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Kemal TURAN 

BüyÜk Millet Meclisi Milli Ko • 
runma Kanununun yirmi maddesi 
Üzerinde muhtelit bir encümenin 
günlerdenberi metgul olduğu tadil· 
leri dün geç vakte kadar müzakere 
ve bazı farklarla kabul etti. 1940 
baflannda hazırlanmıf olan kanu· 
nun 19 ıubatta tatbikma geçilm.iş
ti. On bir ay sonra üçte birine ya· 
km maddelerini değiıtirmit oluyo
ruz. Bundaki zaruret ve isabeti 
izah için kanunun ensen f evkala
de haller için yapılmıt <'lduğunu 
hatırlamak kafidir. Kanun tedvin 
edilirken fevkalade vaziyetlerin 
muhtemel inkipfı dütünülmÜf, ve 
hi.diaeler tahmin olunarak hüküm· 
ler konulmu§tu. Kanunun tatbikat-
1.a. raaufınaca.'h. v a.h.ıcdc.ı ıı. goı c ,..a
man zaman t&dili, ilk ted'ria nra• 
uıda derpİf olunan bir §eydi. Bi· 
naenaleyh dünkü tadillerle Batve· 
kilimizin de söyledikleri gibi an
cak tatbik neticesinde anlatılması 
mümkün olan noksanlar tamamlan· 
mıf, kanun fevkalade hallerin bu
günkü aeyrine intibak ettirilm.iı 
demektir. 

1940 batından aonraıki Avrupa 
hadiaeleri, Türkiye'nin yalnız mü • 
badele hayatına müesair olmakla 
kalmamq birçok milli müdafaa 
tedbirleri almağı da icabettirmit
tir. Franaa'nın yıkıhfı, ltalya'nın 
har.be girmesi, Romanya'nın ifgali 
ve nihayet Yunanistan - İtalya har· 
bi, Avrupa ıarkmda mübadele yol· 
lannı ve §artlarını değittirdi. Bir • 
çok mahsullerimizi dıı pa-zarlara 
aevkedemediğimiz gibi muhtaç ol
duğumuz malları da getirtmek çok 
müfkül oldu. lhraç güçlüğü karşı· 
•mda istihaal kıymetlerini diiJmek
ten korumak, ithal zorluğu kartı· 
amda da &tokları zaruri i.htiyaçla
ra göre tevzi etmek ve ihtikar te· 
febbüalerine mani olmak icabeyle
di. Bu aahalarda, Milli Korunma 
Kanunu mevcut elemanların taka
ti niapetinde faydalı olabildi. An -
cak on bir ay evete nazaran haylı 
farklı olan vaziyete göre yeni ka
rarlar almak zaruri idi. Dün bu ya
prlmıf oldu. 

Türkiye matıbuatı, Milli Korun -
ma kanununun tadili teşebbüsünü 
yakından takip ederek birçok ya -
zılarla mevzu üzerinde geniş bir 
alaka uyandırdı. Büyük Millet 
Meclisinin dünkü müzakereleri bu 
alakayı fazluiyle tatmin edecek 
geniıliktedir. Başvekilimizin beya
natlan iae kanunun bathca mesele
leri üzerinde hükümetçe neler dü
tünüldüğünü vatandatlara vazıhan 
bildinrMtktedir. Bunlar arasında 
bir noktaya dikkati çekmek iste
riz. 

Sayın doktor Refik Saydam, Müs
takil Grup adına izhar edilen te· 
mennilere cevap verirlerker tücca· 
ra daima normal bir kar bırakıla
cağını, faka• ihtilcara asla meydan 
ver"lmiyeceğini söylediler ve dedi· 
ler ki: 

"Biz tüccan millet hayatında la· 
zım bir unsur telakki ediyoruz. Bu 
unsurun kendi normal yaşamasını 
kendiai eğer takdir eder ve tem.in 
ederse, devletten ve hükümetten 
kendiaine yardım gelir. Hem ken· 
disi, hem türk vatandatı müstefit 
otur, fakat tüccar bunu böyle telak· 
ki etmezse, tamamen içimizden 
çıkması lazımgelen bir unsur oldu
ğuna kanaa t getirerek ona göre ha· 
reket etmek kararındayız." aözle· 
riyle aayın Baıvekilimiz, türk re • 
jiminin bir esasmı tekrar ifade et· 
mit oldular. Bütün kanunlar gibi 

(So11u 6. 111cı H7/ada). 

Büyük Millet Meclisinde! 
, u • ttU tt t ., 

Milli Korunma kanununun tôdili 
hakkında müzakere cereyan ederken 

Başvekilimiz mühim 

l C. H. P. vilayet 
l{ongrelerinin 
çalışmaları 

Dün de İstanbul, Konya 

Maraı, Yozgat, Giresun ve 
Amasya kongreleri toplandı 

beyanatla bulund·u Yunan Kıralı George bir harp mecliıine riya.et ederken Konya, M&r&f, Yozgat, Giresun ve A· 
masya Cümhurlyet Halk Partisi vllflyet 
kongreleri toplantılarını yapmışlar ve me
aal raporlarını tasvip eyleml§I E rdır. Mın· 

taka mütettııılerinin l11tlrflk eylt'dıkleri bu 
toplantılarda çok ıamlml bir hava içinde 
delegelerin muhitlerini alakadar eden 
mevzular üzerinde ifade eylcdiklC'rl müta-
lealar ve dilekler kalabalık dinleyici küt
leleri tarafından yakın bir altl.ka ile takip 
edilml§Ur. Bu toplantılarda Partinin Bini· 
et Ebedi Şef Atatürk'Un hatırası !Azim lle 
anılmıı ve Mllll Şef İnönü ye karşı sar-

l .. .. 
ELEN KITALARI 1 GARP ÇOLUNDE 

Kanun yeni ıekliyle eskiden karıılaşılan 

müşkülleri tamamen bertaraf edecek 
Milli Korunma kanununun bazı maddelerinin deği,tirilmesi 

hakkındaki kanun layihası, Büyük Millet Meclisrnin dünkü toplan. 
tısında müzakere edildiği sırada kürsüye gelen sayın Ba,vekilimiz 
Doktor Refik Saydam bu layiha hakkında a~ğıdaki beyanatta 
bulunmuştur : (Sonu 5 ıncı savlada) 

Meclisinin dünkü toplantısında 

Milli Korunma kanununun 
bazı maddeleri değişti 
Ticaret ve Münakalat Vekilleri 
bu münasebetle izahat verdiler 

.................................................... 
üzerine Avlunya 

yeniden tazyik 

hareketleri yaptılar 

İtalyanlar 
·Himara'mn ~imali garbi 

islikamefü1de rical ediyorlor 
Atina, 25 a.a. - Yunanlılar, henüz 

İtalyanların elinde bulut\Cln iki arna· 
•ut limanından biri olan Avlonya Ü· 

ıerine bir tazyik hareketi yapmışlar • 
dır. 

Atinada hükümet namına söz söyle
ıniye mezun bir zat, bu gece yaptığı 
beyanatta, italyanların Chimara'nın 

timali garbi istikametinde ricat et -
ınekte olduklarını söylemiştir. İtalyan 
arın bu mıntakada ~veld~nberi mev

cut müstahkem mevzilerde mukave -
ınet niyetinde oldukları zannedilmek
•edir. Chimaranın şimali şarkisinde 
Avlonyadan 40 kilometre kadar mesa
fedeki ileri hareketlerine devam eden 
yunanlılar ~eni me .zil.er iı&al ~J· 
ferdir. Daha içeride aevlriJJceyt bakı
mından büyük ehemiyeti haiz bir nok
ta, Premeti'nin şimal ve p.rk cihetle
rinde harekatta bulunan yunanlıla -
rın eline düşmüştür. 

Sienna İtalyan lırka6ı lena 
halde hrrpa/.anJı 

Atina i 25. a.ı. - Huduttan gelen son ha
berlere röre, Hlmara'nrn alınmasından e
ve! vukuı gelen ve iiç gün ıilren muharebe 
esna11nda, Yunaniıtan'ı lıtill itinde kulla-

(Sonu J.UncU ~aylada) 

İktisadi Devlet Teıekkülleri 
Umumi Heyeti Büyük Millet Meclisi dün öğleden sonra\ Milli korunma kanunu 

saat 15 te Reis vekillerinden B. Refet Ca- Milli Korunma kanununun bazı maddele 
nıtez'in relslltınde toplanmıı;tır. Celse &· rinl detııtıren kanun l&.ylhıuınıu birinci İktısadi Devlet teşekkülleri umumi heye
çılınca, Atyoo mebusu B. Cemal Akçın"ıo müzakeresine batlandıtı sırada aöz alan ti bugün aaat 10 da Büyük Millet Meclisi 
vefatını bnfııren Bqvek~et tezkeresi o-\ muvakkat encUmen mazbaJ,a muharriri B. küutphanealnde Başvekll Dr. Refik Say
kunmuı ve merhumun hatırasını tAzlz Galip GUltekln (Konya) lA.yihanın eheml· dam'ın başkanlılında toplanarak Türkiye 
maksadlyle bir dakika ayakta ıUkılt edil· yet ve mUatacellyetlne binaen mUatacelen Cllmhurlyetl Ziraat Bankuı tekaüt aandıfı 
mlıtır. müzakereılnl teklif etınlt ve bu teklif k&- H Toprak mahıullerl oflll ile Ziraat işlet -

Bunu müteakip ruznameye geçilmlıı, bul olunmuııtur. melerl kurumunun 1989 ;rıh Ye mülga De -
Türk ve İtalyan hUkUmet komisyonlarının nlzbıtnk'ın ı 988 yılı il aylık bllAnço, Ur Ye 

LAylhanın heyeti umumtyeıı Uzertnde birinci içtima devreıl protokoluna bağlı ıarar hesaplarının tetkikine devam edecek-
2 numaralı listeye 7000 ton krom konten· ilk sözU B. Fuat Slrmen (Rize) almıotır. tir. 
janı ithaline mUtealllk notaların tasdiki Bliytik Partimizin mUatakll grupu namına 

kUrsUye geldiğini söyliyen B. Fuat Slrmen, 
hakkındaki kanun llLylhasının geri veril
mesine dair olan Başveklllet tezkeresi o
kunarak, lAyiha usulen iade olunmuıtur. 

Kazanç vergilerinin 
ikinci taksit zamanı 
Kazanç vergisi mükelletl sayın okuyu

cularımızın dikkat nazarına : 
Bu ay kazanç vergilerinin ikinci takat· 

İngiliz ağır loplar1 
Bardia'ya karıı 

aleJ a~fllar 

İngilizler 
Şehrin önüne (Ok mühim 
takviye klfalan getirdiler 

• 
Kahire, 2~ a.a. - Trablusgarp cephesi 

hakkında gelen yeni haberler gayanı mem· 
nuniyettlr. Dün bütün gUn ve bütün gece 
son derece 11lddeUI bir topçu düellosundan 
sonra bu sabah mahsur bulunan Bardla et· 

(Sonu S. incı sayfada) 

C. H. P. Umumi 
idare heyetinde 
Cümhurlyet Halk Partisi Umum! 

İdare Heyeti; dün mutat haftalık top
lantısını yapmış, Partiyi alakadar e -
den mevzular üzerinde müzakerelerde 
bulunmuştur . 

Münakalôt Vekili 
dün sabah geldi 

rafında inglllz ağır toplarının gök gürül- Birkaç gUndenberl İstanbul ve Tr~ 
tüıünü andıran bombardımanı ltltilmekte da tetkiklerde bulunan MünakalA.t Vekilt· 
ldt. mlz B. Cevdet Kerim İncedayı dün ıab• 

Cepheden alınan haberlere göre, lnglllz- ı ki trenle ıehrlmlze dönmUıtür. 

(Sonu 3 ünrü sayfada) __ 

Garp ~ölünde İtalyanlardan igtinam edilen toplardan bazalan 

Noel münasebetiyle ................................................ 
İngiliz Krah dün 

imparatorluk 

halkına hitap elli 

Alakah nazırlar da deniz, 

1 

., ••..••••.•.•.••....••••.•••........•.• "' . . 
• • • • • • • • 

Seromlarla ~ 

Bina ve arazı vergisi kanunları hükllm· 
lerine tevfikan vergiden istisna edllmlıı 

olan hükmi oahıslara alt mukataalı gayri 
menkullerin kıymetledlrllmeal hakkındaki 
kanun l&.ylhasının ikinci müzakeresi sıra
sında söz alan Refik İnce (Manisa) ikinci 
madde hakkında riyasete bir tadllname 

çeçen sene MllU Korunma kanununun 
HUyUk Millet Meclisinde müzakereıl sıra· 
sında, bu kanunun isabeti hakkında aöyle
dlfi sözleri hatırlatmııı ve aynı lüzuma bu 
tadil l&.ylhası münasebetiyle de kall bu· 
lundutıınu ifade ettikten aonra, Milli Mü
dafaa ve halk ihtiyaçları için yapılmasına 
zaruret olan atoklardan bahaetmlt ve fi· 
yat tesbitlyle bunun kontrol ve murakabe
si meselesi Uzerlnde bllhaaaa durmuştur. 

B. Fuat Slrmen, Koordinasyon heyeti me
salsl.Jıe ve bu lAylba ile hUkUmete veril· 

tinin ödenme zamanıdır. HUkümete olan , 
borçlarını nihayet 81. 12. 940 akfamına ka· kara ye hava kuvellerme 

Mikropların 
meydan muharebesi 

yaptı klan saha: 

vermlıı ve bunun üzerine açılan müzakere 
neticesinde madde B. Refik İnce'nln teklif 
ettiği oekllde düzeltilerek kabul olunmuş-

tur. 

İsveç'e ıiparlıı edllmlıı olan ııımendifer 
müteharrik levazımının Türklye'ye ithal
leri mühletinin uzatılmasına, Türkiye -
Almanya arasında lmzalanmııı olan ticari 
mübadelelere mütedair hususi anlaşmaya 
bağlı listede isim tashihi yapılmasına ve 
Türkiye - lt'ransa ticaret, kontenjan ve te
diye anlaşmalarlyle merbutları hükümleri
nin tenıdldlne dair olan kanun IAyihaları 
müzakere ve kabul edilerek nıznamenln 
birinci müzakeresi yapılacak maddelerine 
geçilmiştir. 

Türkiye Cümfıuriyetl merkez hıfzısınhha 
enstitüsü ve hıfzuısıhha mektebi teııklllne 
dair olan kanun l&.ylhasının geçen toplan
tıda encümene iadesi kararlqan maddesi 
okunurken söz alan bazı hatiplerin ileri 
sUrdUklerl mUtalealara, Sıhat ve İçtimai 
Muavenet encUmenl mazbata muharriri 
Dr. Ali Suha Delllbaşı cevaplar vermiş ve 
madde aynen kabul edilerek l!ylhımın bl· 
rlncl müzakeresi ikmal olunmuııtur. 

Bundan sonra Diyanet iıılerl reislltı te,
kilAt ve vıu:lfelert hakkındaki kanunda ba
zı deliılkllfln yapılmuına dair olan ka
nun llytııa.11 okunarak &1Jlell kabul edll
mlfUr. 

(Sonu 6 ıncı sRylada) 

. 

dar vermlyenlerden vergilerinin yüzde on 

ceza ile tahııil edllmeal kanun ıcapların- ı mesa1'lar gönderdiler 
dandır. Buna mahal kalmamak için isti-

cal etmenizi tavsiye ederiz. ı Londra, 2~ a.a. _ Noel münasebetiyle, 
radyoda, bUtUn Brltanya imparatorluğu a
hallalne bir mesaj okuyan Kıra! altıncı 

Jorj, ezcümle demiııtlr ki: 

"- Sulh gUnlerlnde, noeı bayramı, genç, 
ihtiyar, hepimizi yuvalarımızda toplıyan 

ve bu bayramı huzur ve saadet içinde yqa
tan bir andır. Bu bayram, her geyin Us
tünde olarak çocukların bayramıdır. Emi
nim ki hepimiz, nerelerde bulunurlarsa bu
lunsunlar, bUgünün bütUn çocuklarımıza 

meıut bir gUn olmuını temin için elimiz
den gelen her ıeyl yapacağız. Harp, diğer 
birçok kederler arasında ayrılık hüznUnil 
de her tarafa yaymaktadır. Bugtlıı ordular· 
da, eter gelmete ceıaret edeblllrae, mu
haclme mukavemet edebilmek için bekli· 
yen veya karanlık denizlerde nöbet tutan 
ve yahut Libya çöllerinde mağlQp dUıma
nı kovalıyan bir çokları, bu anda kendi yu. 
valarındnn uzakta bulunuyorlar. 

Birc;ok aile ocakları, muvakkaten dağıl· 

mıı bir vaziyettedir. İnglliz çocuklan, 
bugllıı. Kanada'da, Avustralya'da. Yeni 
Zelanda'da veya cenubi Afrika'da yqıyor
lar. ÇUııld1 Brlt&nya milleUer1 caml&llDlD 
bQttbı efradı yalms, bir kere daha lhtl)'aç 

/,..Ug Kulllı S. JI. Geor•• Vl. mikrofon hafandq (So• ı. aııdl ıqlada) 

• ..., ......... ,: 
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Samih Ti~ ha. 

Çok güıı:el bir tı/iJndl'n 
Jaııııııd rlkuliide meral a 

itibaren 6 gı 
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Milli Korunma Kanunu f adil atından: 
-I-

Gayri menkullerin kira bedelleri 

26.1.1940 tarihinde neşrolunan ve 
21.11.1940 tarihindenberi de meriyet 
meovkiine girmiş bulunan Milli Ko
runma Kanunu tam on aylık bir tat
bik devresi geçirmiştir. Bu müddet 
zarfında meydana çıkan ihtiyaçları 
karıılamak üzere hazırlanan ve dün 
Büyük Millet Meclisince kabul olu
nan tadil layihası dikkate dejl"er no)<
taları ihtiva etmektedir. Bunlardan 
mühim olanlarının ayrı ayrı tetkiki 
icabeder. 

Kanunun halkı en çok alakalandı
ran maddelerinden biri de kira be· 
delleri hakkındaki otuzuncu madde
si olmuştur. Bu madde eski metinde 
aynen şu şekilde idi: "Bu kanunun 
tatbikte bulunduğu müddet zarfında 
şehir ve kasaba ve iskele ve liman ve 
istasyonlarda gayrimenkullerin kira 
bedelleri, bu kanunun tatbik mevkii
ne konmasına tekaddüm eden sene
nin muayyen olan kira bedellerinden 
fazla olamaz. Bu madde hükmünün 
tatbik edileceği yerleri hükümet ta
yin ve itan eder." 

Hükümet 11.4.1940 tarihinde neşro
lunan bir kararname ile bu madde hü
kümlerinin bilumum vilS.yet merkez
lerinde tatbik olunacağını illin etti ve 
aonra 21.9.940 tarihli diğer bir karar
name ile de bu hüküm kaza merkez
lerine de teşmil olundu. Fakat tatbi
kat bu maddenin ihtiyaca kifayet et
mediğini gösterdi. Çünkü şu müşkül
ler meydana çıkmıştı: a) Kanunun 
tatbik mevkiine konmasına tekaddüm 
eden senenin muayyen olan kira be
delini tesbit güç oluyordu. (B) İcar 
mukavelesinin hitamında mal sahip .. 
!erinin kiracıları çıkaramıyacakları
na dair bir hüküm mevcut olmadığın
dan mukavele müddeti biten gayri
menkullerin birçoğu tahliye ettirildi. 
Ve bu gayrimenkuller yeniden tutan
lara daha yüksek kiralarla icar olun
mağa başladı. C) Bazı hallerde ise 
icar mukavelesinin hitamında tahliye 
tehdidi altında bulunan kiracılardan 
kira farkı peşinen alınarak mukave
le eski kira üzerinden yenileniyor
du. D) Bazı mal sahipleri de kira be
dellerini arttırmamakla beraber, su 
be<lc!i, kapıcı aylığı ve tc&hin ücreti 
gibi masrafları kira farkını kapıya
cak kadar yükseltmek suretiyle ka
nunun hükümlerinden hariç kalmak 
yolunu bulmuşlardı. 

Yeni madde bu mahzurları, imkan 
derecesinde karşılamaktadır. Kirala
rın hangi bedelden daha fazla olamı
yacağı hakkında sarih bir hüküm 
konmuş ve 0 gayrimenkullerin kira 
bedelleri bu kanunun tatbik mevkii· 
ne konmasına tekaddüm eden senede 
mer'i icar muakvelenamesi ile muay
yen olan kira bedellerinden fazla o
lamaz" denilmiştir. Fakat bazı bina
lar icar mukavelcnamcsi olmadan icar 
edilmiş bulundukları gibi bazıları da 
kanunun tatbik mcvkiinc girmesin • 
den sonra inp veya U.dil olunmuşlar
dır. Bunların kira bedcl!erınin nasıl 
tcsbit olunacağını hükilmet tayin ve 
ilin edecektir. Bu hususta hilkilme
tin nasıl bir sistem kabul edeceği 
timdidcn aöylenemez ise de bazı şe
killer dilfilnillebilir. Bunlar da vcr
,riye esas olan gayri safi iradın mu
ayyen bir nisbeti veya belediye mcc· 
lislerince emsaline göre tesbit oluna
cak kiralardır. Fakat herhalde hem 
mal sahiplerini, hem de kiracıları ko
rumak bakımından bu noktanın sarih 
bir şekilde tesbltine lilzum vardır. 

Yeni maddeye göre mal sahipleri 
icar müddetinin hitamında kiracıları 
çıkaramıyacaklardır. Ancak bunun 
için iki mühim şart vardır ki bunlar
la mal sahipleri korunmak istenmiş
tir, bu şartlar da: 

Hazım Atıl KUYUCAK 
hakkında da adilane bir hükmü muh
tevidir. Kira §'lrtları dcğiıtirilemiyc
ceğinc giJrc cvclcc 100 liraya verilen 
kaloriferli bir apartmanda mal sahi
b!nin artık kalorifer "yakmıyacağım" 
dıyememcsi tabiidir. Diğer taraftan 
eğer kömür fiyatlarında herhangi bir 
yükselme olursa bundan yalnız apart
man sahiplerinin mutazarrır olması 
da doğru değildir. İşte bu nokta na
zarı dikkate alınarak maddeye şöyle 
bir hüküm ilave olunmuştur: "Kalo
riferli binalarda kömür fiyatındaki 
tahavvüllcrin kira bedellerine inikas 
nisbeti icabı hale göre bir kararna· 
me ile tayin olunur, .. 

Görülüyor ki Millt Korunma Ka
nununun gayrimenkullo'rin kira be
delleri hakkındaki hükümleri bu ti· 
dilatla oldukça mütekamil bir şekil 
almıştır. Tabii bu hükümlere asıl 
şeklini verdirecek olan mahkeme iç· 
tihatları olacaktır. 

Kira bedellCTİ münasebetiyle bir 
noktaya daha temas etmek münasip 
olur. Bu da gayrimenkullerin kira 
bedellerinin yükseltilmesini menet· 
mckteki sebeplerdir. Filhakika bu
günkü fevkalade şartlar altında bir
çok eşyanın fiyatları yükselirken 
gayrimenkul kiralarının yükseltilme
mesi acaba hangi iktısadl esasa is.ti
nat edebilir? .•. 

Bir defa şurası muhakkaktır ki 
fiyatların tayininde olduğu gibi ki
raların tesbitinde arz ve talep funil
leri çok mühim bir rol oynamaktadır. 
Gayrimenkullerin arz ve talebi ise 
kısa zamanlarda büyük tahavvüller 
gösteremez. Yani ne binalarda oturan 
insanların adedi kısa bir ıamanda 
fazla artar ve ne de, lüzum hasıl olsa 
dahi, kısa bir ıamanda gayrimenkul 
miktarı çoğalır ... Yani bunların arzı 
ve talebi hiç olmazsa kısa müddetler 
için adeta sabit kalır. 

Bu sebeple kiraların artması ıçın 

esaslı bir iktısadi sebep vardır deni
lemez. Diğer taraftan gayrimenkul 
sahipleri kısmi bir inhisara maliktir· 
!er. Yani muayyen bir zamanda bir 
memlekette mevcut gayrimenkuller 
muayyen kimselerin elindedir. 

Bu sebeplerden dolayı geçen umu
mi harpte olduğu gibi bu defa da bir
çok memleketler ııayrimcnkul kirala
rının artmasına mS.ni olacak tedbir -
ler almışlardır. Umumiyet itibariyle 
ücretle çalışanların gelirlerinden 
yüzde 15 ten 20 ye kadar bir nisbcti 
kira olarak verildiği hesap olunmak
tadır. Bu nisbetin mal sahipleri lehi
ne artması Ucretle c;:alış-anlara yeni 
bir yük tahmil edilmesi demektir. 
Kiraların tahdidinde bu içtima! dü
şünce de amil olmaktadır. 

1914-18 harbinde de bizdeki kira
lar süratle yükselmeğc yüz tutmuştu. 
O zaman ncşrol unan 8 nisan 1334 ta
rihli ve .. sülma için icar ve iıticar 
olunan mahallerin icar bedelleri hak
kındaki kanunla" gayrimenkullerden 
yalnız mcıkcn olarak kullanılanların 
kira bedelleri tahdit edilmişti. 

Görülüyor ki fevkalade hallerin 
doğurduğu bir takım iktısadl gilçlük
lcr ve bu güçlüklerin önlenmesi için 
icabedcn birçok tedbirler vardır. Ve 
bu tedbirlerin esas gayesi de gilçlilk
lerdcn doğan yükiln her sınıf vatan
daş arasında en adilane bir tarzda 
tevziidir. İşte gayrimenkul kira be
dellerinin tesbit ve tayinindeki saik
lerin başında bu gaye gelmektedir. 

Bütün yurtta mahsul 
vaziyeti çok iyidir 

Ziraat Vekaletine vilayetlerden ge
len malilmata göre bütün vilayetler
de zeriyat vaziyeti çok memnuniyet 
vericidir. Vilayetlerin S.Zam! istihsal 
yapmak üzere almış olduklar. tedbir
ler saycsind~ bu yıl mahsulün iyi ve 
bol olacağı anlaşılmaktadır. Viliyct
lcr her on beş günde bir vilayetleri 
dahilind-k~ mahsul vaziyetini bir ra
porla Ziraa- Vekaletine bildırmckte· 
dirlcr. 

U L U S 

1 ( __ Gü_N u_·· N_Go_ .. L_GE_S i_) 
Erzincandan 

iki ses 
Evelki gün Erzincan muhabil'İıniz 

yazıyordu: 
"Tam bir yıl eve! tabiatin kor· 

lrunç bir Afetine uğrıyan eski Er -
zincan'm hara.besi üzerinde timdi 
yepyeni bir tehir yükseli.yor." 

Dün Erzincan'dan gelen bir a
jana telgrafı haber verdi: 

"Bu oabah iki tiddetli zelzele ol
du, huar yoktur." 

iki gün faaıla ile aldığmıız ve 
verdiğiımiz bu iki haber, temoil et
tikleri kuvetlerin arumdaki daimi 
mücadeleyi göatermeıi itibariyle 
dikkate ıayandır. Biri insan azim 
ve kudretinin, öteki yerin dibinde· 
ki ve insan iradesi dıtındaki ıea
metin dilinden konuıuyorlar. 

Bugünü yarına bağlıyan gece ya
nsı, büyük Erzincan felaketinin Ü· 
zerinden tam bir yıl geçmi~ ola
caktrr. Zelzele bizi öyle derinden 
yaraJamı§tı ki acnnız bir, üç, beı 
:.enede kabuk bağlıyaca.k acılardan 
değildir. Ölenlerin yasını, kalanla
rı eskisinden daha refahlı bir haya• 
ta kavuşturarak didindirmeğe ça • 
lı~trk. Gece yarısında, kerpiç tüm· 
seklerinden mürekkep bir mezarlık 
haline gelen güzel Erzincan'm bu 
hazin manzarasını da, evleri, apart
manları, mektepleri, haıtaneleri ve 
bulvarlariyle bir mii.mureye çevit
mek için hi.li didjniyoruz. 

Zelzele bu sefer, bir sene evelkj 
felaketi hatırlatmakla kaim?§, yü
reklerimizi hoplatmıf, fakat yeni 
Erzincan'da taıı taşlan a.yıra.ma· 

mıştır. Bu gizli mücadelede galebe
nin insan azmi tarafında kaldığını, 
bu yoklayıftan sonra irademiz dı· 
şınd.aki kuvet de farketmiş olmalı
dır. Gafil avlıyamamıştır. Ylkıp 
toprakla bir yapamamış, öldürüp 
yere ıerememi~tir. 

Erzincanlılara, geçmif olsun di
yelim ve yeai Erzinca.n'ı yaratma
ğa devam edelim. 

Kemal Zeki GENÇOSMAN 

Bükreş büyük elçimiz 

lstanbul'a geldi 

Ziraat Vekaletinin 
getirteceği • 

yenı 

ziraat makineleri 
Geçen yıl Ziraat VekAleti tarafından A

merlkadan getirilen modern ziraat maki
nelerinden yurdumuzun muhtelif ziraat 
bölgelerinde temin edilen büyUk istifade
ler neticesinde bu maldnalardan yeniden 
mübayauı hususunda tetkiklerde bulunul
makta idi. 
Öğrendiğimize göre, bu hususta tetkt· 

katını ikmal eden Ziraat VekA.letl 8 mil· 
yon lirtıhk bir mUbayan proje ... ı haıırla -
mıştır. Makinelerin Akdeniz yolu ile getl· 
rUmeal muhtemel olup 8 milyon liralık 

tah.sleat birkaç güne kadar Koordinasyon 
heyetinde mUzakere edilecektir. 

Yunanistanla yapılacak telsiz 
muhabere ücretleri 

İstanbul - Selanik telgraf irtibatın
da yunan arazisi dahilinde ahiren vu
kua gelen devamlı Arıza sırasında 
tarafeyn trafiginin teahhura uğrama. 
sı dolayısiyle İstanbul - Atina ara
sında bir telsiz irtibatı tesisi yunan 
P.T.T. idaresince talep edilmi~tir. 
İcra Vekilleri Heyeti, iki idare ara
sında kararlaştırılan telsiz irtibatın
dan alınacak ücretlere ait bir karar
name kabul etmiştir. Bu ücretlere 
göre Avru,pa Türkiycsindcn Yuna
nistana kelime başına 26 altın frank 
santimi, Asya Türkiyesinden Yuna
nistana kelime başma 36 altın frank 
santimi, Avrupa Türkiyesinden yu· 
nan adalarına kelime başına 31 altın 

frank santimi, Asya Tilrkiycsinden 
yunan adalarına kelime başına 37 al
tın frank santimi alınacaktır. 

Dairelerde iıler 

~abuk ~ıkarllacak 
Dahiliye Vekaleti viliyctlcrc yeni 

bir tll.mim yaparak vilayet ve kaza
larda işlerin günü gününe görülme
sini ve halkın ıikayctine katiyen 
meydan verilmemesini, bu emre ay -

İstanbul 25 (Telefonla) _ Bükr<Ş kırı .harck_et eden memurlar hakkın-
B ·· ··k E'ı · · H d 11 h S hı· da ııddctlı eczalar tatbik edileceğini 

uyu çımız am u a up 1 bildirmiştir. 
Tanrıövcr İstanbul'a geldi. Elçi kısa 
bir müddet istirahat için geldiğini ve -----
Türkiye ile Romanya arasında ticari 
münasebetlerin normal olduğunu •ÖY· Türk Hava Kurumuna 
lcdi. 

Romanya ile bir 

petrol anlaşması yapıldı 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Bu sa

bah Rnmanyadan gelen petrol !imi -
tet ıirketi müdürü Sedat Ziya rumcn· 
!erle yeni bir petrol anlaıması yapıl • 
dığını ve bu anlaşmanın memlekette 
petrol ~aziyetini çok tabiileştirecc • 
ğini söylemiştir. 

Nazilli su tesisatı i(in 
1 S.000 lira istikraz yapılıyor 
Nazilli Bclediye<i Nazilli'nin su 

tcsiaatı yapmak üzere Belediyeler 
Bankasından 75 bin lira istikraz yap
mağa karar vermiş ve Dahiliye Ve· 
kalctine müracaat etmiştir. Nazilli 
Belediyesinin bu isteği tetkik edil -
mcktedir. 

Bir sandal devrildi 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Kala -
mış açıklarında bu sabah bir sandal 
devrilmiş, hüviyetleri tcsbit cdilcmi
yen iki kişi boğulmuştur. 

yapllan yardımlar 
Türk Hava Kunımuna yapıtmiı..kta olan 

yardımlara dair a.ldığlmız hııberlere göre, 
tatanbul'da Ma.ntfaturacılar Blrllfl kuru
ma 100.000 lira teberru eylemıı ve bu pa.
rayı kuruma tevdi eylemtıttr. 

Bllnyan kazası merkezi halkı da kuruma 
700, Sarıoğlan nahtyeııi halkı l"S ve Ak
kışla nahiyesi halkı da 69~ lira vermişler
dir. Orhangazlnin Göreli Müslim köyü hal
kı 100, Sarayköy'de ooför Cemal Yılmaz 
2~. Çarın Çıtak ktıyUnden HUıeyln Yağcı 

30 ve MtIAs'ta 1s1m1er1nl b1ldlrmlyen dört 
vatand&f da 71 Ura vermtıterdlr. Çankırı
da Halkevinde yapılan btr toplantıda bir 
kıaım vatandaşlar hava kurumuna 811 lira 
teberru eylemlılerdir. Zonguldakta Alt 
Hasan Tuna kardeşler kuruma 1:>0, Mahlr 
Dede ve evlA.tlan 100, Mudurnuda bir kı
sım vate.nda§llar da 787, lskenderunda tüc
cardan Rıza KA.zım Pt=ktn 125, Dlmitrl 
Flllps 7~. eczacı Hsnet Gör, :Mehmet Bay
kul CIO oer, samuel Sabbag •O, diğer üç va
tandq: da 25 şer 11ra vermtolerd1r. 

K.andıra'da bazı vatanda,lar yeniden 
kuruma 1398 liralık bir teberruda bulun· 
mU§lar ve burada yelkenci oğlu ve mah· 
dumları 000 lira, Mereinde lnktıat ıtrketl 
de 1000 Ura teberruda bulunmuolard.ır. Dl
fer taraft&D Mersinde Ma.ri Atlat, Bahir 
Taylan, Leonl Zahlut, JorJ Zahlut evlen
me yUzUklerinJ kuruma terkeylemi§lerdlr, 
(La.) 

1 
Ankara Holkevinde 

Resim ve f of ograf 
müsabakalar1 

Ankara Halkevi 19•1 yılı ikinci resim 
ve üçüncü fotoğraf müsabakalarını ag
mıştır. ?ttüıRbakllytl ı,tırAk ruüdcleti ı ı; ikin· 
cJkAnun 1941 de bitecektir. Müsabakaya 
tıttrAk etmek lstlyenler o güne kadar e
serlerini Ankara Halkevı sekreterıtğlne 

makbuz mukabilinde teslim etmelidirler. 
Resim müsabakasında üç derece mUka.t'at 
varoır. Birinci (75), ikinci (45), UçUncU 
(80) liradır. Fotoğrat müsabakasında ise 
be;, derece mükAtat vardır. Birinci (75), 
ikinci (45), UçUncU (30), dördUncU (25), 
beılnci (20) llradır. !ı.iüsabakada derece &

!anlarla jurinln teıhtre ldyık gördUğU re
sim ve fotoğraflardan mürekkep bir aergl 
açılacaktır. Bu hususta ta.tsiltlt almak ts
tıyenlere kolaylık olsun diye ,artnameler 
Ankara Halkevi, Akba, Hqet kUtUpane
lert Halil Nacl kırtasiye mağazaları Yenl
eehlrde kttapcvt ve Foto Nalm'de 1stlyen
lere tevzi edilmektedir. 

Ankara Halkevinde 

riyaziye kursu 
Ankara Halkevinden: 
Evimiz, eleme imtihanlarında o

kurların matematik derslerinde kar
şılaştıkları zorlukları ~öz önünde tu
tarak bir riyaziye kursu ve ayrıca 

muhtelif sınıflarda okuyan talebele
rin müşkülatını halletmek üzere de 
bir riyaziye müracaat saati açmıştır. 
Aynı zamanda edebiyat ve türkçcden 
müşkülleri olanları tenvir için de 
bir saat ayrı]mıştır. 
Kayıtlar 27-12-1940 dan itibaren 

başlıyacaktır. İstiyenlcrin Evimiz 
(Sekreterliğine) müracaat etmeleri. 

Hall;evi halk dersaneleri 
kolu Efimesgut'ta 

Dün akşam Ankara Halkevi halk 
dersanelcri kolu, başkanları dahil ol· 
duğu halde Etimesğut köy yatılı o
kuluna giderek orada toplanmış olan 
kalabalık bir halk kütlesi ve okul ta
lcbelcriy\c milli birlik ve çalışma 
mevzuları üzerinde bir hasbihaldc 
bulunmuşlardır. Bundan sonra sıhi 
iki film gösterilmiştir. 

Filmler nezleden korunma ve ilk 
sıh! yardımlara dairdi. Film seyredi
lirken kol gençlerinden bir tanesi ay
rıca izahat vermiştir. 

Bundan sonra Karagöz oynatılmış
tır. Karagöz eğlenceli olduğu gibi 
çalışma, doğruluk esas! "lrına müste
,,;. hir ..n.v'7U :İi7o,.in> i..rii 

Toplantı çok samimi olmuş ve geç 
vakit, tekrar gelinmesi temennileriy
le oradan ayrılmışlardır. 

Halk dersaneleri kolu kış mevsi
minde muntazaman her hafta muhte
lif halk toplantı yerlerinde faaliye· 
tine devam edecektir. 

Vilôyet bütçelerinde 

yapılan münakaleler 
İstanbul, Bolu, Trabzon, Çorum ve 

Çankırı vilayetlerinin 1940 bütçele
rinde yapılan münakaleler ile mun· 
zam tahsisatlar hakkındaki kararna
me yüksek tastika iktiran etmiş ve 
viliyctlere tebliğat yapılmıştır. 

Yeni Kars Valisi ş~hrimize 
geldi ve gitti 

Kars valiliğine tayin olunan İstan
bul vali muavinlerinden B. Hüdai 
Karataban şehrimize gelmiş vekalet
lerle temaslar yaptıktan sonra memu
riyeti mahalline gitmek üzere ıchri
mizden ayrılmıştır. 

Dahiliyede bir tayin 

Balıkesir varidat müdürü B. Tev -
fik Tüzer Dahiliye Vekileti memur
lar, sicil muamelat umum müdürlüğü 
tahakkuk bürosu ıcfliğinc tayin edil
miştir. 

a ·İcar mukavelelerinin bilcümle 
hükümlerine müstecirler tarafından 
riayet ohmmasını, b • İcar müddeti
nin hitan:ıın.dan on beş gün evci mu· 
kavelenir> tecdit edilmesidir. Filhaki
ka müstccirleri himaye ederken bun
lara lüzumundan fazla hak vererek 
hiç bir suretle tahliye yapılamıyaca
ğını ~:.:Jıt ctnıek de doğru Jlaınazdı. 
Bundan baş:t4, bı •r.assa büyük şehir
lerde bir kird!arca mevsimı vardır. 
Bu mevsim ge,tiktcr• sonra ~:ıyri
meıı~t.: '.erin kıralanması güc; olur. 
Bu sebepledir ki müstecire gayri
menkulü işgalde devam hakkı veri -
;rken istedi~i katla: rturup istedı~ı 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

"'Dan çıhlııak S•.!ah;yet' de vcri!ıoe
biliıkis mukaveleyi tecdit etme

tcburiyeti konulmuştur. Bundan 
t:ıicar mukavelesi hitama erdiği 
b\mal sahioi g'l.yı imenku!Unü 
bu1'sken olarak kullaruııak mec
<• tie kalırsa. kiracı bu ~artla
\~g•.'he bile, bu gayrimenkulü 
bur~Y m edemez. Tahliy• mcc
<IBbıpl'.r. Bu hüküm de mal 
den lu.,di gayrimenkullerin
,ından \inde istifade hakla
ınından b<bırakmamak bakı-

ı<;ıra d\~!' faydalıdır. 
\enın 'kl\ktırmadan mukavc
de\;\i~nınasıda yapılan bazı 
"': a adde ye "dan fazla pa
nı rn uştur: Uzere de ye
ol.un:,\ar a\e)"üküm ilave 
kır• .. yan\ ge~ şartlarında 
'?~'lir• 0 \an l<'ik yapıla-
ıkı su be~kavelede 
rra o\:ın k 
ı_ • eve\ce :>U, ·~ya beş 
gıbı ı\\P avrıca -racağı 
t• ayr "ba 1<a\o< 'Is.ha-

LlY' ' "DCZ. 

lar 

Hakka ve kuvete dair 
Noe/'de Papa ettiği büyük duada 

hakkın kuvete karşı galebe etmesi
ni dilemi§. 

- Amin Papa hazretleri f 
Savaşta da, barışta da; eskiden de, 

yeniden de, hepimizin, bütün hür, 
bütün demokrat insanların istedi -
ğimiz, dilediğimiz o idi ve odur. 

Hak kavtnln demek ıerlrindtr; 
En celi hJkmct : ezmiyen ezilir. 

diyen bir· şairimiz vardır. Fakat o 
da bu beyti şikAyet yollu, sitem 
yollu söylemiştir. 

Kuveti biz de ink§r etmeyiz. Fa
kat bizim tanıdığımız ve inandığı -
mız kuvet, hakka karşı bir savaş va
sıtası değildir; hakka saldırmak is
tiyenlerin karşısına dikilmesi gere
ken bir varlıktır. 

Hartada sınırlarımızı gösteren 
çizgiler, hakkımızın sınırlarını da 
gösterir. Ondan ötesinde bizim gö
zümüz yoktur; ondan berisinde de 
kimsenin gözü olmasına tahammül 
etmeyiz. 11te inandığımız lruvet, sa· 

'#~N l~ll IL7'R 
hip olduğumuz kuvet orada hakkın 
emrinde, seferber durur. 

Ne ba§kalarının iliğini kurumu§ 
görmek isteriz; ne de bizim iliği

mizi kurutmak amacını güden ni· 
zamlara yanaşırız. 

Haksızlığın adını hak koymak ve 
onu bir bayrak edip saldırganlık 

gönderinin ucuna asmak bize eski
den de yakışmazdı; yeniden de ya
kışmıyacaktır. 

Papa hazretleri; kuvetle hakkın 
savaş halinde bulunduğunu Vati -
kan'daki sarayının penceresinde 
gl!rdüğü için böyle dul etmiş ola
caktır. 

Biz yeni yılın eşiğinde kendimiz 
için §Unu söylüyoruz : 

- Kuvetimiz hakkımızın emrin
dedir; hazır ol/ vaziyetinde duru
yor. 

Bir Noel hediye•İ ! 

Avrupalılar arasında Noel ve 
yılba§ı hediyesi alıp vermek ldet
tir. Başka hediyeler gibi, bunlar da 
modaya tlbidir. 

- Bu senenin modası, ns olsa ge
rek? dediğinizi duyar gibi oluyo • 
rum. 

Bu sorguya tam bir karşılık vere
ceğimi sanmıyorum ama, hldiseler
den biraz bir şeyler anlaşılıyor. 

Meseli yunan ordusu yunan mil· 
Jetine "Az veren candan/,, mukad
demesiyle Himara kasabasını ver
di. 

- lngİ/iz ordusu da Bardia'yı 
verseydi I 

diyeceksiniz. Bakalım, belki onlar 
da bunu yılbaşı hediyesi olarak ve
rirler. 

isimlere dair! 

Arkadaşımız Mahmut Yesari, ge
çenlerde bir nıizah mecmuasında 

yazdığı bir yazuJa başta kendi adı 

olmak üzere bir takım isimlerden 
şikayet ediyordu. 

lstanbul gazetelerinde çıkan şu 
zabıta vakasını okumuşsa bu şika

yeti birkaç misli daha artmış ola
caktır: 

Birinin adı Zarif, birinin Kemal, 
birinin de irfan olan üç arkadaş 
Beyoğlunda bir meyhaneye gidiyor. 
Meyhanenin bulunduğu sokağın adı 
da "'imam sikağı., dır. Kafalar tüt
süleniyor. Arkasından da bir meze 
yüzünden kanlı bir kavga çıkıyor. 
Halbuki ne üç arkadaşın, ne de so
kağın adı, insanların meze yerine 
biribirlerini yemeğe kalkmalarına 

müsait değildir. Fakat şu da inkar 
edilemez ki meyhanenin adı böyle 
bir hadiseye aykırı düşmüyor: 

Meyhanenin adı ne imiş, biliyor 
musunuz? Ejder/ 

T.1. 

26/12/1940 

Duygulu bir Türk yavrusu 
Ordu, (Hususi) - Milli Zafer ma

ha\lesinden B. İsmail Altan kızı Gü· 
!er Altan ordumuzun erleri için Ordu 
Kızılay Kurumuna 10 çift yün ço -
rap hediye etmiştir. Bu duygulu yav
runun bir resmini gönderiyorum. 

Askerlerimize kııhk 

hediye verenler 
ScvgilJ toprakJanınıaın müdafileri ıadık 

ve kahrıunan erlerimiz itin kışlık hediyeler 
har.ırhynn \' ardını~venler cemiyetine aon 
birkaç günde yapılan teberru llatrıinJ ncf~ 
diyoruz: Askert 1.f'abrikfllar menıuplan u -

kcr arkA.cln~lnrına kA.r~ı çok yakın bir a.IAka 
göstcrııılşlerdlr. 

As. ı-·ı,, U. :\fd. 69 pamuklu bir bnthk. 
Aı. F'b. U. ~Id. nıerkez yollama ıncnaup1an. 
21 paınuklu nılntnn bir eldiven, Aı. Fb. U. 
~fd. ticaret kalerııi ıneuauııları, JO pamuklu 
mintan, 8 bnşhk, As. l'b. U. )fd. tekaUt ıan
dı;tı nıcmurlllrı, 20 pıımuklu bir hn~lık, AL 
Fb. U. '-fd. marangoz fabrlka11 ınt"ınur ve 
işçileri, 119 puınuklu, bir çorap, As. Pb, U. 
~ld. Kayaş meroıl lmalltlıancal memur ve 
işçileri, 6:J9 pamuklu, :\ı. Fb. U. l'ıld. Anka
ra sUAh fabrikaM nıeınur ve İŞ(lleri 619 pa.

uıuklıı bir ba,hk, As. Fb. U. ~td. İzmir al -
l.'\Jı fabrlk.ıı~ı 11J~nıur ve l~çilt-rl, 61 ııııınuklu. 

6 torap bir ba~lık, .\kyıltl kere;;lc fabrlkıuı 
nıcmur ve i~~·Utri, 16 ıııunuklu altı çorap, 
İstanbul silAh fabrtka,.;ı nıenıur 't'e iKilcrt 
ııltı paınuklu 2 ı;ornp, Çorlu ailı\h fabrikası 

10 panıuklu, ceınnn lli69 pamuklu, ıa çore.p 
8 başlık, 2 f'lcHven hed1ye etmişlerdir. 

K'.ı.iylü •atandaşlarınıııın a.ııker ktı.rdeı,le

rlne karşı gösterdikleri a.lAka da ayrıca &öt

ıümtizü iftiharla kabartmaktadır. LudumÜ 
köyU 80 pamuklu bir çorap, Fe...-ılye kl:lyt 
beş pamuklu dört çorap, Sehitall köyil ıs 

panıuklu seklı: çorap, l!.ryaman köyü eekb 
pan1uklu bir çorap, Kutuun köyü 03 pamuk-

rap hrdb·e etmişlerdir. 

)tektepli yavrularımız da aşkcr babala ... 
rına, ağabeylerine kucak kucak hediyeler ı.
ı,ımı,ınrdır. 

Rlldyo evi eliyle yapılan teberrular ı 

Nevşehir CUrnhuriyet okulu •ınıf 6 tal• 
belcrl 10 pamuklu, 12 çorap, Gelibolu Na ... 
mık Kemal okulu baŞtl~rctıneni Aho1et Hu .. 
lusi 8·~ pamuklu, 8 ı;ornp, GUnıüfhacıköy U1r: 
okul yardın1 kolu 13 panıuklu bir başlık, 

2 çorap, Ezineo, ~fahlr yüksel 10 pamuklu bir 
eldiven, tnebolu Da.yan Birsen 5 pamuklu 
G çorRp, Akşehir mu.arif nıemurları JO pa .. 
ınuldu ıııintan 2 çor;ıp, İnönü ilk okulu ta -
lebelerl 63 pamuklu bir çorap, İnönü Uk oku
lu öğretnıenJerİ 28 pamuklu bRJôğretmrni ti 
poınukJu, 6 c;ift çorap, ::\fOlkiye nıcklebl ta
lebrsi t50 pllnluklu 60 tlft torap, 70 hn,hk, 
Yüksek Ziraat eııstitUsU tuh~bcsi 2815 I'&. • 
muklu, 1 fanHA, 8 başlık, 2 gOnılek, 2.a. çift 
çorap. 

Dlj{er teberru1ar r 
Bayan Sevda Ancl 100 pRmııklu, JOO çift 

çorap, Siiınerbank Uıııunı ?t1ildUrlO~ü ınc -
murları :t09 pnınuklu, Sıhile \'ekAlcti tnu
ha.sebe ıuenıurları 18 paınuklu, dürt çorap 
bir elclivrn, lJacıbttyram Hatibi 8t5 pamuklu. 
Dııyun lineer Oicle 20 panıuklu, Bay Necip 
1 ı. prunuklu, Dayan )t. i;~rl, Gü1.ldt" Anıl -
nıı';i, Salist' Abanoıoğlu, Bahire Kııra.y, Fo
rhle Ergin, ltayırı;e\·er bir bayan, N, Öser 
(onar) pıunuklıı, Artın Luseoryan 20 çift çer 
rap, Saatti ,. uni 1.i tift çorap, 8 eldiven, a 
ba.~hk, Dayan Fatına ı çornp, Mehmet İh -
san Turhano.ııu 2 paıııuklu lıırka, Çankaya 
ilk okul R'J nuırınrnh tal~lıt"f'ıiıtden 1tfehmet 
.\li Arsanı, 1 çift ehllvcn, iki çift çorap, Al
bay l-liisaınettln iki pnıııuklu, J.IRtlce Ya...-us 
bir elclivc:n hir ~·it't torap, tıTehnıet Ali Çe -
tinoğ]u fi ııuınuklu, Kuyuııı<'u lhr1tnl !iO (ift 
çorap, Sıtltı Frnnkolar :!2·L çift çoraıı. 

En snn tc-1.ıernılıırı Uaynn N(·rnıt·ttin Sn
hir R pa.nıııklu, 8 ~;ift çorRp. K6T.ım Grdik 
tıir ıınıııuklu, Nuri Sı\ryul 3 hl\~lık, 3 eldi -
ven, ~urdıuı Aıcr 3.J. pnınuklu, t50 (')dh·en, 
.'50 lıa7Jık, l"."uciye Onul t.10 pıuııuklu, l<"herru 
etuılşlcrtlir. 

Yardın1stvcıılC"r Ct·nıiyeti Af>·on mtrkc -
ıi :.?00 tornp, t51 rldh·rn ,\ntnkJ ıı. mf'rkrti 
Is(' 8561. nıuhtelif yun t't'Y& ht"diye t"lıni~lı.:r· 
clir. 

Düzeltme 
Evelkl gilnkıJ nil~hamızd:ı uk,..rlPre hr

diye vt'r~·nlcrin lslmlt•ri n lli"rkt·n uırt

llye mütettişlerlnin hedlYt:;ye k1.l'l dilmf'k 
Uzere Kızılay Ankara merke?ine trbcn:u 
ettikleri 500 lira yanlı~hkla mülkiye ı:ın

fettislı·ri tftrnfıııılaıı \ l·rıldi "'!,Juale 
çıkmıotır. Özür diler ve dU:ıeltiriz. 

Çağrı 

X Adliye gnctimcni b>tgün snat 
14 te toplana,aktır. 

X Arzuhal Encümeni bugün 12at 
14.30 da toplanacaktır. 

X Dahiliye Encümeni 27-XIT-1940 
cuma günü saat 10 da toplanacaktır. 

X Mim Müdafaa ene eni 26-XII-
1940 perş.,mbe günü saat 15 te top -
!anacaktır. 



28/12/1940 

Stef ani ajansı 

hakikatlar1 
tahrif ediyor 

Bir Türk muharririnin 

makalesini tamamiyle 
tahrif ve tagyir etmiş ! 

Dün Stefani ajanaı Hüaeyin Cabit Yal-
1111'ın Balkan ıneeelclerine dair yazdığı bir 
makale hakkında-fU haberi neıretmiıtir : 

Roma. 25 a.a. - Stefanl ajansı Yeni Sa
bah gaııetealnde HUıeytn Cahlt Yalçın tara
fından "Balkan meaelesl hakktnda bir türk 
test" batlılt altında nefredilen makale aerl
ılnl eu ıuretle hulba etmektedir 1 

Yeni Sabah ıazeteel, Balkan yarımadası 
Dıuelelerlnl halletmek için bir tek bUyUk dev
letin .eya bir tek büyUk devletler zümresi
nin hlmayeııf altında bir Balkan antantı teş
ktll kabetUll~I lsbat etmek tlzere bir makale 
Mrlat neıretmektedlr. -

TOrk gaıu:teııl, lıtJyerek veya lstemiyerek, 
Balkanlarda ye blnnetlce ATrupa'da sulh ve 
ıılsamı kanftıran eeytn Balkanlarda iktısa

dl tnlrltafa çalışmak lmktnını diğer büyük 
devletlerden neı:ctmlye çalışan lngillı Ye 
fl'&Dllı poUUkuı oldufunu tasdik etmekte
dir. Bu fikre nazaran tUrlı: gazetesi, makale
lerini fu temenniye ba!Jıyarak hullsa etmek 
saruretlnde ldlı 

Avnıpa işlerinin lngllh: müdahalesinden 
lı:urtulmıısı ve Balkan mllletlerlnln mihver 
dl'vletJ,.rl tarafından lıtenllen yeni nizama 
lltlhıık ,.trneal. 

••• 

İngiltere ve Almanya üzerine 

Noel gecesi 
hava akını 
yapılmadı 

Buna mukabil İsviçre' de 
alarm işareti verildi 

Londra, 25 a.a. - DUn ıece fafda ka -
dar lngiltere'nin hiçbir yerinde dliımanın 

hava faaliyeti lı:aydedllmemlıtir. Noel ıe

ceai alirmsız ıeçmiıtlr. 
Roytcr ajansının ıelAhlyettar bir mah -

filden ö~rendlğlne göre bu gece lngllla tay
yareleri Alınanra üzerine akın yapmamışlar
dır. 

lsviçre'de alarm iıareti 
Bem, 25 a.a. - lsvlçrr. ordusu kurmayı 

tarafından neşredilen bir tebliğe göre, noel 
gecesi f.vlçre (!zerinden yabancı tayyareler 
uçnıuşlarılır. Uu tayyarelr.r saat 2 den ve 8 
den sonra Colre'ın Şark nııntaknsında şimal
den cenıılıa doğru lsviçre üzerinden geçnıiş
lercllr. Tayyarelerin sabııha doğru aşaAı En
gııdlne 'U zerlndcn uçarak dOndiiklerl görill
nıilştllr •. Colrc'da verilen tehlike işareti kısa 
&UrmüşU!r. 

F ranıa' da Noel bayramı 
Parfs, 215 a.a. - Havııs: Paris halkı dün 

gece saat iki buı,:ugl\ kadar not'l'I tesit et -

mlşUr. Kahveler ve lokııntnlar ancak bu sa
atte kapanmıştır. DU> Uk cnıldcler, donduru
cu bir soı'!;uğa rnğıııı-n gayı•t kalabn lıktı. Her 
sene olduğu gibi hu scııe de ıokakl udıı, no
:1 ve yılbaşı hediyeleri sııtıuı küçül lıarııka -
!ar kurulmuştur. 

Birçok yirecek nıacldelerl tah•"• lat" tl
bl tutulmuş oldıı~u için dlln gecı· Marııilya 

lokanta ve kahvelerinde pek aı revc.vyon ya
pılmıştır. 

u c u s 

inglliz Krah dün 
imparatorluk 

halkına hitap elli 
• (Baıı ı. incı say/adı) 

saatinde, an.avatan.ın imdadına kotmakla 
iktifa etmemloler, fakat lmparatorlutun 
bütün mllletıert, kendi evlerinin kapıla

nnı çocuklanmu:a açarak onlan harp teh
llkeılnden maaQn bulundurmata çalııımıı-
tardır. 

Amerikan yaTdımı 

Alman İşçileri ve 1 

alman idarecileri 

iıcilere istikbal halckmda 
bir cok vaidler yapıhyor 

Londra; 25. a.a. - Britannicus imzası 
ile çılı:an bir yazıda, alman ameleıinin bu

ıünkü vaziyeti hakkında töyle denilmek -

tedir : 
Ortada, alman amelesinin bugünkü hlleti 

ruhiyesini gösteren mlnidar bir hidise var

dır. Bu hldise, on &{in zarfında baılıca al
man zimamdarlarının ilç defa alman ame

lesine hitap etmek lüzumunu hl1&etmiı ol-
Amertka'da 4a pek çok dostumuzla cö- malarıdır. Filhakika ıo llkklnunda Hitler, 

mert ve dUrüıt lna&nlann kurduju birçok aonra iş nazın B. [..ey, en ı;onra da. Ham -
tetkllM bize hudutsuz bir yardım temin burı'daki ıemi tezıihları amelesine hitap 
etmek için çıüıımakta ve lyt kalpli tnaan- eden Göbbelı bu lilzumu hl11eden nazi i
lar çocuklarımızın bir çotuna, harbin ıo- darecileridir. Fakat bahsettiğimiz ali.met, 
nuna kadar ihtimamla bakmak ııınt Uzer- sadece bundan ibaret değildir. " 
Jerine almıo bulunmaktadırlar. Bunlardan .. Nazi zimamdarlarrnın ıon haftalar zar. 
daha fazla çocuk da İnglltere'de kendi ev-
lerinde daha emin yerlere na.kledllmto bu- fında söyledikleri nutuklar bep, harpten 

lunmaktadır. sonra alman amelesinin kavuşacağı refah 

Anavatanda ve ecnebi memleketlerde a- ve saadet hakkında vaidlerle doludur. Ez
nalarından, babalarından ayrılmış bulu- cümle mesai nazırı Ley, 4 ilkkinunda irad
nanlarla · onları hayırhahane bir surette ettiği nutukta harpten ıonra, halk için, se
mlaatir edenlere ve blltlln dostlarına. on- nede üç milyon otomobil imil edileceğini 
ları sevenlere ve onlardan biri olarak ev- ıöylemiştir. Yine 4 ilkklnunda radyo ile 
lertnde yalnızca kalan akrabalarına. bu 
muazzez adada ya,ıyan herkes namına 

noelln getlreblleceA'I bUtün saadeti temen
nl ederim. 

Yeni senenin bizi zafere ve daha mesut 
noel günlerine kavuııturmuını ve gelecek 
seneler herkesin aile ocağında yeniden 
toplanmasını temin etmesini dilerim. 

(Hepimiz ilk ıaltayız ••. !) 

yapılan bir neşriyat arası nda, harpten son

ra, buıün şehirler için en tabii ve basit 
addedilen güzel şeylerle konforun, bUtün 
köylere teşmil edileceği vadedilmi:ıtir. 

" ıo ilkklnunda Hitler de şunları söyle-
mlştir : 

" Halka, hayatın kıymet ve lezzetini teş

kil eden herşeye sahip olmak hak ve im-
kanını vereceğiz ... 

Garp ıölünde İngiliz 

HARBE 
DAİ R 

Noelde 
söz ve silah 
kavgası 
Harbin ikinci noeli 

H arbin ikinci Noel bayramı, 
evelce tahmin edildiği kadar 

&akin geçmemittir. Bu &efer, cep· 
heJcrde pntlıyan silahlara, mikro
fon başında gürliyen sesler de il
tihak etmi~, ve hazreti lsa'nın, 
doğduğu gün, hıristiyanlık ile· 
minde, hiç de nete içinde kutlan
mamıştrr. Yalnız topyekWı harp
te bir ufak duralama vardır- Bü
yük tehirler Üzerinde bombardı
man ve tcthit faaliyeti olmamıt
tır. O kadar. Yoksa cepheler ge· 
ne mermi ve kan yağmuru altm· 
dadll'. Tayyarelerin askeri hedef
lere hücumlıırı dinmemiıtir. Çün
kü batlanan itin, Noel dola)'J&iy
le yarıda bırakılması hiç de arzu 
edilmemekte, pitmİ§ atlara so
ğuk au katılmamaktadır. Buna 
mukabil, birçok liderler, - tola· 
)iter olanlar müateana - gelecek 
Noel'i sulh ve hüriyet içinde kut
lama.k için temennilerde bulun
maıktadırlar. 

ULUS : - Stefani Ajanaının yukardaki 
l1tlırafında bahia meyzua ettiii makaleyi 
evelki ıiin Ankara'ya ıelen Yeni Sabah ı•
z•tHinde okuduk. Bu makale Stefani ajan
•ının Yerdiil mal\ımabn tamami7le akai bir 
tez üzerine yazılmıthr. Yani ltalyan ajanaı, 
Hüae7ln Cahit Yalçın'ın makalealnl tama -
fiyle tai)'ir n tahrif etmitı ona büsbütün 
ay)un bir mina yermiıtir- itin sarlbi fU • 

dur ki, 5tefanl ajanaa k.. yapaJ'lm derken, 
ıöz çı'lcannıtbr. Türk karii kendi blldiii •• 
okuduia m-leler, yazılar n .. rinde bile bu 
kadar büyük tahrifler yapıldıiını aördükten 
eonra artık ba ajansın Yerdiii bütün haber
lere inanmak huau•unda çok çekingen daT -
na .. bundan kimHnİn tlkiyete bakla olmı
yacakbr. Hliaeyin Cablt Yalçın elbette S.te
fani'ye Jiamıelen cnabı Yermekte ıecik -
111iyecelrtlr. 

Franım büyük elçisi ve fransır. hüküme -
tinin lfgal altındaki araslde umumt murah
has B. ırernıınıl de Brlnon, par.artesi gUnü, 
Parls çocuklarının noel eğlencelerinde hazır 
bulunmuştur. 

B. Fcmand de Drinon, eski BaşvekAlet 

binıısında \'lchy'dcn dönen bUyUk elc;l B. 
Scaplni'.>1 knhul etmiş ve kendisiyle üsera 
meseleleri hakkıııda görUfmUştilr. 

Buradaki ve bUtUn dünyadaki daha Y8fh 
insanlara hitap ederek diyeceğim ki geçen 
harp esnasında en gUzlde gençliğimiz he
IA.k oldu ve kalanlar harbi pek az taıudı
lar. Bu defa hepimiz birden ilk safta ve 
tehlikenin ortaaında bulunuyonıa ve emi
nim ki içimizde en ya,lı olanlar da vazi
yetin böyle olmasından dolayı ltUhar duy
maktadır. 

Şunu unutmayınız: harp, herkeıl blrtbl
rtnden ayırmakla beraber yeni bir birlik 
vücude getirir ki bu birliği doturan., latl
yerek kabul edllmlı mlloterek tehlikeler 
ve müşterek ıstıraplardır. Zahmet ~ı
aında lyt arkadq ve iyi komşu olmak fır
satı, sivil halka verilen en güzel fırsattır. 
Mahrumiyetlere ve sıkıntılara azim ve ne
şe ne karıı koymak auretıyle kendilerine 
terettüp eden vulteyl yapan siviller, ayru 

zamanda, harbi kazanmalan için, muharip
lere yardım etmektedirler. 

Baıdia 

ağır loplart Bardia'ya -G ·:.-:ı.~.~i:;~~.ı.:;::;_ 
karcı afeı aıfılar dia önünde vardia beklemekıte-

'f f ) dirler. Söz timdi ağır topların· 

ELEN KIT ALARI 
Avlunya üzerine 

----'--

yeniden tazyik 

hareketleri yaplllar 
(Bııı 1 inci saylıdı) 

nılan Slenna itaban fırkası, Yunanlılar ta
rafından fena halde hırpalanmııtır. Bu ltal

yan fırkası, acferln bidayetinde Kalamas 

nehrinden seri çekilmeye mecbur edildili 

ııaman birçok mezalim yapmıı ve rehine 

olarak birçok etrafı beraberinde ıötfir • 

m ü .tür. 
liimara'ya yapılan Yunan hücumu esna· 

aır.Ja, üç italyan kara ıömlekli taburuna 

da çok bllyilk uylat verdirilmiıtir. 

Yunımlılar büyli~ mikdarda ıanaim de 

al r.ı•,lardır. 

Düıman tayyarelerinin kıtalara yardım 

teeebbtlıleri akamete utramıı ve Yunan 

topı;uıu ltalyan topçusunu alt etmiıtir. 
Himara'dan Boraiveraeıt daima ıiden 

yol, ltalyan C>lüleri ile ve her türlli harp 

malzemesi ile doludur. İtalyanlar, Hima -
ra'dan çekilirken kiliıelerdelı:I ikonlan ve 
aT!zelert kırmıtlar ve ıeytln yaih fıçılarını 

da delerek aokalı:lara atmıılardır. İtalyan
lar, birçok da rehine ıötllrmüılerdir. 

ltalya'da fQfizm aleyhtaTlığı 
Atina. 25 a.a. - Atina ajansı müdil

rU B. Vekiarellis, Etnos gazetesinde 
ıunlan yazmaktadır : 

''Yunanlılar kendilerine mlitecaviz 

İtalya tarafından cebren kabul etti • 
rllen harbin neticelerine bakarak Noe

li bir grur ve iftihar hissiyle tesit e

debilirler.,, 
B. Vekiarellis, Musotini'yi kinle ha

reket eden, merhamet ve sevgi tanı -

mıyan gaddar bir adam olarak tavsif 

etmektedir. 
İtalyadaki faıizm aleyhtarlığına te

mas eden B . Vekiarelis yazısını şöyle 
bitirmektedir : 

"16 İkinciteırinde söylediği nutuk
ta, Musolini bir çok İtalyanlar hak -

kında tehditler savurmuştur. Bunlar, 

Yunaniıtanın ve adaletin dostlarıdır.,, 

1 rlanda yollarında 
ihtiyat tedbirleri 

lngiltere'de dün gazeteler 
çıkmadı 

Londra; 25. a .a. - İngiltere' de Noel mü
nasebetiyle bugün ıazeteler çıkmıyacaktır. 

Perıembe günü yalnız öileden ıonra ıaze

teleri intiıar edecek ve netriYat cuma ıa • 
babı normal vuiyetlne dönecektir. 

/ngiliz Bahriye Nezaretinin 
do11arunaya gönderdiği mesaj 
Londra; 25. a.a. - Bahriye nezareti do

nanmaya ıönderdiil bir meaajda bilhassa 
diyor ki : 

" Geçen ıene içinde deniz üıtü ve denls
.. ı.. 8 .... ıı.r;nılal• donanma tayyarelerim!a 
milteaddlt defatar dllpnanla t-• etmlı •• 
,a:ımaz bir surette en yükıek harp kabili

yetini ve en yüksek metaneti göstermiştir. 

" Devriyeye, ticaret vapurlarını hima • 
yeye, maynları toplamağa tahsis edilen kü

çük gemiler de, ticaretimizin mildafauı ve 

memleketimizin hayatı içln o kadar eaaah 
ve çetin olarak vaıılfelerfnl hava şartları 

her ne oluna olıun cesaretle, hiç yorul • 
madan yapmı:ılardır. 

Donanmamız, amiralhiın mlnnct ve hay
ranhiını kazanınııtır. 

B. Hitler Noeli gaTp cephe.inde 
geçirdi 

Berlin; 2s. a.a. (D. N. B.) : 
Bütün alman askeri kuvetleri baı kuman

danı B. Hltler, ıeçen aene olduğu ıibl bu 

ıene de Noel'i ıarp cephesindeki askerleri 

ve amelesi arasında ıeçlmıiıtlr. 

Cenubi Afrika Birliği btıfvekili 
kılaata bir mesaj enırelti 

Pretorya; 25. a.a. - Cenubi Afrika Bir-

li il baıvekili general Smutı, Noel dolayı

ıiyle kıtaata hitaben neıırettlii bir meaaJ
ç,., kendilerine teıekklir etmiı ve yeni ıe

ne için de harekete ıeçmek zamanı gele • 
ceğini söylemiı, geçen senenin kara ol -

makla beraber hidiıelerin nihayet batka 

bir ylirliyüı veçhesi almıı oldufunu teba
rüz ettirmiştir. 

Hollanda kıraliçesinin mesajı 
Londra, 25 a .a. - Hollanda lı:ıraliçeal, 

Vllhelmlne, bu akfam radyo ile, düşman taz
ylkı altında bulunan anavatanda hollanda -
lılara, Hollanda Hlndiıtanı halkına bir noel 
mesajı gllnderııılş ve ezcOmle deııılştlr ki : 

" - Yeni ııencnln yükiinü hep birlikte ü
ııerlmlze alıyoruz. Fnkat kallıimlz, Allahın 

kırallığım" ve hakikatte bUtUn dünyaya ha
kiki ıııihıı iade edccı·ğine derin imanla do
ludur. H l'ıdiselerinl Jll'yrinl derin bir dikkat
le takip eltiııı. Siı:e tunu ll•~yliyebllirim ki, 
son aylar içinde çok me.aut bUyUk lnkişafiar 
vuk11a gelmiştir. Nihal ıafere evelklnden çok 
daha bOyük hir itimatla istikbale bakıyorus." 

Diğer meıajlar 
Londra. 2.5 a .a. - Nod münasebetiyle 

Polonya reiskUmhuru, Belçika hUkümetl ve 
genera l de Gaıılle, Polonya, Belçika n 
Fran11n tica~t vapurlan mürettebatına me
sajlar göndermişlerdir. 

Aynı vesile ile Norveç kıralı Ye Hollan
da kıraliçeı;l Norveç ve Hollanda ticaret va
purları nıilrettebııtına da birer mesaj yolla
mı§lıtrdır. 

(Zaferi kazandığımız zaman •.. ) 
Bu son aylar zarfında, İnglltere'de ha.

sara uğrıyan. birçok 141hlrler1 ve fel&.ket 
k&r11aında halkın göıterdlgt metan.eti biz
zat gördüm. Cihana ll!n edebilirim k1 hep
aa cw ır.llmriluL..,,,e mwetıertU ~bi7et
ıe iftihar etmektedir. Her tarafta yeni ve 
muhteoem bir arkadqhk z.lhnlyetlnin, fe
IAket ortasında yükselmekte olduğunu gör
dtlın. Kezalik her yerde, yükleri paylqmak 
için samimi bir arzuya ıahlt oldum. Bü
tün bu ıatıraplard&D yeni bir ahenk dot
muıtur. Bunu ileride de muhafaza etmell
ytL 

Sonuna kadar dayanıp dR saferi kazan -
dıfımız zaman noel ıUnlerl yeniden saadet 
günleri olacaktır. O saman hüsnüniyet, dün
yaya yeniden gelmff bulunacaktır. BugUn he
pinılıl baflıyan aılmkAr ruhu muhafaza et
mek mecburlyetlndeyia. Hayatımıııda bu ru
ha ihtiyacımız olacaktır. Erkek, kadın, he -
plmlıı, ve dünya milletleri araıında her mil
letten faııl&, bu ruha muhta~ olacatız. Ken
dimizden ziyade başkasını dUşUnmelrte de -
vam etnıell)1z. Ancak hu ıuretledlr ki dUn~ 
yayı ve hayatı daha gUııel bir hale geUrebl
lirlz. 

• ran geçti 

(Bııı ı. incı say/adı) 

ler çok mWılm takviye kıtaatı getirmekte 
ve İtalyan ileri lstlhkft.mlannı saran ileri 
kvvetıerlnln faaliyetin! §lddetıendlrmekte
dirler. İtalyanlar da yer altında muhkem 
bir surette hazırladıkları beton sığınak ve 
siperlerde ıtddetli bir mukavemet gösterı
ycı-lar. Bardla'dakl İtalyan mukavemetinin 
ne kadar ıilreceğl hakkında askeri mah
filler ıtmdlye kadar blr fiklr beyan etme
m~lerdir. DU,man gUn geçtikçe keaatetl 
artan iqillıı topçusunun ateıl altında bu
luıımaktadır. Arnavutluk hadlaelerlyle ma.
n1Vlyat bozukluğunun fa,lst aakerlerl U-
3erinde meoOm bir t esir icra etmesi de ka
bildir. Mamafih İt&lya.u mukavemetiD.ID 
bu uoktuının ne ıuımaıı dU,ecegtnl ta.ytn 

çok mlllkUldür. 

MaTqal Graziani'nin raporu 
Stokholm; ~5· a.a. - Dagi:ıladet ıazete

sinln askeri muhabiri, yazdığı bir makale
de, harp vaziyetini gözden geçirmekte ve 

ıöyle demektedir : 

"Muvaffakiyetsizliklcrle ve intizarla ge

çen ~if ıeneden sonra, incili! lı:uvetleri, 

döğü;,nıcği ve kazanmağı bildiklerini tek

rar labat ettiler. Mareıal Grazziani'nin 

Bardia'daki vaziyet hakkında yaptıiı be -
yanat, bUyilk bir nikbinlik ifade etmemek

tedir. Hezimetin ıebeplerine dair yazılan 

bu açık ve aamiml raporun neıredilmesi ise 
muhtelif tebirlere yol açmııtır. Bu hare

ket, milletin mücadele kabiliyetini takviye 

etmek ıayesiyle yapılmıı olabileceii gibi, 

milleti yeni hezimetlere hazırlamalı: mak
ıadiyle de yapılmış olabilir. Ne kadar ga
rip cörlllürıe ıörillslln, Mu11olinl, ılyasl, 

Şimdi heplnhe mesut bir noel ve yeni ve askeri işlerin idaresini kontrolü altında 
mesut bir ıene dilerim. yeni .eneyi m üteva- bulundurmasına rağmen, bunların teli fi 
ıi bir emniyetle bckliyebiliriz. 

Vahlııı bir buhran Rtlotnıış hulunuyoruz. 
HAi& karşırıııırla hulunan tehlikd~rf ve güç
lükleri ehcmiyetsiz addetım: ıııdlyi:ıo. Fakat 
mulıarlplcrfnılıle mUttefiklerlnln karada, de
nir.de Ye havada kazandıklan muvaffaki -
yetlerden t~lll TC cesaret almalıyıa. istik -
bal ıorluklıırla dolu olııcnktır. LAkln bia za-

ıneseleılnl her zaman hal edememektedir • ., 

T arablu•garb' d aki it al yan 
orduıunun akıbeti 

Atina; 25. a.a. - Atina ajanaı bildiriyor: 

Eıtia gazeteıi, mareıal Grazzlani'nin ra
porunu tahlil eden ba, makalesinde diyor 
lı:i : 

fer yolundıı sapıısatlam ayaklar üstünde dur-
maktayız ve Allahın yardımlyle' adalet TC .. ApJıdakl mllıbet vakıalara iıtlnat e-
sulhn doğru yol a~acıığıa." derek Trablus Garb'deki İtalyan ordusu -

Kıralın gemicilere meıajı 
Noel yortusu münasebetiyle inırlliı kıra

lı, inıı:ili~ til'ıırf"t vapurlarlyle halıkı;ı gemile
ri mUrettt'lıntına bir mesaj gılndererek de -
ıııl ştlr ki: 

ndşıııırnın anıırnaız hllcurnlnnna maruııı 
kalan ilk ıiviller ılllerıinlı. Vazifenbe ce -
ıurane devam ederek lmparıttorluğun hayatı 
mabeuıeııini temin ettlnla. Cesaret ve cüre
tiniı Şimdi aynı haşin hücuma maruı kalan 
vatandaşlnnnısa llham vermektedir. 

Vatandaşlar namına ılıe tefekkür eder ft 
en 111\nılmt noel temennilerimi yollanın. He
pinidn aallmen udetlnh:I temenni ederim. 

Barlaiye, HaTbiye ve Haua 
nazırlannın mesajlaTı 

nurı akrbeti tahmin olunabilir : 

ı- Trablusgarp ile İtalya arasında bü
tün mllnakallt, inkıtaa uğramııtır, 

a- 300 ill 350 bin kl11ilik bir ordu, 40 

bin eıir ve ao bin ile 30 bin arasında ölü 
ve yaralı vermiıtir. 

S- Bu ordu, harp malzemesinin büyük 
bir kısmını da kaybetmlıtir, 

4- İtalyanların mineviyatı aanılmıı ve 
inıilizlerln mlneviyatı ise ;yUkıelmiıtir. 

5- İtalyan hava kuvetlerinin Afrilı:a'da
lı:i tam maflQbiyeti, lngiliz hava kuvetle
rine, halyanlara öldürUcU darbeler vurmak 
imlı:lnını 'Yerecektir. " 

vetlerlne kartı kaaandıfı mııvaffakiyetler, 
istikbal için haylr allnıetldlr. fnJillz ordu -

Londra, 2.5 a .a. - Bahriye, harbiye TC sunun eaaı dUşnıanınıııla bir kere daha boy 
hava nasırlan, bugün deniz, kara n hava ölçüşmeııl samanı gelince - ki bu saman ge
kuntlertne radyo ile noel meaaJlan gönder- leeektlr - lnglllz ordueu Tazlfealnl tamamlyle 
mlşlerdlr. yapacaktır. Bunu alı de blllyorıunus, ben de 

Dahrlre nazın B. Alexander ezcümle de- biliyorum. 
Karamürsellilerin T. H. mlştlr klı Hava nazın D. Slnclalr düımaıılara kartı 

Dublin: s5. a .a . - Reamt bir ilin, oto • " - Gayretleriniz, safere giden yolu çiz- elde edilen katt hava ıaferlerfnin ehemlyeU-

mobil ıoförlerine büyilk dikkat tavıiye et- Kurumuna leberrulart mittir. Gayretlertnlıe duam edlnlı Ye tunu ni tebaru. ettirmiş ve demiştir ldı 
mektedir. Cllnkü yol dönemeçlerinde yan iyi biliniz kl yapacafınuı bu gayretler, bizim "- Kıymet n mertçe hareket lrelltnele -
daire manialarla karıılaımak mümkündür. tzmit, (Husuai) _ Karamürsel'de için Ye gelecek neılller için hUrfyeUn saferi- rlnln hll& eski mlnalannı muhataaa ettltı 
Bu manileri ıilAhlı müfrezeler nıuhııfnıa C.H.P. ba kanı Enver Balkan ve ar • ni temin eyllyecektlr." her ~ıemlekette, filphe edenlere itimat telkin 

., . 1 . .. . Harbiye naııın B. Margel80n, ordu hazır- ettlnıs Ye insanların ıaferlınlse lmanlannı 
etmekte n bu müfrezeler, dur " emrıne kadaşlarının gayretıyle, korfezın bu lıklannı hatırlatmıı bu hazırlıklann son ,On- teyit eyledlnls. İngiliz hava lı:untlerl daha 
itut etmlyen herkesin üzerine ateı a~malı: şirin ve güzel kasabasının kıymetli lerde orta Anııpa'~a netlcelertnla metahe • büyük saferler için haaırlanıyor. Maİlılbi -
emrini aJm11 bulunmaktadır. Gece, mania-\ halkı, Türk Hava Kurumuna ilk ham- de edlldtifnl söylemli Te e&alertne ,eyle de- rette aotuldı:anbhfım111 muhafua ettik, 
lana tllslllrmeal için buralarda buıuıl bir lede 1882 lira teberruda bulunmuılar-ı vam etmlfllrı ı flmdl saferde ele IOf\lk kanblıtuıuaa mııh& • 
•k yakılacaktır. dır. Teberruat devam etmektedir. .._ Ordulanauıım Llb1•'dakl ltab'an b- fu• edeceltL" 

dır. Öyle zannediliyor ki, gene· 
ral Wawel miihim bir hazırlık 
devresindedir. Çölde nakliyatm ve 
geri ile muvaaalanın ne mühim 
zorluklar arzettiği ıöz önünde 
bulundurulacak oluraa, bu tevak· 
kuf devre.sinin mahiyeti daha iyi 
anlatılır. lngilizlerin, bir yıldı
rım harbi yapmalarına rağmen 
Bardia'nm henüz neden düpne
diğini merak edenler bulunabi· 
lir. Fakat Bardia'nın bir kale ol
duğunu ve uzun zaman mukave· 
met edebileceğini de unutmamak 
lazımdır. Hatırlardadll" ki, bü -
tün Polonya alman askerleri ta • 
rafmdan inal edilditi halde 
Veaterplate kaleai h&la müdafaa
da devam ediyordu. Norveç'te 
Hegra kalesi, alman orduau Nor· 
veç'in işgalini tamamladığı sıra• 
da düftü! Almanlar , Bel9ika'yı 
tamamen çiğneyip de Franaa'ya 
hücuma batladlklan anda bile 
Liyej ve Namur kaleleri mü.da • 
faaya devam ediyorlardı. 

TaYakkuf devresi 
• 
1 ngilizler almanlarm, bütün 

istila hareketlerinde kul· 
landıkları uaule müracaat ede
rek, Bardia'yı bir tarafa bırakıp 
ileri doğru atılamazlar mıydı? 
Tobruk ve Demeyi alarak, Bin
gazi'ye doiru yolla.namazlar mıy· 
dı? Bu aualin cevabını vermek 
o kadar miifkül değildir. Çünkü 
almanlar geni§ bir cephe Üzerin· 
de hareket etmek imkanlarma 
maliktiler. Halbuki Libya denilen 
yerde, tehirler ve kaleler, aahil 
boyunca kandil kandil aaılmış.tır. 
Sahile muvazi bir surette uzanan 
Akaba dağları burada dar bir 
boğaz vücuda getirmektedir. Bu 
boğazın bir tarafı Akdeniz, diğer 
tarafı Marmarik çölüdür. Bu çöl· 
de harekat yapmak da umman· 
da harekat yapmaktan çok zor· 
dur. Çünkü ne yol ve ne iz var -
dır. lnıilizler çaresiz, bu boğaz· 
dan ilerlemek ve önlerine ıelen 
kaleleri bir~r birer zaptederek 
adeta teabih çeker ribi merhale
ler katetmek mecburiyetıiodedir
ler. Bu bakundan Bardia sukut 
etmeden İngiliz ilerleyitinin da
ha genit inkitaflar arzetmeai çok 
müşküldür dense yeridir. 

Yunanistanda 

Y unaniatan'a gelince, orada 
timdi hüyük bir nete ve se

vinç vardır. Adriyatik sahilinde 
bulunan Himara'nm diifmeai, 
Noel bayrammı daha tathlaıtır
mrtıır. Yunanhlarm harekatı Av· 
lunya iatikametinde inkitaf et· 
mektedir. Fakat burada da Av
lunya'nm klN. bir zamanda dü. 
ıeceii söylenemez, çünkü Hlına· 
ra'dan itibaren Avlunya körfezi· 
ne doğru uzanan kn1111t çok ael't 
ve keaıkin tepelerden mütetekkil· 
dir. Atalı yukarı her dört kilo
metrede bir, yüksek tepeler ve bu 
tepelerin tefkjl ettiii dar boğaz
lar vardır. Bogoniçe tepesi 1669 
metre, Frava 1360, Çika 2025, 
Göre 2011, Ugra 1306, Ayailya 
1150 metredir. Ancak bundan 
-.w:ı .. ki Sate dereaine vanp 
• ftdi ~ Aftm.ra körf-.. 
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Bulgaristan'ın mali 

ve ekonomik vaziyeti 
Sofya, 25 a.a. - Ma1lye nazırı B ojllov, 

memleketin mali ve tktısadl vaziyeti hak
kında mebuııan meclisinde verdiği lznhntta 
ezctlınle ıunları t ebarüz ettlrmlgUr: 

"- Zirai ıstıhıal , g eçen seneye nazaran 
yüzde 7,2 nl11betlnde bir tenezzül keydet
mlıtır. 

EndUııtri lsUhııtı.ıl, bu senenln ilk dokuz 
ayı zarfında, g eçen s en enin ay-11 aylenna 
nlsbetle yüzde 5,8 tezayüt etmi!}Ur . Bu te
zayüdlln ııebebl, bllhruısa kömür ve elek
trik end~trtslndekl t erA.kk llerdlr. 

1939 teırtnlevelinden 1940 teşrinieveline 
kadar, toptan fiyatlarda yüzde 29,6 nlıbe

tlnde b ir tezayüt olmuotur. 
Harici ticaret bahsinde, ııenenln 11k on 

ayı zarfında yapılan ithalA.tın kıymeti, ge
çen senenin aynı aylanna nlıbetle yüzde 
11,S, ihracatın kıymeti de yüzde 2i.7 art-

ı mıı bulunmakta_d_ır_. __ _ 

iki muhtarın vazifesine 
nihayet verildi 

İzmit, (Hususi) - Hendekte Soğuk 
su ve Kurt köyleri muhtarları 79 va 
tandaşı yolparası mükellefiyetine yaz· 
dınnadıkları için kaymakamlarca va-

1 

zifelerine nihayet verilmi' ve hakla • 
rında kanuni takibata başlanmıştır. 

ne inmek mümkün olabilir. Bura· 
larda karın 2 metre olduğunu da 
hesaba katmaık gerektir. Bundan 
dolayı, Arnavutluk'ta, netice ü
zerine müeasir olacak harekatm, 
timalde Elbuan üzerine yapılan 
yürüyii§ olacağı tahmin edilebi· 
lir, bu aayede italyanlann ricat 
hatlan çok geniı bir mmtakada 
keailmit olacaktır. 

Papanın nutku 

A .keri harekatı bu .uretle hu· 
l&aa ettikten aonra, timdi 

aiyui vaziyete a-elelim: bu vazi
yette hiç bir deiitiklik yoktur. 
Yalnız yukarda da kaydettiğimiz 
gibi birçok kimseler, Noel müna· 
aebetiyle söz almıtlar ve yahut 
harbeden ordularına mesaj gön
demıitlerdir. Bu meyanda en mÜ· 
bim olanı f'Üpheaiz ki, Papa On 
İkinci Pie'nin radyoda verdiii nu
tuktur. l.a'nm doium yıldönÜ· 
münde hıristiyanlığın en büyÜk 
miimeNiJi bütün dünyadaki din· 
daflarma hitap edeııken, gayet 
in&ani bir Jiaan kullamnı.ıtır. O 
kadar ki, Papa'nm aözleri.ni din· 
liyenler, onun lngiltere'nin tayin 
ettiii harp gayelerini tamamiy. 
le benimsediğini ıöriirler. Papa. 
nuı bu aözlerinden eosıra V ati
kan, ltalya'da, bir umman oria
amda ada gibi kalmııtır. O, fa. 
fi.tleria fiaderinclen, m ile ka
ra kadar ayndır. 

Papa -Çör~il 

P apa, küçük milletlere karp 
tatbik edilen zorbahim a

leyhinde buhmmut, haıldwı, ta• 
haldtüme ve kuvete kartı muzaf
fer olma.aı temenniaini izhar et• 
mit, botbinliie ve . benliie k.al"fl 
bir mücadele açtıimı aö.termit
tir. Gariptir ki, Roma n birçok 
katolikler, Papa'dan ayrıh~en. 
onunla Anglikan kiliaeai araaın• 
da ulr.ı bir kara.bet göriUmekte
dir. Papa aanki sözlerini Weat
IDİD4ter'de aöylemittir. Bu itibar
la eğer bazı İtalyanlar, evelki ak
f&ID, Çörçil'in kendileri.ne hita• 
ben yaptığı konutınayı duyma. 
mıt olsalar bile, Papa'yı dinle
dikten sonra hiç bir ıey kaybet
memit olduklanna kani buluna· 
bilirler. Papa tıpkı Çörçil gibi 
komıpnuflur: ve dün akıam rad. 
yoda bütün İngiliz milletine ve 
dünyaya hitap eden ingiliz kıralı 
da anca:k Papa'nm kullanacağı 
bir liaanla, daha aakin daha va
kur davranmıt, ve beteriyetin 
aulıha ve hüriyete kavupası için 
en samimi temennilerini izhar et
mi,tir. 

Brıuchilsch'in nutku 

N oel nutukları arasmda en 
dikkate değer olanlardan 

biri de ıüpheaiz, alman orduları 
Batkumandanı Maretal von Bra· 
uchibch'in nutkudur. Von Bra· 
uchitadı demittir ki: "Geçen ae· 
ne Noelini Maginot hattı onun
de geçirmiıtim; Bu hat fra.naızla
n himaye edecekti; fakat etme· 
di. Bu Noel bayrammı deniz aed· 
di önünde ıeçiriyorum. Bu •et de 
lngiltere'yi Almanya'nm müsa· 
ade edeceği dakikaya kadar hi
maye edecektir!" Görülüyor ki 
von Brauchitsch Papa'nm nutku
nu dinlemeden aöa aöylemitür. 
Bunda h&la iatili., ıenitleme ve 
ezme kokUMI vardır. Bu nutku 
okuyanlar, acaba, alman Bafku· 
mandanı niçin daha ileri gitmedi 
de gelecek sene için tahminler
de bulunamadı diye hayret et· 
mektedirler. ŞÜpheaiz, almaalar 
bu hulya ile, gelecek Noeli Bü
yük Britanya adalarında geçire
bileceklerini ve orada Okyaııoa 
aeddi önünden Amerika'yı tehdit 
edebilecelderini unıabilirJerdi. 

itte laa'nan bu 1enekt doğum 
yıldönümü hıriatiyanbk aleminde 
böyle aeçmiştir. 

Miimta Failı FENiK 
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İ H A Y A T ve S 1 H A T 
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Lamartin'in sülükleri 

Fransız ıairi Lamartin'in doğdu· 
ğundanberi yüzelli yıl geçmiş, onun 
için bu sene bizde de onun hatıra· 
aına tören yapılmak dii}ünüldüğü
nü bir gazete ha.her veriyor. Pek 
iyi bir dü~ünce, doğrusu. Lamar • 
tin'in ıiirler;ni, hiki.yelerini oku -
yan kaç kişi vardır, bilinme:.ı:se de, 
resminden dolayı onu herkes sever. 
Beyaz &akalı yüzüne hem nurani, 
hem de kibar bir hal verir. Ondan 
dolayı olacak, Avrupa'da evlenmek 
istiyen gençlerden bazılarının, &OY· 
larmın kibarlığmı anlatmak Üzere, 
nişanlılarına La.martin'in resmını 
kendi amcalarının resmi diye bedi· 
ye ettiklerini rivayet ederler. 

Bizim Lamartin'i sevmemize, ıa· 
irliğinden ve kibarlığından ba~ka 
sebep!er de vardır: Memleketin -
den çıkıruya lüzum görerek bizim 
yurdumuza geldiği vakit, bw·ada 
Boğaz içinden ilham alıp yalnız §İ
ir yazmakla kalmıyarak bizim ta -
rihimizi yaznu1 Bu kitabrn gerçek
ten bir tarih o;ınadrğını iddia eden
ler varsa da bu iddia fairin nazik
liğini ve kibarlığını gösterir: La .. 
m~rtin bizim tarihimizi bizim ara
mızda misafir olduğu zamanda yaz 
dığı için tarihimizin yalnız cici ta
raflarını seçerek onları yazmıştır. 

Bu tarihin iyi bir tarafı daha 
vardır, bu da onun adı. Lamartin
den baş.kaları bizim tarihimizi yaz· 
dıkları zaman Osmanlı devleti ta • 
rihi dedikleri halde Laınartin bir 
memleketin tarihi bir hükürndar 
aoyu tarihi demek olmadığını iyice 
göstermek üzere kitabına Türkiye 
Tarihi adını koymu§tur. Bu da bi
zim ho~umuza giden bir noktadır. 

de Brusse adında bir hekimin elin
de en yÜksek derecede rağbet bul
mu~lu. Onun, her hastalık iltihap
tan ibarettir, nazariyesinin netice· 
si olarak her hastalığa kaqı -ilti • 
habı geçirmek Üzere- sülük yapıır 
tırıldığından o zaman bütün Fran
sa'da, bütün Avnıpa'da yetiştirilen 
sülükler Paris hastanelerini idare 
etmeğe yetişemez olmu~lardı. 

Şairler için, ancak hayal peşin -
de gitmesini bilirler, denilirse de 
Lamartin §air geni§ hayalli olmak
la beraber, iş hususunda da pra
tik bir adam olduğundan o zamanki 
padi§ahın kendisine hediye ettiği 
-yirmi bin hektar genişliğinde- çift
liğinde &ülük yeti~tirrniye ba§lıya -
rak Paris hasta.nelerine buradan 
aülük göndermiye koyulm•ı§tu. Şair 
bu iş.ten bir yıllık kazancını otuz 
beş bin frank olarak gÖstermİ§tir. 
Bu zamanda o kadar para pek de 
önemli bir~ey sayılmazH da, o za
manda 1750 altın fransız lirası e
peyce bir§ey olacak ki, Mesajeri 
Maritim vapur şitketi de Türkiye
den gidecek sülüklerin gemilerde 
sıcaktan ve deniz suyundan koru -
nacak surette nakledilmeleri için 
kaptanlarına emir vermişti. 

Şair Laınartin, burada çiftliğin
de sülük yetiş.tirerek para kazan -
dığından dolayı, tabii, ayıplanmaz. 
O kazanırken, çiftliğinde çalışan • 
lar, &Ülükleri taşıyanlar da elbette 
kazanmı§lardı. 

Lamartin, yurdumuz. tarihini ya
zarken, yurudumuzun- ş,imdiki ti.
birimizle - iktısadiyatına da hizmet 
ebnişti, demek olur. 

G. A. 

Niçin ? 
E•elki aktam, lnıiltere'den ltalya'ya bi

tap edilirken bütün dünyada bir "niçin" su
ali dolaıtı. 

Bu niçin, İn•anlıjın ez.eli bir ıualidir. 

Evet, niçin? 
insanlar, bu nıçını halletmek, onun 

ceyal:nnı vermek için, oldum olalı hakikati 
aradılar, onun peıinde koıtular, fakat onu 
göremediler. çünkü kendi içlerinde homur· 
dıyan "Ben''. kendilerini aürükli)'eD bu fo • 
aaçh, bu muhteris iki eliyle onların ıözleri
ni kapadı ve h&li. da kapıyor. 

Bu "Ben", onların dünyadaki mevcudi • 
yetlerinin hakiki mi.nasını anlamAk kabili • 
yetini de ellerinden aldı. Ondan sonra arlıl.E:, 

ihtiraslara bir had ve hudut tayin etn1ek l.i
:ı.ımıeldiğini anlıyamadılar. Anlıyamadılar 

ki, c•rek maddi, gerek manevi va,.ifeleri, 
yıkmak, kırmak, ezmek, çiğnemek, biribirini 
yemek değildi. Bu İnsanlar, binlerce, on bin· 
lerce yıllık tarihin sayfalarını satır •atır 

dolduran ıalıraplarda.n, insanların boiutma 
ve boia?:la,ma vaka.larından ibret almak ki· 
yaaetini ıöateremediler. lnaanlatmak iddia· 
aında bulunan İnsan, bir sürü halinde bir tek 
"Ben" İn kölesi olmaktan hi.13 kurtulamadı, 

kurtulmak yolunu bulamadı. "Ben" e köle • 
lik eden İnsanın ıözleri kapalı olduğundan 

hakikati ıöremezdi ve o ıöremediıf-i mÜd· 
detçe de batkalarına ve kendinden •onra ee· 
lenlere hakikati ıöateremezdi. 

Bundan dolayıdır ki, "Ben" zihniyetinin, 
"Bizler" e te~ınil edildiği memleketlerin po· 
litikaları, kendi hudutları içindeki milletle
ri mütemadiyen dal ' Jetten dali.lete sürükle· 
mit, onl:t.rl bir feliketten öbür feli.ketc )'O· 

varlamıtlır. 

lruan, eğ~r yatadıiı devirde kendini rıö
remiyoraa, bu noksanını, bu zAfını, kendisi
ne tekil vermif, onu bu devre rıetirmit olan 
dünyanın tarihine, onun seyrindeki vaka •e 
hidiaelere avdet etmek, o h5.diaelerle bat ha· 
fa kalmak suretiyle ıidermiye ıayret etme• 
lidir. 

Malatyalı atletler dün geldiler 

27 Kanunuevelde şehrimizde yapılacak olan V inci Atatürk koşusuna 
iştirak etmek üzere Malatyalı bir atlet grupu dün şehrimize gelmiştir. 

Grup Malatya Halkevi spor komitesi başkanı Ahmet Fırat'ın idaresi al
tında Reşat Erte, Vahap Eruman, Osman Yalınız ve Ali Esen'den .nürek
keptir. Malatyalı atletlere başarılar dileriz. 

Edirne' de kır koşuları IErzincan'da şiddetlice 
Edirnt", ( ll ususi ) - Ht· ı l~n Tı·rhiy "s i 

Gı• nf'I Dir<"'k t iırlü ,l üııiin tt· rtip ettl~i lıir ko- iki zelzele oldu 

( RADYO 

T tl R K İ Y E 
(Radyo Dltuzyon Postaları) 

) 
TÜRKİYE ANKAlU 

Radyosu Radyoa:u 
Dalga uzunluğU 

1648 m. 182 K es ./120 Kw. 
31.7 m. 946~ Kes./ 50 Kw. T. A. P. 

19.47 m. 15195 Kes./ 20 Kw. T. A. Q. 
PERŞEMBE : 26. XII. 1940 

8.oo Program ve memleket ıaat ayan. 
8.03 Ajans Haberleri, 
8.18 Müzik : Hafif Program (Pl.), 

8.45. 9.00 Ev kadını • Konuşma, 
ı2.30 Program ve memleket &aat ayarı. 

ı2 .33 Müzik : Fasıl Heyeti, 
12.50 Ajans Haberleri, 
13.05 Müzik : Fasıl Heyeti ProgramınıD 

devam ı , 

13.20/ 14.00 Mlizik : Karışık Program (Pl), 
ı8.oo 

ı8.03 

Program ve memleket ıaat ayarı, 
~1ilzik : Radyo Caz Orkeıtraıt (t:o. 
rahim Özgür idaresinde), 
Müzik : Radyo İnce Saz Heyeti., 

ltı.l.5 l\Jilzik : Fnntt·zt Program - KemMt 
ve piyano : G. Darvaş ve Hein.ı:eJ,.. 

mann Düo'su, 
19.30 
19.45 

Ajans Haberleri, 

ş ul a rınıl :ı ıı 0000 nıf'trrll k f ~"ıııh n(1," ) ko ~ usıı -

nun i k in('İ kı s.un hugii n 5n ;1t ın dıı y o pıl ı lı . 
20.15 

Erzincan, 25 a.a. - Bu sabah saat 1,35 
20.45 

de ve 2,:->0 da burada oldukça şiddetli iki 

Müzik : Kadınlar Fasıl Heyeti, 
Radyo Gazetesi, 
Müzik : Kabare müziii, 
Müzik : Dinleyici istekleri, 

Ko"u ll ıı lkf'vin cle lı a,.J ııdı \'(' Kı~ ık • T:ı ş-. 

! ı k - , \ ~şe kadın - ls l ;ı nh ul ~· olu - Snrn ç l :ır 
ı·nılılt'S İ \ıe ,\b ;t<'ılıır h :ı ; ını t:"ıkihen Jlt"ııe hal-
kf',·inclf' l ı iıti 

_\fı ı lritt f' \' t ' hi lluL<ısa yrı ıı:lik u ra~ırula hü
.ı ıik lı i r n\.lka ilr tak ip ('tlilı-ıı hu ko)ııd ıı hi 
riııd li ;} i ( 17.1 :? ıl11kik:u l . ı ı !'\ilı ıı t: lkin<'ili)l:i 
17,J;J cl.ıkik , t c l n ~f ... lı ıı ıt·t: ii (,'il nı- ü l ii ılü Sahri 
ve d ı ırılunt•ıilli fl' il de l•.:iitt ı il kat. a nılı. 

Bu knşul n r hf' r h n f! ~ dt·v ıun edf' I"f'ktir, 
ayrıca ayın '1.1 .sinclı- ynp ı l acak olan Atatürk 
koşulnrına da h ııı.ırlanılıııa kt ıuhr. 

Halk evinde dün 

Konuşma : (Sıhat Saati), 
21.00 

zelzele ol nnı~tur . Ha.sar yoktur. 

Ordu' da 
Ordu, 21) a.a. Bu snbah 2.25 de bura- 21.45 Müzik : Radyo Orkestrası (Şef ı 

H. Ferit Alnar) : dıı bir zelzele vuku bulmuştur. llasa.r yok· 
tur. 

Gümüşane'de 
GUmUşn.ne, 25 a.a. B:.ı.gUn saat ikiyi 

25 geçe burada beş saniye süren bir zelze-
le olmuştur. Haaar yoktur. 

Ş. Karalıisrır'da 
Ş. Karahtsa.r, 25 a.a. - DUn gece lkl bu

çukla liç saniye siiren oldukça şiddetli btr 
yer sarsıntısı hisı;edilmiştır. Haaar yok
tur. 

ı- M. Glinka : Ruslan ve Ludmil,.ı 
la Uvertürü, 

:ı- Mendelssohn - Bartholdy : Blr 
yaz gecesi rifyası milziğl (Enterme• 
ı:o, Noktürn, Scherzo, DilğUn martı) 
3- Smetana : Satılmıı niıanh U• 
vertüril. 

22.30 Memleket saat ayarı, Ajana Habe~ 
leri; Ziraat, Esham • Tahvlllt, Ka.ıa 
biyo • Nukut Borsası (Fiyat), 

Lamartin tarihinin timdiye kadar 
türkçeye çevrilmi§ olmamasmr, bel
ki, bizim için bir eksiklik bulacak
lar vardır. Fakat bu eksikliğin se • 
bebini en iyi anlıyacak Lamartin'in 
kendisi olacağından bundan dolayı 
bize gücenmİ§ olmasa gerektir: iyi 
tercüme her vakit güç bir i§ olduğu 
halde, tercüme edilecek müellif 
La.martin gibi olunca bu iti Üzerine 
alabilecek mütercim elbette pek 
az bulunur ••• 

???? sos o u 

Hiç tüpheaiz ki, evelki ıün lnıriltere'den 
ftalya'ya hit~p edilirken bütün dünyayı do· 
latmlf olan bu "niÇin", •ene o "ezeli niçin" akşamki toplantı 
dir, Fakat bu defa dola,makta olan "niçin" İstanbul' da fiyat 

22.45 Dans müziği, (PI.), 
23.25/ 23.30 Yarınki Program ve Kapanı1o 

5 I kincikiinun 1941 
PAZAR GONO 

Kı:r.ılay'ın Mehmetçiğe 
hediye toplama günüdür 

suali ile, bütün dünya İnaanlııjı bugünkü . 

1 

C. H. P. Dumlupınar nahiyesıne • • 
kadar metgul olmamıttır. Zira, bu au-.Jin k b 1 

bag" lı İstiklal oca g· ı tarafından Halke- mu·· ra a e le: eri c.evabı verilmek zamanı ıeldi.iini, inaanlat · '!/ Dış ticaret reis muavinliği 
mak iddiasını ıerçeklettirmek iatiyen büyük vinde saat 20.30 .da bir müsamere ve- f 1 p . 

·ı · · İlk 1 k b ·· d İstanbul, 25 (Tele on a) - eynır bir Alem idr.üı.: etmektedir. - Hi. • Tu. rı mıştır. o ara u musamere e . ,. 
Dış Ticaret Dairesi reis muavintf .. 

ğine İç Ticaret Umum Müdür Mu· 
avinlerinden B. Süreyya Anamur'un 
tayini kararlaşmıştır. 

o o o o o PO 

BUGÜN 

ULUS !iinemasında 

B. Beneş'in Amerikadaki 

Çekoslovaklara hitabı 

k.. ·· ı G s · ı d 1 tacirleri yeni sene ımalatına başla -ursuye ge en enç atr er en . . b" 
Osman Attilla; bugünkü dÜnya har _ °'":k üz~r~ ~941 senesı fiyatının tes ıt 
bini misal alarak havacılı ğın önemini edılmesını ıstedıler. . . 

Lamartin bizim yurdumuzda bu
lunduğu sırada, bizim tarihimizi 
yazarken, bir taraftan da adı he
kimlik tarihine girmiştir : Burada 
yeni bir hastalık teıhis veya yeni 
bir ilaç keşfettiğinden dolayı de - ı 
ğil, bol bol sülük yetiştirerek o za
manda kendi memleketinde " hü
küm &Üren u bir hekim nazariyesi
nin tatbikine hizmet ettiğinden do-

Kılıciyle bir tarih yazan .. 
Kudretiyle bir devir yaratan .. 
Cesaretiyle zaferler kazandı
ran .• 

izaha başlamış, Türk Hava Kurumu _ Et fiyatları bir hafta evelkıne _nıs -
nun hazırladığı imkanlardan, halkın b'.'tle 10 .kuruş ucuzla?•· Buna ragmen 
havacılığa ve kuruma olan yüksek a- ı fıyat murakabe komısyonu kontrol 
111.kasından bahsetmis. Ebedi ve Milli memurları bugün eski fiyatla satış 

Londra; 25. a.a. - Çekoslovakya reiıi- Şeflerin havacılık di~ektiflerini ha - ı yapan 20 katla:, kasap hakkında, taki-
cümhuru B. Beneş, dün akşam Londra'dan tırlatmış ve son olarak demiştir k : bat yapılmak uzere, zabıt tutmuşlar-
radyo ile Amerika Birleşik devletlerinde· dır. Bunlar adliyeye verileceklerdir. 

_ "- Toprakta, sular~a v: . havada 1 Bel•diye iktisat müdürlüğü de kay· 
harp denen canavarı mılletımızın em- makamlara vaziyeti bildirmiş ve mu

" ULUS ,. un haftalık 

frans1zca sayısı 

"AN KARA 

layı ••• 
Hastalara aülük yapıştırmak u· 

aU.lünü icadeden, gene bizim yurdu
muzdan yetişmiş methur hekimler
den, timdiki Denizli taraflarında 
eski Laodikya tehirli Temison'dur. 
Onun zamanına kadar ha.talar • 
dan kan almak usulü yalnız baıı· 
na tatbik edilirken bu hekimin ya 
yüreği yufka olduğundan yahut 
kan almak uaülünü insanların au 
aygırından öğrenmif oldukları hi -
kiyeai insanldc onuruna dokundu -
ğundan, bıçakla kan almak yerine 
aülük yapıştırarak kan almak usu· 
)ünü icadetnriş.ti. 

Bu usul -Oünyada her,ey gibi
bazı zamanlarda ilerliyerek, bazı 
zamanlarda geriliyerek asırlarca 
müddetle ıöyle böyle giderken, on 
dokuzuncu urm ortalarında - La • 
blartin'in bulunduğu sırada- Paris-

Vatan kurtaran 
arslan 

Yeni TÜRKÇE Kopyesi 

Dünya sinemacılrğınm eşsiz, 
rakipsiz filmi .. Su gibi milyon

lar akıtılan cihan ıaheseri.. 

Baş Rollerde 

EROL FLYNN 
Olivia de Havilland 

AYRICA: Tayyare ile gelen 
harp jurnali 

Seanslar: 14.30 • 15.30 - 18.30 
ve 21 de 

Telefon: 6294 

Hayret edilecek birşey varsa, o da; Vilmoş'un, ken
disinden işleri hakkında ve neyle geçindiklerine dair 
biç bir şey sormamasıydı ı Öyle, ailesiyle alakasını bu_ 
derece mi kesmişti 1 

- Vili'nin hastalığı neydi 1 
- Bir sokak kavgası esnasında yaralandı. 

ki Çekoslovaklara hitaben beyanatta bu 
lunmuış ve ezcümle demiştir ki : 

" Almanya'ntn, lngiltere'yi istili gay ~ 

retlerinde uğradığı ciddi mailUbiyet, t. 
talya'nın Yunanistan'a karşı hücumdaki 
muvaffakiyetsiı:liği, ltalya'nın artık kalka-
m1yacak derecede büyük hezimeti, Mı-
ıır'ın kurtuluşu ve Akdeniz'deki İngiliz 

kontrolü, bütün bunlar, bence, bu harpta 
sarih katt noktaları teşkil etmektedir. ,, 

KIZILAY BALOSU 
Kızılay Ankara merkuinin yılbatı 

•ecesi Halkevinde vereceii balonun 
biletleri sahta arzolunmuttur. Bir ba· 
yan v• bir bay için bilet üç liradır. 

Biletler, Akba Kitabevinde, latan• 
bul, Sebat ve Yeniıehir 
satılmaktadır. 

ecu.nelerinde 

salsiz kahramanlarının cesareti ve 
fedakarlı ğ ı sayesın e geoertmiye a -
madeyiz !. .. ,, 

Bunu müteakip ocak başkanı Ah • 
met Ertem (Türkün gök gücü) adın
daki destanını okumuş ve hararetle 
alkışlanmıştır. Bundan sonra bir ha
vacılık filmi gösterilmiş ve Halkevi 
temsil kolu tarafından hazırlanan 

(İzdivaç kurbanı) adlı piyes muvaf
fakiyetle temsil edilmiş, yüzlerce gü
zide davetli geç vakit şevk ve heye
canla halkevinden ayrılmışlardır. 

B. Selim Sarper şerefine 
verilen çay ziyafeti 

İstanbul, 25 (Telefonla) - !stan 
bul Basın Birliğinde bugün Matbuat 
Umum Müdürü B. Selim Sarper şere
fine bir çay verildi. Çayda vali ve em
niyet müdürü hazır bulundular. 

::lVVPn.... fiu:ıtın ii.s:tündP ~tuı '\Uılınanl;:ı
rı n ihtikar suçu ile adliyeye verilme
sini tebliğ etmiştir. 

Yeni Bingöl Valisi 
Bingöl, (Hususi) - Bingöl vali -

liğine tayin edilen Sadullah Koloğlu 
bugün şehrimize gelmiş, vilayet hu -
dudunda bilumum memur ve halk ta-
rafından karşılanmıştır. 

Vali beyanatında bilhassa nafıa, 

maarif ve köy işlerine ehemiyet ve
receğini söylemiştir. 

Bükreş'ten gelenler 
İstanbul, 25 a.a. - Fransa hUkUmetinin 

Suriye yüksek komiseri general Dentz bu
gün Romanya vapuriyle İstanbul'& gel
miştir. Aynı vapurla Mısırın Bilkreş elçisi 
Emin Fuat Bey de tstanbul'a gelmiştir. 

l..u3Mı- ~·l...t-a 
İçldekller : 

il 

Dı, Siyaset : Falih Rıfkı ATAY 
Namık Kemal'fn yUzUncU yıldtlnümU 
C. H. P. ııl viJA.yet kongreleri 
Lamartln6'ln 100 ne! yıld6nUmU : 

Rcıld Saffet AT ABİNEN 
TUrk - İngiliz ticaret muahedesi 
Beynelmilel hayat: A. ŞUkrü ESMER 
Harbe dair : MUmtaz Faik FENİK 
Bfr konferans: İ. H. BALTACIOQLU 
Çan.kın kapuıı hafriyatı : 

Necatı DOLUNAY 
İktısadl ve malt haberler 
Haftalık matbuat hul~ası 
Hikaye 
Folklor 
TUrk Edebiyatı tarihi 
Edebi sayfa 
Haftalık radyo programı 
Borsa, v.s. 

~·~~~~~~~--

Profesör gözlerini kaldırdı. Dik, dik oğlunun yüzü
ne baktı. Sonra yaşından ümit edilmiyecek kadar ku· 
vetli bir sesle söyledi: 

- Buna hayert etmiyorum. Aylardanberl yattığın 
yer bir sanatoryum değildi. Aynı zamanda şimdi yaşa• 
dığın muhiti de terketmelisin. Çünkü; bu muhit öte
denberi senin ruhunu da, vücudünü de zehirlemiştir, 

Bu muhit bir mikrop yuvasıdır. 
- Sizi bu tarzda düşünmiye sevkeden sçbepleri an

lıyabilir miyim babacığım ? 

Kocasının, görüştükleri andan itibaren ilk defa ola

rak bir sual sormasına memnun oldu. Hadise hakkında 
tafsilat vermek istedi. Fakat, Vilmoş, karyolanın ke
narına oturmuş, karısını dinlemiyor. zihni çok uzak

larda dolaşıyordu. Fazla müteessir görünüyordu. Bu 
adamı teselli etmek için ne yapmalıydı ? 

Yazan : MIHALY FôLDI Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TOROMKUNEY -174- - Eğer bugüne kadar anlı yamadınsa, bundan sonra 
hiç anlıyamazsın. Ben, artık senin hayatına zorla mil· 

dahale edemem. Fakat, atlattığın felaketlerin sebebini 
kendi kendine takdir ederek, bundan evelki hayatınla 
tamamen alcikanı kesmeni beklerim. 

Vilmoş, düşünüyordu. Oğlu, sokak kavgalarına ka
rışmıştı. Vurmuş, yaralamış ve yaralanmıştı. Dövüş • 
tüğü adamlar, belki de onun yakın arkadaşlarıydı. O
nunla ayni gayeyi güden, ayni şeylere inanan insan -

lardı. Oğlunun, onların kafalarına sıktığı kurşunlar, 

dolayısiyle kendine atılmış demekti. Politikadan ve 
mücadeleden artık büsbütün nefret etti. Bunlar ne boş 
ne manasız şeylerdi. Hayatta herşeyden evci manevi
yata inanmak 13.zımdı. Her adımı atmadan önce, o bü

yük, o ilahi kudreti düşünmek şarttı. Bunu yapmıyan· 
lar, maneviyata dayanmıyanlar, er veya geç yollarını 
kaybetmeğe, perişan ve pişman o!mağa mahkumdular. 
Oğlunu karşısına alıp bunları anlatmayı, onun ayni 
akıbete uğramaması için, babasının hayatından ibret 
almasını tavsiye etmeyi tasarladı. Fakat, bu fikrini 

manasız buldu. Bunu ne hakla söyliyecekti ? O, ço -
cuklarına hiçbir zaman hakiki bir babalık etmemişti. 
Ne onların maişetleriyle ve ne de yetiştirilmeleriyle 
alakadar olmuştu. Hem, yanlış düşünüş ve görüşleriy
le kendi hayatını mahveden bir adamın sözlerine kim 

kıymet verirdi 1 
Gizella, yanına yaklaştı. Elini omuzuna koydu. Tatlı 

§henkli seseiyle : 
- Haydi, artık yatalım yavrum, dedi. 
Titredi, başını kaldırdı. Endişeyle karısının yüzüne 

baktı ••• 
xv. 

Yilmoı, beş gündenberi yataktan çıkmamı§tı. Bütün 

ihtimam ve perhiz yemeklerine rağmen, midesindeki 

sancılar geçmemiş ve iştahi açılmamıştı. Günden güne 
zayıflıyor, adeta gözle görülür derecede eriyordu. Yü
zünün renği yalnız sararmakla kalmamış, korkunç bir 
kara yeşillik de kaplamıştı. Gizella, bir doktora gidip 
adamakıllı muayene olmasını israrla tavsiye ediyardu. 
Genç kadının günlerce süren bu israrlarından sonra, 

Vilmoş, babasına kadar giderek, muayene hususunda 
onun tavassutunu istemeğe razı oldu. 

Gizella, kocasının bu kararından hiç de memnun ol
madı. Vilmoş'un, babasiyle görüşmesine gönlü bir tür
lü razı olmuyor ve bu bulaşmadan kendi aleyhine ol -
mak üzere bazı neticeler çıkacağından korkuyordu. 
Bundan dolayı kocasını bu fikrinden caydırmak isti • 
yordu : 

- Ne diye yataktan kalkıp da kendini yoracaksın 1 
Sen latirahatına bak .•. İcap ederse, Budape§te'nln en 
meşhur doktorlarını buraya getiririz. Masrafı düşUn
me. Elverir ki; aen iyi ol. Parayı her zaman kazana -
biliriz ... 

Bu münakaşa aralarında bir kaç gün devam etti. Vil
moş, bir türlü buna yanaşmıyor, gün geçtikçe babasını 
görmek hususunda daha israrlı bir arzu gösteriyordu. 
Gizella, kocasının bu dileğini ister istemez kabul et -
mek mecburiyetinde kaldı. 

Erteai ıaabah, Gizella mutat saatten eve! kalktı. Ko
casını güzel bir banyo etti. Mükemmel giydirdi. Cebi
ne araba parasını koydu. Sokak kapısına kadar uğurla-

dı. Ayrılırlarken Vilmoş'un elini tuttu. Gözlerinin i
çine bakarak söyledi: 

- Vilmoş, sakın kendini üzme. Baban ne söylerse 
söylesin aldırış etme ... Allaha çbk şükür her şeyimiz 
var. Ona hiç bir zaman muhtaç olmayız. Sen yalnız 
kendini çabuk muayene ettir ve çabuk eve dön. Mama
fih gene sen bilirsin. 
Vilmoş, gülümsedi. Bir ana şefkatiyle üzerine titre

yen bu asil ruhlu kadının elini derin bir minnetle öpe
rek ayrıldı. 
Doğru babasının evine gitti. Odaya girdiği zaman 

onu kahvaltı masasından kalkmak üzere buldu. Profe
sör, oğlunu böyle ansızın karşısında görünce şaşırdı. 

Bir müddet hiç sesini çıkarmadan süzdü. Sonra yük -
sek sesle : 

- Bravo delikanlı, dedi. Nihayet burasını bulabil -
din 1 
Vi!moş, cevap vermedi. Eğildi, babasının elini öptü. 
- Nasılsın bakalım? Şimdiye kadar nerelerdeydin ? 

Yoksa seni kapının önünde mi beklememi arzu edi -
yordun 1 

- Hangi kapının önünde babacığım 1 
- Hangi kapının önünde mi? Ne de çabuk unuttun? 
- Ha ... ei'et ... 
- Ümit ederim ki; başından geçen bu feci hadise 

senin için iyi bir ders olmuştur. Fakat, çok kötülemi~
sin. 

- Evet, babacıfım. Biraz rahatsızım. 

- Niçini Vaziyetimi o kadar tehlikeli mi buluyor• 
sunuz ? 

Profesör ellerini çırptı. Birbirlerine uzun, uzun bak· 

tılar. Bu seniyede her ikisi aynı insanı, sevgili bir ö .. 

!üyü düşünüyorlardı. Madam Loşonsi'nin hayali göz
lerinin önünde canlanmıştı. Bu kadın, birinin karısı, 

diğerinin anasiydi. Vilmoş•a, göre anası hayatta olsay
dı, onu durmadan tenkit edip, hayat tarzını değiştir -

miye kalkmıyacak, bilakis, istiraplarını anlıyarak, on
ları teskine çalışacaktı. Profesör de şöyle düşünüyor
du. Şimdi karşısında bitkin bir halde duran adamın 

babası kendisiydi. Fakat, o, hiç bir husust" ke~disine 
çekmemiş, anasının marazi hassasiyetini tevarüs 

etmişti. 

Sesi biraz yumuşadı : 
- Sevgili yavrum, beni iyi dinle. Sen hastasın. E • 

sasen bütün hayatın bir hastalıktır. Ne ıstiyorsun 1 
Karının sırtından geçinmek mi? Burada şimdilik hiç 
bir işe başlıyamazsın. Atıldığın maceradan paçanı zor 
kurtardın. Fakat, bu cemiyetin içinde yerin kalmadı. 
Zaten elinden .;e iş gelir? Sen, makale ve kitap yaz -
maktan başka ne bilirsin? Ama, bundan sonra senin 
yazılarını hangi gazete, hangi tabi neşreder? Buna 
imkan kalmadı. Çünkü; sen kendi kendini mahvettin. 

(Sonu var.). 
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RESMİ TEBLiGLER 1 Büyük M!l!e~ Me~.li~inde r· ıa , ~0JILA~ 111

noft.AlllN ""mAN llDHARBBESI YAPrıKLAR• SAHA 

ın9iıiz tayyereıerinin Başvekıhmız muhım ur yen n aile hekım'I olan 

Liby• ve Arnavutlukta beyanatta bulundu Hlfzıssıhha Enstitüsü 
yaptıkları akınlar (Baıı 1. İDCİ Hylada) lderse, devletten ve hUkUmetten ken" 

Kahire, 211 a.a. - İngiliz hava kuvetleri • "- Arkadaılarım ; disine yardım gelir. Hem kendisi, hem 
nln orta şark umumi karargl\hının teblikl ı Milli Korunma kanununun bir sene- türk vatandaıı müatefit olur. Fakat 
Dünkü ıalı günü, garp çolilnde, inglllz hava lik tatbikatı neticesinde gördüğümüz tüccar bunu böyle telikkl etmezse, 
kuvetlerine mensup bombardıman tayyare- bir takım boşlukları ve ilavesi lazım tamamen içimizden çıkınuı lbım ge• 
leri, Tmlml ve Ga:r.nla tanare meydanlanna gelen bazı huauaatı huzurunuza ge • len bir unıur olduğuna kanaat geti • 
hücumlar yapmışlnrdır. Bütün bombnlar, he· tirdik. Uzun uzadıya tetkik edil dl; rerek ona göre hareket etmek kararın
def mıntaknsının içine düşmüş, fakllt hasa • encümenlerden geçti; timdi huzuru • dayız. (Bravo sesleri alkıtlar). 
nn tam geni !iği müşahede olunamamıştır. 

Avcı toy) arelerlnılz, bütün gün, keşif fa- nuzdadır. Koordinasyon meselesi: Arkadqla-
all) eUerlnl ldRme etmi ~ler, fnkat hiç bir düş- Bir senedenberi tatbik sahasında rım, hükümetiniz tamamen yanınız • 
aıan tayyare ine rastlnmnmışl11rclır. gördüğümüz noksanları, müşkülleri dadır ve koordinasyona uygundur. 

Avcı tayynrelerl refnkntlnde seyreden bil- ve boşlukları doldurmıya çalıştık. He· Arkadaşım Fuat Sirmen, bu mesele • 
yük bir dlişınnn boıııb11rdımnn ta~yarl"lerl yeti celileniz takdir buyurursunuz ki nin k.ifi bir itiyat haline gelmediğini 
llloıu, So1lum'a bir hücum yapmıştır. Ilasnr son bir sene, en buhranlı bir sene ol- beyan buyurdular. Bu hal Vekillerle 
pek azdır. Hlr mikdar ölü ve yaralı vardır. muştur. Harbın devamı, mütemadiyen Baıvekil arasında değildir. Belki dev-

Arnavutluk'ta, bir çok düşman tayyare- dünya iktisadi vaziyeti, her gün de • 1et daireleri arasında olabilir. Malu • 
alnln bulundulU Avlunya tayyare meydanı- ğişen şartları, hatta bir hafta evci ver· mualinb, dairelerin biri kendi budu
na muvaffak!) etli bir hücum yapılmıştır. 
Hedefler, liman ve fchlr, alçak bulutlRrla diğimiz kararlarını, bir hafta sonra, du aelihiyetleri dahilinde çalışan bir 
kapalı bulunuyordu. Tayyarelerimiz, bu bu- adeta bir sene evci verilmit bir kara- takım müe111eselerdir. Bunların müt
lutlann içinden birdenbire çıkarak düşmanı ra benziyecek kadar tahavvüller gös- terek çalıtması esastır. Bunda bir ta
bukın halinde yakalamışlardır. Tayyarele - termesi, bizi bir çok müşkülatlar kar- kım noksanlar görülürse, elimize geç· 
rimlzden bir ktsmı, yerde bulun11n tayyare - gısında bıraktı. tikçe tamamlamıya çalıııyoruz. U -
lerl bombalarken, diier tnyyarelerlmlı de Bittabi kanun çerçevesi dahilinde mit ederim ki, bu muvakkat kanunun 
hangarlara Te binalara hücum etmişler Ye çalışan hükümet bir çok müşkülata merivetten kalkacağı güzel zamanlar 
en nihayet çok aşal'tıdan bir mitralyöz hücu- uğradı, bir çok noksanlar gördü, bir geldiği vakit, D_,:vlet daireleri de biri· 
mu yapını !ardır. Tnn·arelcrlmlz, meydan -
dan ayrılırken, me) dan artık dumandan gö- çok da tecrübeler edindi. Bunlardan birleriyle çalıtmayı öğrenmiş ve buna 
sükmilyordu. Hava dafi barajı tesis eden bir aldığımız neticeyi huzurunuza getir- alıtmıt olacaklardır." (Alkıılar). 
kruvazör, alçak irtifadan ağır surette mit- dik ve tetkikinize arzettik. 

Sıhatımızın bozulmaması İçin sessiz 
sedasız çalışan bir koruyucu melektir 

Sıhiye Veklleti civarındaki o
tobüa durağının yanından 

aapıp Cebeciye doğru giden asfalt 
yolda biraz ilerleyince aağ tarafı • 
nızda, ağaçlıklar içinde modern bi
çimli bir kaç bina görürsünüz. Belki 
siz de benim gibi, bu binaların ma· 
hiyetini merak etmit, fakat bunu 
sorup öğrenecek birini bulamamış· 
aınızdır. Yahut da, kulağı delik bi
rısı size burasının "Hıfzıssıhha 

Enstitüsü" olduğunu aöylemittir. 
Siz de, belki bu kadarla iktifa 
ederek, bu modern müe111esenin 
çalıtmaları hakkında daha fazla ma
H1ınat edinmek için kafanızı yor -
mıya ihtiyaç hissetmemitsinizdir. 
Ben merakımı tatmin etmek, her 
servisin çalıtma tarzı, yaptığı itler 
hakkında malllınat almak için, tam 
beş gün, bu binalara devam ettim. 
lateraeniz, bu müesseseleri, sizinle 

sıtma nöbeti geçirerek bu yüzden 
çalıtmaaalar, o miktarda çalıp& sa
atinin istihaalden yok oluvermesi, 
memlekete milyonlara mal olur. Ya
pılan hesaplar, sıtma mücadelesinin 
bir kişi için devlete 6/ 8 kuruşa mal 
olduğunu göstermiştir. Halbuki 
bugün bu fiyata bir kişi bulup ça -
lıttıramazsınız. Frengiyi ele ala • 

hm: Bu hastalık, sonradan delili -
ğe yol açar ve bu yüzden de bir de· 
li nesli üreyip gider. Şurasını mem· 
nuniyetle kaydedelim ki, deliler, en 
az mevcut bulundukları memleket-

ralyöı ateşine tutulmuştur. Müstakil grup namına kanun hak • 
Şarkt it l\lln Afriknsında, bir Rodezy kında umumi mütalea dermeyan eden 

tayyaresi K 9.la Uzerlne beyannameler arkadaşım Fuat Sirmen'in, notlarımı 

atarken b r d ı mıın tayyaresine rastıanııı iyi alabildimae, söyledikleri tunlar • 
ve bu dU3man tayyaresini alevler içinde dır: Tatbikten mütevellit neticeler, 
)'ere dUşUrmUştUr. müsbct olmakla beraber, tam değildir. 

C H P •ıA t beraber dolaşalım. 
• • • Vl aye SIHATIMIZIN KORUYUCU 

Gunnn üzerıne bir hücum yapılmış ve a- İ 
tılan bombaların bir mühimmat deposu lnfl- thalatta müşkülat olmuştur, hala bu 
IAk etmi tir. Bur)ede binalarda yangınlar müşkülat mevcuttur. Halkın ihtiyaç • 
çıkarılmış ve alçaktım pike bombardımanla lan için kafi stok lazımdır. Fiyat tes
Heis'te depolara bUyUk hasar yapılmıştır. bit ve mürakabe işi tam muvaffak ola-

Birçok keşif uçuşları da muVRffakiyetll mamıştır. Mütehassıslardan istifade e
ıurette yapılmış ve bUtün bu harekAt esna - dilmeli. Tüccarı ne tahzir etmeli, ne 
11nda hiç bir ka,ıp ka)dolunmamıştır. de ihtikara teşvik eder vaziyette ser· 

ltalyan resmi tebliği best bırakmalı, mürakabeyi tevsi et • 
meli, koordinasyon kafi itiyat haline 

kongreleri 
(Baıı 1 lr..ci sıylada) 

ıılmaz bağlılık ve sevgi tezahUratında bu
lunulmuıtur. 

Kongreler yeni idare heyetlerini ve Ku
rultay delegelrlnl seçerek çalıımalarına 

son verirlerken de başta Başvekil Doktor 
Retlk Saydam olmak üzere büyüklerimize 
ve Parti Genel Sekreterlltıne derin saygı. 
!arını teyıt eylemişlerdir. (a.L) 

MELEK'I: 
, .. 

K apıdan girmeden önce size, 
mukaddime makamında, bi-

raz malUmat vermeliyim ki, içeriye 
girince karşılaşacağınız teferruat 
sizi sıkmasın ... Bir kere hıfzıssıhha· 
dan maksat nedir ? Ona bir göz a
talım. 

T qlaiıi konmak üzere bir 
laaıtanın clamannclan kan 

alınıyor 

Roma, 25 a.a. - 201 numaralı resmi teb· 
ili: Trablwıgarp hudut mınta.ıuııında vazl-
7et dellımemlıtlr. 

gelmemiştir. 

(Neticeler müıbet, lakat kamil 
lıtanbul'cla 

İstanbul, 211 {Tt'l~fonl11) - C.H .P. vi!A
)et kongresi bu sabah parti nıerkeıdnde top
landı. Kongre rl) aset dh·anı intihabım yap.. 
tıktan sonra idare heyeti reisi Reşat Mimar
oğlu iki çalışma yılında yapılan işler hak -
kında kongreye laahat verdi, Bu izahata glı
re iki yıl lc;lnde pRrtlye U llA 111 bin evrak 
gelip gitmlf, 7500 kadar mur.le üzerinde 
muamele yilriltiılmUf, idare heyeti 100 e ya
kın toplantı yapmıf, parti teftltlerl muayyen 
vakitlerde yapılmış, kaza n nahiyeler umu
mi. olarak c;ok 1eıııerell çalışmalar yapmıf • 
tardır. Partili arkadaşlar kongrelere gittik
çe artan bir rağbet p:ıi5termişler, halknln-

Bir hastalığa tutulup tedavi olun
ınaktansa, bu hastalığa hiç tutul • 
mamak şüphesiz çok iyidir. Onun 
için, hekimlik de iki kısma ayrıl • 
mıştır: Vaki, yani koruyucu hekim
lik: Şafi, yani hastayı iyileştirici 

hekimlik. Hıfzıaaıhha Enstitüsü, 
bu birinci kategorinin çerçeyesi i
çinde çalışır. Fa.kat o, her hasta ile 
ayrı ayrı metgul olmaz. Çalışmala
rı bütün memleket ölçüsündedir ve 
güttüğü gaye de, · batlıca memle -
ketimizi yer yer kasıp kavuran sal
gın hastalıklarla mücadele ederek 
bu hastalıkların yayılmasına, kök • 
lcşmesine ve batından batına inti • 
kal ederek nesli fnkırua uğratma• 
sına meydan vermemektir. 

••. Ve alınan kan bir Kobay'a zerkecliliyor. 

Hava filolarımız dU,man motör!U va
aıtalBrlDl bombardıman etmeıe ve mitral
yöz atqi altına alınağa devam etmlılerdtr. 

İlerl dU,man Uslert kesif bir bombardı
ınana tabi tutulm111tur. Bir hava UssUnde 
tıı.tUWar vukua geldill ve yangınlar çık
tılı görlllmU,tUr. 

Trabluagarp'ta dUfman Trabluı ıehlr ve 
limanım bombardıman etmlıtlr. Bazı ha-
~ vukua gelmiştir. 

Fena hava ıartları Yunan cephesindeki 
barekAta mAnl olmu§tur. DUıınan taarruz 
te.eDbüalerl püakürtülmU.tUr. 
Bazı harekatı himaye etmek makııa,ıUyle 

dolqmakta olo.ıı avcı tayyarelerimlzden 
nıUrekkep bir teıekktilUmUz dUımanın Av· 
Junya'ya hUcum etmesine mAnl olarak mu
harebeye tutuıımaktan kaçınan düşmanın 

Blenhelm tayyarelerlni takip etmlıtlr. 
Şarki Afrika'da Sudan hududunda bir 

lteıılt müfrezemiz 23 KAnunuevelde bir 
dU,man zırhlı otomobil teııekkUlUnUn hU· 
cumuna uğramışsa da dUıman zayiat ver
dirilerek rtcata :ıpecbur edllmlıtır. 

2• KAnunuevelde saat 12.20 ye doğru bir 
dUtman tayyaresi Napoli ve civarı Uze
rtnde uçarak yangın bombaları ve mutat 
beyannameler atmııtır. 

Alman resmi tebliği 
Berlln, 25 a.a. - Alman orduları baııku

nıandanlığımn teblilf: Alman seri hUcum
botıarı, 23 kAnunuevelde yaptıkları hare
ket eıma.sında, evelce bildlrllmlıı olan iki 
vapurdan başka, 2500 tonilatoluk UçUncU 
bir dU,man vapuru daha batırmııılardır. 

23 - 24 kAnunuevel gecesi Mancheııter'e 
yapılan ve bUyUk muvaffaklyetll yangın
ların alevlerinden belli olan hava hücum
larından sonra alman hava kuvetıeri, 24 
klnunuevel gUnU ve 24-25 kAnunuevel ge
ceal hiç bir hUcum yapmamııtır. Düşman 
da, alman arazisine hUcum etmemlııtır. 

Konya' da 
Hayvan hastahklariyle 

mücadele ediliyor 
Konya, (Hususi) - Konya vUAyetl da

hilinde geçen sene birçok koyun ve keçi
nin ölmesine sebep olan ve istlronjllosls 
ismi verilen (Akciğer), {Mide) ve 
(Barsak) solucanlarınıı. karııı Zıraat vekA
Jeti tarafından tatbik mevkllne konan mü
cadele ve tedavi uaullerl hakkında (25) 
veterinerden mürekkep bir heyet tarafın
dan yapılan tetkikler bltirllmiıtır. 

Bu hususta elde edilen neticelere dair 
Vekalet mUtehassıs mUşavlrl şu malllma-
tı vennııtır: 

"MUcad le tetkiklerimiz Ziraat vekAle
tınln verdiği direktı!ler dairesinde 14 köY· 
de ve 15 bin ko.l' un ve keçi üzerinde icra 
edllmlıtır. Neticeye göre bu mUcadele u
ıu!U bUtUn memlekette kolayca yapılabi

lecektir. Köy!UmUz bu işe ehemlyet ver
mlı ve pek ziyade memnun kalmı§tır. 1-
lAçları hijkUmet tarafından verilecek olan 
bu tedavi usu!Unde Akciğer Ue mide ve 
barsak kurtlarına karıı tam bir tedavi o
lup koyun bqına bel paraya mal olacak-
tır. 

Uund n h ~kR Kon\a vtlA,l'tinde ko~un 

kene! rl le mile deley d vam edıl ,.<'ektır 

Yakında hPr köyde uz~n bir banyo yaptı· 
nlacaktır Ziraat vekAletı bUvUk bir alAka 
ile koyun ve keçi hastalıkları ile meıgul 
olmaktadır ... 

Bu mücadeleye tıtırlk etmiı olan bü
tan mUteha.uıı ve veterinerler ull vaztfe
hdDe ptmı,lerdlr. - MUaim OSKAY 

cleğilclir ) 
Arkadaşlar, milli korunma kanunu· 

nun tatbikinden mütevellit netayiç 
müsbet fakat hakikaten tam ve kamil 
değildir. Olmadığının misali de bugün 
huzurunuza getirdiğimiz bir takım 
yeni tadillerdir. 

Bir defa memlekette yepyeni bir 
uzuv olarak kurulan bu cihazın itler· 
ken gösterdiği bir takım mütküller 
oldu. Alıpnakta fertler miltkUllt çek
ti. alıimamak i'tiyenler buna kar~ 
milşkUllt gösterdi. Devlet tetkilltı, 
lazım olduğu kadar mücehhez olma -
dığı için müşkülata uğradık. O teşki
latı vücude getirmek için çalıştık ve 
neticede bir takım tadilatla huzuru -
nuza bunu getirdik. 

İthalatta müşkülat olmuştur. Bunu 
tavzihe ihtiyaç görmem. Hakikaten 
müşkülat olmuştur. Çünkü bu nihayet 
alelade, mevzii bir buhran değildir, 
yahut diğer bir alemin buhranı de • 
ğildir. Bu, hemen çok yakınımızda 
cereyan eden bir buhran olması do • 
layısiyle hakikaten ithalatta müıkü • 
lat olmuştur. 

Stok meıeleıi 
Halkın ihtiyaçları için stok mese

lesi: Eğer elde stok mevcut değilse, 
dahilde stok olmamasındandır. Haki· 
katen halkın ihtiyacı için ve hatta or
dunun ihtiyacını temine klfi gelebil· 
mek için hazan mütkülita uğradığı -
mız zamanlar oldu. Bu stokları yapa· 
madık. Fakat yapabilmek için sizden 
lizım geldiği kadar selahiyet ve mad· 
dı yardım rica ettik ve timdi bunu ve
riyoruz. 

Fiyat tesbiti ve mürakabesi: Doğ • 
rudan doğruya devlet tetkilatına mun
zam bir it olarak kabul edildi. İlk teı· 
kilat bu t-ırzda idi. Vazifedar olan in
sanlara verildi. Anlaşıldı ki, bu tarz· 
da yürüyerek fiyat mürakab6si yap • 
mak imkanı yoktur. Binaenaleyh fi • 
yat mürakabesini başlı başına bir ci
haz haline getirmek lazımdır. Bunu 
yaptıktan sonra fiyat mürakabesinin 
daha iyi olacağı kanaatine vasıl ol • 
duk. Onun için bugünkü teşkilatla 
bu şekle doğru yürtlyeceğiz. Evelce 
ilk olarak milli korunma kanunu ka
bul edilirken sayın arkadaşımız Rana 
Tarhan'ın sordukları suale vermit ol
duğum cevapta demiştim ki; müraka
be kanununun tatbikatında mütehaa
sıslardan haddi hamide istifade et • 
mek bizim esasen şiarımızdır. Müte • 
hassıslardan istifade edelim derken 
bittabi muhtelif tubelere taalluk eden 
müt~hassısları kastediyoruz. Bunlar • 
dan ayrı ayrı istifade etmek için ge • 
rek devlet daireleri gerek şahsen ken· 
dim elimden geldiği kadar çahtıyo • 
ruz. Bundan emin olabilirler. 

Tüccara müşkülat göstererek bun
ları bulundukları ticaret ileminden 
çekmek veya onları serbest bırakarak 
hü\oıik bir ihtıkira meydan vermek ia
temiyoruz. Nitekim bir çok aldığımız 
kararlar da Heyeti Celilenin matnmu
dur. 

Biz tüccarı . millet hayatında 11 • 
zım bir unaur telikki ediyoruz. Bu 
unsurun kendi nqrmal yapmaıını 
kendiıl eler takdir eder ve temin e-

cı. D.r ow.JU calıt,.alar eok Hrlmll olmuf, 
her tUrltl yardım tf'fkllAtJım bu, ilk bir fu
urla ü:r.~rhırine alılıkları vazifeleri başar • 
nııya muvaffak olmuşlardır. 

Reşat lfirııar11ğlu'nun bu izahatından son
ra kongre Ebedi Serin hatıraeını tlzizen 8 
dakika aükiıt etmiş, büyükl~rlmbe thim tel-
graflan çekilmesine karar vermiş ve kon • 
gre riyasetinin teklifi üzerine bütçe, hesap 
tf'tklkl ve dilek komitelerini intihap etmlt -
tir. 

Kongrenin açılmasını müteakip yapılan 
riyaset divanı intihabında kongre riyaaetlne 
şehir meclisi Azaaından Refllı: Ahmet Seven
gll, reis vekllllı'tlne Ziya Eren, k&tlpllklere 
avukat Atıf Ödül, Mekkl Hikmet ıeçilmlt -
lerdir. 

Komlt~ler bugün saat 1' te toplantılan
na başladılar. Yann umumi heyette hazırlı

yacaklan raporlar okunacak, sonra dilekler 
müsakere edilecek Ye bu milzııkerelerde nll 
Ye allkadar memurlar lcabeden l.ıahab ve-
reeelderdlr. 

Sabık k1ral Karol 
Sevil'de bir otelde 

mevkuf tutuluyor 
Londra: ııı5. a.L - (Royter) : 
Romanya'nm 11bık Londra elçiıi ve hllr 

Romanya hareketi reiıi ıu beyanatta bu • 
lunmuıtur : 

" Sabık kıral Karol'un bayatınm tehlike
de olduiunu ıöıteren ciddi aebepler oldu-
iuna kaniim. Berlin'in tazyiki ile hareket 
eden İspanya hariciye nazırı B. Serrano 
Suner'in emriyle aabık kırıl, bilen Seville-
de bir otelde mevkuf bulundnrulmakta ve 
hiçbir yere ıidememektedir. 

" Hür Romanya hareketinin aabık kıra! 
Kırol ile hiçbir münaaebeti olmadığını sa-
rahıten beyan etmek iıterlm. Esasen ken
disi ile doirudan doğruya hiçbir münasebet 
de idame etmiyorum. Likin aldığımız ha-
herler itimada ııyan menbalardan ıelmek
tedir. Şahat hürriyete bık11z olarak indiri
len bu darbeyi proteato edi7orum. Sonra 
ıunu hatırlatmak iıterim ki, B. Serrano Su
ner hayatını eıki kıra! Karol'ı medyundur. 
Filhakika İıpanyı dahil! harbı esnasında 

buıiinkü lıpınyol hariciye nazırı Madrid
deki Romanya elçiliğine iltica etmiı ve 
Barselon blikümetinin muıirrane talep -
terine rağmen, kırıl Karo! kendiılnin tH-
lim edilmealne mani olmuıtur. Eier kırıl 
Karo!, B. Suner'i tealim etmlı olaaydı, 11-
panya haric1ye nazın buıUn bayattı olmı
yacıktı. 

" Buııün kırılın Portekiz'e ıitmek üze· 
re, fıpanyı'dın ıyrılmasını müsaade etme· 
mek için hiçbir ıebep yoktur. Kırıl. harp 
devam ettiii müddetçe, ıiyaaete karı1111ıya
catma dair 16• vermiı bulunmaktadır. Bu
na raimen, lspan7ol biiklimetl, kendiıinln 
1erinden lnmıl&ımuma bile millaade et -
mtmektedir. • 

Eczaneden aldığımız her hangi 
bir ilaçtan içtiğimiz suya, tekerci • 
nin sattığı tahin helvasından yeni 
doğmuı çocuğa yapılan çiçek qısı· 
na kadar her şty, bu enstitüden ge
çer. Gündelik hayatımızın muhte -
lif saatlerinde kullandığımız bir 
çok şeyleri, önce o hassas ve müdek
kik bakıtlariyle tetkik etmittir. 
Sözlerimizi lıir cümle ile hülasa et
mt k istersek, şöyle diyebiliriz: 
"Enstitü sihatımızın bozulmamaaı 
için sessiz sedasız çalışan bir koru
yucu melek'tir.". 

BiR SAATLiK NOBETIN . 
ZARARLARI: . t nsanlık camiası içinde ken .. 

disine düşen mevkii muha • 
faza etmek istiyen bir milletin her 
feyden önce sihatli ve gürbüz ol -
ması lazımdır. Bunun için de sıtma, 
frengi, trahom v.s. gibi ırkı kemi
ren, zayıf düşüren sari ve salgın 

hastalıklarla daimi bir mücadele la
zımdır. Bu hastalıkların yayılması 
ve yerleşmesi, her fert üzerindeki 
zararlardan başka, milletin heyeti 
mecmuasına da tesir yapar. Bu yüz
den de, nüfusun adedi fazla bile ol
aa, kalitesi düşer. Dolayısiyle bu, 
içtimai ve iktisadi zararlar doğurur. 
Bir misal verelim: Türkiye gibi 
ziraat memleketi olan bir yerde, 
sayıları milyonları bulan müstah -
siller senede vasati olarak bir saat 
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terde, nüfuaun binde ikiaini teıkil 
ediyorlar. Bizde bu niabet, binde i
kiden de azdır: 19 milyona yakla • 
ıan memleket halkı arasında deli • 
ler 34.000 tanedir. Bunlardan 17.000 i 
hutanede yatmaktadır. Dlfer 
17 .000 i de her gün aramızda dola
§an, fakat etrafa zararları dokun -
mıyan deliler teşkil ediyorlar. 

İhtiyarları ve hastaları öldürüp 
yok etmek kabil olmadığına göre, 
her şeyden önce ırkı sağlamlaştır • 
mak lazımdır. 

BiR ~OKRAN BORCUNU 

EDA: 

verdiğimiz izahat da gösteri· 
yor ki, hıfzıssıhhanın mem

leket hayatındaki rolü çok mühim
dir ve Hıfzıssıhha EnstitüsünUn 
çalıımaları da, ıoförden tayyareci
ye, arabacıdan vapur kaptanına ka
dar, sırasına göre hazan bir çok in
aan hayatının mesuliyetini omuzla
rında taşıyan, it batındaki kimse -
lerin olduğu kadar, hayatlarını bun
lara emniyet edenlerin de ıihatleri· 
ni korumaktadır. 

Mütehassısların söylediklerine 
göre, hekimlikte ideal tedavi, has
tayı müşahede altına almak sure • 
tiyle yapılan tedavidir. Fakat her 
hastayı müşahede altına almak müm
kün olamıyacağına göre, gelip ge
çici bir hekimden ziyade bir aile 
hekimine bat vurmak daha doğru -
dur. Aile hekimi, mizacını, zayıf 
taraflarını, hastalığa müstait u • 
zuvlarını iyi tanıdığı bir kimse has
talanınca, teşhisini daha kolay ve 
çabuk koyul? tedaviyi daha tesirli 
bir tarzda yapar. Memleketin her 
tarafına yayılmış mütehassıslara, ma-

Hıl~ .... hlaa Enditüni Genel Direlıtiirii Prolaör Dr. Ser11er 
"8mil T oluıö~ eal11ma macuu11n IHıtmda 

halli hastalıkların mahiyetlerini. 
bunlarla mücadele tarzlarını çok iyl 
bilen doktor ve teknisyenlere malik 
olan Hıfzıuıhha Enstitüaüne de 
"Bütün Türkiye'nin aile hekimi,. 
dersek, yanlıt bir teşbih yapımı 
olmayız unırım. 

Sıruı gelmitken, bütün memle -
ket namına bir tükran borcunu edl 
edelim: İmparatorluk devrinde "ko
ruyucu hekimlik " diye bir ıey yok
tu. Bunu da, sihat sahasındaki da· 
ha bir çok itler gibi, Sıhat ve İç
timai Muavenet Vekilliği zamanın
daki yorulmaz çalışmalariyle mem
leketimizde kuran ve verimli bir 
tarzda işlemesini temin eden, Bat
vekilimiz Dr. Refik Saydam'dır. 

Memlekette ilk verem senatoryo
munu, ilk dispanseri, tıp talebe yur• 
dunu kuran o olduğu gibi, her ta
rafta yükselen bir çok ııhat mile• • 
aeaeleri arasında, Hıfzıasıhha Ens
titüaü de, onun eseridir. 

Hatti, bunu yapmak bize dütme
mekle beraber, bir teklifte buluna
cağız: Paris'teki Pasteur, Almanya'• 
daki Koch ve Dahlen, Romanya'da
ki Kantaküzen enstitüleri gibi, Hıf
zıaaıhha Enstitüsüne de biniıine 
izafetle "Refik Saydam Enatitilail,. 
adını vermek, çok doğru ve yerinde 
bir hareket olur kanaatindeyiz. 

1 KÜ{ÜK DIS HABERlfR 
Tokyo, 25 LL - Royter: Son a1lnlerde 

Na.nldng hUkUmetl nezdinde Japonya'nıa 
büyUk elçllltıne tayin edilen B. Kumataro 
Honda. va.zifeıl ba,ına gitmek 11.ıere buaüa 
Nqoaakl'den hareket etmiıtır. 

Vichy, 25 LL - Dahiliye nezareUnlıa 
emriyle 19 belediye meclisln!n Jlfvedtlece-

11 ve 6 belediye reisinin azledlleceıt bil· 
dirilmektedir. Söylendlline göre bu tedo 

birlerin alınmuına sebep hUkUmet ale)'• 
hine bazı hareketlerde bulunulmuı olmaa 
veya lda.rt Aciz gösterllmlı olmaıııdır. 

Sofya; ıııs. a.a. - Bulıar ajanıı bildiri • 
yor : 1941 ıeneai biıtçe liyih111 dün mebCa· 

un mecliıine verilmiıtir. Bu liyiha ıo mil
yar 95 milyon 922 levayı bılii olmakta • 
dır. 

Londra; 25. ı.a. - Madenciler birlitf 
reiıi B. Lauther, yeni seneden ıt baren ln
ıiltere'deki butun mıden işçilerın n hayat 
bıhılılığını karşılamak üzere ıundelıkle • 
rine 15 pence zam edilecegınl bıldırmiıtir, 

Londra: 2s. a.a. - İmparatorluk aeneJ. 

kurmay baıkanı ıeneral Dill'in karııı La~ 

Dill, pızarteai ıiınü Londrı'da vefat et. 
mittir. 

Oslo; 25. a.ı. - (D. N B.) : 

Aftonposten ıazet e9in n o endifin~ p 
re, Norveç ile Bulearistan ır11ındakı te

dıyat, bundan boyle. alman bulı:ar kle • 
rınıi yolu ile yapılacaktır. 

Londra, 25 LL - Harbiye nezareti, Ka
nada bUkUmeUyle, yaeılan bir anı.,nıa 

mucibince İD&"utere'de bir Kanada kolOl'o 
4uau tetkll tdlldillııi blldlrmektecUr. 
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B. M. Meclisinin dünkü toplantısında 

Milli Korunma kanununun 
bazı maddeleri değişti 

(Baıı 1 inci s•yladı) 1 dımıs budur. Bunu heyeti A..liyenlz k&li gör-
müyorsa bu da konsun. Fakat biz maddeyi 

mekte ola.o ıellhlyetıere de temu ettikten k&fl telAklrl ediyoruz. 
aonra ııözlertnt ıHyle blUrmlıtlr: . 

.. G b baklu .... ı,.t Sonra efya ta.~ınttığa gellnce: tabıt bunlar 
- rupumuzun u meıele n~ bl 

t bllkUm k il b 
zlm malımız gfbl olacaktır. Emrimizde bu-

emennlıl etin. endJılne ver en u 1 . . 
l ·~ı 1 

d Jru tll unacak ve türk vapuru gıbl, hlzınet verirstk 
ıe tuı yet eri tam zamanın a. ve ve on kti ., u gorrcr r. 
kıyıı;netlt elem.anlara lıtlnat eden tef}dlA.t- ~lilnakıılılt VckUiınlıin l>u 
J& en faydalı ve en lyt bir ıektlde kuUana
rak matlup neticeyi &lmaeını Umtt etmek-
tır ... 

Selahiyet meselesi 
Bunda.ıı ıonra maddelerin mUzakereıııne 

seçllmlı, bUkümeto icabında yeni teıkllıı.t 

vücude getlrmeıd hwıuaund& ıellhlytt ve
ren maddenin gHrU,Ulmesl ııruında ııOz 

alan B. Ali Rıza TUrel (Konya), bu ıeıa
hlyet tAblrl üzerinde fikir ve mUtaleaları
ıu ıöylemtı Ye teokll edneoek bu mUeue
ıeleriıı halkla mUnaaebetler!nde tabi ola.
cak.la.rı mevzuat Uzerlnde btlha.sııa dur
muştur. 

B. Yahya Seu.I Uzay (BalıkHlr} de aynı 
maddenin üçUncU f'ıkraaı Uzerlnde tevak .. 
kut ederek B. Ali Rıaa TUrol'ln bir ırua
JJııe kendl•lnln do tııUrl.k ottlllnl oöyl&
mtııtır. 

KUr.Uyo selen mazbata muhan1rl B. 
Oollp GtİJtekln oel&hlyet va kadrolar bak· 
kında IHhat vermlıtır. Refik İnce, Ali 
Rıza Türel, Sım Day (Tarabzon) un f'tklr 
•• mUtaıe&Janna da muvakkat encümen 
mazbata muharriri. tarafından cevap ma.hl
yetlDC!e izahat verllmlıtır. 

Ticaret VekUlmtı B. MUmtaı Ökmen bu 
1'f:tile Ue atatıdak.1 beyanatta bulunmu,turı 

"- Muhterem arlr.ad .. lar, bu kanunla 
İcra VeldlJ.erl He7et1ne te1'dl ettlllnl• ıa -
l&hl7eilerln, kanunun lltlhdaf etUI\ ga7eJ1. 
lltlhaal makıadl7le kurulacak mUeaaeselere 
kabW de....İr olmadılt hakkında muhterem 
fu nk tnce'nln trae etUklerl mlnlden endlte 
ettim 1'e bu mtTıud.a berinde tıahat arıı -
na mecburi7et hfuettlm. 

İcra Vekilleri He7etl bu kanunla lktinp 
ettlıit ıal&hiyetlerl ne toptan 1'e ne de mün
feriden her han«{ bir müeııeseye de't"rede -
<'ek değildir. Ve böyle bir düfUnce ula me'f"
r.uu bahtı ol•maz. Meseli. icar bedellerlntn 
039 ıenesl icar bedelini teC&T'1l• edemlyece
Jl hakktndakJ 80 uncu maddenln neTelerde 
tatbik olunacağını İcra Vekilleri He7eti ta
yin va llln eder. Bu tayin T'e llAn ıalthlye -
tinin her hangi btr mtıe•ııeseye yeya beledi • 
yelere devrl me•ıuu bahlOlarou. Gene bu 
ka.nunJa bUkU.met balkm ve mlW mndafaanın 
muhtaç oldultı muayyen maddelere mua"en 
fiyaUarla el ko1Dlak aallhi1etinl haizdir. 
Böyle bir aalAhlyetln İcra Vekilleri He7etln
ce her hangi bir mUeueıeye denl meTıuu 

bahsolamaL Ancak, mevıu, arkadaşımın ı 

devrl cai• olmıyan ıa1Ahl1etlere mlaal ola -
rıtk alkrettlit gıda ...-e eOTa flyatlarının teı -
bit edllmeıi keyflyetlne intikal edince h& -
dilenin mahiyeti değişir. Bu mevıuda hUkll
met yani İcra Vekilleri heyeti lhtlkArla mü
cadele kaıtiyle bUtUn memlekette gıda veya 
di~er ihtiyaç maddelerlatn flyatlarıoıo teı -
bitine karar T'erlr. Ancak bu fiyat tesbltl 
ı,ınt bizzat lrendblntn yapmıt!ına imkAn yok
tur. Blnblr tU.rltl ne...Uer arzeden lhttyaç 
maddtlerlnln her tehir ve lraıaba için İcra 
,. ekUlerl heyetince ayn ayn fiyatlarının tea
biti nıaddeten de ınOmkUn deıilldir. Bu iti. -
borla hUkUınet !lyatlarıo te1bltl hlode Ti -
caret v·ekll:leUnl veya ona bağlı mUellıeaele
rJ ulı\hiyetli kılıtblltr. Bu, tatbikatta dn böy
ledir. )fuhterem arkadaşım, fiyat tcabttl •a
IAhlyettnln devri caiz olmadığını ifade ett1A:1 
t~lntUr ki, bu taTzihl yapnuya zeı.ruret hta -
aettlm." 

Bu h:ahattan sonra mUzakere klfi gO -
rUlınUştilr. Bası maddelerdeki ibarelerin de
li tlrilmeıi hakkında Refik İnce, All Rlza 
Tlirel ve Yahya Sezal taraflarından verilen 
takrirler okunmuştur. Takrirlerln nazarı iti
bara alınmaması Uı.erlne bu maddeler aynen 
k bul edilerek. diler maddelere geçilmiştir. 

FeTkalAde ahvalde icabettlii takdirde 
hllkUmete yabancı gemiler kiralamak sal& -
hlyetl bahteden maddenin milzakeresl sıra.

ıınıla da bazı hatipler aO• almışlardır. Bu 
arflda kUrıi.lye selen MUnakal!t VeklUmb 
8 Cavd~t Kerim 1ncedayı da tunlan IÖY -
lemi1tlr ı 

B. Cevdet Kerim lncedayı'nın 
sözleri 

"- Efendim, bu maddenin bu kanuna 
konn1u1ndaki makıat fudurı tUrk UmanJa -
rına bizim huım olmadığımıı, blr T'e yahut 
bir ka.ç devletin gemileri gelip UUca etmiş 

buluna.bilir ve uzun ıaman llmanlanmıcda 

kn.lablllr. Bu gemilerden memleketin lhtlyac 
1tördıllD ıamn.nda btlfade etmek saruretl 
ol1'.bilir. Uu T'aılyette bu gemileri, rızalıınnı 
d11. alıp, kiralny11>, memleketin, devletln bazı 
hlınıetlertnde terbest(e kullanmak bak T'e 
aırntını hükumet elde etmek istiyor. Bittabi 
bıı kl\potaj kanununa göre bunlar kendi b&y
r11.klariyle sefer yapacaklarından dolayı bir 
ttzat te"-kll eder. Bunları kullanabllmek hak
kını hu kanunla alıyoruz Te blrlncl fıkrada 
dl~oruz ki: devlet malı olmıyan tllrk vapur
lıtrını hllkUmet latedlğt gibi 1eferlerlnl tıın -
ziın. tnhdlt veya men ve tcabederıe bunlan 
kir.ı ile tutarak her tUrlU hiımetlnde kulla
nır. fkln<"I fıkrada da dlyoruı klı keza ll -
rnilnlnrınıı~da bulunacak ecnebi •emllerinl 
ktnıll rızalııriyle yukardakl eıaılar dalreıln
de iMtr-dlıl:i gibi kullanabilir." Bu fevka1lde sa
mıuıa nlt olan bu kanunla hem bu hakkı ta
ııııınır-n iktiıı.ııp etwlş hem de kabotaj kanunu 
11ihı nnR vıe rMas bir kanunla tezat teşkU et
nıt'ıııl1 cıhıruz. Ancak arkada,lann bir şfi~ 
hc·MI var9 ıt('aha bir tefsire meydan Teri? mlP 
llu"-uııı ta.111 vr 1arlhtlr. Hem ı&lAhlyet verl
li}ıır hrnı clt kıı.hotaj kanununun ana hUk~ 
r.ntı ın·ıhfuı. hulundııruluyor. Fakat mademki 
füı•ht' ""rdır, bunun ıcıo bir de utürk llman
IAn arifi nııla rlahl ka)rlının bulunmuında btl~ 
kUmelçe bir mahsul yoktur. Bisiuı mak.ea-

&onra nıaddelcrin ıntlzakereslne 

lerelr: aynen kabul ohınınuı;tur. 

i,.ııhııtındnn 

clt:vam edi-

Bu sırada ılia altın ~fU8takll Grup Reisi 
B. Ali RtnA Tarhan $;ıyın Uaşvekllimlzin 

Yerdiği lıahat U-ıerine makıJ&tlarının tarna -
mlyle yerine geln1l~ oJduğunu ve kt'ndi aöz -
!eriyle Fuat Sirmen'in grup nauıına lıi.aıodet

tt~l mAna arasınıla hlç blr fark bulunınadı -
tını söylemiı:tlr 

~leclis yarın ö~leden sonra to:rılanacnk -
tır. 

Ldzım bir 
unsur, 
ancak .. ; 

(Başı 1 inci #aylada) 

Milli Korunma Kanunu da ticaret 
ve teıebbüsün himayeıi fikrini arkı
ca muhafaza etti. Halk ve milli mü
dafaa ihtiyaçlan ıçın almmasma 
zaruret duyulan maddeler İçin oa· 
bipleri.ne normal bir kir verilmeıi, 
herhangi amai mileaaeaeye elkon
mak icabeylediğinde, mahrumiyet
leri kaı'fılıyacak miktarın ödenmesi 
Milli Konmma Kanununun ... ...ıa
nndandıT. HÜkiimetin "dahilde lü
zum gördüiü maddelerin azami fi. 
yatını, maliy..te zammedilecek i.za· 
mi kir niabetlerini" tayin etmesi 
gene kanunun ıarih hükümlerinden 
biridir. Görülüy01" ki kanun, ticaret 
ve tetebbüs erbabını koruyor, on
lardan tek istedifi normal kir had
leri içihde kalarak vatandaılarm 
zararlandırılmamaaıdıT. Herhangi 
bir ihtiki.r tetebbüsü, bilhaasa fev· 
kali.de zamanlarda, yalnız bir ıatı
cmın alıcıdan bir miktar ha.kuz pa• 
ra alması demek değildir. lhtikir 
hareketleri, bütün vatand~larm 
emniyet ve huzurunu gidermekle 
kalmaz, mukabil tedbir hiosiyle on· 
larda uyandıTacağı fazla mübayaa 
temayiilü nihayet geniı bir buhra
na yol açar. Binaenaleyh ihtikfı.r 

yalnız kal'§ıdakine değil memleket 
iktiaadiyatına yapılan bir kut ol -
duğundan cezası da çok ağır olmak 
li.zımgelir. Binaenaleyh, bütün hak
lan korunan ve memlekete faydalı 
bir unsur aayılan ticaret ve teıeb -
büs ıahiplerinden bu vaziyeti tak
dir ademiyenler kendi kendilerini 
fena bir i.krbete müstahak kılarlar. 

Büyük Millet Meclisinin dünkü 
müzakerelerinde ihtiki.ra mevzu o
lan mallarm mü.sadereai tarzı üze
rinde hayli durulmu}tur. Y a.\nız a
hı verit edilen me.lm değil daha 
o maldan ne kadar mevcut varsa 
hepsinin müsadere edilmesi lüzu
mu kanunun tadil edilen maddele· 
rinde tasrih olunmu§tur. Bu da açık 
olarak gösteriyor ki ihtikar; hapis, 
aürgün ve para cezasından batka 
mal müsadore&iylo de tecziye olu
nacaktır. 

Türkiye'de ihtikar suçları, baflı:a 
memleketlere niopetle az olacaktır. 
Ancak tüıık içtimai hayatında dü
rüstlük daima üıtün bir kıymet ıa
yıldığmdan ufak kemiyette dahi 
olsa aksülameli fazladır. Ticaret 
ve teıebbia erbabmın ıahoan bunu 
kavramakla kalmayıp içlerinden 
herhangi fena bir temayül &ezilen
lere doinı yolu göatennesi lazım
dır. Bununla yalnız birkaç me&lek· 
taıı değil mesleklerini de korumuı 
olurlar. Kendilerine tekrar edelim: 
tüccar li.znn bir unsurdur, ancak 
kendi menfaatlerini memleketin 
zararında aramamakla. Bunu tak
dir edemiyenler, Baıvekilimizin de 
söyledikleri gibi içimizden çıkması 
li.zmı olanlardır. 

Kemal TURAN 

Aydın bölgesinin Hava 

Kurumuna verdikleri fitre geliri 
Aydın, (Huıuat) - TUrk Hava Ku· 

ıumu Aydın bölgeıine dahil 9ubelerin 
fitre gelirlerinde geçen ıeneye na • 
zaran mahsuı bir artıı vardır. Altı 
ıubesi olan Aydın vilayetinde fitre -
den 939 senesinde 17719 lira alındığı 
halde 940 da 9510 lira fazlaalyle 27229, 
yedi ıubeai olan Denizli villyetinde 
939 ıeneıinde 10250 lira alındığı hal· 
de 940 da 5273 lira fazlaoiyle 15524, al
tı ıubeıl olan Muğla viliyetinde 939 
aeneıinde 5416 lira alındığı halde 940 
senesinde 2270 lira fazlaıiyle 7696 li
ra alınmıştır. Üç vlllyetin geçen ıe
neye nazaran fitre geliri fazlası 17054 
liradır. Henilz bir kaza ile bet köyün 
zarfları açılmadığından artıt miktan
nın 20.000 lira olacağı tahmin olun • 
maktadır - O. Becerik 

u ı: u ' 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ T ARIHI : 1888 

~-rmayesi : 100.000. 000 Türk Lirası 
Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para 28.800 
• 

biriktirenlere 
ikramiye verıyor 

lira 

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

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

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

Kur'alar ıenede 4 defa, ı EylUI, ı Birinclklnun, 
1 Haziran tarihinde çcldlecektlr. 

1 Mart ve 

OIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir ıene 
liradan aıağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı 
% 20 fazlaıiyle verilecektir. 

içinde 50 
takdirde 

DEVLET DEMIRYOLLARl 

Sanatkar - iıçi aranıyor 

Devlet Demlryollan n Limanları tılet• 
me Umum MUdilrlUfUnden ı 

Muhtelif kablo alınacak 
Devlet Demlryolları Sa.. Al. Ko. dan ı 

Muhammen bedeli ... 555 llra olaıı dokuz 
kalem muhtelif yeraltı kabloıu ıo/o/941 pa. 
sarteoi ıunu aaat 15 do lı:apalı urf uaOIU 
il• Ankarada ldare blnuında ıatı.n alına,... 

Eskitdıir ve Seva• cer atBlyelerinde ,a- taktır, 
het1nlmak üzere muhtelif derecelerde tce .. 
vlyeci, tornacı, frezeci, kaynakçı, kazancı, 
boyacı, dökmeci, demire{, ıuıtacı ile birin
ci. •tnd ma.rensoza lhtlyaç •ardır. Matlup 
avaafta olanlar imtihanda röıterocekleri 

liyakat derecelerine söre tavzif edilocık
lerdlr. Taliplerin bulundukları mıntakalar

Bu lıe girmek lstlyenler (1891.83) llnı· 

hk muvakkat teminat ile kanunun tayin et
tiil 1'eıikaları ve teklifl•rlo! .~ .u,..._ _._ 

14 de kadar komisyon reisliiino vermeleri 
11.ıımdır. 

dakl l~letme mUdUrlüklerine, Eskitehir •e Şartnameler parasız olarak Ankara'da 
Sıvaı'ta atelyeler mildürlUklerlne •e An- ı:nalzeme dalreıinden Haydarpaıa'da tcsel
lrara'da da cer dairesine müracaattan ilin\ lüm ve sevk şefliğinden daj:ıtdacaktır. 
olunur. (8812) 18779 (8848) ı886g 

Muhtelif elektrik malzemeıi 
alınacak 

Devlet Demlryollırı Sa.. Al. Ko. dan : 
Muhammen bedeli 40237 lira olan 76 ka

lem muhtelif elektrik melzemesl 24/ı/94:r: 

cuma cünil ıaat ıs de kapah zarf uıillü ile 

Ankara'da idare binasında ııat1n alınacaktır. 

Bu iıe ıirmek lıtiyenlerln (3017,78) lira 
hk muvakkat teminat ile kanunun tayin et
tiği vesikaları ve tekliflerini ayni &Un saat 

14 de kadar k:omiıyon reiıliiine 1'ermelerl 
llzımdır. 

Şartnameler (200) kuruıa Ankara ve 
Haydarpa~a veznelerinde ıatdmaktadır. 

(8789) 18868 

Kamyon ve saire alınacak 
Devlet Demtryolları Sa. Al. Ko. dan: 
Mub&mmon bedeli 201!500 Clkl yUz altı 

bin bet yUzJ Ura olan (20) kamyoo 8 oto
büı bir tank karnyon vo yedekleri 11. 2. 
19'1 ıah gUnü aaat 13 ta kapalı zarf' UIU· 

Uyle Ankara'da idare btnuında aatın alı
nacaktır. 

Bu tıe girmek l8tlyeolerln 11575 ( oo 
bir blo beı yU• yetmlı beı} Uralık mu
vakkat teminat tle kanunun tayin ettttı 

voelkaları ve teldlflerlııl aym gUn oaat H 
de kadar Komisyon retalltlne vermeleri 
llzımdır. 

Şartnameler 200 kunııa Ankara ve Hay
d&rp&§a vezcelerlude satılmaktadır. 

(8855) 18928 

ANKARA BELEDiYESi 

Müteahhit nam ve hesabına 
çalı ıüpürgesi alınacak 

Ankara BeledJyeslnden: 

ı - Belediye ihtiyacı tçtn alınacak olan 
6l5M adet çalı sUpUrgesı 15 gUn müddetle 
açık ekıılltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammeo bedel! (787) lira (80) 
kul"U§tur. 

3 - Teminat (59) lira (9) kuruştur. 
4- - Şartname ve nUmunestni görmek 

ııttyenlerln her gUn encümen kalemine ve 
lateklllerln de 81. 12. 940 oah ıı;UnU saat 
10,80 da beJedlye encümenine mUrnce.atla· 
n. ( 8710 l 18693 

OKULLAR 

Elbiselik kuınat alınacak 
Sıyn~nl Bilgller Okulu ~fühayaat Koml!t

yonunclan : 

Sıynsrıl llilKiler ()kulu t.\l<"he::;i için !l~O -
1000 ıııetre elhisl'llk kuıııa-. knıınlı ı:~rf usu
llyle t"k .ııtın("J e knnulnın tıır. Ekıdltrne 111-
iklnci kAnun Ot.1 \"rır~:-ıırıhıı gı-ntı ı.nat 15 de 
Ankartı rnrktt<plrr nıuh:ıwla•,·, ıule yapı

lacnklır. Teklif mt'ktuplıırı rri:·,j ~ırıe znnıa -
nınd n ~n nı bir ııııat '"''Pi koıııl"> ona veril
miş bulunnılllıdır. Kuın ı"u t~hınin edilen fi
yat belıt:r ıııetre i~·in 7i0 kuru .;tur. İlk tenıl
nat 577 lirn ,'JO kuruştur. l{uııı·ış nüıııuntleri 

ve şnrtnnnıe her gUn nıl"ktepte giJrUlebilir. 
(~9~0) 16926 

ASKERfFABRIKALAR 

100 Takım i9çi elbisesi 
Aakerı Fab. Satın Alma Ko. dan: 
Tabmlo edilen bedeli (1800) Ura olaıı 

yukarıda yazılı 100 takım elbise askeri 
tabrlkalar umum müdllrll\lU merkez ıa.
tın alma komtayonunca 6. ı. 1941 pazarte
si gllnU saat 10 te açık ekalltme na !hale 
edtlecektır. Şartname parasızdır. Muvak. 
kat teminat (185) liradır. (8861) 18832 

50 Tenekeci alınacak 
Askert Fab. ~1UdUrlilğUnden ı 

İcap eden mabeıne ukert fabrlkalorca te
min edilmek, yalnı• bı.kımlannı kendileri 
geUrmek Uzere 60 tenekeciye ihtiyaç Yar -
dır. Talip olanların lmtlhl\n edUınek üzere 
Fifek fabrikasına nıUracaaUarı. (8899) 

18029 

Kiralık dükkanlar 
.ıUkert Fabrikalar TekaUt ve Muavenet 

Saııdıtuıdaıı : 
Kınkkale'de ve garnizon dalı.Jllnde 8 

kUçUk dUkkAn bir do hayvan kealm yeri 
ayrı ayn icara verıtecekttr. Taliplerin 
ıartnameyt garmek üzere her gün ve pa
zarlık için de 6. KIL B. 941 gllııU 1aat 13 
ta Aııkara'da Aııkerl Fabrikalar TekaUt 

DWMlll&JdlL 

(8961) 18942 

Zayi - Ankara be1ediyeafne kayıtlı A. H. 
9'6 pltka numaralı husus! otomobilin bir 
pl4kaıı ıayi olmuştur. HUkı:nü kalmadığı i-
lı\Q olunur. 0:138 

26/12/1940 

Elazığ Asliye H"kuk Mahkemesin
den: 
Elazığın Akpınar mahallesinde mu

kim Mazgirtli Hasan kızı Fatma Ho
zat tarafından gene Elazığın odun 
meydanında fırıncı Bekirin yanında 
pişirici Arapgirli Mustafa Erdem a
leyhine ikame etmiş olduğu boşanma 
davasının icra kılınan muhakemesin
de: kendisine tebligat ifa edilmiş ol· 
masına rağmen yevmi muayycninde 
m<!hkemeye gelmiyen müddeiyenin 
ikame etmiş olduğu boşanma dôvası
nın rüyet ve intacı ve kendisine gı. 
yap kararı tebliği kocası mürldeia
leyh Mustafa Erdem tarafından seb
katen talebinin kabuliyle mumailey
hanın kaybul>etine ve mahalli ikame
tinin meçhuliyetine binaen muhake· 
menin gıyaben icrasına ve ilinen gı .. 
yap kararı tebliğine ve muhakemenin 
25-1-1941 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 11 e talikine karar veril
miştir. Müddeiye Fatmanın duruş. 
manın bırakıldığı mezkur 25-1-941 
cumartesi günü saat il de Elazığ A•
liye hukuk mahkemesinde hazır bu
lunmadığı veya bir vekil göndermedi 
ği takdirde gıyabında muamele ya. 
pılacağı gıyap kararı yerine kaim ol-
mak üzere ilan olunur. 5140 

ORMAN ÇEVIRGE Md. 

Kereste, odun ve kömür satıtı 
Ankara Orman Çevirae Müdiırlüğündent 
l - Emvali mazhutadan olup satıtına ka 

rar verilen muhtelif ebatta ve boyda 61 
adede muadil 3,195 metre mikip çam yu • 
varlak ve yanmanın beher metre mik&br 
23 • 25 liradan ve 198 adede muadil 8,675 
metre mikip köknar kalaı ve dilmenin b~ 
her metre miki.bı 30 - 32 liradan ve 201'70 
kilo kırıııık odunun beher kilosu 1,5 ve 
2'0090 kilo karııık odunluk çıtanın beher 
kilosu 2,5 kuruştan ve 250 kilo mete kö .. 
mürünün beher kilosu 4 lru.ruştan 1'e 25 .
det çam aepettnin beher adedi ıs kurul 
muhammen bedel iiurinden 15 elin mild -
detie açık arttırmaya ,l!karılmııtrr. 

2 - Arttırma S/11941 tarihine milsadif 
cuma ılinil saat 15 de Ankara orman çe -
'V'frce müdlirlliğünde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 84 lira 73 ku -
runtur. 

4 - Alıcılar; yevmi mezkO.rda teminat 
makbu.ılariyle komiıyona milracıat etme
leri ve aatıı ıeraitini öğrenmek istiye.n • 
ierln orman mlidilrlülilnc müracaatları. 

(8745) 18724 

ANKARA DEFTERDARLI~I 

Kazan{ mükelleflerinin 
nazarı dikkatine 

Ankara Defterdarlıtındaıı: 
940 malt yılına ait kazang vergileı1nta 

aon tak.alt müddeti blrlnclkAnun 940 ayı -
nm ao.nund& bitmektedir. VRrai1arlnl h.I 
ay içinde MeınlyeDlerden yüzde on fazla. 
siyle tahsilat yapılması kanun tktlzasın - -0 

dandır. 

AJA.kalıls.rın, takibata ve ceza tatbiki -
ne mahal kalmamak Uzere vergtlertni bu 
ay aonuna kadar mensup olduklan tahall 
ıubelerlne yatırmaları. (8028) 18899 

Arpa satışı ilônı 
Ankara İnhisarlar Bıı Mildilrlüilinden : , 
ı - Ankara Bira Fabrikasında mevcut ciMi, miktarı ve muhammen fiyatları 

aıafıda yaıxlı arpalar hizalarında cöıterilen uaullerle ve prtnameıine eöre ıatıla
caktır. 

2 - Satııa ıs. 1. 941 tarihinde sa.at 15 de inhisarlar başmüdürlüğü binasında top. 
lanacak komisyonda başlanacaktır. 

3 - İstekliler arpaları her gUn Ankara Bira Fabrikasında rörebilirler. 
4 - İıteklilerin belli aün ve saatte teminat paralariyle birlikte komisyona 

ıelmeleıl, (8850) 18831 
Tahmini Muhammen 
miktarı kilo fiatı Tutar fiyatı % 7,5 teminatı 

Cinıi Kilosu K s Lira K Lira K. 
İkinci arpa 18630 5 g4 1106 03 8a 95 açrk arttırm• 
Cıhı arpa 67o:ı ' 50 ıoo 53 7 54 pazarlık 
Kavuz arpa 5041 1 50 75 6a 5 68 pazarlık 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 21 -12-940 vaziyeti 

AKTiF 
K.ASA: 

Altın : San klloçam 
Banknot 
Ufaklık 

l:AHİLDEKİ MUHABİRLER 

TUrk Llraaı 

KARİÇTEKİ MUHABİRLER : 

72.00,754. 

Altın : san kilogram 5.857,616 
Altına tahvili kabil eerbest dövizler 
Dlfer dövizler ve Borçlu kllr~ bakly&
lerl 

llA.ZİNE TAHVİLLERİ : 
Deruhte edl. evrakı nakdiye kartılığı 
Kanunun 6 • 8 tnct maddelerine tevfikan 
bulne tarafından vaki tedtyat 

~ENEDAT CÜZDANI : 
Tlce.rl aenetJ er 

ESHAM ve TAHVİLAT CÜZDANI : 
A.) Deruhte edilen evrakı nakdtyenln 

karııhğı esham ve tabvllAt (itibari 
kıymetle) 

B) Serbeıt eaham ve tahvUAt 

AVANSLAR: 
Altın ve davt~ Uzertne avam 
TahvUO.t üzerine avans 

Hulneye kııa vadell avam 
Hazineye 8860 No. lu kanuna 1'0re açı
lan &lbn k&r111ıklı ava.na 

HİSSEDARLAR : 
MUHTELİll' ı 

LİRA 

101.336. 709,61 
14.09.732,50 
2.329.887,62 

178.1413,07 

7.585.914,91 
-.-

82.060.677,-

1158.7•8.568,-

19.922.69Ş,-

260.929.036,05 

66.6155.916,93 
8.6 78.166,93 

8.799,98 
7.808.722,-
1.701.000,-

101.1586.926, 70 

YEKO'N 

LİRA 

UŞ.116.329,73 

178.146,07 

89.576.891,91 

138.820.868,-

260.929.036,00 

55.129.081,86 

ııı.103.6(8,73 

6.500.000,-
14.668.016,98 

739.906.319,88 

PAS 1 F 
SERMAYE. 

tHTİY AT AKÇESİ : 
Adi ve fevkalAde 
Huauet 

rEDA VttLDEKİ BANKNOTLAR : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 tncl maddelerine tevftkaıı 
hn.ztne tarafınd&D vaki tedtyat 

Deruhte edl. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamameo altın olarak ilA.veten 
tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili llA.veten tedavüle 
vazedilen 

Hazineye yapılan altın karşıhkh avanı 
mukabili 3902 No. ıu kanun mucibince 
tlı\veten tedavüle vazedilen 

MEVDUAT: 
TUrk Lirası 

Altın : sıuı kilogram 318,560 
8850 No. LU KANUNA GÖRE HAZİNE· 
YE AÇILAN AVANS MUKABİLİ TEV
Dİ OLUNAN ALTINLAR 

Safi klloııram 55.541,930 
DÖVİZ TAAHHttDATI : 
Altına tahvUt kabil dövizler 

Dtger dövizler ve alacaklı kllring baki
yeleri 

MUHTRLİF' 

LİRA 

6.188.666,15 
6.000.000,-

1158.748.563,-

19.922.695,-

188.820.868,-

i7.000.000,-

2(2.000.000,-

U.000.000,· 

76.918.917,62 
448.087,05 

78.124.167,90 

-.-
86.149.149,91 

YEK ON 

LİRA 

15.000.000,-

12.188.666,ll 

77.362.004.67 

78.124.167,90 

~6 141) 149,91 

109.256 462,70 

739.906.319,33 

1 Teınmw: 1938 tarihinden itibaren : İskonto baddl '7o 4 Altın Uz.rlne ava.ııa % g 



28/12/1940 

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

KITAAT iLANLARI 

Bulgur alınacak 
BUytıkdere TUmeu Satın Alm Komls

)'oDu Retsll81Dden: 
Asker lhUyacı lçlD 1 lklDClklllıUD 941 ta

r1hlDdeD bqltyaro.k her ay ba,ıuda ellloer 
ton teslim edilmek Uzere ccmaD Uç ytız 
ton bulgur kapalı zart uaullyle alınacak· 
tır. Ekslltme muamelesi BUyUkdere iııke • 
lesi civarında Halk Partisi blna.sı altında
ki Balonda hazır bulunacak olaıı tümen 
aatın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Bulgurun belıer kilosuna 27 kuru.o fiyat 
tahmin edtlmlııtlr. Bulgur evs:ı.f ve oera • 
IUyle teslim usul vemahallerl hakkında 

her gün tUmene mUracaaUa malQmat al· 
mak mUmkUndUr. Eksiltme muamele.al SO 
blrlnclklllıun 940 tarihine mtmıdlf pazar· 
test gUııU saat on beııte yapılacaktır. İs· 
teklllerln teminat ve teklif mektuplarını 
eksiltme saatinden bir saat evellne kadar 
usulen makbuz mukab1Unde komisyona 
teslim etmeleri lUzwnu UAn olunur. 

(11646/l5826) 18~3 

Sadeyağı alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Asker! ihtiyaç için 88000 kilo sade
yağı pazarlıkla ııatın alınacaktır 

2 - Kapalı zarflı ihalesi 8 ı 941 çar • 
ıambı rUnU ıaat 16,30 da yapılacaktır. 

s - Taliplerin kanuni vesaik n tek • 
lif mektuplarını n t 15.30 a kadar Ko. na 
vermiş bulunacaklardır. 

4 - Şartnameal her ıtln İstaııtul, An.
l:ara Lv. Amirlikleri Sa. Al. Ko. da ve 
Kayseri As. Sa. Al. Ko. da r<Srebllirler. 

(89ıo) ı888g 

Sabun alınacak 
Kayıeri Sa. Al. Ko. Rı. den : 
ı - 34000 kilo eabun alınacaktır. Mu

hammen bedeli ı8700 lira muvakkat temi
natı 1402 lira 50 kuru~tur. 

2 - Kapalı zarfla ihalesi 8/I/941 çar
ıamba günü saat ı!S dn yapılacaktır. 

s - Talip olanlann lı:anunt vCMik ve 
zarflarını aYnı gün aaat 15 ıe kadar Ko. 
na vermiı bulunacaklaniır. 

4 - Şartnamesi her gün latanbul, An. -
kara Lv. Amirlikleri Sa. Al. Ko. da ve 
Kayseri, Mcnıln Sa. Al. Ko. da ıörillebl-
llr. (89n) 18890 

Benzin alrnacak 
İstanbul Sa. Al. Ko. Re. den: 

1 - Askeri ihtiyaç için 28.12.940 gUnU 
qağ'ıda yazılı iki kalem beıı7.ln hizaların
da yazılı saatlerde pazarlıkla satın alına
caktır. Şartnamesi her gUn Ki). da gllrU • 
leblllr. 

U L U S 

Buğday ahnacal 
EIAzıt Sa. Al. Ko. Ra. den: 
ı - Elflzığ, ve Hozat 1ç!D 28.12.94-0 a1JnU aeaııda mlkdarı, muhammen bedel, 

muvakkat teminat ve eksiltme ııaatlerl yazılı buğdaylar kapalı zarf umllyle alına

caktır. Teklif mektupları eksiltme saatinden bir 1&at evtl alınacaktır. Şartnameler 
El&.zıg-'da Aa. Sa. Al. Ko. da, Ankara ve İstanbul Lv. A. llklerlnde. 

:btekllleriD belll zamana kadar teklif mektuplarını Ko. na. vermeleri veya gön · 
dermeleri lA.zımdır. (8587) 18ti69 
Cinıl Mlkdarı M. bedell M. teminat İhale S. 
Butday 200 2•000 1800 10,SO 
Buğday 160 19200 1'f0 12 

Arpa, saman ah nacak 
Kırıkkale Aı. Sn. Mp. Sa.. Al. Ko. Ra. den: 
Cin.el :ttikdan :M. bedeli 

kilo L. Kr. 
Arpa 8000 ~O 00 
Saman 6000 800 00 

İlk teminatı 
L . Kr. 

Kırıkkale ukert aanat lisesi kadro hayvanları ihtiyacı için 8000 kilo arp& ile 
6000 kilo saman 6.1.941 pazarteııl gllnU saat 111 te açık eksiltme ile alınacaktır. İl· 
teklelllrn 114 lira ro kuruııtnn ibaret Uk teminatlarını Kınkkale AB. Fb. muhasebe
ciliği veznesine yatırarak mukabl11nde alacakları makbuzla belll gtlD ve saatte Mp. 
Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (88H >. 18818 

Saman ve sabun ah nacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Rs. den: 

ı - Aıaflda cins, mtkdar, tahmlnt fiyat. muhammen bedel, teminat, ihale gün 
ve saatleri yazılı maddeler Edirne eski mUolriyet dairesinde pazarlık usullyle satın 
alınacaktır. Şartnameııl her gtln Ko. da g6rUlebillr. İsteklilerin belli glln ve ııa.at-

iKTiSAT VEKALETi . 
iplik çıkrığı yaptırılacak 

İktısat VeklUeUnden: 
1 - VeklUeUmlzce yaptınlacak (amba· 

ll'lj dahil) 8.0M adet lpllk çıkrığı kapalı 
zart usullyle ekıılltmeye konulmuııtur. 

2 - 8050 adet çıkrığın (amba!A.j dahli) 
tahmin edilen bedeli 80.500 liradır. 

3 - Muvıı.kk•t teminat 2287,11 liradır. 
4 - Çıkrıklar ıartnamede gösterlldlfi 

Uzere tmallt yerinde teslim edilecektir. 
~İhale 6.1.941 pazartesi gUnU saat 15 te 
Aııkarada İktısat VekAletlnde mUte~ekkU 
komisyonda yapılacaktır. Taliplerin mez • 
ktır gUn ve ııaate kadar teminatlarını ya -
tırmflları ve 2490 sayılı kanunun 82 inci 
mnddesı mucibince taıızlm edecekleri zarf
ları eksiltme saatinden bir saat evellne 
kadar komlııyona tevdi etmeleri lAzımdır. 

6 - Bu hususa mlltealllk ııartnameler 

İklısat VckAletl sanayi umum mUdUrlllğü 
kUçUk ısaııatlar §Ubeslyle İetaııbul ve İz -
mir mıutaka lktısat mUdUrlUklerluden 
152,5 kuru§ bedel mukabilinde temin edl -
leblllr. (8702) 18588 

MiLLi MÜDAFAA VEKALET\ 

Manyatolu telefon alınacak 
M . M . Vekflletı Sa. Al. Ko. dan : 

2 - Pazarlığı 80.12.940 gUııU saat 15 te 
izmtt Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Sadey$mn beher kllosu için tah· 
mtn edilen fiyat 160 kurut olup tutarı 

l52SOO lira muvakkat teminatı 8060 liradır. 
4 - İııteklller belli gün ve saatinde İz· 

mit Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (8754 > 

İsteklilerin belli gUn ve sMtlerde katı 
temlnatıarlylc birlikte fındıklı'da Ko. lık 
Sa. Al. Ko. na gelmeleri. 

Cinsi tenekeli benzin, mlkdarı kilo 
8Gl500 Muh. L . Kr. SSOOO kati temln'ltı 4050 
ihale saat 10,30 - clnst tenekeli benzin 
117-750 muh. D. L . Kr. 45000 kati temlDa· 

te Ko. da buluDnlalan. (8870) 18840 
Cinsi Mlkdarı Th. F. M . bedeli Teminat Gün 
Saman 1100 T. 4 K. 44000 L. 6600 3.1. 9-U 
Sabun 27 T. 48 K. 12960 L . 1944 8. 1. 941 

Hepsine ttV1mln edilen fiyatı: 8550 lira 
S. olan 95 adet manyotolu telefon paznrlıkla 
15 satın alınacaktır. Po.7.arhğı: 30.12 940 pa-
16 

zartesı gUnU saat 15 tedlr. Katı tc'Tilnatı: 

18733 

Saman alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. a.. den: 

ı - Asker! ihtiyaç 1çlD 968600 kilo ısa
man pazarlıkla Batın alınacakbr. 

Beher kilosunun tahmin edllen fiyatı 
f kunııı olup tutnn 88544 lira ve tık temi· 
natı 2900 liradır. 

2 - Pazarlığı S0.12.940 ıaat 16 te bmıt 
<;a Al. Ko. da icra edilecektir. 

s - tstcklllcrln belll gün ve ıaatte Ko. 
ı• mllrncaatıan. (8756) 18785 

Peynir alınacak 
1 zmit Sa. Al. Ko. Ra. den : 
ı - Askeri lhtlya, ı,in 8000 kilo pey

uır pazarlıkla satın alınacaktır. Beher ki
losunun tahmin edilen fiyatı S8 kuruş olup 
tutan 4640 lira ve ilk teminatı 348 lira. 

2 - Pazarlığı 80/12/94-0 pazartesi CÜ· 
nü ıaat 14 de İzmit SL Al. Ko. da yapı • 
lacaktır. 

3 - lstekllleı- belli &"iln ve saatte İzmit 
Sa. Al. Ko. na mUrıcaatları. (8757) 18736 

Saman alınacak 
tamlt BL Al. Ko. Ra. den: 
ı - Aıkert lhtlyaç için balya 40 ton 

u.man puarlıkla ntın alınacaktır. 

tı 6750 saat ıı. (8916) 1959!i 

Ara.ha koşumu alınacak 
lzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
ı- Bcherine 78 lira tahmin edilen 200 

takımı çift atlı hamutlu araba koşumu pa
zarlıkla yapılan ekailtmesinde talip çıkma

dı~ından pazarlık 30/ı:ı/940 pazartesi gü
nii ıaat 15 de kışlada İzmir Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

2-Tehmln edilen heyetinin tutarı 15600 
liradır. 

3- Te~inatı katlye ak,ası :ı340 liradır. 
4- Şartnamesi ve nümunesi Ko. da ırö

rillebilir. 

s- İsteklilerin kınunt vesikaları ve te
minatı katiyeleriyle birlikte Ko. na mlira • 
caatlan. (8940) 18922 

Araba yaptmlacak 
Tophane Sa. Al. Ko. Rs. den : 
l - Askeri ihtiyaç için 8·1·941 ı;Onil ıııı-. 

nt 115 de paznrlıkln 260 arubıt yapılacaktır. 
;\Iuhammen hcddi 60.000 liradır. Katt te· 

mlnatı 71500 liradır. Sartnamesl her s.!ln ko
nıiııyoııda görülehlllr. fst,.klllerln helll gün 
ve saatte k11tl teıninntları il!! hlrlikte Pındık· 
lı'da komutaulık Sıı. Al. Ko. na gelmıolerl. 
(8967) 18938 

Sığır eti alrnacak 
Çıuııık1<ale Sn. Al. Ko. Rs. : 

A. LEVAZIM .ı\MlRL1Cl 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komtsyonundan: 

ı - Beher kilosuna tıı.hmln edilen tlya. 
tı 6 kuruı 2/'ı ııantlm olan 3000 ton arpa 
pa?.arlılda satın alınacalttır. 

2 - Pazarlığı her gUn Ankara Lv A 

sa. Al. Ko da yapılncıı.ktır. 

8 - 800 tondan &Gağı olmamak llzerc 
ayn ayn taliplere de ihale edilebilir. 

• - Arpalar dökUm halınde Ankara ve 
civar IBtaayonlards teallm alınır. 

6 - 8000 ton tçlD katf teminat 212~ li
ra ve 800 tonun kaU teminat mlkdarı 
2Sl8 lira olup nBat v~ Gartnamesı 960 ku
ruşa komisyondan alınır 

6 - Taliplerin bcı gUn Ankıı.ra Lv. A. 
Sa. Al. Ko na mUraeıı.atları. (82721 182'3 

Köhne fotin satı'ı 
Ar.kara Lv. Amirliği Sa. AI. Ko. dan 
1600 Çift köhne er fotini arttırma ilcı 

ııatılacaktır. 

Taliplerin 30/12/940 ;ünü saat 15,30 da 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

(8867) 18873 

Sülfrik alrnacak 
Beher kUoswıun tahmin cdUen fiyatı 4 

Jırunıt olup tutarı 1600 llra ve ilk teminatı 
1JO lira. 

1 - Asker! ihtiyaç için B§ağıda cins, Anlcara Lv. Amir/ili Sa. AI. Ko. dan 
miktarı yazılı bir kalem ınğıretl kapah 75 kilo aUlfrlk pazarlıkla aatın alına-

2 - Pazarhtı 80.12.940 paurtesı günü 
-...ı 18,80 da lamlt L Al. Ko. da ,._ptla.

eaktır. 

zarf usullyle ıntın alınacaktır. caktır. Taliplerin 31/ı::ıı/!HO günü &aat 15 
2 - Muhammen bedeli hizasında öste:=:_ d t~tları ile b irlikte saat 15,go da 

ı11mlıtır. Ankara Lv. Sıı. Al. Ko. na mliracaatları. 
8 - İateklller1n belli gün ve saatte İz -

mit Sa. Al. Ko. na mUracaatları. (87l58) 
18787 

8 - İhalesi 80. 12. 940 pazartesi gllnU (88
7
o) 

1
33

74 sant 11 de Çaııakkale Sa. Al. Ko. da yapı. 

Saman alınacak 
!amit Sa. Al. Ko. Rs. den : ? 
ı - Asker! ihtiyaç için 063600 kilo sa -

man paaarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlıiı 3/1/941 ıünü saat 15 de 

hmit Sa. Al. Ko. da 7apılacaktır. 
3 - Samanın beher kilow i'in tahmin 

edilen fiyatı 5 kuruş olup tutarı 48180 lira 
muvakkat teminatı 3613 liradır. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatte İz
mit Sa. Al. Ko. na mUracaatlan. (8760) 

18739 

Sam.ın alınacak 
lımit Sa. Al. Ko. Rı. den : 

lacaktır. 

4 - Taliplerin ihaleden bir sa.at cvel te
minat ak~elerf olan 562:5 liradır. 

İsteklilerin ihale kanununun 2-3 mad
delerindeki vesaik Ue birlikte komisyona 
mllracaatıan. 

Clnst : Sığıretl, mıktan : 2:5.000, M. be
deU : 87500, M. teminatı : 11621>. 

(89118) 18939 

Koyun eti alınacak 
İıunlr Lv. A. Sa. Al. Ko. Rı. den t 

1 - Tahminen beher kilosu 60 kuruştan 
40000 kilo kcııilınlş koyun et! knpalı zıı.rf u
wlU ile eksiltmeye konmuştur. 

i - Eksiltme 10·1-!l•l gilnil saat 111 de 
İz:mir Kışladıı Lv. A. Sa. Al. Ko. da )·ııpıla-

1 - Aılcert ihtiya' için balya 963600 cııktır. 
kilo samın pazarlıkla satın alınacaktır. 8 - Heyetinin tahmin edilen tutarı 20.000 

2 - Beher kilosunun tahmin edilen fi- llrııılır. 
yatı S lcurq olup tutarı 48180 lira ve ilk 4ı - Teminatı rnuvakknte akçeı;i 11500 il· 
teminatı 3615 liradır. radır. 

3 _ Pazarlıtı 8/1/941 çareamba giinli 15 - Şartnıuııesl Ko. dıı ıı;llrOlür. 
eaat 15 ve Sa. AI. Ko. da yapılacllktır. 6 - tstdclllcr kanuni vesiknluı ve teml-

4 _ İsteklilerin belli gün ve saatte Sa. nat teklif mektuplarını llıııle sııntlnden evel 
Al. Ko. na müraeaatlan. (8761) 18740 en az bir &ant "'·el koııılsyona vermeleri. 

Yulaf, arpa ve ot alınacak 
tımit As. Sa. Al. Ko. dan : 
ı - Aıfker! ihtiyaç ı,ln ııatıdı cins, 

mlkdar, fi78t tutarı ve ilk te(\1inatı yazı
lı olan :ro kalem yem pazarlıkla satın a -
lmacalrtır. 

• - Paıarlıtı sfı/5)41 gllnü eaat 15 de 
İzmit Bı. Al. Ko. da yapılacaktır, 

s - lıteklller belli giln ve saatinde İz • 
mit Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (8882) ı8842 

Mlkdın F. Tutan Tutarı 
Cinıl 

Yulaf 
Yulaf 
Yulaf 
Yulaf 
Yulaf 

Kilo Kuru5 Lira Teminatı 

Arpa 
Arpa 
Arpa 
Arpa 
K. ot 

505200 8 ' 40416 
252600 8 20208 
219600 8 17468 
108700 8 8698 
108700 8 8698 
87814 8 6928 

175526 8 14050 
217440 8 17396 

5436o 8 4349 
03000 6 5580 

Kuru ot alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. daıı: 

1517 
1310 
653 
653 
520 

1054 

1 - Askeri ihtiyaç için 93000 kilo kuru 
ot pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 8.1.941 ıııuı.t 15 te İzmit 
Sa. Al. Ko. da ynpılacaktır. 

8 - Kuru otun beher klloau tçln tahmin 
edilen fiyat 6 kuru§ olup tutarı 5580 lira 
muvakkat teminatı 420 liradır. 

4 - İstekliler bc111 gün ve saatinde h
mlt Sa. Al. Ko. na müracaatlan. (8889) 

18843 

Nakliyat yaptınlacak 
Kayıeri Sa. Al. Ko. Rs. den : 
ı - Şartnamesinde izah edildiği veç • 

hile muhtelif mahallere 4500 ton erzak ve 
askeri eıyı naklettirllecclı:tir. Muhammen 
bedeli 32500 Uradır. Muvakkat teminatı 

2"' lira 50 Jnıruıtur. 

(896!1) l89J.O 

Bakır kap alınacak 
Samsun Sa. Al. Ko. Ra. den ı 

1 - Aıkerl ihtiyaç için 110000 adet bakır 
af kııhı kapalı ınrf usulU ile ekstltmeyc kon
muştur. 

2 - Aş kaplarının beheri 200 ill 250 
grnm olacnktr. Tıılırnln kilosu 6000 il! 71100 
kilodur. Beher klloımnun muhammen bedeli 
23.'S kuruş hesııblyle heıı~inln muhammen be
deli asgari 1 UOO nı:amf, 176211 lira olup ınu
vııkkııt tl'.m!natı aznıııl Ozcrin<!en 1322 lira
dır. 

8 - NUrıııınesl ve vnrtnamcsl her gün 
Samsun Sn. Al. Ko. da gllr!llebllir. Direr 
Şartname de Anknrn ve İstanbul lc\·aı:ım 
Amirliklerinden uaulcn nlınnblllr. 

4 - İhale gilnil 13-11. KAnun-9'1 pazar
tesi günü s1111t 115 dedir. İhale Samsun Sa. 
Al. Ko. <in yapılacaktır. 

15 - 'fnllp ol11nlann mezkQr gün ve sa • 
ııtten hlr saat e\·el teklif mektuplarını ve ti
caret o<lABınclıı kn),Uı olduklarına dnlr 9'0 
yılına ait vesiknlann mevzu hulunnuı(u mü
racnat zarflarını komisyona \"ermiş olmolıırı 

lAzımdır. (6960) 189ıH 

Açık Artırma ııanı 

Ankara ikinci lcra Memurluğun
dan: 

Bir borçtan dolayı merhun olup pa
raya çevrilmesi mukarrer bulunan 
müteaddit müskirat atat ve edevatı 
ve boş fıçılar ve masa sandalyaları 
ilk açık arttırmada muhammen kıy
metinin % 75 nisbeti verilmediğin. 
den ikinci arttırmıya bırakılmıştır. 

İkinci arttırmanın 4-1-941 cumar
tesi saat 10 da hisar altında ~ki Oa
manli Bankası binası içinde yapıla
cağından istekli olanların muayyen 
günde mahallinde hazır bulunacak 
memura müracaatları llln olunur. 

Karpit alınacak 
Ankara Lv. Amirlili Sa. AI. Ko. dan : 
500 Kilo karpit pararlıkla satın alıneak

tır. Taliplerin yilzde 15 teminatları ile bir

likte 31/12/940 günü ıaat ı6 da Ankara 

Lv. A. Sa. Al. Ko. na milracaatlan. 

(8871) 18875 

Toka alınacak 
Ankaı=a Le\·azım Amirliği Sa.tın Alma 

Komlsyonundıuı: 

NUmunesi komisyonda görülmek Uzere 
beher ııdcdlne tahmin edilen 1 kuruş 50 
santim flyııtıa 195000 adet toka pazarlık 
auretlyle satın almııcııktır. Hepsinin tu
tarı 292:. lira olup teminatı 438 lira 75 ku
ruotur. 

Taliplerin 27.12.940 gUnll ııaat 15 te An
kara Lv. A. Sa. Al. Ko. na mUra.!aatları. 

(8934) 18915 

Bir tornacı alrnacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
Cebeci hastanesi için 3 lira yevmiye ile 

bir tornacı alınacaktır. 
Taliplerin hUsnUhal ve sanat veslkala

riyle birlikte hııataneye mUracaatıarı. 
(89~1) 18932 

Pirinç alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sıı. Al. Ko. dan 
40 ton pirine :Cııpalı zarf usulii ile ek • 

ı;lltmeye konmuştur. Dtlıcr -kilosuna tllhnıln 
edilen lıeddi .ıo kuruş olup hep5lnln tutarı 

ı 6000 ve kati teııılnntı 2•rnO liradır. 

Eksiltme 13.1.941 gUnU saat 15 te An· 
kora I.\", A. Sa. Al. Ko. da yapılııcaktır. 

fsteklllerln meı:k(lr gilnne koml~yona mü-
racantlıırı. (891!6) 18931 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Ankara Lv, A.mlr~lfl . Sa. Al. Ko. dan: 

Cinsi 
Taze tasulyt 
Kabak 
Patlıcan 

Kereviz 
I.Ahıma 

Prııaa 

Ispanak 
Elma 
DlskUvl 
Limon tuzu 
Armut 
Ayva 
Portakal 
Limon 
Francala 
Ciğer 

Beyin 

roo Kilo 
~o ,, 
roo .. 
300 " 
200 

200 " 
200 " 
700 " 

25 .. 
10 .. 

200 

200 " 
1000 Adet 
1000 .. 

1000 " 
ro Kilo 

400 Adet 
Maden suyu 250 Şlıe 
Havuç 250 Kilo 
Yukarıdll clna ve miktarları yazılı 19 ka-

lem yiyecek pazarlıkla satın alınacaktır. 
Taliplerin yüzde 15 temlnatlarlyle bir

likte SO. 12. 940 günU aaat 15,30 da Anka
ra Lv. A. Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

(8966) 18936 

4 Nevi yem alınacak 
Ankara Lv. Amirli~! Sa.. Al. Ko. dan: 

CIMt Kilo 
Darı 

Mısır 

JCenevlr 
Keten tohumu 

150 
100 
10 
70 

Yukarıda cinsleri yazılı 4 kalem 
ek~lltme ile satın alınacaktır. 

yem 

Taliplerin 27. 12. 940 gUııU saat 15 te 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na mUracaatıa-
rı. (8950) 18931 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Ankara Lv. Amlrllğl Sa. Al. Ko. dan: 
Cinsi Kilo 
Havuç 150 
Pekmez 750 
Elma 300 
Ayva SOO 
Yassı kııdıı.lf 300 
Hindi 750 
Balık uskumru 
Tahaıı helvası 

Yaprak kaysl 
Kereviz 

750 
500 
250 
100 

Yukarıda clwı ve mlktıı.n yazılı yiye
cekler pa.zarlıkla satın alınacaktır. 

Taliplerin 30. 12. 940 gUnU Baat 11 de 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na yüzde 15 te
mlnatıarlyle birlikte mUracaatıarı. 

(8952) 18933 

Muhtelif malzeme alınacak 
Ankara Lv. Amlrllb'1 Sa. Al. Ko. dan: 

Clnıı1 .Adet 
KUrek 14 
Kazma 
Balta 
Destcre 
Kanca 
Ursan 
Su kovası 
:Merdiven (uzanır kısalır) 

14 

14 

14 
H 
14 
28 
7 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı 8 ka
lem malzeme pazarlıkla 111\tın alınacaktır. 

Taliplerin yüzde 15 tıomlnatlariyle bir
likte 2. 1. 941 gUnll Baat 15 te Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. nıı. mUracaaUarı. . 

(89114) 18935 

3 Kalem sebze alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. daD: 
2500 kilo prasa 1000 kilo lAhana 2000 

kilo ıspanak satın alınacaktır. 
Taliplerin yUzde 15 tcmlnatıarlyle bir

likte SO. 12. 940 ı;ünU şaat 15.30 da Anka· 
ra Lv. A. Sa. Al. Ko. na mUracaatıarı. 

(8953) 1893' 

ViLAYETLER 

Muhtelif İnfaat 
Dlyarhnkır neledlyf'ırlnclen ı 

ı - 18208 llrlL Dl kuruş keşi! henelll he
leıllye asri nıeıanrlığına alt iki bina, yol, anıt 
ve teı:ylnııtı ve dı~ knpJlnrı inşaatı 28·12·9'0 
tarihinden ltlharf'n 21 gtln mllddetle kapalı 
ııırf usullyle ıok&lltmeyc konmu§tuF. 

2 - İhale JB.ı.9n pnurtesl gllnü anat 
JO da helediyf' eneilmenlnde yapılacaktır. 

8 - Muvakkat teminat 1866 lira GS ku -
ruştur. 

4 - Knpnlı r.nrOarın arttırma ve eksilt • 
me kırnıınu hOkünılerl dnhlllnde 18-1-041 p11-
znrtesi p;ünil ıaııt dokuza kanar lmıalı mak -
buz mukııhilirııle belediyi' rlyıısetlne te\-ıU e-
clilıııeıl ınl'ehııriılir. Sa11t <lokıu:dan 

verilecek r.nrflnr knhııl edllmlycf'ektlr. 
15 - Tnllıılerılcn nrnnnn vesaik: 

sonra 

A - Ticaret odaqında knyıtlı bulıınnuğu
na dair lılr vulka, 

n - Evelce yirmi hin llrııya kadar inşa -
at yaptığına dair vesaik. 

C - Du teahhilde p;lrehllecejtinc dair na
fıa mUdUrlUğilnden \"erilmiş bir Vt'.Slk11. 

6 - 011hn fnı.Jn mnlOmııt almnk \"e keşif 

varaknslyle şartnameyi görmek lrtlyenlerln 
belediye fen mfidllrlUıune mQrnenatlıın 1 • 
lAn olunur. (1207R 9 •~6) H!980 

Ankara nlrlııcl Sulh Hukuk IIAklmli~n
dcn : 

Elektrofen Ulrk anonim şirketi vekili a
nıkat Lutfl Sav tarafından tnpu umum mU
dllrliJ~ilnde mu11mele ınlldür muavini Fikri 
SOıgüner alPyhlne nçılırn 18 ~ lira 150 kuruş 
ala<'ak rlAvasının yapılmnkta olan dut'ııŞma 

aırıuında ııdrcsinin nııoçlıuliyeline binaen 1 -
llnen çıkarılım davetiyeye icnht't etıneılifi· 

nlzden gene llnnt'n usulün 1'1 inci maddesi 
mucihince \C 20 gün müddetle gıyap kara
n çıkıınlmaııına karar vcrllmlş oldııj!rnndıın 

duruşması bır11kılan 27-1-!>U pazartc.sl gü
nü saat 10 da mahkemede bizzat hazır bu -
lunnıadıfınu:; veya bir vekll göndermediği· 
nb takdirde mahkemeye gıyabınızda bak1 -
lacağı tebll! makamına kaim olmak Oeze l-
ltıı olunur. 1182 

12"1 lira olup şartnamesi komleyoud<a glS
riıltir. Taliplerin muayyen vakitte M.M.V. 
Sa. Al, Ko. da bulunmaları. (8825) 18805 

Boya ve anten işi 
M. M Vekflletl Sa. Al. Ko. dan: 
Metre murnbbaıca tahmin edilen fiya

tı: 70 kuruş olan 1100 metre murabbaı bo
yama işi ve metre murabbnına g\rmlyen 
anten lı:ln UIO lira tnhrnin edilen iş pa· 
zıırlıkla ysptırılacaldır. Pazarlığı 28 12.940 
cumartesi gllnll snnt 10 dadır. H'.ıı.U temi
natı 150 lira olup şnrtnamcsl komisyonda 
görUlür. Taliplerin muayyen vakitte M 
M. V. Sn. Al Ko. da bulunmalan. 

(8860) 18835 

Bir otobüı alınacak 
M .M. Vekil eti Sa. Al. Ko. dan : 

Yeni veya az kullanılmış bir adet 8 : 12 

kişilik bir otobU~ satın alınacaktır. Ver
mek lstiyenlerin teklif mektuplariyle bir
likte 30/J2/ 940 gününe kadar M.M. V. Sa. 
Al. Ko. na müracıtları. (886::) 18836 

Tevhit semeri alıancak 
M. M. Veklileti Sa. Al. Ko. dan : 
Behcrine tahmin edilen fiyatı (35,-.ı7) 

otuz beş lira yirmi yedi kuruş olan (3.000) 
üç bin adet tevhit semeri pazarlıkla mil • 
nakasaya konmuştur. Tevhit semerleri için 
bin adetten aşağı olmamak ıartiyle teklif
ler de kııbul edilir. İhalesi 30/12/940 pa -
zartcsi eUnil saat on beştedir. Şartnamesi 
530 kuru, mukabilinde M. M. V. satın al
ma komi&yonundan alınabilir. Taliplerin 
teklif edecekleri miktarlar üzerinden kanu
ni kati t~inatlan ile birlikte ihale &"iin ve 
saatinde Ko. na gelmeleri. (8820) 18854 

Temdit cihazı alınacak 
M. lt. VeMletı Sa. Al. Ko. dan: 
Beherlue tahmin edilen fiyatı 600 ku • 

ru§ olan 500 ta.ııe demirden mamul temdit 
cihazı 27 blrlnciklllıun 9i0 cuma gUnU ııa.

at 11 de Ankarada :M. :M. V. aatın alma 
Ko. da pazarlıkla ihale edileceğinden IB • 
teklllerln 4ıi0 liralık katı temlnatıarlylı 

birlikte pazarlık ıUn ve saatinde Ko. da 
bulunmcıları. (8921) 18911 

Koıum takımı almac::ak 
M. M. Vekfllctı Sa. Al. ıco. dan: 
NUmunelerlne göre WO çift ve 100 tek 

ko§um takımı pazarlıkla satın alınacak
tır. Çift koıum takımına '111 lira ve tek 

koıum takımına 45 lira tahmin edllml11Ur. 
Pazarlığı: 2. J. 9'1 perııembe gUnU aaat 
11 dedir. Katı teminatı: 6300 lira olup 
ııartnameal: 248 kuruııa komisyondan alı

nır. Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. 
Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(8922) 18923 

Atış desteği yaptırılacak 
M. M. Vekflletl Sa. Al. Ko. daıı: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 1500 lira 

olan atış desteği pazarlıkla yaptırılacak

tır. Pazarlığı: S. 1. 941 cuma günU ııaat 14 
dedir. KaU teminatı: 225 lira olup nUmu
ne ve resmi komisyonda görUlUr. Taliple
rin muayyen \'akitte M. M. V. Sa. Al. Ko. 
da bulunmalan. (8928) l892f 

Zayi makbuz 
M. M. Vckt\letl Sa. Al. Ko. dan: 
Ankarn'da bir bö!Uğiln kullanmakta ol

duğu 808510 numaradan 808550 numaraya 
kadar 41 sayfalı levazım ayniyat tesellüm 
makbuzu bo§ olarak kaybolmuetur. HUk
mU olmndıt"ı lll'lıı olunur. (8924) 18925 

Yazı makinesi alınacak 
M. M. Vekillet! Sa. Al. Ko. dan: 

Muhtelif tipte ve 5000 lira dahilinde 
portatı! yazı ma.klnası 28 Birlnclklnun 
940 cumartesi gUnU saat 11 de Aııkara'da 
M. M. V. satın alma Ko. da pazarlıkla iha
le edllecektlr. Ahuac:ık maklnalıınu mik
tarı W Hl 60 adettir. Beşer makina.daD a
şağı olmamak ıa.rtıyle ayn ayrı ta11plere 
ihale edlleccğl gibi hepsi birden bir talibe 
de ihale edllecekUr. İsteklilerin verecek
leri maldnalardan birer nUmune ve teklif 
edecekleri fiyat Uzerindcn kati temlnat
larlyle birlikte pazarlık gl\n ve saatında 
Ko. da bıılunmaları. (8943) 18927 

ASKERLiK iŞLERi 

Şubeye davet 
Ankara Yabancı Askerlik Şubesinden: 
Lise ve daha yüksek mektep mezunu 

olarak askerliğine karar verilmiı olan or
ta ehliyetnameliler ı/2. kinun/941 tarihin
de hazırlık kıtasında bulunmak üzere sevlc
edileceklerinden orta ehliyetnameyi hair 
ll1t ve )'llksek mektep me.tunu olarak An
kırı'da bulunan yabıncılan 30/12/940 ta • 
rihfne kadar 11ı1be1e müracaatlan llzım • 

dır r e'm ıyenlcr hakkında askerlik kanu
nunun 89 maddesine göre takibat yapıla -
cağı ilin olunur. (S887) 18847 

337 Doğumlulnrm ilk yoklamaya 
çnğrılrn:u.ı 

An.kara Ya!>ancı /'ı kcrl:k Şubesinden : 
ı - 337 doğumluların ilk yoklaması 

1/2.<kln./941 tarihinde başlayıp 30/haz./941 
tarihinde &ona ereceğinden Ankara'da bu
lunan bu doğumlu yabancıların bir adet 
!oto;raflı ikamet vKikuı ve nüfus cilz
danlariyle birlikte pazartesi, per~embe 
günlerinden maada diğer (ilnlerde öğleden 
sonra saat 13,30 dan 17 ye kadar !iUbeye 
müracaatla ilk yoklamalarını 7aptıracak • 
lardır. 

2 - 337 doğumlu olup Ankara orta o
kul ve meslek okullariyle lise ve yüksek 
okullarda okumakta olanlar okullardan a
lacakları vesikaları esas ıubelerine gön -
dermeyip bu vesika ve nüfıa cüzdanlariy
le birlikte şubemizt: müracaatla ilk yok -
lamalarını yaptıracaklardır. 

s - Bu doğumlularla birlikte srıı - 332 
dahil doğumlulara kadar olan yirmi doğum 
ihtiyat eratın da yoklamaları yapılacak -
tır. İzdihama meydan verilmemek Uze:-o 
ihtiyat eratın hangi ay hangi dofumlula -
rın mliracaat edecekleri aşağı cetvelde ya
zılıdır. Cetveldeki ayın hizasında gösteri
len dofumluların o ayın pazartesi per -
ıembe günleri saat 9 dan öğleden sonra 
17 ye kadar müracaatla yoklamalarını yap. 
tıracaklardır. Kendisine sırı gelmiyen do
ğumluların yoklaması yapılmıyacağından 

(Ününden evel ıubeye müracaatla izdiba • 
ma meydan vermemeleri kendi menfaatle
ri icabıdır. 

4 - 940 yılı .. ·n yoklamasını o yılın son 
ayında dahi yaptırmış olanlar 941 yılma 

ah yoklamasını yeniden yaptırmıyıı ec-
burdur. Bunu yaptırmıyanlar hakkı• as-
kerlik kanununun muaddel 94 mad .e ine 
göre haklarında ceıı:a tatbik olunaca~ı ilan 
olunur. (8888) 18848 

2. Kin. /94ı 312 - 313 - 314 
Şubat /941 315 - 316 - 317 
Mart /941 318 - sıg - 320 
Nisan /941 321 - 322 - 323 
Mayıs /941 324 - 325 - 326 
Haziran /941 327 - 328 - 329 
Temmuz /1>41 330 - 331 - 332 

Ankara 8 . Uncu Sulh Hukuk HAklmliğin· 

\'efnta blnııen terekesine mahkemece d 
konmuş olan Ankara'nın 'Kıı.raağac k!lyiln • 
den Tııhlr Relin gııyrl menkul terekesinden 
Ankara'nın '!'uran mahallesindeki lkf evi maıı. 
milştcmllAt açık arttırma lle ııatılmııaınıı. ka
rar verilmiştir. 

1 - Hnplsane sokıığında 421 adıı ve 153 
parsel n 74 metre murabbnı mlkdarındakl 
evln kıymeti ınuhammlneel 826 lira ve gene 
aynı sokakta ve aynı adanın 8• parsel nu ~ 
marasını taşıyan 194 metre m•Jrabbamdıski 
evin kıymcU 8620 liradır. 

2 - Satış peşindir müzayedeye lştlrAk e
deceklerin muhammen kıymetin yüzde yedi 
buçuk pey akçesi vermeleri IAzınıdır. Rüsu
mu delltıllye ve tapu harcı alıcıya nrgı Ye 
rüsumu saire de mal sahiplerine aittir. 

8 - Satıf Hl·l-941 perşembe gtlnO saat 
1' de Ankara 8 üncü sulh hukuk mahkeme
sinde yapılacııktır. İhale bedeli bir hafta 
zarfında mııhkeme veıne5lne yatırılmadı#t 

takdirde boıularak bundan h11sıl ol11cak za. 
rar ve ı.lyıın ondan tazmin ettirilecektir. 

4 - Tny:ln edilen ıı:aınanda arttırmıı be
dell gayri mtnkullerln muhammen kıyme -
tin yüzde yedi buçuiuııu hıılmııdığı takdir
de en ıon arttıranın tcahhUdü baki kalmak 
şartlylc arttırma on gün ıonra olıı.n 27-1-9'1 
pazartesi gUnU aaat 10 da en son arttırıma 
ihale edllecefl. 

IS - İpotek sahibi alacaklılarla dl~er a
lAkadıırların gayri menkuller Uzerlndeki 
haklan huıustyle fals Ye masrafa dair olan 
lddlnlanm evrakı müsbltelerlyle mahkeme -
ye bildirmeleri ahi takdirde tapu a1cllllyle 
sııblt olmadıkça satış bedelinden her hangi 
bir ~ahsın bir halı: dermeyan edemi) rct"ği. 

6 - Gayri meııkullerl görmek let~ enler 
meı:kör evlere ve daha fasla rnalCtmat al -
mak lsUyenlerln mııhkemcnln 9-i0·18 aııyıb 
tereke doıyaırın11 milra<'laUan llAn olunur. 

KAZALAR 

Bir doktor aranıyor 
Karacabey Harası MUdUrlUğllnden: 
Haranın (2M) lira aylık ücreUl dok

torluğu mUnhaldlr. Bu vazl!eye harada o
turmak ııartıyle bir mUnaalbl alınacaktır. 

İsteklilerin bUtUn veaalklyle ve diplo
ma asıl veya musaddak surettyle 10.1.941 
tarihine kadar haraya tahriren veya oifa
hcn blu·.at mUracaatıarı UAn olunur. 

(11955/8834) 18828 

Tamirat yaptırılacak 
Borçka P.T.T. MUdOrlUğUnden ı 

ı - Borçka P.T.T. hlnHında yaptırılacıık 
tamirat lşl 115 gün müddetle açık ek.slltmeye 
konulmuştur. 

2 - T11hmln bedeli 2409 lira 02 kuruştur. 
8 - J\lu\•akkat temtnııtı 180 lira 'i.ı ku • 

ruştur. 

4 - Şartname veya keşif evrakını gllr -
mek ve pey aOrmek lstlycnlerin 7-1·9'1 anlı 
günü saat 115 te kadar her run Borçka mer-
kez fl'f!lğine mOracatları. 16866 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Kuru üzüm alrnacak 
Deniz Levazım Sa. Al. Ko. dan 

1 - Tahmin edilen bedeli 29.900 lira o
lan "100.000" kilo kuru Uzümlin, 271 I. kl
n\lll/940 cuma (iinU saat 14 de kapalı zarf. 
la eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı "2242• lira .. 50" ku
ruş olup şartnameai her (Ün komisyondan 
''150" kunış bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İıteklilerjn 2490 sayılı kanunun ta· 
rifatr dahilinde tanzim edecekleri kapalı 
teklif mektuplannı havi kapalı zarflarını 

en geç belll gllıı ve saatten bir sa.at evell
ne kıdar Kasımpaşa•da bulunan komisyon 
baıkanlığına makbuı mukabilinde vemıe-
lerl. (1162318"2) ıasss 



-s-

AZE~AEK 
ııifl.~ bir_, .. yemen 

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

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

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
M.NURIÇAPA Kuruluş tarihi : 1915 

Elbise ve ayakkabı alınacak 
Teknik Okulu Satın Alma Baıkanlığından: 

Cinsi Adet 

Elbise takım 431 ) 

Tahmin bedeli 
Lira K. 

İlk teminatı 
Lira K. 

Palto ) 145 ) 18619.92 1396.50 
İskarpin (çift) 339 2881.50 2ı&.ll 

Yıldızdı bulunan okulumuz ihtiyacı olan yukarda cins ve miktarJariyle tahmin 
bedelleri •c ilk teminatı yazılı elbise vepalto aynı şartnamede ve iskarpin ayrı bir 
ıartnamedc ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfla 27/12/940 tarihine rasthyan cuma 
eünü saat 10.30 da iskarpin ıaat 11 de elbise ve paltolar Gümüşsuyunda Yüksek 
lıfühcndis mektebi muhasebesinde toplanacak olan komisyonumuzda eksiltmeye ko
nulacaklardır. İsteklilerin şartnameyi görmek ve ilk teminatı yatırmak üzere eksilt· 
mcden bir elin cvcJine kadar okulumuza ve eksiltme gününde Yüksek Mühendis 
mck,cbine celmcleri. Şartnamede yazılı belgeleri ihtiva edecek olan kapalı zarfta 
teklif mektupları eksiltmeden bir ıaat evci makbuz mukabilinde verilmiş bulunacak-
tır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. (11625/8530) 18556 

SAYIN DOKTORLARIMIZIN VE 
HALKIMIZIN NAZARI DiKKATiNE 

UZUNLUGU 4-10 METRE.YE.KADAR 
Ol.AN (ABDEST BOZAH) OfNiı.fM ŞERİTLER i 
ÖLOÜRUP VUCUOTAH OISARI ATAN 
TAM TESİRLİ Bİ~ MÜSTA.HlARDIR. 

S. •• /. 14 V•lıÔl•lv-m. Bft.1 N° lu .. • 
24- ı- lıl4 /driS/ı ruA.ıdlını Aoı~d,; 

- REÇE.TE İLE S4T"ıı:t -

Müteahhitlerin nazarı dikkatine 
Maliye Vekôletinden : 

(5000) lira· 
günü tediye 

Hazine ve merkez muhasebeciliği veznelerinden 
dan ziyade müteahhit alacakları badema çarşamba 
olunacaktır. 

Müteahhit alacaklarına ait ita emirlerinin tediye gününden 
eve! Divanı Muhasebata vize ettirilmiş olmak şartiyle çarşamba 
günü sabah saat dokuzu kırkbcş dakikaya kadar tediye listesine 
ithal edilmek üzere muha9ipliklere ibraz ve teslimi lazımdır. 

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

kuruşlukların tedavülden 
hakkında ilan 

Gümüş yüz 

kaldırılması 
Maliye Vekaletınden : 

Gümüş yüz kuruşlukların yerine gümüş bir liralıklar darp ve pi
yasaya kafi mikdarda çıkarılmış olduğundan gümüş yüz kuruşluk
ların 31 tkincikmun 1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması 

kararlaştırılmıştır. 
Gümü~ yüz kuruşluklar 1 Şubat 1941 tarihinden itibaren artık te

daviıl ctmiyccek ve ancak y3Jn1z malsandıklarıle Cümhuriyet Mer

kez Bankası şubelerince kabul edilebilecektir. 
Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunanların bunları malsandıklarilc 

Cümhuriyct Merkez Bankası şubelerine tebdil ettirmeleri ilan olu· 
(702S) 17093 

ucu! 

Ankara Palas 
Y ılbqı masaları tamamen 

tutulmU§tur. Mua ıipariti 
hakkında zahmet buyurul -
maması rica olunur. 5141 

Gayıp aranıyor 
Sağdaki rcılm ıa 

bibi kardeşim Uşakın 

Ulubey nahiyesinden 
Ahmet ojlu Hasarı 

KAmil Altuğ, Eıkl . 
şehlr'de D. D. Yolla
n ıanat mektebinde 
tahsilde iken 2 yıl 

evel Ani olarak orta.
dan kaybolmuştur. 

Bütün araştırmalarımız boşa gittiğinden e
ğer tanıyan •c bilen varsa. lnsnniyct namı
na adresime bildirmt'slnl istirham ederim. 

Adres: EŞME: Öğretmen HulOsi ... 

~ık bayanların nazarı dikkatine 
Yeni vaziyette bir (Pöttgıi) kürk 
manto satılıktır. Arzu edenler her 

gün 

HELLY 
Viyana. şapka salonunda görebilirler. 

Yenişehir Atatürk bulvarı Ali 
Nazmi apartm&Dl 

~-----' 
DEVLET ORMAN iŞLETMESi 

Satılık çam ve 
köknar tomruğu 

Devlet O:man iıletmesi 
Bolu Revir Amirliğinden: 

l - Bolu Belkavaağaç deposunda tstlf
te mevcut 29 adet muad.111 9,826 M3. çam 
ve 1314 adede muadil 562/717 M3. köknar 
tomruğu açık arttırma Ue aatııacaktır. 

2 - Tomrukların aynca baş kesme pllY· 
tarı mevcut kabuklan soyulmuı olup ha
cim kabuksuz orta kutur üzerinden he· 
saplanmıştır. 

3 - Tomruklara alt satı§ tartnameel 
Ankara orman umum mUdürlUğtlnde ve 
İstanbul, Ankara., Bolu çevlrge mUdUrlUk· 
terinde ve Bolu'da devlet tıtetmesl revir 
amirliğinde görUleblllr. 

• - Çam tomruklarının beher M3. nın 
muhammen bedeıt 14 lira B• kuruı köknnr 
tomruklarırun muhammen bedelt 13 llra 
1)6 kuruftur. 

tli - İatekUlertn yüzde 7 .~ muvakkat te
minatla 30.12.940 pazartesi gUnU saat 10 
da Bolu'dakl devlet tel etmesi revir Amir -
ııtıne müracaatları. (12036/ 8895) 18851 

Tüccarların nazarı diklıafine 
Ankara Ticaret ve Sanayi O. 

dası Riyasetinden : 
Odada mukayyet tacirlerin tecdidi 

kayıt muamelesine 1. 1. 1941 tarihin
de başlanmış olduğundan al3.kadar -
!arın kanuni müddet zarfında odaya 
müracaatla kayıt muamelesini ifa et-
tirmeleri ililn olunur. 5136 

İnşaat müteahhitlerinin 
nazarı dikkatine 

Hali tasfiyede bulunan Ankara malıe
mei İn$aiye T. A. Şirketi tasfiye memur
lutundan : 

ı - Şirkete ait olup sekizinci kilomet
rede bulunan 2837 metre tulünde dekovil 
rayı ve muhtelif tekilde vagonet ve oluk
lu demir aaç ve p13.ka tornası açık arttır

maya konmu$tUr. 
~ - Tahmin bedeli (4483) lira 30 ku -

ruştur. 

3 - Satış peşin paradır. Kati teminat 
672,5 liradır. 

4 - Şartnameyi görmek istiyenler tas
fiye memurlarından belediye avukatı Hil
seyin Fevzi Hakman'a müracaat eylemele
ri ve isteklilerin tl/ı/941 pazartesi saat 
14 de belediye müzayede salonunda hazır 
bulunmaları ilin olunur. 

layi - 937 - 93tl derı yılı Sivas lisesinden 
ald1Jlım hltlrıııe diplonıe.mı kaybettim. ·ye -
nJıılnl çıkara("l\~ımdnn eıkisinln hOkn1tl yok-
tur. - Ali Özırtinr' 5131 

Zayi 
Ankara Elektrik Türk Anonim 

Şirketine ait 457 No.lı bisiklet 
plakası zayi olmuştur. Yeni si alı
nacağından işbu eski plakanın 
hükmü rlmadığı ilan olunur. 

U L U S - 21. inci yıl. - No. 6967 

imtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdürü Natit Uluğ 

ULUS Basımevi ANKARA 

TÜRK HAVA KURUMU 

Sığınak yaptırılacak 

T. H. K. Havacılık Dairesu' G ne/ 
Direktörlüğüııdeıı : 

1 - Evelce talibi çıktığı halde ke
tif listesinde gösterilen vahidi fiyat
ların düşük tutulmuş olmasından ö
türü ihalesi yapılamamış olan ve ye
niden tanzim olunan keşif, plan vo 
şartnamesine göre yaptırılacak bir 
sığınak tekrar eksiltmeye konulmu'J" 
tur. 

2 - Eksiltme, 13.1.1941 pazartesi 
günü saat 15 te Türk Hava Kurumu 
Genel Merkez binasında dairemizin 
levazım şubesinde yapılacaktır. 

3 - Keşif bedeli 10677 lira 40 ku
ruş, muvakkat teminatı 800 lira 81 
kuruştur. 

4 - Keşif ve şartnamesi, parasız o
larak verilir ve planı gösterilir. 

S - İsteklilerin, kanunun tarif et
tiği bütün vesika ve teminatlariyle 
birlikte belli gün ve saatte Levazım 
şubesinde bulunmaları. Sl42 

Ankara Asliye Mahkemesi Ticaret 
Dairesinden: 

!stanbul'da Şehzadebaşı'nda Tram
vay caddesinde Şevket bey konağın
da 99 No. da oturmakta iken halen 
adresi meçhul Ali Oğlu lsmaile: 

Sümer Bank Umum Müdürlüğü ta
rafından teahhüdünü ifa eylemiyen 
Avni'nin müteselsil kefil ve borçlu
su sıfatiyle aleyhinize ikame edilen 
S82 lira 60 kuruşun % 9 faiz ve ücreti 
vekfilet ve masrafla birlikte tahsiline 
mütedair olan davada 24-12-940 salı 
günü saat 9,30 da mahkemede hazır 
bulunmanız veya bir vekil gönderme
niz lüzumu dilvetiye yerine kaim ol
mak üzere ilanen tebliğ edildiği hal
de mezkur günde mahkemeye gelme
miş ve bir vekil de göndermemiş ol
duğunuzdan hakkınızda gıyap kara
rı ittihaz ve tebliğine karar verilmiş 
ve muhakeme 4-2-941 salı saat 9,30 a 
bırakılmıştır. 

Mezkur günde de gelmediğiniz ve
ya bir vekil göndermediğiniz takdir
de muhakemeye gıyaben devam edi -
leceği usulün 401 ve SOS inci maddesi 
mucibince gıyap kararı yerinC kaim 
olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

' 
Umumi Heyet Toplantısı 

Küçük Evler Yapı Kooperatifinden ı 

8. 12. 940 günü saat 10 da Halkevinde toplanması mukarrer olan 
fevkala~e ?mum! Heyet, kanuni nisap hasıl olmadığından içtima 
edcmemıştır. 

Ulus gazetesinin 19, 20 ve 21 lkinciteşrin 1940 tarihli nüshaların
da neşrolunan ruznamede yazılı hususları görüşmek üzere Ticaret 
kanununun 386 ıncı maddesi mucibince 12.1.1941 tarihine müsadif 
pazar günü saat 10 da Ankara Halkevinde Umumi Heyetin tekrar 
top.lanması tekarrür ettiğinden sayın hissedarların bizzat gelme-
1'-rı veya yazılı bir vesika ile kendilerini temsil ettirmeleri eheml-
yetle ilan olunur. İDARE MECLİSİ 4931 

Bozöyük 1 cra Dairesinden: 

Bozöyük maliyesine maamasraf 21 
lira 67 kuruş borçlu Bozöyük kazası
na bağlı Pazarcık nahiyesi eski ta
pu memuru Cemal oğlu 1304 doğum
lu Feyzinin bu borcundan dolayı na
mına doldurulan 940/411 numaralı 
ödeme tebliğ evrakının mumaileyhin 
ikametgahı meçhul kalması hasebiyle 
kendisine tevdi edilemediği anlaşıl
dığından keyfiyetin ilanına karar ve
rilmiş olmakla bu ilan neşri tarihin
den itibaren nihayet otuz gün içinde 

yazılı borcun kabul veya ademi kabu
lü hakkında dairemize şifahi veya 
adresi gösterilmek •uretiyle yazılı 
beyan ve itirazda bulunmadığı tak. 
di_rde alacağın iktisabı katiyet ey!e
mış olacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. S137 

Zayi - 8i>2 nuuıarıh Ankara beledlyeıı.l

ne kayıtlı yi.lk araba l'lilkasıoı kaybettim. 
lıtiknıU yoktur. 

İsnıetpaşa nııılıalle-"I l'ıunyol 6 1 'o. lu e•. 
llootancı Durılll oj;lu Ouıcr Dcınirdik. 6139 

YENİ Sinemada HALK Sinemasında SUS Sinemasında SOMER Sinemasında 
BugUn bu gece 

Balalayka'dan sonra mevsimin 
ıkinci muvaffakiyeti, büyük 

ra&"bet kazanan 

Seven kadın 
Oyoıyanıar: 

HEDYLAMAR - ROBERT 
TAYLOR 

~eanslar: 14,30 • 16,30 - 18,30 
ıece ıaı de 

Dııgün bu ge<'e 

Yıldız Sultan 
Türkçe sözlü arapça şarkılı 

Oynuyanlar 

Abdüle:ani Eıseyid . Necat Ali 

Seanslar~ 1-4.80 ~ Ifi.30 - 18.30 

gece 21 de 
Saat: 12.14 de ucuı me.tlnc 

BİR GECELİK SEVGİLİ 

Bugün bu gece 

Bayan komşum 
Oynıranlar: 

ELVİRE POPESCO • 

Bu&iin bu gece 

Türkçe filmler seriAinden 

k hk lh8. tuftınt 

lore: Ha!di Çi''~ A·ıcı~ar 
ANDRE T..EFAUR Scnnslar l~.ı.oı - 1,.30 16.SO 

Seanslar: 14 - 16 - 18 gece 

cece 20,30 da 

18.30 Jrece !?l de 

İl4vcten: Şarlo nişanlanıyor 


