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Milli Müdafaa tahvil
lerinin satışı 

Şehirde hızla devam ediyor 
Dün bir saatta 15 bin liralık tahvil sahldı 

Parti Ocak 
kongreleri 

Şehirde bitti köyler 
de devam ediyor 

Cümhul'iyet Halk Par-
tisi Ocak vP. nahiye kon
J!re'eri devam etmı~kledir. 

şehrin.izdeki 22 ocaktan 
20 sinin kongr~leri sona 
ermiştir. iki ocağın kon
gresi de yarın yapılnca 1 ı:tır. 

ll(ı I.; tıını "' e k1.ıtı emHiyet i 
l h U~Oruz 0·· 

lıca· · uııyanın 
a Rı karı 
sı i~ind ve utcş 

k ırıille·· e kıvranırken 
'ilet te u, rtıilli \arlı~{\ 
b ır lllel!eı ind l · · 

Hem çok kar getiren ve hem de yurt müdafaası için büyük 
faydalar sağlayan bu memleket hizmetinden bütün yurtdaşla
nn faydalanmasını tem ir. için yeniden iahviller ısmarlandı 
Şehrimizde daha 20 bin lirahk tahvil sahla-

~ lahiyrlerdeki ocak kongre 
:eri de d ,,:am etmektedir. 
11,ırbiyt- -1 Süveydiyet~ahiyı~ 
Kongreleri bitmiştir. Diğer 
nahiyelerde ay sonuna ka· 
dur hitmiş olacııztı r. 

,uı~ı d" . ~n >ırı e•- ılı · " ~ol nı sadeleş-
11 b llrıda her g·· 

i r hızta un 
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h~•rtacakg~uulj ktva:.ç 
1 t ~ kudur bü
~ ~ırıue ltfeln bu dc,kuı 

.aı.._ "' 1el d"l· 
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.. Mil t Müdafıa tahville 
rı~ırı satışı yurdun her yö. 
Dl~nde olduğu gibi şel:-d
ınızdede hızla devam f't· 
me~tedir. z;rae~b •nkasına 
son gelen tahvilJer de sa-
tılmış oldu"'uodan · ,; yenı-

d~n 3:>. bin İralık ı ahvil 
gond~rılmesi telgrafa is· 
tenmış ve .hihviller yola 
çı~arılmıştır. Bunl •rın .bu 
gur. veya Lyarın .:.gelmesi 
bt-klenmektedir. 

Sabşın kapunmae:na 
beş gün kaldığını düşü
nen şehrimizdeki bir kı· 
sırrı tacirler dün r top' ana
rak tahvil aınıak üz~re 
bt nk~ya nıiıracl.utu kurar 
VPrmış ve bu toplantıdu 
yn:ım saat gibi kısa bir 
müddet iı·inde 12 t .. . ~ acırı-

mız 15 bin liralık tahvil 
satın almışlardır. 

. D~ğer bir kısım ıacir
lerımız de keadil~rine hem 
çok kar t~min eden ve 
.h~m de yurt müdafaası 
ıcıo birinci derecede bir 
yardım teşkil eyleyen bu 
ki\rh işten fayduhınmağa 
karar vermiş bulunma~ ta
darlar. Müddt't hilıntden 
şehrimizde daha m bin li 

~ttetı ve a tııraz daha 
11'u 8 be ı·x.· ı.U tarı d"ılı" .. n 151- rind n d h 

" rn f' a a zengin oldu-~t \li\rlıaı ızır1 bu ğ b 

cağı anlaşılıyor 
raııkton fazla tahvil SHllla 
cağı mılaşılmaktidır. 

Bu tahville!'in hamiline 
getireceği llftr ve f ıyda
lıırdan· bir kaçını ok uyucu 
lurımıza bildiriyoruz: 

~alıvilh:r iki kısımdır. 

Bunlardan bir kısmı ~yüz 
de 7 faizli olup 20, ·ı 00, 
500 r ralık kupürler Jheı
lind· dir. ikinci kısım ise 
süzde beş faiz'i ve ikrarni 
yclidil'. Bu. lar senede iki 
dafo çekiien ikramiyeye 
iştirilk eJecek vf' 4000 li
raya kadar ikramiye kn· 
zonnınk imkilnına malik 
olac.ıktır. Bunlar~da diğer· 
leti gibi 20, ıco, 20 , 
500 Ye 10~0 liraıık kupür· 
ler halindedir. Tahvillerin 
ihraç kıymeti yüzde 95 lir. 
Yani 20 liralık bir tahvil 
19, yüz. liralık bir tdıvil 
de 95 liray.ı satılacaktır ki 
bu suretlH hamiller peşin 
olarak yüzde bf"ş 'rnzan
maktadırlar. 

Tahvillerin ikinci ve 
daha mühim bir foydıısı 
da milli emlftlc satişiarın
da baş:ı baş kabul ~dilme 
lerctir. Yine bu tahvilleı 
arttırma ve eksiltınelerde 

depozito olarak başa baş 
kabul edilecektir. 

"tak bn lla göA"sUmüz u ugün artık ge~i gibi 
~ar ba kark~n ~im- , a~laşılmış olan 1iırltçemi- Üçüncü faydııy...ı g~lin-

-..:·~'"i ltırdığ,rn1z dil · ~ u~ha çok S&deleştirerek ce: tahvıl sahipleri isle-
.... ~. Cu Yeter görmekten 1 z agınleştirmek çi.ı gidi- dikleri ar.da Lıınları her 

ıı b nıhuriyet T·· k" ı lr:cek yol uzundur Türk hangi bir bankaya gönde· 
den ~~!; geıen i~:u;. Dil kK~~umu bu amuca var reıek her yüz lirası için 

-
1l'i ttyi de yapılan ı :a . ıçın on yudao beri 50 kuruş kesilmek sure 

~ •l~riy.. az görmf'k .... ~s~z sadasız cahştı. Her ti e dt-rhal paraya tahvil 
e daha' dana '!oğru-' . ur ııydını bu kurumun edebileceklerdir. 

"ti .... hgUzeıe 'do"'ru öz Yardımcısıdır. Eli kı•lem. y 
iL . ·•-..- ız g tutan h ~ T·· k u karıda fayda !arından 
"""• atılı vermektir. k Jr ur yazarken bir kaçını saydığımız Milli 

tın sınırı yok- v onuşurkt-ıı bıı ulusal da~ • Müdafaa tahvillerinıJf'n 

bakımından li\zımdır. -
Zahire .tacirleri 
Dün Valimizin r~isliğinde b;r 
toplantı yaparak bir birlik 
kurmağa ~arar verdiler 

Şehrimizirı ekmek ihtiyacını karşılamak üze 
re komşu Vilayetlerder• zahire getirilecek 
~~ümüzdeki a~ba.şın• 1 ki ek.meği halka satacak-

daıı ıtılıaren şehrıcmzde lardıı · 
.:::( l1rı·ı1 °,kmeklik ihti-karne ile eknıek satışıııın ~' " 

kaldırılacağı ve şehril' ek :ıacıııı karşılamak üzere 
komşu ve uwk Vilayelınek v~ zııhire il:tiyacınını 
terden zahirı1 tedarikini 

!:klediyrce temin olun cağı saglamak ;çin yeoi teşf>p· 
malfimdur. Be

1
ediye bir ta büs ve tedbirler alınmıştır 

nıftaıı Vıltlye~ sınırltırı İ· Bu arada Valimiz Şf'fik 
~indeki müstahsilden buğ· soyer düıı öğled~n s<. nra 
day tedarik ederken diğer şehrimizde buğday ticaı eti 

tarrftan da korıışu Vil8. · le uğraşan tacirleri davet 
yetlere başvuraruk buğday edert-k kt'n lilern~ konuş-
ve un getirtmek için teşeb m,ış ve hu işin temini i· 
büslere girişıııiştir. çin na::ıbihallerde hulun-

Karne usulünün kclld ı· 
muştur. Valimiz Vılayet 

rılııuısınd:ın sonra fırın· suıırlan çindeki müst ıh-
larda ekmek satışı serbt!sl sillt>ı den 1 uğday tedarık:-
bırttkılacak ve fıııncılar ı 

1 
in mümkıin olup olma· 

l>uğdııy veya buğdaya ka- dığın1 sormuştur. ~7ahire 
rıştıracakları mısır, Akda- tacirle:-in 11 l:cınıu tına l!Öre 
rı gibi diğer hu~u~~ttan l Vilayet içindeki müstahsil 

\
yapacakları nıııhtelıf ıt1pt3- 1 Sonu ık ine· dö 
w• :oc ·~••r -Pw es,. 

Dil Bayramımız 
Bu akşam Halkevinde zengin 

bir törenle kutlancak 
26 Eyifii 10 nuncu u; Bııyr.ıını hu akşam Halk 

evirıı z ie ıfüenle kutlaııacuklır. lfazır!anan progra
ma gönı, tö en s ut :!1 de istiklfi! ın, rşile başlayacak, 
lunu "l>.lımiz,, nıevzulu bir koııfet[llS ve bır müzik 
kons~ri takip edecektir. \1üzik kor?s ·rinlien sonra ayı başarmak · · · \ '•n t\y ... rıa de-n g 1 . ıı;ın elın- her v11tanda~m kudrft ve 

• "c- dille- e eaı yapa~aktır. hsarrufu nisbetindt- fa} d!! l 
S. (:elenk lanmuı kendi menf ,. tı 

Hulkevi l'emsil Kolu ta nfınd rn "Evlilik Şurubu" :adlı 
hir komedi tem~.il fdilec H r. 

Ten1sil için davetiyelt-r l-Jalkevinden veri'mektedir. 
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Köylünün köşesi: 

YONCA OTU 
Atalar sözünde: 

"Hayv~u.ını doyurnnaı 
yan çiftçinin yüzü gülmeı,, 
ve '·hayvanınn b3kru&yan 
köylüniin iki yakası b r 
ımıyn ge1 rııEı.,, diye hııy· 

Yun bakımını öğütleyen bir 
çok drıruım~seller vardır. 

Çiftçinin durumu göz 
önünde tutuluaCd bu öğl\t· 
!erin gerçekliği ve ~i"rek· 
liği kend:nden ortaya çıkar. 

t , Köylünün hayatta mu 
t vaffakiy'"tiui hayv. n gücü 
temin eder, gerçi nıı.kine 
devri, motör !!Srı o'mı yir 
rninci yiizyılda rençberlik 
te ruakins!cşmf'k zorunda 
isa de; il üçük çiftçinin üt.re 
kelli ürün aracı yine hay· 

'11 • vunc ır. 
* * • 

Çıftçi toprnğım güzel 

sürüp, iyi ekmek, çok to
hum alıp bol ürün, almak 

, <;:ıbuk biçip zam&ıımda har 
, rnan yapmak, biçtiği mah

ırnlii taı ladn kuşa,~haı man 
da kışa knptu mndan nnba 
rına. gür ünde ı.. ulaştırıT ak, 
ovinin ilıli) ı cıııı knrşıla
mak üzere malını pazara·ıa 
şımuk için güçlli, kuv\·etıi, 
sağl m ve etli hay\arnı 

-nıuhtuçıır. 
Köylü; yalınız taşıt ara· 

cı, sürgü yamacı~ o anık 
drğ ; ayni zartanda evinin 
katıgı.!ı, koyııunun harçlı· 
ğmı temin için de, boi sUt 
'~ren, b reket'e üre' t n, 
k.ırmı ı do;·urupl :yüzünü 
&UidUren.:sağmal i il nana 
d.ı mulıtaçı.l•r. • 

ıt. * 
* Yağııoız, yc,ğurdumuz, 

Byranla katığımız, hep 
~ Ö) den gelir, ekmek ka
pmıız kö) dt- n:açılır, Han 

L_dığın \Z. seµ e l ı nı i 7o 
1hert>kel :ocıJğından'!: dolar. 
onunla lyiizümüı giılilp, 

lrnrnımız .. doyar., 
ı Bundun ötiiıfü'1m k": 

ç;flç'mizin K ndini ' • 
h.z werııııun edip be::ıinıi
zi t~m·iu edebi ınesi için 
rençb .. r · ğrnin öıı safında 

ha} van bc"iııi gelir. 
ister hışıl aracı, ister 

besin yamscı için olsun 
köylüruüıün kapıs11 da ÇP 

şitli hcıyvan lmluııınası ve 
l unhınn giu.;lü kuvvetli o1 
ırıusı başta gelir. 

Köylü kurak yıllarda. 

b ısır toprakta, aı. emekle 
~ok huyvan doyura bilrre 
si içi "yonca olu,,nu üret
mesini bilmelir. Bunu m1· 
ııl yapacdğ•z, ne foydalar 
görüp. nasıl sonuçlar ala 
cıığını bundun böy'e bu 
ı:nllunlardn okuyac'lklır. 

Ş. Uğuz 

Zahire tacirleri 
Btışı lıir incide 

lerde buğdtty vurdır. Fa· 
kttt bıııılar, fiatlarııı bir 
miktar yükıııekceği ümidi 
le ellerindeki stoku satmı.ık 
tım şimdi kaçmaktadırlar. 

Budardan buğduy teduri· 
kine kalkışmak, esasen nor 
mal olmıyan bugünkü fi 
atlarm bir miktıır yüksel
mesine sebep olacaktır. 

Bu~un için billı"ssa Kou· 
yada ucuz ve bol miktar 
da oıa·ı ıahirelerden satın 
alınarak piyasaya siirülme 
s nden "onra fıutlar ken
d liğinden diişı cektir. Bir 
ı:ıaııt süren bu hasbih ,ldeıı 
sonra ~ahireciler kendi ara· 
ların<la bır birlik kurmak 
suret ile bu işin buş mlaca· 
ğma karar vermiş ve ku· 
racukları birlik hakkında 

gfüüşınek üzere bugün 
öğley-= kıtdar müı:;aadc 

ist .. miş!erdir. Valımiz ihti 
kftr yoluna sapmamak 
ve m..:ş . u kazaı.~ları le· 
miıı edilmek şarfle keudı 
leıine münıküıı olan her 
tiırlü kolaylığın yapılac1ğı 

nı, dı:;!l ndan alınacak za 
hirelerin Vilayetimize geti 
rilnı~si i<;in vesika verile· 
ceğini ye vagon tsmin olu 
nacağını vadeylemiştir. 

Zahiredler bugün öğle 
den sonra son kararlarını 
Valimiz~ bildireceklerdir. 

Birlik kurulur kuı ulmaz 
llerha ! f auliyete geçilecek 
ve en kısa zamanda şehri 
mize buğday l{Ptirilt cektir 

Konya ViJ civar Vila 
yetlerle yııpılnn mul nbere
lerde bol miktaı da zahire 
me\cut olduğu ve istenil· 
diği k ıdur zanire teıniıı e 
d•leceği anlaşılmıştır. ı;u· 
va) buhranını da ön'emek 
için şimdi Vilayetin emrin 
de buluuan lOb;n metre \'~:
vallık l>olıbviçe de Zölıirc 
ci er l>irl;ğiniu eınriı e veri
J11cek tir. 

Aybaşmdau itil.ıaı eıı 

kuneltr k:.ılkıı cı ekmeğe 
bir miktar akdurı uuu im· 
rıştınlmük : uretile mııli) el 
fialı diişür ülecektir; Bu ~ ı 
akdarı n ıbsulü \ok bol ol 
duğundıın tedarikin<le 
müşlıülfit çekilıııiyecektir. 

Piyasadu buğday a1.dır 
ve bucıun da sebebi zahire 
cilerin df>diği gibi 81ok sa
hiplerinin el!eriudeki mal· 
hm şırndi salını.ık i:.teme· 
nıtı'eridir: Bunıı mukabil 
piyasaya 1 ol miktarda ak 
darı gelrııeklt:d•r . Fiatlar 
diln d .. şmekte devam el· 

ruiş ve evvelki gün 37 ku 
rutJa kadar yuks.,.lcn Jurı 

dl!n 33 kuruşa kadar düş· 
müştür. 

Pıyusaya bo1 nıiktalll., 

'ıEN1GtlN 

Eki sef rbe 
orc 

i ng i 1 izlere ~111u 
dLJ( 

f\lmanların ... 
1 

Ziraat Vekilliği istihsali arth r
ma k için yeni tedbirler aldı 

·yı de91 ı:d 1 \ ... 

Loııdrı.ı 25.\ aıl)or: 
terin ıuuhabırı 1ı.ıbıl~ 

Staliıı~rat .~ ··odc Ankara -Ziraat Vekil 
Jeti İstihsali arttırmak için 
büyük bir gayret sutfet· 

mekteıiir. Zirui kombina· 
lar kurumu tarafmduıı 

önümüzdeki ~kim yılı için 
de dev et he ahına 300 
birı dekarlık arazi nadııs 

edilmiştir. Zirut kombinıı

'arın halen 231 traktörü 

mı~ olan tohum isJah, 
üretme ve deneme ist.ıs· 
youlnn bir taraftan çiftçiye 
yü!isek vasıfJı tohumluk 
tedarik etmede, diğeı· la· 
raftan da devlet elile ya· 
pılnıakta olan istihsal işiıı 
de kendi hesabına diişen 
vazifeyi yBpmaktadır. 

Bundan başka, hara· 
ların muhtelif yerlerindt! 
50000 dekar nadas yapı· 
larak ekime başlanmıştır. 

Zıl'aat Vekaleti geniş 

istih1>al gayesile bütün leş 
kilfüıoı harekete getirmiş 

ve icabeden direktifleri 

. guıııı ı 
niıı 31 incı . . dıırıı 

, hll A rtl 
maolar zoı tğ r v 
bulunuyorlar. 'il Jllıı' 
lar şehri alrrıaS.~ dllcı.ı 

ı rsı. 
fak olamaz ı:ı dıılıJ ~ 
dafııa Jıuttıod~ırııe~ jııı 
mevzilere çeki 

1 
kıt :ı 

nındarı m..ıtırurı pr' • 
lardardır. Ui~e;,, ıJı 
neticede Stalıllc r b11t. 

ıs ııı rıı ~ 
muvaffak 0 ·ıerlr 
si nı o l adar 

1 •·ııd r d o ı- • 
kayıplurı ~ ı; ur ı,ı ıJl 
ğalrıııŞ olacfl dıılJJ b ; 
min nisbeten ı.ıptııll 

toprak işlerinde ç ılı.Jnıak
hı ve halk istihsaline bu 
suret <' geniş :yardımlarda 
bulunmaktadır. Kurum bu 
maksatla g1::1~ çalışma 

ekipleri tesis etmiştir. De\' 
Jet ziraat işletmeleri Cçift- 1 vererek yı'hk ekiınJtri 

it olduğu ce~ ebıJllle, 
yerlerde jlerJıY -;o ~ll 0 ~ 
çok uz zaoıı:ıo l.fe\e lik eri 1942 sen"St ıçın 

1 OJOOO dekar urazi hazırla-
nıış ı;.·e arazinin ekim ışle • 
rin.., bnşlttnmışhr. Yurdun 
muhtelif bölgelerine dağıl 

Yerinde 

artrırma!arıııı istemişlir.Bu 

faaliyetin önümüzdeki 
mahsul yılı sonundcı iyi 
neticeler ver, ceği umul-
maktadır. 

birkarar 

leri kalacı:ıkl~~ ıısl11 
1 

d vou t \o 
seferin ? . ıf u ııs \c~ 
kalfıde ıdı · ııJ0 
je kadar iı31:18r ~~ 
Fakat Alrtl8 dıır S 

,,.. (;11 ı' ~l 
kal kasyıı.,.. el11' 
bat tesis ede(l)tt 1 j\ltJI 

J• ..,.ra · rs' 
Eğer Sta ıOo 81ııı 

0 ııı(l) l 
muvaff&k 111 rı -.~ 

h tııırı ltı.w 
taarruz a rı;e)'e 
ceuahaı teh 1 

ilkokul öğretmenleri birer bina 
sahibi olacaklar 

ilöy lece 14 lıi il öğretme il 1 ı i ~ 1 k a (itı (~ ı Ankara ilk okul ()ğret. 
menlerinin kıdem zammı 
ve meskrn bcdP,llerinden 
seııelerd<!nberi birikmiş o· 
lan alacaklurının . t·eı d le· 
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ne mürncautlurı itan olu-
nur. 

J borçtan dolııY•d .. fJ~ 
1 ild s9tıla~ğıı1 z8 9 

Heylınnb'ed; ıe jetti ~ 
ı'i'üoü saat 1 1, cdet8

1
a 

b • !i" ı ~ 
cn!ctır. jştır .1fl sıı a 

i}fl ~ " 
gösteri ten g bllJıJı1Cı 
kur ma!ıııld0 , 

K d 
·o 

ayıp cüz an o'urıur. oO ı;ı 
i'\lifus cüzdanımı kaybet- Cms• : ıcO 1\ıooO~ 
tim. YeLıisini alac·ığımdan eşri18t çeıc ~ 
esldsiuin hükmü yoktur. 

1 
Seli~.:ııı:ıı 

Jzz .. ttin Çelt-nk C.H.11
• Mat' e~ 

Değirmen icar edileC 
~liJli Ernlal~ 

Muhu Mahzar Ada 
bedt>Jli No. o. neıi 

120 4 45 leğir neu 

400 140 ,. 

M"d'1rliliflinde'\ı; 
l u u o etrv 

kiaıdeU 01 1ı l 
k.. .. otdıığll .... ı·J 
oyu • ur61' ı• 
Hıdır b~Y j~~~1 ııcJ) 11 5 

· ıfi rıcd 
ı 1' aıs ı·l 

]ıifl1 
Vakıflur lbr3or~~iij , 
oğulları ve ş ı1oıı J 

9 sehimde 8 ~e. i~i ~ r 
llıdırbe1 ve Vakıflı köyünde ıııecru" f 

ni11 bir sc,ncJik icarı satışa c;ıkarılrlJJştır· ~o~ 
%1.5 teminat akçal:ıriyle birlikte ihD e tıeW1 
30·9 194'.l Çarşamba günü s:ınt oııd:ı z.z5 .. ı 8 
müracaatlan 2 la( 

Karne ile ekmek alaf1 
Belediyr- Heisliğinden: ı; "ı 

.. 30 Eyi Ol 94~ gü~ı~ fırınlardan .eıcnı;1 ve , 
ıçırı karne snhıplerınm elJeriodekı eyJ fıt 1ııl6 
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