerinin kahir üatünlıil
yalma ıtaıyan diktatörllDQn tercih ettll'l ğü bava muharebeleri pbi en mühim 
hareketin neticelerlDl BDlamıya b&llamıl bir meeelede diifmana verilen baflı-
bulunuyorlar. ca bir cevap tetkil etmektedir. 

Belgrad, 24 LL - D.N.B. ajansının Fakat ıstıraplar\ artmadan KuaollDl' - Bu 9Uretle italyan tayyareciliğine, 
huawal muhabiri bildiriyor: Yu~ ye, kendi namlarına sö• söylemek hakkı· Akdeni.ıin iıki tarafında da güzel bir 
hrvya hariciye nuın B. Cincar Mar- m haiz olmadıtım hatırlatmak fıraatına bqlangıç göstermesine mini olun-
1r-ı- Zalreb'de lntltar eden Novoetl malik bulunmaktadırlar. ~ur. 

v•"'!P bi • y D&ll7 Tel...-.Phe da pn1an )'amnüe.. Marepl Gruiani'nin yegine ma • 
pnteel muharrirlerinden nne u- nretı, fena havalar yU.ıiinden ital -
pıav,a•nın harici alyaaeti hakkında dır~ kaU anda Çörçll, ltaıyan milletine yan havacıbfının kendini göeterme• 
"•J'"'.,::ıtt;ı luıln,,mııstnr. ~ ~; -.~Nlifı• ,ie. muvaffak o}amarnasından ibaret-

Mulr, Hdmle, T11~W. l..r yapnuftır. ~ " ıtt~ temtn •· &-. 1'rcllli ..... ~erinin ciddi 
tllrll harici ihtilita mini olmak için den yeDl ttaıya'nm bütün tarihi, İngllte- bombardımanları kartıaında bu mi -
uim n aebatla çatıpnakta olduğunu renin kendisine karfı bealeditt 1y1 hlalere .ıeretin mevu bir mi.ıeret olmadılt 
-llvlemi .. '•. B. Markoviç, Yugoslav- ıalı&det etmektedir. tebarüz etmit bulunmaktadır. 
wuı .... Castel Benito, Deme ve Benina 
ya'nın. b6tiln koqulariyle sulhperve- Son harpte ananevt dU,manı Almanya- iialerinde bulunan tayyare filoları 
rane ve pyet dostane münasebetler ya k&r1ı tnırutere ile blrlqen İtalya bu neden dolayı ha~lanmadıklarını pek 
ldmneai ve bu münasebetlerin tam bir ittifak ~eaindedlr ki eakl araıdalDe ye· ili bilmektedirler. Çünkü ingilia tay 
emniyet bavuı içinde cereyanı için de Dlden k&VUflllU1tur. yareleri bu üalerl defatla ziyaret et-
pyretler aarfetmekte oldutuııu Uive miJlırdir. 

etmiftir. Ba rd iya'da ıtaıyan hava kuvetıer1. çok yakın 
Harici- nuın töalerine 1ayle de- umana kadar, blltiln kudretini. kul-

, - d lanmak huamunda pek u tevk göa-
vam etmiftlr: termlfdr. Bug(ln dalıl bütlln kuveti-

Yuplavya, bu politika sayesinde ı e) e J nl harp me:pdanına atmıı delildir. 
bugün birçok milletlerin karplapmt ngı JZ er Halbuki yunanhlann ltalyan orduau-
b lundup lilçUlklerl bertaraf etme- nu Arnavutluktan denize dökmesine 
ğ• muvaffak olmuıtur. mini olmak için elinden gelen iza-

h 1 k mt gayreti earfetmesi lbımgelmek-
mılrilmet, 26 afuatoa 1940 tarihli azır 1 tedir. Kezalik ingili.ı ordu.unun ital-

z greb beyanmmeaiyle. bu aiyaaetin yan tıopraldarında ilk bllyllk muvaf-
n sut neticeler verdiğini b6yilk bir d e d fakiyetine mini olmak için de ital-
memmmlyetle mtlpbede ettiiini bil- evresın e yan hava kuvetlerlnin bütün kudre-
dirmiıtir. tiyle ortaya atılmıt olmuı ll.ıımdır. 

Bundan '-••'- Yuıı:rnala ....... , b6..nk Elaaen İtalyan tayyareciliği adetçe 
._,.... •-- • 1- r.. Kahire, q a.L - Trablupıp 56Ulacle gerek Mııır'daki gerek Yunanistan • 

Bu hat, daha bundan birkaç etin evel ban 
noktalarda :varılmııtır. Himara'nm almmuı 
ita11anlarm, 7olu kapanmıı olan ut cenah
lamııa da1anmaaını etiçlewtiren Ye Yunan 
lnıvetlerlnin sahil boJ'llftca ilerlemesini ko
laylaıtıran bir lnıil olmaıtur. 

Dün İtalyanlar, Yunani.tan üze
rinde hiçbir ltaua laaliyeti 

göstermediler 

Yeni bir darbe 

Edea'in Harlci;re Nn•etine 
Atin•: q. a.a. - Bmni7et nezareti tara- aetirilmeai, ita):ranlU' içıie 

fmdan diln *tam nqredilen rnmt teblii : AmMUtlukta ••Şimali Alrilc.a'da 
Memleket dlhlllnde, din dllpnanm hiç· uirad&lan hezimet kadar mü-

bir ban faall7eti &iSrfUmemlıtlr. him bir hidiaeclir. Barclia mulıa· 

I . .J K. al / aM'a altmda bulunurken Eclen'ia 
fmya ır ı oe mparmonman tahai;reti7le ltal:ra'am .._ türlfl 

uker/erine maaja Poaitikaeı ela b....ı..a IODI'& .ı.ı .. 
Roma, q a.a. - Stefanf ajansı bllcD • ka altma al11111uıtrr. Çünkü Edea, 

rf10r: Noel :rortalan mtlnaaebeti71e kıra1 ...,_.. itaJ~ daha '"cloin-a 
fmparator kara, deDlz Ye han muhartple- kUTete da.yanan ital;,Mı politika.
üne apf1daki mesajı göndermit$İr : aı aleyhtarlarındandır. Siyasi ha.-

Aile W 'LıiM l.Si .. ~;:;.1 ::--,--13- mM'mn .... C- ....,. 
nllnde blltln fikrim n minnettar batırala de it.Jy ....... ıel.,jJle ......ı 
nm her zamankinden zi:J&de ıizin :vamıus: olarak &eçm.İft Muaolini ile tah· 
dadır. lati1ordum ki ılzlere karıı olan ma- aen lronuflDUf, zecri tedbirler m .. 
habbetiml söaterecek ve ıislerin kahra - aeleainde genit mikyuta meeaiai 
manhklannu:ı en hlr bir ıekilde J'iikaelte- &eçmİftir. Bundan dola.yadır ki 
cek olan aöılerim biltlln ateıleri7le ve he- fqist mahfillerde Edm'e karp 
Jec:anlari7le ıizlerin kulaklarmıza kadar büyük bir h11M11Det wırcbr. Ba 
ıetain. Sizler ki •atanın dlvetine icabet • husumeti halka telkin edea de 
derek karada, denlade ve handa barbet - bisaat f&fİlıt lid•ler ~. 
tini• n 111 daldkada da barbetmekle met- Nitekim Eden, ltaıl;ra ile lnCik• 
plelnlls. Kartımada harbe alitmıı bir re arumchıki mW...beıtl.,j b
dfltman ..,. fakat ılz lıbat edecekainla ki vetl•dirmek ve ihtilülan hallet· 
hiG bir manian biç bir mllıktll İtalJ'lllU- mek için Rama'ya aittiii •llıkit o 
sm i•reftl J'libeliılni chırdvauncaktır. Zllılll&fl 13 ;r.ldll' lt.aba'nm d~ 

Kara, dmls Ye haY& mııbaripleri, tıörlflliinfl :FllPMS Daçe tanfmdea 
lıtlkbalinln p.rlakhtnu tam bir itimat- aaTet aofuk karpl&llllllf •e E

la sizlerde psren lıltiln millet de, benim dea'in h ..... ihtillfmcla mata ...... 
ılbi, aiılerin ailelerinize en aamimt te - at bir tekil bulmalı üzere ,.~ 
memıllerinl söndermektedir. fı teldiRer reddolanmuttur. 

İtalyan 
mağlubiyetinin 

neticeleri 

Eden '' Musollıl 

komtulan Almanya ve ltaıya ile her Bardia cinrındald meHilerimld tabbe daki tayyare kuvetlerinden u.tiin bu· 
fınatta daha ııkı bir dostluk tulı et- için mtltemadiyen ıelen J'U'dım latalan ı. lunmaktadır. Bu üstünlük harek&tın 
mele sahtmıt ve iki tarafın eaulı le topçuniuaun faıılab bombarch.manmdm batl&n11cında ok!utu gibi bugilıı de 
menfaatlerine lıtinat eden bu dostluk baıka bJde deler bir ıe7 ;roktur. bire kartı Uç niabetindedlr. l.oadra: ..._ a.a. - SmıdQ Times ıu• 
bilhaua aon aeneler .zarfında gittikçe Bu vaiyet karpıında italyan tay• teeinde raadıiı bir mablecle, seneral lir 

Eden, Habefia ... 'la, 1ta1,._•. 
mn •uma Wabilmek iç.in 

ina'iliz Somali.inci.. Zeila Uma
ai7le, b-. ciYar Wr kmma Ha
betilıtea'a bır.kılmuını bile ka
bul etmİf, bu •yede h.ı.eflerin 
de ltal;ra lehine bazı feclakirl•· 
larda bq)analrileceiini ~lemit
t.ir. Fabıt Maeolini, lnsikere'nia 
kemdi karpsma bö:rl• aeaç bir di..,.._ Paclenneaiai ... ....., .. 

artan pratik neticeler doğurmuıtur. Orta - Şarlı İngİIİ2 lıaHlleri yarecilllfnin muvaffakiyetıialik tebe· D. Broftlris. ttalra'nm ati huimetiıda 
Yugoslavya. aynı amanda, komıuıu IHıtlıamandanamn maaiı bini i.ıah etmek mlltldlldUr. Talim n1aa oldutıuna .a71eine1rte.n J'Uwn& "57 

llacariatanla da umhnt mlnuebetler Kebire, q LL - Orta 1&rkteki inal - cGrmllt tayyarecilerin &zblt ile Wl le deYam etmektedir ı \. 
idame etmektedir. Us lnıYetlerl tıqlnımudam Omeral Va - derecede bensine malik bul11°manw- • Acaba 0 amaa Almanra •• ~- _ 

Kuallk Yugoalavya aulhperverane Yel'l llr1ır'dakl kıtaat& bir mesaj sönde - larının bunda Amil otmuı bulunman tır T a.ı, ltab'a'mn, eöade bitaraf kalarak 
ft ulapca hattı hareketi uyeainde rerek noel mllnuebetl7le tebrik Y• temm- ihtimali vardır. Bundan bqka ileri menfi YUIJ'ett• bir mahaam b1mnmm fa. 
tonuna ermek tlsere olan bu sene .zar- nilerini bildlrmiıtlr. hatlardaki tayyare meydanlandda il bir lllllttefltı nslJ'etine sesmeeind• ._ 
fında Ruya ile de yeniden dostane General m ... jmda 167le demektedir: icabeden tamiratı· meharetle yapacak rade Almaııra"nm itin• randıtı bnutuı-
mflaaebetler teaiı etmeie muvaffak Bu HııeJ'i ktikbale emııl7et, mul7e -.e ve bu meydanlan iyi bir halde bulun- da bulmıdatuma her uman MIJ'leaıi.Um. 
olmuıtur. hale de iftiharla bı&karü bitlrebllirls. Ke- durlbllmek için Ub:umu olan tertiba.- Bu ıaretle, Alman,.a'J'a kartı tatbik edilen 

Harici ticaret uhaıında ıiyasf mu- aallJr lnslliz mllletlnin muvaffakl7etıislU. tı alacak kimselerin iyi yetittirilme- ablak& klfi derecede mlleuir olmu1or Ye 
. ler kart11mdakl cearet Ye sebatma Ye bl- i bu h t-'-i t kit&' i i tan-

vaffakiyetlere milva.ıl muvaffakıyet- tün imparatorluiua bliriJ'etimlai Ye ana _ m 1 ve usuı - et tın Y mıalıtaç olduiu birçok inalseme Ye erulı 
ler bydedllmittir. İtalya ve Almanya nelerimlsl tehdit eden teca-ritz 99 tebli • zim edilmemiı olması da miimJn1ndUr. bitaraf ltalra llmanlan ftlrtnl1le Alaıan
ile YuıoeJavya aruındald ticari mil- keler kartıamds naal bir mukabil hamle- Fakat btltUıı dii~ iaab tars .arından ,..,. slreblliJ'ordL 
badeleler muhtaç oldutumu mahlul- de bu11111Chatuna baka(ak ela Htlhar edebi : daha doğru bir inlı tekil vardır ld 0 • ttaıra'nm barbe ıfrmeeindenberi Al • 
lerin ve batta iptlclat maddelerin it• llris. da italyan kuvvci mantviyesi:ıln kırıl· manra ba aYUttaJı kaJ'betmtıtir. Bana_. 
halini teaQn etmiftlr. Orta 1&rkta )alana, istibdada n .-... m•t oJmuıdar. bıbU bsaııdıiı ıq, ora ._ dc:-anm•eı • 

Bu auretle mlW aanayiimi.ıin f aall· te kartı barbedea miltteflk lnn'etl• de mn kı7metl meçhul bir mltteflk olmattv. 
yetine devam etmesi temin edildiği bulunmaktadır. JM btlılll .. llft ,_ Ba la7met bqtbı belli olmattar. 
cibi milhim ve .zaruri ipticlat madde- H~r Fraua, PolODJ'& ve Çekollonk • • ltalran baimetbün bir mlltareke Yl7& 
lerin tedariki garanti de edilmittir. :va. ıısl sellmlana. askerimi d..,.lklsl mtlfkil bir aullı ile neticelenm•i bekleae-

Nazır harici ticaret aahuında hü- Çok eskiden teala ettlil demokrallJ'i • P bllecell slbi bir ihtilll ile Ye 7Üllt bir al-
• 1 Ye bliriyet pnaaiplerinl mldafaa ederkaa 

lriimetçe mf edilen gayret erin dahilt diifmana mtl-ir bir darbe indiren ceear lledhrıler man l9tUl11 ile de nfha7ete ermesi mim • 
vasiyet llı:etinde mlleuir olduğuna da mUtteflklmts YllDaDlatan'ı da •llınlana. •ı ktbulllr. Ba fstfll u colr bir mabY .. ete 
ilan etmiı ve uıl dablH ıiyuete Herkese, ıesmittekl slhıler iGln hara- Atlna: •4- LL -Atına ajansı blldlrl191': mana blabilecetl slbl lılcblr anab•-• 
ıeçerek Sırp • Hırvat anlqmasının retli tetekldlrlerlmf Ye iıtfkbal için de m Bittin 1Uetel•, Tlrk bdmlarumı, ltal- te alnmadaa da tatbik mnJı:Hne hala • 
dahilf bllnnmıya bllytlk mlkyuta IJ'l temennilerimi nnanm. Nihal afere 7anlarla harp ed• Yanan ukerlerln• he- bWr. AlmaD1'&'dan, Brenner fatllııametta -

memitt •• lumutt... 1932 ....._ 
aiadeaberi, Ceaewe'de çal...-, 
Sun plobiati :rapdııbn, Ol'&J"& 
be:rnelmilel bir inzibat 1-'Yeti 
aönclerilmetini t..U. eden, Yu
ao.laT:Fa ile Macariatan anumdıa 
çlkaa ilatilüı, Cenevre luıaali;rle 
haıle muvaff.k olan böyle bir 
diplomata k&r11 ;rapılan düriitt 
•• aoiuk muameleJi .-..ı-, 
"yamun Lord Greri olmaia 
....... bir ,.ı..i;reti slcendirip 
~ heuplı bir hareket 
detildirl" demitlercli. Ba aösün 
ne kadar baıkb oldup b..- an
lqı ........ Çünkü Muaolini Eclen'i 
o •-•ndanberi lıaJ'belmiı '"'1ma-
...a.ıta " bakikatea he.apb bir 
hareket ,........,,. oldajuna U.. 
pM etmeldedir. Gene fatiatler 
o aindeaMri Eclea'e bqı düt
IDllılldr. Çlnkü tefleri Ö7le iN
mİftil'· Banclan dola)'I da Rama
d.W Eden otellnha İlmi bile Pa
ndilo':ra çen'İlmiftİI'. 

yardım ettiflnl töylemlftlr. kadar beraber mctcadele eclecelis. O da, cll7eler ıhdermekte oldlaldarmdan bahaet- den ltalra'ra sldm :rol, ctla'I bir mak&Y• 
B. llarkoriç aöslerinl f(5yle bitir- mldafu ettliimla preuiplere llyık bir mektecllrler. met kartıemda bil, katın pçllmell sor o- Edel Ye H• •selesi 

mittir: din,. kurmak için bllJ'i\k bir PJ'l'et ear • Ketia ıuetell, eselmle, 1611• d .. ekte • lan bir roldur. Ba ttJbu1a almua askerle- -----------
Harici aiyuetimi.ı aayeainde çok iyi fetmek lhım ıelecektlr. • dlr : rinln daha mlleait bir seçlt aramalan mel-

neticeler elde etmiı bulunuyonıa. Bu- Ba prensipler, lılriyet, hakikat, nlı -.e • lCadm Ye eıltek l>tlttlıi Tilrklerln. Yanan lnısdıar. Ba rol da TMera :rolndar •• 
..n .. 1-n bevn•Jmilel vuivet Yu-1-- blanilni7et pnaafplerldlr.• orduana brp dQJ'daklan muhabbet tea- llııllarrir, ba takdirde, fraıms•·- Al-•--•u ı - 1 

•--• Akıcleala ac.•n•a11 batlnımandw a • ._..., 
ya'ya Avrupa'da hakkı olan mnJdl te- mini Camaln•a• ile orta l&rk iqllls b&- hllrlerlne plılt o1maktQm. mann ile llblrlili rapmau bakim oW. 
min edebilemir için aym lıtlbmette Ya ftYetlerl bqbpwManı ... aw...U • YaanlıJır, ~bir - naıılııkllk et- .... .e,lmıekte ... Hltler'bl ba nretle, 
pyretler Arfına denm etmemizi 1- J..oııpıoro tanfmdaa .. aım ...ıcte me- m-.ıaır. Z- pllnce, mlaHttar • ~......, ..... -1• ..-.. ~ 
mir bldlmmütadlr. aaJlar ~· .............. '81111!1. • ima ........ 1 

1931 MDeeİllcleab.ri Ecl-'ia 
ha7M1 lllİileamH Urp 

miicaclele ile ppniftir. Aım ... 
-- il lrbm....ıwe ı-ı 
Ho.re ile ı.....ı•m mtıı.-.. 
• .__, .... ,... .......... Wdl-......................... 

Amerika' da· 

Günde 500 tayyare 
imal edilecek 

Ne'YJ'Odtı 94- LL -Ameribn endüatrld 
daimi meclim reialliine intihap edilen ve 
Amerika IKi reiılerinden ea nüfuluaıa o
lan B. llurph7, reı.tcilmhur Runelt'e bir 
plln arıeclecektlr. B11 plln maciblnce Am~ 
rika'da her ıtln 500 harp ta1rareei rapıla
caktır. 

Bu haberi nren Dall7 llall'in Nn;rorfr 
muhabiri tanlan lllve edi10r : 

" Tamami7le baıırlanmıı olan ve fakat 
birçok nClktalan sizli tataluı bu plln tat
bik• konulduktan altı a7 aonra sbd• 509 

1 tanare :vapılabilecektir. Bu altı a7 icaı,.. 
'den tesisata talıai• obmac:a.ktır. ,. 

tir. Çünkü bu teklifler, mütec. 
vizin müküa.tlandrılınuı eeuı
na i.tinat ediyordu. ı.. .... ı, lllef
bur olll'D İtalyan do.tlaiunu imi· 
lanank S..uel Hoare'u da kea,. 
cliaine baflaaut Ye ital;ranlara 
habefliler h..-ma bazı feclak8. 
hldarda lnalamnuttur. Bu pli.na 
ıöre, ital;,U1 • hahef hudaclanda 
bazı tuhilıler ppdaaıık, ltalya. 
:ra itleti1mek üzere ~ bir böl
ae Yerilecektir. Bu teklifte Adıa 
tehrinin •• buaaala Eritre ara.
undaki Aaame mmtaıkumm 1-
talya')'a Y•il..- kMNJ ohm· 
maktadır. Geae laplt .... n Fran
sa Danakil böla..mde ut.k bw 
hudut deiifilditine de itina etı
miyeceldercli. ICı,met•iz bir çöl• 
den a...Jca bir 191 obn.,.. Osa
den de ital;raa Somalieiıne baila
nac:alr.b. Fabı Lanıl'le, Semuel 
Hoare'ua laabetler ıa....bma bol 
keMdea ..-.wderi 197ler bile· 
Mmoliıai tarafJDdaa bhul eclil
....m,tir. Çünkü ltal:ra'nm ..-. 
aadı qikirdır. O Haıbetiataa'ı t.. 
mamiJle ;r1ltmiık ,i.temeldeclir. 

ilk Biciye naıulllı 

letke 



• 
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Ka { d r? 
Kar incecik toz gibi ynğar, lapa lcrdc yağmur yağınca herkese hü

lapa yağar, parçaları daha büyük zün gc!ir de kar yağınca şehirliler 
olursa kut başı knr derler. Bunla- köylüler gibi keyiflenirler. 
n herkes bilir. Fakat, kar ne türlü Sonra, haVldaki elektrik iyonla
yağarsa yağsın, suyun donmasın- nnın değişmesi. Kar yağınca hava
dan yani mayi ha!deyken kri~aller daki iyonlar çok dcği§İrler de onun 
(men§urlar) halınc gelm~ınden için insanlar kardan hoşlanırlar. 
h.aaıl olu~: ~.sıl mesele hu krıstalle· ı Havadaki elektriğin karla çok de
rın ka~ turlu ol~asında<lır. ğişmesi de pek doğru. fakat elek-

Bu ışle çok ugraşmış olan kutup triğin nasıl değiştiğini tayin etmek 
•«;Yyahı m~hur Skorsby, ~a~~ .~e~: knıbiJ değil: bazı zamanlarda ınüs
kil eden knstalle:dcn 96 tur]u~u?u pet, bazı zamanlaı-da· menfi ve her 
aa~ıft~. Halbuk! k8:rı~ tc;.kıbın- vakit az yahut çok. Halbuki hava
dekı wkrıst°:I _şekıllennın yuzlerce da elektriğin insanlar üzerine tesi
old!ıgunu ıd~ı°: edenler d.~ var~ı~: 1 ri müspet veya menfi olduğuna, 
~arm terlubınde kaç !uz. turlu iyonların miktarına göredir. Bunun

krıstal oluna olsun, netıcesı aynı la beraber ne va.kit kar yağsa in
kardır, Onu s~kı§~~rm~a . kar topu sanlara iyi gelir. 
olur, demeınelı. Çunku hır mn.dde- . 
nin mayi yani fcicilsiz bir halde ol- Şu halde k~rda ınsnnlara fay~a 
masiy]e kristal §ekline girmesi ara· veren başka hır has!L\ var deme~tır. 
~ında pek öncırJi bir far.k vardır Bunun da karın yuzlerce şekılde 
hayat farkı... • ı kristallerden, hücre hayatı değilse 

B
.. "k p .. 'l'md . . de, ondan bir derece daha aşağı 
uyu • astor. 1 1 e tetk:k~crı· hayat şekillerinden mürekkep ol • 

ne başladıgı vııkıt hayatın knstal 1 masından ileri gelmesi ihtimali var· 
teklinde başlamı§ olabileceğini dü- dır 
JÜnmÜ§ ve bu i§i hallebneğe koyul- • 
muştu. Fakat hocası Biyo talebesi Kar altında kalan ekinlerin da-
kadar cesaretli olamadığından onu ha bereketli mahsul vermesi de 
bu işten vaz geçirmişti. Pastör ho· yalnız, kar tabakasından dolayı 
casmm &Özüne uymayıp da kendi Ü§Ümemekten değil, karın kristal • 
fikrinde sebat etseydi onun dehası !erinden bir derece hayat almaaın
mikrop i]minclcn daha derin ve da- dan olsa gerek. Bu fikirler şim
ha geniş olan hayat ilmini bir dere- elilik bir nazariyeden ibaret. Fnltat 
ce daha aydmlatır mıydı, bilinmez. hakikat çok defa naz r.iye halin
En hayırlı işler meydana gelmiş o- de görünmiye başlar. 
!anlardır, demek daha doğru olur. 

Mikroplardan daha küçük olan 
ultra • virüslerin tetkik edildiğin -
denberi Pastör'ün ilk düşüncesin· 
de haksız olmadığı hissedilmekte -
dir. Çünkü bunlar da mikroplar gi. 
bi canlı oldukları halde onlar gibi 
birer hücre halin<lc değil, kristal 
9eklinde görünürler. 

Karlar da kristal §eklinde olun
ca., İnsanın zihnine tabii olnrak bir 
§Üphe girer. Demek ki kar, yağmur 
gibi, bayağı su gibi cansız sayılan 
bir fCY değil, kendisinde hayatın 
bir şekli buhuıan bir cisimdir. Bu' 
türlü düşünceye devam edilirse in
aanm zihni pek uzaklara gider ••• 

Şimdiki halde karın kristaller
den teıekkül ebnes.inin bir netices.i 
insanların sağlığı Üzerinde görülür. 
Kardan önoe çrkan fırtınadan her- 1 
kes az çok sinirlenir. Fakat fırtına 1 
nm arkasından kar yağmıyn başla
yınca herkesin keyfi gelir, hele 
kar boloa yağıp da yerde knhn bir 
tabaka halinde birikir, üzerine bir 
de güzel güne§ açarsa insanların 
keyfi büsbütün artar. 

G. A. 

Kırıkkale'de biçki ve dikiş 
kursu 

Maarif Vekaleti, Kırıkkale'de bir 

biçki - dikiş kursu açmağa karar ver
miştir. 

BUGÜN 

ULUS Sinemasında 
!<.ılıciyle bir tarih yazan •• 
Kudretiyle bir devir yaratan .. 
Cesaretiyle zaferler ka:zandı-

Vatan urtaran 
rs an 

Yeni TÜRKÇE Kopyesi 

Dünyn ainem cılı·ının iz, 

rakipsiz filmi .. Su gibi milyon
lar akıtılnn cihan taheseri .• 

Baş Rollerde 

EROL FLYNN 
Olrvia de Havilland 

AYRICA: Tayyare ile gelen 
• harp jurnali 

Seanslar: 14.30 - 16.30 • 18.30 
ve 21 de 

Telefon: 6294 

• u ı.; u s 25/1271940 

Ekonomik meseleler: B. Eden'in 1 ngiliz ) ( RADYO 
ordusuna 

. 
mesaıı 

Avrupa'nın büyük eksiği: yağ 
TÜRKİYE 

Londra; 24. a.L - Harbiye nazaretinden (Radyo Dltuzyon Postalan) 
ayrılması münıtsebetiyle B. Eden, lmpara- TÜRKİYE ANKAR 

Dr. //hami M ASAR torluk kuvetleri genelkurmay reisi general Radyosu_ Dalı;n UT~nluğU 
Avrupa'nın büyük eksiği yağdır; Avru- k1ltılır. Dill'e gönderdiği mesajda, Hitler'le görü- 182 Kcs./120 Kw. 

· • h d k • b · 1 1648 m. 
Bazı Avrupa memleketlerindeki senede - v 

pa yağ ihtiyacının yüzde 50 ıini Denizaşı- lecek nıhaı esapta or unun atı ır ro 

1 

~1 .7 m. 94.~5 Kes./ fiO Kw. T. A. p 

n memleketlerden ithal etmek mecburiye- adam b".;lına yağ istiblakini aşağıya derce- oynıyacağına işaret etmiştir. 19.47 m. 15195 Kes./ 20 Kw. T. A 
tindedir; bundan dolayı her harp esnasın- diyorum: B. Eden, harbiye nezaretinden ayrılmak- ı ÇARŞAMBA : 25. xıı. ıg4o 
da, her iktısadi muvazenesizlik neticesin- 5J ı d d • .. ü · h t "kt h 
de gıda maddeleri tahdidi mevzuubahis o- ı:: :ii a uy ugu teessur ız ar e tı en ve a- 8.oo Program ve memleket saat ayarı, 

•tıo ·- ·- ·- zlrandanberi ordunun yeniden teçhizi için 8.03 AJ"ans Haberlerı· , 
!ur olmaz yağ ön planda bir rol alır. "' .ı.: "' .ı.: ~ ::ı 

Memleketler :>.. ~ t'!. "" - ::ı sarf edilen retin gayretleri hatırlattıktan 8.ı8 Mu· zı' k : Hafı'f Program {Pi.), 
Avrupalılar, bilhassa Avrupa'nın oima- ~ :-5 o - - ..c 6 " 

lindeki soğuk memleketlerde oturanlar ~ .;i ~ ~ ] ~ ] ~ sonra diyor ki : 8.4519.00 Ev kadını - Yemek listesı , 
bizden fazla yağ yerler. Danimarka 9,4 19,5 28,9 H Nil ordusqnun batı çöllindeki parlak l u.30 Program ve memleket saat ayarı, 

Mevcut gıda istatistikleri içinde en ek- t ·ı zaferi, ç~k sa. bır.h gay.r.etlerin ve keza h,am- 12.33 Müzik : Karışık şarkılar, 
ngı tere 11,4 6,0 17,4 _ f d M d 

sik olanlar yag sarfiyatını gösterenlerdir; Al le ve curetın ılk muki atı ır. ısır an 12•50 Ajanıı Haber'cri, manya 7,5 5,6 13,l 
diğer mahsuller s~node bir kere kemale e- B 1 "k 8 2 dönüşümde, Ortaşark ordusunun muvaffak 13.05 Müzik : Şarkı ve türküler, e çı a , 4,5 12,7 
rerler ve bunların miktarını tahmin etmek Hollanda 6,3 5,4 11,7 olması için icabeden bütün vasıflara malik 13.20; 14,00 Müzik : Radyo Salon Orkeıt .ı 
mümkündür. Halbuki bir köylünün her gün olduğunu size söylemiştim. Btı vasıf Afri- rası (Vıolonist Necip Aşkın idare -
elde ettig" i tereya~ ve hayvan kestikçe Kültür itibariyle daha geri memleketle-

ı> • d • ka'da kendini göstermiştir. Bir g-ün gele- sinde ) : 
kendine kalan domuz yağı, kuyruk yağı rı e nazarı it!bare alarak umum Avr'llpa 

ğ • "hl"k" · d d b h cek kendini Avrupa'da da gösterecektir. ,, ı- Tschaikovsky : Serenad Valsi, gibi hayvani yağlar hakkında yürütülen ya ıstı a ını sene e a am aşına ayva. 
tahminler pek umumidir. Buna rağmen el- ni yağlar dahil olarak 13 kilo kabul eder- 2-Schettino : Juarez ( lııpa.nJol 
de yağ sarfiyatı hakkında bazı adetler var- sek Sovyet Rusya hariç bırakıldığı tak.dir- marşı), 

ılır. de nüfusu 400 milyon olan bütün kıtanın J 
Mesela memleketimizde fakir şehirli ta- yağ ihtiyacının 52 milyon kental olduğunu Siyam - aponya 

3- Jos. Gung-'l : Vals, 
4- Fıscher : Tatil günleri, 
Program ve memleket saat ayan. 
Müzik : Oda musikisi (Pi.), 
Konuşma : (Dış Politika H5.diH • 
!eri), 

bakanın 3,5 kilosu çoğu kuyruk olmak il- tespit etmiş bulunuruz. Halbuki Avrupanın ı8.00 
zere hayvani yağ, 6 kilosu zeytinyağı ve istihsali çok eksiktir: 1934 - 1938 vasatisi dostluk anlaşması 
diğer nebati ya&lar ve 2,5 kilosu sadeyağı Sovyeı Rusya hariç istihslil rakamları şun- ~8·03 

laröır: . . . ı8.3o 
olarak senede adam ba&ına 12 kilo kadar T k 24 1 t hb t d ! 

J 5 ·ı k t 1 w o yo, a.a. - s ı ara aıresı 
yağ sarfettiğini biliyoruz. mı yon en a tereyag 

. . _ . reisi, Siyam ile Japonya arasında ak- ı8.45 Şehirli zengin tabaka sarfiyatı varidat 7,9 mılyon kental zeytınyagı (Akdenız d'I dd k .. h l d'" 
·k d ğ · . k memleketlerı') te ı en ve .mu sa .a . nus a arı un 

1 
ıg. 15 mı !arına göre e işır ve gelır arttı ça 

Çacuk saati, 
Çocuklar için müzik (Pi.), 
Memleket saat ayarı ve Ajans H .. 
ber!eri, 

sarfiyat d:t artar. 2,5 milyon kental diğer ne-bati yağlar Hongkong da teatı edılen dostluk mu- 19.30 
Köylümüzün yağ sarfiyatı ise pek deği- (başta koza ve keten tohumu olmak üze- ı ahedesi hakkında beyanatta bulunarak 

şiktir. Zeytin istihsal mıntakalarında se- re kenevir tohumu, pamuk tohumu, soya ve akit taraflardan biri bir harbe girdiği 19.45 
nc<le adam başına 10 kiloya kadar yükse- yer fıstığı) takdirde diğer tarafın mütecavize ve- 20.15 
len istihlak Karadeniz mıntakasının ve Buna bir mıktar d:: h:ıyvani yağ ilave ya mütecavizlere hiç bir yardımda bu- 20.45 
Orta Anadolunun bazı yerlerinde 2 kiloya edersek umum ıstı.ıı; ı ı.cr h:ılde 30 mil- lunmıyacağını söylemiştir. l ızı.ıo 
kadar •düşer. yon kental etrafıud .ı .! ınsır. İstihsal o- Muahede beş sene müddetle aktedil- 21 .25 

Bütün memleket şehirli ve köylü vasa- lunan yağın bir mikt-· · hLllıası;a Aimanya'- miş olup iki memleketi alakadar eden 

Muzik : Fasıl Heyeti, 
Radyo Gazetesi, 
Miızik : Geçit konseri (Yeni ıester). 
Konuşma. 

Müzik : Yeni Şarkılar, 

d 'd k ıı • b r· 2 ı.45 tisi adam başına senelik sarfiyatın . a. sanayı e u an.ldı•ı:ı ve u sar ıyatın 1 istihbaratı, iki hükümetin biribirine 
2 kilosu zeytinyağı tıç~nde bulund~gl~kmudz !har~ esi nhasırbn~a ~lr;- 1 bildirmesini ve lüzumlu istişarelerde 'ı 

Müzik : Riyaseticlimhur Bandoıw 

(Şef : İhsan Künçer), 

ı kilosu diğer nebati yağlar ıgı ve yemsız ı o ayra.ı.y e a ın ı a· b l 
1 

. . 
2,5 kilosu sadeyağ ve tereyağ nındanberi Avrupa istihslilinin gerilediği u unu masını da derpış etmektedır. 

ı- Blankenburg : Mar:ı, 
2- Albert V. Ketelbey : Chal Ro
mano (Uvertür), 1 kilosu kuyruk ve içyağları de nazarı itibare alınırsa yazının başında 

olmak üzere takriben 6,5 kilo olduğunu söylediğim gibi Avrupa'nın yağ ihtiyacı
tahmin etmekteyiz. nın ancak yüzde 50 sini bizzat temin ede

Sovyet Rusya hariç istihsal ve ithalat mik
tarlarını aşağıya dercediyorum : 

3- Charpentler : İtalya intibaları 

(Beş parçalık Senfonik Suit), 
Avrupa'nın Akdeniz havzası memleket- bildiği meydana çıkar. lstihslil İthalat 22.30. Memleket saat ayarı; Ajans Haber

leri; Ziraat, Ee:haıu • Tahvilat, Kam 
biyo - Nukut Borsası {Fiyat), 

!erinin yağ istihllikleri karakteri bizimki
ne benzer. Buralarda oldukça fazla zey
tinyağı sarfedilir. Meselli İtalya'da bunun 
miktarı adam başına senede 4,7 kilodur. 

Daha soğuk bir iklime malik olan şimal 
Avrupasında ise hem istihllik miktarı ar
tar hem de zeytinyağı ehemiyetini kaybe
der. Buralarda salata yağı namı altında 

sarfolunan zeytinyaılı ve pamuk veya di
ger yağlı tohumlardan iıtihsal olunan tas
fiye odilmi1 mayi yağ miktarı çok azdır. 
Buna mukabil tereyağ nrfiyatı yüksek-
tir; tereyağ bilhassa taze şekilde ve ek
meğe ıürıilerek yenilir. Bunun yanında 

bir miktar domuz yağı ve bilhassa .Mar
garin namı altında toplıyabileceğimiz ima
lathanelerde sureti mİı.hsusada hazırlanan 
yağlar sarfoluııur. Margarinin esasını hay
vani içyağları ve kemik yağları teşkil e
der, bunıı b\r ml"ktn.r da muhtelif yağlı 

tohumlardan elde edilen ve sunl 1Urette 
Hidrojenasyon uau!iyle ıertleştirilen ne
bati yağlar da illi.ve olunur. (Bunlara mem
leketimizde vejetalin diyoruz). Vaktiyle 
Margarinin yilzde 50 sinden fazlasını hay
vani yağlar teşkil ederdi, fakat son yirmi 
sene zarfında Margarin sarfiyatı iki mis
linden fazla arttığı için içindeki, deniza
şırı memleketlerden ithfil olunan yağlı to
humlardan istihsal olunan, nebati yağla~ 

nisbetl artmış ve yarıyı çok geçmiştir. 

İskandinavya memleketlerinde marga
rine bir miktar da ta~fiye edilmi' ve ko
kuım izale olunmu1 Balina ve diğer. balık 

Bu büyük eksiği kapatmak için Avrupa Yağlı tohum milyon kental milyon kental 
sulh zamanında mühim miktarda ithalat Keten tohumu 2,4 13,8 
yapardı. Her maddede olduğu gibi burada Yer fıstıcı 0,2 17,4 
da en büyük ithalatçı 1niiıtere idi. Kendi Soya 0,5 13,3 
istihsali hemen hemen yarım milyon ken- Kolza 2,4 0,4 
tal tereyağa inhisar eden İngiltere 2,4 mil- Pamuk tohumu 0,7 6,4 
yon kentalı Avrupa'nın liimal memleketle- Kenevir tohumu 0,6 0,3 
rinden olmak üzere senede 4-,8 milyon Ay çiçeği tohumu 1,0 0,1 
kental tereyağ 2,7 milyon kentah gene Av- Kopra 8,5 
rupa'nın oimal memleketlerinden olmak Hintyağı çekirde~i - 0,9 
üzere ıenede 3,5 milyon kental domuz ya- Susam 0.5 

22.45 Miızik : Cazbant (Pi.), 

23.25/23.30 Yarınki Program ve Kapanı~ 

Almanya'nın Bükreş 

elçisi değiştirildi 
ğı lthil ederdi. İngiltere bugün bu lhtiya- Koko 0,4 Berlin, 24 a.a. _ D.N.B. bildiriyor: 
cını denizaşırı memleketlerden temin ede- Palm çekirdeği 6,6 Hariciye Nazırı B. Fon Rihbentro· 
cek vaziyettedir. Fakat nakil güçlükleri Mecmuu pun teklifi üzerine Hitler, Baron 
dolayısiyle istihlaki tahdit etmiştir. bahııı· 7,8 68,6 fon Manfred Killinger'i Almanya'nın 

!ngiltere'ye ihracat yapan şimal denizi (Yukarıda ıeçen palmın çekirde- B 
1 k 1 · • b .. g· ı" d"ır.) ükreş orta elçiliğine tayin ebniş • mem e et erı ıse ugun yem azlığı dola- · 

ı A 'h'I .•. 1 k h tır. yrsiyle Orta Avrupa'ya mühim miktarda şte vrupa, ıt a ettıgı yuvar a esep B f K'll' . d" k d Al 
70 ·ı k" 11 - 1 d . . on ı ınger şım ıye a ar -bir ihracat yapacak vaziyette değillerdir. mı yon enta ık yag ı tohum an takrı- • p bo 'd k' l . . . d. 

Avruna'n•n •Ulh ................... ı.ı.---.'h--20 ( ,..;ı..,,__ ı..~ntal vali: is.lihaal e..._ manya nın res urg a ı e çısı ı ı. 
yağlı t~umlar ithal ederdi. Bu tohumlar derek açığını kapatırdı. Bugün ancak Sov- -~-B··-F 'b . -:· -h-~ -'3 

.... ~~-:.t 
R Tü k. 'd b" "kt 't yapan . a rıcıus arıcıye nezaretı-

memleket dahilinde iı;lenerek hem sınai yet uıya ve r ıye en ır mı ar ı · 1 k d H · · · 
hal" k . d' F k b 't ne a ıruna ta ır. arıcıye nezaretın-

b[ f 1. t 1 b d ğ k ld kt .. t yapaca vazıyette ır. a at u ı - d k d' . . b' 'f .1 r aa ıye o ur em e ya çı arı ı an h ll ih . .. d b' .. b'l '- e en ısı ne yenı ır vazı e verı e -
sonra geri kalan kıymeti gıda iyesi yükıek a t tıyacın yuz e ırını ı e aapıya- kt. 
posalar (kllspeler) hayvan yemi olarak maz. Elde mevcut ıtokların °da pek mühim ceB ıHr. L d" Alın , p . . . an us u ın an yanın rea-
kullanılırdı. Doğrudan doğruya yaf ola- olmadıfı ııöylenmektedır. ı.- 1 ·1· ~. ta • d'l . t' uvurg e çı ıgıne yın e ı mış ır. 
rak ithal olunan yalnız palm yağı vardır. Yazının başındaki cümleyi tekrar etmek _ _ _ _ 
Buna sebep de palının nakil esnasında bo
zulmamasıdır: ithal olunan palm yağı mik
tarı senede takriben 2,7 milyon kentaldir. 
Bunun haricinde yağ olarak ithal olunan 
diğer nebati yağlar miktarı azdır ve bu 
ithaUita mukabil küçük bir de yağ ihraca
tı olduğundan nazarı itibare alınmağa değ-

isterim: Belediyenin sıhi otomobili 

Karm insanlara verdiği bu key • 
f.in sebeplerini türlü türlü izah e· 
derlerdi. Bir kere kar yağdığı va
kit toprakla hava arasında, topra· 
ğm içindeki gazların çıkmasına ma
ni olan bir tabaka bulunması. Top
raktan çıkan gazlar bavadııki mik· 
roplara yem olur, insanlara da ze
hir. Onun için o gazlar çıkamaym- 1 
ca insanlara keyif gelir. "I;opraktan 
çrkan gazlann mikroplara yem, bi
ze zehir olduğu pek doğru. Fakat 
yollan kat kat taşlardan sonra bir 
de asfaltla dÖ§cnmi§ modern §ehir· 

~~-~t!:;~irı;::ı::ıii!!:iiZ:fZ::ı:!::lltilİİrZllm•~ I yağları da llbe olunmaktadır. Birçok yer
. !erde de margarinlere yağı alınmış süt de 

mezler. 
Yağlı tohumların 1934 w 1938 vasattsi 

Avrupa'nın en büyük eksiği yağdır. Hat
ta bu cümlenin $Umülünü biraz daha ge
nişletebiliriz. Avrupa yalnız yiyeceklik 
yağ için eksiklik içinde değildir belki ay
nı 7.amanda hemen diğer bütün iptidai mad 
delerden fazla, makina yağına da büyilk ih
tlyacr vardır; ve kendi iıtihsili bu ihtiya
cı tatminden çok uzaktır, 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Beledi
ye sıht otomobillerinden birini ücret
li olarak halkın istifadesine tah.sla 
etmiştir. Bu otomobil Tophane sıht 
imdat merkezinde bulunacak ve has
ta nakletmek istiyenler bunu tele· 
fonla bulabilecektir. 

SEV 
Kabahatlı, yaramaz bir çocuğun mahcup ve örkek ba
kıJlariyle ondan af ve şefkat dilenecekti. Zaten hayat
larını birleştirdikleri gündenberi Gizella'nın yanında 

daima bir çocuk olarak kalmıştı. Ona bir destek ol -
maktan ziyade, bir engel olmuştu. 1 

Böyle bir adauı sevilebilir_ miydi ? 
Böyle bir adam hlirınet bekliyebilir miydi ? 
Gizella'nın elan onu •evmesine ve onunla aHikadar 

olmasına hayret ediyordu. 

Bu saniyede karısından ziyade çocuklarından kor -
kuyor ve onlardan utanıyordu. Acaba çocukları ona 

bundan sonra da eski hürmet ve sevgiyi gösterecekler 
miydf? 

Kaç defa karar verdiği halde apartmanın kapusuna 

kadar gidiyor, iakat kapudan içeriye adımını atmak 
cesaretini gösteremiyordu. Nihayet dolaşmaktan bit -
kin bir hale geldi. Civardaki bir pastahaneye girdi. 

Kağıt ve zarf getirtti. Karısına birkaç satır birşey yaz
dı. Garsonlardan biriyle eve gönderdi: Onbeş dakika 
sonra Gizella geldi. Heyecanle ona doğru koştu. Boy

nuna sarıldı. Vilmoş'un, gözleri yaşardı. Gizella, boy
nunu bırakıp, ellerini yakaladı : 

- Haydi Vilmoş, kalk eve gidelim. 

- Gizella, evela şuraya otur da biraz konuşalım. 
- Evde konuşuruz. 
- Biraz burada otursak ne olur ? 
Genç kadın fazla israr etmedi. Kocasının karşısına 

oturdu. 
Vilmoı, geçirdiği ruhi buhranları, çocuklarından çe

kindiğini, hayattaki bütün emellerinin yıkıldığını, a
ğır ve hüzünlü bir sesle anlat~yordu. Gizella, onun söz
lerini dinlemiyor, yüzüne, hareketlerine bakıyordu. 

birden lakırdısını kesti = 

- Ne kadar zayıflamışsın sevgilim. Haydi eve gide
lim. Sana güzel bir yemek hazırlayayım. Karnını do
yur ve hemen yatağına uzan, vücudun dinlensin. Hem 

bir hafta yataktan kalkmıyacaksın. Çocukları hiç dü -
ıünme. Onların, baıından geçen hadiselerden haber -
leri yoktur. Seni seyahatte biliyorlar. Hem bilseler de 

ne çıkar ? • , Biz bir aileyiz ••. Hepimiz biribirimize 

1 Sinemacıltğın bu şaheseri ••••• Muvalf akiyelle devam ediyor ••.• 
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dayanarak, biribirimizi herşeye rağmen, severek ve sa
yarak yaşıyacağız . • . Sen, boş düşüncelerle beyhude 
yere kendini üzüyorsun . . . Çocuklar, tekrar sana ka
vuştukları için kimbilir ne kadar sevineceklerdir •.. 

insanların arasına girmekten çekiniyorsan, bunun da 

çaresi var ••• Hiçbir yere gitmezsin, bundan sonra 
yalnız ailen ve çocukların için yaşarsın • . • Zamanla 
herşey düzelir ••• Senin asabın sükunet bulur .•. İn
sanlar, günlük dertleri arasında sana olan öfkelerini 
unuturlar •.. Ve birgün, hiç farkına varmadan, nor -
mal hayata avdet ettiğini görürsün . . . Garı;on, he
sabı getir 1 Sütlü kahveni neden içmedin ? 
Vilmoş, zoraki bir tebessümle gülümsedi. Bu bir ka

dın, bir hayat yoldaşı değil bir ana idi. O, ruhi buhran 
lardan bahsederken, beriki sütlü kahvesini içip içme

diğiyle meşgul oluyordu. Çocukları da ıofra batında 
lUzumıuz gevezelikler yaparken, onlara da böyle ihtar 
ederdi. ~ütünüzü içiniz 1 Tere yağlı ekmeğinizi yiyi
niz 1 Fazla konuşmayınız 1 Gizella, tekrar ihtar etti : 

- Sütlü kahveni içmiyecek misin ? 
- Midem ağrıyor, ama, madem ki sen içmemi arzu 

ediyorsun .•• 

- Ne zamandanberi ağırıyor ? Yarın hemen bir dok 
tora gidelim. 

- Hele bir yarın olsun da ..• 
Gizella, ayağa kalktı. Kocasının koltuğuna girdi. 

Pastahaneden dışarı çıkardı. Vilmoş, birkaç adım at

tıktan sonra birdenbire durdu : 

- Gizella, sevgilim, senin arzularına muhalefet et

mek istemiyorum .•• Bundan sonra her emrine boyun 
eğeceğim •.. Fakat düşünüyorum .. , Çocuklar, beni 

daha bir müddet görmeseler ? .• 
- FaRat, niçin bu mesele üzerinde bu kadar duru -

yorsun, ruhum ? 
- Ben, bir baba değilim • • . Çocukların benim gibi 

bir babaya ihtiyaçları yoktur . • • Kt!ndi kendimden 
utanıyorum. Elimde bir çanta bile yok. Kıravatsız ya· 
kalığım kir, pas içinde • . . Ecnebi memleketlerden, 

ı;eyahatte~ dön~n bir insan evine bu kılıkla mı gider? 
Affedersin Gizella, seni yine saçma sapan şeylerle ü
züyorum ..• 

- Canım, dUşündüğün şeylere bak ..• İlitasyonda 
vesait bulamadığımızı, bavulları oradc bıraktığımızı, 
yarın sabah getir~ceğimizi, 11caktan kıravatını çözdü
ğünü ve trende unuttuğunu ıöyleriz. Yavrum, birkaç 
dakika evel Allah'tan bahsediyorsun, biraz sonra bir 
kıravat için telaşa düşüyorsun. Bu nasıl iş böyle ? 

- Haklısın, çok haklısın t Böyle bir adamla alaka
dar olmağa değer 'mi ? 

Gizella, güldü : 

- Bunu vaktiyle sormalıydın .•• • 
- Ne zaman ? 
- Yirmi küsur sene evel. Fakat, o zaman da bugün 

verdiğim cevabı verirdim : Evet, değer 1 
Erkeğin karşısında durdu. Gözlerinin içine derin, 

derin baktı J 

!!!Si 

- Seni bütün ruhumla sevdii!imi hala anlıyamaduı 
mı? 

- Beni mi? 
xıv. 

Vilmoş, evlerinin eşğinden adımını attığı zaman. 
garip bir ruh haletinin tesiri altında kaldı. Burası san
ki; kendi evi, kendi yuvası değildi de, hayatında bir
çok defalar misafir olduğu bir evdi, ve bu defa da kısa 
l.ıir misafirlik devresinden sonra buradan ayrılacaktı. 

Annelerinin çağırması üzerine, çocuklar geldiler, 
Babalarını, soğuk, durgun bir tavırla seUimladılar. El 
sıkışlarından, bakışlarından: herşeyi bildikleri anlaşı· 
lıyordu. Vilmoş'un gözleri dumanlandı. Gizella, titre

di. Vili, yeni yeni yatağından çıkmağa başlamıştı. En 
son o, geldi. Babasının elini sıktı. Yanaklarından öptü. 
Vilmoş, sapsarı kesildi. O da oğlunu öptü. Gizella, 

hayretler içinde baba ile oğulun karşılaşmalarını sey
rediyordu. Bu karşılaşmada iki düşmanın biribirleriyle 

mütareke akdettiklerini gösteren bir eda vardı. Her 
ikisi de oldukça yıpranmışlardı. Bir müddet için yek
diğerleriyle mücadele etmekten vaz geçmişe benziyor
lardı. Fakat, aradan biraz zaman geçtikten s9nra ne 
olacaktı ? Bu iki koca çocuk, yine kin ve nefretle do
lup taşmıyacaklar mıydı ? Oturdular. Fakat, bir tür
lü konuşacak mevzu bulamıyorlardı. Çocuklar, baba
larının kendilerinden gizlediği sırra hürmet ediyorlar 
ve seyahatı hakkında bir kelime bile sormuyorlardı. 

Gizella, bu öldürücü sessizliğe bir nihayet vermek is· 
tedi. Çocuklara, babalarının başından geçenleri anlat
mak ve onun şimdi, yavrularının muhabbet ve hürmet· 
lerine ihtiyacı olduğunu söylemek istedi. Fakat, buna 
cesaret edemedi. Sözlerini her birinin başka türlü tef· 
sir eoeceklerini düşünerk vaz geçti. En akıllı hareket, 
babalarının yorgun olduğundan bahsederek, çocukları 
odalarına göndermekti. Böyle yaptı. Hem, sabahleyin 
kendisinin de erken kalkması lazımdı. Görüşmek ve 
bazı direktifler vermek üzere bütün taşra mümessil -
lerini sabahleyin aaat sekiz buçukta matbaaya davet 

etmi1ti. 
(Sonu var). 



RESMİ TEBLİGLER 

Bardiya vaziyeti 

I 
karılmıt ve hanlardan bir tanesinin be~ 
va olduiu &"örWmllttBr. 

Deniz tayyarelerine de müenir isabet
li bombalar 'atılmıttır. 

21 ilklrlnun öileden sonra, donanma)'• 
mensup tayyareler, bir torpido muhribi 
himayesinde bulunan üç ticaret gemisin -
den mürekkep bir kafileye torpil atmak 
ıuretiJ'le hücum etmiılerdir. 3.000 tonluk 
bir ıreminin berhava olduiu ıröriilınllıtllr. 
6.ooo tonluk diter bir vapur da batınllDJl
tır. Bir tayyaremiz bu hareklttan dönme -
mi•tir. Kayıpların yakın akrabası vaziyet
ten haberdar edilmittir. 

NOELDE 
Papa' nın temennileri 

Hakkın 

1 Merhum Cezmi Erçin'in 
cenazesi dün kaldırıldı 

Milli Korunma 
kanununda 
bazı t6:diller 

Kabare, 24 a.L - lnıriliz umumi karar
sthınan tebr ıri: Trabluıırarp'te Bardia 
mıntakasında katalaramızın tabtidatı ve 
topçıı kuyetler mizin hazırlıkları devam 
etmektedir. Diğer cephelerde vaziyette 
bıç b r eıııt klık yoktur. 

kuvete Bu kıymetli maliyecimizin ve prof eaörün 

teeuür uyandırdı 

(Bqı 1 incı sayfada) 

zaferidir 
ölümü her yerde 

mahdut olan müeueMlere icabm• 
da birçok )'em vazifeler 'Vermek arıo 
hk hüıkümetia derhal yapacağı it
lerdendir. Bütün banlar yapılrr~ea 
göz önünde tutulacak ıey, hıdkm 
ve milli müdafaanın muhtaç oldu• 
iu b~ yiyecek ve riyecek .. ,. .. 
11m süratle t~arik ve tenidir. Ba 
itler normal zamanlarda aerbeet ie
tihaal 'Ve iatthlik pazarlwmda )'&• 

pılır. Devlet bunların bir kıammı 
olsım üzerine aılırken itleri sene 
aerbeaıt pazarda tecriibe.i artmlf 
kimaelere vermek zaruretini du)'a
bilir. Böyl~lerini deYlet bizmetiacle 
daimi vazifeai olanlar sibi kullan· 
mak mümkün dejildir. Onlar k ... 
eli bilıileri daıhilindeki bir takım 
itleri, fnk.aılide • ...,..,m devamı 
müddetince dmet emrinde ppıp 
sene ae..Oee.t pazwa döneceklerdir. 
Kendilerine 'Verilecek ücret, dolna
dan doiruJa ,...,. bilvuıta deYı.t 
hizmetinde daimi Y&zife alanlara 
Y.-ilecek mİldanD dqmda olacak· 
tır. Bu aararetlerle Milli Konma 
Kanununda tidill• yapılarak deY

İstila üslerini bombardıman 
Londra, 24 a.a. - Hava nezaretinin teb

liil: Dün gece ınıilia bombardıman tay -
')'arelera Boulogne, Dunkerque ve Os -
tende'i bombardıman etmıılerdir. Kezıwk 
Laıvviphaven de dahil olmak üzere, Rhin 
bavzaımdald sınai hedefler de tayyarele -
rımu n hücumuna ıığramııtır. 

Alman resmi tebliği 
Berlın, 24 a.a. - D.N.B.: ·Re mi teb -

lii: Evelce de bildirmit olduiumıuı üzere 
23 ilkkinunda aüratli hücumbotları tara • 
fından yapı an bir hareket esnasında ku
mandan ıremısi İngiltere'nin ıark sahili 
onlerinde ıo bin tonluk bir in~iliz petrol 
ııemısı ile 6000 tonluk bir şilebi batırmıı-

Bir tayyaremiz denize dutmü,tür. Mıi- tır. 
rettebatı elln bulunamamı11tır. Bu muvaff k yet, 6 muhrlpten teşeklı:ül 

Afrika harbi 
eden bir duşman himaye kuvetinin mevcu
diyetine ragmen elde ed lmişt"r. Muhrip -
!erle hucumbotları arasında kısa bir mu -
barebe cereyan etmi,tir. Biıtun hıicumbot
larımız -uılerıne donmüşlerdir. 

Bir denizaltııı ceman :ıs b n ton hac -
minde du man gemiıi batırmı,.tır. 

( Baıı ı. ıacı Hytada) 
nl ııaret eWkteu sopra ıımdl oldutu gibi 
harpten aonra da manevi aurette verilecek 
teaellllerln blllıuaa !aarpten dotan demi 
yaralan tedavi etmlye baaredllmeai icap 
ettlflnl aöylenıtlr. 

Papa •özlerine ıu suretle devam etmlı
tlr: 

K ndllerine heme.o her tarafta mllme~ 
sillerım vuıtaalyle itimatlarını yükselte -
cek birkaç söz yetlıtlrebllmlı olmakla bah
tiyar bulunduğum harp esirleri, benim en
dlıelerlmln en mühimlerinden birini teı -
kil etmektedir. 

Kahire, 24 a.L - lncili:ı: hava lruvetle
rinin orta tark umumi kararııahının teb ~ 
liif: diin Bardıa - Tobruk mıntıkası li:ı:e
rınde paptıkları tiarnut ketif uçuılaq es
nasında, ingilia avcı .tayyareleri, üç defa 
duıman tayyareleri ile karıılaımıılar ve 
dort d ıman tayyaresi düıürmüılerdir. 

B ngaai civarında Bennina n 22 kinu
nuevel gecesi yapılan hucum hakkında a
lınan mütemmim malilmata göre, Bennina 
tayyare meydanında bir hangar tamamiyle 
')'al1lllJf ve bir hangar civarında yerde bu
lun&D ilç dilemen tanarni tahrip edilmit
tir. 

23 ilkkinunda, agır bombardıman tay
yare1erimiz, İskoçya'nrn garp sahilinde 
Loch Linnhe'de toplanmış bulunan ıremile
re hücum etmi !erdir. ı:ı bin tonluk bir 
tilebe orta çapta bombalarla iki defa tam 
ilJbet vaki olmuştur. l)iger "ki büyük ti
le~e de orta çapta b"r bomba ile isabet va
ki olmuıtur. Ayrıca dort ıilep de pek ya
kınlarına dilsen bombaların infilakı ne -
ticesinde hasara ugramıetır. 

Papa bundan sonra esirler ve mUltecl
ıerle aileleri hakkında muhtelif memleket
ler nezdinde yapılmıı olan teıebbüslerden 
bahsetmıı. bundan ıonra bir aene evel a -
dalete müstenit bir sulh euaları hakkında 
yapmıı oldutu beyanab tahattur ettirerek 
bu beyanatın bugün de aynı tazeliklerini 
muhataza ettlklerlııl na.ve etmlıtlr. Cenazeye gelen ,eıenklerden hadan 

(Bqı 1 inci ıa7'.d•) 

Sark! İtalyan Afrikaıında Eritre'de Aı
ub civarında Tulumba iıtaıyonıına karıı 
pike hücumlar yapılmıt ve hedefe bir çok 
bombalar bırakılmıttır. Bu mıntakada ke
ıif açuılan da yapılmıt ve Rodezya tay -
pareleri, Sudan'da Gallabat civarında düı
man mevzilerine kartı muvaffaldyetli hll
cumlar papmıılardır. Bir çok ya~nlar 
ılkmıttır. 

Müselllh ke,lf uçuşları esnasında, bir 
çok trenlere mitralyöz ateşi açılmı,tır. 
Crea Yarmouth uzerine yapılan bir hücum. 
esnuında ehemıyetli bir tesisata bir bom
ba iubet etmistir. 

Papa bundan aônra, en iyi bir istikbale 
varmak için yapılacak tebeddülltı lstlh -
dat eden bugünkü mücadelede kilisenin 
ekseriya yekdl&'erlne zıt olan sistemlerden 
herhangi birine karıı partizanlık yapma
ıının mevzuubahis olamıyacatını aöyle
dlkten ıonra bütün milletlerin bugtlııkü 

mücadeleden daha ,yüks k bır fikirle çık
maları temennisinde bulunmuıtur. 

Papa bundan aonra hltabesine ıu yolda 
devam etmııtır: 

Cemıi Erçin yüıkıek tahsilini Mili· 
kiye mektebinde ikmal ettikten sonra 
Maliye Vekiletine intisap etmit ve 
burada ııraaiyle maliye milfettiıliği, 
varidat umum mUdilrliltü, teftit heye
ti reiıliği, tetkik heyeti reiıliği ve 
müsteıarlık vazifelerini liyakat ve 
kudretle ifa ettikten sonra Ziraat 
Bankası umum müdür muavinliğinde 
kısa hizmeti esnuında Antalya me· 
buıluğuna intihap olunrnut ve u 
sonra ~ni ibdaı olunan Ticaret veka
letinin ilk vekilliğini deruhte etmit

Tanarelerimizin hepsi llılerine d<Sn -
mitlerdir. 

• 
Libya' daki tayyare 

meydınlır1nın bombaJdımanı 
Kahire; 94- a.a. - Ortaprk'taki İngiliz 

.. va krletleri umumi kararrlhı tarafından 
4tla üpm nqredllen teblli : 
n llltk&Dww 22 Ukklzıuna ballıyaıı gece, 

Bincul dTarmda batlıca pardımcı baTa 
•eJdanlan olan Berka Te Benina tanare 
aeyclanlan bombardıman tanarelerimk 
tarafından ılddetle bombalanmqtır. 

Berb'da lnf11ülar otmq ve banprlar· 
da tlddetll paqmlar çJkmrıtır. Tanare • 
lerlmls, hedeflerinden uzalı:laıtılı:lan zaman 
hu yanıınlar bütün ~iddetiyle devam et • 
aelrt( idi. llrn meydamam prp lmmmda 
tlddetll bir lnflllk lıidilmiıtir. 

Benlna'da da yansınlar çıkanlmıı Te ln
fltıklar itidilmittJr. İki lwıcarm yandıtı 
ft lçtlDc8 bk lwıgann da ciddi nrette ha· 
ara alndıiı görlllmU,tür. Yerde bulanan 
tanareler herine ı6o metre irtifadan mit
N176slerle atet açılmııtır. Ayni gece boııı
barclıman tanarelerimlz Tobruk limanına 
•e aüert hedeflere bllcum ederek büyük 
.. iM' lb etmltlerdir. 

A'VCI tanarelerlmlz bütlln ctın devriye 
açatlan 71PIDıtlardrr. Ba açaılar esnaam
da diiımamn bir 8. 75- ta7J'•resi dlltiirill • 
mtlıttlr. Diter birinin de tahrip edildiil 
aımecfflmektedir. 

Cenubi Arnavutluk'ta, Krriri tizerinde, 
lnriliz bava kuvetlerine mensup doku av
a ıa171resl ile 50 dütman tanaresi arasın
da çolr ı ddetll bir bava muharebesi olmut 
tar. Adetçe bete kartı bir niıbetinde &aJ'lf 
oJmamıu ratmen. sekiz dfJtmaD tanaresl 
mabalıblr •rette dtlttirtllmllttür. Dlter 
~ dlltman tanareslnln de tahrip edllditf 
tahmin ohuunaktadır. Tanarelerlmlırden 

llffel b71Pttt. Ba tanarelerden birinin pi
lota puqtltle inerken dütman avcılan ta
nfmdan mltralJ'öz ateıine tutulmattur. Ba 
pilotamu paraıiitle inerken aldıtı yaralar 
neticesinde ölmiitttlr. 

23 ilkkinunu :ı4 ilkklnuna bailıyan ıe
« bava filolarımız Londra ile Manches -
ter'i muvaff•kiyetle bombardıman etmiı -
lerdir. 

Londra'da ve biltıuıa Manchester'de 
büyük ve küçiık bir çok yanırınlar çıkarıl
mııtır. 

Bazı (n&'iliz tayyareleri dün ırece, ce -
nubu garbi hudut mıntakasına yancm ve 
infillk bombalan atmı,lardır. Bu bomba
lar yalnız ehemiyetıiz maddi l\aaarlara ıe
bebiyet vermlttlr. 

22/13 ilkklnun ıreceai, bava muharebe
leri esnasında iki iııeiliı tayyaresi düıü -
rillmiıtllr.. Bir alman tanaresi dönmemit
tir. 

ltalyan tebli§i 
Roma, •4 LL - 900 ruamaralı rnmr t• 

ili: Trabluıgarp badat mmtakaaında. 
topçumuz, mevırilerimlae paldatmıı olan 
diitman zırhlı otomobillerine ve hilcum a
rabalarına kartı atet açmııtır. 

Bombardıman tayyarelerimiz, düşman 
•ı ••••l'li9,,. .. ,. .__...,. ~ 
ine Of'll fevlrallde muvaffakiyetll bir Jdl. 
cum papmıttır. Hava muharebeleri esna • 
aıııda, avcılarımız, iki Harricanes tana • 
resi dıiıürmiitlerdir. Tayyarecilerimizden 
bir tanesi, bir ketif uçutundan dönmemit
tir. 

Yunan cephesinde, bir çok diitman bil • 
cumları geri pllskürtülmüıtür. Düıman, 
büyük kayıplar kaydetmittir. Keıif hare. 
ketleri esnasında esirler alrnmııtır. Ganaim 
araaında bir mikdar mltralyöa ve tutek de 
vardır. Julia dal fırkası, bıı hareket esna
ımda yeniden bilhaua temayüz etmiıtir. 

Şarki Afrika'da, &adan budadu üzerin
de ileri mevzilerimize ,.Ulaıımya çalıpn 
bir mllfre:ı:e geri pllıkürtlllmüttlir. 

lsviçre 
geçen 

üzerinden 
tayyareler 

Berne, 24 a.L - Ordu genelkU&' • 
mayının teblifi: 

23 İlkkinun gilnil 1aat 21 e doiru 
garp iırtikametinden gelen buı ya
bancı tayyareler Yura üzerinden BA· 
le ve Rheinfelderı'e dotru uçmutlar· 
dır. 

Muhtelif ,ehirlerde ve bilhusa 
Bienne, Soleure ve Bile'de alirm ip· 
reti verilmiştir. 

Yeni nizamın esu ıartıan ıunlardır: 
ı - Şimdiki "'halde mllletlerl blrlblrln -

den ayırmakta olan kine kartı zafer ve 
bimıetlce bu kini mlltemadlyen takviye e
den zlstemlerden ve uaullerden feragat. 

2 - Bir yük gibi entenıuyonal hukuku 
ezen, her tllrlü samimi anlaımayı lmkAıı -
111 kılan ve aulh preruılplerlne ve mllletle
rln bllhaaaa yauyana Y&f8.Makt& olan ku
vetll ve zayıf milletlerin oruıuz birlikte 
emniyet içinde yqamalan lmklnaız pakt
lara hllrmet edllmeaine Ir.artı ebedi bir ha
U teıkil eyllyen ittmataızhğa kartı zafer. 

3 - Hakkın eauını menfaat teıkil ettı
llnl ve kuvetln b&kt&D Uatün olduturıu 
bUdlren teH kartı aafw. Bu preruıip, bll
h&IU aulhperver uaullere ananevi adakat
leri ve yabut d&ba u lıarp kudretleri do-
1&7UIYle dlferlerlnt karfı harbetmek la -
temtyen ve yabut harbedemiyea milletle -
r1n aleyhine olarak bütün entenıaayonaı 

mnnuebetlerl latlkrarsı& bir bale sokmak-
tadır: 

Kaamaflh bundan cebir ve flddetıe te
cavüze uğrıyan sarih hukukun müdafaası 
.............. ,il lııılrili'r· 

6 - DUuya ekonomı.a aahlıında mevcut 
&Dlqmulık nüvelerine kartı zafer Ye her 
devlete her aınıftan tebaaaına makul ba • 
yat ıartıarı temini için llzım selen vaaı 
talan verebilecek btr anı.,mıya varmak 
üzere, garantilerle tevzin edllınlı ileriye 
dopu faaliyet. 

G - Sotuk bodblnllte kartı zafer. O 
hodbinlik k1 kuvetlne ..Uvenerek korkma
dan, yalnız dtTleUerln ıeret ve hlkimlye
tınl detti fakat vatandaflann dotru, a&l
lam ve disiplinli hl1rtyetinl d\ kolayca lh
We st~ektedlr. , Bu hodbinlik sUınlyetı 
yerine, • hukuk! ve ekonomik aamtmı b1r 
tuanllt ve muhtariyetleri ve lstlkllllerl 
temin edilmlf milletler araaında, lllhl ka
nunlara uygun olarak k&rdeıçe bir 1f blr
lltı konmalıdır. 

Bu harbin aotuk hakikati içinde al· 
11.hların sUrUltU.U devam ettikçe, huku· 
tun yeniden teal•I yolunda mUabet her
bangi bir harekete ihtimal verllemeL Fa
kat, bıı hakların tanınmuı lehinde blr 
preruılp deklaruyonu yapıJnıuuıı temeD• 
nı yerinde olur. T& ki bluat mevcudlyet
lerlnl ve yahut faaliyetlerinin serbestçe 
lnkiptını yok edllmiı tel&kld eden ve ,.. 
hut tehdit altında sGren bunca lruıUWl 
h yecam ve acı hlaalyatı teskin olunabll· 
alD. 

tir. 
'Bu mühim vazifede de mühim bap

ı:ılar göstermekte olduğu bir ıırada 
hastalık kendisini fazla hırpalamıt ve 
11bhi vaziyetinin vehameti karıııında 
Ticaret v~kaletinden ayrılmağa mec
bur kalmıştır. 

Maliye ve iktıaat sahalarında derin 
bilgi ve vukufuna inı;imam eden ge
nit tecrilbeıi dolayııiyle merhum ça
lıttıfı bütün müesaeaelerde daima ku· 
vetli ve dürüst fllhıiyetiyle temayils 
etmit ve muhitine kendiıini sevdir· 
mittir. 

Cezmi Erçin kuvetll bir idareci ol
duğu kadar kıymetli bir ilim adamı 
idi. 
lktıudt ilimlerin bilhassa maliye 

aah•ıu,ada üau-~ c.-i i:l'sia 
Maliye meslek mektebinde eenelerce 
hocalık yapmıı ve Mülkiye mektebi
nin Ankara'ya naklindel\ ıonra kendi· 
ıinin de mezun olduğu bu tariht yük
sek mektepte "Bütçe ve lıti.krazlar,, 
dersinin prof esörlüğilne getirilmit· 
tir. 

Cezmi Erçin'in ilmt faaliyeti yalnız 
tedriı aahaaına inhiaar etmemittir. 
Kıymetli profesör ıahip olduğu yaban 
cı diller, maliye aahaıında edindiği 
tecrübelere iıtinaden maliye ilmine 
her biri bir kıymet ifade eden eserler 
hediye etmittir. 

Bir lrı1m1 Cezmi Emfroğlu ilmiyle 
intipr eden Cezmi Erçin'in mali eser· 
leri tunlardır: 

Vergilerimizden vasıtalı vergiler : 
1930 - 1931 den ıeheıinde Maliye mes
lek mektebinde verilen denlere ait 
notlar. 

Yeni vergilerin ana hatları : 1931 
senesinde Hlkimiyeti Milliye guete· 
ıinde neırolunan makaleleri muhtevi 
riaal~ 

Türkiye'de verrf ıiıtemi : birinci 
kitap - vuıtuız vergiler (ikinci tabı) 
ikinci kitap • ftııtah vergiler Uçilncil 
kitap • İnhisarlar ve devlet em'1d 
dtsrdüncfl kitap • mahalli idareler. 

Bfltçe tevazilnfl para iıtikrarı : 1932 
senesinde Ankara'da Orduevinde veri· 
len iki konferans. 

mi Erçin'in hatırasını yetittirdiği let daireleriyle m611111elerincl.W 
talebelerle wwıde getirdifi eserler e- ... ücret ölçüelniin d.-la .... ,.. 
bediyete kadar muhafaza edecektir. icat .... hududa --nen yeni bir 

ücret .... blNl olanauqtur. 
Cezmi Erçin için Fe'Vb!ide zamanlarda hizmet' 

Dün Cezmi Erçin'in cenue araba· Ye iıcret .....,.._ deiiftiJi aıilal 
aına konulan çelenkler aruında, Uze- .,.zife iahiplerinia memliyet ,..._ 
rine ufak bir demet menekte ilittiril· lan da bafkalapr. itlerin icaı.. 

tirdifi ıünııt Ye k.rar, onlara bam 
mit bi~ kart?n konulm~tur. Bu. kar- aeliJıiyeıtler b1-.n yamnda da ..... 
tona ııyah bır .çerçeve içınde ıu ıbarı auliyetler teftih ecl«. Milli Konm
yuılmıttı: "çelenk bedeli, merhum ma Kanununda yapılan bir tidiHe 
Cezmi Erçiıı ruhuna Kınlay'a veril- artık B.,vekil bu aeYi itlerde me
mittir. Hukuk İlmini Yayma Kuru- .U.-i bemea Ye ficldetle tecziye 
mu • ., Btsylece kurum kendi ldıındaıı ._. meYkiiDdedir. 
olan muhterem profeMSre huıuıt ıu- ~il~ Konma. ~~unun ilk 
rette bir hilrmet eseri göltermi•tir tedYİnİDcle ha• •• mallı müdafaa 

• • • .. • ibtiyaçfanm t..mm için hüılr.unet 
emrinde )'İnDİ bet mil)'on liralık 
müteclaTil aennayenin )'etece;i dü-
tünülmiiftü. Hi.cliaeler bu iht:ly .ıcm 
hudut •e ıümulünii arttırdı, mu- .taç 
olanan te,ıerin bir )u..,mm kayme. 
tini tabii Mibeplerle yübeltti. Bu
nun için tidilde hiikümet emrine 
tahaiı edilen mütedavil ..-ma7e 
bir milli arttırılarak elli milJOD Iİ• 
rap ~anlmı11 ır. 

Türk Kooperatifçilik Cemiyeti U
mumi Jatiplifinden : 

Türk Kooperatifçilik Cemiyeti Cez
mi Erçin'in ölümiyle kıymetli reisini 
kaybetmit bulunuyor. Ölümüne ta
kaddüm eden son günlerde bile cemi
yet meaaiıini filen idare etmek ıure
tiyle kooperatifçilik davhına olan 
ballılığını iıbat etmia olan merhumun 
batıruını derin acı ile yadederls. 

Zncfm. oflumuz ve ~ardeıimis 
Antalya Mebusu Cezmi Erçin'in has· 
tahğı esnasında kendisine en iyi ih
ti El· ......... ...._ H111u..ı 
Seıublbl Bay Rotta Çapçı doitor 
Bay İhaan Aban, doktor Bay Ali 
Korur ve doktor Bay Şinui Kıp
çaık'a muhterem gazetenizle teıekıkür
lerimizi arzı bir borç biliriz. 

Eti 
Semiha Erçin 

aileai 

Teşekkür 

Zevcim, oflumu.z ve kardetimLı 
Antalya Mebusu Cemıi Erçin'in ha
zin öliimil mılinuebetiyle cenue me
r•imine ittir• etmek ıuretiyle yuı 
ve sözle acımızı paylqmak lütfünü 
bizden esirgemiyenler~ ayrı ayrı te
tekkürlerimizi ve minnettarlığımızı 
iblağa içimiMedd acı mini olduğun
dan bu yakın •likalarından dolayı 
ken4ilerine muhterem gazetenizle de· 
rin tetekkür ~e minnettarlığımızı 
arzederiz. 

Münakalat 
Yeklllmlıln beyanatı 

(B.,. 1. lllCI H7'ad•) 

Milli Korunma K.a1111a11ma lae
delleriaden biri de iç p.....d ... 
.- fiyat )'1ibeliflerini, ylliaat .. 
dEk mek•tlari,.te .......... ..,.. 
rinin bozulmumı önlemektir. O. 
-wı• tecriibe söetenaiftir ki mbl 
tedbirleri ıal~ etmek Ye hansi it
lerin ıuç olliuğunu, Ye hanp suçla• 
._ awl eı_._.wd_,_. turila 
ebnelt lbnnchr. Tidilde banlar 7 .. 
pılllUf cezalann suçla mfiteTUia 
olmaama bir kat da itina edil
mittir. sm.... tüccarlar aramda 
her alıt veriıin mutlaka flllbira ile 
yapılmur, sene bunlar uumcla 
mal aaklamnaamı önl .. ek üzere 
'buluftllll')'an çefitler için eabcmm 
vee.ika vermeli yeni illa.bal edil .. 
e ... lard•ncbr. 

Buraya kadar vermit olcla
iumaz izahatla Milli Konu.na 
Kanunundaki tidillerin bazı e
aulı noktalanna temu •tmİf 
old& Bani•, vatandqlara, mec
liıin Ye hiikümetin bid.iaeleri ,.. 
kından takip edip teAirler aJ. 
makta olduiunu kaaaca izah ede
bilecektir. Bii7ük Millet Mec:Jiai ve 
onun hüJt;ümeti, halkçı bir putİllİD 
yiiluek uzuvlan olal'ak, cl&ima hal· 
km ha)'at ..,.. refahiyle 1D8fpldir. 
Onlar, bafka m...Jeketlerde ha7.t 
tartı ne kadar süçletmit ele oba 
Tiırki)'e'de .,.tandatm ...U. ve 
müaıterib ,. ................... .... 
na çal11ırlar. Hidiaeler ıtiçl~ 
T~ halka Biiyük Millet M.u. 
ıinin Ye hüıkimetinin ba çaılrı a•.., 
rma müzaluiretini ~. 
Burada hep birlikte Milli Şef'ia W. 
sözünü hatırl17alım: 

"Milletlerin ,..,..... hakları, W. 
türlü i...,_li tedWrin b.tmcla ,,. 
hepsinden tairli olvlllk bir ~. 
dayanıyor. Bu, milli ~ik, ı..-. 
kirlliı ve kahramanlık temelidir." 

on. .. d:'ta mubuematın batlamaam • 
danberi bir incili• pilotunun paratlitle i
nerken at ... tatulmaaı ke:rfi:reti ikinci de
fa olarütrr ki reddi kabil olmıyan delll· 
terle t•blt edilmlı bıılamnaktadır. Ba, ı. 

talna pilotlarının lapanpa harbmda tatbik 
tttHderf adle devam ettiklerini &"Öıter • 
meltedfr. 

İrlandayı atılan 

bombalar 

Papa 12 inci Ple, harp sonunda hakiki 
bir yeni nizam tesl• edebilmeleri için btı
tün meaul ıahatyetlerln &dUAııe blr temye 
tarzı bulmalarım temenni etmlt ve bu m
retle buluııacak tesviye tarsuuD bOtibl 
milletler için bir uadet menbu oıacaaım 
stkrettlkten llODI'& bug1lD ıatınp altında 
IDUyen befer17etl takdla ederek .Ozlerlnl 
bltlrmlftlr. 

Belfut, 24 LL - Şimalt İrlanda , 
emniyeti umumiye nezaretinin tebli· 
ti: 

Suriye' de 

Di1nya lktıudl buhranında para ve 
kredi polltikuının tesirleri : 1933 se
neainde Hakimiyeti Milliye guetain 
de neırolunan makaleleri muhtevi ri

çalıımaktadırlar. Bu Ahenkli muaı bize 
her fflmtade daUn& muvaffakıyet bahfet -
mektedlr. 

Kemal TURAll 

sale. 
Londra para ve lktıeat konferansı : Difer ifler Dlln bombardıman tayyarelerimiz, mer

luıd Arnantluk'ta Kucove'de lrlln petrol 
lnı111lanna bir bllcam yapnnılardır. Atılan 
bombalarm hepsi de hedef ittihaz edilen 
mmtabn dtltmllttllr. Bir elektrik fabrl -
bama da lubetler vaki olmattar. Bombar 
dnaaa tanarelerimlz dlltman avcı tana • 
releri:rle dall toplannm kesif ateeli bil • 
camlarına maruz lralmıılardır. llacchl soo 
tipinde bir dBıman t•J'nreainin dlltllrill -
cliitfl ••nned'lmektedır. Tanarelerimizden 
llriıl d3nmemittlr. 

Geçen hafta sarfında timalt İrlan· 
da'nın buı mıntakaları üzerinde dil~ 
man tayyarelerinin uçtuğu görillmli!· 
tür. Birçok bombalar atılmıf18 da 
bunların hepsi kırlara dUpilftür. Ö
lü Ye hasar yoktur. 

İtalyan konsolosu• 
ol•oblll arkasına Y•• 

1933 senesinde Londra'da toplanan Vekil bandaıı sonra memleketin muh-
konferanu ait kontrandU. telif yerlerindeki hava lstuyontarından 

Yon Brauchiseh 

İngillere'ye kaqı telldtdUr 

Diter cephe16rde it'an deter ehemi:ret· 
te bir defltildik otmamııtrr. Mavaffakl:ret· 
il )'enf lretlf açaılan J'apdmııtır. 

JrMlusgarp IJomRd11nanı 
Londra, 94 La. - Amirallık dairesinin 

tebhiı • Akdenaı'dekl batkumandanlıktan 
ı• ma Gmat alınmııt r: 20 ilkklnunu 21 ilk 
klnana bailıyan ıece donanmaya m"'-up 
tanarelerlmlı timall Afrika'da Trabhıs -
prp 1 mannu bombardıman etmitlerdir. 
Ba lalcam ton d•ec• mavaffakl1'9tle 7&
pd11111t1r. lblatama atlt...sdit ı.ılMd• ..... 
ld ........ Aatnpolarda ,.._, ••• 

Siyam· Hindiçini 
hududunda 

Blltçeler ve hazine : bütçelerle ha· blrçotunım modenı ıekllde tamamlandı
tım, bir kısmının tamamlanmak üzere ol

zinenin kartılıklı milnaaebatını beyan dutunu. bunlar blWlrten •onra muntazam 
eder. hna Hferlerinln baflıyacatını, tehir ara-

Kuanç vergisi kanwıu üzerinde m telefon irtibatını senıııetmek, ve ıe-
bir nutuk söyledi 
( Bqı ı. IDCI .. ,IH•) mukayeaeli bir tahlil : yeni kanonun, birler lçlndekt t••tı elde mevcut mal -

Kahire, 94 LL - Akdmiz'deld vuiye • eıkiıiyle mubyeaeli tahlll ve izahı seme ile takviye etmek için icap ed n geçiriyorum. Bu aed de, lngiltere',t, 
tin lnlritafı sarı7e'de pek pakmdaD takip (ikinci tabı). tedbirlerin &lındıtım, teılata yakında Almanyanın m J_ ed ce.,ı da1ri-
ediknektedir. !talyan prestiJınin kınlmaaı, Maliye ilmi ve maliye mwzuab : baflanacatını İatanbul telefon muhabe kaya kadar hi aye ,.d • tir. 
Sariye ballmun Be7rutta balanu ltaly.aa 1954 aene1inde Maliye meılek mekte- ratıDda blaaedHen ve hatların kablliyetın- Almanya'nın lntadaki muhuımlan 

b• komieyonma kartı a1mq olduta ta'ffm d .. binde verilen denlere ait notlar (ehe- den fula dolu olmaaındarı llert selen ın- mağUkp edilmittir. Kıtada İngiltere Bec saat. suren lr lftmealnde ga)'ri lı:abHI l~p bir 11U'et- mi li -1 ni lantuua peyderpey selmekte olan malze.. emrinde artık bir tek kılınç yoktur. 
'I te mleealr olmaıtar. yet ıurette te,,., " en ye nq- me ne pek 7akmda tewı edtleoetınt, de • 

ld Budan bir kat ıün evet tehir dabllln- rlpta ıöre ııWı ve takviye olunmak n1s ticaret mekteblnln tevdi lçtn haaırlık Şimdi, en tiddetli muhaıımı emıek n 
çarpışma O U de bir otomobil &"nintJıl 71pu ıtaı,... suretiyle. ikinci taıbı derde1ttir). dlrektıtıerlnln vetııdltınl, mezunların ıulhu kazanmak vuifeıi kalıyor. Har· 

Baqkok; 94- a.L - Si7am baı kuman- koruıoloını B. Sbraııa bir çok klmMmln ken- Malt kanunlarda makable ıUmul ve ınuatakbel v&llyetlerlDln emniyetle temini bin gayesi lngiltere'nin tek taraflı bl-
clanhtı a .. iıdakl teblitl netretmiıtir : diıine gülerek ve kollarını aatarak ıellm müruruzaman : Hukuk İlmini Yayma için bir kanun proJealnlD Bt1yf1k Millet kimiyetini kırmak, lnrfJtere'nin çı-

lladudu çizen Mekonc nehri boyunca, verdiiini &"i)nnliı ve ba teveccfHıiin aebe • Kurumunun tertip ettiği konferanı· Mecllalne arRdllmek Uzere lıaztrlanmalc - karmak Adeti olan kargqalıkJan ,,. 
din Siyam ve franıız Hincliçlniıi latalan bini anlamak için otomobilden inmiıtir. Jardan biri. ta oldutwıu. atelye ve fabrikalardaki tet- tuyı1ri kaldırmak ve Avrupa'da yeni 
araanda bet aaaı- ıllren bir çarpJlllll ol- Konsolos bu esnada otomobilinin arka • BUtçe nazariyat ve t .. tbikatı : Siya- k11derlnden çok memnuniyet verlct neti- nizama ve ıulha , rm 

1 
• 

bl ama büyük bir J'1IDUl baJ'l'•lı remıedilmit 181 Bfl""ler Okulu netriyatİ. celer aidatım, bunların lmAI kablliyetlerl- Mar .,.., aö 
1 

• • ti anaıtar. Sillhb bir fransıa ıemiıi, r mo- olduiuna görmllftllr. 5• Dl arttırmak ICID tedblr\er a1uadıluu ve e,.. z erını ı yle biurnuı r: 
'6rbot ..,. aılrer tatı7Ul •ı vapar 817Ulh· Slriye'dald &anuz ldar•lnde papdan Memleketimis ilmeat ve maliye kil- falıdlr& " ateı:relente oahlD lfç1 ve a,. lfarP., timdi hemen henıea bzaaıl-
Jar tanfmdan batmlmqtır. 4eiltildllrler aramda Berrat eaml~ al- tlpaneaine hediye etmek bere buır- mırı_... ma,ahecle ettqt :rObek 'VUlfe mıı giblCllr ve Filhrer, harbi Alman,. 

ll'nmalar buı A7lata alraımlla da il· c11r1 B. Coloüm'nla ~.n...,. Pini - Jamakta o14up •amme kredlel,. m te'IWe!J1""11 Jt11 ., •• oldalm 1117. 11111 mflmkbel emniyetini ..-ti aiti-
,_ 1ata1an 111f _,..,... ..._ ...,.,.. •, ..mi aıır~ afaf ec1la C.. ı \-. • a1uak Mtlnoekdr. 

' 
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• 
Mi 111 Korunma kanunu tôd i lôtı 

an un ug ·· nkü ihfiya(lara 
t" dil edilme ledir 

(Bası 1 inci •a11f3d:J) 

Takriben on ay evci tatbik mevkiine 
konan Milli Korunma kanununun bazı mad
delerinin ıimdiye kadar elde edilen neti -
cclere göre tadil veya tcvıii lizım gel -
mektedir. Muhtelif Vckiletlerin bu hu • 
ıustaki teklifleri allkah maddelerine kon· 
muştur. 

Diler taraftan memleketin zarurt ihti
yaçlarının zamanında, en iyi sekilde ve 
mümkün olan en ucuz fiyatla temini için 
hükümet, bu işlerle yakından mesl'Ul ol • 
mak, li.zımgelen tedabiri vaktinde ve müs-
tacelen ittihaz eylemek ve bu mevzuu bir 
kül halinde nazarı dikkate alarak bir el .. 
den idare etmek niyetindedir. Bu, bugün 
için blr zaruret halini almıttır." 

Değifen maddeler nelerdir? 
TAdil lA.yihaaının muvakkat encUmen • 

4e aldığı son eckle göre detfıtirtlen mad
deleri ve kanuna giren yent hUkUmlert kı· 
aaca yazıyoruz: 

Beolnci madde: Bu madde BaavekAlete 
bağlı koordinasyon bürosunun vazifesini 
tayin etmektedir. MaddenJn eski ,şeklinde 
bu büronun vazifesi "Millt Korunma Ka • 
nunu hUkUmlcrtnln tatbikatına müteallik 
t,,lcrı görmek .. teklinde ttade olunmuştu. 
HaJbuki koordinasyon heyetinin kararları, 
alA.kah Vek~1etıer tara.tından tatbik ve 
infaz olunduğundan maddeye ıu ıekll ve
rllmJşUr: 

"Koordlnaııyon beyetınln mualalnl lh-

na mütedair mert hükUmler mahfuz kal -
ma.k Uzere, tamamen veya kısmen herhan
gi bir vekı\let veya daire emrine vermeğe 
ııa!Ahlyetlldlr. 

BütUn daire 've müeaseseler işbu kS.Du
nun tatblkına mütedair olan karar ve teb
llğlert derhal tatbik ve icra etmekle mu -
kelleftırler. Bu kRD.unun tatbikatında ku-
11uru görülen memur ve müstahdemleri, 
herhangi bir vekAlet, daire veya mUesse· 
aeye mensup olursa olsun Bwjvekll inzı -
baU cezalardan herhangi biriyle, tertip 
gözetmeksizin. cezalandırabilir ve bu ce-
zaları ha!l!leteblllr veya kaldırabilir . .Me.; 
muriyetten ihraç cezası müstesna olma.k 
üzere, diğer ınzıbaU cezalara karşı itiraz 
olunamaz ve dA.va ac;ılamaz. 

Bu kanuna müsteniden vücude &etiri -
len teşkilit ve müe95ese kadrolar1nda is -
tihdam edilenlerden fazla mesaisi ve mu
vaffakiyeti görülenlere 3656 ve 3659 nu -
maralı kanun hükümlerine göre milstahak 
oldukları maaş veya ücret tutarile tayin 
edildikleri kadrodaki ma veya ücret tu
tarı arasındaki farkı geçmemek şartile ve 
Başvekilin tasvibile kadro tasarrufundan 
aylık maktu tazminat verilebilir. Şu kadar 
ki s inci ve daha yukarı dereceli kadrola
ra -tayin edileceklere verilecek tazminat 
müstahak oldukları maa:s veya iicret tuta
rile iki üst derece tutarı arasındaki farkt 

eçemez. 
Her hangi bir dairede tekaüde tibi ma

aıh bir hizmette müstahdem iken yukarda 

On dokuzuncu madde - Sanayi ve ma
adin müesseseleriyle diier iı yerlerinde 
fazla çalı1mıya hilkilmetçe lüzum göriilen 
hallerde, islerin mahiyetine ve ihtiyacın 
derecesine l'Öre, eünlilk İl saatleri, ~ -
düz ve sece çalrşmalarında tatbik edilmek 
üzere, üçer saate kadar arttırılabilir. İ:s -
bu fazla saatlerle çalııımalara ait ücretler 
i!I kanununun 37 inci maddeıi mucibince 
ödenir. 

12 yaşından yukarı kız ve erkek çocuk
ların sanayi işlerinde ve 16 yaşından yuka· 
rı erkek çocukların maden işlerinde ça • 
Iıımaları hakkında ısı, 15g3 ve 3008 nu -
maralı kanunlarda mevcut tahdidi hüküm
ler hükümet karariyle tatbik edilmiyebi -
lir. 

İşbu kanunun istihdaf ettiii hususlarda 
hafta tatili kanunu ile ulusal bayram ve 
e-enet tatiller hakkındaki kanun hükümleri 
hükümet karariyle kısmen veya tan1amen 
tatbLk olunmıyabilir. Şu kadar ki bu bil -
küm 'işçilerin en az birer aylık fasılalarla 
çalııtırıldıkları itlerin gayrisinde işçinin 

haftada bir gün tatil hakkını ihlil edemez. 

Yirmi birinci madde - HUkümet, Jca.-
bını.la, lüzum gördilğU maddelerin istihlA.
kini menedebıleceı:i gibi, bunların iıtihliik 
ıekil ve mikdarını da tayjn veya tahdit e
debilir. 

Yirmi altıncı madde - HUkUmet, halk 
ve m11U müdataa ihtiyaçlarını tem.Jn ve 
ihracatı tanzim veya mti.:Jtahelli himaye 

yazılı dail-e ve müesseselerin ücret kadro- ma.kaadlyle memleket mahsullerini ve ma..-
zar etmek ve bu kanun hU.kUmlerlnin ve Jarına naklolunanların 3656 numaralı ka • mullertnl mubayaa etmek ve memleket lh
lcra Vekilleri Heyetince bu kanuna mUa- nunun ·maaşh memurlar hakkındaki umumi Uyacını temJn ve ithalAtı tanzim maksa· 
tenlden itUhaz olunan kararların tatbika- hükümlerine göre almaları icabeden maaş diyle harlçten mal mübayaa eylemek ve 
tını takibe müteallik 1.§lerl görmek Uzere tutarı istihdam edildikleri daire ve müeı - •toklar yapmak ve bunların aatıı, teyzl, 
Ba1vek.tlete bağ:h koordinasyon bürosu te- seselerdeki kadro tahsisatından tesviye o- toplama ve sevk t~leriyle ııtıgal etmek 
ııis olunur... lunur. Bunların tekaütlük hakları mahfuz aalAhlyetlcrtnl ha.fzdir. · 

Altıncı madde - lı:llllt korunma kanu- olup buralarda geçen hizmeleri filf hizmet b.temleket mu.hsullcrlnden birinin ihra-
nunun bu maddciıl, bu kanuna tevfikan İc- sayılır. Aylıklarından aidat tevkifi sure- cı hükUınetçe tahdit veya menedilmesln -
ra Vekllleri Hcyetınct. tttlhaz olunacak tiyle tekaüt haklarına malik olan memur- den dolayı dahtlt aatış fiyatıım dü§Ukltik 
kararların tatbikatına taaılftk etmekte ve !ardan bu suretle nakledilecekler hakkın· Arız olursa mUstuhsili bu yüzden maruz 
hükUmete bu yolda bazı aaJA.hiyeUer ver· da da aynı hüküm tatbik edilir. Şu kadar kalacağı zarardan vikaye için hükümet, bu 
mektedlr. HUkUmet, bu maddenin deflşti- ki, aylıklarından kesilecek aidatla kendi • mahsulleri ya değer pahasiyle satın alır 
rılmeelne !Uzum görürken ıu mucip sebebi terini istihdam eden teşkilit ve müesse • ve yahut bunlann terhin! mukabilinde 
derıneyan etm.J§tlr: seter tarafından verilecek muadilleri men- mlistahBillere para ikraz edflmesinl temin 

"İc;inde yaşadığımız fevkalAde haller sup oldukları tekailt sandığına yatırılır.'' eder.,. 
muvacehealnde mllU korunma kanununa On birinci madde - Bu maddede bil • Otuzuncu madde - Bu kanunun tatbik· 
istinaden ittihaz olunacak kararların en küme-te, sanayi ve maadin müesseselerinin te bulundttau müddet zarfında ıehir, ka.ea
kilçllg-Unden en büyüğüne kadar alAkadar- mamullerini ve istihsallerini normal ma • ba., lekele, Uman ve istasyonlarda gayri· 
lar taro.fından ihtlma.mla ve aüratle tatbik liyetine yüzde muayyen bir k.ir ilive ede- menkullerin kira bedelleri bu kanunun 
edileceğinden emin bulunmakla berı.ber bu rek satın alma salahiyeti verilmekte, fa - tatbik mevkUne konmasına tekad.dUm eden 
hususta ihmali. görülenlerin derakap tec- kat mübayaa olunan bu maddelerin satış, aene zarfındaki aon icar mukavelename-
zly~•iı:tdtn de geri kalınmıyacaktır. Ancak, 
memleketin bu kadar bayati bir işinde 

faydalı olacak elemanları kıdem ve ücret 
bakımlarından fazla kuyuda tAbi olmadan 
istihdam edebilmek ve esaslı işlerden alı
nıp bu gibi teıkUA.tta kullanılanları kıdem 
ve· tekaüdiye noktaa1ndan eadtıede bırak· 
ma.mak maks&d.lyle bazı hU.kUmler konul
rnwuna lUzum ve zaruret hasıl olmuıtur. 

Memleketin bu kadar mUhtm ve hayatı 
bir ınevzuu Uzerlnde c;ah§acak olanlardan 
ihmali görülenlerin derakap tecziye edile· 
bJlmelerine mukabll fazla mesai ve mu
vataklyetl görWenlerln de, B&.§vekllln ta.a
v\blyle 3656 ve 86~9 sayılı kanunun bU
kilmlerlne uygun olar~ taltif olunma.ları 
dı...rplş edilmektedir. Bu maddede, fazla 
mesalal ve muva!faktyetl görülenlerin tal· 
tifl mevzuubahls otdutu ic;ln. bunlara is -
tihkakı ola.c dereceye alt mesken tazmi -
nalının aynca verileceğini tasrihe mahal 
görUlmemiştlr. 11 

Muvakkat encümen bu maddeyi, bazı 

ibare tAd.lUerlyle iknıAl etmtı ve umumt 
heyt:te aşagıdakl surette takdim eylemi§ 
tir: 

•·Bu kanun hOkUmlerine tevfikan lcra 
Vekilleri Heyetlnce ltUhaz edilen kararlar 
alıtkalı vekA.letler ta.rafında.o kendi teıki -
lAtı ve bu kanuna müsteniden kurulan ve· 
ya tavzif ed11en teıkllAt ve mUeueaeler 
ve.sı~tyle infaz ve tatbik olunur. 

Bu kanunla hUkU.mete verilen hizmet
lerden bir veya bir kaçı lle meogul olmak 
v. bu kanundaki aa1Ah1yetlerle teçhiz e -
dilmek Uzere lüzum görülen devlet teık.1-

llltnda yeni memuriyetler ihdasına hUkU
met saUthlyetltdlr. 

Vek!letlerın merkez teıkllA.tında ihdas 
cılunac::.k kadrotır tatbik ve derhal Tür -
kiye Büyük 1.-Ullet Mccllelntn tetkik ve 
t.ı"ldJk.ne arzoıunur. Bu kadrolann maaş 
·ı: ücretleri 44 Uncu maddedeki bir milyon 

lı a haricinde olma.. flzere. 43 Uncu madde
d · ı rmRyed"n a!l.r~olunur 

V çk.iletlerin merkez te~kilitı haricinde 
il .ııı ~ıu.o cak va.zıt ı~ri \•e koordinasyon 
b r unun kadroları İcra Vekilleri Heye-
t 'lr r:yle tatbik edilir. 

!'_ tk ve milU mUdafaa lhtiyac:larını te
mt ıe mAtut bılfımum tlc:ırt ve sınar mua
"'"''"ı ·rl U'a elml!k ve htikUmct tarafından 
bıı f nund'lkl aal~htyrtlcr d11lrPsindP veri
l r le l "''r 131.-rı gXrmek UıPrf' İcra Ve 
k ı l' y.-tı kv~~ıvır hlllı:!Tıl f!'!h"'vetl 

f: ı ' E"B'l"r ihr" s olun1tbllir B;ı mU· 
-in kadroları tcra Vf'klller Heye· 

tf.,t":., t ıllk ohınıır veı b11nlara hu kRnu 
n ·'il 43 l\~cn m~d'~""Jıtn<irkl p'lrndqn 111· 
zu ılu mlkdar El."rmaye tefrik ve tah!iı o
lr-ı. hll~r 

Du mOc•sc.selertn ve memurlarımn halk 
ile nıunmt-le ve mUrlJl.Bebetlertnde huauaı 

.. : ·k b lkUnıı .. rı caridir Bu müeaeaele
rln e rrrayclı ri ve bütlin malları devlet 
m arındandır llılurakabeleri bu kanunun 
"" ıncı 01 ı.1J1,;aı tıUk!imlerl dairesinde ya 

r 
Y r ı 1 '<I !Jkral "'dil zikredilen vazi-

rc ve ııkrl tcrn Veklllerl Heyeti mevcut 
mi s~t"&•I re de vı.:rebiltr. 

Baovel<IJ lllzum göreceği herhangi btr 
dair• veya müesseseyi bütçe VI tetkilAt.ı-

tevzi, sevk ve aaire itleriyle iıtiıal edip 
edemiyeceği tasnh edilmemektedir. Mad • 
de hükümetin bu i1leri yapmıya da salahi
yetli olduğunu tasrih için ıu ıekilde de • 
iiştirilmiştir: 

"Hükümet, sanayi ve maadin müessese
lerinin mamullerini ve istihıallerini nor
mal maliyetlerine yüzde muayyen bir kir 
ilivesiyle mübayaa edebilir. Bu malların 

hükümete teslimi mecburidir. Hilkümet 
bunların satış, tevzi, toplama ve sevk it
leriyle iştigal eyliyebilir." 

O'n dördüncü madde - Milli korunma 
kanununun 13 üncü maddesinde hükilmete, 
halkın ve milli müdafaanın ihtiyacı olan 
maddeleri stok etmek ıallbiyeti verilmek
tedir. Stokların tctiti için normal ıekilde 
yaptlacak mübayaalar kifayet etmiyebilir. 
Bu takdirde hükümetin bu maıjdelere el 
koyma 11\llhiyeti-ni kullanması 11zımge1e

cektir. Halbuki, kanunun 14 üncü madde
sine göre el koyma ve değer bedeli muka
bilinde mübayaa salShiyeti mevzuu bahis 
maddelerin muayyen ellerde toplanarak 
halk ve millt müdafaa ihtiyaçlarını tazyika 
düşürmesi haline inhisar eylemekte idi. 
Memleketin zaruri ihtiyaçlarına derakap 
cevap verebilmek için zamanında stok YAP

mak ve bu maksatla da icabında, muayyen 
ellerde toplansın ve~ toplanmasın, IUzum 
görülen maddelere el koymak ve değer 

bedelini ödeyerek ıatın almak lizım ge • 
lirse bükümetin bu hususta kifi salahiyet· 
le mücehhez bulunmasını ve bu maddelerin 
satı$ı ile de iştigal 'eyliyebilmesini temin i
çin madde ıu şekle konulmuştur. 

0 Hükümet, halkın ve. milU müdafaanın 
ihtiyacı olan her nevi maddeleri ve yar • 
dımcı malzemeleri değer fiyatının tediye. 
ıi mukabilinde el koyarak almıya, malrsa
da göre tevzie, satmıya ve ihtiyacr olan 
müesseselere k:lrsız vermiye salShiyetli .. 
dir.'' 

On altıncı madde - Bu maddenin de -

aiyle nıuayyen olan kira bedellerinden hiç 
bir sureUe fazla olamıyacitı gibi muka -
vele ııartıarında da kiracılar aleyhine de -
flfiklik yapılamaz. 

Kiraları icar mukavelenameaiyle mu
ayyen olmıyan veya kanunun tatbik mev
kllne girmesinden ıonra ı.nıa veya ta.dil 
edilmiş olan veya müstecir tarafından 

tahliye edildikten oonra kullanıııa tarzı 

değiftirUerek icar olunan gayrimenkulle
rin kira bedelle.rinin ne suretle tesbit olu
n&eafını hükümet bir kararname ile tayin 
eder. İcar mukavelelerinin bllcUmle hü
kUmlerine müstecir taratından riayet &o 

dllmek ve lca.r mUddeUnin hitamından e
velki on gün zarfında mukaveleyi yenile
mek ıarUyle tıbu kanunun mertyetten 
kalkmasından üç ay sonraya kadar mtis -
teclrler aleyhine tahliye dAva.sı mesmu de· 
i:ildir. Ancak mal sahibi gayri menkulii 
bizzat mesken olarak kullanmak mecbu
riyetinde kalıraa icar mukavelealntıı btta· 
mında tahliye talebinde bulunablltr. 

Kalortferll binalarda kömür fiyatında
ki tahavvüllerln kira bedellerine tn.ik.A.a 
nlabetı icabı ha.le göre bir kararname ne 
tayin olunur. 

Bu madde bUkUmlerlnln tatbik oluna
cağı yerleri hUkUmet tayin ve 114.n eder. 
Bu yerlerde 2490 numaralı kanunun bu 
maddeye muhali! bUkUmlerl tatbik olun-
maz.,, 

Otuz birinci madde - HUkUmet, dahli· 
do !Uzum gördUg11 maddelerin Azami fiyat
larını, maliyete zammedllebllecek t.zamt 
kA.r oisbetlerini ve bu maddelerin cinale -
rint, nevllerln! ve vaaıflarını 1eıbit ve ta
yin edebilir. 

Bu aureUe tesblt olunan fiyatlar ve ya
hut kA.r nJsbetleri fevkinde veya oina, ne-
vi veya va.sıflara muhalif olarak bir ma -
ıın aatılması veya aabıa arıolunmuı ya
saktır. 

Keza sair kanunlar hükümlerine mlls· 

ğiştirilmesiyle istihdaf edilen gaye, bütün tenideıı mercUerlnce teıbit olunan fiyat-
maddeler gibi linyitin de istihsal ve mem
leket dahilinde istihli.kini seniıletmektir. 
Bu mıksatla ·maddeye verilen ıekil ıudur: 

"Hüknit ve hakiki şahıslar elinde bu -
lunan madenlerden izamt cevher alabilmek 
ve iıt:hıalleri bir elde toplamak maksadiy .. 
le hükümet, bunları birleştirerek iıletebi .. 
lir. Bu maddenin tatbikı dolayısiyle iole-t
meden mahrum kalan maden ıa.hiplerinin 
devam eden mahrumiyet müddetlerine ait 
zararları ödenir. Linyit taharrt ruhıatna -
meıini haiz olanların, imtiyaz kararname
sinin istihsaline ait muameleyi takibiyle 
beraber, mıadin nizamnımeıinin 216 ıncı 

maddesinde tayin olunan mikdardan fazlı 

dahi linyit ihraç etmelerine müsaade oluna
bilir." 

Kanunun diler maddelerini de, muvak
kat encümendeki tadilleriyle birlikte ay • 
nen yazıyoruz: 

18 inci madde - Hilkilmet, bilumum 
un fabrikaları ve değirmenlerine ve teblif 
ettiii tedbirleri tatbik etmiyen ve isteni -
len derecede istihsalde bulunmaka taallül 
ıöıteren sanayi ve maadin müesseselerine 
el koyarak lr:endiıi itletebilir. Bu işletme
nin devamı müddetince mtie1sese ıablple

rlne mümasili tazmin.at verilir. 

lar fevkinde bir malın eatılm&Bı veya ıa
tıfa arzı da yaaaktır. 

Toptan, yan toptan ve perakende tica
rette, tA.clr sıfatını haiz bakJkt veya hük
mt eıahıalar arasında yapılan atım ve sa
tım muamelelerinde satılan mal için satı· 
cı tar&fında.n fatura verıtmest ve bu fa
turaların muayyen bir mUddet zarfında 

satan ve satın alan tarafından muhafaza 
edilmesi mecburi kıhnablleceli l'ibi, tA.clr 
sıfatını haiz müıterlnln tJ,caret için fatu
rasız mal aabn altna.11 menedilebilir. 

100 kuruıtan fazla yapılan alışverişler
de mU:sterlnin talebi Uzert:ne satıcı fatura 
vermeğe mecburdur. 

Keza, tacir sıfatını haiz hakiki veya 
hükmt ıahıılar araıında yapılan alım ve 
satım muamelelerinde, bir malrn mevcudu 
bulunmadığı ııtıcı tarafından beyan edll .. 
dili ve alıcı keyfiyeti miibeyyin bir ve1l
ka talebeylediği takdirde bu vesikanın ve
rilmesi mecburtdir. 

Gerek bu maddenin ve gerek bu kanu
nun diğer maddelerinin tatbikatında sali
hiyetli memurlara, lüzumlu görülen her ne
vi maJQmatın verilmesi ve ticari defterler
le her nevi vesikaların sösterllmeti mec. 
baridir.• 

Otuz ikinci madde - Mulıllı: ıebep ol
makıızın bir malın faıla fiatla aatJlmaıı 

veya ıatııa ar.ıedilme.i yasaktır. 
Keza, faıla fiatla ıatmak kaadiyle 

mevcut maim ıatıp arzcdilmemcıl veya 
aatışrndan imtina olunması veya ıakian -
ması veya her hangi bir ıuret1e kaçırılma,... 
ıı veya muvazaa yoluyla elden çıkarılm::ı.

eı veya piyasada darlık yahut fiatlarda 
yükseklik tevlit edebilecek derecede mah
dut ellerde toplanmaıı, her hangi bır mad
denin ticari teamül haricinde muh~elif el· 
terden ıreçirilmesi suretiyle fiatının yük
ıeltilmeaini istihdaf veya intiç eden zin ... 
clrleme muamclclcr1, ticırt teamüle aykı
rı olarak diğer bir malın da ıatın alınma ... 
ıını mecburi kılmak suretiyle ıatı,ta bıı -
lunulması veya malın ıatı1a bu ıartlıı ar· 
zedilmesl, bir mah fazla fiatla satmıya ma· 
tuf sair fiil ve hareketlerde bulunu~ması 
ve Hatları yükseltmek kasdiyle proı,ıagan-
da yaprlmaıu yasaktır. • 

Otuz üçüncU madde - Hükümet, halJc 
ve mili! müdafaa ihtiyacından madud olan 
her- türlü eıyanın konw.lması için muktazi 
mahfuz mahaller ve depolan kaununun 
tatbik mevkiine konduğı.i seneye tekaddüm 
eden senedeki icar bedelleri ve icar bedel
leri taayyün etmemi:, bir yer ise gayri safi 
irad mikdarınca tayin edilecek bir kira 
mukabilinde işıal ve istimal eyliyebilir. 

Bu gayri menkuller icra veya işgal için 
tahliye ettirildikleri takdirde şagillerin 

bundan mütevellit masrafları hükümetçe 
tediye olunur, 

Otuz altıncı madde - Hükümet her tür
lü hususi nakil vasıtalarının seyriseferini 
tanzim ve tahdit veya menedebileceği gi
bi azami nakil ücretlerini de tayin eder ve 
bu vasıtaların malzemelerini ve mutat üc
retlerini vererek devletçe lüzum ıörülen 

yerlerde ve hizmetlerde çalıstırabilir; lü
zum ve ihtiyaç gördüğü takdirde bu vası

taları değer pahasını vererek satın alabi
lir. 

Hükümet, halkın ve mili! müdafaanın 

ihtiyaçlarını karşılamak m:ı.ksadiyle, lü .. 
zumunda, ecnebilere ait deniz nakil vasıta
larını da bu madde hükümleri dairesinde, 
rııalariyle çalıştırabillr. • 

lzmir havalisinde 

Sıtmaya karşı muca
dele arttırılacaktır 

Köy ve kasabalarda kü~ük 

say organize edilecek 

Yeni eserler: 

Değerli bir kitap 
Köy nedir ve nasıl 
idare edilir? ( 1). 

Gafur Soylu (KöyUn devlet hizmetle
ri) kitabından aonra (Köy nedir ve nasıl 
idare edillrf) adlı kitabını ikinci defa o .. 
larak bastırdı. Bu hAdlse evla. ol~uma nok
tasından mesut bir alAmet olarak tellkkl 
edilmelidir. 

lzmir, (Hususi) - Bazı köy ve kasa
balarda küçük aay mükellefiyeti ile iza-

. 'k' ·ı · d h 1 0 İdare mekanizma.sının başında bulu-
lesi mümkiln ıu bırı ıntı en~ e~ aıı. - nan.hırın kitap okumağa ve ye.z:nıqa vakit 
lan bataklıklar hakkında verılmış emırle- bu_luşla.rı herkese nasip olan bir mazhart .. 
rin ve mevcut nizamatın tatbik edilmeme- yet değtlôir. BllhıJ.&:Ja ba kitapların mev· 
ıi yUzünden buraların tekrar sivrisineklere 1 zuu gibi t;ok araştırmıya ve derinleıtır
yuva olacak hale geldiği ve sıtma vakala- mlye ihtiyaç gö<;teren bahisler üzerinde 
rının baş gösterdiği görülmektedir. 1 kalem yUrütebilıntk cidden zordur. Fakat 

Bu hususa dair Dahiliye vekaletinden vi- Gafur i;oylu bunu muva..ffakiyeUe Qa.oar .. 

ti.yete mühim bir tamim gelmiştir. mıııtır. 
b 1 d

. ·· d ı · ve tapu Biz köy ve köylü He ancak cUmhurtyet Köy e e ıye sıtma muca e esı 
' ' . . .. . devrinde ut,-ra.şnuya başladık. Köy, benli• 

kanunlariyle talimaınamelerının ~ut~ad~ı~ 1 ğlnl 18 mart 1340 tarih ve 44.2 sayılı kö1' 
maddeleri, bu &ibi küçük ~u birikıntılerını kanuniyle buldu. 
kurutmıya ait çalışmalarda halkın yap-ı Halbuki köy ı&haiyeU ha.fz bir teşek
mağa mecbur bulundukları mükellefiyet· kül halinde olmaaı lAzım gelen bir varlı~ 
lerle bunları takip ve temin i'e mükellef , tı. Bu ihmalimizin cezasını bugUn köye va 
teşekkülleri ve teyit kuvetlcrini, kurutu-

1 

köylUye verdiğimiz f~la emekle ödemlye 
lan yerlere ait hakla':'ı sarahatle tayin ve çalışıyoruz. Fakat itiraf etmeli ki yıllık 
tespit etmistir, Köy kanununun 43, 47 ve değil, a.su·Itk ihmallerin yarattığı itiyat 

d 
h t 'h bu güzel emeklerin mUhlm blr kısmını 

48 inci ma<l e1eri de er şeye crcı an randıman.<ı:ız bırakmaktadır. 
ç~.lışma programlarında b_nşa alınması j Bunu yalnız itiyada atfetmek doğrU 
mecburi o;afltk işlerinin gerı bırakı~~ası olamaz. Bllgtsizlik ve tecrUbeslzllk bun
halinde vey:ı i$birliği yapılmasında koyler da btlyük bir 'rol oynamak.tadır. Köy ka
arasınrl<"ki ihti15.fın hallinde idarenin mil· nununu tık okuduğum zaman Uk hissim 
dahale hak ve selihiyetlerini göe:termi!Ş- köy ınuhtıµ- ve ihtiyar heyetine gıpta et· 
tir. 1 mek oldu. HA.len bile bir idare A.mirl bu 

Az çok sulak olup da zeriyata mü~ait kadar snlO.lliyete malik değildir. 
olmıyan arazh-ıin· veya yeni ameliyelere 1 Bence her idare tunirinde tekaUtıUğUn· 
ra~men tamamen ıızıntıl<lrı ve sulaklıklart de bir köyün bWJına. ge~fp onun idareslnl 

.. ki . · k ellne alnıtLSı bir me!kQre halinde olmalı -
giderilemiyen yerlerin, ko erı ço su e- . 

dır. Bu kanunu her köyü ehliyetli muht8?"" 
ların elinde mamur edebilir. SalA.hlyetlerl men okaliptüs, söğüt, kavak ve saire gibi 

fidanlar ile a;:;.:ıçlandırılması ve buraların geniş ve f~r&hlıdır. En zor nokta~n kanu
sivrisinek ilremiyecek halde muhafa'.':ası nu anlamak ve tatbik edebflmektedtr. 
köy, belediye ve orman kanunları icabından 

1

. kanunlıırımızın tadile uğrama.at ve eekt 
dır. madde Ue yen.ısının yan yana bulunmay1~1 

Umumi sağlığı boıabilecek, binnnetice tatbikatta büyük bir zorluk verir. 1-ler vi
vatanda-sların çalışma kabiliyetini ve Is- 10.yette bile hukuk mUşavlrllğt yoktur. 

tihsS.1 kudretini sarsabilecek mahiyette bu-
Gafur Soylu'nun her iki kitab~mn en bU. 

Kırık ilçilncil madde - Bu kanunun def
Pİ1 ettiği islerin Jcabettireceii tediyeler 
için hilkilmet emrine hazinece elli milyon 
liraya kadar ıbir sermaye temin olunur. Mü
tedavil sermaye ile sabit sermaye ve te~ 
kilit masrafı karşılıkları İcra Vekilleri 
Heyeti karariyle bu sermayeden tefrik c-

lunan bu durumların iıale ve imhl'ltI için 

dördüncü madde _ Vekiletlerce yurdun her tarafında belediye ve köy ida-
dilir. 

Kırk 

yük n1ezlyetl bu vasıfları haiz OlUfunda 
dır. Bu kitapları h~r okuyan onun açık "' 
aydın ifadelerinden köylln tarihc;eıinl, kö

bu kanuna müsteniden yapılacak itlerin ve 
kurulacak müesseselerin istilzam ettirdiği 
paralar İcra Vekilleri Heyeti karariyle 43 
üncü maddedeki ıermayeden alakalı veki
let emrine verilir. An.cak müesseseler ha .. 
ricindeki teşkil&tni ve Koordinasyon BU • 
rosunun kadro Ucretleri ve bilumum idare 
masrafları için urfediıecek milr:dar ııene

de bfr milyon lirayı tecavUz edemez. 

Kırk yedinci madde - Bu ıermaye he· 
saplan ve evrakı milsbite!i Türkiye 
Cümhuriyet Ziraat Bankasında temer • -
kUz ettirilir, veznedarlık i1leri de bu ban
ka tarafından ya,pıhr. 

Bu kanun hükümleri dairesinde ittihaz 
olunan kararlara müsteniden yapılan her 
nevi tediyat ve tabsilSt taallO.k ettiii Ve
kllet için açılan hususi hesaplarda göı • 
terilir. Kadro ve idare masrafları ayrıca 

bir cetvelde irae olunur. 

rclerinin devlet sağlık te1killtiyle işbirli- yiln uzuvlarını, vazifelerini, köy ıı ve ge • 
ği yaparak lüzumlu yerlerde nafta menıur- lirlerini, köy büt~e ve ueulU muhasebeeinl. 
larımızm teknik mesailerinden de istifade köy htik1nt oA.hstyetinln mesuUyetını b\r • 
edilerek tamamen beden! mesa1ye daya- denblre kavrıyacaktır. 
nan bu mükellefiyetleri 941 yrh iş prog- Kitap yazmak bir bakıma göre kolay-

za- dır. Bu kitapları yazarken yalnız kl5v ha· 
nunlannı ele almak mtlmkUndU. Fak.at 
Gafur Soylu bununla lkUla etmemlı diğer 
kanun ve mevzularla olan bUtUn ali.kalan 
göz önünde tutarak. ve hepslnl yerli ye-

ram 

ruri 

ve takvimlerinin başına almaları 
görülmüştür. 

Azamı laaliyet 
İdare lmirlerinin bu mesaiyi bizzat 11.e- rinde bir araya getirmek •urettyle kitabı· 

vamlı surette takip etmeleri 15.zımdır. Bu nın uzun bir tetkik mahsulü olduuğnu i .. 
busuıta gezici uğlık memur ve köy ko~·il- bat etmiştir. 
cularından azamt faaliyet istenecek•!r. Bu kltaplnn yalmz köylUye ve kl5yQ 
1Jun ar, su b rı ıntı er nın Kurutu m sın a, are e en e tavsıye etrneırıı ı:rrg.-

hel!, 14iım ve çukurlariyle çeşme, kuyu, memek demektir. Bunları her ktllttirıtl 
pınar, bark, değirmen yolu, buta:sık suyu vatandfl§ okumalı ve müellifine te.1ekkt1r 

birikinti ve akıntılarının tanziminde, slip-
rilntil ve giibreliklerle bunların yerlerinin 
tespit, temin ve naklinde, sazlıkların temiz-

)ettirilmesinde; ziraat ve orman memurla
rı da bu i:se yarar tohum ve çelikten fidan 

etmelidir. 

Haluk Nihat PEPEYi 

(1) lstanbul Marifet Basımevi. fi;yaU 
100 kuruş. 

Ellinci madde - Bu sermayeden aarfe
dHecek paralar, muha.aebei umumiye ve 
arttırma., ekalltme ve ihale kanunlan hU

yetiştirme ve ağaçlandırma i1lerlnde sıhhi 
kümlerine ve divanı muhasebatın muraka-

Almanlar besine tAbi dcğfldlr. ve fenni direktifler vererek bizzat reh-

31 inci mfddenln ıon fıkrası mucibin
ce verilecek beyanname, yazı ve vealka.lar 
damga resminden ve aalr rüsum vt!' vergi
lerden muaftır. 

Elll UçllncU madde - Bu kanunun 38 
inci maddesi hUkmUne riayet etrniyenler
den 10 liradan 100 liraya kadar ağır para 
cezaaı &hmr. Tekerrürü halinde 20 lira.dan 
200 liraya kadar ağır para ceza.elyle bera
ber Uç günden bir aya kadar hapis cezası 
hükmolunur. 

Sekizinci maddenin birinci tıkraslyle 
24 Uncü madde hUkümlerine riayet etml -
yenlerden 2:i liradan 250 liraya kadar a -
ğı.r para cezası alınır. TekerrUrU halinde 
50 liradan 500 liraya kadar ağır para ce
zaslyle birlikte 7 sllnden bir aya kadar 
hapla cezası hükmolunur. 

29 uncu maddeye muhalif hareket e
denlere 7 ,.Unden bir aya kadar hapis ce
za.aı hUkmoıuııur. Ayrıca teablt edilen it
hal ve ihraç fiatları ile ıatııın veya mü.ba
ya.anın yapıldığı fiyatlar arasındaki fark 
tutarının iki mlıll, para cezaaı olarak tah
sil edilir. Bu fiilin tekerrUrU haliııde ce
zalar taz'lf olunur. 

Elli dokuzuncu madde - 31 inci mad • 
denin ikinci ve Uc;;UncU tıkraJariyle 32 in
ci ve 3:i tDci maddelerde yazılı ihtlklr ve 
iaUsmar fllllerlnden herhangi birini irtl
kA.p edenler hakkında bet yüz liradan beı 
bin liraya kadar ağır para cezasiyle bera .. 
ber lkl seneden beı ıeneye kadar aUrgün 
cezası hükmolunur ve auc; mevzuu malın 
nevinden olan bütUn malları da müsadere 
edilir. Ancak, mUşterl satıcıya, bir para 
tediye etmlf tıe bu para derhal kendielne 
iade olunur. 

31 inci maddenin Udzıcl ve Uc;üncü fık
re.lariyle 32 inci maddede yazılı fUUerln 
iolenmealnden tevellüt eden veya edebile
cek olan zarar, ınaıın yahut temin edilen 
veya edilmesi ka.stolunan gayrimuhik 
menfaatin mlkdar veya mahiyetine göre, 
hafif ise W liradan 500 liraya kadar ağır 
para ve yedi günden bir aya ko.dar hapla 
cezasiyle beraber 16 silnden iki aya kadar 
dükkA.n, mağaza ve tlcarethanentn kapa
blmaaına hükmolunur. Bu fıkrada yu.ılı 
fUllerfn tekerrürü halinde tıbu maddenin 
birinci fıkra.tunda ya.zıh cezalar verilir. 

81 inci maddenln ikinci ve üçllncU fık
r&lar1yle 82 inci maddede yazılı fiillerin 
i§lenmealnden tevellüt eden veya edebtle
cek olan zarar, ma.tın yahut temin edllen 
veya edllmeal kaatolunan gayrlmuhfk 
menfaatin mlkdar veya mahiyetine göre, 
pek hafif iae 26 liradan 250 liraya kadar 
"'1r para cez .. iylo beraber dUkkln, mağa. 
sa ve Uce.retlıanenln 7 günden bir aya ka
dar kapotılmHma hUkmolanur. Bu 

berlik edecek ve bu suretle vatandaş .za
man ve emeğinin hederedilmemesine itina 
eyliyecektir, 

Bu çalışmalarda belediye ve köy lt.Jare
leriyle sıtma mücadele heyetleri daha mu
vafık J:,ı neticeye ulaşabilme} :d iı;in ka

nun, talimat, teb1iileri alikad trlara tcvz: 
ederek nazan dikır:t:.;!erini bu esa~h aıhat 
VC\zifesine celbeyJiyecc.klerdı -· 

''c!tilet, elde c Hlel.ek n~•iı.:."':\ .. rden pcy
dero,.y ma16mat \eri'ır.esini de emretmt"k
teJ"l' 

Bir otomobil kazaar 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Bugün 

toför Halil'in idaresindekf bir taksi 
Tozkoparan'dan geçerken 50 metre 
aşağıya yuvarlanmış ve parçalanmış
tır. Şoför Halil yaralanmıştır. 

Yapılmasrna b~lanan yeni 
ilkokullar 

İstanbul, 24 (Telefonla) - 23 ni
san ve 19 mayısta açılmak üzere İs
tanbula bağlı yirmi üç köyde ilk okul 
inşasına başlanmıştır. 

fıkrada yazılı fUllerfn tekerrürü halinde, 
00 liradan 500 llraya kadar a.tır para ve 7 
gUnden bir aya kadar hapla cezalarlyle 
beraber dükkAn, mataza ve ticarethanenin 
lOi günden iki aya kadar kapatılması ceza
sı verfllr. 

81 ınct maddenin 4 UncU, Oi tncı, 6 wcı 
ve 7 inci fıkralarında yazılı hUkUmlere rt
ayet etmtyenler hakkında 25 liradan 2SO 
ıtraya kadar ağır para cezaıılyle beraber 
Uç günden 16 güne kadar dUkkAn, mağaza 
ve ticarethanenin kapatıfmasına hükmo
lunur. Bu fıkrada yazılı muhalefet fUllerl -
nln tekf'rrürU halinde, ao liradan 600 lira
ya kadar ağır para cezaslyle beraber 6 
günden bir aya kadar dükkfl.n, mağaza ve 
.ticarethanenin kapatılması ceza.aı verilir. 

Altmı1 altıncı madde """7 56 ıncı, 59 un
cu ve 64 ilncil maddelerde yazılı suçlar -
dan dolayı yapılacak olan son tahkikat 
mevkufen icra. edilir. 

Şu kadar ki, 59 uncu maddenin 21 inci 
3 Uncu ve 4 üncü fıkralarında yazılı haller
de, muhakeme esnasında hikim, kefaletJe 
tahliye kararı verebilir.'' 

Muvakkat encümen, takdim ettiği ea -
babı mucibe Ulyihasında liyihanın müsta
celiyet kararile müzakeresini rica etmiştir. 
Mecliw bu kararı verirse liyiha bugünkü 
toplantıda müzakere edilecek ve kabul o -
lundulu takdirde kanuniyet lı:esbetmlı bu
lunacaktır .. 

Fransa'nın dahili 
iılerine müdahaleden 
. ~ekinmiyorlarmıı 

N evyork, 214 a.a. - Berne'den N evyork 
Times gazetesine çekilen bir telgrafta 
şöyle denilmektedir : 

Almanya'dan gelen ve Franaa'nın da -
bili i!llerine müdahale ıiyaıetinin bir çok 
askeri mahfillerce terviç edilmediiine da· 
ir olan haberler burada doğru tetik.ki o .. 
d;lmektedir. Çünkü böyle bir hareket bll
tlln Fransn'nın tıgal altına alınma.sım zar 
ruri kılacaktır. Böyle bjr işgalin alman or
dusunun tetis ettiği hattı tehlikeli bir ıu· 
rette uzatacağı tabii tellkki edilmektedir. 
Bu hat bazı noktalarda, içtinabı kabil ol
mıyacak bir surette zayıflamı1 olacak ve 
daima müteyakkız bulunan ingilizler, af· 
lehi ihtimal bu noktalara hü.cum edecek .. 
!erdir. 

Diker taraftan almanlar, Laval'in tek
rar kabineye i:'irmesi için Vichy hüküme
tini ik:-ıa etıni.ye çahşmaktadırlar. Fakat 
Mareşal Petain bu talepleri istifa tchdi • 
dinde bulunmak suretiyle reddetmiştir. 

Vichy'de ümitler uyandı 
Zurih; 24. a.a. - (Royter) : 

V!chy'deki İsviçreli muhabirler, B. Hit
ler'in son taleplerine mareşal Petain tara
fından verilen cevaptan sonra Vichy'de bir 
ümit duygusu uyandığını kaydediyorlar. 

Gazette de Lausanne'in Vichy muhabiri 
yazıyor : 

" Alman taleplerinin ve Vichy hükilmeti 
tarafından bu taleplere verilen cevabın ha· 
kiki mahiyeti hakkında birşey bilinmiyorsa 
da e-eçen hafta Vichy'de büküm süren hum
mali bava sükQnet bulmuştur. Şuna katiyen 
iman ediliyor ki, mareşal Petain donan • 
manın ve ordunun şerefine mu~ay~r siyasi 
hiç1bir taahhüde girişmek fikrinde det"il 
dir . ., 

(La Suısse) a:azet~inin muhabiri de 1u· 
nu yazıyor : 

" Alman cevabı bekleniyorsa da, mareşal 
Petain tarafından verilen notanın iyi kar
ıılandıfı zannedilmektedir ... 
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Sahhk meyve kurutma fabrikası 
Tümel Türk Meyvecilik 1.irnifet Şir~eti Tasfiye Me

murluğundan: 
Hali tasfiyede bulunan Tümel Türk Meyvacıltk Limited Şirke

tine ait oıu,p Rize vilayeti dahilinde Pazar kazasında k.iin meyva 
kurutma fabrikası binası tekmil tesisatiyle birli!o::te açık arttırma 
suretiyle müzayedeye konulmuştur. 

Mezkür fabrika Karadeniz sahilinde ~260 ve 2686 metre murab
balık arsalar üzerine inşa edilmiş olup 3 ayrı binaJ:ın i~>ı:-ettir. Ili
rincisi 1092, ikincisi 121 ve üçüncüsü 704 metre mura.bb::ıdan iba
rettir. 

Kuvvei muharrike müceddet 50 ve 35 beygir kuvvetinde iki Di
ze] motöriyle temin edilmekte olup meyva kurutma tesisatı ela ta
mam bir halde bulunmaktadır. Fabrika hemen hemen işlemeğe ama
de bir vaziyettedir. 
Tamamının kıymeti muhammenesi (110.000) lira olan fabrik ,nın 

3-2-1941 tarihinde saat 14 te Ziraat Bankası İstanbul şubesinde açık 
arttırma suretiyle müzayedesi yapılacak ve arttırma bedeli mu
hammen kıymetinin% 75 ini bulduğu takdirde talibine pe~in para 
mukabilinde ihale olunacak ve bed•li müzayede muhammen kıy
metin % 75 ini bulma.dığı takdirde en çok arttıranın teahhüdü ba· 
ki kalmak !!zere müzayede IS gün uzatılarak 19·2-941 günü saat 14 
te müzayedeye devam olunarak her ne bedelle olursa olsu;ı peşin 
para ile gayrimenkul talibine ihale olunacaktır. 

Müzayedeye iştirak edecekler kıymeti ,muhammenenin "'c 7,5 
nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te:ninat mektubunu 
tevdie mecburdurlar. 

Kendisine ihale olunup da müzayede bedelini derhal vermiven 
müşterinin pey akçesi verilmiyeceği gibi ihale kararı fesh oluna
cağı ve kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzet· 
miş olduğu bedelle almağa razı olursa ona ihale edileceği o da ra
zı olmazsa veya bulunmazsa tekrar 15 gün müddetle müzayedeye 
çıkarılarak en ÇQk arttırana ihale olunacağı her iki halde birinci 
ihale edilen kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan 
mesul olacağı w fazla maHlmat allnak iotiyenlerin 30.12.940 tari
hinden itibaren Ziraat Bankası İstanbul Şubes; Hukuk Müşavir
liğinde mevcut ve herkese açık şartnameyi görmek üzere müracaat 
etmeleri ve Fabrikaya ait her nevi vergi ve rüsum gibi Devlet ve 
Belediye tekliflerinin bedeli müzayededen tenzil olunacağı ilan 
olunur. 8067 

~~======================================================"-!/ 

KARADENİZ .POSTASI 
Devlet Deniz Yolları iılefmesi Umum Müdiiılüğünden: 

!4-12-1940 Karadeniz yolu Salı postası yapılınıyacaktır. 26-12-940 per
fembe gür;ü saat 12 de kalkacak Ege vapuru gidiş ve dönüşte Salı postası 
iskelelerine de uf!rıya.caktır. (12093-8931) 18914 

ViLAYETLER 

Cezaevi iııJAah 
Çanakkale C. Müddeiumumtlilinden 

8 - İhale 6.1.941 pazartesi günU aaat 
ıo; te Çanakkale adliye binasında C. mUd
deiumumtlttt dairesinde toplanacak ko -
misyon huzurunda yapılacaktır. 

4: - Eblltmeye girebilmek için taliple
rin 2380 iki bin sekiz yUz seksen liralık 

muvakkat teminat vermeleri ve ihale gü
nilnden tatil gUnlert hariç olmak Uzere S 
gUn evet Çanakkale vllA.yetlne müraca'lt
la alacaktan ehltyetnrune ne 940 yılı tica
ret odll.31na mukayyet bulunduklarına da
ir vesikalarını komisyona vermeleri lA..
zımdır. 

ı - Talip çıkmanuı olmasına binaen 
yeniden kapalı zart usul1yle eksiltmeye 
konulan lı: 38387 otuz sekiz bin Uç l'1lz 
ıekaen yedi ltra 1 kuruı keşifli Çanakka
le vlllyetl dahilinde Balıkesir - Çanak· 
kale ıoaest üzerinde ve jandarma loşlala
n karııaında yapılacak ceza ve tevkif evi 
lıışaatıdır. ~ - İnşaat müddeti mukavele tarihin -

den lUbaren on aydır. 2 - Bu lıe &it evrak ıuniardır: 
A - Pl!.n 6 - Talipler bu toe ait keşif evrakını 

bedelsiz olarak çıinakkale C. mllddelurra.ı
miltğlnde göreb!Jtrler. 

B - Ekıl1tme ıartnamesı 

C - Yapı toıert umumt fenni oartna-
mesi 

D - Bayındırlık işleri genel eartnamesl 
E - Mukavel projesi 

7 - Tekllf mektuplarının ihale gUnU 
saat 14 e kadar komisyona malı:buz mul:a
bllinde verilmesi ve posta ile gönderl'e
ceklerln de ihale gUnU saat 14 e kadar 
gelmiş olması ıarttır. Postadaki gecik· 
meler kabul edilmez. (11793/8700) 18&/0 

F - Keşif hUiasaın 

G - Metraj 
B - Husus! ve fennt eartname 

Ambar • 
ınsaatı 

""' 
Toprak mahsulleri ofisinden 

1 - Akşeh •. r istasyonunda yapılacak ambar ve idare bina
siyle sair işler açık pazarlık usuliyle götürü olarak eksilt -
meye konulmuştur. Keşif bedeli 53747,50 elli üç bin yedi 
yüz kırk yedi lira elli kuruştur. 

2 - Bu ambara muktezi yalnız 6 ve 8 m/mkutrunda ol • 
mak üzere 3.5 ton beton arme demiri, lstanbul' da Beşiktaş
lllci depomuzdan bedeli mukabilinde müteahhide verile -
ektir. 

ı - Eksiltme 31-12-1940 tarihinde saat 15 te Anlcarada 
Ofı binasında yapılacaktır. 

E~iltme şartnamesiyle istenilen evrak ve teminat mek • 
tubu,ynı saatte münakasa komisyonuna verilecektir. 

4 --f.ksiltme evrakı 3 lira mukabilinde Ofis Umum Mü
dürlüiınden alınabilir. 
5- luvakkat teminat miktarı 3937,38 üç bin dokuz yüz 

otuz yeOlira otuz sekiz kuruştur. 
6 - ls\diler teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebil. 

mek ıçın, 'Lle tarihinden nihayet bir gün eve! Ofisten ala· 
caklan eh\et vesikasını koyacaklardır. (8857) 18834 

U L u ~ 

... adada lcôsl<iim . .. 

P., T. ve Telefon Umum Md. 

Telgraf muhabere bilgisi 
olan ilk mektep mezunu 

memur alınacak 
P. T. T. Umum; Mudür/üğünden 

1- tdaremiz. münhallerine ilk mektep 

mezunu ve telgraf muhabere bilgısinc v.a

krf olmak üzere alınacak maaşlı veya üc · 
retli memurlar için müsabaka imtihanı ya. 

pılacaktir. 

2- Müsabakada muvaffak olanların ida. 

renin teklif cdecı:ği yerlerde memuriyet 

kabul etmclcn şarttır. 

... Ma~kada aporlımanım, 
l<o ımdo ofomo6/lim o/qco/c ... 

FAKÜLTELER 

Ayakkabı alınacak 
Hukuk Fakültesinden : 
Fakültenin leyli talebe ve müstahdem

leri için 210 çift iskarpin açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Tahmini fiyatı 1596 lira, muvakkat tc
minatr 119 lira 70 kuruştur. 

İsteklilerin nümunc ve şartnamesini 
görmek üzere her gı.in fakülteye ve mtina -
kasası için 6 t l ı 941 pazartesi günü saat ıs 
de mektepler muhascbecıli[;;inc müracaat-
ları ilin olunur. (8838) 18813 

• 
Zayi - Ankara beldlyestnden aldığım 

~. 

... Dostluğum şel'ef •t!l'ece.f.'1~ 
derse hı~ Jo ımo ,n :. Çvnkı , 

ce1>·na~ '7J1.1 ~ 1' ak 
MiLLi Pir4 . .,(io' ,.v,.., 

f 9•1 .,..ILB4~1 6,/eti vaNf,~ 

Müteahhitlerin nazarı dikkatine 
Maliye Vekôletinden : 
Hazine ve merkez muhasebeciliği veznelerinden (5000) lir 

dan ziyade müteahhit alacakları badema çarşamba günü tediy 
olunacaktır. 

Müteahhit alacaklarına ait ita emirlerinin tediye günfrnden 
eve[ Divanı Muhasebata vize ettirilmiş olmak şartiyle çarşamb 
günü sabah saat dokuzu kırkbeş dakikaya kadar tediye listesin 
ithıtl edilmek üzere muhasipliklere ibraz ve teslimi lazımdir. 

Tediyenin 25. 12. 940 tarihinden itibaren bu şekilde yapılacağ 
ilan olunur. (8849) 18870 

l- Müsabakada muvaffak olanlara 361\6 
452 l\'o. ıu bisi

0

klet plıi.kasını 
sayılı kanun hükmüne göre (10) lira maas 

Artık hiiknıü yoktur. 
kaybettim. 

veya 4rl-50 lira .ücret verilecektir. 
4- İdare dahilınJcn müsabakaya iştir(ik 

Yııfluf Yurtnıa.n 51113 

edecek hat ba)bakıcı. bao; müvezı:i ,ve ba ~--------------- SANTA 
kıcı ve müve7.1::crın 30 vaşrndan evci ida
reye intisap etmış olmaları şarttır. 

5- tdare haricinden miis:ı.hakaya girmek 

istiyenlerle halr-n ıdare- dahilinde bulunan 
muvakkat memur. muv::.kk:u bakıcı ve mü-

M. M. V Hava Müsle~arlığı 

Gaz deposu yaptırılacak 
M. M V. hava Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 1ıfuayyf"n günde talibi zuhur ctml-

Herkes, bilhassa c;ucuklar tarafından alınmuı gayet kola)' vt 
müessir bir müstahzardır. 

vezzilerin 788 say:h memurin kanunun dör- YE:n bir gaz d(·posu pazarlık suretiyle }'aP

düncü maddesindeki şartları haiz olmaları llrılaca.ı<tır. ~fuhammen bedeU 78~4 lira 
66 kuruş olup katı teminat mikdarı 1183 

BARSAK 
SOLUCANLARI NA ve devlet imtihanına ilk defa alınacakların 

30 ya')ın1 geçememis bulunmaları 13ıımdır. 

6- Halen idarede müstahdem olanlardan 
n1üRabakaya °'girmek isti yenler 30. 12. 940 

pa7artesi akşamına ki\rlar yalnız bir dilci<· 
çe ile ve idare haricinden girmek istiyen

ler de yine mezkltr tarih 'lkşamına kadar 

dilekçe ve evrakı müsbitelerile birlikte 

imtihanların icrı olunacaiı P. T. T. mer

kez müdürlüklerine müracaat edecekler 
dir. 

1- Müsabaka viliyct P. T. T. merkez 
müdürlüklerinde muhabereden 2. ı. 941 

perşembe gUnU saat 9 da ve umumt bllgı. 

Ierden 3. 1. 941 cuma günil ıaat 9 da yapı· 
lacakhr. (8274) 18253 

Nazarı dikkate 
Ankara elektrik şirketinden 

Sene sonu münasebetiyle 
hesapların kapatılması ve 
bilanço işleri dolayısiyle 28. 
12-1940 tarihinden 4-1.1941 
tarihine kadar elektrik ve 
havagazı bağlama işleri ya. 
pılmıyacağı ilan olunur. 

4992 

Ar<tık hediyeliğinizi intihapta 
tereddüde mahal kalmamıştır. 

Çünkü OMEGA Saatlerinin 
Yeni çeşitleri geldi. 

Genel acentalığı : 
İstanbul, Kutlu han No. 1/4 

Büyük mağazalarda satılır. 
Taşra için acenta aranıyor. 

ULUS - 21. inci yıl. -No. 6966 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENi K 
Müessese Müdürü Naıit Uluğ 

ULUS Buımevl ANKARA 

liradır. Pazarlıi'ı 30.12 9·10 pR.zartesl gi.inü 
s~ı.at 10 d'l hava sntın alına komisyonunda 
yRpıhı.caktır. İdari, ff'nni şartnamesi, kro
ki ve keşif her giin öğled.:.·n sonra 44 ku
ruş nıukabilinde komıı:ıYondan •alınabilir. 
f,,teklllerin muayyen glin ve saatte katı te
minat ve kRnunt bPlgelE"riyle birlikte ko -
miı:ıyonlia bulunmaları. (8919) 18909 

"11LLI MÜDAFAA VEKALETi 

Ranza yaptırılacak 
~r. ].!. ekA.letl Sa. Al. Ko. dan: 
KetU' bedeli 871 lira 20 kuruş olan 

ranza prlZarlıkla yaptırılacaktır. Pazarlığı 
6. 1. 941 pazartesi günU saat 14 tedlr. Katı 
teminatı: 131 ıtra olup keşfi 45 kuı·uşa 
komil'lyondan alınır. Tallplerfn rnuayyt?n 
vakitte M. M. V. Ra Al. Ko. da buhtnma-

ları. (8823) 18803 

Masa telefonu alınacak 
M. M. Yek.ileti Sa. Al. Ko. d::tn : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 17900 li

ra olan 550 adet manyatolu masa telefonu 
paazrhkla .!atm alınacaktır. Pazarhğı: 30/ 
l~/940 pazartesi günii saat 14 dedir. Kati 
teminatı 2685 lira olup nümune ve şart • 
namesi komisyonda görülür. Taliplerin mu
ayyen vakitte M.M.V. Sa. Al. Ko. da bu-
lunmaları. (8821) ı8855 

Rolman alınacak 
M. M. Vekileti Sa. Al. Ko. dan 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 17.000 li

ra oJan listesine ıöre Rulman pazarlıkla 

satın alınacaktır. Pazarlıiı: :ı.8/111/940 cu
martesi günü saat 11 dedir. Kati teminatı: 
2~50 lira olup listesi komisyonda görülür. 
Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. 
Al. Ko. da bulunmaları. (8822) ı8856 

T ıınar fırçası alınacak 
M. M. V ekil!eti Sa. Al. Ko. dan : 

Beherine tahmin edilen fiyatı (95) dok
san bcı1 kuruıs olan 5.000 adet tımar fırça. 
ıı pazarlıkla mUnakaıaya konmuş,tur. İha
lesi ~8/111/940 cumartesi rünll ıaıt onbir
dedir. Katt teminatı 7111,5 liradır. ~t"'tna

mesi M.M.V. satın :ılma komiıtyon11nda ~Ö· 
rülilr. İsteklilerin kanunun emrettiii bel -
gelerle ihale ıaatinde komisyona ıelme -
leri. (8863) 18~~H 

Hasta nakliye arabası alınacak 
M. M. V ekiileti Sa. Al. Ko. dan : 

Beherinc tahmin edilen fiatt 430 Hra olan 
yirmi bcs tane hasta nakliye arabası 4/i -
kinci k3.nun 94I cumartesi günü saat 11 de 
Ankara'da M.M. V. satın alma Ko. da pa
zarlık: suretiyle ihale edileceğinden istek
lilerin 16111 lira 50 kuruşluk kati terninat
lariyle birlikte pazarlık gün ve ıaatinde 
mezlcQr Kor da bulunmaları. (8920) 18g10 

Temdit cihazı alınacak 
M. M. Vek~letl Sa. Al. Ko. dan: 
Beherine tahmin edilen fiyatı 600 ku -

nış olan 600 ta.ne demirden mamul temdit 
cihazı 27 blrloclkA.nun 940 cuma gUnU sa· 
at 11 de Ankarada M. M. V. satın alma 
Ko. da pazarlıkla ihale edileceğinden ıs -
teklilerin 450 liralık katı teminatlariyle 
birlikte pazarlık gün ve saatinde Ko. da 
bulunmaları. (8921) 18911 

karı;ıı gayet tesirlidir.· Barsak solucanlarının bUyUklerde 
sebep olacağı tehlikelı>r göz önüne alınarak solucan 

ve kllc;Uklerde 
hastalıklarında 

bunu kullanmaları faydalıdır. 
Heklmlrrfmtze ve halkımıza tavsiye edilen bu mllsta.hzar her eczanede 

bulunur. Ktıtueu 25 kuru.ştur. Reçete ile eatılır. 832:5 =====:.I'/ 

VAKIFLAR UMUM Md. 

İnşaat yaptıTilacak 
Vakıflar Umum MUdUrlUtUnden.: 

Kadro harici TUlUce meecidl matbaa ha
line ifrağ ve tadil edllecek. 

Ankarada defterdarlık lftnası karşısın

...ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.. - -= Satılık -kiralik dükkan ----
: Anafartalar belediye civarında : 
- 1 -: atanbul eczanesi karşısında No. 05 ı : 
: müracaat. 5088 : 
=111111111111111111111111111111111111111:: 

da kadro harici TUlUce mescidi matbaa ------------- --
h«line ifrat ve tadil ettirilecektir. Keılf 
bedeli (9606) lira (8 kuruştur. 13.1.941 
tar ne ras ıyan pazar es g n saat 15 
te Ankara.da ikinci vakıf a.partımanda va· 
kıflar Umum müdUrlOgU inşaat mUdUrlye.
Unde açık eksiltme suretiyle ihalesi yapı· 
lacaktır. 

Eksiltmeye girmek lstıyen mUteahhlt
lerln 94.0 senesi ticaret odaaı veılk..a.alrı 

ve asgart on bib liralık tnıo.at Veya tadl • 
!Atı fenni şartnamesine uygun olarak yap
tıklarına dair veelkalarlyle birlikte A.zamt 
ihale gUnUnden be§ gUn eveltne kadar va
kıflar inşaat mUdUrlUtUne mtlracaat ede
rek ehliyet veslkalan almaları ve (48) 
kunıış bedel muka.blllnde vertlecek şartna· 
meler, proje gibi evrak ne lstedlklerı ma. 
11lmatı almaları ve 11An edilen ihale tari
hinde yUzde yedi buçuktan (720) lira 
( 46) kuruş muvakkat teminat paralariyle 
ihale komisyonuna müracaat eylemeleri 
llAn olunur. (8932) 18916 

DEVLET ORMAN iŞLETMESi 

Satılık çam ve köknar tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Revir Amlrll

flndeo: 

1 - Bolu Hanyert deposunda tıtltte 
mevcut 4 adet muadili 1,272 M3. çam tom
ruıtu ve 8291 adet muadili 1~86/992 MS 
köknar tomrukları açık arttırma lle satı. 
la.caktır. 

2 - Tomnıkların aynca bq kesme pay ... 
Jarı mevcut ve kabukları soyulmuo olup 
hacim kabuksuz orta kÜtur tlzerlndeo he -
saplanmıştır. 

S - Tomruklara alt satış ıartna.melll 

Bolu orman dalrestnden ve Bolu devlet ı,... 

!etmesi revir lmirliğinden istenebilir. 

4 - Cam tomruklarının beher MS. nın 

muhamtnen bedeıt 12 llra 84 kurue:tur. 

Kök.nar tomruklarının beher MS. nın mu
Za.yi mUhUr - Ankara fı bankasındaki hammen bedeli 11 lira 56 kuruıtur. 

26670/119784.: No. lu K. C. hesabımda kul-
landıtım Ra.lfa Kayserili namına yazılı 

tatbik mUhUrUmU kaybettim. YenJ.slnl ala
ca#tmdan eak1.sin1o hUkmU olrtıadığl HA.o 
olunur. Raife Kayserlll 6125 

6 - İsteklilerin yüzde 7,0 muvakkat te

minatla 80.12.940 paz&rtesl günU saat 10 

te Bolu'dakl devlet ıııetıneal revir 8.mlrll-

ii binaıına milracaatlart. (8837) 1881• 

Kuleli, Maltepe, Bursa askeri liselerinin 

her üç sınıfına talebe alınıyor 
Milli Müdafaa Vekaletinden: 

1 - Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri liselerinin her üc; sınıfına 1 Mart 
1941 de başlıyacak olan yeni ders devresi için Maarif liselerinden naıkil 
suretiyle talebe alınacaktır. 

2 - Almaca~ talebenin öz türk ırkından olması, sıhhi muayenede sağ
lam çılonası ve ıstekli adedi ihtiyac;tan fazla olduğu takdirde yapılacak 
seçme sınavında kazanması ve kendi okullarında bu sene aldıkları ilk ka
naat notlarının derecesi iyi olması §arttır. 

3 - Bir sene tahsili te"kedenler, her ne sebeple olursa olsun ya~ını bü
yütmüş veya küc;ültmüş olanlar, yaşları, boyları ve ağırlıkları Askeri li· 
seler talimatında yazılı hadlere uygun olmıyanlar kabul olunmazlar. 

4 - Bu şartları taşıyan isteklilerin bulunduıkları yerlerin askerlik şu -
belerinden .diğer kaydükabul şartlariyle müracaat yollarını öğrenmeleri 
ve b~~a göre de kaydükabul kağıtlarını hazırlıyarak 20 !kincikanun 941 
den ıtıbaren askerlik şubeleri yolu ile bu kağıtları girmek istedikleri okul
lara gön<lermeleri ve okulların bulunduğu yerlerde bulunan isteklilerin 
de gene 20 İkincikanun 941 den itibaren doğruca okul müdürlüklerine mü-
racaatları ilan olunur. (8925) 18912 

,..------------------------------------, YENİ Sinemada H ALK Sinemasında SUS Sinemasında SOMER Sinemasında 
Bugün bu gece 

Balalayka'dan sonra mevsimin 
ikinci muvaffa'kiyeti, büyük 

rağbet kazanan 

. Seven kadın 
Oynıyanlar: 

HEDYLAMAR - ROBERT 
TAYLOR 

3canslar: 14,30 ... 16130 • 18,30 
ıece il do 

Bu Gece tı do 

Yıldız Sultan 
Türkçe sözlü arapça şarkıh 

Qynuyanlar 

Abdülgani Esseyid • N ccat Ali 
Saat: 14.30 • 16.30 ve 18.30 

aeanıında 

KUMARHANE ŞEYTANI 
Saat: ıa,15 de ucu.s matine 
BİR GECELİX SEVGtLl 

Bqiln bu cece 

Bayan komşum 
Oynıyanlar: 

ELV1RE POPESCO -

ANDRE LEFAUR 

Scanıları 14 - ı5 - ı8 cece 

.... IO.ŞO el& 

Bugün bu ıece 

1 • Kanlı pusu 
9aş Rolde : 

KERMIT MAYNARD 

2 - Fadai kapf an 
laş Rolde : 

TOM KEENE 
.eanslar: ı:ı..15 ... 14.30 - ı6.30 

18.30 ıece aı de 


