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Dünkü 200 kiıilik ziyalette PGTti Genel Sekreteri 
Doktor Fikri Tuzer'in bulunduğu sofra 

iktisadi cephede 
mücadele planı 

Hüseyin SAM l 
Urla Mebusu 

İktısadl cephemizin mUcadel3 plbı, 
baklkt hayatın tecrübeleriyle zenglnleıe

ırek tekemmUl etmlı bulunuyor. Mücadele 
ıarUarına daha iyi intıbak ediyor. Mev
SU& bir tek dU~Unce htıkimdlr: 
".VATANIMIZIN SEL.AMIDTİ, İSTİK

LALİMİZİN KORUNMASI! .• ,. 

C. H. P ~ Ankara vilayet 

kongresi callsmasını bilirdi 
Dünkü toplantıda vilayet idare heyeti 
ve kurultay delegeleri seçimi yapıldı 

Ankara Parti Vilayet kongresi umumt heyeti diln sabah saat 10 da Ziya 

Sidal'ın reisliğinde ikinci toplantısını yapmıştır. 

Bilyiiklerlmize çekilen tazim telgraflarına gelen cevaplar sıra ile okun -
muı ve aziz Milli Şef'imizin kongrenin temiz duygularına teşekkür eden ve 

batanlar temenni eden telgrafları heyecanlı alkıtlarla karıılanmıştır. 
Kongre Riyaaet Divanı 

- 8alp taratın ... ~ 

Bundan aonra kongre, encUmenlerden.------------·-----------------------------------~ 
gelen itleri birer birer müzakere ederek/ 
karara bağlamııtır. Hesaplan tetkik en -
cUmenl mazbataalyle kaza bUtçelerlnl taa
dlk vevllAyet idare heyeti bUtçesi tetkik 
encümeninin mazbataaı kısa ııUren müza
kerelerden sonra kabul olunmuştur. 

İzmir civarında sel felaketi 
' 

Bundan sonra dileklerin müzakerealne 
geçllml§Ur. Dilek encümeni reisi raporu 
izahla demiııtir ki: 

Birçok ovalar 
sular altında 

ldA.nevl ve maddi bUtUn kuvetlerfmlz, 
ellmlzln altındaki her tUrlU lmklnlar bu 
ana !lkrlD hı!.dlmidlr. Koordinasyon ehra
ırunın zirvesinde, en geni§, en ıUmullU 
lllAnulyle, milli mUdataa kaygusu mevki 
ILllJllf bulunmaktadır. Şekil, usul, kaide ve 
alatem bu gaye uğrunda kullanılan vaaı
t&lardır. Eaaa gayeyi unutup da "ıelde .. 
tapanlardan deflllz. Hangi ıekll, usul, ka
ide, alııtem blzl hedefimiz olan milli mu
·ra.//alr.i7ett1 ulB§tırırııa tereddUtsUz onu 
tatbik ederiz. Temenni, tavsiye, nasihat, 
hatU. rica devri kapandı. Devlet mücehhez 
detllae onu derhal teçhiz ederiz. HilkUme
tııı Büyük Meclisten aldığı sallhiyetın 

mAııuı budur. Milll korunma tedbirleri 
llsertndeylz. Şekil konınmaalyle demgUzar 
olamayız. lı{aklne, motOr, kimya mUcade
leııt bqlıklı bir yazımızda (1 eyıt\l 19•0) 
seçen harbi idare etmiı olan iDgillz dev -
let adamlarının bazı hatıralarını naklet
Jnlıtlm. İngiliz aerbeat meslek adamları • 
IUD, imparatorluğun ııelAmetl için ne ya
man bir "mücadele ve hizmet kıtaat,. 

tqkll etmlı olduklarını tebarilz ettirmek 
istedim. Medeni terbiye ve yurt sevgisi 
:rUkaek olan 11 adamlarının, ticaret ve ııa
nayt erbabının BüyUk Britanya devletine 
faydalı olabllmeğl en yUksek bir ıeref bil· 
diklerini yldettlm. 

Parti Vilayet Kongresi Reis ve Sekreterleri 

"EncUmenlmlzln geç vakte kadar de -
vam eden mesaisine sayın vali ve belediye 
relslmlz.1 temsilen vali muavini B. DllAver 
Argun ıııtırak ile, üzerinde ayrı ayn dur -
duğumuz halk dilekleri hakkında, alakalı 
idari ıubeler tarafından dUşUnUlen, alınan 

On beı aydanberf, biz de, ıı adamları • 
nuzdan, ticaret erbabımızdan bu zihniye -
Un, bu ruhi hAletln tezahürlerini bekle
dik. Yeni TUrklye'Dln ilr.tısadi devletçilili-
111 kavnyamamıı ve bu milli mevzuun da
ima aathında kalmıı olanların ananevi ha
reket tarzı malCml. "Devletin tktısadl te
ıekkWlerlDI dudak bUkerek tııtlhfaf et
mek... Görecekıılnfz, mUsbet hiç bir netice 
aıınamıyacak, Ustellk de nice auytstımalle
re ıahıt olacağız! •.. ,, Devletin bu çetin im· 
tıhanı açık alınla verdlflnl görmlye b&1 -
layınca bqka bir terane hatU. feryat Jıl • 
tııır: "Kahvoluyonız. Böyle bir rekabet 
k&r1ıııında kim dayanablllr f,, 

Halbuki, hilkUmet, ticaret ve plyaaa 
teknlflnln kıymetini, tevzi aafhaııında ç&

lııan miltehaıısıs iktısadl unııurlann te
ıebbUs kudretlerini It1yık olduğu veçhlle 
dalma takdir etmlıtir. Şu ııon on beı ay 
zarfında lthalltçılıınmız himaye görme -
diklerini iddia edeblllrler mi T Ticari or -
sanlzmln hayatiyet göstermesini, hem 
kendJalDI hem de mllletl kazandırmasını 
blltUn aarnlmfyetımlzle dllemlılzdlr. K& • 
saııç maksadlyle mal alıp tekrar ııatmak 
ticaret meııleğlnln tabii bir icabıdır. Buna 
klmaenln bir diyeceği yoktur. Acaba ml
kul fakat mlllt gelir tevziatında gene çok 
enteraan telakki edllebllecek bir kAr ve 
kazanç payı ile, h&l'.P gibi umumi bir ıııtı
rap devrinde, iktifa etmek tüccarımız için 
bu derece bUyUk bir felaket midir! 

:tktıaadl hayatın "tevzi,, safhasında 
hizmeti geçenlerin elylnl gayretini mA.kul 
bir kArla ödemekten Türk cAmlası hiç bir 
vakit çekinmez. Ancak bu bedelin hiz
metle mUtenıuılp olması, normal ııevtyeyl 
qmamaaı lA.zımdır. Bazılarının ifade tarzı 
ıudur: 

"İktıııadl kanunlara k&r1ı gelmeyiniz. 
"Serbest rekabet, ve arzütalep icaplarının 
"tecellisine uzaktan ııeyircl kalınız! .• ,, 

Sorarız, nerede serbest rekabet! Nerede 
arz ve talep kanunu! DUnya marıesl kal
dı mı T Beynelmilel ticaretin hangi esasla
n bugUn ayakta durabilmektedir? Fizik, 
kimya, biyoloji kanunları gibi tktısat ka
nunları da muayyım bazı ıartların yerine 
••tırilmt>sı üz.erine harekete geçerler. Tam 
mllnaslyle serbest bir rekabetin mevcut 
olmadığı yerdo ve zamanda arz ve talep 
kanunundan bahsetmek gUlUnç olmaz mı T 
Şuraıuna ıumat edilebilir ki, lktıaadt mev
zularda "sebebi neticeye götUren umumi 
ve daimi mUnaaebctlere yani ekonomik 
kanunların ruhuna,, aykın hareket etme -
mek hükUmetln başlıca ~narıdır. Ve bu ııa
yede muvaffak olacaktır. BllyUk Millet 
Meclisinin bu defa kabul ettlfl tadilAttan 
llcbıadt milcad<>le plAnımızın ana hatları 
-.rı\hatle anl!lfılmaktadır. 

cıooı BİR STOK POLİTİKASI ik
(Soau 4. lincü sıılad•) 

Petain Almanların 

taleplerini reddedince 

Almanya 
Fransayı 

İstila.ya 

hazırlanıyor 

Petain'i götürmek için 
tayyareler bekliyormuş 
Londl'a, 28 a.a. - Dally Telegraph ıase -

tealnln Llııbon'dakl huıusl muhabiri, gazete
sine şunlan yazmaktadırı 

"I.lzbon'da heyecanlı bir haber dolat • 
maktadır. Bu habere gllre Mareşal Petaln, 
ıon nazl taleplerini reddettlkl için almanlar 
Fransa'nın işgal edilmemiş olan kısmını ls -
tllAya hazırlanmakta idiler. Sllylendlğine gö
re almanlar llerlemlye başlar ba.şlamas Pe • 
tsln ile hUkümet erkAnını Afrlka'ya naklet· 
mek Us.ere Vlchy'de tayyareler beklettlrll • 
mektedlr. Vlchy ile ııkı temaı halinde bulu
nan mahflllerde bugünlerde meraklı b!dlae-

(Sonu 4 anca sayfada) 

Arnavut~uk'ta 

İtalyan ricali 
bütün cephede 

devam ediyor 

ELENLER 
Bir cok harp malzemesi 
ve yeni esirler aldllar 

Atina; 28. a.a. - Yunan orduları baı ku· 
mandanlığının dün akp.m neşredilen 62 nu· 

maralı tebliii : 
Vukua ıelen mahalli çarpışmalar neti • 

cesinde, Yunanlılar, aralarında birkaç subay 
da bulunmak üzere 1'00 italyan esiri almıı· 
tardır. Yunan kıtaları, aynca, birçok oto
matik silah ve küçük havan topları iitinam 

etmişlerdir. 
Atina; 28. a.a. - Yunan resmi ıözcilıll, 

dün askeri harekat hakkında aşağıdaki taf

silitı vermiştir : 
,. İtalyan ricati, cephenin bütün bölge • 

terinde devam etmektedir. 
" Merkez bölgesinde, italyanları ıeri sil· 

ren Yunanlılar, mühim köyler işgal etmiı· 

!erdir. 
" İtalyan hava kuvetlerl, müdafaasıa ıe· 

birlere karıı hücumlarına devam etmiı ve 
Prcveze'yi bombardıman cyl~miıtir. • 

-----------, ve alınmakta olan mUsbet ve mUmkUn ka
rarları anlatarak bizi tenvir ve bu dllek-

1 
lerin yerine getirilmesi için hUktimetçe 

Sulardan mahsur 
sandallarla imdat 

kalan köylere 
gönderildi 

İSTİLA 

üslerine 

HÜCUM 
İngiliz tayyarelerinin 

tesirli bombardımanları 
Londra, 28 a.a. - Hava nezaretinin is

tihbarat dairesi bildiriyor: 
N ormandlya ve Norveç ıahlllertndekl 

Umanlara lnglUz aahll müdafaa teokHAtı
na mell8Up hava teıekkUllerl tarafından 

yapılan taarruzlar eanaıııııda aahlllerdekl 
alman vapurlarının aeyrU.aefrl mütemadi -
yen vurulmU§tur. 

Norveç'te Stavenger'in cenubunda E
gerıund limanında demirli bulunan •ooo 
tonluk bir alman lqe gemisine Hud.son 
tipindeki bir tayyaremlz Uç bomba lsabet 
ettlrmlıtır. 

Pilotu cenubl atrlkah ve kaptanı da 
Yeni Zelandalı olan bu tayyare Egerııund 
üzerinde o kadar alçaktan uçm111tur ki, 
donınuı göl üzerinde kayan halk ııayılabll
mtıtır. 

EvelA vapurun her tarafından bırer du· 
man ııUtunu yUkselmlı, ııonra bu Uç du • 
man ırlltunu blrleımtı ve elll metre yUk • 
ıekllfe çıkan bir tabaka halinde vapura 
tamamlyle kaplamııtır. 

lngiliz bombardıman 
tayyarelerinin yaptıkları 

hasarlar 
Londra; 28. ı.a. - lnciliz bava nezare· 

(Sonu 4. üncü sayfada) • 

Devlet i ktısadi 
teşekkülleri Umumi 

Heyet toplantısı 
Devlet lktısadi Teşekkülleri Umu

mi Heyeti yarın saat 10 da Büyük 
Millet Meclisi kütüpanesinde son 
toplantısını yapacak, Toprak Mah • 
ıullerl Ofisi 1939 yılı hesaplarını tet
kik edecektir. 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Bazı askeri eksperlerin 
kanaatine göre 

İngiltere'ye 
taarruz 
zamanı 

gelmiş mi? 

Almanlarm geniı bir sahada 
f aarruza ge(ecekleri söyleniyor 

İılanda ve Kanadamn 
istilasından da bahsediliyor 
Londra, 28 a.a. - Afi: Lizbon'dan 

NeW11 Chronicle gazetesine bildiri! • 
diğine göre Maretal Brauchisch'in 
Franıa'da bulunan alman kıtalarına 
hitaben söylediği ve Hitler'den emir 
gelir gelmez İngiltere'nin istila edi· 
leceği vadini ihtiva eden nutuk, bita
raf askeri eksperler tarafından tef -
sir edilmektedir. 

Bu eksperlere göre bu nutuk İngil
( Sonu 3 üncil sayfada ) 

38.114 

İtalyan 

ESİRİ 
ltalyanlar müdafaayı 
Tobruk'ta kuruyorlar 

Kahire; 28. a.a. - Öğrenildiğine göre, 
mare$al Grazziani. Bardiya'nın 30 kilo • 
metre garbında kAln Tobnık'da mllhlm ku
vetler tahıılt etmektedir. Bardlya'nın suku
tunu müteakip, Tobruk'un ikinci İtalyan 

müdafaa hattını te5kil eyliyeceği sanılmak
tadır. 

Mendereı köprülerinden biri 

İzmir, 28 (Husust muhabirimiz-,----

den) - Şiddetli yağmurlar yüziln - Af f" k' .. 
den nehirlerin yükselişi devam et- a ur un 
mektedir. Manisa, Menemen, Alaşe-

Ankara'ya 

ilk geldiği günün 
hir, Salihli, Turgutlu, Tire, Bayın· 
dır, Kuşadası, Aydın ovaları tama· 
men su içindedir. Manisa, Menemen, 
mıntakalarında bazı köyler muhasa· 
rada kalmıı ve tehlikeye dü§lllüştür. 
Sandallar gönderilmiştir. İzmir, Ma
nisa valileri aeylap mıntakasındadır ylldönümünde 
lar. Bazı şoseler bozulmuş, köprüler Ebedi Şef Atatürk'ün Ankara'ya 
yıkılmıştır. Tahribat ve zarar büyük- ilk gelişlerinin yıldönilmü münaıe· 
tür. Manisa'da Muradiye yakınında betiyle dün yurdun birçok bölgele. 
on köylüyü suların cereyanından jan- rinde liselerJe muhtelif okullar kıs 
darmalar kurtarmıttır. Bazı köyler ve erkek talebeleriyle bcdoen mükel
boşaltılmış, halk yüksek yerlere çık· lefiyetine tabi gençlerin iştirak ettik 
mıştır. - Orhan leri Atatürk koşuları yapılmış ve bu 

Ankara'ya gelen malumat koşuda derece alanlara mükafatlar 
, verilmiştir. İştirak eden bütün genç· 

Ankara d~. alakal~ makamlara gelen ler müsabakalara başlamadan evet 
malumata gore yagmurlardan hasıl/ Atatürk anıUarına merasimle çelenk· 

(Sonu 3. üncü sayfada) ler koymuşlardır. (a.a.) 

Yüksek Ziraat Enstitüsünde Mehmet Akif gecesi 

Cuma gecesi yapılan törende bulunanlar 
Cuma gUnU saat 20 de YUkııek Ziraatı ıaylı, Aklf'le beraber geçirdikleri yıllana 

EnstltUstl konfrrans salonunda bUyük şair unutulmaz hatırolarını tckrarlaını,ı llrdır. 
Mehmet Aklf'ln ölUmUnUn dördUncU yıl- Bundan ırnnra kUr11lıyc gelen p"U"nzlto
dönflmti münasebetiyle bir ihtifal yapıl- log Nevzat TUzdll Akif c oho ha) ranlıı:-t
mıııtır. :Mcrnslmde rektör, profesörler, u • nı gUzel bir ş kilde t b rll7. ettirmiştir. 

mumt k'1tlp ve Ziraat VektUctlnin ileri Bll~are talcbclcrdrn M"hmc·t Ali, h:ıyatı
gelenlerl ile bUtUn enstltU taleb~sı hazır nı anlatmıı, Osnınn Ünvcrlrl ed bl şabsl
bulunuyordu Hep bir ağızdan söylenen yetini, Tevfik Özlln İstlkl!il Harbinde A· 
İstlklAl marşından sonra rektör Süreyya klf'ln rolUnU ve lstll:Hil m!ll'şı gibi bir A 
Genca kUrsliye gelerek coşkunca alkıııla - bide yarattığını tcb r iz ettirmişlerdir. 

nan heyecanlı bir hitabe ile geceyi aı:mııı - MUteaklbrn Hnluı S ·r ıı. V h p. Ailır için 
tır. 

İtalyanların Bardiya'yı son dakikaya ka

dar müdafaa için ellerinden ıelen bütün 
imkanları kullanacakları muhakkaktır. Bar. 
dia önündeki vaziyette değişiklik yoktur. 
Muhasara altındaki şehrin etrafındaki in
gilir toplan ı!ttikçe faılalaşmaktadır. Harp 
malzemesi nakliyatında iğtinam olunan i. 
talyan kamyonları kullanılmakta devam e
dilmektedir, 

Kahlre'de neşredilen bir tebliğe göre ştm- Bunu mUteaklp veteriner fakUltesl yecanh bir surette ok ., · lnr ve geceyt 
diye kadar alınan italyan esirlerinin mikdan dekanı profe.ııör Fazlı Faik YegUl ve ZI- ıatrln en bUyUk eıırri oı"rı t tlklı!.l marı!Y· 
18.11' dür. raat VekAleU te!tlf heyeti relal Şefik Ko- le nihayete erdlrmlılerdlr. 
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Pazar müsahabeleri ı ( GÜNÜN GÖLGESi ) SPOR 
Yuva saadeti Akif 

istiklal marşmuzm fa.in üç yıl 
eve!, 27 BirincikAnunda ölmiittü. 
Ölüm yıldönümünde, maalesef, °' 
mm taniyle müte.naaip bir ihtifal 
yapılamadL Akif•; ananlar, Anka
ra ve lstanhul üniverıitelileri oldu
lar. O üniversiteliler ki, istiklal 
Marıı'nm manaamı iyi bilenler bu. 
m8.!'!ı en iıyi aöyliyenler ve marım 
sahibini en iyi taruyanlardD'. 

Hukuk ilmini Yayma 
Kurumu konferanslar1 Bugünkü f ulbol maçları 

il 
Hukuk lımlnl Y•TJ:D• Kurumunun tertip 

ettlll lr:onfe!'ıanılann tçthurllıftntl dan Anlr• 
ra Hal1ı::e11nde CUmhurlyet Merkcs 1'ankuı 
hukuk mtltaTI.11 Osman Nurt Uman, Bftydk 
MWet M:eclll1 hulTl• Temyi• mahkemesi, 
De?let sa.raa Reis ... &ıalanndan, devlet 
daireleri, bankalar erlr:ln n memurlannda.n, 
konfcranaçınm mualllmlltinde bulundufu 
Jandarma 811ba7 okuluna de..am eden 1Ub1ı7 
Webelertnden " yttbek mektep mt1davim
Jartnd• m.Onkkep bir heyet husur•nda ftl"
nılftlr. 

Bugün Ankara GücU sahasında futbol 
llk maçların& devam edilecek ve blr1nci 
devrenin son iki mUsabak.aaı yapılacaktır. 

Bazı garip mizaçlı kocalar vardır. 
Bunlar cemiyet hayatında yabancı 
kadınlara karşı gayet nazik, güler 
yüzlü, hoş sohbet oldukları halde, ev
lerinde nadan, nobr4n olurlar. En kü
çük vesilelerle kızarlar, kırar döker
ler, ifrit kesilirler. Hiç yoktan h!idi
se çıkaran bu tenı, bu aksi mizaçlı 
erkekler evdekileri kasıp kavururken 
hatırını saydıkları ve hoşlandıkları 
bir bayan misafir gelse derhal neza
ket maskesini takarlar, aırıtı.rlar dit
lerini gösterirler. 

Bu gibiler çekindikleri, hoş görün
mek istedikleri kimselere kartı hid
detlerini sustuımasını bildikleri hal
de, evlerini bir saadet yuvası haline 
koymak için aynı gayreti göoıtermek 
lüzumunu neden düşünmezler? 

Yabancı bir kadına kartı terbiyell, 
nhik, güler yüzlü olmasını bilen er
kekler hayat yoldaşlarına kartı biraz 
müsamahaktr, biraz sabırlı olmasını 
da bilirlerse yuvanın saadetine hiz
met etmlg olurlar. 

Aile hayatında tıpkı kulangıçlar 
gibi yaşamanın mümkiln olmıyacağı
nı hazan erkeğin, hazan da kadının 
ufak tefek hadiselerin zuhuruna se
bep olacağını inlclr edecek değilim. 
Fakat bunlar gelip geçici olmalı, yı
kıcı, kırıcı değil 1 

Hayat yoldaşını sevdiği halde hır
palıyan, onu olmıyacak sebeplerle U
zen bir k'Oeaya bir sene eonra karısı
nın öleceğini haber verseler, acaba 
bu kısa zaman içinde onu gene böy
le bir incir çekirdeği doldurmıyan 
ve yürek saadetini ihlal eden hlidise
lerle üzer mi idi? Yemek biraz geç 
kalmış t P!IS.V iyi pişmemiş 1 Elbisesi 
ütülenmemiş 1 diye gene bağırıp ça
ğırır mı idi? Muhakkak ki böyle 
yapmaı:dı ve kısa bir zamandan sonra 
büsbütün ayrılacağı bu hayat yolda
gına elinden geldiği kadar hüsnü mu
amele eder, onu üzecek hldiıeleroen 
daima sakınırdı. Böyle bir sene son
ra ölece-k bir hayat arkadaşı için bu 
kadar ince düşünüldüğü halde, bütün 
hayatını kendisine vakfeden bir ka
dından bunu neden e<ıirgemeli? 

Birçok kimseler bir kadının ne ka
dar az şeyle memnun olduğunu bil
mezler. Eğer onların muhabbeti, ve
fakarlığı, hatt.i fedakarlığı biraz tak
dir görürse yuvalarına candan bağla
nırlar. Evet her kadının kocasından 
beklediği elmas küpe, pırlanta yüzük, 
altın bilezik değildir, ufak bir ilti
fat, küçük bir alaka, güler bir yüz, 
nhik bir muamele onları ihya eder. 
Kadınların yaradılışı n§zik oldu

ğu için kabalığa tahammül edemez. 
lor. Her kadın ince düşüncel! fakat 
orta halli bir erkeği zengin, fakat ka
ba bir erkeğe her zaman tercih eder. 
Hiç bir maddi fedaklirlık gönül alıcı 
mağnevi bir iltifatın yerini tutamaz. 

Bir kocanın refikasını yalnız aev-

Askere 
kışlık 

hediyeler 
Uzak yakın ıehirli mektepli yavruları

mız aaker babalarına ve ağabeylerine kıl
lık hediyeler göndermekte ldeta yanı et
miflerdlr. 

DUo Haymana'dan gelen bir mümessil 
Haymana merkez ve köy okulu talebele -
rtnln Yardımeevenler Cemlyetıne askerle
rimize g-llinderilmek UJ:e-re 103 çttt yün 

çorap, 13 çift yün eldiven. 8 pamuklu, 2 
&VC'ı yel ğl hediye etmtııterdir. 

AnkRra Ulus tık okulu 5 inci aınıf D 
ıube11I talebesi aralarında topladıkları t5 
tırR. 9 kuru§u H.adyoevl eliyle Yard1mse · 
v•nltı- cemlyf'tlne gönde-rm!ılerdlr. Cemi
yet de bunun mukabili olan 3 kar başlığı. 
6 çorap hazırlamıştır. 

Memleketten hediyeler 
Anka..ra, 28 a..a. - Askerlerimize kıt

lık heU.ye olarak halkınnz ta.ratında.n ya.
pılınak t" ol. n tebcrrulerl" J iı- bug-uıı aldı~ 

fımız telgraflar, ü k kru:ası halkıoın ilk 
parti olarak ver111!0 uldu:Aları 210!> parça 
yi.lnlU ve pu.muklu tşyadr.n ma.a<la. yıtnlden 
7 o parça mulıt 11! kıılık eşya verd:kleri
ni. g ne L ıal< ın l{a.rJ.haJh nahiyesi balk1-
n1u ı ~ ve Ulub ... i' uahlyt!si tıa1kının da 
4~ p rça yurılü v~ pamu:tlu eıya. .. erdikle
r nı bild!rmektedlr. Hundan başka: Kllf 
ka ında lIUseyln Hayı-akçı adında bir 
vatandaş heJıyl" milbayaa.şı tç:n W lira 
t berr'J ~yh·mtı Vt!ı l'ırebolu halkı da tık 

pıırtı ot rak 1712 parçıı nıuht.:lı! eşya ver
m:~l r·1.ir. 

ıo~:ıt.Si h lk1 ilk , rtlde 1483. İnebolu 
halkı da 1000 parça ytinlU Vt= pamuklu te
berrliündl;! bulunmuşl rdır 

Rize halkının ikinci teb rrU olarak ver· 
miş olduk! ıı-ı 771 çlft yUn torap, 131 par
ca mnhtr.llt eıı:ya dıı Kızıla.ya teslim edil 
nı ı bulunm k~adır. 

Knybolan iki genç 
İ!mir· (Husu i) - 15 ı6 yaşla ınıia Ke· 

mal ve Burhan namında iki ıcnç, on beş 

&"ilndenberi kayıptırlar. Ailelerı ıabrtayı 

h•~erdar etmiştir. Fakat henüz herhanci j 
blr ipucu bulunamamrıur. 

Yazan: Selim Sırrı T ARCAN 
mesi yetişmez, o muhabbeti muhtelif 
vesilelerle izhar etmeai lilzımdır. 
Yuvanın saadeti yalnız hi,,,.iyatla 

olmaz, tatbikat aahasıında o hi86iya
tın tezahürüne vesile olan fırsatları 
kaçırmamak ve yerinde gönül alma
sını bilmek lazımdır. 

Yuvada ekseri geçlmslzllkleorin se
bebi para sıkıntısıdır. Erkekler nadi
ren evlerini hüs.nü idare etmesini bi
lirler, kanaatimce erkek evinin ida
re<ıine ayıracağı parayı hayat yolda
şına her hafta veya her ay vermeli 
ve sarf şekline karışmayın refikasını 
bu hUBUSta taın&men serbeıt bırak
malıdır. İtimat ve emniyet aile saa
detinin anahtarıdır. Kadınlar baslı 
erkekleri sevmezler. 
Şimdi birçok kimselerin bana iti

raz için kaşlarını çatt>klarını görü -
yor, seslerinin yükseldiğini iştiyor 
gibi oluyorıun: 

- Öyle kadınlar vardı.r ki ellerine 
geçen parayı çarçur eder, hazan tu
valetlerine, hazan poke"" verir ve bir 
ayda harcanması Uizımgelen paranın 
bir haftada altından girip üstünden 
çıkarlar 1 Fakat buna mukabil aldığı 
aylığı - evin ihtiyaçlarını dütünmc
den - içkiye, kumara ve.ren, çocuk
larının nafakasını sefahat aleminde 
yok eden erkekler az mıdır? 

Ben yalnız biribirini mesut etmek 
ga~s; ile evlenen ve bir saadet yu -
vası kunnak isti yen çiftlerden bah -
ıediyorum ve bunun en makul şekli 
kadını evin idaresinde tam bir sela
hiyet sahibi kılmak olduğunu iddia 
ediyorum. 

Evde erkek amir, kadın memur de
ğil, her ikisi de kendi sahalarında 
müsavi hak ve imtiyazlara malik hür 
iki candan arkadaştır! diyorum. 

Ailede çocukların vaziyetine ge
lince, birı;ok ailelerde babalar evlil.t
lanna karşı fazla ciddidirler. Yanla
rında çocukların gülüp oynamaları -
na, içlerinden gelen neşeyi izhar et
melerine - yüz bulurlar endişesi 
ile - müsaade ebnezler. 

Gülmek, eğlenmek, oynamak her 
çocuğun hakkıdır. Bunun için de e
beveynin çocuklara karşı ne tama
miyle resmi, ne de fazla laubali ol -
ması doğru değildir sanırım. 

Evlll.tlarla ana babalar arasında 
karşılıklı bir sevgi ve saygıya ihtiyaç 
vardır itikadındayım. Evet 1 karşılık
lı hüımet ve muhabbet 1 
Çocuğu şımartacak kadar yüz ver

mek ne kadar doğru değil•e, korku
tacak yıldıracak kadar aert muame
le etmek de o kadar yanlıştır. 

Hulasa yuvanın ııaadetl küçükler 
ve büyükler arasında bir uzla;.ına. bir 
anlaşma ve bir ahenge bağlıdır. Her 
eı!kek evlenirken kendi kendine: ben 
mesut olacağım V'C mesut edeceğim 1 
demelidir. 

(Son) 

Beyoğlu Halkevinde 
kitap sergisi 

Beyoğlu Halkevinden: 

"Çanal.ıı:ale"yi Okuyanlar ve L
tiklal Marıı'nr dinliyenler, JJdf'kı 
ıe&inin sönüp gideceğine 1.nana
mazlarsa haklıdırlar. 

Akif'in, ölümünden bislkaç gün 
eve! haıtanede çrk&nl11U'f bir foto. 
grafı gözlerimin önündedirı çizgili 
hastane entari&inin içinde bitkin 
bir vücudu falu.t canlı ve aimaiyah 
gözleri vardı. Tanrıdan, bu et ve 
kemik külçesi için bir avuç toprak 
dilenen A.kif,fazla y&§ıyamadr. Bir 
kaç gün sonra gazetelerde, onun 
tabutunu üniversitelilerin omuzun
da taşınırken gördük. 

ilk Büyük Millet Meclisinin kub
besi §ahittir: Mehmet Akif, düı
man hükümet merkezinin eş.iğin
deyken de istiklalden ümidini kes
miyenlerden biriydi ve istiklal Mar
tı Tacettin mahallesindeki iz•be o
dada bu ateı gibi ümidin bir parla
yıtı oldu. B. Hamdullah Suphi, açı
lan milli mal'§ müsabakaıma gön
deri1en manzumeleri okurken sıra 
Akif'in istiklal Martı'na gelince, 
aalon ti.rife s.ığnuyan bir manzara 
almıttır. 

Biz sevdiklerimizi ölçerelk ve tar
tarak aeveriz. Di.vamıza hizmet e
den, divamızm zaferi için kolwıu 
ve gönlünü ortaya koyan herkeı bi
zim iç.in büyüktür. Memleketin en 
yaslı günlerinde, bu §afaklarda yÜ· 
zen al sancağın ıönmiyeceğini, 
türk ruhun11n bütün asil feveraniy
le haykıran Akif, büyük adam.dır. 

Konferansçı, lı:onferanıın me.,suunu teo: -
kil eden (kanunlann aarıtlan himaye dere
eelerl) nl lsah etmek lçl nmuuır demolrrul
lerde bu himaye Ulaumunu doturan acbeple
ri anlatmıfı hakkı ku'l'etle ifade etmek lstl
:ren tcl&kktnin ne kadar bedbin, maddt •e 
Yahfl bir teJ&kld o)dUfUDU IÖltermlŞ, kanun
ların müıbet •eya menfi emirlerinin kuvetln 
sayıta karşı bir cebri olmayıp kanunların, 

&mmenln rlıuından 'l'e m&eıeri 'l'lcdandan 
doldulunu .,e hukukun daha s1yade zayıf

ların lehine tesis olunan blr ılya.ııet oldutu
nu lıah etmiştir. 

Babanın e•llt Uzerlnde, kocanın kan tt
ı:erlnde, sengin komfuların mülkiyet ha.kln:rı
na istinaden fakir komşıular U:r:erlndekl mut
lak veli.yet. kocalık 'l'e komşuluk haklannın 
satnan ne nuıl tadil edlldlilnl, hukuka ku -
vet Ye kudretin htklm olması kaldeılnln y~ 
rint haklarda tevazün ve teadül fikrine ter -
kettlğlnt ve bugünkü hukukun herkese mad
dt kudret ve kuveUnl değtl, tçllma.I kıymeti
ni, z&fını ve hasto.lıAını göı HnUnde tutarak 
lıtlhkakını temin eyledlJ'lnl, m&şerl vicdanın 
kanırlar üzerinde bUy1lk bir Şefkat ile Ut • 
redlıllnl etraflyle anlattıktnn .sonra zamanı
mızdaki acıs ve s&t sebeplerine geçmiştir. 

Bu ıebepler arasında Aciz borçluları hima.ye 
maksa.dJyle borç için hapla usulUnün kaldı -
rıldığı, küçUkleri himaye itin cezat ve mede
ni hukukta ne kadft.r esaıh tedbirler alındı
ğı izah edilmiş, müsrifleri hluıaye için bun
ların haclrleri hususunda lktııadt ve hukuki 
~akımdan hatıra gelen mUlAhazalar anlatıl
mıştır. 

Konferansçı bundan .sonra hal ve vad -
Ey bu topraklar için topraja düşmUlJ asker, 

yetlerl, yaşadığımı• ıencler znrfında dikkati 
Gökten ecdat inerek öpse o p&k alnı değer. 

Tüllenen mağrıbı akşanıları ıarsam yarana, 
Gene bir şey yapıı.blldlm diyemem hatırana. 

diyen ve Çanakkale'de ölenlerin 
çocukları tarafından bir avuç top
rağa terkolunan Akif, yalnız istik
lal Martı'mızm ve Çana~kale'nin 
sahibi olarak bile, ölmiyecek olan 
büyüklerimizih içindedir. 

Kemal Zeki Gencoaman 

Toprak Mahsu11eri Ofisi 

maliyetine sallı yapılacak 
Toprak Mahsuller! Ofiıinin i9tlgal 

mevzuuna giren bütün hububatın o
fise mal olduğu fiyatlarla satılması 

Koordinasyon Heyetince kabul edil
miştir. 

Mektupçular arasında 
yapılan nakiller 

Hatay mektupçusu BB. Refik Ku -
rucu İzmir, Afyon mektupçusu Meh
met Rifat Tosun Hatay'a, Edirne 
mektupçusu Sait Adil Karaman Af
yona, İzmir mektupçusu Avni Eran 
Edirneye naklen tayin edilmişlerdir. 

teken bazı kimselere geçml.,, bunlann aclz
JerJnln kendi benllklertnden, mevcudiyetlerin· 
den doğmayıp bir metdek, bir &kit veya bir 
tesadüf neUceal olarak zayıflar ııraıvna glr
dJklerlnl anlatmıştır. İşıçllerln, kUçUk ıanayi 
crbttblnın, kUçük tüccarın, büyük kumpan -
yalar müşterilerinin, seyahat edenlerin bu 
ıınıf sayıfiardan oldukları etrafiyle anla • 
tıldıktan ve bunların her biri lçln ahnan hl
ma7e tedbirleri umumi olaral izah edUdlk -
ten aonra blcdek:I eıki ve yent hükümlere t~ 
maı edilmltUr. 

Acsl ve fakn himaye, tUrkUn ezelt hatle
t1 oldufunu gOstermek için tUrk illerlndekt 
hayır 'Ye tctkat mttesaeseJerine lta?"et edil ,_ 
dikten tonra yeni mevıuatımıaın klsırlarm 

hlmayeılne &Jt olan httkUmlert, tckattt mtt -
esııeaeJertmlıden b.şlantlarak birer birer an
latılmıt1 medent kanunun, borçlaT kanunu -
nun1 lf kanununun, cesa kanununun hUkUm
lerf göaterilmtıttr. 

Bundan ıonra. konferansçı kAsırlan ht -
maye için kanunlanmıza girmesini l&ıım 

gördtllü eu cihetleri lıah etmiştir. 
1) NakUyatta nakllyeciye tam btr mesu

llyet tahmil ve ademi mesullyet ta.rtını bltıl 
addeden hukuk kal.delerinin, huıuslyle tica
ret k11.nunumus hUktlınlerinln flmendlferler
le yapılan nakliyata da tatblkı. 

:1) Çok a~ır suçl11.rla munun olanların 

her hangi birisiyle avukatı yoksa mahkeme 
tarafından kendilerine resen bir avukat ta
yin edllmesi, 

8) Suçlu çocuklar için çocuk mahkemeleri 

Filtltüre göre, bu&'lln Ankara GUcU -
Birlllupor ve Harp Okulu - Maskespor 
maçlannın yapılmaaı lA.zun gelmekted1r. 
Futbol ajanlıtıııın bu hu.ttatakl tebllfhı! 

neıredtyonız. Ancak bu tebllfdo lklncı 

mUeabaka hakkında bir tıaret yoktur. Teb
llt seç n.klt matbaamıza seldlıt için bu 
tebllıtde Harp Okulu - Maakeapor maçın -
dan bahıteditmemeslnln aebeblni reamen 
tahkik edemedik. Fakat, huauaı mal1lmatı
mı.za nazara.n, bugUn GUo aahaısında her 
iki maç da yapılacakbr. Ajanlıtın tebllıt 
1Udur: 

Bölfl• Futbol Ajanlılından: 
1 - Llk maçlarına aıa#ıdakl programa 

tevfikan 29.12.940 pazar sUnü devam olu
nacaktır. 

Blrllkııpor - Ankara Gücü ıaat ıs,so. 

He.kem: Muzaffer Ertuğ, yan hakemler!: 
Necdet özsU9, Ali tllgezcn. 

2 - Maçların yapılacatı saha pazar sa
bahı lntiıar edecek gazete ile tPblif oluna.
caktn·. 

8 - L!k heyeti 2.1.941 perıembe gUnü 
sa.at 18 de bölge merkcztnde topla.nacak
tır. MUmeselllerinl bu toplantıda bulun
durmaJarı kulüp bQ§kanlarından rica olu-
nur. 

Hakemlere ve hekem 
komitesi üyelerine tebliğ 

1 - Bölge hakem komitesi, lisanslı hakem
lerle, hakem namı:etlerlnln de lştirAkleriyle 

3. ı. 941 cuma gUnü ınat 18 de böl~e mer -
kezinde bir toplantı yapacaktır. 

Hakem komitesi üyeleriyle, hakem nnm

ıetlerinin bu tof'lantıya gelmeleri ehcnıiyet
le rica olunur. 

2 - Hakem '\luzaffer Ertuğ, Ömer Örel, 
Ali Ülger.en, Ferih Esin, Yusuf Aysal, Ce -
IA.l Oskay, Ziya Ozan ve Necdet Özgüçün 
kısa bir ı:amnnda hakem komitesi başkan -
Jıfı.na müracaatları rica olunur. 

İki atletin rekor kupaları da 
verildi 

Evelki gün Ankara J-Ialkevincle Atatürk 
koşusunu kaz&nanlara mükı\fntları dalhtıt -
dıktan sonra, Beden Terbiyesi Genel Direk
törü Genrral Cemil Taner, ~eçen mevsltn 
zarfında iki Türkiye rekoru tc is eden sırık
la irtifa Türkiye rckordnıenl ~luhlttin Akın 
ve tcklç atına Türkiye rekorclınent Balcı'nın 

rekor kupalarını da vermiş ve kendilerini 
tebrik etmiştir. 

Bu iki güzide atlet, orada bulunan spor
cu gençlik tarafından harRretle alkıştan 

mıştır. 

"ANKARASPOR" çıktı 
Şehrimizde intişar etınekte olan "ı\nkara.

spor" gaseteılnln 82 inci nUshası dün çık -
mıştır. Birçok yazıları ihtiva eden Ankara -
ıpo?' bu nüsha.dan itibaren fiyatı beş kuru -
şa lndlrmlştll'. Okuyuculara tavsiye ederiz. 

Zelzele felaketinin 
yıldöniimü 

Şarki Karahisar, 28 a.a. - Büyük 
yer sarsıntısı faciasının yıldönümü 

münasebetiyle dün gece halkevinde 
bir toplantı yapıl arak bu faciada ö
len vatandaşların hatıraları taziz edil
miş ve başta Milli Şef ve hükümet ol
mak üzere bütün türk ulusunun ve 
Kızılayın felaketzedelere karşı gös
termiş olduğu yardım ve alaka şükran 
la hatırlanmıştır. 

Ç """ 'fe terbiye müesseseleri konulmuı, ag rı ~ 4ı) İış kBnununun mabadını teşkil edecek A b" 
1 - Dördüncü Türk Kitap Sergisi içtimaı sıaorta esaslarının konulması. CI 1r gayıp 

15/1/1941 tarihinde evimiırin Tepeba- X Dahiliye Encümeni 30/12/1940 Polis Enstitüsü Lev~zım Müdürü 
şındaki merkez binasında sergi salo- pazartesi günü Heyeti Umumiyeden ve Emniyet Amiri Nazmi Aksoy'un 

nunda açılacaktır. sonra toplanacaktır. ı'stanbul'da bUlllR'n bu"lu"n dün vefat ettiğini teessürle haber aı-
2 - Sergi 30/1/1941 tarihine kadar X Arzuhal Encümeni 30/12/1940 r. dık. Nazmi Aksoy vazife başında 

devam edecektir. paza,rtesi Umumi Heyet içtimaından kendisine gelen şiddetli bir kriz ne-
3 _ Sergide 1940 senesi içindeki sonra toplanacaktır. yapağılar hükiimef(e ticesinde tedaviye alınmış ve üç gün 

X Divanı Muhasebat Encümeni yapılan bütün tedavi v" ihtimamlara 
neşriyat teşhir edilecektir. 1 1 k rag-men kurtarılamamıştır. 

30/12/1940 pazartesi günü 10 da top- sa ın a ına•"' 
4 - Sergiye iştirak etmek istiyen '" Cenazesi bugün ög"le ramazından 

!anacaktır. 
kitapçılarla, eserleriei ıahsen bastı - sonra Hacıbayram'dan merasimle 
ran müelliflerin nihayet 10/1/1941 Koordinıı~yon heyeti, tic&retunc veya kaldırılacaktır. Kederli ailesine en 

k d . . .. t Butunan elmas yu"ıük lkam•tgllhlan ı.tanbul'da buıune.n ko- derin taziyelerimizi sunarız. akşamına a ar evımıze muracaa ey- mlsyoncu, toptancı, yarı toptancı. depocu, 
lemeleri ve eserlerinden birer nüsha KAzım Özalp caddeııindcn Cebeci'ye gl- emanetçi, nakliyeci, mutemet ve bankalar mlgtlr. 
göndermeleri rica olunur • den asfalt üzerinde ~faa.rtt Kolleji yanın- gtbt tA.clr eı!atını haiz bil1llnum ha.kiki ve Bu hakiki ve hUkm1 ıahıslar bugl\nden 

S - Bu eserler sergiden sonra sa- dakl kıs1mda blr elmas yül:ük bulunmUJ _ hUkmt eahıslann, memleketimizde yetlıen itibaren be3 gün içinde ellerinde bulunan 
hiplerine iade 11~unacaktır Evimiz kü- tur. Sahibinin :?ı-!Ulktye Mektebi mUdUr her cins ve her nevt yapafıları bir beyan. yapağıları bir beyanname Ue İstanbul va
tüpanesine hediye edilecekler mem - mus.vtnllğtne müracaat etmeai blldlrllmek· name tıe İstanbul vallltttne bildirmeleri lillğlne blltllrecekler ve bu fs.paı\'ılar değer 
nuniyetle kabul olunacaktır. tedir. mecburiyetini koyan bir karar kabul et- !lyaUyle hUkUmetçe satın alınacaktır. 
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Mehm~t Akif 
Namık Kemal'in ölüm yıldönümü 

ilkkfinunun ikisine, doğum yıldönü
mü de yirmi birine ra~tlar. 

Mehmet Akif'in doğuın gününü 
bilmiyoruz; fakat onun ölüm günü 
de bu ayın içindedir. Vatan yahut 
Silistre şairi gibi istiklal ve Çanak
kale §airi de ilkkanunda ölmüşler
di. Aralarında 26 gün fark vardır. 

'Vamık Kemal ikisinde, Akif yirmi 
yedisinde. Bu bakımdan iki gün 
sonra bitecel vt biterken kocaman 
bir yılı da bitirecek olan ilkkfi.nun, 
bizim vıtan edebiyatı tarihinıizde, 

haylıdan haylı adı geçecek bir ay 
oluyor. 

Şairlik dışındaki mesleği bay -
tarlık olan Akif, edebiyata ilk ön
ce Muallim Naci'nin tesiri altında 
yazılmı.ş eski ağız manzumelerle 
girmişti. Bunlardan hemen hemen 
hiç birisı sayıları yediyi bulan sa
fahat/arda yer bulmamıştır. Ondan 
sonra şair. ''hasta 0 gibi, .. mahalle 
kahvesi' gibi, "meyhane" gibi, 
1'küle'* gibi, 0 bayram., gibi manzu-

=-
meler yazarak bizde konuşma dili
ni pürüzsüz bir aruza sokmuş, e -
debiyaıımızda realizme büyük bir 
yer vermişti. 

Tam o sıralarda balkan harbi bir 
yara gibi memleket bünyesinde ka
namıya başl1Jyınca şair ilhamını 

kahveden, meylıaneden, küfeden 
geri çekıni~. kalemini vatan hizme -
tinde seferber etmiştir. 

Balkan lıarbi sıralarında kendisi-
ne : 

- Hemşirezadeniz Selma ıçın 
yazdığınız mersiye ne güzeldi! di
yen bir ahbabına Akif'in §U cevabı 
verdi,~ini hatırlarım : 

- Vatan yanıyor birader, hemşi 
rezadeleri değil, kendi çocukları 
mızı hile düşünecek zamanda mı 
yız? 

Namık Kemal'in : 
Hamtyyet mesleğinde terki evlM ü !yal 

et Um. 

mısraında parıldıyan feragat ve fe
dakarlık ruhunu Akif o zamanlar
da yüreğinde taşıyordu. 

lstikliil Marşındaki : 
Canı, cananı bütün varımı alsın da Hlld11., 
Etmesin, tek, vatanımdan beni dünyada 

cUda 

beyti bu ruhu geniş bir vuzuh ile 
anlatır. 

Aynı ilgi ve aynı sevgi şairi bü
yük harpte Berlin'den Suriye'ye, 
Suriye'den Necit çöllerine kadar 
sürüklemiş, kurtuluş sava§ında A
nadolu'nun bir kaç §ehrinde dolaş
tırmı§tır. 

Akif, vatanı bizim gibi tarif eden 
bir adam mıydı, değil miydi? Bu 
nokta üzerinde ondan yana da, ona 
kaqı da söylenecek sözler buluna
bilir. Fakat tarifi ne olursa olsun, 
sınırlarında türk kanı dökülmüş 

bu mukaddes toprağı onun bir çok 
çağdaşlarından fazla sevdiği, ve 

bu sevgiyi en güzel. en sıcak bir 
dille, en muvaffakiyet/i bir aruzla 
ifade ettiği her türlü şüphenin üs
tünde bir halcikattir. 
Mısır'da iken kendisini görmüş 

olanlar, onun ne engin bir hasret 
çektiğini bilirler. Boğaziçi'ni ve 
Sakarya'yı öz/iyen bu hasreti Nil 
boyları avutamamış. bu hasret, şai
rin ciğerini yakmakla kalmamış, 
eritmiş ve Çanakkale şairi, Çanak
kale'den geçen bir vapurla lstan -
bu/'a bitkin bir halde dönüp orada 
ölmüştü. 

Üç senedir, mersiyesini yazdığı 
Çanakkale şehidi ile bir hizada E -
dirnekapı'da yatıyor. 

••• 
Mealeki cuıalet ( !) 

lstanbul'da yakalanan sabıkalı 
bir hırsızın soyadı neymiş biliyor
musunuz ? Hırsızoğlu 1 

Asaletin türlü türlüsü vardır. 

Acaba, kökten sürme olduğu anla
§ılan bu lıırsız da kendisinde bir 
mesleki asalet bulunduğu kanaatin
de midir l: 

Tl. 

Yar1nki ec is 
Dahili nizamname mucibin 
bir llela müzakereye tabi ol 

maddeler 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti C 

hur ve Divanı Muhasebat 1939 
yılı hesabı katileri hakkında Me 
hesaplarının tetkiki encümeni ma 
tası. 

Büyük Millet Meclisi 1940 yılı 
rinci ve ikinciteşrin ayları hesabı 
kında Meclis hesaplarının tetkiki 
ctimenl mazbatası. 

ikinci müzakeresi yapılaca 
maddeler 

Yerli kumaştan elbise giyilmes 
dair 688 sayılı kanunun birinci 
desine müzeyyel kanun !Ayihası 
Milli Müdafaa ve lktısat encümeni 
mazbataları. 

Gözlükçülük hakkında kanun IA 
hası ve Sihat ve İçtimai Muaven 
Adliye ve Bütçe encümenleri maz 
taları. 

Türkiye - Romanya ticaret anla 
masına zeylen imzalanan protokol 

tasdikı hakkında kanun layihası 
Hariciye ve İktısat encümenleri 
hataları. 

Türkiye - Romanya arasında 29 ıo 
kanun 1940 tarihinde teati edilen me 
tup ile buna müteferri 30 temm 
ve 9 ağustos 1940 tarihli mektupları 
tasdikı hakkında kanun lftyiha11 
Hariciye ve İktısat encümenleri m 
hahları. 

Türkiye - Romanya tediye anlaş 
sı mucibince açılını~ bulunan klirin 
hesaplarına yapılacak peşin tediyele 
hakkındaki anlaşmanın ve iki tica 
protokolün tasdikına dair kanun 1~ 
yihası ve Hariciye ve !ktısat eneli 
menleri mazbataları. 

Türk - Yugoslav ham afyon satı 
anlaşmasına munzam protokolün tas 
dikına dair kanun Iayihası ve Harici· 
ye ve lktısat encümenleri mazbatala 
rı. 

Tiirkiye - Yugoslavya ham afyo 
satışı anlaşmasının 1 nisan 1940 ta • 
rihinden 1 temmuz 1940 tarihine ka 
dar üç ay temdidi hakkında kanun. 
layihası ve Hariciye ve İktısat en • 
cümenleri mazbataları. 

Türkiye - Yunanistan arasında im
za edilen ticaret ve tediye anlaşması • 
nın tasdikına dair kanun layihası ve 
Hariciye ve İktısat encümenleri maı:. 
batalan. 

Türkiye Cümhurlyetl Merkez Hıf
zıssıhha Enstitüsü ve Hıfzıssıhha mel< 
tebl teşkillne dair kanun lıtylhaaı vo 
Sihat ve İçtimai Muavenet ve Bütçe 
encümenleri mazbataları . 

Diyanet İ§lerl Reisliği teşk!Uit ve 
vazifeleri hakkındaki kanunda bazı 
değişiklik yapılmasına dair olan 3665 
sayılı kanuna ek kanun 14yihaaı ve 
Bütçe encümen! mazbatası. 

Birinci müzakeresi yapılacak 
maddeler 

Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna ek kanun layihası ve Bütçe ve 
Muvakkat encümen mazbataları. 

Eski Deniz Ticaret 
müdürü aleyhine 

bir daya a~tldı 
lstt.nbul, 28 (Telefonla) - Bugiln 

İstanbul gareteleriııde, müddeiumu
miliğin birinci sorgu hakimliğine e,.. 
ki deniz ticaret müdürü Müfit Nec
det Deniz'le, Deniz Bank sabık er• 
kanından bazıları aleyhine bir dosya 
vermiş olduğu ve alakadarlann iıt
ticvaplarına başlandığı yazılmakta
dır. Bu neşriyata göre müddei umu -
mili ğin iddiası şu esaslara dayan
maktadır: 

1 - Ticaret mahkemesi Aksu va. 
purunun vaziyetini tayin için Müfit 
Necdet Deniz'le bir başkasını ehlivu
kuf olarak tayin etmiş ve hukuk mü
şavirliğinin tasvibiyle bu zatlara bi
ner lira ücret verilmiştir. 

2 - Deniz Bank kurulmadan önce 
deniz müesseselerinin t3rifelerini 
tetkik ve tesbit eden heyet reisi Mü
fit Deniz'e her müessese 150 lira ver
mekte imiş. :Müesseseler Deniz 
Ba!lk'a geçtikten sonra bu parayı 
834 lira olarak Deniz Bank tediye 
etmiştir. 

3 - Deniz Bank'a geçen müe!.sese
lerin getirecekleri sermi.yeyi tes.1:-it 
eden bir heyet teşkil edılmi~. Bu he
yette Maliye Vekaletindon milll 
emJ.ik miidürü, ikt1sattan ticaret n1ii. 
dürü Necdet Deniz, D-niz Ba ık'tan 
eski deniz yolları m ld irü S ,ı,u·n 
Sevim de varmtş. Bu heyet i~i'li bi· 
tirdikten S\Jnra, Deniz Ba.,\. 8f"fi~ 
ve Müfit Deniz'e bıner Er1 i.i-:rct 
vermiştir. 

Bayram ve yo'csul yavru 
Bayramda yavrularınızıo bRyrııınltkla

rıru hazırlnrkf'D mlll.,ıtin yardım ve şefka
tiyle Keçiören Çocuk YuvL'!ında bUybycn 
Çocuk Esirgeme Kurumunun yavrularını 
da a:evindirmenlzl Kuruın say~ı ile hatır
latır. 
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c:::~:~:~:::::~:~:~:~:!.:~:~~::J ı 11 ayhk 
dış ticaret 
İhracatımız lehlne 
35.980.496 lira 

Londra'ya göre 

Umumi 
lngiliz • Alman 

mücadelesinde hava 

kuveti 
Almanyanın 1939 harbini açarken 

dÜflnanlannı mağlup etmek için 
ha•a kuvetine güveac:liği mücadele
nin bir buçuk aenelt.k inkitafından 
anlqılllll'flır. Almanya kahiır hava 
kuYetinden istifade ederek harp 
tekniiinde bi.r inkılap yaratmak ia.
temit ve bir dereceye kadar da mu
yaffak olJDUftur. Demokrat devlet
lerle giriftiği mücadeleye ha.zırlrk 
olmak üzere, müthit bar hava ku
•eti meydana getinniftir. Harp çık
tılı saman, Almanya'nm elinde o
tuz bin tayyare mevcut olduğu 
tahmin edilmektedir. Gerçi' bunla
rm ancak küçük bir cüzü, belki de 
onda bit'i, derhal har.be ittir&k ede
l*ecek vaz~yette bulunan tayyare
ler olup gerıi kalan ban ihtiyat 
tayyarelerinclen ibaretti. Bununla 
beraber, Jngiltere'ni.n ve Fransa'nın 
hava kuvetleriyle mukayese ediıldi
ği zaman, alman hava kuveti mu· 
kayeee kaldınnıyacak ölçüde faik· 
ti. Almanlar, mücadelede hava 
kuvetinin oynıyacağı rolün ehemi
yetini anladıktan için kendi tayya
relerinin adedini gizli tutmuılardı. 
Halbuki İngiliz ve fransız hükümet
leri, İnfa ettikleri tayyarelerin a
dedi ve evaafı hakkmda parlimen
tolarma ve matbuata açık izahat 
vermekte idiler. 

Nihayet 1939 eylülünde harp çık
tığı .zaman, Almanya, kahir hava 
kuvetini Polonya üzerinde tecrübe 
etti. Alman erki.nrharbiye6inin te
kemmül ettirdiği yeni harp tabj.yeM 
muvaffak olmuf demekti. Almanla· 
rın aynı tabiyeyi garp cephesinde 
de kullanacaklarını anlamak için 
aaker olmak lazım değildi. Bu
nunla beraber fransız erkanıharbi
yesi Polonya harbinden ders alaca
ğı yerde hala "Majino kompleks"i· 
ne takılıp kaldı. İngilizler ise, hua 
kuvetine ehemiyet vermekle bera
ber, aradaki mesafe pek büyük ol· 
duğunclan Almanya'ya yetitmek 
mümkün olmadı. Ve nihayet al· 
manlar ilkbaharda darbelerini İn· 
di.rcftkleri zaman Fransa da Polon
ya gibi dü,tü. Fransa muharebesi, 
Almanya 'nm ha•a kuvetine olan 
itima.dnıın yerinde olduğunu bir de
fa daıha teyit etti. Fakat bundan 
eonra ha•a kuveti için en büyük 
imtihuı günü geldi. Acaba kara 
kuvetine kartı bu derece müeaatr 
olan lıa•a sili.hı, İngiliz deniz kuve
tine kartı da müeeeir olabilecek mi 
idi? 

Aiwıtoa ve eylül aylan zarfmda 
lnsiltere'ye kal'fı yapılan ha•• hü
cumlan bu suale cevap vermİftİr. 
Hava kuvetinin kara kuveti kartı· 
.,ndaki rolünü tahminde hataya 
dÜflDemİf olan almanlarm, tayya· 
renin deniz kuveti karşısındaki ro
lünü tahminde hataya d~tükleri 
anlatıldı. Çünkü ağuatos • ve eylül 
aylan içinde almanlar lngiltere'ye 
kartı yaptlkları hücumlarda ne ile 
kartrla,tılar? Yalnız İngiliz hava 
kuvetiyle değil. Böyle olsaydı, in • 
gilizler de fransızlar gibi mağlup 
olacaklardı. Almanlann taarruzla· 
nna hedef olan deniz kuvetinin 
lngiltere'ye temin ettiği stratejik 
yaz.İyetti. Almanlar, bu vaziyeti sar
aamadılar. Ve çok ağır zayiat da 
verdiler. Denilebilir ki eylül ayı 
içinde yapılan bu muharebe 1939 
mücadelesinin dönüm noktasını tef• 
1<;1 etmittir. 

Almanya bundan aonra, ağustos 
Ye eylül ayı zarfındaki hava zayia· 
tının telafisi için çalıımıya batla· 
mı.ş.trr. Ve alman tayyare endüatri
einin veri.mi ayda bin sekiz yüz ile 
iki bin bet yüz arasmda tahmin •· 
dilmektedir. Almanların yaz için
deki zayiatlannı telafi ettikleri 
eöylenebilir. fakat bu arada İngil
tere tayyare fabrikalarının verimle-

: de artmııtır. Ve mücadelenin en 
ehemiyetli noktası da budur. Bir 
aenedenberi bu mücadelenin en e
hemiyetli aafhaaı, alman ve İngiliz 
tayyare endüstrisi arasında bir Y•· 
nttan ibarettir. Yanş hatladığı za. 
•an, atman endüstrisi, en bü1ük 
randnnanmı vermekte idi. Halbuki 
lngiliz endüstrisi henüz işe batla • 
mııtı. Ve aradan haftalar ve aylar 
seçtikçe hızlandı. Alman endüstri
•İ, veriminin en ileri haddine var· 
auı bulunuyor, halbuki ingi.Hz 
endüatrisi henüz bu hadden çok u
aakbr. Ve Amerika endüstrisi de 
heaaba kablacak olursa, bu haddin 
ne olabileceğini buıünden kestir
aek mümkün değildir. Yalnız Ame
rika enclüstriainin günde bet yüz 
tayyare inşa edebileceğinden bah· 
aedilmektedir. inanılması güç bir 
iddia olan bu aözü, evelki gün Ame
rika Cümhurreiei Ruzvelt de teyit 
etmiıtir. B. Hitler'in de geçenlerde 
bir nutkunda söylediii gibi, "bun • 
lar, astronomik rakamlardır." Fa. 
kat Avrupa ile mukaye.e ediıdiii 
saman Amerika'nıft her teYde ve 
her itte böyle olduğu unutulmama
lıdır. Hangi memlekette otuz mil • 
yon otomobil vardrr? 

Hulasa İngiliz ve Amerika en· 
düstrisi bir arada A!manya'nm ha
va kuvetini, •erek kemiyet ve ge • 
rek keyfiyet bakımmdan yakın is
tikbalde yetitİP geçmelidir. Bu tay• 
yare meaelesinde keyfiyetin kemi· 
~- daha ehemiyetli olduiunu 
aaharebenin on altı aylık inkitafı 

bir fark vardır 
Dıı tlcareUmlze ait olmak U.zere veri

len reamt rakamlara göre, lklnclteırin a
yı içinde memleketimizden ll.0•3.609 lira 
değerinde tbracat yapılm11, buna mukabil 
ıuıo1.081 llralık tthalAtta bulunulmuttur. 

1939 y:ılının aynı ayı içindeki ihracatı -
mız lae 12.0.5.Ml, ithalAtımız d& 8.884.037 
lira idi. 

lHO yılının lklncltefrln ayı ile biten 
11 aylık dıı ticaret rakamlan da bu 11 
aylık devre içinde dıı memleketlere 
99.572.6M lira değerinde ihracattır ve 
63.592.159 lira değerinde de lthalltta bu -
tunduğumuzu ve ihracatımız lehinde 86 
milyon 980.496 liralık bir fark kaydedil -
dlğinl göstermektedir. 

1939 yılının 11 aylık aynı devresi için
de .1ae 115.834.716 Ura ihracatta ve 112 
milyon 695.8:SS liralık lthalAtta bulunmuf 
ve ihracatımız lehindeki de 3.138.866 lira
lık bir fark kaydedllmlıtt. 

11 aylık dıı ticaretimizin muhtelif 
memleketler arasında auretl lnkısaınına 

gelince, gene bu resmt rakamlara göre, lh
racatınuzda 17.632.i42 Ura İtalya, H mil
yon 971.288 lira ile Blrleılk Amerika dev
letleri. 10.298.801 lira ile Romanya, 9 mil
yon 613.983 lira ile İngiltere bll§ta gelmek
te bunları, 8.449.287 lira ile Almanya, 
6.613 .. 274 lira ile Fransa, •.729.449 lira lle 
Macaristan, • .239.277 lira ile Çekoslovak
ya ve •.OU.246 lira ile de Yunanistan ta
kip eylemektedir. 

İthalltımızda ise, 10.782.807 Ura ile 
İtalya, 9.708.•74 lira ile Romanya, 8 mil· 
yon 439.006 Ura ile İngiltere, 7.562.260 ıt
ra ne Almanya ve 7.280.353 lira ile Blrle
ılk Amerika ba§ta bulunmakta ve bunla
rı takiben de 2.291.930 lira ile Çokoalo
vakya, 1.907.518 lira ile l"ransa, 1.116.788 
Ura ile 1svı1:re ve 1.116.788 Ura ile de Bre
zllya gelmektedir. 

Radyo ilanlar1nın 

ücretleri 
Radyo dlfUzlyon pO.talan vuıtaalyle 

neırettlrllecek llAn ve reldA.mlardaA Kat. 
buat Umum KüdtlrlüfUnee ahn...U Gc • 
retler İcra V ekllleri Heyettnce teablt o· 
lumnU1tur. 1-1 sün için kelime bqına 80 
kurut, 8-11 sUJı lolD 25, 12 ve daha fula 
gUn için 20 kuru§ alınacaktır. Kelime &d&
dl beıten ~ Ye elll4en ~ olum• 
yacaktır. Radyo cıtfüzyon poıtalan vuı -
taııtyle yaptınlacak tranıımlayonlardan 
yarım ıaate kadar 120 lira, bir saate kadar 
180 lira, bir buçuk saate kadar 2.0 lira a
lınacaktır. Bu ücretler devlet müe11eaele
rlyle menafii umuınlyeye hldlm müesae • 
seıerden üçte bir nisbetınde alınacaktır. 

Ege tütün piyasası 

Gelecek ayın 14 üncü 
günü a~llacak 

Ankara, 28 a.a. - Ticaret Vekile -

tinden tebliğ edilmittir : 
Eğe mıntakuı tütün piyasasının 

yaklaşması dolayısiyle bir müddet e
vel vekillet tarafından yapılan tebliğ • 
de tıtol ve çok nefiı rekoltenin en mü
sait şerait dahilinde aatıtını temin e • 
d-ecek biltün imkanların mevcudiye
tine iıaret edilmit ve alınmakta olan 
haıırlık tedbirlerinin yakında ikmal 
edilerek piyasanın açılıt gilnüniln 
ilan edileceği bildirilmiıti. Bu gecik· 
menin başlıca ıebebi tütün piyasaıı • 
mn en iyi terait altında açılmasına te
min etmek makaadıdır. Halen bu yol
da muhtelif tekilde haıırlıklar tamam 
olduğundan Eğe tütün piya1Uının i
kincikanun ayının on dördüncü sah 
günü ac;ılması kararlaştırılmıştır. 

Bundan evclki tebliğde de bildiril -
diği gibi dünya piyasalarında tütün
lerimiz için ihtiyaç her umandan 
faıla ve serbeıt piyasalarda fiyatlar 
yüksclmiye mütemayil olduğundan, 
her türlü tedbirlerimizin inzimamiy
le, ıenelerdenberi görülmemit nefa • 
ıette bulunan tütünlerimizin müıtah • 
sil ve memleket için en yükıek bir •e
viyede gelir temin edecek tekilde sa
tışından emin olmak gerektir. 

Geçen aene kampanyaıırun ilk ha -
raretli devreaini müteakip zaman zar
fında dahi fiyatlarda sağlamlığın de
vam ettiği ve hatti bazı istihsal mer • 
keılerin<~e yükselit seyri görüldüğil 
hatırlatılarak müstahsile yeni kam • 
panyada hiç bir zaman ve hiç bir ıe
beple telA,a kapılmam111, daima em
niyet ve teenni ile hareket etmeıi 
kuvetle tavsiye olunur • 

• 
vazıyet 

Romanya'ya Alman 

askeri sevkedildiğine 
Londra inanmıyor 

Londra, 28 a.a. - DUn, Nnyork tarikiy
le, Budapeşte'den veya BOkTeş'tf'n gelerek, 
büyük kütleler halinde alman askerlerinin 
Macarlttan ltfnden Romanya'ya geçmekte 
oldulı:lanna dair haberlerin tıscrlnde top -
!anan btıytlk al&ka ıettk ılyul vc gerek u
lı:erl ıal&hiycttar makamlann bu haberlere 
pek &I itimat söstermlf olduklanndan dola
yı chcmlyetlnl hluo!Ünacak derecede lı:ay • 
betınlştlr. Filhakika 1171111 mahfiller, bu as
keri harckAta 1ebep olarak gösterilen Ruı • 
ya ve Almanya müttefikleri arasındaki ihtl -
l&fiarın lı;Unabı kabil olmıyan ve yahut ı;ok 
mümkün görünen bir mttsndemeyl lcllhf'ttl
~ceflne dair olan rlnyetlerl k"bule (!ayan 
ıörmedlklerl gibi ukerl mahflllerde Yuna
nistan'• kartı bu kadar genlf mikyasta ya • 
pı111cak bir harekete kıt mevsiminin şimdiki 
Şeraiti altında mUmkUn naıariyle bakıl"mı -
yacatı fikrini Uerl ınnnüşlerdir. Esasen bu
gUn ı;ıkarıll\n yeni fllylal11rda alnııın asker
lerinin bu ıef"r Romanya'ya de,til Brenner'e 
doğru yürüdUklerlnl h11ber verdikleri lı;ln 

bura m11haflll, alman ordusunun yarın acabıı 
h11ngl istikamete dol'ru yürlltulcceğlnl me -
rakl11 sormaktadır. 

HRklkııtte ise umumi fikir, bu Şa);Rların 
bir dUşmlln PfOpaganduı eseri olduiunu ''e 
ııınl lngiltere'ye k11rf1 yapılan haııırlıkları ka
pamak ve teyakkuzu 11zııltıııak mııksııdiyle 

ort11y11 ııtılılıjtı kanaatindedir. 
Maıımdih ıı;"rpteki askert vazi)·f'tln in • 

kişllfı heklenlrken, bir tıırllftAn Arna\'utluk
ta, dlter l11raftan Mısır hudullllnndı ce
reyan etmekte olan aakerl harekAtın hUyilk 
bir al&ka ile tllklbine devam olunmaktadır. 

Arnavutluk'ta 
Arnavutluk'ta Himarıı'nın yunanlılar ta

rafından alınmHı, burada ltalyan radyosunun 
bu muklln eherniYf'.tlnl küçültmek husuıun
dakl iddialan hilAlına, bü~·ük kıymeti hab 
bir hAdlse olarak tf'ldkkl edilmektedir. Yu -
nan km·ellerlnln tıı11rruzunu italyan mUila -
f11aaından zlyaıle lşkAI ettiği muhakk11k oll\n 
fena hava farU11rına rajmt>n, Avlonyı'nın 

da tehdit altınıla bulunduğu fUpheslsdir. 

Trablusgarp'ta 
Mıaır'da, daha do!nJ•u Trablus'ta, ltal • 

yanların müdafaa için ıarfettllı:lerl bUyük 
pyretler lnklr edilmemelı:le beraber BarıH
anın 7akında wkutu belı:lenmektedlr. Ro • 
ma'da, ltalyanlar daha tlmdlden Bardla'nm 
Maglnot hatb olmadıfını 16ylemlye batla -
mıflardır. Bu Mililer, flddetll fngillı hOcum -
lannıa doiunn- nıelhuı neticelere ttalyan 
etk&numumlye.lnl hasırlamak itibariyle ma

aldar teWdd olıuamaktadu. 

Habeşistan'da vaziyet 
Burada bttyük bir al&ka Ue kartıl11nan 

dl#er bir h4dl1e de Hartum Ye Nalrobl'den 
Time. gasetellne gelen telgraflardır. Bn tel
grafiar Habeflstan'dakl vasiyetin ltalyanlar 
için ~ttlkçe hakikaten endife Terlet bir ma
hiyet alm11kta oldufunu göstermektedir. 
Mealı:ar telgrafiann tetkikinden a(lkça an -
l .. ıldıtına ıöre Ha~lstan'dald tahrtk&t git
tikçe mUımln bir mahiyet almakta Ye A'ftn • 
den ıttne daha mtlıbet ve muayyen bir telı:il 
anetmektedlr. Bu •ulyet meöar memleket
te dal!D1 •• normal bir bal t~lı:il etmek il -
tldaduu tatımaktadır. Yer yer görlllen layu 
harelı:etlerlnln hakllıt ve umumi bir lhtllll 
genltllll almıya b .. ladılt flphf'slzdlr. '11 -
mu'ln muhabirleri bu harekete 1ebep olarak 
evcil Habef halkının ltalyanlara 'lı:arfl bea
ledl~ kini, Hnl7en lngllla ablukuuıdan beri 
ordunun lhtlya(lannı tatmin makladl7le 
müstevlinin gittik~ halin 10yma'lı: yolunu 
tutmut olmuını ıörmektedlrler. Bundan bat
ka bugün lnglllsler Kenya yolu Ue Habe • 
fistan'• ılllh ithal etmlye muvaffak olmak
tadırlar. Bu ıuretle alllhlanma'k lmk&nını 
bul11n habetlllerln İtalya'ya karfı yeniden 
hakiki bir harp açmAk IJtemelerl de ıayet 

tabiidir. Enke habetlller, lı:endllerlnl müda
faa iı;ln ancak ltalyanlardan iltinam ettik • 
Jerl slllhlan kullıınab11lyorlardı. 

Almanlara göre 
askri vaziyet 

Berlln, 28 a.a. - Son muvaffaldyetlerl 
kısmen blldlrmlf olan bir denlıalb ceman 
24840 tonılAtoluk ıll&hlı dört düşman Uca -
nt v11purunu lmh11 ettltlnl bılldlrmektedlr. 

OiJer bir denizaltı ıllAhlı lngillı ticaret 
vapurlarınd11n 12828 lonllAtoluk Walotlra -
yı batırmıştır. Neol günlerinin ıflkdnetlnden 
eonr11 alm11n hava kuvetlerlnln keşif ve mu
harebe f1111llyetl Noelden ıonra 27 k&nunue
velde tekru başlamıştır. 

Keşif tAy, arelerlmlsden biri Tlmes ha -
ikinin şarkında 8 il& 10 hin tonluk bir dOt
nıan ticaret genıl~lne bUyllk çapta iki bomba 
lsııhet ettirdiğini kaydetmiştir. 

21-28 gecesi muharebe tayyarelerlnden 
mllrekkep kııvetll hava fllolan Londra ise • 
rlne muhtelif (aplarda bir (Ok lnfll&k Ye 

yangın bombalan 11tmıftır. Şehrin merkesln
de Ye fark kısmında rnlrua ~len tfddetll ln
fillklar •e (ikan bttytık yangınlar bu hllcn
mun müeıııılr oldutunu göıtermlştlr. 

A,-nı gece denli ve k11l'll lruvetlerlne men
sup nıun menzilli bataryalar Dpnkerqııe'de 
yaklatmak lstlyen dllfman gemilerine atef 
açmıtlar Ye düfm11nı lfm11l lltlkametlnde (C

kllmlye mecbur etmlflerdlr. Düfman ancak 
bir ka( tayyare ile alman topraklannda uç
muftu r. lıerl karakol ,emllerlmia ve hlma -

gö.tenn~tir. Daha iyi hammadde· ye pmllerlmls flmal denblnde dUtmanın 
den, daha ileri teknik ile daha mü· torpille mftcehhu tayyarelerinin hücumuna 
kemmel tayyareleri daha çok mik- uframıfııa da dUfman tayyareleri hiç bir 
tarda Almanya mı yapabilecek? muuffaldyet elde edememlflerdlr. 
Yoksa İngiltere ve Amerika mı? Üç tayyare dUtUrWmttttür. Tayyare dafl 
itte mücadelenin neticesi ba aualin l bataryalan da bir dttfman tayyaresi dOtur-
CeYabma batlı aöriinmektedi!'. mittir. Almaa tayyarelerinin blrial llutlne 

A. Ş. ESMER dlllmemlftir. 

Londra üzerine DIJ TİCARET 
yapılan ıiddelli Kliring bakiye hesapları 

bir hava akını 
Türkiye Cümhurlyet Kerkes Banka.im -

dan alınan huap hWbalanna pe 21. 12. 
19.0 tarihindeki llltriq belaplan bakiye
leri. 
CETVEL: 1-Londra, 28 a.a. - Royter blldlriyorı Düt

man hava kuveUerlnln hücumu olmaksızın 

geçen tlı; geceden sonra dünkü cuma gllnü 
ıece bastıkt11n blras sonra l..ondrıı.'da al&rın 
verUmlşUr. Düşmanın hiç hedef gözetmek -
ıiıln 1ııptığı taarruı &ta~lıca I.ondra'ya tev
cih edilmiştir. 

Türkiye Cümhuriyet Kerkea Bank&llD -
dakl kllrlns heuplan borçlu bakiyeleri : 
Memleket Miktar T.L. 

Alman tayyarecileri yeni bir tAbbe kul
lanarak bombardımanlarını bir kaç saat i
tine ııkıştırmı~lardır. Taarruz devam ltlba -
rlyle deiU, fakat flddet itibariyle e\·clce 

Almanya 
A heu.plarındald. 
borcumuz 
T.L. 
Almanya 
B heaabındakt 

Londra Uıerlne yapılmıf olan en tlddeUi ta- alacağımız 
arruılardıın baıılarının dcrecwnde olınuı - T. L. 2.069 . .00 
tur. Taarru• gece yarısından evci nihayet Almanya 
buJmu§tur. D hesaplarındaki 

Allrm verildikten tılr nıüddf"t sonra h11Va 
dafl bataryalarının flddetll ateşi duyulmı~ a 
başlamıştır. Semada ob!lsler patlarkf"n ay -
dınlatıcı fişekler de yuf" dlıŞıı) ordu. Bıınlnrı 
yangın ve yllksck inflHk tıoınbnlnrı tııkip 

etmlŞtlr. Heınf'n hrmrrı iki ıı ıııt fnı;ılıı.ııız olıı

rak hava dafl bntnr)ul ırı A"k>üzıinü çınlnt-

alacağımız 

T. L. 762.800 
Brlçlka 
Çekoslovakya 
Estonya 
Hollanda 
İspaiıya 
İsveç 

nııştır. 
D. hesabındaki 

İçinde 700 hasta bulun ııı lıir hastane, bir borcumuz 
par.ar ve bir lokanta lın~:ırn uğnyıınlar nrn
.11ndadır. Dnzı yangınlar derlınl ı;ondurülıııüş 

ve dlı'l;erlerl ise silrnUe önlı-nnıl~tir. Tııarrıızıı 
hiç bir knlcle hAkim olmnmı•tır ... .,. mutat U -
zere bombalar şura) a bura~ n ılusınu~tur. 

Ara 11ra barnj 11tf'~I fe, kal idt' clclışetll 

olmuştur. l\lütcarnzları ga) et ırıuşkul bir 
\"azl) t>le dlişllrrnOŞ olduğu ıııııhakkııktır. 

AIArın \erilirken, londrnlılar her rnkltkl 
ltldııllcrlnl rnuhafnu t"tmişlerdlr. Otobüsler, 

T. L. 
1aveç 
A hcsabındR.kl 

aıaca~ımız 

T. L. 
İtalya 

A hesa bındakl 
borcumuz 
T.L. 
ltaıya 

trenler mııntıı7.ıımnn ) ollnnnn dcrnm etmiş - B hesabındaki 
terdir. Hiç bir 11n11 rndılrclr St')"risefl'r tn • alacaA"ımız 
ırınıııl)le lıo ıılınnırııştı r. Bir çok ~nngın hh;· T. L. 
ıat halk tnrııfınılan sllnılllrlılnıüŞtllr. Lehistan 

Düşürülen alman tayyareleri ~e::::;:tan 
1..ondrn, 28 n.a. - Amlrnllık makamı ta - Norveç 

rafından neşredilen rakamlıır, lngilis ve Rull)'a 
nıilttefik gcmllerlne yerleştirilen hun dafl CETVEL : 2 -

20.877.800 

2.822.200 18.0M.600 
686.800 
••7.100 

30.600 
404.600 
279.400 

2.3U.100 

68.&ıo 

1.283.200 

ı2~.100 

2.242.600 

1 .158.100 
241600 
•86.000 

8.!500 
H .600 
69.700 

toplllrının ve donanmııya mensup tnnarcler Muhtelif memleketlerin Kerkes Banka
tarafından dlişilrillcn alnı11n tayy:ırderinin lannda tutulan kllrlDa beaaplarılldald ala
mlihlm bir )ekiinıı abllğ olduğunu göster - caklanmız 
mektedir. Memleket 

l llkk&ouna ka(\n r deniz ta, yare dafi b11- - --
ta ey alıın 1 !12 tayyare cluşürınUşlerclir. 91 t11y- Finlandiya 
) are de lııısar ıığrtıl<lı.lf;ı lı;ln hunlann tııhrlp İsviçre 
edlldlı'!:I teyit edllrııenılçtir. A) ııi ınliddt>t zar- hususi '7o 1,M 
fındıı donanm11ya nıensııp tayyareler 62 tııy- T. L. 31.600 
yare dUtUı:müşlerılir. 10 tan nenin daha iııvlçre 
tahrip edildiği teeyyüt etıncnılşUr. huauıl % 8,llO 

Jıllktar T.L. 

720.600 

210.900 

Amerika' da 

Günde 500 tayyare 
• 

imali i~;.n hazırhk 

KANADA 

Sonkanundan itibaren 
ayda 360 tayyare yapacak . 
V qlngton. 28 a.a. - Amerikan otomo 

bil endüstrisinin bütUn vasıtalarını bir a
raya getirmek suretiyle gUnde 600 a.skerl 
tayyare lınAll için eodilstri teıekkWlert 

kongresi tarafından ileri sürUlen teklifin 
hUkümetçe ciddi bir tetkike tAbt tutuldu
ğunu Ruzvelt, diln matbuat mUmessllleri· 
ne aöylemlıtlr. 

Bu teklif, birkaç gün evel endüstri te -
ıekkUlleri kongresinin reisi Phllllp Mur
ray tarafından beyaz ıaraya blldlrllmlı -
Ur. Teklif, timdi milli mUd&taaya tahsia 
edilen latlhsalAt mUdUrU Villlam Knudsen 
tarafından tetkik edilmektedir. 

Bu plAnın tatbikine lntlzaren maliye 
nazın Morsenthau'm yeni bir sistemin 
tatbikini taadtk etmlıtır. Bu sisteme g!Sre 
İqlltere, RelalcUınhur Ruzvelt tarafın -
dan verilen "yarı yanya,, kaidesini nazarı 
itibara almadan en mübrem ihtiyaçlarım 
temin edebilecektir. Bu meselenin tef er· 
rUatı lngUlz mübayaat komisyonu ıeft 
Purvis ile Morgenth&u araaınd& teablt e • 
dllmlttlr. 

Yeni milli müdafaa mecllalnln bu pren
llbln kabulUnü müteakip tatbikata geçil· 
me1i itin süraUe IAzım gelen emirleri v .. 
receği kuveUe tahmin edilmektedir. Van· 
lan itilaf mucibince İng1ltere'nln eğer 

lmAl edilen tayyare mlkdarılllll yarısından 
fazl&Blna ihtiyacı olur1a Amerika hUkU· 
met! bu talebe !Uraz etmlyecektlr. 

Kanada'da ayda 360 
tayyare 

Ottava, 28 a.a. - Kanada harp malze • 
meal lmAlinde dev adımlarla ilerlemekte· 
dlr. 1941 eeneıl bidayetinden itibaren bu 
domlııyond& ayda takriben 360 tayyare 
lınAl edileceği tahmin olunmaktadır. Ka • 
nada'da teala edilen top ve oblll dökümha
neal, lııgtlla tmparatorluğUDun en büyUk 
ve en modern dökUmhanelerlnden biridir. 
Burada qağı yukarı her tipte oblll tmAl 
edilmektedir. 

Harbin bqlaııgıcında 15 gemiden ibaret 
olan Kanad:.~ donanması ıimdl 120 parça 
gemiden mürekkeptir. Bundan başka aynı donanma tayyareleri T. L. 179.800 

tarafından 4ı9 dUfwan tayyareai hasara uit • İııvlçre borcumu• 10.&IO 200 . .00 Bükref, 28 LL - öıtrcnildlttne göre 
raWmıştır. Lltvanya 

Rumen petrol 
hesabı 

'1.800 yahudi çıraklarla yapılm.,.. t aldUeri yenl 
emre kadar feahedllmlfUr. 

İngilf ere'ye taarruz 

zamanı gelmlı mi! 
(Başı ı. incı sayfada) 

tere'ye kartı taarruzun mümkün ol· 
duğu kadar ge.nif mikyasta yapılma
aı derpi9 edildiğine bir delil addo -
lunmaktadır. Ekapcrlcrin kanaatine 
göre alman noktai nazarı İngiıltere
nin İtalya'ya kal"'§& eJde ettiği mu -
vaffalriyetlerin Almanya için bir ih
tar tefkil ettiği merkezindedir. Al -
manya çok beklemeden ve İngiltere
nin daha çok lruvetlenmeeine vakit 
bırakmadan nihai darbeyi indirmeli
dir. Amerika'nın İngiltere'ye yaptı
t• yardımın artmaıaı da alınanları en
diteye dütürmektedir. 

İtrtila toşebbilsünün yalnız Pas-de
Calais'yi aşmak ıuretiyle değil. Pas
de-Calais'de, aynı zamanda başka is
tikametlerde de yapılacak taarruzlar
la baıarılabileceği hakkında mareşal 
Brauchisch tarafından yapılan beya
nata telmih eden mezkur gazetenin 
muhabiri ıunları ilave etmektedir: 

"İyi haber alan bir zat bana al
manların filhakika aylardanberi Nor
veç'te sağlam yollar inşa etmekte ol
duklarını ve İskoçya'ya kütle halin
de bir init hareketinden şüphe edil
diğini söyledi. Aynı zat, almanların 
ikincikanunun sisli havalarından ft 

hemen daimi olan karanlıktan istifa
de ederek İzlanda'yı veya Kilnada'yı 
istilaya teıebbüs edebileceklerini de 
ilAve etmiştir: 

Muhabir, netice olarak §Öyle de -
mektedir: 

T.L. SM.800 
Rumen buau.d 
heubı 

T.L. 46.!00 
Rumen slob&I h .... 
T. L. 122.llOO 
Rumen muvakkat 
T.L. 96.400 
Yugoslavya 
Yunanistan A. hea&bı 
T. L. 188.100 
Yunanistan B. heaalıl 
T.L. 8UOO 

1.131.900 
235.900 

272.900 

Not: Rumen kllrtDgtne avam olarak 
itlıal edilip henib rumaı mallan 
memleketimin stnnlyen T. L. 1.089.800 
HAMİŞ: Macarlarla yapılan rapor mua

melealnden lhrac&tçılarunıa lehlna kabili 
istimal T. L. '4>6.000 

1 bnissud hükümeti 
aleyhine bir suykast 

Milan, 28 a.a. - (D.N.B.): Torino'
da çıkan Stampa gazetesinin Beyrut'· 
tan aldığı bir habere göre Suudi A • 
rabistan polis idaresi, lbniasud hilkü
meti aleyhine tevcih edilen bir suy • 
kast hareketini tam vaktinde keıfet • 
mittir: lbni11uud hükümetinin Şam 
başkon901osu, hiikümeti namina ata
ğıdaki beyanatta bulunmuttur: 

İsyan hareketinde methaldar muh • 
telif phıalardan bathcalan Şerif Ab
dülhamit'le bir çok siyasi phsiyetler
dir. Maznunların hepsi tevkif edilmiı
tir. Şerif idam edilmiıtir. Diğerleri 

muhtelif ağır cezalara çarpılmı9lar
dır. 

Kaybolan bir ada, yeniden 
meydana çıktı 

Sel f etiketi 
(B.,, 1 iacl •m•dd 

olan aelle.r İzmir civarında buluttan 
Altındağ ve Camidibl köylerini iıti· 
11 etmittir. 25 f!!V au altında lrabnı,tır. 
Göksu ve Simaıv çaylan da tqmıf w 
10 evi ıu isti.la etmiftir. Gediz çayı• 
nın tapnası da devam etmebedir. Bu 
çayın tapnaeı mezruattan bqka hiç 
bir banra 9ebep olmamııtır. 

Seller hakkında ajansın 
verdiği yeni maltlmat 

fımlr, 28 ıı.a. - 27 gecesi şehrimize 1& • 

baha kadar fasılu11 surette denm eden yat
mur >atmıştır. Bu yUıden yukan mahalle-
lerde sellerin atlrtılclediil molollar caddele • 
rl bkamış, Karataf tramvııy caddesinde bir 
kaç ne su glmıit, tram•a> lar e11ddelerin 
molozlarla tıkanmasından bir mllddet lşll • 
yememlftlr. 

Bayrakb cayının tatmasından Salhane • 
Bayraklı ar11aını\akl tarla ve bahı;cler ıu al
tında kalmıştır. Sular Icinde kalan bir adam 
k!l),kla kurtıınlmıştır. Şehrin münhat semt
leri de ıu baskınına uğrl\mıştır. Mlllh11kat • 
tan alınan ınalQmata g/lre 1ımlr - Ç~me a • 
r11ınd11 mu,·asnla inkıtııa ujtrıımıştır. Gcdls 
ve Küı;Uk Menderes mıntnkalarına da yeni • 
den au taşkınlıkları bıışloınış tsc de nüfuı ve 
hayYlln aa)1atı olm11mıştır. Bornova çayının 
taşması yilıilndcn na, raklı, Gedia nehrinm 
tatmaetndan da Enılralem clvannda demir • 
yolu su altında kalınıştır. Manlsa'dan tren 
ne gelmiş ve ne de gitmiştir. Posta muvnsa -
latı İııınlr posla müdüriyetince Manisa~ a 
gllnderllcn kamyonlarla temin etllrl!rnı~tlr. 

Torb11lı - Tren ve Ba) ındır ovaluı da tek 
r11r su ıı.ltında kalmıştır. Bunlıırdan gelen 
tren ve otor11) lıır örten sulıırın iı;lnden geç -
mlşlerdlr. 

"Söylendiğine göre Fransa'nın ce
nubu garbisinde, sahil boyunda La 
Poehelle ile İspanya arasında 15 al
man fırkası tahşit edilmiştir. Bu tah
tidat, alınanların İspanya'yı istila et
mek iıtediklerine dair bazı şayialara 
yol açmııtır. Fakat bunun hakiki se
be.bi, Fra~sa'nın bu kısmının ingiliz 
bombardımanlarına pek mlruz bulu
nan Franaa'nın şimal sahiline nis
betle istila talimlerine daha müsait 
olmasıdır." 

İanılr - Ber11;ama ve İzmir - Foı;a ar&llD· 
d11kl münrıknlM kesilmiştir. Gedlı nehrinin 
sulan büyük Gedi• kliprllıilniln Derinden a
fıp şosadan geçerek Menemen ovaaına ya • 

La • Paz; 28. a.a. - Bolivyalı &lretmen- yılmıttır. Gedb ovosındald kanallan örten 
!erden mürekkep bir ~p. Tltcaca söllln- suların bir kısmı Menemen iıUkametinde tat
dc bir ıezinti yaparken. pek çok evelleri mıf ve lı:11111banın kenanndakl bazı evleri bu
sular içinde kaybolan (Merlı:e Zaque) ada- mıttır Foçıı'd11 RııJlnraruı ıııevkU ıular el
ımı aulınn fevkallde alçalııı dolayııiyle bndadır. YaAan yağmurlardan Bergama ka
yeniden bulmuılarcbr. Hbasında otuı yedi n hasara uj'ramıftır. 

Öfretmenler, adaya 'ı1ı:ara1ı: araıtırmalar Bazı kllylerde fula ıu kayıntıaa olııauıtur. 
yapmıılar ve altından yapılmıı buı eı;,a 7.e)tlndıığı nahl)eılnin yeni lı:öy mektebi 7a

nında Bakır (ayı ln'8&tı tarafından yaııılan 

ita/yanlar da kendi 
yapacakları işleri 
düşünüyorlar 

ile taı bina anlı:azı sörmUılerdir. klJprilnttn bir tarııfı yıkılınıf ve sular köye 
doiru akmıya batlımıt ise de derhal mahal

aini beklediğimiıı: minuını ifade et- lince alınrın teılhirler yüsünılen umumi !.ati • 
!Anın önüne ıı:eı;llmlş ve ancak bir kaı; eve mez. 

Almanya'run yanında bizim de ti· 
Livourne, 28 a.a. - Stefani ajan- maiden çok farklı fakat o kadar az 

sı bildiriyor: ehemiyetli olmayan bir muıtaka.da, 
B. Giovanni Anaaldo İtalya'nın karıı koyacağımı• mücadelemize te-k

harpteki vuifeai hakkınea Telegn- rar batlıyacağumıı: ve nihayetlendire
fo gazetesinde neşrettiği bir makale- ceğimiı tetebbüalerimiz vardır. İtal
de !Öyle demektedir: yan'ın Akdeniıı:'de ve Afrika'da ta. 

"lngiltere'ye yapılacak alman ih- mamlamıya mecbur olduğu bir vazi
raç planının tahakkuk edeceği hak • fesi var. Bu dır vazifenin ifa edil
kında bütün italyan milletinin beale- mesiyle elde edilecek neticenin tesi
diği itimat, hiç bir zaman alman bat-ı ri İngiltere'ye yapılacak bir alman 
kumandanlığının dilımanlara indire- ihraç barebtiyle elde edilecek neti
ceii darbenin harbi aeticelendirme- cenin telirinden u olmıyacütır.• 

ıu flrebllnıittlr. 

Ege pamuk rekoltesi zararda 
İzmir, 28 LL - Ege pamuk rekoltesi • 

nin fazla yağmurlardan zarar gördUğü an
lqılnıaktadır. YUz on bin balya tahmin e
dilen pamuk rekoltesinden takriben yüz. 
de kırkının su baskınları yüzünden tarla
larda kalmıı olması bu kısım paınuklann 
kalitesini dU,Urecektir. Bu yüzder. pamuk 
fiyatı mütemadiyen yUks lmektedtr. Evel
kl sUn kilosu altmış yedi kun11tan satılan 
pamutun fiyatı yetmlı bet santim daha 
)'Wuelmlıtlr. Piyasa çok barareUıdJr. 
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RESMi TEBLIGLER 1 İSTİLA İktisadi cephede 
mücadele planı Sovyeller Birliği 

.................................................... : 
Amiraljık tebliği 

Londra. 28 a.a. - Amlrallık dairesinin 
tebliği: 

Skua tipindeki tayyarelerimiz dUn, 
dUomanın Hangesund mıntakasındakl 11-
man tesisatını ve gemileri bombardıman 
etml§tlr. Bir rıhtıma yanaşmı§ bulunan 
4000 tonluk bir düşman iaşe gemisine isa
bet vaki olmuş ve gemide yangın çıkmış
tır. Rıhtımlara ve antrepolara tam isabet
ler vaki olmuştur. DUı;ıman tayyare dafl 
toplarından biri mitralyöz ateşiyle sus -
mıya mecbur edilmiştir. BUtUıı tayyarele
rimiz Uslerlne dönmllşlerdlr. 

Afrika harekatı 
Kahire, 28 a.a. - Kahlre'dekl ingiliz; umu

nıl kararı_ı:Ahının tebllğlı Bardla'y:ı muhasara 
eden kuveUerlmlıln tahşldatı fasılasız; devam 
etmektedir. Top~muz ltalyan gamltonunu 
nıütcmadlyen tacla etmektedir. 

Araziyi, şark istikametine doğru tcmlr: -
leınek lc;ln müteharrik müfrezelerimiz tara
fından yapılan hareket devam etmektedir. 

Gıırp ç!ililndekl harekAtın başlangıcın -
dıınberl bugüne kadBT tAdat edilebilen esir
lerin yekQnu 88.l 1' kişiye halik olmnktndır. 
Bunların 2-& .8~:1 ini ırkan ftalyan olan su -
baylar, kOçUk subaylar ve askerler te~kll et
mektedir. 

Dardln'nın cenubunda yeniden dört top 
lltlnam edilmiştir. 

Sudan Te Kenya cephesinde faal devriye 
hareketleri olmuştur. 

Afrika'da hava harekatı 
Kahire, 28 a.a. - Orta Şark lngllJr; hava 

1rnvetlerl umumi karargfihının tebliğlı Dnn, 
garp tölUnde pek az faaliyet olmuş, bazı ke
fil uçuşlan yapılmıştır. Avcılanmız devriye 
uçuşlan :yapmışlarsa da hlc; bir dOşmnn tay
yaresine hücum etmemişlerdir. 

Şarki ltalyan Afrlknsında, bombardıman 
tayyarelerlmlı Assab üzerine bir akın yap -
mışlardır. Erıalı: Te mühimmat depolım ile 
bllyülı: nakliye vasıtalan depolarına bomba
lar atılmıştırı 

Kuaala - Abderat mıntakasında bir Ro -
de:ıya ta:rrarc filosu düşman mevzilerine 
hombalar n mltralyöElerle hücum etmJşUr. 

Bombalar hedef ittihaz edilen sııhnya dUş

mOŞttlr. İnsan sayiatı ile huann tam dere
cesi malılm defildlr. 

üslerine 
HÜCUM 
( Başı 1 incı sayfada ) 

tinin istihbarat servisi bildiriyor ı 

İngiliz bombardıı;nan tayyarelerinin Al. 
manya'da ve alman işgali altındaki arazide 
vukua getirdiği haııarlar hakkında bu ba

san gözleriyle görenlerin haftalık rapor
ları çok sarihtir. Bu raporlar, tahmini ol
maktan çok uzaktır ve binaların temelleri
ne kadar yıkıldığını ve büyük yangınların 
çıktığını görmüş olnn kimselerden gelmek· 
tedir. 

Doklara ve ticaret gemilerine karşı ya
pılan hücumları bahis mevzuu eden ve Hav 

(Başı 1 inci •avfad:1) 
tısadt kanunlara aykın mıdır! Harbin ilk 
ayı içinde (eylUI 1939) "itba/At programı
mızın., fevkalAde ehemlyeU üzerinde dur
muştuk. Bugün bir adım daha. ileri atarak 
"ithalat s~kulceyş plammızın,. tıı.nzlmlnl 
dlllyeceğlz.. İthalAtın da ııtrateJlsl olur 
mu? Dünya ticaretinin bir makine intiza
mı ile lcıledlğl devrede,lstenllen yerden, is
tenilen malı, lııtenllen zamanda, istenilen 
ııekllde getirtmek; bedelini istenilen ban
kadan istenilen dövtzle ödemek lmktuıı 
olduğu :zaman böyle bir tAblr akla bile 
gelmez.. fakat bugUıı elbette olur •• MeselA, 
almanların 1ngillz abluka c;emberlne kareı 
müessir bir tarzda mUcadele edebilmek 
için tatbik ettikleri "dış ticaret plim,. bir 
itbalit sevkulceyş planı., değil midir? 
Muhterem okuyuculanmıza, lngillz runl -
rallerlnden (M. W. W. P. Consett) fn Al -

siyasetinde hi~bir 

değiıiklik yok 
Cenevre; 28. a.a. - (D. N. B.) ı 

Clerrnont - Ferrand'da çıkan · (Lc Temps) 
gazeteıi, Sovyetler Birllği'nin vaziyeti halı: 
kında yazdıiı bir makalede eıo:climle diyor 
ki : 

" Sovyetler Blrliği'nln mihver devletle-
rincı ka("lı siyaseti, muhaıematın başlagı -
cındanberl değişmemiştir. 

" Sovyet • japon münasebetlerine gelin-
ce, bu iki memleket arasındaki m!inasebet
ler ılmdilik yeni bir terakki kaydetmişe 

benzememekle beraber, arada mevcut ger
ginlik nzalmtş bulunmaktadır. 

re'dan alınan bir rapor diyor ki : 
" İki hafta mütemadiyen, İngiliz bom • 

bardımıın tayyareleri, şehrin üzerinden hiç 
eksik olmamıştır. Bu müddet zarfında bil-

maııya'nın gec;en harpte lthaltltta bulunn.- " Diğer taraftan Sovyetler Birliği'nin 
bilmek için hazırlayıp tatbikine c;alııtığı İngiltere'ye karşI olan emniyetsizliği de -
pltlnlar hakkında ııarih bir fikir veren de- vam etmektedir ve İngiltere'nin Moskova 
ğerll kitabını tavsiye ederiz. büyük elçisi Sir Stafford Cripps bu vazi. 

hassa bir gece. bombardımanlar fevklilde İthatrıt plftnımızda en mühim mevkii yette bir değişiklik vücuda getirmeğe mu-
şiddetli olmuştur. O gece, durmadan de - mlltte!iklmlz İngiltere ile olan ticari mü- vaffak olamamtştır. 
vam eden bombardımanlar altında sekiz sa- nasebctlerlmlz i§gnl edecektir. TUrklye'nln 

ihtiyacı olan stokların tesisinde mUttefl -
at stğınaklarda kaldık. Çıkan yangınlar, klmlzln de yüksek menfaati vnrdır. 
Heroult'da hangarlara sirayet etti ve bu Bugün devletin bizzat (stok) yapması, 
suretle bilyüyen muazzam yangın, beş saat on beş aylık denemelerden sonra, artık ka- kova arasındaki münasebetlerde gercinli
ııilrdü. Gece olur olmu, herkes, hatta al- ti bir zaruret haline gelmiş bulunuyor. ğin izalesinin, Amerika ile Japonya ara -
man askerleri dahi, stğınaklara girmekte- DevleUn emre tuntıde kıldığı kredilerle, sındaki mUnasebetlerin bazı l'ndişeler tev
dir. .. devletin açtırdığı akredltlflerle temin edl- !it ettiği bir zamana rastlamast nazarı tlik-

Bu vnziyetle alfikadar olarak şu cihet de len, Ustellk devletin mübayaa mUzakcre - kati calibtir. 

" Sovyet • Amerikan münasebetleri ise, 
büyük bir karşthklı itimat geldiği hissiyatı 
hakim bulunmaktadır. Vaşington ile Mos-

tebarilz etti rilmektedir ki, fransız (Petit sini de ll3tllne aldığı lthalfıt eşyasının son- " Japonların, Uzakşark'ta vukua gelebi
Journal) gazetesi, iO bin almanın Hıwre rnd'ln lhtlkl\.r mevzuu olmasına nasıl ta- lecek hadiselerle alakadar olarak, Rus un. 
dan çıkanldığını, Kleber kışlasının ciddi hıunmUl edllt'blllr? OlgUn bir siyasi ter- surunu nazarı dikkate almaları pek tabii • 

• . blyenln bir kat daha değerlendirdiği sağ-
hasara uğradığını, petrol depoları ıle bır' lam muhakemeli, azimli Ticaret Vekilimi- dir. 
mühimmat trentnin tahrip edildiğini yaz. :ı:ln . devletin stok politikasını muvaffak!- " Sovyetler de, Amerika Birleşik Dev • 
dığı için kapatılmıştır. yelle yUrllteceğlne eminiz. Mlll! mllda!aa- !etlerinin Pasifik'teki muazzam sillihlan -

(Berliner Börsen Zeitung) un bir mil-
yona yakın çocuğun tahliyesi işini 't glizel 
bir sosyal eser .. olarak tavsif etmesi de 
bombardıman edilen mıntakalarda ne gibi 

mızın, halkımızın zanırt lhtlyac;lannı kar
şılnmnğa nıAtuf olan bu mesaisinde mali
yemiz kendisine candan muzaheret göste
recektir. Tablt zamanlarda, maliyenin, 

şeraitin hüküm silrdüğünü göstermektedir. murakabesini yaparlten, !ren rolUnU oy -
Alman gazetesi, teşrinisaninin ortalarına naması pek tabltdlr. Fakat, fevkalt\de za -

mantarda, mUcadele demlerinde esas gaye
doiru, bu nna kadar bu mmtakalardan 850 lerlmlze hizmet etmek, bunların tahakku
b!n çocuğun ve Berlln ve Hamburg'dan da 
220 bin çocuğun tahliye edilmiş olduğunu 
bildirmekte idi. 

Diier taraftan alınan başka bir rapor da 
şöyle demektedir : 

" Aksi intiba verilmek üzere yapılan bÜ· 
tün gayretlere raı;men. Almanya'da hemen 
herkes, ingiliz bombardımanlarının büyük 

kunu - mali muraka'öenın tormıı.lltesl yU
zünden - g!:'clktlrmemek vatanı bir borc;
tur. Bu harpten evel ve inglllz harbiye na
zırlığını bir mllddet ifa etmiş olan Duff 
Cooper bir yazısında, lngUlz maliyesinin 
lstemlyert'k, Rırt anane icabı, si!IUılanma 

hazırlıklarını nıısıl geclkUrmlş olduğunu 
yana. yakıla anlatır .. 

masının aksülamellcrini yakından takip ey. 
lemektedirler . ., 

• 
Devlet Demiryollarmda 

Bize verilen malfimata göre Devlet 
Demiryolları Umum Müdiirlüğü hal
kın gösterdiği rağbet dolayısiyle yol
culara kolaylık olmak üzere 31/12/ 
1940 tarihinden itibaren : 

Almanya 

Fransayı 

istilaya 

hazırlanıyor 
(Başı 1 inci sayfada) 

lcr cereyan edebileceği söylenmekle iktifa 
edilrnl'ktedir. 

Bu mahflllerdc hllklm olan kanaate glire 
Petaln, neticesi ne olursa olsun alman talep
lerini kabul etmlyecektlr. 

Diğer taraftan Fas'a ve Tunus'a sevke -
dilmek u~re fransu: kıtıılıınnın Marsllya' • 
dan vııpura lrkllp edildiğine dair verilen ha
berler burada te)it edilmektedir. 

Alınan diğer halıcrlerc göre fransız. tay -
yardf'rl ve denh:allılıırı şimali Afrlka'ya ha
reket etmiştir. 

Alman talepleri hakkında 
Londra'dan gelen malumat 

Londra, 28 a.a. - .ı\lıııanya'nııı \'ichy 
hilkilrnetlncleıı bnzı hususi tıılcplercle bulu -
nm•ağı I.nndra'ıln resmen tryit edilmemek -
tedlr. 

Ho~1er'ln dlplomaUk muhabiri diyor ki: 
Olrk11ç nydır Almanya Vichy'ye karşı tat -

blk t-ttiğl usul, mlldnhnle ile tehdidi münave
be suretiyle kullnnnınk idi. Bu sıradn alnıan
ların ınücl:ıhaneclr.n ziyade tehdidi J ııptıkln

rı unl ışılmnktadır. Bu tehditlerle alınanlll -
rın ne elde etmek Umlt ettikleri hakkında 

trfı;lrler mııhtellftlr. Son r;amanlıırda fran -
sır.lnrın ) eni tnvlder vermek hususuncln hil
> ük lılr tchalllk gllstermcnılş olmalnrı ve mil· 
tarc•ke rı ı unlıcclcsi hilkilınlcrine istinaden al· 
ııınnlıırın talep etııılyc hak!Bn olmıyan haıı 

talepler! rcılılı·tnıeleri alman liderlerini şa -
~ırtınış olıılıilir. 

sıhatından hayret etmekte ve herhangi bir üslerine dönmüş -
ılvil hedefe isabet vaki olursa, bunun bir 

Gedoreff clvannda, bir cenubt Afrika 
tayyare filosuna mensup muharebe tayyare
leri iki, Cr. 42 tayyaresinin önüne çıkarak 

bunlardan birini alCTler ic;lnde dilşllrmüş -
lcrdlr. 

Botun tayyarelerlmb 
lerdtr. 

HUkllmetımlz, stok politikasında, am • 
bar, depo teşkili.tına hususi bir ehemiyet 
atfetmektedir. Silo, ambar hattA soğuk ha
va tesisatı bu politikanın tatbikat vaeıta
landır. Almanlar, bu harbe hıızırlanırken, 
(800.000) metre mlkAbı frigorifik t"slsat 
ı~asına başladılar. Ve bu makııatıa yUz 
elll mllyon mark masrafı g1Sze aldılar. 

Ankdra - Zonguldak arasında mü -
tekabilen haftada iki defa işliyen ya
taklı ve yemekli vagonların, Ankara
dan salı günleri, Zonguldaktan çar
şamba günleri hareket edecek mun -
zam bir sefer illivesiyle haftada üçe 
çıkarılmasına ve Haydarpaşa - İsken
derun arasında haftada iki defa ya -
taklı vagonlarla birlikte işliyen mü -
tekabil furgon servisinin de kaldırıla
rak yerine lokantalı vagon servisinin 
konulmasına karar vermiş bulunmak
tadır. 

1,(lnclra'da işaret eılilcliğlne glıre alman 
propngııntlnsının şayanı dikkat vasfı hir hat
taılır kcndlııe mnlısus yeni bir hnttı hareket 
takip etmiş olmasıdır. ı\ iman propaganclası· 
na göre Fransa'<l:ı )iyert'k ınaılclelerl ve sa
ir levazımın fıkdanı Vkhy hüküıııetl tara • 
fından knstcn yapılan bir manena ndlce -
sinde hasıl olmaktadır. Almanya i~gnl altın· 
dn bulunan Frnns:ı'dnkl ordusu için lcabeden 
levazımın hemen ht'psinl Alnıanya'dan tedn
rlk etrncktl' olduğunu iddia edi~·or. Halbuki 
bu lc1dia hAdisata tnnıamen mugnyirdlr. Jltu
hrıkknk olun Almnnya'nın Fransa"yı nıilınkUn 
olrın bir silrnltt' lsti~mar etmekte olduğudur. 
1\ Jıııanlnr lşgııl mnsrnfı nnıııı altında Yichy 
htlklıınetlne seıwcle yUz milyon lngillr: llrnsı 

glhl ıııııazznın mtblllğlar ödettircliklf'rinclen 
lııışkn frıınsızlnrın ınUbrt'rn ihtiyacı olan gı

da ınncldelerlnl Te levazımını da Franııa'dan 
Almanya'yıı nn klt'tmektl'dirler. 

İstila üslerine karşı 
Londra, 28 LL - İngllh: hava nezare

ti teblltt ı DUn rece bombardıman tayyare
lerlml• Cherurı H Lorlent'da doklar el -
•anııdaki hedeflere ve Bordeaux'da Foo -
Jtevuıtt tan'aH meydanına hUoum etmıı -
lerdlr. 

Lorlent'd& lenıım depolan, kı§lalar, 

havuzlar ve bir elektrik fabrikası bom
bardıman edilmiştir. Cherurg'da doklar 
bombardıman edilmlettr. 

Bordeaux'da fena hava şartları dolayı • 
etyle hedefler mUşkUIAtıa ta:>1n edilmişse 
de bombaların hanrarlar boyunca patladı· 
tı g!SrillmUştür. 

Salnt İnglebert tayyare meydanlyle 
Salnt Nualre ıeml ID1aat .tczgAhları da 
bombardıman edllmietlr. 

DU,man sularına mayn d!lkUlmeslne dc
•am edllmtıwır. BUt11D bu harekete itıtlrtık 
eden t.ayyarelerfmizden ikisi UssUııe dön
ıneml ştır. 

1 ngiltere üzerinde 
Lond ra; 28. a.a. - İngiliz ha va nezare

tinin teblifi : 
Diin akıam. gilneşin batmasından biraz 

ıonra, düşman bombardıman tayyareleri, 
Londra'ya hücum etmişlerdir. Dört saat 
kadar ıilren bu hUcum esnasında, paytaht 
lizerine birçok bambalar atılmıştır. 

lnglltere'nin eark mıntakası ve cenubu· 
ıarkt mıntakası ile cenup sllhlllndc bir 

nokta Uzerlnde birkaç bomba atılmıştır. 

Bir mikdar ölü ve bir mikdar yaralı var
dır. Birçok ev tahrip edilmiş ve yahut ha· 
aara uğramıştır. Birçok yangınlar çıkmış, 
fakat bu yangınlarla süratle ve müess ir blr 
ıurette meşgul olunll}uştur. Yangınların 

bilyük bir kısmı, d3ha hücum devam eder
ken söndürülmüştür. 

İtalyan tebliği 
İtalya'da bir mahal, 28 a.a İtalyıın 

orduları umumı karargll.hının 204 numa
ralı tebliği : 

Blngazl bududu nuntaJuısındn Bnrdln 
cephesinde topc;u faaliyeti olmuştur. 

Hııva kuvetlerlnln yardımiyle yapılan 

bir hareket esnasında' seri kollarımızdan 
biri düşmanın bir makineli mUfrezslnl tah· 
rip etmltı ve mUrettebatını esir almıştır. 

Deniz cUzUtftmlanmızdan biri ımhll bo
yundaki zırhlı mUfrezlere karşı top ateşi 
ac;arak düşmanın kuveUerinl dağ'ıtmıtı ve 
mot!SrlU topları suııturmuştur. 

tesadilf te:ıkil ettiğinden emin bulunmak-
tadır. ,. 

Bir haftalık bilanço 
Londra, 28 a.a. - Londra aalAhlyettar 

malıtlllerinden 6ğrenlldlğine g6re 27 kA -
nunuevel sabahı oafakla biten hatta 1c;lnde 
- noeı gUnU ve noele takaddüm eden gUıı 
haı1c - lnglllz hava kuveUerf ıstllA 11-
manlartyle ticaret gemilerine 23, petrol 
tesısatıyle fabrikalara 8, nehir, liman ve 
doklanna 4, sair fabrika, demlryolu ve 
emtia garları gibi hedeflere 9 hücum yap
mı11Iardır. Bunlardan bnoka tayyare mey
danlarına karşı da blrc;ok hUcumlar yapıl -
mıştır. HUcum edilen mUhlm hedefler ara
sında Berlln, Venedlk clvannda Porto 
Marghcre, Ludvlgshafen, Oslo - Bergen 
demlryolu, Dunkerk, Fleesllngne ve Grls
nez burnu vardır. Bu genle harekAta f§t1-
rAk eden fnglllz tayyarelerlnden dördU Ua
lerfne dönmem!gtlr. 

Macar ziraat nazırı 
Teleki'nin istifası 

Budapeşte, 28 a.a. - (Haviis): Zira· 
at nazırı B. Micbel Teleki'nin istifası 
siyasi mahfillerde katiyen bir dahili 
siyaset meselesi olarak telakki edil -
memektedir. 

Hükümet partisinin bir mebusu o
lan Michel Teleki mihver devletleriy
le i~tisadi münasebetlerin derinle:! -
tirilmesini terviç etmi~ ve Berlin ve 
P ma'ya müteaddit defalar resmi va
. =fe ile gönderilmiştir. 

s·r İtalyan go,.etecisinin 

yaptığı anket neticesi 
Boenos • Ai res; 28. a.a. - (Stefanl) : 
(Na cion) gazetesinin Va$İngton muha • 

biri yaztyor : 
" Gazeteciler, tüccarlar ve işçiler ara. 

sında yaptığım şahsi tahkikat şu neticeyi 
vermiştir ki, Amerikalıların yüzde 30 u A
merika'nın harbe girmesi lehinde, yüzde 50 

si bunun aleyhindedir. Yüzde 20 si de B. 

Ruzvelt'in Amerika'yı harbe sürükleme • 
sinden endişe etmektedir ... 

İran' da beş sınıf 

askere çağrıldı 
Tahran; 28. a.a. - (D. N. B.) : 

Neşredilen bir irade ile ve harbiye nazı
rının tekl ifi üzerine nazırlar meclisince 

- Acaba fiyat murakabesine ait olan 
kanun maddesi Jktıudl kanunlara aykırı 

mıdır.! 

TUrklye"de, fiyatlar, birdenbire donup 
taş kesllstn, bir santimlik hareket göster
mesin! diye kestirip atan yok! .. BllAkis, 
bu madde tfyat unsurlarını objekUf, rea
list ve mUfredatlı bir tahllle tAbl tutmağı 
istihdaf ediyor. Eğer, maliyet !!yatların -
dakl tabii teretfU fiyatın da yUkselmesl
nl istilzam ediyorsa bu fktısad! hMiseyl 
olduğu gibi kabul ediyor. Kabul edemedi· 
ğl ıey, kAr ve kazano payının lndt bir tarz
da, mlltemııdlyen arttınlmağa kalkı,,ılma
sıdır. Bir harp içinde, fiyatların nlsbt bir 
tereftU ııeyrl takip etmesine ıaşılmaz. Fi -
yatların, bllbll.'lsa lthalAt eşyası fiyatları -
nın mUnhanlnln bazı basamaklarına yavaş 
vavaş c;ıkmruıı hiç bir kimsenin turazını 
mucip olmaz. Fakat gürültüye getirip 
merdı"veni bırakarak asansöre atlamağa 

cüret ederse o zaman vaziyet dt>ğişir! •• Her 
halde, ciddi ve mı bir fiyat murakabesini 
başarabilmek için esaslı, kudretli, geniş 

kadrolu bir teşkilfita ihtiyaç mutlaktır. 

Diğer memleketlerin tecrllbelcrinl hlc; bir 
zaman lstıhtaf etmek şıarımı:ı: dellildlr. Bu 
meyıı.ndıı.. pu mevzuda almanların muvaffa. 
klyC'tl mUnnkasa götürme7.. Alman teşkl • 
ıa.tçılığı, hiç şllplıe yok ki fiyat murakabe
si işı'nde yUksrk bir kabiliyet g1Sstermlş -
Ur. En ıışa~ı altı senedenberl muazzam bir 
kndro halinde c;alışmaktadır. KANAA
TİMCE, AL IAN HARP FİNANSMA· 
NININ Şf~mfYE KADAR MUV AFFA
KİYETİNİ TEMİN ETMİŞ OLAN ASIL 
HAKfKf AVİT,t. FfYAT KONTROLÜ· 
NtlN F!Lt VE CİDDf OLARAK BAŞA
RJI,ABİLMİŞ OLMASINDA ARA.MA
LIDIR. 

Fiyat murakabcslnl muhakkak temin 
edeceğiz. Bu hususta hiç blr fcdaktırlık -
tan çeklnmlyeccğlz. ÇilnkU eğer bunu te
min edemezsek, bütUn mücadele sistemi
miz. bundan çok zarar g8r!:'ct'kUr. 

iSTiHSAL POLiTiKAMIZ iktısadi 

kı.nunlars aykırı mıdır? Sınat lstlhsalde, 
sessiz, sndaııız, ciddi ve devamlı emekler 
s:ırtedlyoruz. Mütteflldmlz İngllterc'den, 

bu hususta, daha geniş, daha şümullll bir 
el birliği beldemek hakkımızdır. TUrklyc'
nln lktısadt mukavemetinin anışında nıUt
teflklmlzin de yUksck menfaat. vardır. 

Uzak ıJenlzlcr ötesinde, domlyonlarda, 
Hlndlstıuı'da yUkselen muazzam harp sa
nayllne alt havadisleri takip ed!:'rken, fi -
kir tedaisiyle dUşUncclerfmlz derhal TUrk
İnglllz sınat teşriki mesaisine teveccüh 
rdlyor. 

temin edecek atoklıı.rııı vücuda getir11mesl 
hakkındaki karar, diyebiliriz ki, mıııı mü
dafaa ekonomist bakımından bizi en çok 
ııevindlrcn tC'dblr olmuştur. Koordinasyon 
hayırlı semerelerini organik bir tnn:da, 
uıı bu mevzuda verecektir. Bundan ba.,ka 
çıkar yol, emplyetll tedbir yoktur. Geçen 
umumi harbe, liberal bir iktısat zihniyeti
nin oamplyonu olarak giren Fransa'nın 
hAdlııelertn zoru karııısında 81 tenımuz ve 
80 lklnclteıırın 1917 tarihli kararnıımeler
le vUouda getirdiği "d~let iaşe tqkilitı· 
nr., hatırlamamak elden gelmez. Nakil va· 
sıtalarının bsoka hizmetlerde kullanılma
sına zaruret huıl olduğU bir zamanda, 
devletin kuracntı mllbayaa teşklldtının 
!Uzumu bir kat daha iyi kavranır. Harbi -
umumlnln rezllAne vagon hatıralarının 

hortlamasına da meydan verilmemi§ olu -
nur. MUnakaUlt sistemimizle bUtUn diğer 
lktıııadı oubcleiimlz arasında temin edile-
cek daim! IUıenk, irtibat, temrin, nice dert
lerimize deva bulabilir. 

!'!Uldsa, bUtUn icraat ve harektıtımıza, 
bUtUn d~üncelerlmlzo, en geniş ve ııU
mullü mAnaslyle, milli müdafaa ve harp 
ekonomisi zaruretleri htıklmdlr. Bu gnye
yl gerek doğrudan doğruya, gerek dola
yıslyle fayd:ılı telO.kkl edllcmlyecek hC'r
hangl bir teşcbbUs lltinci, üçUncü plAııa 
gcc;mek nıccburtyetındcdlr. Şu kadar ki 
Türkiye CUmhurlyetınln mUdııfna ve harp 
ekonomisi zihniyetiyle Osmanlı İmparn 
torluğUnun umum! h:ırp lc;indekl ''Levnzı· 
matı Umumiye Reisi,. isnınll Hakkı Pa • 
ışn.nın konsepslyonlan arasında Oltyanus
lar vnrdır. BugUıı, harp ekonomisi bakı
mından memleket lktıeadlyatının sevk ve 
idaresi Büyük Millet Meclisine karşı me -
suı olan hUkUmete aittir. Ordularımızın 

her tUr!U madde, malzeme, tesis ihtiyaç • 
!arını vaktinde, zamanında tatmin etmek 
vazifesi ona terettUp etmektedir. Yirmi 
altı sene evelk! zihniyet ile bugilnkU idari 
ve siyasi zihniyet arasındaki fark her cl
hetçe gllğsUmllzU kabartacak mahiyette
dir. Bir an lc;ln, 1914 - 1!)18 fııclıısını ha
tırlıyalım. Bir tarafta, bedelini !Sdcmeğe 

lUzum g6rmeden her rnstgeldlğlne. her 
bulabildiğine vaziyet eden, ipekli kadın 
çoraplarından şamp:ınynya kadar heps ini 
ihtiyaç listesinde addeden bir "Levazıma

tı Umumiye DiJı.tatörlüğü/.,.. Diğer taraf
ta, vatanperverliğinden hlc; bir vakit §Up
he edllemlyecek olan ve bugün artık tari
he kanamış bulunan gayri mesul bir siyası 
teşekkUliln beş on klıılyl zengin etmekle 
mıııı lktısadın temellerini attığını sanan 

Fransız Fas'r umumi vfilisi 
Mareşal Petain'le görüştü 
Tanca; s8. a.a. - Fransız Fas'ı umumi 

valisi ıeneral Nogues, Petaln hükilmetlyle 
müzakerelerde bulundulı:taıı aonra tekrar 
Rabat'a dönmUştUr. 

Dahili kabine 
Bern; 28. a.a. - (La Suisse) gazetesinin 

öğrendiğine ıöre, mareşal Petain hariciye 
nazırı B. Flandin, harbiye nazırı general 
Huntziger ve bahriye nazın amiral Dar -
lan'dan mürekkep mahdut bir dahiıt kabine 
teşkil etmek niyetinde bulunmaktadır. 

B. Leval'in temasları 
Paris; ıı8. a.a. - (D. N. B.) : 
HAien Pariıı'te bulunmakta olan aabık 

franıız başvekil muavini B. Lava!, işgal 

altındaki fransız arazisindeki fransır mil-

messlli B. de Brinon ile uzun ıörüşmeler. 
de bulunmuştur. 

Cebelüffankta dü~ürülen 

tayyarede kimler vardı ! 
Cenevre, 28 a.a. - Dün, D.N.B. a

jansı tarafından neşredilen ve henüz 
teyit edilmiyen şayialara göre için
de Vichy rejiminin iki nafiz şahsi
yeti bulunan bir tayyarenin fransız 
Fasından gelirken Cebelüttarık'taki 
ingiliz tayyare dafi topları tarafın -
dan düşürüldüğüne dair bulunan ha
ber hakkında Vichy mahfilleri, İs
panyol menbalarına atfen bu tayya
renin general de Gaulle taraftarları
nı hamil bulunduğunu ve bunların 
Cebelüttarık'a inmeğe çalışırken dü
§Ürüldüklerini bildirmektedir. 

Yugoslavya'da şiddetli .far 
fırtmalan var 

Belgrad, 28 a.a. - Yugoslavyanın 
muhtelif mıntakalarında fırtınalar ol-
duğu öğrenilmiştir. Fırtınalardan son
ra cenubi Sırbistan'da yağan karlar 
yüzünden bir çok yerlerde münakalat 
durmuştur. Kışova, Debar, Atuga, ve 
!?arbi Makcdonya'da olan şehirler ile 
memleketin sair kısımları arasında 
yalnız telefon irtibatı vardır. İcap et
ti:i takdirde yugoslav askeri tayya -
releri bu şehirlere ve civar köylere 
iHiç ve tuz paketleri atacaklardır. 

('-_R_A _D _Y o_) 
T'URKİYE 

(Radyo Dlfllzyon Postaları) 
TÜRKİYE ANKARA 

Radyosu P.adyoau 

16.S m. 
- Dalga uzıınluğU 

182 Kca./120 Kw. 
81.7 m. 946~ Kes./ ro Kw. T. A. P. 

19.47 m. 1Cil9~ Kes./ 20 Kw. T. A. Q. 

PAZAR : 29. XII. 1940 
9.00 Program ve memleket ıaat ayan, 
9.03 Ajans Haberleri, 
g.18 MUzilı: : Marşlar ve Hafif parçalar 

(Pi.), 
9-45/10.00 Ev kadını - Yemek listesi, 

12.30 Program ve memleket aaat ayan, 
12.33 Müzik : Saz eserleri, 
12.50 Ajanw Haberleri, 
13.05 Müzik : Şarkı ve türkiller, 
13.25/14.30 Milzik : Radyo Salon Or.keıı. 

18.00 

18.03 

18.50 

rası (Vlolonlst Necip Aşkın idare • 
eindcı) : 
ı-Kutsch : Çigan fantezisi, 
2- Vidor : Serenad, 
3- Richnrtz : Baharda bir ffft 
(Uvertilr), 
4- Rangström : Yaz şarkıları, 
5- Leopold : İspanyol halk havala. 
rı Uzerine fantezi, 

6- Herold : Zampa operasının u .. 
vertürU, 
7- Sköld : Yaz, 
8- Siede : Nidia (Entennczzo), 
Program ve memleket saat ayan, 
Müzik : Radyo Caz Orkestrası (İb
rahim Özgilr idaresinde), 
Müzik : Fasıl Heyeti, 

19.30 Memleket saat ayan, ve Ajans Ha-
berleri, 

19.45 Müzik : Dilğlin türküleri, 
:ıo.oo Müzik : Oyun havaları, 
:ıo,r5 Müzik : Sinema sesi (Pi.), 
20.30 KONUŞMA. 
20.45 Müzik : Şarkılar, 
21.15 KONUŞMA. 

2ı.30 Müzik : Şehrnzad (Senfonik PoemJ 
R. Korsakov (Pl.), 

22.50 

Memleket saat ayarı, Ajans Haber
leri, ve Ajans Spor Servisi, 
Danı Müziği (Pl.), 

23.25/23.30 Yarınki Program ve Kapanı1o 

• 

Haf yanlara göre 
İngilizlerin tayyare 

zayiatı lahminlerl 
Roma, 28 a.a. - D.N.B. bildlrfyorr 

Messagero gazetesi italyan ve dilf • 
man askeri tayyarelerinin mecmu za
yiatı hakkında verdiği malftmatta 26 
kıınunuevele kadar 705 dilşman tayya
resinin muhakkak surette dilşUrillmli:, 
veya yerde tahrip edilmiş olduğunu 
ve 189 tayyarenin de düşmilş olduk
ları tahmin edildiğini kaydeylemek
te ve buna mukabil İtalyan zayiatının 
291 tayyareden ibaret olduğunu yaz. 
maktadır. 

Bir kamyon alınacak 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel Merkezinden: 
Yeni veya az kullanılmış uzun şa -

seli bir kamyon alınacaktır. Satmak 
istiyenlerin kurum ~uhasebe müdür
lüğüne müracaatları. 5190 

SONGÜN--.._ 

ULUS Sinemasında 
l<.ılıciyle bir tarih yazan •• 
Kudretiyle bir devir yaratan •• 
Cesaretiyle zaferler kazandı-
ran .. 

Vatan kurtaran 
arslan 

Yeni TÜRKÇE Kopyeıi 
Dünya ainemacılrğmm e§&İz, 
rakipsiz filmi .• Su gibi milyon
lar akıtılan cihan faheseri .• 

Baş Rollerde 

EROL FLYNN 
Olivia de Havilland 

AYRICA: Tayyare ile gelen 
harp jurnali 

Seanslar: 14.30 - 16.30 - 18.30 
ve 21 de 

10 • 12 ucur: matinelerinde 

Vatan Kurtaran Arslan 
Telefon: 6294 

Otln gUndUz ve evelkl gece bombardı 
man tayyare-lertmlz dllşmanın bir ileri Os· 
aUnll ve makineli vesaitini mllesslr ho.rc
kellerl altında tutmeğa d!'vam etmişler 
dlr. Avcı tayynrelerlmtz.. dU.,manın avcı 

tayyarelerlyle şiddetli muharebeler yap 
mııtır. 

kabul edilen karar mucibince, 1907, 1910, 

lgı:ı. 1914 ve 1!)16 ihtiyatları bir ay talim 
gornıek Ur.ere 2:z mart ıg4ı için silli.h altı
na çağırılmışlardır. 

Harp içinde, zira1 istibsalimiz. sistemli 
l ;~ şekildt> ır1AT{fNEI,EŞTIRMEK poH· 
tıknm !ktıımdt kanunlara aylnrı mıdır! 

iptidai ve zavallı zihniyeti!. Bu zihniyetle, 
"Milli Şirketler .. namı altında ve umumı 
sefalet ortnsındn sahneye vazcyledlğl lk. 
tısadı orta oyunu! .. 

.,,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ - ~~ 

'l'ayyarclerlml7.clen biri Akdenlzd" 5000 
tonluk bir vapuru torpllllyerek batırmış 
tır. 

Ceman dü.,manın bı>ş avcı tayyaresi dil· 
ıtlrlllmüştUr. Bombardıman tıı.yyarelcri

mlıo:dcn biri dlinmnr• lştlr. 

Yunan cephesinde dUşmanın tarruzla
n tlddeUI mukabil taarruzlarımızla geri 
pUskUrtUlmUotUr. Esirler ve otomatik el -
JAhlar alınmııtır. 

Zlraı lstlhsallmlzl arttırmak makım· 
dlyle, k8ylllmüzUn mlikul ve baklı kazanc; 
isteğini. ekim mı>vslmlııden çok evel, dllha 

yolların iltisak noktalarına taarruz et- mııhsul satışa çıkttrılırken müsait tlynt-
mlşlerdlr. hırla tatmin etmek siyaseti lktısadt ka· 

DUş"Tl ının Pr veze deniz Ussünc taar nunlara mUna!I midir? KöylilmUzün lhtl· 
ruz edilmiş ve demirli bulunan vapurlara yacı ol:an zaruri madde ve malzPmenln fi 
tam ıs:ıb tıer kaydolunmu~tur. yatlarında yukarıda zikredilen ka.zaııcı 

AUAntlk'te denlzaltılanmızdan biri yutacak bir tlyat artı§ına mani olmıya 

Hayır. Tarih tokerrUr etmlyecektır. Bu 
acıklı fasıllar ebediyen kapanmıştır. Halk 
nlidı Hüyük lnönü, b:ılkın içinde. h:ılk 
için bütUn mevcudiyetini, hayatını, sıha

------------
tını vakfederek c;ahşmaktadır. Onun etra
fında, manevi granitten bir milli birlik 
teşkil ediyoruz. Saadetimiz de. ıstırabımız : 

------

Daktilo alınacak 
TÜRKiYE COMHURIYET MERKEZ BANKASINDAN: 
İdare merkezimizde ve Ankara şubemizde çalıştırılmak üzere dak

tilografiye hakkiyle vakıf Bayanlar arasında yapılacak müsabaka 
imtihaniyle lüzumu kadar daktilo alınacaktır. 

----------------------
Bombardıman ve avcı tayyarelerimiz -

deıı mUrekkep filolar kıtalara, tesisata ve 

dönmemiştir. l çalışmak lktısadı zihniyete uygun dlltımez 
Şarkı Afrlka'da kayda değer bir şey mi 1 

da mll§terekUr. l -
Hüseyin SAMİ -

Urfa :M:ebu.u ,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr' 

2/1/1941 tarihinde yapılacak olan imtihana girmek istiyenlerin 
İdare Merkezimizde memurin servisine müracaatları lüzumu il!n 
olunur. 5162 -

yoktur. Ordularımızın ve halkımızın 1qestnı 
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Aziz yurt topraklarımızm mahıulitım memleket 
yavnılarma en mükeımnel bir tarzda gıda 

kaynağına çeTiren 

ÇAPA MARKA 
ve onunla beslenen bir yavru , • , 

Yavnılarmızı mutlak ÇAPA M AR K A müstahzaratiyle 
bealeyiniz. En miiJkülpesentleri dahi yegane tatmin eden ve 
bu uğura hayatını vakfeden bir T O R K eaeridir. Ancak 

bilgi ile yetiıtirilen varlığın verim kudreti nisbetto 
daima yükaek netice verir. l,te bu sebepledir ki 

doktorunuzun her bünyeye göre ölçülü 
vesayauru almayı ihmal etmeyiniz. 

lSRARLA: 

ÇAPA MARKA 
MOSTAHZARATINI lSTEYlNlZ. 

HER YERDE VARDIR. 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı11. - ----= -----------
-----------

Makinist alınacak 
Toprak mahsülleri ofisinden : 

Silolarımızda çalıftırılmak üzere ha§ makinist. santral 
makinistleriyle makinist alınacaktır. 

İmtihan 6/1/1941 pazaı"e$i günü öğlerlen sonı;a saat on 
dörtte Ankara' da Umum MüC:ürlük Bincar:1da yapılacaktır. 

Taliplerin imtihan günü sabah saat on-ı kadar yedlerinde 
mevcut bilumum lüzumlu vesaikle bizzat Umum Müdiirlük 
Zat İtleri Şefliğine müracaatlan. (8978) 19008 

---
= --------
-----------

.,lııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl,. 

P .. T. ve Telefon Umum Md. 
dündl maddesindeki ııırtlan haiz olmaları 

ve devlet imtihanına ilk defa ahnacaklarm 

30 y.ışını ıeçcmemit bulunmılan llrrmdır. 

MÜJDE 
Hakiki kmmzı kalkalı 

Methur 

TIKU 
isimli 

KURTULUŞ 
Dolma kalemleri gelmisfir 

Fiyah heT yerde 

450 kuruştur. 8068 

Ben hediyeliğimi intihap ettim. 
Hiç tereddütsüz 

Bir OMEGA saati 
Genel Acentalığı: 

lıtanbul, Kutlu Han No: 1/ 4 
Büyük mağazalarda satılır. 

Tatra için acenta aranryor. 8355 

Telgraf muhabere bilgisi 
olan ilk mektep mezunu 

memur alınacak =
.111111111111111111111111111111111111111!:. 

müsabakaya girmek lstiyeoler 30. 12. 040 
pazartesı aı.1amma kadar 7aınız bir dile<- : Yılbatı ve Bayram için : 

6- Halen idarede müstahdem olanlardan 

P. T. T. Umumi MüdUrlülündea : çe ile ve tdare haricinden cirmelı:: iıtiyen· 

t- 1daremiı milnhıllerine ilk mektep ler de yine mezkilr tarih akşamma kadar 
merunu ve telrraf muhabere bfl&isine va· dilekçe ve evrakı mil•bitelerlJe blrllktc 

kıf olmak üzere ılınacak maıılr veya tic • imtihanların icra olunacağı P. T. T. mer-

GUzel tüy çiçek. kolye. bllezlk. : 
_ broe, yaka. garnitür ve hediyelik dt- E 
: fer eıyalarla partUmörl çeıttlerirnls : 

E: geldl = 
LEYLAK --= retli memurlar i;in milaabıka imtihanı ya- kez mlidürlüklerine müracaat edecekler • : 

pıJacaktır. 

2- Müsabakada muvaffak olanlarm lda· 
renin teklif edeceil yerlerde memuriyet 

kabul etmeleri ıırttır. 
3- Müsabakada muvaffak olanlara 31556 

sayılı kanun hükmüne söre (10) lira ma.aı 

Yeya 40-50 lira ücret •eritecektir. 
4- İdare dahilinden müsabakaya lıtlrlk 

edecek hat baıbakıcı, ba1 müvezzi •e ba. 

lı:ıcı ve müvezzilerin 30 yaıından evel ida
reye lntiıap et.miı olmalan ıarttır, 

S- İdare haricinden milsabakaya c-irmelr: 
ftıtiyenlerle halen idare dahilinde bulunan 

mu.vakkat memur, muvakkat bakıcı ve mü-ı 
•ezzilerin 788 ıayılı memurin kanunun dör .. 

dir. 
7- Müsabaka vlli!.yet P. T. T. merkez 

müdürlüklerinde muhabereden 2. 1. 041 

perşembe g!lııU saat 9 da ve umumi bilgi· 
lerden 3. ı. 941 cuma günü ıaat 9 da yapı· 
lacaktır. (8274) 18253 

Ankara Palas 
Yılbaşı masalan tamamen 

tutulmuştur. Masa sipariti 
hakkında zahmet buyuru! -
maması rica olunur. 5141 

.:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllL!::. -

--- Y cnitehir, Mctrutiyct C. : 
'=iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı,. 

ADLiYE VEKALETi 

Memur alınacak 
Adli.re VekAletincJen ı 

1 - Ceıa •e tevkif e•lcrl umum mUdilr -
IUğtt 1r:adroıunda münhal buluna.o 20 lira aı
lf maaşlı memurJyet Uc 20 lira aslf maa~lı 

memuriyet .-eklleline mUAabaka lnıtlh11.nlyle 

bir memur, bir ınemur vekili alınacaktır. 

2 - Tıııllplertn en aı: orta ınektep meau
nu oJmatan •e memurin kftnununun 4ı üncü 
maddesinde yazılı evıııfı haiz bulunmaları, 

yüksek m(ktep •e ün1verıite talebeıl o)ma-

M. M. V. HaTa Mllltetarbiı 

Ou yafr almecak 
•· •· v, Hu• Sa. Al. J!o. do ı 
1 - 11 ıo. •" 1alı pasarlılda ıatm alt

aealıtrr. Malwnınen ltedıll 19so lira olup 
btf tem!Mt mlk4ın sa& liradır. Puarlıtı 
8/1/941 puuteo! etini! Sllt ıo dı ban aa
tm ırlma komisyonunda yapılacaktır. İdari 
•• fenni fl.rlnameıl her ~ <iileden ıonra 
komlıyonda cörüleblllr. İıteklllerln mu • 
&YJen aUıı YI l&&tte kat! teminat VO kanU• 

nt belseleriyle birlikte komlıyonda bulun .. 
malın. (8971) 18g4g 

Mendil alınacak 
111. 111. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : 
1- Talibi zuhur etmiyen müteahhit nam 

vı heubına 20.000 mendil pazarlık ıurctile 
ıatm almacaktır. Muhammen bedeli 276o 
lira olup kati teminat mikdarı 414 liradır. 
Pııırhiı 4/ı/g4ı cumartesi ctinü. ıaat ıo 

da HV. ıatın alma komiıyonunda yapıla • 
caktır. İdar1, fenni ş11.rtnıu11e ve nlimunC'~i 
her rün öfleden ııonra komisyonda görüle

bilir. İıteklilerin muayyen ıün ve aaatte 
ltatt teminat Te kanuni belı-eleriyJe ko 
misyonda bulunmaları. (8973) 18g50 

Yün çorap alrnacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : 
ı- 2500 çift yün çorap pazarlıkla ıatın 

alınacaktır. Muhammen bedeli ~ooo lira o
lup kati teminat mikdarı 300 liradır. Pa • 

zarhfı 4/ı/9,.1 cumartesi günü saat 11 de 
Hava ıatın alma komisyonunda yapılacak

tır. Şartname evsaf ve nümunesi her gün 
öğleden ıonrı komisyonda ,rörülebilir. İs

teklilerin muayyen eün ve saatte kati te

minat ve kanuni bel&eleriyle komisyonda 

bulunmaları. (8g74) 18951 

Kırpıntı satışı 
M. M. V. Hava. Sa. AI. Ko. dan : 
ı- Talibi zuhur etmiyen bir ton yünlü 

kırpıntı ile iki ton bezle karışık kırpıntı 

paı:ırlıkla ıatrlacaktır. Muhammen bedeli 
390 lira olup katt teminat mikdarı 5g lira

dır. Pazarlığı 2/1/ 941 perşembe rilnü saat 

ıı de hava ıatın alma lıı:omiıyonunda yapı
lacaktır. Kırpıntılar her ıün hava mıntaka 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl!::. - -
: Katranlı şose İnşaatı : 
------

----
-----
---

-----

TÜRKiYE DEMiR VE ÇELiK FABRiKALARI MOES. 
SESESI MODORLOCONDEN: 

1 - TUrklye Demir n Çelik Fabrikaları Milessesesi tarafından 

tehlrde yaptırılacak katranlı ıounın ikinci kısım inşaatı vahidi fi · 
yat eoasiyle ve kapalı zarf uıullyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 78,242.75 liradır. 
3 - Eksiltme evrakı 3.00 lira mukabilinde Ankara'da Sümerbank 

Muamelat Şubesinden, İstanbul'da Sümerbank Şubesinden ve Kara
bük'te Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden alınabi· 
lir. 

4 - Eksiltme 13 / İkincikanun / 1941 pazartesi günü saat 15 te 
Karabük'te Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinde ya -
pılacaktır. 

S - İstekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yapmış olduk
ları bu kabil işlere, bunların bedellerine. hangi bankalarla muamelede 
bulunduklarına, Ticaret Odasında kayıtlı · olduklarına dair vesika • 
!arını koyacaklardır. 

İstekli kendisi yüksek mühendis olmadığı takdirde, teklif evrakı 
meyanında inşaatın fenni cihetlerini deruhte ettiğine dair bir yük
sek müh~ndisin imzalı teahhütnamcsi bulunacaktır. 

İstekli teklif evrakı meyanında fenni teşkilatının kimlerden iba • 
ret olduğunu da ayrıca işaret ve tasrih edecektir. 

6 - Muvakkat teminat miktarı 4,700.- liradır. 

7 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü sa· 
at 14 e kadar Karabük'te Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Mü· 
essesesi Muame!at Şubesine makbuz mukabilinde teslim edilecektir. 
Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet ihale saatinden bir ıaat eve· 
!ine kadar gelmiş ve zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması il · 
zımdır. Postada vaki olabilecek gecikmelerden dolayı müessese me
suliyet kabul edemez. 

8 - Bu inşaatı müessese taliplerden dilediğine vermek ve yahut 
münakasayı hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. 5195 

--

---------------------------------------------
---- -

-=ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;: 

ViLAYETLER 

Cezaevi inşaatı 
Bolu C. l\füddfiunıunıillJ{inclen : 
ı - noJıı vil ıi~;et ınt'rkf'ıdncle ın ,n edile

cek ~0273 llrıı 21 kuruş kf'~lf hctlcli)'le 

a) 2490 IRyılı kanunun 16 ve 17 lnd mad

d~lf'rine uygun 1R.S8 lira • • • • • kuruolulr 
ruuvak.kat tf'mfııat, 

b) KRnunuıı tayin ettlJH ve~ikalaT ı 

c) Kanunun dördUncU maddeli muclbtn -
ce tksiltmf'ye glrnılye bir mani bulunm11.dıılı
na dnir lınt.l\lı bir mektup1 

deposu, Dikim evinde &örülebilir. İıtekli- 29- ll · 9~Q tnrihindtn itihnrtn !US giin nıUd - d) BelC'dlyeler imar heyeti fen şefHitfn .. 
den nıUnnknımya g-lrmck için alaca.klan eh .. 
liyC't vesikası, 

!erin muayyen S"Ün ve saatte kati teminat 
ve kanunt belgeleriyle birlikte komisyonda 

bulunmaları. (8975) 18952 

Mazot alın~cak 
M. M. V. Hava Sa. AI. Ko. dan 

(it·tle t" k ı. il t n ı c>ye k < ıııulrnuş oll\n Uolu ('Ct.ttcvi 
lJinasının J!,'. ii rült'n lih:unııı blnaf'n bf'ton11rnıe 

tavanı vt lt ·ntoları Adliye Vekillf'tl fen he - 5 - Posta ile gönderilecek teklif mek • 
~·4•tince ah '- aba tah,·il edllıııf'k surf'tl~ le kc- tupl11.rının iadeli teahhUtlU olması ve nlha • 
~ if beclrli ·100'.!l liru 17 kuru~a lndi.rllıııiş ve ret bu saate kadar konılıyona ıelmiş bulun
e \'rakı kC'şfiye IJu s11rc>tle tılrlil edilnıeslndt>n ın11.sı lllzımdır. 
doln:ı-- ı konıis.' cı n<"n ~·l·rikn ilk tkslltıne kartı- 1 - Ehliyt"t •e!ilkn8ı verllebilmek tçt.n 

t- ıoo ton mazot (Motorin) pazarlıkla ı ı 
rı ve yııııılan il :ı n lıiikilııısib atldf'dilnılş ve ek tn 1 ''" ~·ıı yük11t'k nıilh"ndiı olınaıı •eya en 

&atın alınacaktır. ?-1uham:nen bedeli 12500 kararı nıuclhinc-e 23-12·flt.O tarihindC'n iti - az C'lll bin lira dC'jcrlnde içıne su teslı11.tını 
lira olup katt teminat mikdı.rı 1875 liradır. 

Pazarhjı: 31'1/941 cuma günü saat ıo da ha

va ıatın alma komisyonunda yapılacaktır. 

İdart ve fenni 11rtnamesi her ıün öğleden 

sonra komisyonda &örülebilir. İsteklilerin 

muayyen .Un ve ıaatte kati teminat ve ka

nuııt belreleriyle birlikte komisyonda bu-

lunmaları. (8976) 18953 

Yatakhane inşası 
M. M. V. Ha .. a Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - MuRyyen gUnrlc tnllhi ıuhur etml -
yen bir erbAŞ ystakhanc~lnin noksAn i~lerl 

müteahhit n11.m ve hesabınll pazarlık ıure -
tlyle tamamJRttırıhu•tı.ktır. ~fuhamm~n bed<"-
11 1083·• llTll 6 kuruş olup katt teminat nıik
da.rı ltHll llrRdır. Pa7.nrlı~ı 8-1 -941 cum11. gU

nlt ıaat 11 de ha•a. ıatın al11111. koınlsyonun
da yapıl11.cl\ktır. Fennt ve idart Şnrtnaıne "e 
IRlr evrak her gün öi"leden sonra 32 kuruş 
mukıı:hlJlndc komisyonda alınabilir. İhalt"}·c 

tştlrAlc edeceklerin h11.va ln~an.t şube~lndt>n 

Tcsika almaları lAzımdır. 1steklilcrln mutıy
ycn «Ün ve ıaatte ktltf tenılnat ve kıı:nunf 

belgeleriyle birlikte komlııyonda bulunma -
ları. (9089) 19012 

KAZALAR 

Yün satıfı 

baren ylrınl be., ızUn ınti<ldC'llt' ve kaı,alı '-arf 
suretiyle 40021 lira 17 kuru" Ü'-crlnc1cn tC'k
rar cksiltıncye koııulnıııştur. İhude Bolu'da 
C. ~tüdclC'iııınuıııilik odaıı:ındR koırıisyonu ta
rnfınd n n 16-1-9-lol tarihinin perşembe günü 
Ji3at 16 df' yıtpılnC'aktır. 

2 - K<"~İf hulılsnsı, proje, eksiltme ve 
husust ve fenni ve bayındırlık işleri genel 
şartn11.n1e ve muk&vele p1ojcsi C. mUcldciu -
ınun1lliğlnde 1tl\rUlehllir. 

3 - istekliler ehliyet ve ticaret odaıı ve
ı;ikalnrı91 teklif mC'ktuplarına koracaklıt.r • 
dır. 

4 - l\Jın·akknt tf'nılnnt "3002" üç bin iki 
lirndır. (12i~J ·9061) l!lfl~5 

Su tesisatı 
Adan& Bı>lrdiye~indC'n : 
ı - Ada.na ŞC'hrine bnle edilt:ct"k lçnle 

suyu teıılııntının mi.it~ahhidl tarafından dbk
.san veya natamnm bırııkılınış olnn ve boru 
ve saire rnnhr.enıeııl kısıııen nıevC'ut bulunan 
bR.kiye işleri a~n~ıclakl Şernit dRireslnde •e 
k11pah z11rf usııllyle ve 4ıS glln mUdd"tle ınil-

nak11...ııı11ya va~olunmuştur. • 
2 - İşin muhammen bedeli 132060 lira 

elli kuruştur. 
8 - fstt>kJIIer hu işe alt ~ıtrlnanıe, pro

je ve l!lair evrakı 660 kurut mukabllinde Da.
htl\)·e \ " ekAletl h"lt>diyeler 111111.r heyeti f~n 

şefliAlnden veya Adana belcdiycslndtn nla -
btllrler. 

nıuvnffnkl~·elle lkuıal elmiş bulunması llıım

dır. 

Bu 1~ hakkında fazla maliımat almak la -
tiycnlt"rln belecli~·clcr lınar heyeti fen tcfH
jtine veya Adana ht"l<"cliyesine müracaat et ... 
melrri. l P027 

DEVLET DEMIRYOLLAR! 

Sanatkar • i~çi aranıyor 
Devlet Dcmiryolları ve Limanları İelet

me Umum Müdürlüğünden : 
Eskiıehir ve Sıvas cer atölyelerinde ç1. 

hştırılmak üzere muhtelif derecelerde tes .. 
viyeci, tornacı, frezeci, kaynakçı, kazancı, 
boyacı, dökmeci, demirci, ıustacı ile birin
ci sınif marangoza ihtiyaç var.dır. Matlup 
evsafta olanlar imtihanda ıöstereceklerl 
liyakat derecelerine göre tavrif edilecek,. 
terdir. Taliplerin bulundukları mıntıkalar ... 
daki işletme müdürlüklerine, Eıkitehir ve 
Sıvaı'ta atelyeler müdürlüklerine ve An
kara'da da cer dairesine müracaatları ilıin 
olunur. (8612) 1877~ 

Nazarı dikkate 

VAGONLİ GAR GAZİNOSU ;; 
maları l.lzımdır. Karacabey Merinos Yetiotirme Ciftliıii 4 - Ek.slltnıe 11-2-91.l tarihine rastlı -

D. D. Yolları U. ~1tırHirlUAUnden ı 

Ankara.. Zonguldak. arasında haftada 
nıiltckabiltn iki drfa lşleınck:te olan yemek· 
il ve yataklı v11.gonl11.r 81-12-940 tarihinden 
ltibarC'n bir yeni atrviı U&vesiyle haftada Ut 
defaya çıkarılacaktır. ----- -M~hur artist Lilo Aleksander ve partöneri = 

Lantoş Orkestrasına her ak~am neşeli şarkılar = 
ve dans numaralariyle ittirak edecektir. 5103 E -· ---

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Bir Elektrik Mühendisi ahnacak 
Toprak mahsülleri ofisinden : 

Teknik büromuz için bir elektrik mühendisi alınacaktJY. 
Esas vazifesi merkezde olacak ve silo işlerinde çalışacak

tır. 

Yüksek mühendis veya elektro makanik mühendisi olup 
santral ve makina tesisat işlerinde çalışmış ve ihtisas sahibi 
olan kimseler tercih edilir. Kadrosu (300) üç yüz lira olup 
ihtisas mevkiidir. 

Taliplerin lüzumlu ve5'\ikle 3/1 lMl tarihine kadar 
Ankara'cl" Umum Müdürlük Zat İşleri Şefliğine müraca • 
atlan. (8971) 19007 

~===========================================~ 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!::. 

- --~ Bayanlarr İçin pek mühim 
-- -- Sayın Bayanlarnnızdan gördüğümüz teveccüh ve rağbe- -= te karşı şükran borcumuzu ödemek için bu defa Amerika'- E = dan getirttiğimiz en büyük makineler sayesinde FEMlL'i = -

sıkıştırıcı silindirlerle gayet kullanı§lı, ufak mikropsuz bir _ = şekilde yeni ambalajlarla piyasaya çıkardığımızı saygıları-= mızla arzederiz. FEMlL Bayanları bir çok rahim hastalık - -_ !arından koruyan ve üzüntülü işlerden kurtaran en birinci -
E adet bezleridir. Her ticarethanede FEMIL ve BACI bulu. E 
Snur. 8060 - -
'=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll(;: 

8 - MU~abaka imtihanı Adltye Veklletl Mtidür1Uğ:Unden yan salı p;llnil ıaat on dört buçulrt11. AdAna Ankara'dın harckt"t s11.h, perşembe, pa.111.r 
Zonguldaktan hareket çarşamba, cuma, ceza Ye te•klf evleri umum mUdUrltığUnde 

1-1·94.l ıalı gtıntı ıoat 10 da yapılacaktır. 
4 - Taliplerkı nihayet 5-1-941 paıarlcsi 

gUnU akşamına kadar şahadetname 'f'eya tas
dikn11.mc, 11hllt arporu, 6x9 ebadında Uç lo
ta fotograf, hO.snUha1 kA~ıdı ve el yaularly
le yaıılmıf dilC'kc;-eleriyle Adliye VekAletl ce. 
za ve tevkif evleri uınun1 mUdllrlUğtlne mU • 
racaaUan. (9062) 19026 

TÜRK HAVA KURUMU 

Bir memur alınacak 
T. H. K. Kızılcahamam Şubcalndcn ı 

1 - Açık bulunan •O lir& aylıklı Kı~tl

caham&m Türk 1-111.va Kurumu muhasipliğine 
imtihanla bir memur alınacaktır. 

~ - İmtihan 8-1-941 cum11. sünU ıaat 16 
de Kurum binasında yapılacaktır. 

a - fmtıh11.na girebilmek için, 
A - Türk olınak 
B .. Al!lkerlikle aJAk11.11 bıılunmımak 
C ~ Bulaşıcı hastııılıJ;ı olmamak. 
D - En az orta mektep tahıllt görmUf ol .. 

m11.k, 
E - İyi durum ve ahlAk ıahibl olmak. 

4ı - İwtlhanda mu•affak olacak a&tln en 
as &:00 liralık teminat •erm,sl llzımdır. 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6970 

İmtiyaz sahibi 
lakcnder Artun 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdüril 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdürü Natil Uluğ 

ULUS Basnnevi ANKARA 

Muhammen fiyatı hcledlye binnsında toplanacak mUnalı:a8a ko--

paıartesl günleridir. (il'OIS) 19004 Kilosu Kuruı ml11ronu tarafınclnn yapılacaktır. 
Merinos koyun ve 5 - Rksiltmeye p;lrebllınek için IAtekll • 

Cinıl 

ko!; yünü 7830 100 lerln teklif mektuplarını a~a,AıdA yar.ılı te - Zayi - Ankara emnJyet mUdUrlUjiln-
:P.f erinoı kuzu Yünü 7000 110 minat ve veRalkle birlikte 2490 ıayılı kanun den &ldıtım ikamet tezkeremi kaybettim. 
Kıvırcık koyun hükümlerine tevfikan aynı gO.n ıa11.l on dört Yenilılni alacağımdan eskisinin hükmtt. 
yünü 2598 80 bu~uğa kadar nıünakas• komll!lyonu relııll • yoktur. 

SU teaiııat ve kaloriferci Varga 
tıtvan 6177 

ğlne makbu• mukabUJnde tevdi edilmif ol .. , 
ması lA.zımdır. 

Cins ve mikdarı yukarda Yazılı yilnler 
kapalı zarf uıuliyle arttırmaya çıkarılmıt
tır. Arttırma 30/birinci lr:lnun/940 tarihine 
teıadüf eden pazartesi S"ilnÜ saat 15 de 
çiftlik müdürlük binasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1321 liradır. Satıı prt
namesi çiftlik muhaıcbeıinde ve Burıa 

Merinos Y. müfettitliiinde yapağıları ise 
çiftlik merkez ınbarında her ,riln ıörülc

bilir. İıteklilerin aynı ıü.n ve ıaatte çiftlik 
merkezinde bulunmaları. (11761/8665) 

.111111111111111111• 111111 • ı.ı ıı ıı ı ı ııı ı ıı ı ı ı ııı ı ı ıııı 11111111111111111111111111111 ı. - -- -= -

18644 

Tamirat yaptırılacak 
Borçka P.T.T. MüdUrlU~Undeo ı 

l - Borçka P.T.T. blnuında yaptırdacalr: 
tamirat işi 15 gUn müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Taholln bedeli 2i09 lira 92 kuruştur. 
8 - ~lu•akkat temlnab 180 Hra '14 ku -

ruştur. 

= 
= -= 
-----------
= = = = 
= 

Saaatçınızdan ----
REVUE --------= 

Saatlerinin yeni kolleketyonu:nu görmeden ıaat almayınız.. : 

R. E V U E 8 A A T L E R 1 yüksek derece aaaUcr aıra 
aında bulunduiu halde fennin en aon ve terakki 

metodla.rla imal edUdij:inden 

Fiyatlar daha ehvendir 

= --------
----Anka1a'd• ıatış yerlı RIZA GÖZLÜKÇÜ : 

Bankalar Cad deıl No. (8) : 

4 - Şartname •eya keı;ılf evrakını gar • 
mck Te pey ıUrm~lr. Jstlyenlerlo 'f-1-9.tl ıalı 

ı(Unil ıaat 16 fC k&rlllr her gUn Bor~k& mer
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YENİ Sinemada 
Bugün bu cece 

A~KIN ZAFERİ 
Uynıyanlar. 

MİREİLLE BALİN 

RA YMOND ROULEAU 

Se&n1lar: 

10 -12 • H.SO • 18,30 -18.80 

cec• 21 de 

HALK Sinemasında 
Bu gece 21 de 

Çöl Bekçileri 
Oynıyanlar: 

JACK HOLT - MAECLARK 

Saat: 10.30 • 12,30 • H,30 
18,30 da 

YILDIZ SULTAN 
Oynıyanlar: 

~bdülct.nl E11eyid • Necat Ali 

SUS Sinemasında 
Bugün bu sece 

YILDIZ SULTAN 
Oynuyanlar 

ABDtJLGANİ ESSEYİD -

NECAT ALİ 

Sea.Mlar: 

10 -12 -1'-16. 18 
sece 20.ao da 

SOMER Sinemasında 
Bucün bu l'ece İ 

Türkçe filmJer ıerlılnden 

kllhk11.ha tufanı 

l.orel ı·:ardi Çi!!e Avcı er· 

Seanıllar: 

10 - 12,16 • 14.30 - 18.30 • 18,30 

gt>ce 21 de 


