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Aynarozda papaslar sulh 
için . dua etliler 

Atina, 19 (A.A.) - Atina ajansı, Aynaroz. 
dan bildiriyor: 

ÇARŞAMBA 20 MART 194«> ı} YIL: 23 * SAYI: 797'C> 

Ayaroz kilisesine bağlı 17 Rum, bir Rus, bir 
Yugoslav, bir 'Bulgar ve bir Romen clmak üzere 
bütün ortodoks manastırları gescn cumartesi ak. 
§amı saqaha kadar dünya sulhunun teessüsü isin 
dua etmişlerdir. 

toARE EV!: Ankara Cad.tSTANBUL .-relgT&t: VAKrr• Poıta kutusu: 48• Telefon: 21413 (Yazıl· 24~Tn lfdnrl'ı 

~erlaynin Avam Kamarasındaki beyanatı!, 

llracağı1111z yeri· 
. ve z a 111 an ı 

n ıyi müşavirlerimizin -ln-gi-ıiz-~~-.. ~~-~·i~-·~;~-·d·~-~~ 
~ •• Manderin hUkOmetten 

'••Utaleasile seçecegv iz bir suali: 

.Mcmlakd. irine 'c7dlen Fin1er 
Londra, 19 (A.A.) - Avam 1 Baıvekil b4tçema ~3 nltıanda 

kamaraaında Çember}ayn alkıt- parllmmtoya ~i olua~afnu 
lar arasında kürsüye geJmlttk. • bildirmittir. (Detımnı 5 iilCMıfe) 

Tıp ve Tıb Edebiyatı 

aleminin büyük bir kayıbı .• 
• •• 

General Besim ·.Omer 
Akalın ·vefat etti 

Ankara, 19 (Huswıi) - Bt
lccik Mebusu General Profcsôr 
.Besim Ömer Akalın bugün Şe
hir Lokantasında kalp sekte-
elnden ,·erat etmiştir. .... 

Meclisin en yaşlı Azası çılan 
B~sioı Ömer öğleden evvel 
Meclise gelmiş, kUtUphanede 
meşgul olmuş, mebus arkadaş
Jarr ile .görUşmUş, ayrılırken 
hepsi ile ayrı ayrı musafaha 
ntml~tir. Veneral Besim Ömer 
neşeli ,.e sıhhatli bir ş€ıkllde 
Meclisten ayrılinıştır. Öğleyin 
yanmda mebus Numan olduğu 
halde Şehir Lokantasına. gel
miş, biftek ısmarlamıştır. Bif
tek biraz sonra hazulanıp ge
tl rilmiş, Besim Ömer bunun 
bir kısmını yemtş, fnkat beğen
memiş olacak k~. garsontı çağı
rarak birteğin sartçe olduğu-

Mcrhum General Besim ônıcr nu. başka bir biftek yaprlması-
Akalm (Devamı 5 ineide) 

ALMAN YAYA 
Karadeniz yohle 
petrol gitmesine 
mani olma llyız 

Bugünkü vaziyetın 
devamına taham· 

mül edilemez 
Lonclra, 19 ( A.A.) - Reu. 

ter bildiriyor: 
Avam kamarasında Man. 

der hükflmetten ıu ıuali ıor. 
muıtur: 

- Ahnanyaya, Karadenid 
aşarak Tuna yolu ile petrcl 
gitmeıinin önüne geçmek U. 
zere hükumetin aldığı tedbir. 
ter nelerdir? . 

iktı~dj harp nazırı !Croş, 

ıu ccvabt v~tir: 
- caiac1cıakdl laarp ~ 

ğı Jıontroın isin mr liman 
mCYcut olmadığı için Alman. 
yaya deni.r: yolu ile petrol 
gelmesine mani olmak imkan. 
sızdır. Montrö muka'velena. 

1 mcsi mucibince muharip mem 
leketler harp gemileri, Kara.. 
denize gkmek üzere Boğaz. 
ları geçeme.der. 

Bunun üzerine Mander, ıu 
auali ıormuıtur: 

- Bu nakliyata nihayet 
vermek ve abluuyı ıikıla§. 
tmnak .için btilcCtmetil\ teteb. 
bliılerde bulunmalr- niyetinde 
olup olmadığını ıi:Syliycbilir 
miıiniı? ısuıünkil vazjye1:in 
devamına tahammül edile. 
mez. 

Kros, bu ıuale de §Öyle 
mukabelede bulunmuıtur: 

- Acaba Mander bu hu. 
ıuıta ne dütün~yor? 

Bulgar ordusu 
Yabancı menfaatler için 

harbe atılmıyacak 
Sofya, 19 (A.A.) - Bulgar 

Baıvekili Filof mebUsan meclisin. 
de bugün uzun beyanatta bulun. 
muıtur. 

Ba!vekil Bulgarlstanın sulh ve 
(Devamı 5 incide} 

LOrd Halifaks'ın beYanatı . . ' 

Hedefimiz, Almanya
nın m 1ğlUp olmasıdır 

Tevessül edeceğımız her hangi bir hususi hareketin 

/ usva ile olan münasebetlerimizi ihlAI edebıleceği 
enJişesi bizi · asla azmimizden döndürmiyecektir 

(Ya.mı 5 incide) 

V cls. Çcmbcrlayıı ve Lo1·d 1Iali/a7csla bir arada 

Velsin Avrupada
ki vazifesi bitti 

Romadan 
hareket etti 

Dün akşam 
Cenovaya 
Roma, 19 (A.A.) - Sumncr 

Vels., bu ak§am Ccnovaya hare. 
1:ri edece •• AaMrikaya d6h.. 
mek Uzere Conte di Savoia tran.. 
aatlantiğine Cenovadan binecek. 
tir. 

' Evvelce tesbit edilmiş olan 
programa göre Yeis Napoliden 
vapura binecekti. 

Roma, 19 (A.A.) - Sunmer 
Vels bugün öğleden sonra Ame. 
rika gazetecilerine yaptığı beya
natta hususi öğle yemeği sırasın. 
da Kont Ciano ile kısa bir milli. 

katta bulunduğunu, Avrupadaki 
vazifesinin bittiğini sö7lcm"g ve 
fakat bu vazifenin neticesi hak. 
krnda olduğu gibi şahsi intibala. 
rına dair de bir şey ilave edemi. 
yeceğini bildirmiştir. 

Çemberlayn'in Ve)s Hakkındaki 

Sözleri 

Londra, 19 (A.A.) - Avam 
kamarasında, Amerika hariciye 
müsteşarı Sumncr Vels'in ziyare. 
ti hakkında Çcmberlayn demişfir 
ki: (Devamı 5 inri.t'") 

Bir haftahk bilanço 
~,_,,- ._. ~-- ~ 1-"i -~ 

Dôrdü bitaraf 9 
gemi batırıldı 

Uç Alman gemisı de müsadere edildi 

Bir Alman tahtelbn'1irir.İn mevcudiyetin. 
den tüphelcnildii:i'i ir,:in bu:-ada b:C- İngiliz 
1'arp gemisinden denize mancınıkla su 
bombası atılıyor. (Yazısı 5 incide) 



1 - VAKl1 

Hangoe. şehrininl 
anahtarları 

Cuma gecesi Sovget ma
kamlarına teslim ediligot 

Fin kaoın~sı ast.fa edecek 
HanglJ, 19 ( A.A.) - Hangö 1 da harp malwlerlnin adedinin 

şehrinin anahtarları gelecek cu· otuz bini mütecaviz olduğunu 
ma JrilılU 2ece yarısı binbaşı Per söylemiştir. 
vickstron tarafından Sovyet ma 8to1dı.olm, 19 ( .A.A..) - Hel· 
kamlarına teslim edilecektir. O slnkiden emin bir membadaıı 
zamana kadar ~ehrin on bini bu. öğrenildiğine eöre Finlandiya 
lan n:ıfusu tahliye edilmiş bu • kabinesi Rus ....:.. Ffn muahedesi. 
lunacaktır. Şehr!n keı:ıif bom· nln musaddak nll.sbalan teati e. 
bardımanları esnasında atılan dildlkten sonra Reh!lcumhura 
9000 bombanın tahribatından istifasını verecektir. Rlto Rytf 
kurtulan vegA.ne şey 30 nisan Devlet Ban!<asmm başmda eski 
1918 de bolşevikleri tardetme'.i verine geçecektir. 
için Flnlere yardım etmiş olan 
Alman fırkasının knraya çıkışı 
hatırası olarak dikilen abidedir 
Haı·u!lS yarımad~mm siyasi ve 
adlf rejimi ağlebi ihtimal bugün 
Moskovada cerevan edecek olan 
Rus - Fin mllzalı:erelert esna 
smda mevzuu bahsolacaktır. 30 
sene mtid1.et1e kirava verilmiş 
olnn Han'?Ö yerli sel:enesi tama. 
mile tahlive edilmiş Fin hakimi. 
yeti altmda bir arazi olara.~t ka· 
lacaktır. Ftnlandivada bir Sov· 
yet Ussa ve a.skerl b!r istinat 
nokt9sı olan Han"'Ö, Estonyada. 
ki mUmasil Uslerdcn f arkh ola. 
caktrr. Bu üslerdeki Estonyalı
lar kendi arzularf yle kalmışı ar. 
dır. Sovvet makamlarına valnız 
bir deniz U!sU i~in lfızım gelen 
binalar kiralanmıştır. 

11els!nki. 19 ( A.A.) - Finlan 
dlva Rusyaya terkedi'en eyaleL 
lerin se'renesini teşkil eden 450 
bin kişyi memleketin muhtelif 
yerlerine verleştfrmek J?ibl güc: 
bir mesele karsrsmda bulunmak 
tadır. Burdan başka yeni hudut 
clvannda oturanlar muvakkaten 
memıuıcet dahilinde ver!eşmeğe 
mecburdurlar. Bunlar evlerine 
dönmek irin askeri ma!tamlar
dan emir bekliveooklerdir. 

Tahliye edilen halk Vasa, Ua· 
labor~. Kuopis ve Nikkeli mın. 
takalarına yerleı>tirilcektir. Ber 
:zahın eski sakinleri Finlandiya
nm renubu garbi kısınma yer. 
leştlrilmiştir. Hangö halkı lee 
Helsinkl mmtakasma nakledilc. 
cektir. Memleket in süratle yeni 
şeklini alması için elden gelen 
bUtiln gavretler sarfedilmekte· 
dir. 
Sabık Başve1cı1 Stokkolme geld; 

Stolcholm, 19 ( A.A.) - Fin. 
landiva sab1k Başvekili Kajan· 
der. Finlaniiyaya sosya yar . 
dnn vapılması meselelerile uğ • 
rn.şma.k Uzere Stokholme gel -
mişUr. B. Kajander Finlandiya. 

lnönü Fransız profesö
rünü kabul buyurdu 
Ankara. 19 (A.A.) - Reisi. 

cumhur tamet tnönU bugün sut · 
16.30 da Çankaya k'5~kilnde 
Fransız prof esörU Siegfriedi ka. 
bul buyurmuılard.ır. 

- - <>- -
Balılteair bağları 

aular albnda 
Denizli. 19 (A.A.) - Bu gece 

saat 3 de yağmağa baJlıyan kar 
hala devam calyor. Her taraf kar 
la örtüldü. Karm kalınlığı 25 
&antimi bulmu§tur. 

Balıkesir, 19 (A.A.) - VUlyt 
tim.iz dahilinde fasılaau: yağmak. 
ta olan yağmurlardan Bürhaniye 
Havran ve Edremid • Bürhaniye 
arasındaki bağ ve zeytinlikler ıu. 
lar altında kalmıştır. Vilayetce 
icaôeden tedbirler derhal alınını~ 
ve otomobil ae!erleri durdurul 
mu§ tur. 

Bahardan beri yağan yağmur. 
lardan zeytinlikler ve yazlık mah. 
ıuller zarar görmilıtlir. 

Peynir ihracab ıerbeat 
bırakıldı 

Aftbıro. 19 ( A.A.) - Halııer 
verildiğine göre, bueüııe kadar 
!hracı memnu olan pevnirin 
memleket ihtiyacından fazla o
lan kısmının ecnebi memleketle 
re satılmasını tem inen ihracı li . • 
sama ta.bi maddeler arasma a
'İnmasma karar verilmiştir. 

Bu kararm piyasaya yeni f:J . 
kacak yeni pevnir mahsulU fi. 
\"atlarına bavırlı tesiri olaca~ 
tt!bi müstahsillerin vüzUnU gUl· 
dtireceği de şüphesizdir. 

---'-----~----------------------~ 

1 $lanbul hakkında 
Balkan Her~ldın şay~nı 

dikkat bir yazısı 
Belgradda münteşir Balkan cip olacaktır. 

Herald gazetesinde btanbul I Tarlh1n bu ehemmtyetu umda. bu 
hakkında bir yazı çıkmıştır. büyllk §ebrin be.fmda LOtıı Kırdar &1-
.. lstanbul A..-rupanın en güzel b1 tükenmez enerjt ve te§ebb111 aahlbı 
bir şehri olacaktır., başlıklı bu olan bir Valiye 18.hlp olması büyUli 
yazı da şöyle deniyor: bir nlmetUr.., 

"lat.anbul, ya·:mınde bulunan kür -------------
mahallen gibi, bir Ukbabar temizli. 
ttne tutulmaaı ve lealaatmuı yenUeıı. 
meal ve taJalıJ gtb1 buauaall için tan
zlın ec111e.ıı plAıılarm yakmda tatbik 
mevkii.ne konutmaaı kararla§bnlmı1-
tır. 

Bu meyanda au.ıannm bllbaaa& kan.. 
Rr tedavtalnde hu.sus! bazı p.ft ted
birleri oldUfU zannec11len lzıeg6ldekl 
OLYAT kaplıcalarınm aaı1 b1r fe1dl
de yeniden lqaaı lçtn 100.000 Ura sar. 
1'edllecekUr. Tedavi g6rmeğe giden 
ziyaretçilere modern konfor temin 
etmek makaadile ur1 oteller ln§a ec11. 
lecekUr. Diğer taraftan lat.anbul ıeh. 
rl.n1D uslahmın ba§lıca Amili olan Bay 
Dr. LOtft Kırdar ve t.anmmıı ıehtr 
müteba53W Bay Proat fehrin çehre
sini degioUrecek değlalkllkler meyda
na geUrmektedlrler. 

Yıkık binalar ve raze batan fena 
manzaralar laaa ı:amıuıda ortadan 
kalkmakta, !cabeden yerlerde aokak. 
la.r ge.n1~letUrUmekte ve meydanlar 
açılmaktadır. BUtUn bu uılahatta g!S. 
aeUlen gaye lat.anbulu yalnız: BaUuı.ıı
Jaıın deJtil, dünyanm en güzel tehir. 
terinden tıUt llRllne ifrağ etmektedir. 
FUba k1kA tehrlll mllstcsna vazlyoU 
ve beynelmllel t6hreU nazan IUb:na 
alındığı takdirde bu gayenln mUmkün 
olabileceği 0.§ikArdır. Tadil edllen ııo

kak ve meydanların yerine yeni ge.. 
n1f bulvarlar, parklar, meydanlar, 
hutahanelor ve eğlence mahallcrl ya
kında meydana gelecek ve şehrin ıın
ldııled llt LuriStlerln hayra.nlığm:ı mu. 

Taksim kışlası 
Yıkılma iti bir müteah· 

bide ihale edildi 
Taksim kışlasının Mete cad· 

desi ile Taksim bahçesine ba· 
kan taraflarının yıkılması lh&· 
le edilmiştir. Bu tşl Uzertne a· 
lan müteahhit belediyeye 8999 
liradan başka yıkılan yerler· 
deo çıkacak taşları da terke· 
decektlr. Demir ve ahşap kı· 
sımlar müteahhidin kendisine 
alt olaacktır. Her iki tarafın 
y skılması Uç ay zarfında bite· 
cekUr. Ancak kışlanın ortasın
da spor sahası bulunduğundan 
buraya bakan fç duvarlar ta· 
mamen yıkılmıyacak. birer bu. 
çuk metre lrtlfaında duvarlar 
kalacaktır. Kışlanın diğer ta· 
raflarının yıkılmasına bfllhara 
başlanacaktır • . 

Denizyollannda 
bir ıuiiıtimal 

Denlzyolları idaresinin yol· 
cu ve yUk btıetlerl servisinde 
bir snllst.lmnl ycpıldığı meyda
na çıknrılmıştır. 

Müfettişler tarafından yapı
lan tetkikle r sonunda bu ser
visten uç kişiye işten el ccktl
rilmlştir. 

Okuma seferberliği 
-

ilk tahsil çağındaki çocuk· 
ların tesbiti için bir. 

tat'imatname hazırlandı 
lstanbulda okul faali· 

yetinden dolayı 

Vah ve Maarıf 
müd i~rune ta?<dır 

, 'isan ayında kaza ve köylerde tahsi 
çağına giren çocuklar teshil euilecek 

ilk tahsil çağında bulunan 1 Okulu bulunan köylerde o 
;~ukların okutulması busu .rnma çağına gelen çocukları 
:uuıJa Maarif Vekilliği her yıl sim Uzerioe köy öğretmeni. 
)'tıul tedbirler almaktadır. Alı ıuubtar ve köy eğitmeni tesbl ı 

l aan tedbirler sayesinde bugllıı dderek nahiye dlrektör lerin t> 
, IJ71t!r"e çocuk bilgiye kavuş :öndcrecel<lcrd lr. Okulu bu· 

ı.ı!{ ızere okullarda yetiş ı unmıyan köylerde bu işi mub name "ö .•• er i.dı 

llayırtı faaUyet!erfnı1en dolayı 
.llaarlf Vekıtlctiııd cn takJh"na 
me alan Vali ve llaaıif ıtlldüri 

Şehrimizin kOltUr mOessese· 
!erinin sayısı her yıl açılan ye 
nl okullarla bir miktar yUksel 
mektedlr. Cumhuriyet bayru 
mında acıtma töreni yapıları 
orta. ilk ve köy okullarından 
maada yine 23 Nisan Ulusa 
Etemenllk bayramında blrcok 
köylerde lnşaatı biten oku1la· 
rın açılma merasimi yapıla· 
caktır. 

Okul tnşaaında ve okulların 
\darealnde ~öatermlı, oldukları 
mu..affaklyeUerd n .dolayı Ma 
arıt Vekilliği İstanbul Vali • ve 
Belediye Reisi L<ktfl Kırdarla 
Maarif MUdUrU Tevfik Kut'a 
lllrer takdirname göndermiştir 

Vekillik, gerek Valinin, ge 
,·ekse Maarif MüdUrünUn gös· 
terdlğl değerli çalışmalara te· 
şekkUr etmektedir. 

Mıntaka Ticaret 
Müdürü 

İstanbul Mıntaka Ticaret 
MUdUrU Avni Sakman Ticaret 
VekA.letlyte temas etmek Uzere 
dUn Ankaraya gitmiştir. 

Lise ve Ortaokul 
Direktörleri 

Orta tedrisat mUeaseeelerl
nln teftiş netı:elerl Maarif Ve
kllllğl tarafından tesblt edile· 
rek alA.kadarlara tebUğ edil· 
mişU. Bu tebliği okuyucuları
mıza dUn bildirmiştik. Bunla· 

'rı arasında takdirname ve te· 
şekltür mektubu alan direktör. 
ter bulunduğu gibi tecziye edl· 
len okul direktörleri de vardır 
Mevcut diğer direktörlerin me 
salsl normal bulunmuştur. 

Belediye bütçesindeki 
açık 

Yeni belediye bütçesi bir bu. 
ı;uk milyon lira kadar açıktır. Va. 
1i ve Belediye Reisi Dr. Lutfi Kır. 
dann riyasetinde belediye dai. 
mi encUmen uatariyle belediye 
muavin ve müdürleri bir toplan. 
tı yaparak yeni bütçe lirerinde 
görüımüılerdir. Bütçe açığı fazla 
varidatla ve bazı tasarruflarla ka. 
patılacaktıT. 

Otobüsçülerin belediye· 
ye verdikleri yüzde on 

· te. lr. Bu işi daha zlyadı Ar ve kAtlp yapacaktır. 
ı ... odlrmek ve bir devlet Şehh·de Tcsbit lşJ 

... . .. eı c;;I haline sokmak Uzer( Şehirde okulu bulunan ma· 
.... ~ ıl lıye ve Maarif Vekft.letl · nallerde öğretmen, heltçl v.
.uo mıışterek kararlariyle "O vlllyetlo tensip edeceği dtıeı 
'<uwa çağındaki çocuklarııı 'clmseler muayye n günde ev· 
t!Sbll tallrnattıamest .. adlı blı :ere mUracant ederek lslmler1 

talimatname vücuda getiril caydedecektlr. 
~ıl~lir. Bu tallmatnarue · bU tik tahsil çağı tedrisatı ipti· 
cUmlerhıe göre köy ve şehir· •lalye kanununa göre 16 - 17 
erdeki okuma çağına gelen •>larak gösterilmektedir. 
·ocuklar her yıl Mart ayında Kanunu Medeni bugün 16 
esblt edilecek. bazırlanan Is· yaşındakileri evlendirmeye mu 
atletikler de vekilliğe gönde salttlr. Tahsil mecburiyeti bu 

ı·'lecektir. duduna giren bı1 yaştakilerin 
Tallmatname bUkUmlerlnt> evU. dul, boşanmış gibi medeol 

göre tesblt tşl şu şekilde ola hallerine bakılmıyarak cetvel· 
.caktır: tere adları yazılacaktır. 

Tedrisatı iptidaiye kanunu· Tesblt işi ikmal edtldlkten 
nun 77 inci maddesi mucibln· ııonra btretmenterln yardımtlt> 
ı·e, vllAyet tarafından kararlaş umum! listeler tanzim edtlecek 
tırılacak bir gUnde tesblt işi ve a!Akadar makamlara gön· 
vapılacaktır. Bu işler için nU· ı lerilecektlr. 
tus dairelerinin kayıtlarına Tesblt işinde yolsuzluk ya
kattyyen müracaat edllmlye. pan. verilen vazifeyi kabul et
cektfr. iş anket ve yazım usu· mlyen veyahut lAyıklyle lfıt 
llyle yapılacaktır . t!tmlyen, tahsil c;a~ında bulu· 

Bu işte ku1lanılacak cetvel · nan c;ocuğunu okula gönderml· 
let kaza maarif memurlukları· yenler kanunen cezalandırıla· 
na tevdi edilecektir. caklardır. 

Modadaki heye·iô.n 
• 

Valinin baş,tan:ığında bir fen heyeti 
dün tetkıkler yaptı 

Modadaki beyelln etrafında 
ı•Un Vali ve Belediye Reisi Dr 
Lfttfl Kırdarın başkanlığında 
bir fen heyeti tetkikler yap 
mıştır. Giden heyet fen mlidU· 
rll Nuri, imar mUdUrü HUsnU. 
fen mUşavlri Hulki, yollar mll· 
dUrU Galip, ve Mllbendis mek
tebi Jeoloji profesörü Mallkten 
ibarettir. 

Heyet bu tetkl kterlnln neti· 
ceslnl bir rapor hallnde tesblt 
etmiştir. Fen heyetince dün bl· 
ı:e şu maınmat verilmiştir: 

Modada Devriye sokağı IIP 
Çocuk bahçesi arasında takrl· 
ben 20 - 30 metre kadar bir sa· 
ha dahilinde husule gelen be· 
yelln mahallen tetkik edildi 
Arazinin esas vaziyeti şlstt O· 

ıup yol bu şist Uzerine mürurp 
zamanla. dökülen ve sıkışan 
bir imllnın Uzerlne oturmak· 
tadır. 

Son zamanlarda yağan şld· 
detll yağmurların tesiriyle im· 
!Anın gevşediği ve dik sathı 
mailde tutunamıyarak kısmen 
kaydığı ve kenarlardan dökUl· 
dUğü görUlmUş, hA.dlsenla bun· ı 
dan ibaret olduğu anlaşılmış. 
tn. 

Buna karşı alınacak tedbir 
~udur: Yolun kenarından baş· 
}amak üzere sa~lam zemine o
turacak bir istinat duvarı inşa 
etmek suretlle lmla.nın knyma
sına mani olunacaktır. 

tstinnt duvarının fennen 1-
cabcden mevkllnl tesblt için 
mahalllnde yapılacak sondala 
göre duvar inşasına başlana
caktır. ÇöktıntU mıntakasrnıı 
iki ev tesadUf etmclttedlr. nu 
evlerde cökltntUdcn mUtevelllt 
bir Arıza henUz görülmemiştir. 
Fakat evler bcrnyl ihtiyat bo
şaltılmıştır. 

Et fiyatları yükseldı 
Soğuklar yüzünden 

hayvan gelmiyor 
Et fiyattan ıon günlerde kilo 

başına S. 10 kurut arasında yük. 
selmittir. Bunun ıeix-bi Anado. 
luda ve Trakyada hlikUm ıilren 

şiddetli kıt ve ıofukhr ytlzilndcn 
mühi mmiktarda hayvanın telef 
olması; ve yollann kapanması 
yüzilnden nakliyatın gilçlUğe uğ. 
ramasıdır. 

Bilhassa Karadenlzdeki fırtı. 
nalar yilzünden vapurlar Uman. 
lara uğrayamadığından fark vili. 
yetlerinden hayvan getinnek 
milmkiln olamamaktadır. 

----<'---
Paaif Korunmada kul· 

lamlacak tulumbalar 
Pasif korunma hizmetinde kul. 

tanıtmak üzere 110 tulumba ya. 
pılmıştı. Bunlar tamamen alındı. 
ğından bugünlerde 13 mrntakaya 
taksim olunacaktır. Bu mıntaka. 
lar latanbul, Rami, Beyoğlu, Ha. 
hcıoğlu, lstinye, Beykoz, Üskil. 
dar, Kadıköy, Erenköy, Bakır. 
köy, Yeşilköy, Büyükada, Hey. 
beli ve Burgaz adalarıdır. Yeni. 
den 110 tulumba yaptırılması i. 
çin bütçeye tahsisat konacaktır. 
Halen mahalle ekiplerinden 3000 
kiti kura g8rmektedir. Resmi 
memurlann devam cttlk!eri kurs.. 
!arda ise 520 kişi vardır. Bu kurs. 
lar her iki buçuk ayda bir yeni. 
Ienecektir. 

Belediye Sıhhat işleri 
. Müdürü 

Belediye ıırhhat işleri müdürü 
Osman SZlit dün vekilletten vaki 

'ş'a~ 
To ton saJ · 

ı.0Jtf • te" 
3u aene!<i telbit , 
milyon kilo ~,o.! esi e~r-

lnhisarlar idar ... , "" ' 
Üttitl - 11• , 

raflndan t .6te _11\°"' 
·ktere • iP"' yapılan tetkı iS 63 şo 

ki tütün rekotteSSJ tct•dJf· 
lo tahmin oıunın' csı,.,.,, et' 
tar geçen seneye rıftt t 
on farladır. tter :ııdit· .O 
tınlan çok hırtr lc•ı•rd• 

· - rnınt• ı?· 11 
kadar büt~ .. satıldl "' 
yon kilo tutun ~ot1' f 

·ıyotı .J1c'° J 
Bunun 32 oıı \)lıı J" ,,J 

den, ı milyon 
11 ~dJll• ~ ~ 

mara mıntakalı~ de ~ (JP.·~ 
kilosu Karaden•~. t•r~ ~-" 
200 bin kiloı\I fi>" -~· 
rinden satııoııttır; ,çı1•11:%~ 

• ·d·r Ge:oı ... 
tarafta ıyt ı · rnı"t'" ~ 
ra ve Karadeniz cııcbl ~ 
satışlar bilh•ss:

1
;,.t1c d 

yalar arasında 

~kte~~ 
ya~ 

Roma~ra _ı ,.di~ / goncıe -~ ~ 
Dlln Rornın1'1' ~ııfll ;°I 

tarda portak.al ~puıııcd _..; 
gönderilmiştır· fızıtdır· ,-,,1 
300 bin ]iradın 'tfı•ı5t ~ 

Son günter~e d'e rıJ"'~f:f 
tır. tki gUn tc:ın rtbY' .ıtJ t 

va bandırah Be':t,11 .~ 
bi~ ~iktar otoı11 _/ 

m11tır. ~ .ıatl 

fi .t1- -' 
SU$aııt 1 ~~ ~ 

tıart gl fl'.J 
Susam fiya ıırt"td' fl°'J 

ıelmektedir. t ycrıf O 
masından ıonrt d b' f~. 
da fazla rnüba~bti.,_,~r.:,; r fı ıtl",. dır. Dün yer ı .,,ıl .ısı';f"J 
dan 200 çu.al n ,e~ ;,, 

Diğer tarafta ettiler' 

yatı.n~ı 
tır. k•'..,.., /. 
Bir çocuk şş . u~l 

Ziı''it d' 'l. 
Kasım paşada ı' >"fl1'e f'!I.. 

desinde oturan f f eril' JJt'tl''j 
ite helvacı Muz• ~ ,_.,; 
ki oğlu Abb••. bl~~"" f 
Abbasın elindelıı •r 1• 
yanağına ~~~tsf· 
tedavi~~ 

bd··ılı' Tatlıcı A uii ı .. 1 iiJ11 t.O ,A 
o dl~~:. 

Geçenlerde. ~'1~ 
rak bulunan "::ı, ~~t(l~;,: 
hur tatlıcı şa rbl" Jjaıı .d; 
bir cinayete kUd• t•P ~J~I, 
şılmıştır. Morğ 1,.ı sı~,i; Abdülkadiri~ bO 'f' çı ıte. . f. 
JUrüldUğUnU 0rt;ı.ıpııi j~ '1 
Maktuliln ofhl tJİ'ded' ~ 
ce yanında rnU~ıctadJ1·~t1 ~ 
altında bulun~ cıt'ıJ' ~od' ~l 
sene önce t~t i~ ~ J11U f 
para çaldığı ıe e""el 4et' 
ve bir kaç gu:,pi•lı"'e . .,,-; 
doldurarak ~ ~ 
mıştı. f ıtıd'!' ııııı1"' 

Zabıta tat• tıı o .1 
hemmiyetle de.ı , t/ pFT. 

"'',,, Yirmi yıl eıJ ıt!'~ ........... '° ~d' 
,.,. t ,l 

K.. ··r fjyauıt .,,,1 "~~ omu rtr. t ıı ~., 

_.ııı,ı> ~~"" r)' tat.antıuld• edııııı!f oll)~ I~ 
!eri lçln ıaşi11 ııJI d uııd" .d 
Qcretınln çoğal':ıntııı ~tt'c"'-
mUzdeki pcrG trl ti~ ' 
ren ton ba§tıııı. 1 f'-

b·' re' ~,,ı 
çarf'lrl' 1 "' ~ rıo .ııart .:eı ı 

> ~ ··~ ~ se''' I ·· .. ,,,, :;. 111 ~ ,. J) 
""""- ı ııt ~ 
ı- _.asi ,·v ı' 

f f:1sıtl ıJ ,. 
\.al>ltıer \'iL~ 1 

5 
f of & ~ 

Gnnevın 6 Ol ıı 4 ı' '! I 1 
do~ı,·J z! 6 ~ ı6 '' ıf , , 
öJ'tle JZ 41 9 t 18 f 1 (fi 
tkln:ll 15 .,1 ı~ oO 19 5' ı~ 
Akşam t8 " ı S1 .a ~ 
\'ııtN 19 :Sl 10 n3 
lmıı&lt ,t sı 

Otobüs komisyonu bugün bele. 
diyede toplanarak otobüsçülerin 
dilekleri hakkında kararını vere. 
cektir. OtobüsçUlcr belediyenin 
kendilerinden alır.akta olduğu 
yü.zde on hi!.tieden ferağat etme. 
sini istemi~lerdi. Belediye muha. 
sel: e mü':i ilrtilğil bütçe vaziyeti 
noktasından senede 60 bin lira 
tutan bu hisseden vazgeçilemiye. 
ccği mutaleasında bulunmuştur. 

Mnl r,nhlpleri teme llerin sn ıo:-. 
lam ıemin Uzeıinc istinat cttl
rllcli~lnl fenni rnporlnrla tsbat 
e derlerse Iska.na. mUsaade ccll
lecekUr. 

elan davet üzerine Ankaraya git. JJ..----
miştir. 
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beyanatı 
... 

gelince, ancak mizah sayfaların. 
da ho~a giden Halil Lfıtfinin bu 
sözü müddeiumumilik makamı. 

nın ciddiyeti ile kabili telif değil. 
dir. Cezalandırılmalarına dair o. 
lan iddiamı tekrarlarım." 

Harptcnberi Fransada etsiz 
günler var. Bu günlerde hiç bir 
kasapta, hiç bir resturanda bir 
lokma et bulmak imkanı yoktur. 
Et satılması memnudur. Buna 
rağmen bütün Fransada yalnız 
Paris içinde otuz beş talihli var. 
dır ki, etsiz günlerde de onlar et 
yerler; buna hükumet ve ia~e or. 
ganizasyonlart da itiraz etmez. 

~n IFil o ca Dil ©I öv<§\ 
~lUIDlhl öçölri11t~~yök 
~©J ü·U D17il ~©1 ü rrn ö ? . D 

Muhakeme karar verilmek üze. 
re başka bir güne bırakılmıştır. 

Şile köyünde işle· 
nen cinavet 

Tecavüze uğrayan ka
dın vakayı anlatıyor 

Şilenin Kervansaray köyü:ıde 
oturan Nevzat adında birisi, ken. 
disi askerde iken karısına taban. 
ca tehdidi ile tasalliıt eden ve co. 
cuk kazandıran köy muhtan Ah. 
met Cevdet bir gece evine geldiği 
vakit çifte ile öldürerek cesedini 
ocakta yakmak istemiş, fakat yan. 
gın çıkınca bir hendeğe atmıştı. 

İkinci ağır ecza mahkemesine 
verilen N evzadın dün yapılan 

muhakemesinde muhtar tarafın. 

dan tasalGta uğrayan 17 yaşında 
kansı Fchime dinlenilmiş, ~unla. 
rı söylcmi~tir: 

''- Kocam askerde iken Ah. 
met Cevdet birkaç defa evime ge. 
]erek bana tecavüz etmek istedi. 
Nihayet bir gece misafir odasında 
kıstırarak tabancasını alnıma da. 
yadı ve tasallut etti. Kendisin. 
den gebe kaldım. Fakat çocuk 
doğduktan 10 gün sonra öldü, 
Ahmet Cevdet geceleri evime ge. 
li_yordu. Kocam gelince İ§i an.lat. 
tım. inanmak istemedi. 

Nihayet bir gece evde yokken 
muhtar yine gelmek istedi. Ben 
komşuya kaçtım. Ne olduğunu 
bilmiyorum. Sabahleyin kocamı 
yakaladıklarını gördüm. Ahmet 
Cevdet bana entari almadı ve pa. 
ra vermedi.'' 

Bundan sonra dinlenilen şahit
ler, vaka gecesi muhtarın berber. 
de traş olduğunu, yarın düğüne 
gideceğini söylediğini ve gittik. 
ten 15 dakika kadar sonra Ncv. 
zadın evinden bir silah sesi işit. 
tiklerini söylemişlerdir. M uhake-: 
me, diğer şahitlerin dinlenilmesi 
için başka bir güne bırakılmıştır. 

Paskalya 
yortularında 
İngiliz askerleri Fran

sada karılariyle 
buluşacaklar 

Halen Fransada buluna:ı ln~i. 
liz ordusuna mensup askerlere 
paskalya yortularında Londraya 
veya diğer İngiliz şehirlerine gi. 
derck nişanlılarını veyahut karı. 
)arını görecek kadar u:zun müsaa. 
de vermek imkanı olmadığından 
!ngilteredeki asker zevceleri 
Fransaya geçecekler ve paskalya 
yortularında Pariste kocalariyle 
buluşacaklardır. 

İngiliz kızlarının Fransaya geç 
meleri ve Paristc barındmlmala. 
rı için her türlü tertibat alınacak 
ve bu asker karılarına her husus. 
ta azami teshilat gösterilecektir. 

Bu iltimaslı bahtiyarlar, hay. 
vanat bahçesinin otuz aslanıdır. 
Yaşamak için yalnız et yiyen 

bu hayvanları hükumet şimdi de 
harpten evvelki tarzda beslemek. 
te bulunuyor. 

Ladumek 
yaralandı 
Eski koşucu motosik

letten düştü 

Fransız sporcularından atlet 
Jül Ladumc.-k'in birkaç aydanberi 
Fransanın bir köşesinde piyade 
çavu~hığu yaptığını yazmıştık. 

Bu sporcu küçük zabitin do. 
ğuştan motörlü olduğu hepimizin 
mal\ımudur. Fakat Fransız or. 
dusu bu makine asrında Allah 
vergisi motörlerin istirahate çe. 
kilmesini istediği için bütün kı. 
talarına motosikletler dağıtmış 

ve bu meyanda olmak üzere eski 
şampiyon I..adumek'e de bir mo. 
tosiklet verilmi§tir. Uzun sene. 
!er mal:ineli vasıtalara taş eıka. 
ran Ladumck, motör kullanmakta 
da büyük bir maharet gösterme. 
ye başlamıştır. Fakat ... 

f~ler Aksine Çıkh 

Fakat ne yazık ki talih eskisi 
gibi gülmeye devam etmemiştir. 
Her yarı~ı adeta yorulmadan bi. 
tirmek adetinde olan Ladumek 
geçen pazartesi günü motosiklet 
üzerinde Fransanın bir köşesin. 
den diğer bir yere gitmekte iken 
yolda birdenbire makinesine sü. 
rat vermiş ve bu havailiğinin dC' 
cezasını çekmiştir. Bir çeyrek 
kadar fasıla ile arkasını takip e. 
den arkadaşı Ladumek'i yolun or. 
tasına uzanmış baygın bir halde 
bulmuştur. Arkadaşı eski dünya 
~ampiyonunu kendine getirmeye 
gayret etmişse de bunda muvaf. 
fak olamamış ve nihayet arkadan 
gelen bir kamyonet vasıtasiyl<' 
sporcu çavuş hastahaneye naklo. 
lunmuştur. 

Ladumek'in yaraları ağır değil. 
dir. Başlıca yaraları başındadır. 
Eski şampiyon ayıldı~ı zaman ne 
olduğuna şaşmış, başucunda bu. 
lunan doktor, derhal eline bir ay. 
na vererek: 

- Yüzüne bak da zarar ziyanı. 
m tesbit et ... 

Diye takılmıştır. Filhakika La. 
dumek'in iki kaşı üzerinde iki de. 
rin yara vardır. Fakat bu yaralar 
tehlikeli değildir. 

Eski dünya şampiyonunun ilk 
tedavisi yapılmış ve bir müddet 
istirahatten sonra Ladumek bir 
kamyon ile kıtasına naklolunmuş. 

tur. 

lara kaydettirmeleri kafidir. 

Fransızca Parisuvar gazetesi. 
nin Kopenhag hususi muhabiri 
Danimarka hariciye nazırı M. 
Manç ile bir mülakat yapmış ve 
btı görü~melerinde Danimarkalı 

nazırın Rus _ Fin sulhu hakkın. 
daki düşünüşlerini öğrendiği gibi 
Finlandiyanın dünya müvacehe. 
sindeki vaziyetini tesbit hakkın. 
da malfımat almaya da muvaffak 
olmuştur. Fransız gazetecinin 
yazısını aşağıya naklediyoruz: 

mas ettik. Danimarka harfciye 
nazırı bu hususta şöyle dedi: İsveçli Edibe 

Danimarka har'iciyc nazırı dok. 
tor Peter Manç çok tecrübe gör. 
müş bir siyaset adamıdır. 

190~ senesinde dahiliye nazırı 
oian Peter Manç 1913 den 1920 
ye kanar milli müdafaa nezaretin. 
de bulunmuştur. 1929 senesinden 
beri Stonig kabinesinde de harici. 
ye nazırlığı vazifesini ifa etmek. 
tedir. 

- Memleketimiz tam bir bita. 
raflık içinde bulun~ya karar 
vermiştir. Şunun veya bunun bir 
devlete veya diğer tarafa sempati 
duymaları, bugünkü halimize 
uygun olan ve hiç bir propagan. 
danın tesir edemiyeceği vaziyeti. 
mizi muhafazada güçlük çıkara. 
cak şekilde değildir. 

Rus • Fin Sulhu 
Bundan se>nra en ateşli bir 

mevzu olan Rus - Fin sulhuna te. 
mas ediliyor: 

Selma Lagerlöf 
öldü 

Mösyö Pcter Manç 1919 da 
Faris müzakerelerine iştirak et. 
miş ve 1920 de milletler cemiye. 
tine daimi murahhas olmuştur. 

- İskandinav devletlerinin ve 
dolayısiyle Danimarkanın noktai 
nazarı maltımdur. Bizim temcn. 
nımız Finlandiyanın istiklalini 
koruyan ve hürmet ettiren bir 
sulhun mevcudiyetidir. Esasen 
Kopenhag görüşmeleri sonunda 
neşredilmiş tebli~de de bu tasrih ' 

1 ~ 

Bu siyasi meşguliyetlerine rağ. 
men doktor Peter Manç iktısadi 
ve içtimai •azılar yazacak za. 
man bulabilmek.tcdir. 

olunmuştu. 

Danimarka hariciye nazın se. 
sini biraz yükselterek sözüne şöy. 
le devam ediyor: 

Danimrı:-ka Tam Bitaraflık 
istiyor 

- Ecnebi memleketlerde Fin. 
landiyaya tazyik yapılmış oldu. 
ğu şayiaları dolaşıyor. Size şunu 
katiyetle söyliyebilirim ki Fin. 
landiyaya hiç bir tazyik yapılmış 81 yaşında ölen Se!ma L&g-crlöf 

Görüşmemiz bir müddet Dani. 
markanın içinde bulunduğu müş. 

kül vaziyet etrafında dolaştıktan 
sonra nihayet siyasi vaziyete te. 

değildir. Finlandiya vaziyeti yal. 
nız başına mütalea etmiş ve kcn. 
disi yalnız olarak karar vermiş. 

tir ... " 

Radyo ile ilaç 
isteniyor 

Bu şekilde bir çocuğun hayatı kurtuldu 

Selma Lligerlöf öldü .. 
Bu haber edebiyat alemiyle bi. 

raz olsun alakadar olanları ve is. 
veçli sanatkarı biraz tanıyan, bir 
tek yazısını okuyanları müteessir 
eder. 

Büyük bir milliyetperver olan 
İsveçli kadın muharrir Selma Ll. 
gerlöf fevkalade hassas bir yara. 
<lıhşa malik idi. Kalbi filicenap o. 
lan her gaye için durmadan ve 
yorulmadan sarpmış, bütün beşe. 
ri ve içtimai yaraları tahlil etmiş, 
kaleminden çıkan tasvirlerle bir. 
çok topraklara, sulara, ağaçla. 

Radyonun bugün bilhassa pro. Bu şekilde radyo vasıtasile ya. ra efsanevi bir kıymet vermiştir. 
paganda işinde başlıca vasıta ol. pılan bir ricaya verilen müsbct Fakat asıl onun ebedileştirdiği il
duğuna ~üphe yok. Fakat radyo cevaplar zavallı bir çocuğun ha. ham kaynağı olan Morbaka'dır. 
daha çok insani işlere de yaraya. yatını kurtarmış. medeni bir icat Eski bir İsveç ailesine mensup 
bilmektedir. işte buna bir misal : olan radyo büyük bir insanlık va. olan Selma 1859 senesinde Mor. 

Fransız radyo istasyonlarının zif esi görmüştür. ( lAİ tf cn .<ırı 1ı if mıi çruiriniz) 

adedi yirmi üçtür. Fransa her gün ı •• •• •• •• •• 
bu Y.irmi üç istasyon vasıtasiylc G o r u p duşunduk ç e 
neşrıyat yapmaktadır. On altı _ 
mart akşamı saat tam 23.30 da 
23 Fransız istasyonu birden aynı 
zamanda şu talepte bulunuyor. 
du: 

"Şimdi bizi dinlemekte olan 
bütün doktor ve eczacılara hitap 
ediyor ve derhal en seri v~sıta ile 
Cenova Fransız konsolosluğuna 

bir kutu allergin aşısı gönderil. 
mesini rica ediyoruz .. Mesele bir 

çocuğun hayatını kurtarmaktır. 
Tekrar rica ediyoruz, Cenova 
Fransız konsolosluğuna bir kutu 
allergin aşısı gönderilsin." 

Cenovada hasta bulunan bir 
çocuğu ölümden kurtarmak için 
büyük bir süratle hareket etmek 
Jazımdı. Çocuk menejik tiiherkü. 
toza yakalanmış idi. İstenilen ila. 
cın ihracı memnu olduğu için aşı. 
\ardan İtalyada bulunamıyordu. 

Korkunç örnekler 
ı;aiı· oı·Jıan Scrri, c.liinkii "Hnh<'r,, ele bir makale yazmıştı. 

"~tınılnn Bunılnn,, ndiylc hirı,:ok noktalnı·a. dokunan bu ya7.l• 
nın, her tnı·afını hoş huhlnf:uuı halde, dc~tiği bir yara. hir be
l in yara.sı kal'';ol'illHla, tiiyleriuı diken diken oldu. llissiın nefret 
mi illi, korku mu idi·: pek kcı.;tircmiyorunı. Fnkat mnhaklrnk 
olnn !;-11, ki iı:im endi7eli ~el lcrle dolmu!:'tu. 

)h•ğı•r ~u ta~fiyodlcr, 'soknk,9 tn toplaıuııı':'lıırmış. Orada. 
"nnzıın,, n. benı:cr, "nesir,, e benzer bir ş<•ylcr yazıp dunıyor
l :u·nıı~. Hiç beklenmedik. bir akortsuzlnkln.: 

- Siz ı,:ekilin artık! mz yf\za.cnğız! 
J>iyc hağll'nnlann, da,·alarını i:sbnt etmeleri. değerleri

ni orta.ya koymaları lii.zundı. Hnk istlyonlcr, o hakka eserlerilc 
sahip olı.luklnrını ~fic;;tcrirlcr. 

Onların hir me<.·mun. çıkarn.<·aklıırını <luytlul.,rum ,·akit, 
hclki hlr isti<lntla knı·':'ıla';'ıı·ıın dl.re =-mlnmi':'tim. Meğer yanıl
nu~mı. Şnir Orlıan Se) fi bu mecmıııulnki şiirleri e\"Velce okut
ınu~hı; diinkii yazısını ise, bn nıcı·ınundıı tefrika edileceği an
tn-:ılan l>iı• "romnn :,. a ha .. ı·etmiş. 

Fransaya geçerek nişanlılarını 
görmek isteyen genç kızların pa. 
saportlarını Londra, Liverpol, 
Glaskov veya Kardifdeki büro. 

Seyahat fiyatları gayetle mu. 
tedildir. Hafta tatilini geçirmek 
isteyenler, noo frank, yani bizim 
paramızla otuz üç lira; bir hafta 
kalmak isteyenler bizim paramız. 
la kırk beş lira vermektt'dirlcr. 

Fakat radyo ile yayılan haber 
sayesinde, iki saat sonra bu kıy. 
metli serumu havi bir kutu Valiz 
Diplomatik ile yola çıkarılmış bu. 
lunuyor. 

"IUynziyedcn ikmale,. romanın ndıdır. Orhan Se,·fi bu 
l':"er<len iki cümle seçınl-:. "Birinci ciimlc: Ha.'1..-ikatin ~ka.rşı
sıncltt, ;rnhnncı bile obn, O baikknt biç bir ŞC)C tCl'efl.llÜt OOil· 
m enwli. Jklnd diınle: 'I'ürkaiı, çalt.,mak niyetiyle onun ~ehir· 
ılcn kemlini azletmesini taşrıı.dnn dön<lüğii Hk giin tebrik et
mi";öti.., Ciimlc, bir Jılıkıniin yazıya inkıliıp cclişidir. 1ı;indc m
' t•IA ınitna hulmıur, fikir lmlnıuır; .ı.;onra. çarpıntı , ·eren güzel· 
liklcrc mulıfa:at olur. l>izillşintlen dış nhongt dol?;nr. İçinden 
ı·ııhun sıcak' Ye tnth lmlı sızar. llnnlnr birk';iince, ortaya. bir 
!'anat t'!'C ı·i çıknr. 

Kısaca: 

Lüks lokantalar 
......................................... -................. .-............. -.... -... . 

! . 
i 
1 

1 
Dünkü "Akpm'' lüks lokantaların birinde peçeteler kullanıyorlar. İ 

iki kişi afzından geçmiş peçeteyi bir üçüncü Menedilmesi lazımgelen bir §ey de budur. : 
mil§teriye sunduklarından bahsediyordu. Peçete getirmek itiyadında bulunan bütün lo. i 

Bunun farkedilmesinc sebep, lüks lokanta. kantaların peçeteleri muhakkak surette beyaz i 
daki peçetelerin her halde beyaz olmasındandır. olmalr. Bu gibi peçetelerin temizlik dereceleri. i 
Halbuki bazı lokantalar, "kir görünür" diye sa. nin teşhisi elbette ki daha kolaydır. : 
r~ kırmızı veya diğer renklerde karışık desenli 1 .. ._ .. ._ ....................... ·-····· ...... -....... ··---···-·-·· ....... ·······--··-··-·······--·-··· 

:\c •kr .... inlz, hu iki ciiınlede nıfınn. l·oktu. l{ullanılan söz
lerin orada yeri yoktu. Dnygt1. hcyecan, ahenk, lınynl gibi şey
ler lsf" n.slA yoktu. hic: yokt u , haydi haycll yoktu. Doğruyu ara-. 
ınak da nhcsti. • 

Orhun Seyfi, söziinii bitirirken romanın ft(lıııa ta.kılmış: 
"l."nnlı-;; diyor, riynziye<len df'j:,'11; sahihi hu esere edebt

~·attan, hatt ı1 'l'iirkçe<l('n ikmale ndmı koyınah.r•lt . ., 
Il<'nce bn kncları ela yetmez. Çünlcü lm malınllo eserin ha--

kiki adı: "Her ;<'yden jkmale,, <lir. HAJOU SÜHA GEZGİ:X 

NOT: ''Her §eyden ikmale., dedim, amıı.. ikmal, sözUnden gelecekte ta. 
hnkkuk edecek bir vft.clin kokusu sinmiş gibidir. Halbuki bize gösterilen cUm
lclerde bu Umldl de öldUren bir mA.nıunzlık \'ar. Şu halde eserin a.B1l adı: 
"Her gıeyden lbkaya,. olacak. il. S . 
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89 sene evvel ziraat 
us ileri 

.Kızlar da gayet ince ve zo.rif \ lar. Mekrobi gezerken biri riva
dilrlş dikip çorap örmektedirler. yet etti. 

l 
1 

kö 
u 

,,. 
- - it 

..... m::::;-'MRJj, 
_ . t;'!,vıren: OSMAl'l-

- 34 - . ndt' 
Çocuğu parmnklan ara • sit bir ııuıg: t~~ 

;ında incitmomclc i~in • Iatyö. Bu ~rr!; ıle~ 
l 'u'n ı" (rat derecesine varan ihti- dolu bır ·,,ıewe ' • Anıı; .te 
na.ml:ınna. gülmeden katılıyor. metçı. 'vcioııU;~ 
du. lkisi de Jervenin banyoda tisindcn~ tıll a,. ~ b 
duruşunu görmekten tarif ~!- sıl oldu~edil<le ~ 
nez bir ?.evk duyuyorlardı. Gu. ğıda bek Jl'l~ıı; 
tıeşte pınldıyan suyun içinde 2'1.al1'8:Bfl)rG 
pembe vücudile ne güzel, ne ta- - yu ~ 
l')Jnacak bir hali vardı! Hem de di. . enler, c _~ 
lık suvn girinc cdcrhal avazını AnJel ,.şll: 'ç<l"~ 
kc.ı:;crek böyle hoşnut görünüşü yerler a.rı_ jçi.ll ~ 
:sluluğuna ne bUyi.ik bir ala.. \-iı:;ebiııne;ırııt'!ı 1' 
metti! sonrnYll 0pU~ 

Matyö, himıetçinin ynrdımi- Huyntl:ıJ'.1• ,-c 
le çocuğu kuruladıktan sonra lar, işveler lcl~~ 

- Şimdi Mösyö Jen·eyi tar. çiyordU:. ~~~~ 
tacamz. dedi. MÖSY0 ~ t11l) 
Çocuğun tartılmaya. k3.l'§ı gös sesle k~P1 bilır di~ 

terdi~i blivük nefret yilzünden - Gı~ ~? ~ 
On bc.s yaşında. bir kız, çiçek Avrupavı dolaşmL'j bir ama 
hastalığından gözlerinin feri bi- bir seyahatname kaleme alınış. 
le mahvolmuşken siyah, mavi ve Sonra kendisine bir memleket 
beyaz renkleri fark ve temyiz hakkında sual sorulunca ezber. 
etmekte idi. Bunların kitapları lemiş gibi cevnn vermiş. Mem -
matbu değildir. Hurufatlan ka- lekctlerin binalarını bile aynı ile 
bartma tabolunmuş eserlerdir. tarif eylemiş. 

Ilıtt7amaya i§tiral• (dc;ı ta7cbc7er ııo lıaU: 1. .. 1 rd e'"-ez aıı., .-. ";ete~,,._. bu ame ıyc guç o u u. uu r>~t c;" .,.-J 
Ekseriya, Matyönün sabrı tü. tis:Mı·n~~rd~: ~~ 

Körler, ellerini bu hurufatın ü
ze.rinde ge7.direrck kemali sü _ 
ratle okurlar. Bunlar arasında 
bir konuşma usulü daha vardır. 
.IeseHI. bir kör, arkada.51 lle ko
nuşmak isterse bir ipi düğüm -
leyerek verir. Bu düğiimlerin 
her biri bir harfe delalet ettiği 
için alır almaz ne söylemek is
tediğini anlar. 

Bun1arm yemekhaneleri de di
ğer mekteT> yemekhaneleri gibi
dir. Herkes kendi yerini bilir. 
Gözlü adamlar gı'bi oturup ye. 
mek yerler. Hizmetçileri de kör 
dür. Her kim bir şey isterse se
sinden anlar, götilrüp verir. Bir 
de pek gariptir. ki iki kör biri. 
birine karşı gelince hiç konuş
madan biribirlerile anlaşırlar. 
Bunların içlerinde hayli hüner. 
iller de var. Körlerin mamulatt
nı teşhir eden salonlarda çok giL 
ze1 örnekler gördüm. Marangoz
larm yaptıkları çekmece ve sair 
eşya, değme marangozun elin -
den ~elmez. Dikiş diken kızları 
hayretler içinde seyrettik. lğne
"'ti öyle çabuk geçiriyorlar, ki 
insan gözleri ile gördUğü halde 
inanamaz. Biz, öyle yapamayız. 
İçlerinde bir çok ta. mUelllf çık. 
mıştır. LoMrn.da en meşhur şa
ir blle nma günıhunda,ndır. Hay. 
li telifatı ve bir çok şiirleri kal
mıştır. Bunların coğrafya tah
siline iktidarJan olmıyacağı şüp 
hesizken içcrilerindcn pek müs
tait coğrafyacılar yetişmiştir. 
Şöyle ki bunların coğra.f ya ki • 
taplan da kabartma hurufatla 
tanzim edilmiştir. lbarcleıini o
kurlar ve gene kabartma hari _ 
tada bütün memleketlerin hu -
dutlarmı işaret ederler. Çünkü 
hudutların ürerine ince bir tel 
konmuştur. Hasılı haritada ne 
varsa, gözlU insanlar gibi okur -

bakadaki eski bir çiftlikte dünya. 
ya gelmiştir. Bu toprak parçası, 
asırlardanberi aile yuvasını teş. 

kil ettiği g\bi Selmanın da melnn. 
kolik ve hayalperest ruhwıda bil. 
yük bir tesir yapnuştır. Daha kü. 
çille bir çocuk iken bile annesinin 
dizlerine oturur: 

- Uç asırdır burada yaşıyo.. 
ruz. Allah bizi daha uzun zaman. 
lar bu topraklarda mesut yaşat-
sın .•. 

Fakat babası Mül~im Lageı:. 
löf ölünce Selma da Morbaka yı 
terketmck mecburiyetinde kaldL. 
Bu aynlış genç kızın hassas kal.. 
binde en büyük acıyı tegkil eder. 

Morbakaya, onun emsalsiı or. 
manlarına, sakin ve gönül din. 
lendirlci göllerine, mütevazı kü. 
çük insanlanna çektiği hasret on. 
da kaybolunan cennete dönmek 
arzusunu verdi; ve Gosta Ber. 
ling isimli eseriyle cihanşUmul 
bir şöhret kazandı. 

Bu şekilde §i>hrct ve biraz da 

Dilsizler de körler gibi marifet 
sa.Hibidirler. Altı yedi yerde mek 
tepleri vardır. Ü7.erimde devlet 
dairelerini gezmeğc müsaade e
den tezkere bulunduğundan her 
nereve gitsem kimse mani olma. 
dığı için buraya da gittim. Ya
şayışlarını ctrafile tetkik ettim. 
Mektep, büvUk bir kışla şeklin
de bina edilmiştir. İçinde ko -
ğuşlar, sınıflar. mutfak ve ye
mekhaneler vardır! Her biri ga.. 
•et mükelleftir. Yatakları pek 

temizdir ''C her iki ya.tak ara
sında masa şeklinde dolaplar. 
munta.znm su kadehleri ve t.es.. 
tiler vardır. Hademeler bunlara 
hizmet ederler. Y eınekhaneleri 
temiz olduğu gibi yemekleri de 
pek lezizdir. 

Beş altı kadar muallimleri 
vardır. İkisi kendileri gibi dil • 
sizdir. İlk J:irdiğim bahçede bir 
t.a.knn çocuklar biribirlcrile oy
naşmakta idi. !stanbul çocuk -
larmda. gördUğUm esir almaca 
oynuvorlardı. Ders saatinin ba.r; 
ladıibnı bildiren isaret verilin -
ce bütün cocuklar-büyük bir in. 
tiza.mla sınıfl:ıra doldular. Dil • 
sizlerin kulaldnrı da işitmediği 
için her RCV onlarn i!-;nretlc an
latılır. Dllslz1er, lıer ne kadar 
ses çıkarabilirlerse de kulakları 
işitmediği için kelimeleri adam. 
akıllı telaffuz edemezler. Ancak 
beş on harf kadar harf mahre
cine kudretleri yetiyor. 

Londrada ziraat sanki kar et
mek için değil de ilim ve fen 
göstermek icin yapılıyor za.nne. 
dilir. Bir ~brevi dört aylık yer
den va~i Penı tarafından gcti. 
rirler. Hem bunlar kuş ~bre -
teridir. Bn:y:.ı.ğı gübreden fazla 
kullanılıyor. Ka.ntan otuz iki 
kuruşa veriliyor. Bayağı ~brc
vi sokaklarda da toplarlar, bir 
beyg'ir kuvnığunu kaldırdı mı 
kırk elli çocuk birden seğirtir, 
toplayarak arkalannda torbala
ra koyarlar ve ziraatçilere sa -
tarlar. Bundan başka yağmurlu 
havalarda karışık gübreler bi _ 
ribirine kan5t;ıi?I için bunları da 
sokakların çamurları ile siler, 
f ıçılarn doldurup sevine sevine 
götürürler. 

(Da7ıcı var) 

12,80 Program, ve memleket saat 
nynn. 12,15 Ajans ve meteoroloji ha_ 
berleri. 12,50 M~: Muhtelif enrkı_ 
lar (Pl.). 13,30 • 14 .MUzlk: KUçUk 
orkestra. ı Program ,.c memleket 
s;ıat ıı.yo.rı. 18,5 llüz.ik. Çalanlar: Ve
cihe, Re!ilc Fer88.D, Fahiro ı.•erııan, 

Cevdet Çağla. l - Okuyan: Radife 
Erten, Mahmut mırındll§. Semahat 
özden.ses. 18,M Serbest saati 19,10 
memleket saat ayan ve meteoroloji 
haberleri. 19,45 Mlb:ik: Fasıl beyeU. 
20,ao Temııll: Muhtarın kllL yazan: 

Edirne. (llususi) - Köy l\.a.. 
nunun Büvük Millet Meclisin
den cıktığı 18 mnrt tarihinin 
yıldönümü Trakya köylerinde 
lıcr sene şuurlu ve mnnalı bir 
tarzda kutlulanır. 

nu knnuna dayanan ve o fa_ 
rihtc başhvan köy kalkınma ha
reketleri bilhassa son 005 yıl i
çinde hızını biraz daha arttır -
mış •·e köylerimiz bu hprckcli 
doğuran köy kanununa daha m
kr bir alfıka ile b.'lğlannuela.rdır. 

Her sc.n~ki gibi Trakya köyle
rinde kutıulanma.kta olan bu • 
gün Ça.no....ltkale znf erinin oc yıl. 
dönümüdür. l'ki bavramm bir a
raya geldiği bugünde 'fl'nkya. 
köyli\Jcri toplanıp muhtelif eğ. 
lenceler tertip eder, nutuklar 
söyler ve her kazanın ömek köy 
!erinden ikisinde sergiler aça -
ra.k mahsullerini, hayvanlarını 
ve el ve ev i§lerini teshir ederok 
rıarlak ve neseli bir gün yaşar
lar. 
Gönderdiğim resimde Havsn. 

nahivesinde köylülerimirln ve 
mektepli köy çocuklarının bu 
mutlu yıl dönümiinü lnıtlula.dık_ 
lan t?'Örillmektedir. 

Nalbant Kursları 
Edirne. (llu ıu~i) - lstanbul. 

da Selimivcdc fen t.bikat mek 
tcbindo Tra.kyanm 6 ncı devre 
nalbant kursu da açılmış ve 
Trakvanm dört vilayetinden se.. 
çilmiş olan genç köy nalbnntla
rı lstnnbulrı. hnreket etmişler • 
dir. Simdiyc kadar umumi mü. 
fettiş!ik ve köy bütçelerinden 
verilen kurs ve kursa devam c. 
dcnlerln masraflarını son za
manda Ziraat Vekaleti iizerine 
almıştır. 

Edime Çocuk Esirgeme 
kurumu toplandı 

Edirne. (Husust) - DUn, E
dime cocuk esirgeme kurumu -
nun vılhk kong-resi toplanmış ve 
kazalardan gelen murahlınslıırm 
huzurile yapılan toplantıda. 15 
kişilik merkez heyeti secilmiş ve 
bu heyet bir araya gelerek yeni 
idare heyetini seçmiştir. 

Bu 6'.."">Çime göre kurumun ba."j
kanh~ına Mehmet Gündem. As
başkanlığa Rn.csinı, muhasipli·~ 
Sülevmnn Fehmi. vezncdarJıc'Ya 
Tevfik Karabekir, katipliğe Sil-

20-3-940 Çar§amba 

Konferans 
şı,n. Halk evinden: 
ı - 22 ıtart cuma. akşamı saat 21 

de Hnlkevlmlzdc profesör Operatör 
mwm İsmail Gürkan tarııtuıdıın 

(ClUneııln sıhhi kıymeti) hakkında. 
tnUhlm bir konteran11, sençler tora
fmdan da bir tems:ll vcrllecekUr. 

Tiyatro ve sinemalar 
ŞJ<:HtR Ttı• A TRO U 
Tepeba,,ı Dram Ktmnı: 
Ak~m 20.80 dıı 

Penbo Soknk No.: 46 
• • o: 

Komedi k18mı: GUndUz H de: çocuk 
oyunu. Gece 20.30 dn: 
H~k~ Kendi l."erlndo 

lcyman Yöndem ve Uyeliğc de 
. ıccmi !ye ayrılmı~lardır. 
Voleybol müsabakaları 

Edirne, - Dün halkcvi spor 
komitesinin okullar ve klüplcr 
arn.smdu tertip ettiği volevbot 
müsabakaları Edirı " lisesinin 
kapalı sa.hasında yapılmış ve fi. 
nale lise ile erkek öğr~tmen ta
kım lan kalmısla.rdır. 

Dereceler şövledir: Sanat o
kulu - Erkek öğretmen 9-15, 
6-15 erkek öğrE'tmen. liso -
Edirne spor 15-3 ve 15-4 lise 
galip. Son karşılaşma lise - E 
öğretmen 15-10 erkek öğret -
men ve 15-2 lise kazanarak her 
ikisi de tekrar oynamak üzere 
finali başkn bir güne bırakmış
lardır. 

Bu iki takını artısında yapıla
cak final müsabakasında galip 
gelecek takım halkevi spor kolu 
tarafından konulan kupayı ala.. 
ca.ktır. 

B rsada , isiklet 
arış arı yaplldı 

Bursa, (Hususi) - l<,cdcrn.s
yonun tertip ettim 75 kilometre
lik bi· iklct yarıı~l n dün ) pıl -
uı. 

~ant 9.5 ta bn..ı:lıv n bu yarı.. 
şa F~dşehirdcn 7 Bur;;adan da 
4 bisikletçi iştirak etmic:; bulu
ııuvordu. 

Bilhassa yanşları. vali mua.. 
vini Edip Kulav, belediye reisi 
Neşet füPer. bölge asbaşkanı 1h 
san Celal. bisiklet fcderasvonu 
mütehassısı Cavit Cav ve 'bazı 
davetlilerle gazeteciler de yn -
kından takip cdivorln.rdı. 

75 kilometrcvi Eskisehirliler 
2 saat 13 dakikada aldılar ve 
takım itibarile de cok kuvvetli 
idiler. Zaten bUtün Eskişehir bL 
siklkilerinin tdtmdaki bisiklet
ler ye ·eni idi. 

Bursnhlarm büyük ümitler 
bağladığı Hikmetin bisikletinin 
bozulması ve cok eski olınnsı 
müsabakada iyi netice almasına 
mani oldu ise ele Hikmetin cok 
g-nyret sarfettim muhukl:aktır. 
Bu sebepten dolnvı bu ~en('e bü 
yiiklerimiz tarafından dM"h!'ll i. 
yi b;r bisiklet alrnmas:rna karar 
verildi. 
Müsabakayı tak'n ederek ha.. 

zır bulunan da:1.·etli1ere şehir lo. 
kn.ntasında bir ziyafet te vcrıl
di. 

Diğer spor hare ~etleri 
Bıırsa. (llususi) - Dün Ata. 

türk stadvomun:ia Acar - Çe
liksnor arasında bir futbol mü. 
sabakası vapılmıştrr. Her iki tu
raf ta çok kuvvetli olarak sa _ 
haya çıknuşlardır. NeticedP 
her iki taklm 3-3 beraberlikle 
oyıınu bitlrmi<1tir. 

İkinci mac; ta 'Merinos - Or. 
mnn mektebi arasında idi.. Or. 
man mektebi sahava çıkmadı -
ğından :Merinos hUlanen galip 
savıldı. 

UçUncü mn" ta hususi mahi
yette idi ve Merinos - Ziraat 
mektebi arasında vnpıl<lı. Bu 
nuı.G cok heyecanlı oldu. 

Neticede Merlnoslt11ar bir gol 
atarak maçı kazandılar. 

kenir, 1'"' ... ranın müdahalesi la· '""ırd.oısr 
zım c-el~i~ öptükf;ell ~6' .t 

- Haydi tera:Liyi yatağımın g-eldikl . ~" 
di. . iı1 ~ yanındaki masa üstüne koy, ÇO- _ ı\.''dcıı;tdrl:~~ 

cuğu da bir havluya sar ve ba.. •,mm brıbCl° ...eıe---:!·r·h 
na Yer. Havlunun hesabını son- !~ soıırn tıı3ıJ il"~ 
ra yaparız. 0 rduk ~.AiC 

Bu anda odanın içi her sabalı- ediyo . d~ g ,...,.ıı 
ki mutat {!'iirültülerlc doldu. Bi- nız önilJl J11C~~ 
ribirlerine yardnn ederek yal- duğunUf1tıS'l~ 
nız J:iyinmeyi öih'cnen çocuklar, dik ... ~.,, ~ 
birer tay çevikliğile içeri bil- deim nıı '}>C1\l~tS bit 
cum ettiler. Evvela baball\nnın Ccva.P ısıt~ e 
boynuna asıldılar. Sonra yatak dan sarh0~ıı d ,4 

1• Y•1e coeu • ı . ''.A.it üzerine sı~nyara.k annelerine ıgı ı ()O·"~:r 
bonjur dediler. Jerveyi terazi - O~·., :f)1'.. ~er 
üstUndc gördükleri zaman hny- M&!vöcı~ıiııı ~ 
retleri ölctisUzdü. Umıt ed bCr' ~~ 
Anıbruaz: geçt~-: bCbCJt. A il, 
- Neye onu böyle tartıyor - ll2 şı Jl1Cıııe ~ ~ 

!ar? dive sonlu. la. Ah, r,ocllrbll el 
İkiz kardeşleri :tıep bir ağız.. K~ ~et, ı: 

dan ceva pvcrdiler: - ~- ut<lı>r 0 :e~ 
- Dalı a anlamadın mı? Anne. B:ızı QOC • olll~ 

mizin onu ça.rştdan aldığı 2'.a.. dar renk51~1ld ;t. 
man tartıda 3lda.nıp aldanmadı- lanmış ; jctv ı;.: 
ğını öğrenmek i ·yorlar. Bir coc 1ııııılf 

Henüz nek hi ayakta dura_ tombul ~ 
mıyaıı Roz teraziye n.sılnra.k: ten scv!~ııUıercl'~ 

- Görcv'm, g-öroyim, diye ba- Ma.~~kat ~ ;\i 
ğıızo:~ıp her şeyi devirecek- m;- siz dC ~jbi J <f 
ti. Hepsini birden derhal dısa. bir be~~ 0c dilf t 
n rYÖndermek H1zrm oldu. ÇUn- Her ikillıı ctJlt 

" 'bı bir c~.. -A~ kil dördU de işe ka.nşmn.ğa. kü:. gım~-ı.nit.c;i11ıı:; ov·.v 
c;UcUk e1forlni u.zatmağa başla • ~v- ıuıJefP g,ttı" 
mışlardı. - M . ollll1 0t,?J; 

Matyö halinı bir sesle: man cnıill J{ler iY. 1 

- Havdl benim cici evlatla. Henı do olfll&l'e ,.P 
rm1, bir parça aşağıda oynama.. evvel ana.~ s&~t<'fı 
ğa gidin. Pa.kat hava gfuıeı;li ol- nüm~e aıı. bl ~~ 
duğu için şapkalarınızı givin ve ıfot mı•!11.ıı )-s. d01>.f 
pencere altından ayrılmayın; dimiz ıç~ ı;oiıfll aft' 
seslerinizi işitelim, dedi. meselesill~ rMdı>I~~ 

Nihayet Jervcnin bağırma ve Halbukı.ıe Jttl ~~ 
tepreşmelerine rağmen Maryan ni bir eııı~~1 rdıl
tam bir netice almağa muvaf- IQp ~~ı111ı':f, ı~ ft 
fa.k oldu. Ah! ... Ne saadet! Bu den lnı orıdıJ 11~ 
haita içinde iki yüz on gram denbifC ııı14!1 ·0i v 
ka.za.nmı§! Her çocuk gibi, doğ- lan uynıı dC~il ı' t1 
duğunun ilk üç günü kaybettik- bir kadın tıı.(11' 'o1J 
ten sonra. tabii bir intizam ile ve sc:1.•da.lı deri" 
büyüvordu. ~laryan vatain Uzc. lenen pel< bıf' ~f 
rine oturarak onu hUnerli elle- vardr. t.ııtl! ~tf-
rilc giizelcc kundakladı.Çocuğun Hafıf, d~ o' 
her bir feryadına tatlı bir sesle - Ne ğıJJ11ııti ( 
cevap vcrivordu. bir çocu 

- Evet, evet. bilivorum, kar
nımız çok acıktı. Çorba atc§te
d ir. Mösyöye sıcak sıcak verile. 
cck. 

Kombinezonunun altından gü 
zcl bir bavat çiGeği sribi açılmış, 
dolgun ve sert, küçük bir meme 
çıknrdı. Obur çocuk da..'ıa bir 
şey {?Örerniyor, ellerile, dudak
larile. telaş ve tehalükle aranı. 
vordu. Bulduğu zaman öyle em· 
mcifo başladı ki annesi ~l 
R"ilrel P'iilerken hafifre inledi: 

- l:Iey gidi küçük yaramaz! 
Bütün ka.n1mı i<:iı> bitiriyor. i 

Bu a.raltk. Uzerlerinc çok gü. 
ne3 (!eldlifini gören Matvö, pen. 
cerenin perdesini çekmek iste -
di. Faka.t Marvan itirazla: 

- Havn'. havır, güneşi kapa.. 
ma dedi. O bizim damarlarımıza 
baharın tnzeliğini aşılar. 

crvete kavuşan Selma istediği 
cennete de kavuşabilmişti. Elde 
ettiği para ile ailesinin asırlarca 
yaşadığı topraklan satın almak 
:imkanını kazanan Selma L5.gerlöf 
Morbakaya yerleşti. 1909 sene. 
sinde Nobel milkafatuu kazanma
tıı maddi ihtiyaçlarına karşılık te
min etti. Büyük muharrir bura. 
da, evdiği sakin köşesinde has. 
as kaleminden çıkan güzel, em. 
alsiz eserler verdi. 

Selma Ugerlöf insanlar ara. 
ında fenalık ve kötülük huyları.. 

nrn mevcudiyetine inanmak iste. 
mez, bütün insa.-ıları iyi ve neşeli 
görmeyi arzu ederdi. 

Orhan Bllrçe. 21 Serbest saat. 21,10 
Konuımn (Ho.ftalık P01ta. kutusu). 
21,SO Mllzlk: RlyascUcumhur tıruıdo u 
Şef: 1h.san KUnçcr. 22,15 Memleket 
saat ayan, ajans haberleri, ztraat, 
esham, tahvilAt, kambiyo ve nukut 
borsası (.fiyat). 22,35 Müslk: ca.z_ 
bruıd (Pi.). 23,25. 23,SO Yarınki prog 
rnm \'C luı.panış. 

İntihap ve danslı çay 
Şt,ll Jlnlke\1ndcn: 
2.( :Mart 1040 Paznr gUnU saat 15 tc 
ı - lialkcvlmlz Komttclcrlnln lntl-

hıı.bı yenilenecek, 
2 - ~nçler arasmdtı (Y şllay ı 

mevzuu dra!ında mUtfnkru;ah bir ko
nu1'mn yapılacak, 

Jl.AJ,J( Ol'EJIBTJ 
Bu ııkııam 1l da 

Yunus Jl(•y 
nuymnsın 

Yeni operet 3 perde 
Zozo DaJmnsln 

\'a1.ııu: l'uımf Rilnırt 

Bursa - Mudanya şose
sine ağaç dikiliyor 

Bursa, (Husu.si) - Mudaııya 
nsfalt yolu üzerinde yolun her 
iki tarafında. evvelce açılmış o. 
lan çukurlara üç gündcnberi 
meyvah ve mcyvnsız ağaçlar di
kilmesine ba.slamlmıştır. Bu iş 

~nç adam . ı:eriye döndü~ 
vakit yavntmınu emziTcn karı
sının anettim nefis manzarayı 
seyre dalmaktan kendisini ala
madı. Sıhhat ve güzelli~in bir. 
leştil!i o köşeve r.Un~ hususi 
bir revnak verivordu. Ana kov
nunda çocuk! ... Havatm ebcdi
vetini temsil icin bundan daha 
Rnnlr, daha ulvi bir sembol ola
bilir mi? Ana, etinden fışkıran 
hayat ceşmesini acara.k vücudu ... 
nu avlarca vakfederek, icindcıı 
Gıkardı~ ~ocui!u kovnundn ısı. 
tarak, besliverek eserini tamam
lr:ra.cak ! Hem de doğuran bir 
kadm için çocuihınu ken<li süti
le be.cı'emek kadar sıhhate nafi 
ne olabilir? Bu. tabiatın en ba-

Büttın ej\erlcrinde basit insan. 
Iarın. mütevazı, kanaatk!r hayat
larının parlak ve mesut llkisleri 
görlifür. 

a - Bunlardan sonra. bir dnn111ı 

çay verilecektir. 
DUtUn Uyelerimlz!n u~rl!ler:lnt Tit".a 

eder1~ 

ALEMDAR Sineması 

1 -ŞehvetI<urbanı 

2-Miki Mavs 

için vilzlerce amele çnhl')tırıl - tır. Bu suretle turistik bakımın
maktadır. dan fevkalade mUhim olan ~Iu-

Aym nihayetinden evvel Dur. danva asfalt şosesi dikilen n~aç. 
sa - Mudanya şosesinin a~aç - larla bir ka.t daha sUsler..miş ve 
Jannıa 1şl ikma l"dilmi6 olnr.ak l ~izelli$mi$ olar..aktrr. 



~~h 
u ı ıa nin 
~~ınaak· 

Kama
a na t ı be '~/ ~... ı 1 incid 

·~ tu ı; 'al eJ lcketten geçecek ı:~ e:a.scn yUk. 
'a ır~d !a olıın bir demiryolnncUın gide· 

, · · Ue So"'. tl cckti. S~r.ra. da blzza t Finlan:lL 
ll:t;harc-re er bir. y::ı.da uzun yot:ar katedccckti. 

• ~ ~e nibayet .:\1uthiş milşkillatla J;:arşılaştık. 
~ F· " !tere ve B:ltün bun!ara rağme:ı BüyUk 
ı llarn 1

1
'"landiyay:- Britanya Finla.ndıynı:ırn vaki ta-

IJ' 1• evaz1 'ep1erini cevaosız b:rakmıuh. 
• ;ı i·~'" nıının Finl' d ' • ,, .. d 
"l c .

1 
"'~"eden ted an ıvaya ~>Jtcr gon or _ 

ı~Yi • ı:ı:ş mi.tir? • mek ht·.susunda Çembcrlayn şöy 
rı , t:ih:d le demiştir: 

·~· a~t I' c? karır. :Mnl'cş:ıl Mnnneı·haşıu 
.r ·~ ;.:rı~1lik bu asker 1 tcmefll 
..t'~ .. o·ı]j,, KA ~ 1il ı eınem. ....nunusani ortnlarmda ma 

t'A b:r fa-·ıtıeı:ı!lesine rc~::ı.ı hlınerhavm. Finlandiya -
~ .,ıı ha ~lln·'l ce- daki mUmessilimize, iman isU!. 

~ite- .kl:ıı!d.,ı-ı ı'Iek. medi~ini ve eEndeki kuvveilerbı 
" ~tlt -...... b _, ~~~.,,et Yeni hi·' . uz..ıar çözüiünceye kadar kafi 

'• t'ı:tc:ı.11%:lıştır. S·~ır1 ı:;e!ece~ni bildkmiş ve man.ma 
a:ı '" tc· · fih mny-..sta 300.000 kişiye ihtl· 

t- ~-le c/a~ ed'yor yacı olaca"!ını ve bu askerlerin 
,, t'lilebu:r.m .. _ m~kemmel talim ve tcrblvc gör 

. .;~eli rnı .. tir. mili: C'1ması rnzım gc1e~~>ini eö' 
1h .. 'l,,. Ya istikı ~u lemi•:'ti. 

t•,,, ... 'V h • B' ~~tı:iş c hn bir ı ':C nynı za;nanda anlattı kı. 
, (f\ıt. •• 0l:I~ğu id ı gerek Finlan1ıva.dn, ~erek Is-

~ 'c~ı. ~r). Hü : ve:te bumın Almnnvn.da vapn. • 
tı r ı;h ,... _ rrı. ca-ı n.1rf!Ulamcld:m c!ldiı:ıe cdıl 

... , 1 • 4·. ı l~:ı , t di ,. • :ı ·hr .... • me : e r. e mcz:{ıJr kuvve-tin 
• ~ h~ a-.et a~~'?.ca r · :--en Pinland i v:ı.ya qönrler:il • 

•tı '!lcrı a·'ctçe mfve:-c.ı;i ümit o:un~:ıktndır. 
\' tla:-ı •:le ez:cı ' .. !n"i_ı:z . 1·"..bi':e.::i \•ı:.ziveti bU 

. r '•tııe lll~ıırı-ıarı. yuk b•r ıtlna ı'c tet..~ik f"tti. 5 
t b •. tı-ış ol"'nas sub:ı.Ltn yUJ-rek hnril mcclisinir 

ı,: t~. ,~1~c 'ir." 1 i tonla"'\+.smtln F in landiya va hir 
"~ •ö .. 1 ıııı:ı~la as1te!"İ hcy:t i seferi,,~ gönderil· 

Vlc l'cv,., r a. me~ı me .. c'esi crörü~ü!dU ve ka.. 
(' "'~ '"-net. r:u- "<-tırıldı. f'. '"'::eri haz•r!ık1 ıır 

1 ,'lta'l"~aü .. büvük b'r rüratle vanı:d!. Vr 
t . l'

1
.., t1~ u c D" rt b., ~!rtcl:ı. yarıi ımıre~a' 

a,.,.~:ı;:i Mn.nnerb.vmin tMbi~ ettii'ii ta 
-...:an Yal !arın bu r ihten iki ny evvel 103.000 ki~i

i . ıil'. ~l!küvcnıet· llk bi!' kuvv + ha:~'·ete hazır bir 
L •11 ' ı hl f. " 0 1•• 

~ r; 1~ ınıand· n e "'e .ır• aı. 
• • b1ıl), "rrnışıar ıy~. 1ı .ütte.fik kuvvetlerin !s . 

~... etini ' bü. 
1 
k:ınd·n:ıvy:ı mcm'cketlcrinde!' 

•. ~CtJeıt'lı knzan_ geçece~i .. ayin.l:ırından h"bcrdar 
~ raltlal't nıuha. olur olmaz Al~ :ınva i!ıtiliifa 

11 a~:::ı· ayakta miid hale cde"c~irJ ileri sUrc -
• 

1 sarsılma. rek lsveç ve Non•et:i tc!ıeit eL 
ıt ttı.'lıi 1 mi .. tir. 

, ~. ~~UtUn yap Bu a:-:ıdn, Fhl:ındlyamn Pa. 
' 

11 
ınıandiy • rlıı ve IJOndra el,.ilcri müttefik

r, ~ .. "taınaın· ayı 
1 

ler:n bir av iGlndc 50.000 kisi 
, "CaiJ, ıı.~ltinc ~ ol. göndar!n ~önderemive<'.Pı'Yinl Pot 

da "' ııc dah dığe1' muşlardır. Nakii ·e vnsıtnlatı 
~ ,}'arcı1 a ınü. hususunda. sıkıntı ç<-.knlcmek 

• ~i,. tn Cttnek Şarti}c hnttiı. bu kuvvetten fnz. 
~ · e::t:isı gib! 0&nın f?'ön:lerilcbileceği cevn.bı-
~ tcıtr 1 ru verdik. 

' ~t:ı car teco;ı:ıt:sh . Bu hıısusbı. FinJn.ndi:rahJa:-m 
~ ~"ij !\ derin .u b:ı.e verecekleri cevabın müh!e. 
it"- ~i~ tct1e~ 

1
_ bır ti Jı,inln.ndfya hUkumeti biç bir 

"il J:a.cr ~e~e .tir. karar vermedt-n gC'!in ~erti \'e 
.' rd, h:a'l:a lc~ct. bu mühctin inkiza buldu~fo ta
ır, ·"ı ctzrı ~ rnııı~ 1 rihin erte.si günU .Iı"'inlandivalıla-
~ c ·ıe b~h- ' rm Sovyeter Eirli<Yi tarafmd~n 

" t ~ llıııı:a yapılan sulh ~nrtıa.:.Xnı lmbul eL 
~\i C:ony 'Vezncti.'1in miq oldu.k)n!"Inı örnndik . 
t-,,,-r c a.Yı tnühim Şavanı t.akdir bir cesaretle 

~ ~-ııı.a tnıı§tir. So SO"l da~iknYa ka.dar harp etmi~ 
t t l llıııı tc.,~s .. uı - olan bır nıllletin karıı.rı."lt tc.n • 
( • :: .t~cavu; . et. kit etmek biı.e düşmez. 

t~~, ~~lctırı b' ıııya. İsveç \'O Norvc{'tcn mil;.;nn,lo 
·\ahit ·C~i ; ~r ke. istlyccckti 

tt ıı-tı ~ldı.ııt g.bı elim Çe:"llbcr1avn EK>zlerinc şunu 
~~ 1%t• · Bu ye. dn ilave etmiı;Ur: 

')tt rı ~~. c;uen de Al. Şubıtın ikinci 15 ırtınil içinde 
ı~~· ~/l:t.ı. "1.kü, AJ. FinlnndJyava projelcrimiZi nn • 

•ta il İtti1,0lıtıasaydı !atmış ve bize aleni bk talepte 
:~ t). il}'a Ul; ' hulunmasmı ı:e fakat bu tale· 

\, ~ !\~ bra. bin 5 marttan ev,·el \'apılması 
~ 0rt

11
• ll tehdi . Hizım geldi~l~i bildirmistik. Bu 

~-~· ~a ka dı ül.. talep gclre ıdi. !svoc \'C Norvcı;-. 
~ııı~ck .. ucrf1fon ıs... ten kıtaatır.ı•r.Jn ı;e~Meslne mil· 
tııu. ~iva:y • kahra. saade etme!orini hıtiye!.:t"klik 

~ •teri( 1 kurtara.. (alk1~)ar) bu iki memleketin 
~ 'i :ııırdınııan.. mlis:ıa.de cdcccl-:lerirıl ilnıit f".tli 
>aı~a:ı1ıu ıtıu§la.rd yorduk. l•'ıhat t·we~ Finhnı:li • 
~ ~:lak· ti erini t ~r. ya va menfi ~evap verdi. nu ce 
~ltttUrg .. 1 lttha 1ı:t. saret l:ıncı bır ~vd!. Maaın"'..fih 

b .. ıı; tcı~ı~ ıtı a~ tsve,.:n no' tai ırn?q,nnı rl e~şti· 
'>\ tarı it:b • hır -:-eceöi 1lMic1inde idik. Ve ha.zır . 

t, '\' arc a. hklaıımıza devam ettik. Mar1 
~llı. ı11'~ı~11 \' b:ı..,.~dn Finlandiva a.!eni talcb!n 

~.ı·"iltcrc . erdıtll te!ı.ırlnl nrzu etti. 
\ ~ a;ı 1!·a~a n~n l:cndi f s!;:cndivnnyndan vapılabiie -
< ~p, 1~~:şt1 l:cinderdi cek m.klivnt im.ltanlarmm aza • 
~ 1ca as.oo;: ıoı ta - mi dere>~csindc bir kuvvei oofe
t ıs ll1al'ıı obu11 1 

y. riye tertin ettik. Biz mUttefik . 
~ ·!oo b • so.000 °0 ler. kendi kendimizi mun.ha.r.e e· 

~tı ~~:i 0111b:ı. 
1 

.el debilecek hiç bir revimiz yok 
'4i. -ıı ~ ;:ı &öne ngıl. ~ur (alkıshrl fakat Almanya a 
~ 

1
• t .er 'Vcudıı ~reccği !:Jr bir :mesulivet tn.~ıvor ve di. 
1 tıı laı:a_.,d. a ıoo ger taraftnn tehlike ls!tandinav 

ıı. ıı~ .:q"'c • ınavya ''anm knl)ılnrın:ı dr,vnnmıstır. 
't - '·~r;ıc 

1 
etscıetcli İs1c.,ndivıım·aJı1ar Almnn\'a ile 

~1 "t ~ı lcin~ lskandi~ n:'.ilttt-fik1°r n.rn.smda ha ~be sil -
'l .ı U

11 
e varrn ruklemnektcr..sc ba .. kn her tevı 

~tı 'cıı!l 1:1.ı\r\·etı 
1
' Ynt>ma ı tercih ettiler \'e harbi 

1 ~ na l:a:ıarer n müttefikler kazonsın. AJmam"tl 
ı::: - cıa ta. k~a"l..~IJ? buna bl~ane kal:ıbile. 
\ ~ llğıı gib' ce derinı umnettıle.r. Halbuki 
, b· b .. rı.. 1 doSt kii,.Uk milletleri mukavemet et • 

~~ .. :ı:ırr· nı k /'lt t kcn .:'1 bir .e llzere blrleı:.m,.kteıı bn~kP 
·~ ko,,_ dı rniUn bır Pey kurtJıramaz 

·<1 a .rcı.rak ... ••· ~ır"t;t • ke"'<il Çe'llbcrleyn :F'inlnndlyn hn..k 
t ha~ l: Conde k;ndaki beva..-ıa.tı bu tözleri~ w 
~i~ 1-0l>r • a ı.,Rl~ nrr.~:nda b'tiııni~tir. 

· ~ ~afi \'o.zj Çemberlayn'in harbin 
·~ r-·.. lnberıny~ idaresi hakkındaki 
~"' d ur, e . •• 1 • 
\>.. b '\ !lltiıı rdıi'~irniz soz erı 
~"l'rı. ı.tıtı..,0 1~ lehli • k Harbin r..evl: ve idaresi hnlt . 

c~ı; r. u. Son ' ında Çcmberl:ı.yn de.JJştir ki: 
~ Üti ınezÜ BaıI klrr..selcr dııhn ~!ddct!c ha

reket ctmcmiı.i ist.iyebilir. Fa • 

1 Parti Grupu dün 
·toplanaı 

Hariciye Vekilimiz si
yaai ahval hnkkında 

izahat verdi 
Anl;:n.rn, 10 (A.A.) - C. II 

Partisi grupu bugliıı .. J.9.3.9·10 .. 
saat 15 tc reis ''ekfli Trabzun 
mebusıı Hasun Sakııııın riya. 
setinde toplandı: 

İlk defa söz alan Hariciye 
Vekili ŞUl\rU Snrı:ı.1.:oğlunun , 
Mecr isin kış tntlll esnasında 
r.ercynn eden siyasi ahval ve 
\' t\l{ayU ve devlctlerlı:ı olan te
mcıs '\'e mllnaaebetıerl 1ht1Ya 
edeıı uzun beyanatı dinlendik
ten ve bnzt sorulun ımallere 
ict'beden ce,•nplnr Yc'kll tara
fm<lııı.ı ve rlldlktcu sonra bu be. 
yan ııt ' 'c lzııh at Grup Umumi 
Ho:rctincc mUtteflkan tnevlp 
ol ıınd 11 ve ruznamcdc başka 
bir maudc olmadığmdnn top
lantıya n lhayet ~ C'rlltll, ... ,_ t'.WJ&WWW& & 

l\at h liktiruetin om uz1arına çok 
a.<'{ır bir rra~ul!vet yUJtlcnmiştir. 
'i\1uv:ı.ffakıyet ihtimalleri nz fa_ 
::ııt tehlik~<Ji bilyi.ık ve hatta bir 
fcla.!tetc mUn~r olab!le~k ace
le hareketlere · siirUJdenmiycce • 
~iz. 

Vuracaı?rmız zamanı ve yerı, 
en iyi müfavirlcnnlzin miita.lea
sflc L11tihnn edeceğiz. 

Fakat avnı 1..amanda şunu ela 
ilnvc etmcltyim ki, z:ıfe.ri temin 
etmek için e:1 ivi .vasıta. harbet. 
mele k:ırarım1z1 \'C blrli~imJzi 
muhafaza etmektir (alkışlar). 

Kuvvetli mUtefiklerimi?. var: 
lmparatorluktaki karde>şlerimiz, 
11auşın öte ta."tl!mcl:ı milkem • 
mel ordusu iic ve oonsuz va ta.n
pcrvC"rllgiie sn.fük dest.arımız var 
(3icldelii a.lkı !tr) ve bımlnrın 
hcp.;inin UstUnde de ne için har. 
beti~mizi ınildrik bulıınma.'llıı 
vnr: Vicdanlı her f erdiı1 dilediği 
ve Ruz\'cltin ta ·:elf ey!~i~i de
va.ın!ı ve nhlik~ı bir sulh kur. 
mak .. , 

İtalya haldr.ındo.ki 
cözlei· 

Çcmbcrlnyn, !tal.> a hakkında 
6a ıımbrı ı;öy lemigtir : 
B~nncr'de vukubulı:ın Hitler 

• Musolini müUil.atı b:zi ron! bir 
Mdfoe karşısında bırakmaktadır: 
İki diktatöriin mUl~katt. Bu mU. 
rnltat, AJmıtn ve İtalyan devlet a . 
damlımnın taldp ettikleri hedef. 
ı~r husueımd3 birçok faraziyelere 
yol açtı. Bazıları, yeni fiir 11ulh 
ptanının tanzimini İ"tihdaf etti. 
ğini söylemektdeir. Bunun doğru 
olup t-lmadığını bilmiyorum. DUn 
bir Alman maytıına çarparak ha. 
t&.n uir ltaıyan vapurunun nasıl 
batm19 öldu~u da tnünakaşıı edil 
mit olabilir. 

Bu mülakatın ncti::esl her ne 
olursa olsun, onu karşılarraya ha. 
ıırız. Harbe girmemizin saiki o. 
lan hedef ten bizi hiç bir §::y uTak 
la~tıramaz. 

Muhalefet Liderlerinin 
sözleri 

Çônıberlaynln sözlcdnd~n son 
ra muhalt"1e.t i-;çi pn.r~is! reisi 
ııtlc beyanatta bıılum:mş. Fin • 
ln.ndi.vn mUtecnvi~ knr~ı lcııvbc 
d?Jl ılk nıaml<'ket d~ğildir. Teh 
dıt edilcbilere'• rli 1rr CeY!eUr·r 
..:.nla.mahd.ır l:i. o;cr bh lrn la -
rep ederlerse kendilerine fili yz:.r 
l:rıdn tultHııwı. ·n h:::::n ::: \'e bu 
nu ya?acak i k liclarday.z. 

lı eılteıe, askeri. sivn-i \'e ik
Lısa.di sahaJor<la. ''P.Plbilec0 t.i • 

ı h ... i .J "'·~ 
n.n. ~P?ln. ~a.pıyor mu'! Biz hiç 
hırımız ıhtthf n genişlemesini is 
temivoruz. Fakat Alman nUfu -
zunun da genlşlemesir;-., \'e Al· 
mıınvay:ı ka~ı dostco. bit.araf 
!ık vn~iyctini nl.mtş olan rnemle. 
ketıerm cınunla t~rlki mesaive 
mecbur olacak sur;:tte \•üsat pcr 
da eylemesine seyırci kal:trna -
VJT.. 

Liberal partisi reisi Senkler de 
§Öyle deml~tir: 

Finlandiyaya harp levazımını 
tcahhilrle vermit olmam17.a ve 
verdiklerimizin de vaadettiğimi. 
zin otuzda biri nisbetinde clusu. 

'f' :ı; na mütecssı ım. 
İntiba şudur ki, müttefikler iyi 

fz.kat zayıf, kararsız, ağır ve ikti. 
dnrsızdır. Halbuki Almanya va. 
kia fenadır, faket kuvvetli, kud. 

•retli ve mUthiştir. 
Harbi kazanacağımıza eminim. 

Ancak harbi bu suret!:: l:azanına. 
mız tabii olmaz. Zaferi kazanmak 
için gayret etmeliyiz. 

Eski harbiye nazırı Hor Beli. 
şat da söz alarak kat'i zafer kin 
kat't tedbirler alınm&.iı lüzumı:na 
işaret etmiştir. 

·-Yabancı dil bilen l G 1 B . . . 
memurıar 

1 
eneraı esım omer 

imtihanlnrıyapacak · A'<alın vefat ettı· 
heyetler :eçHdi f 

~inkara, 19 (H1aust) - Ha
len müstahdem bulunn.n veya 
yeniden vnziieye n.lma.cak olan 
memurlardan yabancı dil bilen
lerin imtibanlarmı yapmak ti.7.e. 
ra Mııarif Ve!taieti t:ırafmdan 
~e~ilen hevetıer Vekiller Heye 
tlnce tasdik ctlilm!çtir. Bunla -
rm isimlerini bildiriyorum: 

.AııJ.::ırada. fr:msızca kin: Yu. 
suf $c.df Kıhccl, Et:!drettin Tun
cel, C.Cvdct Perin, Mehmet Kara. 
san, Necmi Usten, Peyami Er • 
man, Fethi Çelikb.."1.ı., Hamdi A
la.demir, Nurullah Atac. 

Alma.ora için: Sadi Selen, Be. 
di Ziya. Mcl~bat Üzgü. Müller, 
Ccmıl Ziya, Nivııı.I Crtnk. Da.n
val Bediz. ~inasi Altmdağ, Şev. 
ket Raşit HatiDt.oğlu, ~ilktü Ak 
kava. B.'l.ki l{alta. " 

(B~ taraf' 1 incide) 
nı söylemiştir. Bu sırn.dn yn· 
nınd::ı oturanlar kendisinin IJi· 
raz hiddctlendlğlnl hissetmiş
lerdir. Garsou ayrıldrlctn.n SOD· 
ra Gcoernl lleslm Ömer !<endi· 
sinde bir fenalık h1ssettiğlnı 
söylemiş, hemen koltuğuna gi
rilerek lokantanın gerisindeki 
bir salona gijttırUlnı ll1;1 , NUmu· 
ne hnslahaneEln'! telefon edil· 
mlştlr. Oradan gelE>n doktorlar 
Kendisine eııJelu;lyon yapmış
larsa da bu blr fayda verme
miş, General hayata ebediyen 
gözlerini kapamıştır. 

Du gUzlde ı;abslyetln ölUnıU 
Meclis m11hitlu<le ve Ank:ıradn 
bUyUk hir tccssurıe karşılan· 
nııştır. Cenazcı:t ynnn 17 de 
kallrnıı lrc. nlc 1 stımb11l nnklı>
lunac.ık. ı·ı.rnn.zosı orada mcl'n· 
slmle knldınlnrnlt nile mozar· 
lrğmn ı;ömtilcı;ektlr. ..... 

I ng-ilizce için: Hazım Atıf füı 
yucak, Çekip Engincrl. Baker, 
O~ha.n Burya.n, Niyazi Berkos. 
Hn.mıt Dereli, Saffet Den~i, lr
fan Ş;ı iıinbaş. ı-;uı c~tin Sevin. 

1stanbulda frn.nsı~ca için: Ra- Gcucral Besım Ömer bu dev-
~P. Hu!fuil, ŞUkrU Batan, Ziya- reele blleclkten scçllmlştt. 84 
e .. tin, F:ıhrı Frndıkoğlu. Ali ya~ııırl:ı idi. Frtınsıı~u , .e Hum
Yar, ~-l~·iin r"~ail I{upalı, En. en blllrdi. H:ıyııtı'lda. hiç evlen
ver Zıya Karal. momlşll. Yetmişe ynkru telif' 

Almanca için: Ragıp Hulttsi, ve tercumo eserleri vardır. Bll
Averba.h, Eurhımcttin mi.mil Ea hnt1sS. menıleketimlzdo çocuk 
tıman, Mümtaz Turlı2.n Nebil bakımı hakkında ilk neşriyat 
Bilhan, Kerim l:,""rim, Ö~er Cc- yapan doktordur denebmr. Son 
lal, profesör Hirş, Nöymark. eseri ''Türk ~ocuğu nn.erl yaşa-

İru!il!zce için: Ave.rbfu'ı, Ma • malıdır,. ismini taşıyordu va 
.fam Mars:ı.n. Samiye Vahit, Ali geçen sene basılmıştı. 
Turhan, Celal Kent. EUiyot, ö. Profesör Besim ömerin ölU· 
mer Celal. rniylo tıb ve tıb edeblyn.tı Alo-

ttalya.ncn için: Averbah Bart mi bUyUk bir Uzvunu kaybet-
lcnni. ' 
G 

ınlştir. ÇOk temiz bir şahsiyet 
enel ithalat rejimi ka- olem ProCcsör senelerce Verem 

rarnamesi tadil edildi )föcarlcle heyetinde, Htııutah-
Ankal'a, 19 (Husuı-I) _ Ge- merde hlzmetlerdo bulunll\UŞ· 

nol lthalAt rejimi katntnnme- tur. 
alnln tadili haklondııkl lcnrnr- Bcı;lm Omcrln gazotelerlmlz-
namc Vekiller Heyethıco tns· clo de birçok mnl<:ılelerl lntl· 
dik edlldl. Bu karnrnııme csns- şar etmiştir. 
larınn. göre ı - 5.7.1_37 t.ti.rl'b Ölilınünden dolayı l\Iecllse, 
ve 217005 sayılı knrarnnmenln tıb ulcıwlue ,·c alloslnc cın de
lu.l.1940 tarih vo 2112669 sa· rln t.A:lyotıcılmizi bildiririz. 
yılı karnrnnmö ilo tadil olunan :'ılcl'lmıuun •.r.wcüııiolhnll 
dBrclUncU mnddeslnin enler- 12i8 scnC8lnde İf;tanbulda. doğan 
so.ııjnhllltc huklnndcltl hUkUm Dr. Bcslru Önı<'r Aknlm, Ömer Şe\·kı 
lertt.ın mallnrrn::ıı::a. karşı ser- I'a;nnm oğlud:ır. 
best dö\'IZ vcrmiyon mcmlcltet.-- llk to.hslllnl aııe ocağında, Ko. 
ıero tatbik otlllmesl, :':~Uycsi.'lde ve oonra Kulell Aalterl 

2 - Hnltlnrındn entcrsanjn. Tıbbiye lda.dlıılndc y:ı.pmı~tır. Da.ha 

billte lıUkruU tatbik edllmlyen sonra Ask<'.rl Tıbbiye mektebinde 
mcmlekctlorlo ynpılııcıık ibra- tab .. 11 ile 2!i Mayıs~ 1301 de diploma 
cntu yalnız mc>zkQr memleket- n.lmı~tır. 
terden her hl rl nden vnld ithn· Haydarpııııa tatbikat haatabancalııe 
lfl.t hedellerlue nit cılmo.k Uzere. Tııb!p Ylizba§ı rtıtbes1yle devam eder. 
bu kararın merlycto girmesin- ımı 'T'ıbbtye mel:teblnde açılan lmtl. 
.ion itibaren Cunıhurl)'et Mer. bana. f;irml§ ve kıbnle fennl muallim 
lrnz bnnltnsıncn tutulncak he · muavlnllğlnc Jntllıap .olunmuştur. 
ırnplnrın cliaponibllltcsi glh Ö· Ywmn hududunda asker tah§ldln. 
nUndo tutulmak şartllo mUsa· de, mUra.caatı U:ıerine S<?rfice bı,ısta.. 
aıle olunmaat (bu madde hl1· baneslne t.nyln cdllml§, fa.kat \"azl!c 
kllmlorl tatbik edilecek mem- ifa ederken tifoya tutulmuştur usoıı 
ICkellcriu h;imleri ruallyo \'<' 1Eylnl1801 tarlh1ndc muallim mu. 
Ticaret Vcld\letlerlnco mUşle· av\nllği uhdcsl.ııdo ltalmal< Uzcre kı. 
reken tesblt olunur. ıını~ frnnlndo ''e pUcrlkllltUrde tahsl. 

3 - nu gibi memleketleriı' tini ikmal lı;ln muhıuıımsatııe Pnrlır 
1 

crftm!q.Ur. 
ı SHOS reJlml lınkınımdıuı " 
21700f'i enyrlı lrnrarnnmenln U- 18 l~unucwcı 304 te lıocumm 

l il 
vetııtı Uzcrlnc kıb:ıle tcnnt muıt.111m. c lııı• ma<ll~f'Sl ın e mlı ketlcrill• 

nynı hilltUı.llere tlı.hi olmıısı llğ!ne tayin olunmuştur. 
karnrlaştırılmıştır. ı l!tlncllegıfn 807 do Uılııdllnl lkmaı 

ile I'artstcn Ul>blye mcktcblndekl va. 

Lord M afif 3~<s 'ın 
beyanatı 

Lc.ı:..!ra, ?9 (A.A.) - Blıgi.!n 
lorci;nr kamarasında da hariciye: 
nazırı Lord Iiafüaks avam kama. 
rasmda Cemberlayn'in beyanatı. 
na benzer beyan'l.t~a bulunmuş. 
tur. 

Scapc Flov taarruzu hakkında 
~cmi~tir ki: 

Sivıl halka kar§ı kasdi bir ta. 
• uruz vukubulduğunu y,annetmi. 
yorum. 

Hitler. Illusolini mlilakau hak. 
kında da şunu eöylemi1tir: 

Brenner'de olup biteni lıilmiyo. 
nım. Belki de iki üevlct adamı 
sulh hakkında noktai nazar teati. 
sinde hulunmu!ltur. Her hald( 
istikbal ne hazırlarsa b:ızırlasın, 
ona kar§ı d:oyınaya harır bulunu. 
i'oruz. Bunu, hareketimizi ilham 
eden ve son nutkunda Ruzveltin 
de mlilhcm olduğu sükunet ve a. 
zimle yapacağız. 

Rus • Finlandiva harbi hakkın 
da c:a. Lord Hnlifakıı demlitir ki: 
B.zım b:ı§lıta hedefimiz Al:r.an 

yanın ~ğllı.p elmasıdır. ıize §U· 

nu temın ctm~k isterim ki. te\•es. 
sül edcceğ:uıiz hcrhangl bir bu. 
sust hareketin Rusyi\ ile olan mil 
nascbetlctimi::i ihi5.I edebil . ceği 
endişesi bizi asla az:nimizden 
·1öndür:niyec~ktir. !ngiltercnin ti. 
rasetini bundan daha r.arih bir 
tarzda ifade edebileceğimi zan. 
nctmiyorum. 

z.lteaınc l!.önmU~tlir. 
18 A#UJ!t.oıl SOS de Brtikscldc top. 

ııuııµı ,-UA<l•J fennt \'C k.ndın baotahk. 
tan ı:cn;re-ctnc hUkt\ınet tn..ratuıd:ı.n 
ınur:ıbbaı olaral: göadcıilmiı,ıtir. 

J:l Ulrlııcll~~rln 30q de ı Eınrıızml 

sa) kitabını tercllmc ettlğind'.!n ınU. 

ıu\!ata ınnz.lıar olmuıtur. Bu kitap 
Pı"Ot. Dr. Lutesı.ud'nun cııcrldlr. 

6 Nisan Sll <le hocruıınm vc.!atınıı 

b!rınen ebeler munıttml!ğıno de t.ıı.rln 

olunmu§tur. 
ısıs sencslndo \ill\<11 aerlriy&t mu. 

alllmJlğinc tayin olunmugt:ır. 
181' t.e takU~c n:ımında aıskerl 

tıbbiye ınektc binde 1ttlma edc:n ( U • 
muıul ı;ılıblye meclisi) ve (Tıbbt mUI 
kiye moct!sl) liz:ılıklannıı t.ıı~1n edil 

ınl~Ur. 
1323 ( 1007) ele Londrada lnlknd 

'?den (Beyntlmll<'l Şallbiatımer) kon. 
ı;rosJııe bJkQmct tarafından murah. 
tııı.a gönderilınlgUr. 

132~ te Tıbbi mUiklye meclisi (Adli 
tıb .. ·aJ.;!Ce.s'.Dl görUyordu) ve Umumı 
ı.;ıhll4t ıııec:Ual (mcınlckctin aı:ı .. ·aı ı 

Elhblycslle uğragıyorduJ rc1sliginc 
tayin oıun:nuııtu. 

1328 de M~rutıycU mUtea.ktp )'e. 
nlden u;tkll olunıı.ıı (Sıhhat umum 
müdürlU@.ne> tayin kılınmıştır. 

1011 de Va.ııingtouda ln'lkad cderı 

( Seyncıuıllel saıı blıı.bmer) ltonı;resl. 

ne hUk\lmct ve HIW\nbmcr nıınr ... ıı 
murabh&.a olD.rak gitmiş, memurlye. 
tınc dair mufassal bir rapor yaz:.ıp 
un tırınıştrr. 

ıs:ıa de lll\dilahmer c:cmtyetl lkinc 
rclsllğlno luUl'ıap olunmug llnlkıuı 
harbinde ve bunu müteakip Umumi 
vo tstıkl!.1 bn.rplerlnde var.ıcc ıta ~y 
lemi§ Ur. 

132~ te Cencvredc ln'lkad eden 
(Boynclm\lel Sallblah:ner) kontcl'an 
sınd:ı hUktunet \'O HUIUla.bmer ccnıJ. 

yeU murahhası olarak gönderllmif \ 'C 

aynı senede Vlyanııda tıı'i.kad cdc.-ı 

.cıoynelmllel Et:tııl konteraıımıda Hl. 
ına.yel Et!al cemJycU munıblıaaı aıfa.. 
Uyle bulunmu§ ve kontenınatakl mn. 
zakcrc \'e kamrlarara dafr bil' rapor 
ya.zıp tı~tır • 

1329 da HUAllahmer merkez daire
sinde rıanımlııra. Uk defa haatatıalacJ 
cıcrslerl vcrmlg ve haatabıuıed11 praUk 

•yaptırmıştır. 

1330 da. Tıb FakWteat rclsllğfne in. 
Uhnp oluomuptur. 

1331 de ı Veremle M:Ucadclel Osuuı.. 
nl CcmlycU) fklncl rclaliğlno lnUbap 
edllınlgtir. · 

1335 lkincıte,rlntndo Ult de.ta nı 
1337 do lklncl de!ıı Do.rüllUnwı Ema
neUno iııUbap ve tayin cdllml~tlr. 

1018 scuesı 6 'l em muzunda lııtok.. 

holm'ıı giderek Isv0t; tarikllo mem. 
lekeUın lzo gelen nğır su'rette )'llrnll 
veya he.ata h arp cmrlcrlmluı ynpılruı 

muavenetten dolayı lsvcç Snllbiah.. 
morlnc ırızrmgelen ~~ckktl rll l! ct
mleıtir. 

Prot. Dr. Gencrnl Bealın Ömer 
Akalın mu:ı.Ulın mua.\'inllğl d!l dahil 
olmak üz.ere Asl:crl Tıb mcttcblndo, 
Tıh Falrtlltcsindo 188:5 (1301) den 
1933 senesine kadar hemen ynnm 
amr bocalrlt etmlglir. 

Zıral ıstihsaıcıe 
devletın ro!ü 

(Ba.J tarafı 1 incide) 

yapılacak tecrübenin bllhasaa bu 
laınu zirruat hayatında bir inkılap 
baılanğıcı tcıkil edecektir. 

Türkiye yalnız küçük :zirant 
memleketi olarak kaldı~çn zirni 
istihsolitmnzı istediğimiz tekil. 
de ve c?erccecle arttınnnca mad. 
deten imkan yoktur; büyük zi. 
rad ise sac!eee rr.akine ziranti de.. 
mektir; §U halde iıstih11aliıtnn1::1 
artbrnbilmck için öküz )'«"İne 
mümkün olduğu kndar at, kara 
saban yerine puJh:l< ikame etme. 
ye çalıtırkcn genit arazide maki. 
na ziraatine de adepte olmak yo. 
luna giriyonız demektir. 

ASIM US 

Bulgar ordusu 
(Baş tarafı 1 incide) 

bitaraflık siyasetine devam edece. 
ğini ehemmiyetle kaydetmlı ve 
demiştir ki: 

Fakat bu, yalnız Bulgarlıtanın 
elinde değildir. Bulgar milleti 
mUttehiden her türlü tec:avüzU 
tardedecektir. Bulgar ordusu ya. 
bancı menfaatler için harbe atıl. 
mıyacaktır. 

dir haf!a:ık bılanço 
L<mdl'ft, Jf) (A.A.) - Lon

drnda resmen bildirilen rakam· 
lara söre, geçen harta zarrın
da dlleınaıı 9 MUttefik ve bita
rar g eı;ılslni lıatırmıştır. Bu 
gemilerin mecmu tonilltoeu 
23 .9000 dUr. Gemilerin 3 U in· 
gtliz, 2 si l•'raıısız, 4 U bitaraf
tır. Bu gcmllerln hiç birisi, 
;ınrp geınll erinln muhnfnznsı 
altında. bulunnuyordu. 
Mubnsamntın başlangıcın· 

dnn 13 Marto. lrnc.lar, harp ge· 
misi muhnfnzaaı nltında seyir 
ede n 12.816 mütte fik ve bita
raf gemisinden yalnız 28 1 bat
mıştır. Dl~er taraftan Fransız 
hnrp ı;emllcıi de mubnsaınutm 
bldayeUn<len 13 Mart tarihine 
kadnr 2000 ınUttefllı: \'e bltnrnf 
gemiye r c falrnt etmiş ve bun· 
ı:ırdan yalnız 4 U batmıştır. 

Goc;cn hatta tçinde lngmz 
gemileri 3 Alman gemisi znpt 
,·c mUsadcre etmiştir. 

Vels dönüyor 
f ll~ tarnfı 1 incide) 

Büyük Britanya hükumeti, A. 
merika hariciye nazırını Londra. 
da kabul etmek, hedefleri hakkm. 
da mumaileyhe apaçık tefcrrilatl
le izahat vermiş olmakla bahti. 
yardır. İngiltere hüklımetl der. 
hal Vels'in çok maharetli ve de. 
rin ve seri anlayı~h bir devlet a. 
damı olduğunu anlamıştır. Vels 
ziyaret ettiği bütün memleketle. 
rin duyguların \•c görüşlerini 
ölçmüş ve İngiltere ve Fransanm 
kendilerini ilham eden hedefteki 
ittihadlarmı görmli~tür . 

.. 
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Harpten sonra 
Almanya 

• • l," ' .... ' • • ~ .·' • • ' ~.... • .... 1 • • .,. • •• 

ANiTESiR. 
__ __:__--=----~ 

]A"' u 
Türkiye CurnhuriYe 

Bir İngiliz muharririnin görüşüne göre 

Tarih ve hakikatler bakımından ne gibi 
bir mesele ile karşılaşıyor 1 

TAR:fH VE S!YASET SAHA- J da zihni bir kaydı ihtiyatları ol-
SI.ı'IDA DOŞONCELER: sun veya olmasın tasvip karar. 

İngiltere, Almanyayı par. larını vermiştilcr. Halk, ne olup 
çahımnk değil de, başka mil- bittiğini ve mesuliyetin nerede 
!etler pahasına ele geçiril- bulunduğunu biliyordu. 
m.iş yerlerde milll istikla.I. 
(eri iade ettikten sonra, yeni Bwıunla beraber bugünkü va-
bir dünya niza.mı kurmak i. 7jyette Almn.nyada şimdiye ka
çin milza.kereye girebilecek dar görUlmcmiş bir hal göze 
yeni bir Alm:ın idaresinin çarpmakta.dır. Geniş fikri me. 
kunılmasıru istihdaf ediyor. nabiile bütün dilnyanın takdiri
Ondan sonra sulh ve süktın ni kaza.nmıs olan büyük bir miL 
teessüs edecek, Almanya let, dünya hadiseleri \'e efkarı 

Baş, Diş, Nezle1 Grip, Roma
tizma Soğuk Algınhğı 

ve bütün ağrılannı derhal keser 
fıiizumuudn giirulo S kn~c nlmnhllir. 

> .. • " ,\ ·~ ... ' • • •• ~. ı.. ,• ·' ' •• • • ~ • • • • ,. 1 -:·. i't ·, • ,, ' ., • 

teXI'ar Avrupa ailesine gire. ile alakası tamamen kesilmiş va
rck beynelmilel hukuk kaL ziyette ... HUkumetlerin emrine 
.<leleri içinde dünya işleri yü_ amade bütün yirminci asır bil-
rüyccek. !ngiltcre bakımın- gisi ve modern usuller, milletin Sarıyer Kaymakam lığı ve Belediye Şubesi 
dan dava. bu §ckilde görül _ zihnini muayyen bir kalıp ic:eri. 
mektedir. Şimdi İngiliz mu. sine sokmak prensipini istihdaf Müdürlüğünden: 
hanirlcri böyle bir istikba- eden bir sisteme göre istismar ı->arıyer Jcazasma tO.bl Kllyos {Kum köyll) me\'kllndc Dcg"lrm

0

en, !\:Iraz. 

1. ·· ·· - t" k Al edilmektedir. Muayyen siyasi ve ıık sokn~ında eskt 30, yeni 3 No.lı ve HUseyln, Muhsin, Fatmnnın sıı.hlp ot. 
1 goz onune ge ırerc • - içtimai fikirler kabul ettirilmek-mn.nyada vn.ziyetin _ bil- duklnn ve tapu idaresince tanzim edilmiş otan ifrn.z hnrltasınd:ı gösterilen 

hassa. tarihin tekevvünü ba. le kalmıyor bunların diğer vec:- (2193) metre murabbaı kablo kulUbeslnln mevzuu bulunduğu arsanın Posta. 
kımmdan _ne olacağım a- hesi de gösterilmiyor. Bunda Telgraf "e Telefon Umum MUdUrlUğü namına. ıstlmll'lklnde umumı menfaat 
ra.'.:jtmyorlnr. Ezcümle E. c. tam bir muvaffnk1yet elde edi- görütdUğll lstanbut \110.yeU idare heyetinin 22/11/ 939 tarih vcı 669/227 No.ıı 
Bentli, "Deyli Telefraf" ga. lememişse de, tnmamn yakın ı:aranndan anlaşılarak lstnnhul umumi mecllsf daJml cncUmenlnln 19/ 12/ !139 
zetcsinde diyor ki: bir muvaffakıyet kazanılmış - tarih ''e 12334 No.tı kararına tev!lk:ı.n teşekkUI eden heyetin 129:1 tarihli ıs. 

''7..amanla cevabı alınabilecek hr... timlfl.k kn..'lununa ı;!:lre yerinde yaptığı tetkllmt netıcesl!ldc mczkflr arsnya 
.su:ıllerden biri Almnnyada. ta- Son zamanlara ait kÜ!:Ük bir ı2!!0J Ura kıymet takdir edllmfııtır. T:ı.rlh! flll.ndan itibaren sekiz glln mUd-
rihin ne suretle tesbit edilece. misal ele alalım. l\Iister Çem. dcthı Sarıyer Belediye gubesi kapısına. asılmııı olan haritasını görmek ve ızıı. 
gı~·dı"r? berlayn. !ngı"liz siya.selinin P"1'1- Ud b'" bat almak veya snhiplcrlnln bir g<mıı itirazları Yar ise bu m det zıı.rCıncJa 

Yani mı·lyonJnrca Al nn ı·h yesi, Almanyayı parçalamak ol. tahriren bildirme!{ Uzerc kevfi .. ·et ıııı.n olunur. ı 1933) 
• • ... m... - madrğını söylediği halde, Al - _ .., .., 

tiyar ve gencinin, -bilhassa man resmi istihbaratı Alman ------------------------
gencinin- yaşama.lı;ta oldukları 
ve ya.~dıklnrı devir jçinde, dün halkına, Çemberlayn'in böyle 
y:ı. işlerine, Bilhassa Avrupa iş. dediğini bildirmi~ir. 
Ieıine dair ı"l:>ktai nazarları ne Keza, kısa bir zaman evvel, 
olacaktır? Nazi şeflerinden birisi, tngilte. 

O devrin hadiseleri hakkında rede bir çok ahalinin daha iyi 
hakikate mutabık nasıl bir fi. bir ictimai vaziyete gelmesi için 
kir edinebileceklerdir? Bu e- ''sosyal hizmetler t~kilatı,, mev 
hemmiyetsiz bir mesele değildir. cut olmadığını söyledi. Bir ~ok 
Bilakis, Avrupa istikba.li için Almanlar. bittabi hakikati dn.
hayaU bir ehemmiyeti haizdir. ha ivi biliyorlardı. Lakin bunu 

Bir milletin tavıı;- ,.e hareketi. açığa nıramadrlnr. Esasen bu 
umumiyet itibarile, muasır ha- izahat ta, iyi malumatı olanla
diselerin gidisine ait edindiği ra hitap etmiyordu. 
ka.naatlerle tesbit edilir. Bu ha-
diseler, b!r fikir teşkil roer ve Keza, harbi:1 başlangıc.~a 
bu fikrin ekseriyeti, malum ha- Atenya battıgı ~~n, bu~u_n 
kikatlnr muvncehesinde bir ne. Almanyaya, bu gemmın lngılız 
ticcye.vanr. Mc....c:ıcHi. şu veya bu ~ye'na.zırı ~lns~o~ 9ö~il~n 
meselede doğru yahutyanhş ha- / emr~le .. batml~ı;p bıldmldı .. \ e 
reket ettik der. Bizi idare eden. Nazı hukumetının bunu vesıka
lc.r yanlı.~ yola scvkettiler. ya _ 13:1'1~ isbata kadi~ olduğu i}an e. 
but etmediler der Hakkımız o- dıldı. Bu hnvadıs bu şekılde o 
lan muvaffa.kıyeti. kazandık ya. ~adar çok t~k~ar. ~i!di ki, ~a
hut hakkettiğimiz veçhile mağ- gı ~kan mılh bır ıtıknt halıne 
lfıp olduk kanaatine vrunl olur. geldi.,. . 

Modern tarih, bu gibi milli _ Muha.?Tır ~!111~ sonra.~ -
zilini bir ameliyenin devamlı mi- n_ıanyada bugünk~ ıdare deg_ış -
sallerini göstermiştir. Bunların tık~ı:t sonra dahı -b~ vazıyet 
en ziyade göze çnrp:mlanndan dabilınd~. halk~ hnkıkatlerl.~ 
bir kaçını zikredebiliriz· tem:ı.sa getırmenın kolay ve su-

Frn.nsa 20 senelik bho askeri ratli olmıvncağmı söylüyor. Böy 
satvettcn' sonra, Napolyon dra- l<:. bir ry~}i~ şimdiye kadar gö
mmm son safhalarının bir ha.. rülmedıgını ve sonunwı neye 
tn olduğuna. kanaat getirmiştir. vara.~a.ğnu. A tahmin etmek. gü9 
Binaenaleyh mmnleketin emni _ o!?ugunu A ılavc .ederek nelıccyı 
yetini temin ettikten ve 1789 şoyle hulasa. edıyor: 
prensiplerini kurduktan sonra "Bütün bunların tesirini jza. 
bir tevakkuf devresine girmeği le etmek kolay bir vazife değil
lüzumlu gördü. Buna. da şu in- dir. Almanyayı. Avrupa ailesi
tibala vasıl olmuştu: İmparator, ne tekrar sokmak çabucak temin 

Fransanm hayatm:ı. beynel - edilemiyeccktir.,. 
;milel bir f csat kurmuş olduğu 
için değil, Napolyonun en kuv. 
vetli hayrnnlarmdan olan İngi
liz şairi Bayron'un dediği gibi 
"zaf cr şahabmm kendisini çok 
uzaklara. kadar cezbettiğinden,. 
kaybetmiştir. 

Fransa.. bir devlet olarak, bu 
noktai nazarı bir daha asla bı. 
rakmamı~ ve A vrupaya hakim 
olmak fikrine tamamen sırtını 
dönmüştür. 
Kırım seferine gelince; bi.z 

İngilizler karışık olduğu kadar 
da hatalı olduğuna. kanaat ge -
tirdiğimiz o iste sulh yaptık ve 
işleri aşağı yukarı eski halinde 
bıraktık. 

Cenubi Afrikada dahi, müca.. 
delenin f rinden çılı.-tık fa.kat har
b!n İngiliz oreusu için solmak 
bilmez bir ihtişam olduğu iddia. 
smda bulunmadık ve bütün o 
safhayı edibimiz Kipling'in de. 
diği "lyl bi rders,. telakki ettik. 
~ çok diğerlerinde olduğu 

veçhilo bütUn meselelerde, vazi
yetin es3.Sı §u idi ki, hakikat • 
lerlc yüzlcşilmiQti. O hakikat
ler, barizdi; bir kısım halk. gör. 
mek istemese bile, diğerleri gör 
mil..')tüler. Son daltlka&. ddiller 
ölçülüp biçilmi§; ve tarihin hü.k. 
milnden kaçınılmamıştı. Aynı 
zamanda., Bi!:mnrka. Alman im
paratorluğunu yaratıp perçinle. 
meğe yarayan üç muharebede 
dahi tarihin hükmünden kaçı -
nılır..anııatır. Hnklkn.tlere göz 
yumulmaımştır. Almanlar, o 
hadiseden mi.if tehirdUer. Diğer 
milletlerde elde edilen neticeler. 
den bir kısmına uzun müddet 
tahammül edilebileceği hakkın-

Şubeye Davet 
Enıinönü Yeril AS. ı,;ubc51ndcn: 
l'lyııde (Subay) Asteğmen: 30974 

İsmail oğlu Mehmet Nnhlt Akman 
1320, Piyade (Subay) atğ"m: 31069 
Mehmet Esat oğ. ömc.r İsfendiyar 
1~::0, Piyade (Yab) Atğm. 312:l8 lb_ 
rahim oğ. Hasım Turgut 1317, Piyade 
(Ysb) Atğm. 243:IB All Ahmet oğlu 
Mehmet Ali Tunçarslan 1315, Plyndf.' 
(Yab) A.stğm.: 29107 Semih oğ. Meh_ 
met Feridun Belisar 1313, Piyade 
(Yab) Atğm.: 1067 Şakir oğ. Mehmet 
Salim GUr. 1317, Plyndo (Ysb) Atğm. 
22705 lbrabim oğlu İbrahim Ethem 
Go~nın 1315, Piyade (Ysb) Atğm, 
l il:'i2 Emin oğlu Emin 13H, Piyade 
·{Yab) Alğm.: 3066-l Talı'l.t oğlu Ah
met Salim Erden 1319, PJynde (Ysb) 
10181 Abdullah oğlu Osman Kolat 
1315, Plyado (Yab) Atğm.: li240 Ah
met oğlu Mehmet Zeki Çellkltol 1314, 
Piyade (Ysb) Atğm,: H780 Kadir 
oğlu HUse)1n Nazım ~UldUr 1313, 
Piyade (Yıb) Atğm.: 443~2 1ı1'an oğ. 
Rtfat Yetkin ı:ızs, Piyade (Ysb) 
At~.: 309U Ali Rıza ot. lamall 
Hakkı Balamir 1310, Piyade (Ysb) 
Atğın.: 30716 Osman o~. Hamili Şn
har 1319, Piyade (Ysb) Atğm.: 

1329/76 Has:ın o~. Nurettin Erdll 
1323. 
lşbu subnylarm 2:i Mart 940 gUnU

no kadar nUfus ve askeri \•csalldle 
şubedo bulunmaları muktczldlr. 

SAHlBI : ASl.U U.\ 
Oa~ılclıAı vrr: ı• A 1\11 ~f:ılhıı:ı~ı 

Umum Ne!$rlyotı ırlare eden: 
Refik A hrnct Scvengll 

T. İŞ BankaS! 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 
ikramiye Planı 

ı adet 2000 llr:ı. = 2000.-tlra 
3 .. 1000 .. = 3000.- " 
G .. {;00 .. -3000.-" 

12 :::50 = 3000.-" 
40 .. 100 .. c 4000.- .. 
75 .. 50 .. c: ırn;o.- .. 

210 25 c:ı {)250.- .. 

Keşideler: 1 Şubat. 1 Ma. 
yıs, 1 Ağustos, 1 U:inciteş:-in 
tarihlerinde yapılır. 

~ • 1 ~.. • • ; , ~ ., ..... ? r1' ' - , .• t ;..• .... •-t 
V AK 1 T matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizğl isleri alır. 

• . • xf "• .... Dil!llillmD!BililBBliillllmli .. d 
p 

Ankara Caddesinin en işlek verınde 

Kiralık dükkôn 
Vakit [V1atbaası ıdaresine müracaat 

Ziraat Ba111'ıl 
~ 

Kuruluş Tarihi: 18~/l ~ ~ 
Sermayesi: 100,000,000 ~~ z6S 

Şube ve Ajans adedı · ,ıııel 
Z. ,. . " h . b ka 111\J 
ıraı ve tıcarı er nevı an 

~~ L~ 
Para biriktırenlere lB,8. or 
ikramiye verıY, 

,,r,-
5ıı t~ıcCJ 

Zlı·ant Banknsrnclıı. knmharnh \'C lhhtır {]o _. ':tıt 
rımJıı en az r>O lirıı..;ı bıılımnnlnra ~enci .0 it~ ıf 

kul''a ile a-:nğrcln ki plı"'i nn göı·c lkraııı > 
,, 

.. 
40 

100 
120 ,, 

ı.ooo 

ı;oo 

ıco 

~o 

40 

r.ırnlık 

.. 
., 
,. 

4.ooO 
z.o0'1 
1.(1{1(' 
4.()()0 
5.o0ıı 
... ııoo ,,o0 

160 20 
" " bl t' ı;e~dl 

DlKKA'I': JfC'saplarındaki pıırnııır 1't1ğı tl(J 
liradan nşağı dllşmiycıılnrc ikramiye ~1 

4 d:cçtı 
fnzlasiylc Yerilccoktir. Kuralar sen° 1 ~ 1 critı 
l Birincikllnun, J MnrL ve 1 Jlnzlrıın tar 

inhisarlar 
müi.10.rlüğ 

MJkllan 

Toptaşı Bakımevlnde 

ynpılacal: tıımlrnt W 3GlS s7 ~ ~ 
Kalay 500 Kg. - - ızııı 101' ı:ııo 

I - Keşif ,.e ışarlnnmesi mucibinco ldıırelll cc ıJcıO ,'1 
yııpılııcak trunlrat 1.§i ile )iM bnrtnamcı::l muclblll .,tJ'IJi 
nn<lil gösterilen tıınıllerle ihıılc olunncıtkt:ır. ı;-uı:ıO ~ ./' 

11 - Eksiltme ve pa:ı::ı.rlık 4/IV /9;D Pcr§eınbO ıJBcııl'tı!· şu 
ve Mllbayat Şubesindeki Alını Komisyonunda. yııP J..C'-ııııt" > 

III - T:ı.rnlrat işine ait §.'\rlnamelor her gUtı ııııır. ~cıt# 
den (9) kuruşa; lcıılay şartnamesi de parll81Z ıı.lıllııf' {ıl' 

10 
ııl l 

IV - Tamirat işine glrcceklrr rııırtnamesiı:ıln 8ra1ııtl)" 
iklc ve her iki !§ için lstcklllerln ı;tı 7,5 gu,•enlll0 P ~ ,_ 

komlsyon:ı. mUrncaaUnn. .., J>J'~" 

Jandarma Genel Komutanbğl ~ 
Alma Komisyonundan: ,.11 e,-sei';,r rt'.ıl 

11tdıır ,-e /" 
ı - Şartnamede lıer çeşidinin cins ,.c ın toPtsJ) ıııı'1' • 

kalem çcş!UI santral, telefon maklneal vesaire~ ş1t 0 ~\I 
nat teklif edene ihale edilmek hakltı Komut&Il

1 ur ~ ' 
r.arf usullyle 5/4/940 Cuma gllntl s:ıtm nıınacıı~e t~' J:flı111 

2 - Her çe:ldin tahmin bedeli yazılı oıaıı ııeıJrl (ff 
tahmin edilen bu alıma ıılt ş:ı.rtnnmc 3~1 ı.uru~ ıııtD't 
yondnn aluı:ı.bilir. Jı1' 11ıc ıe ııf.ıı.~ 

:: - Ta.maınrnı nlmak isllyenlcrin 4760 ııı:ıe ı;ııtıll 9 ıdC > ! 
yazılt bcl;eleri muhtevi tekht melttupıarını ' rıı:ıı11 ).U ,-c t!ı:ı' 
bir kısmını vermek !stlyenll:rln bunların tuwrl!ll J1lııı:ı:ıcııuııt1 
recrslndc teminat ve ckslltmcyc glrmclc ıııtcdl-~i! ı:ı:ıcı:tıl 
lcrl teklifi muhtcvl iç zarfı Uzerlna yazılı tel> 
dol:uzn kad:ır Komlsyo:ıa \ermııı olnıaları. 


