
---
BALI 

29 
hkteşrin 
19 4 o 

"---!lllıı....._-

VATAN BVI 
C A Ö A L O Ö L U No. 32 

T E LE FON : 24136 
ELCRAF: VATAN lst. 

BAŞMUHARRllU: 

AHMET EMİN YALMAN 

..,Fiyatı: 5 Kuruş 

Y.;. 
~i Şef Kemal Atahirk 

Harp Bulutları 
BALKANLARA 
Yayılırken 

!Ürk tarihi baştan aşağı ka
hırga uğrağı yerdir. Türk, 
t~6! fırtınada kuvvetlerini 
~lemiş, her buhrandan 
~uzaffer çıkmıştır. 

\' 
lları: Ahmet Emin YALMAN 

cii~uriyetin on yedinci yı}. 
""' donümünü fırtınalı bir ha.-.... ·1 
ltrı ~ c kar§ılıyoruz. Harp bulut-
lll lı aaniyede Balkan ufuklan-

~rl'rU§ bulunuyor. 
~ndi hesabına da, başkaları 
Lir ~a da ban§A kıymet veren 
~ ~ıltet için barışın bozulma.aı
~U her ihtimal teessürle kar
ii b 8cak bir hadisedir. Hele mil
h, lhanumızı açık ve ferahlı bir 
j.,~a içinde kutlulamayı elbette 
·~dik 

}:' . 
'ı'ka:t harp bulutlannın Ba.L 
&ıır ara yayılması, bizi hiç bir 
~l~c .gafil avlamaml§tır. Bunu 
tw:l)"orduk, hesaba kattık. Çok· 
't~ on.a göre fıazırlandlk. 
ti~ kuvveti, her fırtuıayı va
~/c ~ıruı.nile görmekte ve ne 
t<ı'"~r §i<idetli olur&a olsun ona 
~Ua vermek eosarct ve güve
<11. kendi kendinde bulmakta-.. 

!·· ~ 1.ı!k tarihi ba§tan a§<iğı kasır• 
cll 1.ı~rağı bir yerdir. Dünyanın 
0~ fll~İın geçit yerlerine hakim 
lıc,ı; ! urklük. varlığını astrlardan
lq turlü tecavüzlere karşı müda
tqr ct:nck vaziyetinde bulunmuı
~ fier mücaddeden mutlaka 
d affer çıkmı§tır. Her yeni sal· 
~~ onun için kuvvetlerini ta· 
~! Cflle:k ve yeni bir varlığa yük-
~k Vesiles.i olmuştur. 

ta. ~al. deniz a§trı bir sahada. 
~~lla~. Trttblusgarp ha!'bi T~r· 
\'c fllll§külden yılmaz ıradeaınc 
dır Sebatına parlak bir imtihan· 
~Balkan harbini aırf politika 
~t ~ti Yiizünden kayıbettik. Fa~ 
~ U\l hezimetten sonra bir Ça
lı.11\ kale harikaaı yaratmanın yo
~ 11 bulduk. Cihan harbinden 

llta t ·ı 'lm" "}<' L tii~ amamı e ezı . ıı. aı cın~mız 

~likt· den nlmmış ıbı.r h~de ~.k:n 
~İlıı 4 ! harbi mucızesıle butun 

• 

SİYASI SABAB a&zı'i'lfsi 

sl'lının gözlerini kamaştırdık. 
l'lt tıgUn elbette nazik dakikalar 
a.111 ll'oruz. ltalya ile Yunanistan 
litt kllda iharp hali lbaşlamaaını 
•ıt 1 

bir tehdit ve yıldırma va· 
il.aı d" 1 . k. tokt ıye karıı ~ıya ~ an 

l.ı~c .ur. Şarki Akdenız ve Suveyş 
a.L tınde hakimiyet için kopması 
~ta... .. 

dcJ ..... a sabaha beklenen ~uca· 
<ıl tnın ilk sahnesi Yunanıstan 

aca: d k Çoltl i•nı son zamanlar a pe 
tııa1 11.rı tahmin etmişlerdi. Yuna· 
~~~ İ§gal edilirse Yugoslavya 
Rar· er içine alınmış olacak. Bul
tcklat;ın iki taraftan tehdit edile· 
l'c tcreddiıtlcrine nihayet vermİ· 
ıar ~lı§ılacak. bu tecrid hazırlık-

Milli Birliği Yeryüzünde Ornek Olan Milletimizin Böyle 
Binlerce Bayramı Sevkle Kutlaması Mukadderdir 

• ında b" . So •~tiıı .. n sonra ızım ve vyet· 
1411 U~erine tazyik yapmıya ça· 
hıı~~caktır. Demek ki Balkanlar. 

•
1 

rı dünya hadiselerinin baş 
l'lcs, h linı almışt\r. 

>or~tikba) bizim için neler saklı
laı F" aaılasız surette vlll'lık, istik-

"c d kl • • L • • tılı: san et sa amaııı ıçm ıoırı-
ll,t ~ol, en şiddetli mücadelelere 
ltıııkt t lllalleri iptidadan göze al
•lıııı.ı ır ki bunu zaten yapmış bu-
1'ıır1 Yoruz. Atati.irk. memleketin 
ltııırıtıına ait ihtimalleri, hiçbi~ ~a
dc t Pembe bir barış havası ıçın
~c k lhat ve sürekli bir inkişaf di· 
~ıtabro~l~mamı§tır. Gençliğe <?la!1 
lhalJ Caı ıçinde en korkunç ıhtı· 
l er a 1 1·· . llınd ı.ra anmış ve genç ıge, ıca. 
buıııa bır saniye bile yılmadan 
td~ra. mucadcle etmesi vasiyet 

F' Jlır. 
!t-d~ttına karşısında Türk milleti 
~ckr b~İın ve metanet duyabi

ır tnillet tasavvur edile
(Devamı 8 i..-u:i sayfada) 

Ankara, 28 (A.A.) - Cümhuriyet Bayra
mının açılış töreni münasebetiyle · Başvekil 
Dr. Refik Saydam bugün radyoda aşağıda
ki nutku söylemiştir: 

"Aziz vurttaş1arım, 
On yedinci Cümhuriyet Bayramımızı kut

lama törenini açıyorum. 
Dünyanın karanlık, karııık hali karşısında, 

milli birliğin güvenli ve hür havası içinde ya
şıyan Türk milletine büyük bayram kutlu olsun 

Bu mes'ut anda, Cümhuriyetimizin banisi, 
milletimizin kurtarıcısı Atatürk'ün manevi 
huzurunda, Ti.irk milleti adına, minnet ve ta
zimle eğiliyorum. 

Ve yine, Türk milleti adına, emrinde olma
nın ve toplanmanın verdiği gurur ve zevk 
içinde, Milli Şefimiz Cümhurreisimiz ismet 
lnönü'ne sarsılmaz bağlılığımızı teyit eyliyo· 
rum. 

Milli mücadelesi kadar. milli birliği de yer 

yüzünde örnek olan milletimizin, böyle bin
lerce bayramı şevkle kutlaması mukadderdir. 

Yurttaşlarım, 

Türkiye Cümhuriyetinin her yılının, millet
çe yeni bir hamle ve başarının kaynağı ol
duğu hepinizce malumdur. Cümhuriyet ve 
inkılap rejimimizin geçen yıllar içinde, dahili 
ve harici hayatımızda. içtimai ve medeni a
lemimizde temin ettiği feyiz ve eserleri, va
tandaşlarıma sadece hatırlatmakla iktifa e
deceÇim. O eserler, her sene büyüyor ve 
büyüyecektir. O inkılaplar hızını almış, de
ğişmez yolları:ıda emniyetle yürüyor ve yü
rüyecektir. 

Dünya ahvalinin, gittikçe artarı vahameti 
karşısında, Türk millstinin gösterdiği olgun 
ve asil birlik. sükun ve vakar, btiklal ve şeref 
aşkı, bugüne kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da. en büyük emniyet silahımızdır. Bu 
güvenle istikbale bakıyoruz. 

Yurttaşlarım. 
Bayramımızı, büyük bir huzur, ve emniyet 

içinde idrak ediyoruz. Her Türk vatandaşı
nın da her zaman ve her vaziyette fikren hu
zuruna ve kalben emniyetine güveniyoruz. 
Kudretinden emin, istiklalini müda(aa tered
düdü olmıyan bir milletin fertleriyiz. Sulh ve 
insanlık aşkımız kadar, ordularımızın kıyme
tine ve kahramanlığına, milletimizin müda
faa kudretine, ve hudutsuz fedakarlığına 
dayanan irade azmimizi de dünya bilir. 

Aziz vatandaşlarım, 
Geçen sene de size söylediğim gibi, dün

yanın en buhranlı bir devrinde her vakitten 
daha kuvvetle hakkına güvenen, ne harici 
ne dahili bir irlırabı ofmıyan bahtiyar bir 
milletin fertleri olduğumuzu düşünerek 17 
nci Cümhuriyet yıldönümünü neş'e ile ge
çirmenizi bü~ün kalbimle temenni ve Cüm
huriyetin 17 n.:.i yıldönümü bayramının baş
ladığını ilan ederim ... 

r 
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Milli Şef lanet lnönü 

YUNAN 
Milleti 
Sil Aha 
Sarıldı 

ltalyan Ültimatomuna 
Cevap Veriyorlar: 

İstiklalimizi 
Çiğnetmeyiz ! 
Karada, Denizde, 

Havada Çarpışmalar 

İngilizlerle İş Bera
berliği Kuruluyor 
Gecenin üçünde Yunani.stana 

bir İtalyan ültimatomu ..• 
Tıpkı bir adamın evine gece 

baskını yapılır gibi ..• 

ftalyanın istekleri: Harbin de· 
vamınca bütün stratejik noktala
nn i~ali, yani Yunan val'lığının 
ve istiklalinin yok edılmcsi .•. 

Metnbas soruyor: c:Hangi 
noktalar~ > ltalyan sefirinin c~ 
vabı: cBilmem> yani her nokta ... 
Metaksas ültimatom müddetini 
beklemiye lüzum görmüyor. 

c:Derhal hnrpl> diyor. 

Her tarafta kahramanca ) .. 
nan müdafamıı... İtalyan tayya
releri Atina civarını döverken 
Atina sokaklarında halk ellerin· 
de Yunan. Türk, İngiliz bayrak· 
larile J.talya aleyhinde nümayi~· 
ler yapıyorlar. Beşinci kola men· 
sup İtalyanlar da tevkif olunu· 
yor. 

Hudutlardaki muharebelerde 
şiddetli Yunan mukavemeti, hal· 
yanlar ağır zayiatla ancak bir hu· 
dut karakolu alabiliyorlar. Kor· 
foya taarruz t~'Cbbüaü püskür· 
tülüyor. 

ltalyanlar Patrua, Korfoya, 
Korent kanalına, Atina civarına 
ta~rruz ediyorlar. Yunan tayyare 
dafi topları ate§ açıyor. Düıürü· 
len İtalyan tayyareleri var. 

İtalyanlar her yerde püakürtüL 
müşler, ıbir rivayete göre Yunan· 
lılar ltalyan hattını yararak on 
üç kilometre Arnavutluk arazisi
ne sokuhnu~lar. 

Hariciye V ekilimiDe miililra\ 
üçüncü aayfAnuzda 

Adliye, Dahiliye, Nafia, Mali;>e 
Maarif, Ziraat Vckillerile müli 
katlannuz 4, S, 6 nc:ı ayfalardı 

Cümhurlyet bayramr mllnasebe
tile mernll'liet ı,ıerl hakkında oku
yuculB.rımızı aydmJatmak l~iu en 
t"Sa8 membalara başvunluk. ~
muharrlrlınlz bu maksatla Anka· 
raya giderek veklllerlriılzle, kendi 
,·ek&Jetlerlnln lşJerl hakkında mü· 
JAkatıar yapmıştır. Bu mülA.katla
rm bir kJsmmı bugtlnki.i Ntyımıs
da, gerl.5lnl yamlkJ ssymırıda bu
la<".ak ınr:ı. 
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Benim GötUşUmle: : Şehirve Menzlekef Haberleri Cümhuriget On 
Yedi Yaşında Emin.ön~ Halkevinin Cümhuriyet Bayramımız Baş-

Yenı Sınası Aoıldl • • • • N k 1 
lan°~:,~~=~·nH':ık::tı,7~:.::.~ vekılımızın ut u le Açıldı Muühta Kemal'in Jciirmı:jı 

olduğU Türk Clitnhuriyeti on 
yc8inci yılını idrfık e<liyor. 
Yirmi tatma basan ~çleri
nıiz vatan topmğinaa hatim. 
bir rejimin hüküm gürü ünü 
hayal m~yat bhe batirlıya
ınadar. Cürllhüriyct ağacı va
tan top~ artık 8erliı, en 
tiddetli füiınalara <la meha
betle göfUs gerecek tekiUle 
kök aalimıtır. Bu on: yedi 
yd l~ln e l>aı.hlmıJ iıler 
gözden t~ilifken «ıu aa
hh mükemmhl oltıbiHrdi; bü 
bahiste Saha Ç8k yol ka
tettnek l<abildi ı bu 8ava>ı tim
cliy kadar kökütı:Sen halle
debilirdik.» tarzın8a mllha
kemcler 1fltUtUp tefsirlerde 
bul~ k&.b1ltli:t v~ b\ınla
tm Cloğtü olması da mümkün· 
dür. F6kat bd on yedi yıh bir 
kül balln e alarnli eski devir· 
lerle mitkayese eaehel[, Özva
tanın ba kadit aUJUntllmÜ§, 
memleket aava.lirı üzerinde 
böyle titrenitmiı ve her saha
da bci ctetecede müsbet neti
celere vahhniı bir Wi za. 
mana tesadüf ed.ilmiyecektir. 

Aib Ci.irlıhariyetiıni.zin on 
yedinci yılını sJlha ldtvu~muf 

bulunan, hiç değilse sulha ka
vu~cağı zaman yakla§mıf ka· 
naatini veren bir cihan ortasın
da tesid edemediğimize ise 
müteessir bulunuyoruz. Har· 
bin daha ne zamana !kadar sü
receği ve meliın ntqin daha 
kaç memleket ve kıtaya ııçn
yacağı kalın bir esrar perde
silc örtülüdür. Fakat biz, müs
terih ve sakin bekliyoruz. Şe
ref ve namusumuz uğurunda 
damarlarımızdaki .kanın akma
sı lazımsa bu kanı son damla· 
sına kadar akıtmıya hazır ola· 
rak bekliyoruz. On sekiz mil
yon Türk teker teker biliyor 
ki başımızdaki adam bu kanın 
akmaması için mümkün olan 
herıeyi yapacaktır. Şeref ve 
istiklalimizi korumak için baş
ka bir çare .kalmadığı gün, an· 
cak o gün, vatan u~Cla h.a
yatlanmızı bizden istıye<:ektir. 

ismet fnönü; tArihimizin 
tanlı devirlerinden birinde bir 
yeniçeri ağzından çıkan fU hı
taba, bütün insanlık tarihiniıi 
bu en çetin gününBe herkesten, 
her §Cften daha Iiyıktır: 

Git dediğin yere gidecek, 
öl dediğin yerde öleceğiz! 

NAHİD SIRRI 

açılma merasimi yapılmı,tır. Va
li Doktor Lutfi Kırdar, Harp 
akademisi komutanı korgeneral 
Ali Fuat, Vilayet ve Parti erka· 
nının hazır bulundukları bu me
rasime evvela Halkevinin eski 

Memleketin Her Bugün 
Merasim 

Tarafında Bayram Bügülı 
Kutlanıyor ve Coşkun Tezahüratla 

binası dahilinde tesis edilmiş Dün saat 13 den itibaren Cüm
olan fotograf sergisinin küşadi- huriyet bayramımızın on yedinci 
le ıba~lanmıştır. Hüsnü Cantür~. yılını idrak etmi§ bulunuyoruz 
İhsan Erkılıç. Suat Tetik ve il· Dün Başvekil Doktor Refik Say· 
han gibi sanatkarların 240 par- dam radyoda Türk milletin( 
ça eserini teşkil eden sergide bey- bir hitabede bulunarak bayramı 
nelmiİel müsııhakalarda bile iYi açmıştır. Bugün de bayramın 
derece kazandlilecek mahiyet- merasim ve kutlama günüdür. 
te değerli eserler görülmüştür. B~tün. yurdun içinde .. bugün ı:~rk 
Yeni binada Şehir bandosun~n mıll.etı .coşk.u~ _tcz~h~rlerle Cum: 
çaldığı istiklal marşını müteakıp hurıyetı!1 .. ba~!sı Buyuk ve Ebedı 
Vilayet C. Halk Partisi idare he- Şef .Ataturk u anıy~r, onun ~~
yeti reisi Reşat Mimaroğlu söz nevı h~urunda h~r~etle egı.I.ı
almış, hükumet ve partinin Hal- ı yor. Turk gençlerı yıne bugun 
kevlerine tahmil ettiği vazifeleri sevgi ve saygı hielerile dolu kalb
t~arüz ettirdikten sonra evlerin !erinden fışkıran cvar ob avaze
bu vazifeyi yapmak için göst~r- ı sile C~mhuriyet~? ~ü?.'ük ~.oz:.uyu· 
8ikleri mesaiden bahsetmiştır. cusu ismet İnonunun onunde 
Reşat Mimaroğlu sözlerini Ebedi ı dinç ve zind.e vücutl~rin.den yük
Şefin r}lhlarını taziz ve Milli Şef 1 selen ~aşları)~ ken~ıle~ıne ema· 
fsmet lnönüne karşı bütün mil- net edılc:_n Cumhurıyetı kan.l.arı· 
letçe beslenen saygı ve sevgiyi nın son daml~sına kada.r . muda
ifade etmek suretile bitirdikten faa edeceklerıne and ıçıyorlar. 
sotıfa kapıClaki kurdeleyi kesmiş- Türk birliğinin timsali olan İn~· 
tir. Merasimde hazır bulunanlar nünün önünden bugün on sekız 
binayı gezmişler ve beş yüz kişi- ~ilyon ~fürkü~ ma~di ve ~a?e· 

Dün gece Jehrimızdc bayram tenvltatından: 
Beyazıt meyda tt1tt1n görUnü,u 

virde yapılmııi olan bütiln eser· 
!erin krymet ve mahiyetlerini te· 
barüz ettireceklerdir. 
Ba)'l'amda tren •e "liipur seferleri 

ve vapur seferleri konmuştur. 
Dün akıam olduğu gibi bu ak-

ıam da Köprüden saat 1 3, 30 da 
Kadıköy ve tekmil adalara, 14, 30 

V t 
lik müsiİ.rrthe salonuna girmiş- vı varlıgının tımsalı olan guzıde 

a an l lerdit. Sahnede mevzu kürsüde g.e~çlik yakur .. adımlarla, kalble· 
söz aian Eminönü Halkevi reisi rı ıman ve guvenle dolu olarak 
Doçenl Yavuz, Halkevlerinin geçiyor: Bugün Türk mil.le~in~n 
vazifelerinden bahsederek bu kutladıgı bu saadet ve ıstıklal 

G. Saray - Fenerbahçe, 
Kupası için Yarm Karşılaşıyor evlerin kültürel, sosyal ve milli- bayramını biz de blitün okuyu-

yetçilik bakunlarından olan e- cularımıza kutlarız. • 
hemmiyetini anlatmıştır. Yavu· Ankarada yapılacak merasım 
:Eun nutkundan sonra Halkevi Bugün saat 12, 1 5 de Anka~•: 
orkestrasının konseri dinlenmiş da Büyük Millet M~~lis.inde. ~ıl~~ 
ve davetlilere limonata ve pasta Şef ve. Cümhurreısımı~ l~o~u 

Bayram mün sebetile Artkara· 
ya gidecek yolcuların Fazla ola
cağını nazarı itibıua ahın Devlet 
Demiryorllan idaresi hususi bir 
tren kaldırabilmek için tertib l 
almıştır. 

Adalar ve Ka8ıköy haltına ill-

da da Haydarpaga ve Kadıköye 
vapur kalkacak ve Kadıköyden 
de sııat 14 de Köprüye ilave se

ferler yapılacaktır. Şirketi Hay· 
tiye de bayram için bir gece se· 
feri yapacaktır. 

Her iki Tarafın Kaptattları Netice 
Üzerinde Bir Şey Söyliyemiyorlar 

.., 

Vatan ktipası 
geçmesi, esld Galatasaray - Fenu
bnhçe dostluğunun tekrar kuvvelll 
bir cereyan almasın§. vesile teşkil e
decektir. 

Sahasızlık tıikımımız.ın antrenman 
yapmasına engel olmaktacıır. Bu nok 
tadan Fencrbahçe takımının dahi 
avantajlı olduğuiıu sffyliyebllirini. 
Yenilmemek için bUtUn gıtyrctimlti 
sarfedcceğlmlzi öylcr:kcn kazanma 
şanSimızın da olduğufiu ll!ve <'deS!
lirlm.> 

Görl\lilyor ki, her iki tarafın da 
ııaltıhiyettar adamları netice hak
kınd katı bir şey stıyleycmlyorlıı.r. 
Bu da spor m<'rnklılarının gilzel bir 
maç seyredeceklerine kuvvetli de!U
dir. 

f. Kemal 

ikfam edilmiştir. tebriklerı kabul cdecektır. Buyuk 
--o--- geçitrcsmine saat 14,45 de ha§· 

Cerrahpaşa Hasta- lanacaktır. Cümhuriyetin ilan 
edildiği saat olan 20,30 da top· 

hanesi Genişletildi ıar atılacak ve herkes olduğu 
Ceıfahpaşa hastahanesi ıçın yerde bir dakika durarak Ebe~t 

§iıfıdiki binanın deniz tarafında Şef Atatürk'ün ruhunu taziz içın 
· od b. l'kl' k sükut edecektir. Gece Cümhuri· 

yet vle m y e~n b. ır P.
0 

•
1 1,;1o b~~ yet Halk Partisi tarafından An· 

P
1
.1 mıhş ıfr . cnıt ınÇa ıçın b u~· ı kara Palas ve Halkevinde balo-
ıra a canmış ır. arşam a g • . . 
•• • •• •

1 
k.. t me lar verılecektır. nu yenı mucssesen n u~a -

rasimi yapı1acaktır:- Şimdiye ka- Şehrimizde yapılacak meruim 
dar bütün hiüracaatlar eski has- Vali ve Belediye Reisi Dr. 
tahahenin alt kısmında kabul Liıtfi Kırdar bugün saat ondan 

1 edillyordJ. Bundan sonra hasta- on bire kadar Vilayet makamın-
lar yeni poliklinikte muayene edl- da hUkl'hnet Hlitnına tebrikleri 
leceklerdir. kabul edecektir. Şehrimizde bu

öçmen Geldi 
Dün Romanyad!n 680 kaaar 

muhacir gelttıi§tlr. 
Gelenlerin ekserisi Romanya

c1an Bulgaristana geçen Dobruca 
Türkletindendir. • 

EvvellU geceyi KaYaklaFBa 
geçlreh ırkt şiarımız dlin sabah 
iskan nievkllerine sevkolunnıuı· 
lardrır. 

İli1U Mıöıdai ielilll 
Yali be lffjtl 

Şehtimitde bulunmakta olan 
Milli MüClafaa Vekili Saffet Arı· 
kan dün öiled n ev\.et Vilayete 
giderek Lutfi Kırdarla g?rü§ıniiş· 
tUr. 

BUYUK TURK MiLLETi 

lunım kbnsoloslar tebtik mera
simine resmi kıyafetlerile iştirak 
edeceklerdir. Valimiz bu merasi· 
mi müteakip vll9.ycttch hareket 
ederek Taksime gidecektir. Saat 
tam on bir buçukta vali ve me· 
rasim komutanı Taksimde toplah
ml§ bulunacak olan bütün teşek· 
küllerin bayramlarını tebrik et· 
ti1üen ııonra bando tarafından 
çalınacak lstikliıl marşı ile mera
sime başlanacaktır. İstiklal mar· 
§lnı ve şeref direğine §anlı bayra
ğımızın çekilmesini mUteakip ha
zırlanıın tribüne avdet edilecek 
ve geçit resmine bı:ışlanııcaktır. 

Tribün önünden evveli mera· 
sim komutanı ğeçccek, onu sıra
sile diğer teşekkiJil~r takip ede
ceklerdir. Bu akşarn ıehirde mev· 
cul bütün HalkeYlerlnde eğlen· 
tiler tertip edileceği gibi gece de 
muazzam tezahilrat yapılacaktır. 

En haklı für inançla yarattığın, Halk hı:.lipleri bugünden itibaren 
yaşattığın ve yaşatacağın bayramın şehrin muhtelif semtlerindeki 
kutlu olsun. kürsülerden halka hıtap ederek 

1 • • • b d M. Nuri ÇAPA 1 rejimin ehemmıyetını ve u e· 
1 F C ç s n 31i 

lstanbul Vilayeti Dahilinde Son 
Yıl içinde Yapılan işler 

Ziraat, Maarif, Belediye ve Evkaf 
İdareleri Bliyük Faaliyet Gösterdiler 

CUmhurlyctin on yedl yıllık teylzll lehe va.Zlyotlcrl bugünkünün Ucto 
devresi içlnde yurdun her köşesinde biri nisbetlnde idl. 
olduğu gibi lı;tanbul hutıutları için- 1939 yılı içinde lstanbulda l mil
de bulunan yerlerde de kültür ve 1- yon 610,921 liralık yol, caddelerin 
mar bakımlarından yeni ve esaslı açılması fcin 1,367,855 liralık ta ls
hareketlere geçilmiş, bir çok tesisat limlltk yapılmıştır. 1039 da yalnız 
yapılmıştır. pasif korunma işleri için 200613 lira 

Ziraat İ§leri sattedllmfştlr. Ayni sene içinde yapı· 
lstanbul Ziraat mUdürlUğU son bir lan inşaat işlerine sarfedllen paranın 

sene zarfında Halkalıda bir tavuk- miktarı 34:47i 8 liradır. Şehirdeki 
çuluk müessesesi kurmuş, BUyUkde· muhtelif belediye hastahanelerine 
rede de modern bir mey\'a ıslah is- sevkcdllerek tedavi edilen hasta ade
tasyonu tesis etmiştir. di 812791 olduğu gibi ayakta tedavi 

Beykozdakl fidanlıkla, Kartaldaki görenlerin sayısı da 10::S109 dan lba
mıındallnö fidanlığından tızamt ran- rettir. BUtun bunlardan başka, bcle
bımıın alınmıştır. Bakırk6ydc mey· diye İstanbUlda mevcut bUtUn spor 
vasız ağaş tidanlığı ile Kliğıthane- teşekkWlerlne 332,839 liralık yarclım
de, Yu.lovacıa tesis edilen ayni tipte- ila bulunmuştur. 
kl fidanlıkların halita büyük fayda· E\·kııf iôaresinln on yedi senelik 
ları olmuş, bundan başlta Edlriıc as· devre içinde göstercllği faaliyet te 
fu.lt yolu üzerindeki ımhalarlo. BUyUk zikre şayandır. 

dere - Sarıyer ve Beykoz • Paşa· İdare lstanbulda mevcut ve tar:l· 
bahçe sırtları, Beşiktaş - Ortaköy hı kıymetleri bulunan SUleymaniye 
Vl'lU ile Edirnekapt • Rami asfalt camii ile Sultan Selim, Mihrimah, 
yolları gUzergflhlıın ağaçlunmıştır. Mahmtll Paşa, Kılıç Ali Paşa, Eyüp, 

Maarifte inkipf Sultanahmet vesaire gibi bir çok 
Hıilcn tstlinbuldıı .(30 llkmektep tariht eserleri tamir ettlrmlştlr. Yeni 

vardır ıı·e bu mekteplerdeki lSSS mu- postahane karşısında yeni Valde ho.
alllm 72973 talebeyi okutmaktadır. nı geçen yıl inşıı. ctlllmlştir. Evkaf 
Bunlardan bqka sekSen dokuz ekal· idaresi YenİbahçeC!ekl GUrnbıi hasta
liyet mektebi ile orta mektep ve lise hanesini de gerek tesisat ve gerekse 
vardır. hastaları tedavi bakımlarından tstan 

CUmhuriyeUn illın edildiği 1923 se- bulda mevcut bUtUn hastahanelere 
nesinde 1stanbuldakl mektep ve ta- • faik vaziyete sokmuştur. 

Portakal Yetiştirilen Çiftlik _....liiııiiiıııiiıı-. M AV ö ........................ , 
Evih~, bu ha.tel•etlne liayretle bakiyordu: 

- Nereye gİdt;yonunuz T Dlyo .ordu: 
1ohn gUierek: 

- Bu pırlanta ınadenlne yakın blr ı;iftlik satın almışlar. 
Portakal yetışhrllen bir çlftllk.M Topladıkları taştıırı i)()rta· 
kal tı:lcrlnc yerleştlrlyorlar. Sonra sanilıklara koyarak 
Co\·ent Garden'e gUnilerlyorlar. Blrgok aahilıklarilaki por
takallar Cıdi portıilmı, fıilmt tiazilahnila liususl ı,afet var 
\ 'C bunların lı:lerlnde pırlanta saklı ... 

Bu sandıklar ev,·eı~ l\Iellet.-;ohn'un dülıkiınma geliyor. 
- Mellııtsohn da kim? 
- Uo•ent Gardenile loııliın meyn ııatan l>lr atlklil ki, 

bunun a ıl sahibi dostumuz Van Blonclttur. 8öyl_, kaçit.k ge
len pırlantalar tabii ona ucuza mal oluyor. Bir taraftan 
pörthkal, tilf tnrııftafi .ltiç4k eımis Ueiieti yapaiik liot 
para wıtabJyor. Fakat bu pa.Hlatnı llserlııe ot11rnU7or. Pa
ra knzanmıya da bir tllrlU doyımııyor. Çilnldk bir merakı 
var: Operada arl:i t g\Üeı iirı.ska1nm doymaz gözUntı Uf>: 
yurrnaic.u Du lilütıntn pırlantaya k:a11ı deh tU bir zaafı 
,·ar. Tek taş ve clmıha doyamıyor. işte kadiıım bu hırsını 
tnttnin tein Yan Blond her şeye ba,vuruyor. Hatta cinaye
tliı Jifü' riel'lnl gUt6 alıyor. 

E\·nns rnerıilda dl!iliyordu. John devam ettt: 
- El'et, \ 'nn Blond bu kaçakçı ve cini ~~t.eein..ln başıdır 

bu muhakkak •.. tiatİli. aralarmdıikl parola. ~ :Faust opt':· 
rnsının (Elma lar) parı;ası ... Tam da nıalisi.dB o)·gwı bir 
parçft ... 

Bu çetenin efriidı bfrlblrlerlııi tannnak f~ln kl}lJUk par· 
maklarma birer pırlanta Ytııuıt takıyörlir. Bu "'ftm tiu
rntlakl insafilarln bit!)dftjndıt. bu işareti rıırecekslntz. \'an 
nıontl aşağıd:ı değil mi 'l 

- F.\·et, m:ulen suyu içerek b!r msSada oturiıyorau. fm
tUıı bunları blldlğ'lınlzl Utremnce mı.Jinl ~rmek: 1 terim. 

- nUtun hu söy!:.-atklerlml l!!hat edecek blrÇ<ık aeı.ııert 
oııun hu u i fnnjlu1.ıısında bul:ıblllrı;lnlz. 

Ernti fcnç nruıına takatrJe t·f! '1rpt.i il ii kıyor8:t: 

~ORTAKAL 
sa s e sz es 

YAZAN 

William J. MAKiN Rezzan AE. YALMAN 

- Teşekkür ederim, ~ister John, a,ağıya gidip tevkif· 
lere ba,Iamab. Siz de benimle gelir ınfAlnii? 

11 oliıl sfilerek : 
- ll&yıt .. TeşekkUr ederi n, a~I. Betı biıfac1a kalıp blr-

lta.t portaiiil aoymak lSttyoHııh· ~ir.l titıtalla beklerim; Ça

buk gellnh de dıll konu~lınt. 
v 

Yarım saat Mnra F.:\'all!I yukarı çiktı~ı Wiiiiiı 1olüı'U 
yine poriakaı soyarken liiıldu: 

Yanmda bir yığın çakıl tnşı "ardı. John sordu: 
- '.Zenci na.cııl oldu'!' 
- Yarası mUlilffi ıtein, Bir Mftaila ıer-eı-. 
- Ya Yaıı Blond? 
- Karakbla gitti. !\İAsuın flldufunu Mata edlyôr, ııônuna 

ll&aar bl8f yapıyor. 
John ba,mı a!lı,·arak: 
- Bu çakıl ta.,ıarlle m~•.um olmadığını gôkterecekffr. 

I:vans, 87.İ.Zlm, buraya şu tAşhırm başına bh'bılıll bırakıl· 

hm, bu oltada miihlm bir ~net var. 
- Kapıya iki adam tiırakachı::-tz. lkt tnne de merdiven 

haşmda hr.kllyor. 
- Şu halde bir. g{ııcblllrlz. 
Odail:ın çıhtıl!lr. Jvhn ı.-nJul tn~la::-ındAn birkaç 

ı tilfi i\tfuıştı .• ıu.ıunın 8dil ır.n 

- Size bir yol g-östem1ek btfyoruın, Evons. l.\larşmonun 
telelon ederken nasıl katledildiğini şimdi öğrenecek.siniz. 

Evaıııı genç ada.mı takip etti. John müclü.rUn odasındaki 
pencei'eifen ilrşan dama çıktı. Covent Garden mahallesinin 
iliuiilafinda ftol&,nwya lia,lıidılar. Ara sıra a,yakları kayı
yor, duvarlara bacalara tutunuyorlardı. Aradaki dar so
kakları da damdan dama ~eçtiler. Ndıayet ~ık bir penre
reye vardılar. John lrerl daldı. Müfettı., Evans da el MJlm 
hedefe varmış olduğuna sevinerek memnunlyeiıe pencere
den )fert iü'dl· 

Damlarda dola.,maktan pek hazzetmemıjtt. Bu 00 daki
kalık gezinti ona klfi gelmişti. D~ fazla uzatmak 1steml· 
yordu. John odada elektrik dilğiries1ni tiulup ta ~ınca E
\-atıS hayretle: on miliıaralr m~hur dairede oldukİannı 
gördli. kt'ndlnl hetnen bir rahat koltuğa atarak: 

- Çok yoruldum, dedi 
- ltte aıJılm, E•ans, zen«'l bu yoldan gelip bıı iKlnd:ı 

~iarıımon'u oldlirdü. 
Johtı seııısiice bir kU!,ıi~k di>Jep açtı. tçlr.6f!n iki bardAkJa 

bir. Şişe \'lskİ çıkardı. ~ardakıarı dolddrtlu. Bir tanesini 
müfettişe uz.at.anık: 

':.... B~r de 8lgaro. içersek trunam l<eyif olur, dedi. 
B~ dakika &önra Evans kendlne geli1l. Diıllenınlş Te ne

fea almı,tı. Artık konuşabilecek hale gelml,ti: 
- Azizim, Jôbn, dedi. Bllİyor mu5unuz ki, polise çok 

yardımınız dokundu. BtltUn bu Co,·ent Onrılen eln::ı.yetıerl
nl meydana çıkartan, kart,ııı ftüğllinlerl çlizen siz oldwıuz. 
Bunu hiç unutmıyacağız. 

- Teşekkür eöülm, Emil!!. Bir liski ilaha l_çer misiniz f 
- Fılknt.. BlltUn bunların arnsınruı. nrıJem:ıdığım \ 'C iJğ-

renmck f.:t.•ıllğinı l.ıir nokta var. 
(:İı.rkası var) 
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İtalyanların 
Yunan Varlığına 

Tecavüzleri 
Yatan: M. ~. tAL 

113' aııistl!!rin Rbmaya yHtU· 
yilıılerinin yıl8önUınU P'' 

• 2:11.t gUnUne düııerken meri•~ 
pazartesiye bırakılmı§tı. Ei'f 1 
ki gUnkü telgraflarda buDr• 
mUphern aab~P..ler gosterll~~ın au. Bu arada pazartesi e•.,..;: 
ıarki Akdcnizin yenl bit '*htı . 
sinde yNti hareketler lillıl•~ 
sı hııkkihda da imalar "s ki 
Esasen Yunan hududun akil 
htidlse1et hııkkıncla yinb BUtı 
sabah gazetelerine geçen hah!r: 
ler de yeni hareketlerin rnahlYe 

· or· ti hakkında ilk kokuyu veriY 
du. 

Beklenen §ey çıktı . Ha1Y8~1: 
Atina sefiri pazan pazartetl). 
baglıyan gecenin üçünde oeııe~ 
ral Mctaksası ziyaret edere 
bir nota verdi. Not~da Yuj'" 
nistan bitaraflığı ıbozmakl • .~; 
giltereye üsler vermek, ng•d• 
cemilerinin Yunan iç sularırı ~~ 
tlola_şmasına mey8iın bır~hı 11' 
ve Arnavutluğa liüctim h~:ı. 
ğında bulunmakla itham eu•.~ 
ror ve ltalyan • İngiliz harhi~1 

Hevamınca İtalyanın Yunıırıı\ 
tanda bazı stratejik noktıı~r 
işgal eae!biİiriesi ve Yunan orcııı; 
sunun bu işgale mukavetıl8 

g~sterrncmeei isteniyordu. 
~· General Metaksasın bu tı0• 

taların neden ibaret oldu~ 
hakkındaki sualine sefir: '~~il' 
mlyorum> ccva:lımı ven1111 
ki bundan çıkan mana Yurı.•: 
nistahın tam bir suikasde ve ~!. 
gale uğrıyacağı ve varlık ve 'ıı 
tiklalinlrt tehdit altına d\iıece~· 
yolurida idi. General Metj 
sas da tam kendisinden bek~ 
necok azim ve kararla 'f İ 1., mfmada almış ve notanın ta~ 
ile Yunanistan arasında bir ha !· 
vaziyeti yarattığını derhal Jta 
yan sefirine söylemittir. 

K:tihratrtan Yunanistanın 111 

küçUk bit tereddUl gösterf11~ 
deh istiklalini müdafaa iÇin ta,. 
bir ıevk ve cesaretle silahll dJ 
rılrtıasf dünyanın her tarafını· 
Betin bir liaytanlık uyandıf 
caklır. 

luılyanın tecaVlii için göile:: 
diği vesileler tamfitnile uyô~~· 
mö şeylerdir. Yunanistanı b0b1 
le vesileler aranClığıni pek t 
bildiği için hB.rbiri başından\ 
ri bttıırnflığlı: büyük bir titlı~;· 
le riayet ediyordu. Kendi e! 
Hnde yaşamaktan başka biri ıt 
istemi,yen bu kahraman mille , 
ve onun, tarihin inklşafiat1~. 
sahne olan yurôuna yapılan d• 
tavili: ôünyahın her tarafın r 
defin bir nefhıt uyanaırat:Akt•r· 
Yunanistana li.omşuluk ve k' ~ 
aeŞlil< bağlarile ıl:Jağlı bulu~ı 
memlekeliınizde bu teessür 
yerden fazla olacaktır. 

• 
Veni Tefrikamız 
Kozmopolitler 

YAZAN: 
NAHİD SIRRI 

(l\İnvl Portakıil) romanı blf tid 
güne kıMlzir bltıyor. Roman sil_. 
numuıa& Nahid Sırrının (Hoiil'"' 
polltler) 8.dlt milli bir ronıSoflil 
buliı.caksınız. Nahid Sıttı bu to' 
manınila. tilitün bir sınıf in!I~; 
hayatını çok ince görllşlerle tJll!lf 
etmiştir. Rllman hem hareketııdl~ 
hem de bUtUiı tefernıah çolC 

1' t 
yaiılinı~, l.Şlenm!ştlr. Bunu 1~ 
,.e aWta Ue takip eaeceflnıte fili" 
he yoktur. 

Cihangir ve Nevcihan 
Mis NWA Hiıll tarafından ı;: 

~etemlr. içlh yatilm!J olan bu tıt 
0 

hl romanın imdiye kadar ,ııııı 
bir kismnun hulASasmı, milli 1Jııf' 

o· 
ram munasebetile ,..,.ı.eteıııtıl ..- ıtl· 
liuyaeak :reni knriler lı;ln nesre 
yoru:ı. Nllla Kuk'on eseri bir ';; 
nıo.n olmnkla beraber ihth·a ettf Jfl' 
bntU.n maırınıat1 hatta bir k 19 

tıt· 
ınüklUemelerl tarihten ahrtn11J te 
Amerikalı muharrirt"., cıtuıngtr 
Nevclh!lnm nşk romanını lıir 5lll; 
ma eıenaryosn haline koymak iÇ r 
Hlndlst:ında senelerce tetJ<lltl:0 
yııpmıştrr. Blzc yazdığı eser. 11 
tctktlderln ~1~füdUr. noın~~ıt 
bundan sourakl kııııml:nınd3 ....,... 
heycc:ın!ı sa • .Ouılt\r vardır. 



rı 

Yunan -

Yunan Askeri 
taljan JıarDi fıiiek!t ü.hi.ittıi ao aterır &rita 

Arn vutluğa 
Girdi 

Yuntıh - ltalyan 
donanmaları tirastntla 

Muharebe Oldu 
l'~Una, 28 (A.A.) - Bir noktada 
lıat an kıtaıart, ltalynrı m1idafaa 
lıltttııu Yararak 13 kilometre derin
<.ld e Arnavutluk toprağına girmiş 
l~Uklıirı bilaırllmcktcdir. 

Yan tayyareleri Korenti ve 
bahn yazlık sarayını 

.\•L bombalamalC :UtEai 
1ı "llt, 28 (A.A. - Yunan gazete-
l~e töre, Çok ;yttkseıttcn ucan 16 
ttrı{ll.n bombardıman tayyaresi Ko
h..1)ı 1 

Vo kralın yazlık ikametgAhmı 
t bartımıan etmek istemişlerdir. 

rı len avcı lıi.yytıreleri ve he.va &
"ıı.\bataryaıarı ttı.ra!ından ptlskilrUll

'1trdir. KOttntte hasar ybktur. 
l<o-. t •· · d b.. ··k bir ·"'n uzenn e ayıı 

~ hava muharebesi oldu 
~ liııa, 28 (A.A.) - Korent kanılli 
h. Clindekı meşhur köprüye varmı
rı teşebbüs c8en İtalyan tayyarele
l~9lddcuı blr hava muharebesine k: 

l tdUmi~erffir. 
taltanlttftn Korf oya ihriç 
~ hareketleri ilkim uıa. 

blJcı ~ork, 28 (A.A.) - Belgraflan 
ll6.J !rUdiğine göre, Korfo cfvarmda, 
b~ıt?ı.18.t'ın aldm kalan 11itaç teşeb
ı: esnasmaa Yunan - İtalyan do
ll'~ll.lar-ı arasında bir muharebe ol-
llştur. 

11111111 Donanması 
Yarııma Koşuyor 

11
.Londra, 28 (A.A.} - in-

~ 1? deniı . cüıütaml!rının 
urıanistanın yardımına git

~ek Üzere yolda bulunduk
~r, .. .. ·ı ·~ ogrenı mı~, Jr. 

YUGOSLAVYA 
Bitaraf Kalaoak 

Bulgaristan Hava 
1'ehlikesine Karşı 
l'edbirler Alıyor 

hİ)-l3clgrad, 28 (A.A.) - Sala· 
l::!ecttarl siyasi mahfillere göre, 
y il - talynn harbi kar§ısında 
bi~slav hükumeti, komıularilc 
l;ı.rd te işbirliği yaparak Balkan
"e.rıı a sulhun muhafazasına de-

'r' 0 Yliyccektir. 
b~kı \lgo lavya hükumeti, isti1i.
lltğ· c. de hitafaflığa riayet eae
t .. .ı~11· Ve edileceğini UffilU etmek.-
'"Qlr. • 

:ulilil-istatt tedbirler alıyor 
b~ilbfy~· l6 (A.A. ) - Hartlin 
~İitU!tli~ındatrbcri ilk ôeEa oliirali 
~~- rı :Bulgarlsiantla hava tehli
etti;~d· karşı kaH leclbir alınnı&Sı 

CE! •ltn~tır. 
8(j Ct:l~ti ı§ıkların laffiamile 

ııtt·· ~ 
ctttı t.ırulınü§ bulunmasını temin 
'biri ek İçin, halk lazımşelen ted
lcft crııı hepsini almllkla mükel-
~· 

kilit 1ııhlemel tehlike İşaretleri 
lcri c Çanları v.- canavaT düdük

tıırafındıın verilecektir. 
r.:e\ Ameri.kada tesir 

ltn YOrk, 28 (A.A.) - Nevyork-
tv;..c~eJrnış olan Rooseveıl, dernal 
leı-1 ~Ci! alınış olduğu blltün ranaevU
~- lt Ptaı etmiş ve Hariciye Nazırı 
"t ~l, hazine :ııız:ırı B. :Morgenlhau 
"-ll:ı~Uddeiumumı Jakson lle Yu

l'llnh;ı_ 1neselesi lıakkında telefon 

YUNAN 
Müdafaa 

Kuvvetleri 

Yuntinislantn Yatım 
Milyon A!keri, 

300 Tayyaresi Var 

Ordu için 4 Senede 
12,000,000,000 

Masraf Edilmiştir 
İtalyanlar tara!ından &.nt ve hak

SJS bir tecavüze Uğrayan cessur ve 
kahtaman Yunan mllletfiiin ordu -
Sunaa talim görmUŞ ya1'Jm milyon 
asker vardır. 4 aıustos 1936 ta.H
hfndenberi Yunan sUkOn ve kalkuı
ma fia.rel<eUne rehberlik eden Gene
ril MetaksM birinci smıt bir asker
Ciir. Harici tehlikeleri vakit ve za
manınaa g6rmtl9 ve Yunan mUdataa 
kuvvetlerin{ gerek miktar, gerek ta
lim ve kalite, gerek feçhfznt itıbari
le 9tmdfye kadar hiç y&kla.,madığı 
bir se\ttyeye çıkarmıştır. Mctaıtsa
sm dört senelik idaresi e.9nnsmda 
Yunanfitan mUdafaa kunetlen içli1 
12,000,000,000 drahmi masra! etmiş
tit. Bunun 6,618,000,000 diahmW or
duya, s,479,000,000 di'ahriil hava kuv
vetlerlne, iki milyar dra.ıunf de do
nanmaya glbni~Ur. Yunanlatifüla 119 
yCli ıttülar harp UyyatesJ .,e bit yuz 
kadar Ba hava hUCumuna Jtiişı de
fi töpu vari'lrr. 
Dönanmüınaa son s!Stem lıtl ~s

tioyer vardır kl. Kral Jorj ite Kritlf.: 
çe Olgaaır. tnğUU.reye sipariıJ ectil~ 
aynı sınıltan atğer tltl destroyer M
nUZ tamamlanmamıştır. Dön fimanın 
bUyUk zırhlısı otuz seneye yaıtın titr 
ömrU olan A veroftur. Daha yeni titr 
kruvaUir olan Elllyi İtalyan denizal
tı gernllerı sulh mmtüımda l>lr euı
k 8t teKltnae batırmijlafaır. Btfliiç 
denlznllı gemisini .,e esltl ın~I de 
ihtiva eden bu donanma. son fütber
lere bikılırsa, İngiliz kumanaüı il
tmda .,azlle g8feceıttli. 

orauaa eflr!nDiarp retei ôenii'ii 
Papa os, 8onanma eflt!nmarp imi 
Amiral Beltelaryoaur. 

Yunanlstamn butUn nüfUsu 6 mil
yon 700 bin kişidir. 
Yunanlstanın çok girintili, çıkın

tılı bir sahil hattı Yardır. Ada.lıır da
hil olduğu halde bUtUn Yunan aahll 
hattının devamlı bir çizgi haline 
geldiği farzedllse bu çizginin, :Ame
rika Ye Rusyanın aahll hatlarından 

sonra en unın sahil hattı olduğti g6-
HllUr. Bu itibarla İtalya ne Yuna
nistan arasındaki muharebede deniz 
kuYVetlerlnin bUyUk roıu olac4Jttır. 

Askeri Vaziyet\ 
Yazan: Emeiü! Alb&J 

Mecit SAKMAR 

\' llf~~ertnde bulunmuştur. 

-~ Bırleşik hUkfunetlnin, har-

28 likteşrln i940 da iki mUhlm 
bAdise yine dünyanın bUtUn na-
zarlarını garpten şarka çe\·lrmiş 
butunmaklndrr. Bunlardan blri"51 
aym 28 inde sa.at altıdan itibaren 
Yunanistanta ltaıya anunnda 
lidrbln başlamıt olmasıdır. Harp 
5ebeplerlnJ araştırmak mfınıısız 
o?ur. İkinci hlidl e blrlnclle sıla 
ail'ıkast oiduğunıla hl9 fllphe ol
mıyan Bitler • Mmısollnl milll
lialının Fiorama'da vukuİ>uıma
sıdrT. Da"·a Akdenlr. davasıdır. 
Bu c'lenlztn garb), lspaııya l'e 
Fransa anlaşmasUe emniyet alb
r.a almdıktan sonra Akdenlzln 
tark lmımının da harp ile t'lde e
dilmek lstenlldt:· görWmektedlr. 
26 BİrlnelteŞrin 1940 tarihli hull
aamızda yazdrğımız gibi Yuna
nlstanın ı,gall ne 12 &dalarla mu
vasalayı kola.ylqtırmak, Fransız 

anlaşmasının netlresl olarak ha
va yoluyla Surlyeye atlamak, ve 
Hayfa petrol merkezini elde et
mek. lnglltereyl Flllııtln cephe
sinde de işgal cderf'k Graz!anlnln 
garpten hUcumuna l<oıa,ylaştır -

(Devamı 8 incide) 

t~t gton, 28 (A.A.} -oJ" B. Hull 
-\rııe!-ô~erıe ~aptığı görUşmcleroe, I 

(l>evam.ı 8 inci ıayfada) ..._ _________ .., 

Yunanistan da 
Umumi 

Seferberlik 
ita/yan Oltimatomu 

Reddedildi 
Atina ,28 (A.A.) - Atina 

ajaMı bildiriyor: 
Bu sabah saat 3 de, İtalyanın 

Atina elçi.si Sinyör Grazzi, hüku
met reisi General Metaksası ziya
ret effliit ve ltendiaine uzun bir 
nota tevili efmlıtif. 

Bu n8tanın ~eraiti, Yunanis
tanca kabili kabul görülmemi~tir. 
Malfun olan yegane noltfa, Hal
yan Jtıtıı.atını bu ıabi!lı 6 da Yu
nanistana k<lrfl yürüyeceltleri 
keyfiyetidir. 

Bütün Elen milleti, Allahına 
sığınarak ve kralı ile hükumet 
reısi Metakııasın etrafında sıkı bir 
kütle halinde toplanarak ~erefin,i 
i tiklalini ve memleltetinin tama
miyetini müdafaa etmiye azmey
lemiştir. Elenler, 18.zımgelirse öl
miye, fakat inean gil>i ölmiye ka
rar vermişlerdir. 

Atina, 28 (A.A.) - Reuter 
ajansından: 

BtıfVekil General M6taksas, 
bu uJbah beyanatta bulunarak 
Yunaniatanın kanının son damla
sına kadar çarpı,ac.aiını söyle
miştir. 

Kralı bit beyanname neırede
rek Yunanietanın harp etmek 
mecburiyetinde bırakılmıı oklu
ğunu ve İtalyanın Yunanistanın 
istiklalini imha etmiye !llİ'ra,tıiına 
bildirmiftir. 

Y tJnan kabinesi, umumi eef er· 
berliıt iİ'n etmiıtir. sabahleyin 
erkenden lier tarafta ıııkların ta
mamile eön<iürülmeai emredil
miftir. 

General Metaksaaın bıtabesi 
Elenler ! Şimdi ıilili batına! 

Ailina, 28 (A.A.) - Elen 
mllleline liıta-l>en nqredilen bir 
beyannameöe G@fieral Metak.ıu 
demi~lir iti: 

cllalya, •biz Yunafılılatı, hUr 
'bir mlllet 6lara1t tımımıyarak 
vatan topraldıı.rımızdan l>azı kı
sımlarını kentlisine ter.ltetmemizi 
istemiştir. 

«Bu talebi, ve bu talebin yapı• 
lıt tanını bir harp ilanı telakki 
ettiğim cevabım verdim. 

«Elenler ı Şiınd~ ecdadımıza 
ve onların bize temin ett~ii hür
riyete ıayık olduğumuzu isbat 
edeceğiz. Elenler! Silah baıına!.» 

lnfilii kti1ımn Y uöıüı milletine 
hitabesi 

Londra, !?8 (A.A.) - lnğiltcre 

Kralı, Yunan milletine aşağldaJCi hi
tabede buJunmuştur: 

cYunanJııtanın şu mil kül anların
da k8.hraman Yunan mllletlnd "'e Yu
nan Kraİı yeğenliiı Jorj* şıınkioi &ôy
lemek l!'iterlm: 

cBu mücadelede bizler, sizinle be
raberl:z. "izin davanı:ı, bizim dava
mızdır. Mftşterek düşmanımıza 1iar-
9ı blrllkt.e ıa.,.p edecefli. 
«Şüphe yok ki, mtlşkill ve atir \'a

zlyetlerle kaJ1ılaşacatız. Fakat, bun 
tara kartı her Utlntlt, nlhil Weı'ln, 
ıruareUerl ğtlna n tune artfuikfü 
olan miitetie e te ec Uh ~en 16n bir 
ln\aD Ue ıtliU olafili tnniiabeie ecte. 
cefii. 

cllilill{at liıilae biz bu fneddll cez
rin, teJı.lffilie tebeddUlll attınaan u
zak olma.dığmııu;, mütaarrttlann: 
kuWPtlerı ~!iUnUye \'e bit.im gıttık
ı;e utan ltuilretı l'irtJI• vaziyete ha· 
kim olmfya bil,tatiıği anilan ltfD&rdi 

nuıtmetlebllecettz. 
tYa.,ıünn Yunantatan ve llnun &ev

let a8aft11arı? 

General Metakaaa Türkiyt>t tn. 
tiltere n Yuıoslavya ıefirlerile 

söriif tü 
«Ya,aem Y11na.n kratıl ... » 
Atlnaı 28 (AıA.) - 01neral Me

taksas, bugün !l'ilrklye büyük elçlııl 

U9 YugMlav \·e lnl'llla elçUerlıU ka" 
bul etmiştir. 
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Millt Sef Bunun 
Bir Hıtabede 
Bulunacak 

Vekilimizin Hariciye 
Gazetemize Beyanatı 

Ankara, 28 (Telefonla) 
- Cümhuriyet bayramı nıü
nasehetiİe yann (bugiin) 
Ankara hypodromunda ya
pılacak geçit remıinhı baı
langıcında Reisicüfubur is
met İnönünün kısa bir luta
bede bulunmaları muhte
meldir. 

ŞUkrU Saracoğlu Diyor ki: 
Müdafaa Silahı, Soğuk Kan, "Bugünün En Tesirli 

Ferah Tutmak, Sinirlenmemek, Telaş 

İçi Daima. 

Etmemektir. İsabetli Kararlara Ancak Bn Yol dan Varılabilir-,, 

SEMPLON 
Dün Akşam 
Kalkmadı 

Avrupaya liarelcet Mecelt Senı
plon treni dtin akf8m Ballianlat
dui variyet dolayısile kallanii· 
mi§br. Koftvansiyonel trerti kalk
mıfsa da UZufı.köpffiden ileri git
meyecektir. 

İtalyanın 
Yunanistana 
Verdiği Nota 
Roma, 28 (A.A.) - ltalya

tıın Roma sefiri Grazzi, 28 te§
rinievvel saat 3 de Yunan hüku
rnetine aşaaıi:laki notayı tevdi et
miıtir: 

cltalya hükumeti, ıimcliki ih· 
tilaf esnasında müteaddit defa· 
lar Yunan hükumetinin yalnız 
normal sulh ve iki millet arasın
daki iyi komıuluk münasd>etle
rine değil, ayni zamanda Yunan 
hükumetinin bitaraf deYlet eıfa
tile uhdesine terettüp eden kati 
vezaife mugayir bulunan hattı 
hareketini tebyin etmek mecbu· 
riyetinde kalmıştır. Müteaddit 
defalar ltalya hükumeti, Yunan 
hükumetini bu var;ifeleri ifaya 
davet ve bunların sistematik su• 
rette ihlal edilmelerini protesto 
etmek mecburiyetind'e kalmı~tır. 
Bu ihlal keyfiyeti, Yunan hu°&O· 
metinin kendi kara sularının İn· 
giliz filosu tarafından hatp hare• 
katı esnasında kullonılma.sına, Jn. 
giliz hna kuvvetlerinin mühim· 
mat tedarik etmelerini te.hil ey• 
lemiş ve İtalyanın zararıni cıla• 
rak. Yunan takım adalarında u
kert bir istikharat serviai ihdası· 
na muvafakat eylemesine binaen 
çok nıhlın idi. 

«Yunan hUklimeti, ltalya tara• 
fından yapılan müteaddit diplo

matik teıebbüslere menu teıkil 
etmi~ olan bu hadiselere vakıf• 

tır. Yunan hükumeti, • ki hattı 
hareketinin vahim netayicini id
rak etmesi icap ederdi - kendi 
bitaraflığını muhafazayfl. m&tuf 
herhangi bir tedbir alma k aure-
tile muk.aıbelede bulunmamıı, bi
İakis İngilii müsellii.h kuvveti•• 
tine teshilit gösterertık Ve İtal· 
yanın düşmanlafile mesai birliği 
yaphtak faaliyetini teksif etttıit· 
tir. İtalya hükumeti, bu mesai 
bitliğihin Yunan hüklımeti tara
fından askeri, bahri ve havai ma
hiyette anla~malarla tesbit edil
miş olduğunu isp~t eden delaile 
malik liüllınmaktadır. 

Cütnhuriyei bayramı münasc
befile Ankarada Vekalet Vekalet 

1 doluşıp: <Bir senede ne yaptık, 
ilerisi için neler hazırladık> sua
line cevap ararken, Hariciye Ve
kaletif!e de uğradım. Fakat çeki· 
he çekine ... Bu sırada Bay Şükrü 
Saracoğlu dünyanın en meşgul 
adamlarından bitidit. Dünyattın 
gidi~ini daima açık bir gör;\e ta
kip ~tmek bir iştir. Bundan öat
h ecnebi sefirlerin r;iyaretleti 
hiçbir zaman bugünkü kndar sık 
olmamıştır. Acaba f::>utaya dalma 
mlihrm söyliyecekleri olduğu için 
mi geliyotlat? Ben öyle zannedi
yotum ki hazan da yalnız Hari
ciye Vekilimizin tebesslimlinü, 
daima rahat ve neşeli dutnn yü
zünü görmek ve ferah duyfuak 
için gelirler. 

Hariciye Vekilimizin kocaman 
bir oc1ası var. Fakat odayı Sara· 
ooilunun sıcak tebessilmil, her 
türlü teklif ve lekellüf meyilleri
ni · derhal eriten samimi hali dai
ma doldurur! Hariciye Vekilini 
her ziyaretimde bir taraftan dün
yanın kasvetli manzarasına, diğer 
taraftan sabahtan öğleden sonra 
saat üçe L:adar fasılasız surette 
çalaş.masına ve o saate kadar aç 
kalmasına rğmen bu tebessümü 
ve ne~yi nasıl muhafaza ettiğinin 
sırrını faş etmesini rica etmek ha
tırımdan geçer. Fakat her defa
ıında kendisinden daha evvel so
ru1aoak o kadar şeyler var ki su
alim arada kaynar gider. 

Nihayet bu defnki ;ciyaretim· 
de sordum. Kendisine dedim ki: 

- Hariciye Vekillerinin bu sı
ralarda gazetelere çok söz söyle
mek istemediklerini bilirim. Bu
nun için hiçbir zaman sizi beya
nat diye rahatsız etmek iıteme
dim. -Yalnız Cüı:nhuriyet hayra· 
mı nıUnasebetile sizin sesinİzi de 
okuyuculara {şittifürtek arzusuna 
mukavemet etmek gtlç ••. Fakat 
size ancak ınasurtı sualler soraea-
iım. Dünyada kıyamet kopsa dai
ma tebessümünüzü, itidalinizi, sa
llin ve rahat tavrınızı muhafaza et· 
men izin sırrını fa~ edet misiniz? 

- Asayqi bozuk ve silahlı 

Bagln 1 .. 
Bünyemizin dinçliğini, dinç· 

Hğimizin genişliğini idrak etti• 

ğimiz gündür. 
BuJiin, TürldüğÜn asil kanı 

kayttadıiı, Türklük için kanı
mızın oynadığı gündUr. 

Ve bugilndür ki; -biz dhan 

milletleri arasındaki vakur 
mevkiimize bağdat kurup otur-
duk ve oturuyoruz. 

Bugün, bizim en büyllk kuv• 

vetimiıdir. 
8. F. 

cltiilya hükumeti, Jtıilya aley• 
hine müte.,eccili hareketin Jngil• 
tere tarafın el an Yunan istana ve· =..-=;~:::::;::::=:==::=:::::::==:=;;;::::~ 
rilmiş ve onun trtra/ıtıdan kaif:>ul lı bir ihtilaftan ba~ka birşey ola
eôilmi~ olan gatiıntİtiİn cezasın-
dan oltluğufiu tahrttin ile iktifa maz. ltnlya hükumeti, böyle bir 
etmi}•erek. Yuft!ti huktimetlnin ihtllô.Iın onUne geçmek tasavvu
ltnlya ile harp halinde bülUtııin runaatlır. 
devletlere kenel i tnzlslncle mil- dlinnetice ltalya hükfüneli, 
nim !!cvkülceyşi noktalar vermek Yunan hUkumttlntlen Yunanil· 
teahhUcfUnde bulunmuıı olduğu- tanın bUarallığının ve halyan.tn 
nu l:Ju meyanda 1·ai:alya'nın ve emln ıatantlıi ölmak üzere ln· ı 
Maketlonya'nm hava uslerinin giltere Ue hatbln devamı mtiddi!· 
buiunôugu ve bunların Arnavut- tince Yunan uazlsindl batı HOk· 
luk arazisi ÜLerİne yapılacak bir talan kıendl kuvvt?tlef; lf lflfll) 
taarruzda kullanılacağını bildiii· etmek Uıleblf\de huluhur. 
nl beyan eôer. «İtalya hükumeti, Yunan hU· 

.ltalya hükumeti, Yunan hii- kC&meUı\den bu itıale mAnl ol· 
kÖfficline hudutları haricindeki ntiilfiUlna ve l.Hall yapacak kıta· ı 
topraklarda kar~aş~ltkl~r çıkar- alın nıUruruna muhalefet etme• 
mıya malul te~ebbuslerıni hatır• nıetlnl lıter. 
latır. Bu sebeplerden dolayı ltal- Bu kıtaat, Vunani!tantt "t'unan 
ya htik~meli, bı: siyasetin ltalva- milletinin düşmanı sıtAtlle glnni• 
ya karşı levlid edeceÇi neta~iç yeceklerdir ve lta\ya hüktifiıcti, 
hakkında Yunan hükumetinin nuıvAkkM ölen \1e bir takım u· 
nazarı dikkatini celbetmit ise de rutet\etlf\ neticesi ve tamatnile te· 
bir faydası gBrwlmemiştir. Yu- daEUt ına'hlyette bulunan bu l~~a· 
nanistanın b:taraflığı, gitgide ze• lin Vunanlslantl\ hUkUmrafilık 
vn'hirden ibaret kalmııtır. Bu va- hlklarll\1 ve lsttklllil\i ihlM et· 
zİyetten mütevellit mesuliytıt Bü· meıini iısttme~ \le Hla 'bu nlyette 
yÜk Brltanyanın ve onun diğer dqilclir. halya bUk~mell Yunan 
milletleri harbe sürüklemek ıiya- hUk~etlttden \>u lnalin muıli· 
setinindir. Un~ blr •ürette yapılma1t i~ln 

d·4 akat bundan böyle Yunan aakett ımlkamala icap eden emir. 
hükt:metinin takip etmekte oldu- 1 lerl venneılni talep eder. 
ğu siya11etin Yunan arazieini1 İtal- ı ttllal7an !kuvvetleri, mukave
ya aleyhine müteveccih bir üs miti mlnıa kaldıkl .m takditde 
haline getirmeyi veya. bu hale 1 bu mUkavemet ıi!Ahla lönlacak· 
getirilmesine müsaade etmeyi is• hr ve Yunan bükUıneli, bundan 
tihdaf eylemekte olduğu aıi~llr· ı mütevellit netayicin mesuliyetini 
dır. Büyle bir halin netices~ hal- yüklen.mit olacaktır. • 
ya ile Yunanistan arasında silah· Rubicone, Antonıo 

veya muVakkat safhalar karJısın· 
da telaşa düp:nemek meyli kendi 
kendine bisd olmuJtur. Bir 
kelime ile bugünkü Türk milleti 
hadiseler içinde yeti,mif ve ol
gunİaınuş bir cemaat te§kil et
mektedir. 

Dünyadaki mücadelenin 
tlonunda sağlam sinirli ve soğu
kanlının mutlaka üstün çıkacağını 
söylerler. Bunu bu defaki müca
dele için de doğru saymak caiz 
mi} 

- Bahsettikleriniz her nevi 
mücadeleyi kazandıran tabii si
lahlardır. Bunlar, milletler ara· 
undaki mücadelelerde milli bir
lik ve dahili emniyetle birleıince 
fethedilmez bir kale halini alır. 
Bize bundan baıka tam vicdan 
ı·ahatlığı veren bir nokta da dünya 
yüz.ünde türlü türlü ihtiraslar çar
pafırken, bizim her türlü ihtiras
lardan uz.ak bulunmamız ve yal
nız. kentlimiz için değil, bütün 

bir alemin ortasında yaııyoruz. dünya için bant •e emniyet isti
Her insanın daima sUAhlı ve tea- yen bir milh!t olmamızdır. Ken· 
bitli olması bir ıı.arurettir. Dilhya- aisi için istediğini batlcalan için 
nm geçffiliği tectUbelere Köre bu- de candan iıtiyen •e en yüksek 
i'{ihün en tesirli müdafaa Sllfthı, üıliki kiymetleri harici siyuetin· 
soğükkaı\, içi daitna ferah tut- ae taiii.attıile temsil ettiren bir 
nuı.k, ıinirlenmefüek, te1i4 etme• nüllellrt• 6lifıyanın bugünkü ba
ml!ktir. isabetli kararWa ancak lintle Hancife Vekili olmayı bir 
bu yoldan vanlabilir. Fakat ben İrlWiüit hajattil bekliyebileceği 
bu balttmilan bir istiSM. teşkil el- ıereflenleti en büyüğü gayanm. 
lİğifhi sanmıyorum. Bütün mern- Eğer vakit thır olmasaydı Ha
leketin havasma bu vasıllar ha~ riclyc Vekllimli bb söylediklerini 
kimdir. Hariçten gelen her 1eene- mütlalta bir, iki hoş latife ile can
bi burada tam bir uyanıklık için· landırıtf:iı. Sükrü Saraeoğlu, hal
de rahat ve sakin bir lina bul- kımız içind~ diltJ n dile dolaşan 
duğ\ınu ve Till'ldyeôeki ha""8.nın ve her biri asırhk hayat tecriib~
dlbtyanm b"ırçok yerlerindeki te· !erinin özü olan fıkra ve liltifele
IG.~lı ve slrtirli hava ile tezad tC§• rin çoğutta hem sahiptir, hem de 
kil ettiğini söylüyor. herhangi bir ciôtli münaka§a içın. 

-. l\~em1eketimi2de ıgö~ii\en I de bunları tam yerinde cephane 
bu sıyası olgunluk alametinı na- dire kullanmak usullerini pek İ} i 
sıl tefeir edeteinit? bilir 

- Pek yakın bir mazide Tütk F~kat vakit çok dardı. Bana 
milleti !k8d11ıt. acı ;e çqitli tectil· verilen yarım saat dolmuştu. Dı
be ~tren. ~ır m_i:lJet yo~hir. Bu tanda sıra bekliyenler vardı. Bir 
t~beler ıçınde oyle yogurulduıt Hariciye V ~ilinin ağzından bu 
kı bu~an .• ders illmıyanımız kadar olsun söz almak bir şeydi. 
yok gibidır. Türk, zaten vekatlı Kıymetli Vekile teşekkürler et-
ve temkinli bir insanthr. Bu tec• . . . 
rilbe ve vasıflara kenaiınlze v• lım, belkı de beyanata gerı alır 
birbirimize olaft gijveniıniz de in· korkusile hiç arkama Bakmadan 
zlmam edince hltliseleri en geniı ayraldım. 
bir ufuktan görmek ve teferruat A. E. Y. 

ŞEHiR TIY A 1'R OSU TEMSlLU:Rl 

:l'cpeba.şt Tlyattoınlrida 

DRAM KISMI 
BU AKŞAM 

Saat 20,80 da 

B 1 R·A NA 

Fransız Tlyatrösuncta 

KOMEDi KISMI 
BU AKŞAl\I 

(OYUN YOK1UR) 

nıKKAır Efil:!'tt.F..R ANLAmşr.A.Rnm ki: 

M E L E K Sineması her 8ene Şeker Bayrammda 
trt tlUyük Filmini takdim eder. 

Yarın akşam misli görlllihfüıllş bir şd.heer 

BALALAYKA 
Bir de!a dc~ıı, 10 defa g&nnek tstıyeceğlnlz Film 

Filmi yaratanlar: NELSON EDDY - ILONE MASSEY 
Yarın gece ff:lil loca kalmamıştır. Nuınaralı koltuklar kapışılmakta.dır 

Tel: 40868 

Bugün, bu gece ve yarın yattuz matinelerde 

1 E V E N A D 1 N Haftanın en çok beğenilen filml 
Matineler saat ı de bqlar •lllilııııillı•miı•llll 

Gökleri deien iater lbUlelerl lflbl semaya ytlkselen kale --.ıııı.. 

Tlrltçe 

GönDllU Kahraman 
GARY COOPER - RAY MILLAND

ROBERT PRESTON'un şaheseri 

S:n LALE Sinemasında 
Mtlhlfi\ l!Ave: En son <!Unya haberleri Akdeniz muharebesi Türkçe 
PAnA>.tmn' Jl1RNAL'c1a SEANSLAR: 2,30 • 4.30 • 6.80 - 9 da 

Buglli\ ıaat ı de tefit.ilft.lh matine. Tel: 43595 

,--------------------~, SAKARYA ~~:d:a;ı~~~:·~l~:! 
..LVIA BIDNO YI BENBY FONDA'IPJD 

Elftl!alelB bir suretlo :yarattıkları (Tilrkçe sözlU) 

Günahsız Katiller 
Filmini seyrettecelt, taUı \'ti h~yecanlı mllsttsna dakikalar 

rıı.şıyacakı!mız 

HUSUSİ 1t.A VEt RUDO~F \'AIA1'"Tl ·o·nuh hayatı, ölllırtU ve 

c~nue meruımı ı=a•••••••~ 
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Dahili ge Vekiliyle değil, bütün 
Dahiliye Vekô.letigle mülakat 

Faik Öztrak Diyor ki:'' İç Emniyet Bakımından Kendimize 
Hudutsuz Surette Güvenecek Bir Vaziyetteyiz. ,, 

• Asayişi Her Hangi B;,. Mak..<;at/rı Bnzmııya Cürtet Edenler Olursa Karşılarında 
Derhal Emnzuı'1 'lıP. !<.an.un Kuvvetlerini Buluyorlar ,, 

M illi Müdafaa VekA.leti önünde 

otobüsten indım. Dahilıye V! f .ı..~ . 
valilerin mezuniyetini genişletmiş ve 
vllfıyetıere ilk defa olarak hükmt şah 
sıyet vermişti. Bu kanun hAlt\ oldu
ğu gıbi tatbik edilmcktedır. 

kalctıne doğru yol alırken hatınma 
şu fıkir geldi: Dahiliyenln, crkllnı· 

lıarbıycnın ve Milll MUdafaanın tam 
kaı·şısında v-0 yaklnırıde olması pek 
ycrındc bir tcsadUftUr. Dahiliyenln 
başlıca vazifesi iç emniyeti kurnıu .. • 
lır. Halbuki bugUnkl1 harbin verdiği 
tecrübelere göre dış ve iç emnıyet ıı.

ra ında hudut çızmlye imklın kalma· 
mıştır. le;; emniyet teşkiltı.tı memle
lrntın mUdafaİısının çok esaslı bir kıs 
mıdır. 

Dahıll düşmanın harici düşman -
dan daha tehlıkeli olabileceğini bazı 
mrml<'k<".tlenn geçırdığı acı tecrü
bt'ler pek açık bir surette gosler· 
rnı!'ltır 

Muhterem Dahılıyc Vekili Faik 
()ztrakın yanına girdığım zaman, A

deta bu dUşUncelerin devamı şeklin
de. derhal emniyet batı.si açıldı. Muh· 
terem vekil dedi ki: 

- Emniyet baknnından kendimizi" 
hudutsuz urctte gihen~ek vazJyet· 
te) 17~ l\lr.rnlckctln hangi köşesine 

gfd('l'Sl"nlz gidini~ asayiş, tıüyük bir 
Şf'hrln hol ışıklı bir caddesinde oldu· 
ğu kadar tamdır. Bunu he..rhangl blr 
maksatla bo7..mıya ı·Ur'et edenler, kar 
~ııarmd3 derhal kanun kun etlerini 
buluyorlar. Bu emniyet, bu birlik ve 
ahenk sayesinde memlekette sa.kin n~ 
nthat bir tuna esiyor. Dıinyanın u
ınumı hallle tezat teşkil eden bu 
manzara karşı ında iftihar duymak 
hl"pfnılzln hakkımızdır. 

B. Fnık öztrak, Dahiliye işleri hak· 
ında neler oğrenmek istediğimi or 

du. Maksadımı anlıı.ttım. Bunwı üze
rınc şu teklifte bulundu: 

Sizi mUst.r.şar muavini Bay Şc· 
fık Yah)aoğlu ılc temasa getireyim. 
t tedığınız malQmalı kısmen kendisi 
' rsın, kısmen de sızi daire şeflerlle 
ı:oruşt.Urmek surclile malOmat top· 
ı mqnıZfl lmkll\ )ıazırlasm, BlltUn 
b ı membalardan lopladığmız notla
ı ı bır araya getirirsiniz. Ben goril· 
rtım. Boylccc maksadınız kestirme 
t- r yoldan t('}Tlln edilmiş olur. 

Teşekkürle kabul ettim. Bu suret
li:' hem vekflın kıyı11etll vaktini faz. 
ı bır derecede işgal C'tmemiş, hem 
de her tşın alakalı dalresile karşı 
karşıya g!'lmiş oluyordum. 
Topladığım malümat şunu gösterdi 

Jd, her veklı.let gibi Dahiliye Vekiı.
lctı de dilnyada bir harp kasırgası 

hiç yokmuş gibi, bilyilk bir sUkClnııt
le yoluna devam ediyor ve istikbale 
ıl hazırlıkları tam bir hızla yapı-

~or. 

icraatta devamltltk 
Tutulan yolun esas vasfı, şahsi ve 

keyt1 icraattan devamlı plana ve tek 
ntk ihtısasın hAklnılyetine doğru git
mektir. 
Yakın vakitlere kadar her valinin 

b ı er vasfı vardı. Kimi yolcu vali, ki· 
mi sıhhiyeci vali. kimi mektepçl va· 
ıı. kimi imarcı vali.- Böyle valiler 
her gittiği yerde kendi merakına gö· 
re işe sarıl.ıYordu. Eğer ondan sonra 
gelen vali mesela yolcu değil de, 
mektepçi ise başlanan işler gevşiyor, 
yeni bir sahadaki faaliyet hızlanı
yordu. Eskisinin yaptığına devam et
mlyerek şahsi teşebbUs ve icraııtla 
kendini göstermek emeli de bazan 
işe karışıyordu. Bu yüzden memle
ket, başlanmış, yarım bırakılmış iş
erin enknzlle doluyordu. 

Dahiliyenln bir ımar heyeti var ki, 
buna vekil riyaset ediyor. Her vna.
yetln hususi idaresi beş sene~ik plAn· 
la çalışmak mccburiyetindedır. Plfın
lar bu heyetten ~eçerek ynpılacak ı, 
lı-r<' kat'ı bir ölçil oluyor. Artık iste· 
d ğl kadaı· valı dC'ğlşsin, icraatı plft.
nı değişmiyor . .ıcap eden işlerde, me· 
ela elektrik ve bUyllk bina işlerinde 
nafıanın da lhtısasından istifade edi
liyor. Böylece hem tcraııt şahSt, keyn 
ve fasılalı şeklinden kurtuluyor. hem 
d1.1 her vııa.yetln ayrı ayrı temin ede· 
nuyeceğl fhtısastan istifade edilmiş 

oluyor. 
Memur itleri 

Dahllıye VekClletl, kadrolarını ye-
' 1 esaslara göre hazırlamak, keyfiye
te ehemmıyet vermek bakımından 
yeni bir u.şkllı'it kanunu hazırlıyor. 
Buna dair gazt!telere \•akit vakit ek-

h haberler aksetmiştir. Proje he
nUz tıazırlık halinde olduğu için bun
dan bahsetmenın sırası henüz gelme

mlşt ir. 
Vekillet, 8888 numaralı kanuna ek 

olan ı;650 sayılı ve 26 haziran 1939 
tarthli te:ldlıl kanunile teşkilAt mc
a Jc.c•ınd1..: mühim h!r adım almıştır. 

Eıskldt-n ıo. 15 !ıra aslı maaşlı mc· 
nurıjetlcı çoktu. Bu memurlar, iş-

i rl i mt'slek değıl , bir basamak edl· 
nljorlar, daha iyi maaş bulunca en 
vı ve seçmeler. mesleklerini değiştir

mlyc meyyal bulunuyorlardı. Maaş-

Dahiliye Vekili Faik 6ztrak 

lar bir hamlede 20, 25 ve 35 lira de· 

Hususi idare işleri hakkında bugiin 
kabul edilen sistem beş senelik plan 
yapıp bu tamam olunca ikinci be.O: 
yıllık bır pla.n hazırlamak. boylece 
işlerde devaınlılığı ve t'!Selslill\ t.,. 
mln etmektir. 

923 senesinden 1937 senesine !ta
dar geçen on beş senede Maarif. 
Nafıa, Sıhhat gibi maksatlar için 
maaş dAhll olnuyarak 42,700,000 lira 
sarfedilmlştir. Bunlarla yapılan iş

ler arasında 1108 mektep bınası var
dır ki, bunlar pllinları Maarif Vckil
leti larn!ından hazırlanmış normal 
binalardır. Bundan başka 48 hasta· 
ne, 30 su tesisatı, 25 dispanser, 11 
lskcle, 24 ııpor meydanı. 11 sinema. 
16,609 yeni kopril ve menfez, 13,000 
.:ski köpril ve menfezin tamiri. 46 
bin kilometrelik toprak tesviyesi ya
pılmıştır. 

1938 senesinde 5,984,000 lira sar-
rccesine çıkarılmıştır. 10 lıra maaş fedilerek 447 mektep, 28 hastane, 
alem orta mektep mezunu ise 15, ıı- 1125 köprü ve menfez, 777 eski köp
se mezunu ise 20 lira maaşa yüksel· ril \'e menfezin tamiri, 813 kilomet
miştır. Kanunun hadleri dahilir.je ter re yol ve kaldınm, l,030 kilometre 
fi yolu otomatik bir surette açık bu- yeni şose, 234,6 kilometrelik şose ta-
lunmaktadır. miri yapılmıştır. 

Vali Vekilleri hakkında d:ı bir ka- 1939 senesinde de 4,039,000 lira 
nun çıkmıştır. Umumiyetle memur- sarfedllerek 83 mektep. 17 hastane, 
lar için Vekltlet müddeti altı aydan 442 toprak tesviyesi. l,037 kilomet
ibaretti. Vali vekilleri için bu mild- relik yol ve kaldınm, 335 kllometre
det Uç seneye çıkarılmıştır. Bundan şose. 1,010 koprU ve menfez vücude 
maksat kabiliyeti görillen genç un- ~etirilmiştir. 

surları bir an evvel iş ba.şına geçire- Hususi idarelerın hütçe yckllnu 
bilmektir. Kanun şimdiye kadal' tat bu sene 42 milyon Jıractır. ~on iki, üç 
bikat.n geçmemiştir. Bııgiln miinhal senede artış meyli gorülmli~tıir. 

bulunan iki valilıkte veya ileride açı- Belediye itleri 
lacak valiliklerde tecrübe ve tatbıki-

Bdcdıye iı;lerine hakim olan kanu· 
ne başlanacaktır. numuz yepyenidir. 1939 senesinde 
Belediye memurlarının tekaüdü yapılmıştır. Bunun on beşinci mad· 
Moclıstcn bu sene çıkması umulan desi, clll şu kadar fıkra ile belediye 

bır kanuıı belcdıyc mcmurlanıuı tc- vazifelerini saymaktadır. Bunlardan 
kaUt hakkı ve irnkAnr \'t"rrnektedir. bır kısmı yaptlan zaruri işler, diğeri 
Bugüne kadar Ankara \'e İstanbul tatbiki paraya tlıbl olan faaliyetler· 
bcledıyı- memurlarından baııka hiçbir dır. Bugün memlekette 563 belediye 
yer beledıye memurunun tekııllt hak- Vllrdır ki, lstanbul da. Yalova da bu 
kı yoktu. Yeni lAyiha, Dc\'lcl Demir- yek{lna dA.hildir. Her \ilayet ve kaza 
yollan ve Ziraat Bankası gıbi devle- merkezinde nU!us ne kadar olursa ol 
tc bağlı mUesscselerln tckııilt kanun- sun b!'Jediye teşl<Ui mecburidir. Baş
lan çerçevesi içinde bıı hakkı \'er- ka yerlerde nlifusa bakılır. Nüfus iki 
mektedir. bini ge~erse belediye teşkilatı yap· 

Dlğc>r bir kıınıııı lnyıhası da teka- malc lfızımgclir. 
lit hakin baknnından husıısl idare Belediye reisliklcrınde ve azalık

memurlarile umuıni ıdareye tiıbl me 
1 
ıarında asıl olan intıhaptır. Razı yer· 

murlar araııınct:ıkl farkı kalrlırmak· Jerde r~iııllk vazifesi, muvakkat icap
tadır. F.sklden umumi ldarcyl' tabi !ara gorc mU!ki idare lınıırine veri
bir memur husust ldnrcve geçince lir. Eski kanun yalnız şehir içinde 
orada bulunduğu müddetçe tckailt cmllık sahibi olanlara lııtihııp hakkı 

hakkından istifade edemiyordu. U- veriyordu. Yenı kanuna göro yinnl 
muınt idarede l1rml beş seneyi dol· yaşını geçen hı-.r hemşehri intihap 
durmak lAzımdır. Halbuki yeni ka- hakkına maliktir. 
nuna göre umumi idare memuru hu- .Belediye zabıta memurları Uze
sust idareye veya hususi idare mc- rinde etUtler yapılmaktadır. Bu me
muru umumiye geçtiği zaman teka- murluğu daha bilgili ve dlslpllnll bir 
Ut mUddetl hiçbir fasılaya uğramıya- seviyeye çıkarmak gayesi takip edil-
rak devam etmektedir. mektedır. Bu maksatla dilşUnUlen bir 

Hususi idarelerin yaptıkları talimatnamenin ana çizgileri hazırlan 
Memleketimizde hususi idarelerin mıştrr. :\ferkez, mUrakabeyc çok iti

aneak 30 senelik mazisi vardır: 1329 na etmektedir. Gazeteler vcsair su
(1913) senesinde Hacı Adil Bey Da- retlerle akseden bütün şikClyctler ta
hillye Nazırı iken yapılan 

r 

iç emniyetimizi temsil eden emniyet ibideai 

Belediye vazifelerinde en ziyade 
sıhhat ve lmann esasını teşkil eden 
içme suyu, kanalizasyon, elektıik te
sisatı, imar plfı.nları gibi işlere ehem· 
miyet veriliyor. Belediyelerden bir 
çoğunun teknik teşkilatı maksada kfl 
fi olmadığı için pltinlar Vekliletteki 
imar heyeti ve buna bağh imar 
fen Jief!iğl tarafından, elektrik tesi
satı ve on bin !ıradan fazlaya mal 
olacak bınalann inşaatı aynca Na
fıa Veklıleti tarafından tetkik ve tas 
dik olunmaktadır. 

Bu gibi işlerin başarılması husu
sunda beledıyeler bankasının çok 
faydası görillmilştUr. Banka beledi
yelere yüzde beş buçuk gibi kUçUk 
bir faızle \'e 15 sene vdde ile ikrazlar 
da bulunur. Bu ikrazlar ancak su, 
elektrik mezbaha, şehir plAnı gibi 
imar işleri için yapılabilir. Memur 
maaşı ödemek gibi maksatlar h.,in 
para alınamaz. 
İçme suyu için 18 fehrfn tesisatı 

ve kabulleri tamam olmuştur. 4 şe
hirde tesisat devam ediyor. Diğer al· 
tr ~hirde teBisat kısmen yapılmış, 
planlarda tlı.di!Ata lüzum görtUmUş
tur. 5 şehirde projeler t.nmamlan
rnrştır. 7 şehirde projelerin yapılma
sı ihale l"dilmiştir. 

12 şehrin pH'ma esas olmak üzere 
hali hazır plAnları yapılmıştır. 15 şe
hir ve kasabada pUl.nların yapılma
sına devam olunuyor, 7 kasabanın 
keşif haritaları yapılmıştır. 9 .şehir 

imar pl!nlan hali hazir haritası ta
mam olduktan ISOnra ihale olunmuş
tur. 

6 Ş!>hriıı ıhale edilmek üzeredır. 

Oç wıır bunlan münakasaya koy
muş~, Dört .şehir, küçük olınası i
tibarile. ucuz olsun diye pU1nlarm1 
kendi hazırlıyor. 

1933 senesinden 1939 senesine ka
dar belediyeler bankası imar işleri 

ıçın 11,453,279 liralık ikrazlarda. bu
lunmuştur. Elektrik hariç olmak ü· 
zere su tesisatı vesaJrc için 4,701,219 
liralık ihale yapılmış, bunun 2,44d,444 
lirası ödenmiştir. 

Varidatı :500.000 lırayı geçen şe

hir beledıye kanunu mucibince bir 
şehir gazinosu ve oteli, tiyatro, sine
ma. halk müzeleri ve saJre yapmıya 
ve idame etmiye mecburdurlar. 

Köy kanununun tatbikatı 
1340 ı 1934) tarihinde yapılan koy 

kanunu köylere ilk defa olarak hük
mi şahsiyet vermektedir. Köyün mu· 
ayyen sin hadlerındeki kadm ve er
kekleri köy derneğine dahildirler. 
Bunların seçeceği ihtiyar meclisi va
zıfe görür. Kadın ve erkek her vatan. 
daş bu meclise Aza olabilir. NUfusu 
ı:so den fazla olan köylerde kanu
nun tatbiki mecburJ, daha kUçUk 
yerlerde ihtiyaridir. Bir köy. ııöz sa
hıbi halkından yarısının arzu ve rı
zasile kendi idaresini civar bir köyün 
köy kanununa dayanan idaresine bağ 
lıyabilir. 

Köyün gelir ve masrafını tevzin 
eden bır bütçesi vardır. Kanunun 
mecburi kıldığı vazifeleri ifa için 
normal gelir kllfi gelmezse köylU 
ayrıca para verir ki, buna salma adı
nı verir. Geçen sene ta.dl! edilen blr 
madde ile salma ahkAmı köyIUye da.· 
ha az yük olacak bir şekle konul
muştur. Azami haddi senede mükel
lef hane başma yirmi lirayı geçemez. 
Miktarın tayini ihtiyar mecJ!slne 
aittir. KöylilnUn ağız ve yazı ile iti
raz hakkı vardır. 

Köy kanununun on beş yıldanbe
ri de,·am eden t.ntblkalı iyJ inkişaf
lar temin etmiştir. 1dare funlrlcri ve 
hususi idare müfettişleri tatbikatı 

daimı surette murakabe altında tu· 
tarlar ve te~vlk ederler. Ntlfusu 150 
den a.şağı köylerde mümkünse bir 
kaç köytl birleştirmek suretile bır 

tek köy idaresi tesisini temine ı;alı
ı,nrlar. 

Köy kanununun tatbikat sahası 
geniş ve mUhimdlr. 

Nüfusumuzun yUde 76 si kırk bin 
köyde sakin bulunmaktadır. 

Seyrllsefer işleri kısmen beledıye
lerin, kısmen umumi emniyetin elin
dedir. Şehirler l:ırlclnde se1rtlsefer 
icaplarmm daha tesirli bir sı rette 
tatbiki ve yollardaki otobüs "~ Jmm
yon kazalannın mllmkiln olduğu ka
dar önüne geçilmesi için daha. esas
lı tedbirleri ihtiva eden kanun tAyl
hası Millet Meclisine tflkdim olun
muştur. 

Bu sene memleketin her tarafın
da teftiş ve milrakabe işine bir kat 
daha hız verildiği de zil>reıfünıeğe 
!Ayıktır. 

Birluıç kaynaktan toplndığmı bu 
notları oturup yazınca yalnız Dahi
liye Vekili ile de.ğıl, bOtUn Dahıliyc 
Vekfileti ile bir mu.&4\kat yapmış ol
dum. 

A. E. 'l'. 

Milli Şefimiz ismet İnönü, Baıvekil Dr. Refik Saydam ve Riyaseticümhur Umumi Ki.tibi Keınal 
~edelec ile mesai sırasında 

Adliye 
Okyar la 

Vekili Fethi 
Bir Mülakat 

ileriye Ait Hazırlıklar Arasında istinaf Mahkemeleri 
Kurulması ve Katip Sınıfının Terfihi Var 

Teşkilata ve icra 
Ceza Evlerine, 

İşlerine, Kanun Tadillerine, 
Dair Malumat Kadastroya 

A dhye Vekilı Fethi Okyarın 

mezlyeUerinden biri de zamanı 

ıyl kullanmak, s6zU maksat tll:er.int 
toplamak, böylece zaman ve lM isra· 
fının ISnUne geçmektir. 

cBu sene içinde Adliyede ne yapıl 
dı, ilerisi için ne tasavvurlar var?ı 
Sualine cevcı.p vermesi ricaslle karşı

tık. Bu sene yüksek tahsil göl'1Jlllf 
234 genç hukukçunun kadroıarıınır> 
iltihakı aurcWe kuvvetlenmiş ~ 
adliye bu yılı geçen yıllara. nı.sbetl' 
mesut bir yıl addeder. 

Adalet makinesinin faaliyeti, tıı• 
faz müesseselerinin mcsaisile ısıı;O
lUr. Bu mUesseseler hukukta icra. et:' 
zada ceza \'e tevkif evleridir. 

sma çıktığım .zaman on dakikn. için- Sulh mahkemelerinden tutunuz M 
de ricamı yerine getirdi. İlerisi hak- U yüksek temyiz mahkemesi de dalı 
kmdaki sualime kıımca cevap verdi, biltiln mahkcmelerlmlzln uzun mees· 
bir senelik icraat hakkında da Vekll· ileri nihayet bu iki milesscscdc nil!•· 
let.çe hazırlanan 1 .uhtrralardan bir yet bulur. Bu itibarla bu ikl mUeSSe-
nüshasının verilmesine mUsaade etti. 
Bu sayede ancak on dakikalık bir 

senin gereği gibi işlemesine çok t 

hemınlyet vcrlyoruz. 
ziyaretten sonra Adliyeden geniş bir Bunlardan icra işlerinin sUratıeıııe· 
hamule ile ayrıldım. ticelenmcsl bakımından kanuni ,e 

Fethi Okyar Adliyenin başına go- ldar1 tedbirler almakta devam ed1' 
çince VekAletin işlerine dair evvela. yoruz. Maıcımunuz olduğu veÇlıile 
merkezde bilgi ve ihata toplamıŞ, uzun bir tetkikten sonra icra ve if· 
sonra mükerrer surette memleketin IAs kn.nununu ta.dil etmiş bulunUYo" 
içerilerinde dolaşarak adliye maki· ruz. Bu tfıdilden alınacak nettceltf'I 
nesinin işleyişini gözden geçirmiştir. dikkatle takip etmekteyiz. 
Noksanlan görüyor, bunların para- Adliye Vekili Fethi Okyar Tapu ve Kadastro itleri 
ya ~!Oku olmı~anlarını azaltmıya 1 dUzeld.iğini ve şimdiki terfi sistemin·! Biraz da tapu ve kadastrodllll 
mesaı arkadaşlnrılc beraber uğraşı- den htı.kı'mle . ld ki bahsedeyim· nn memnun o u arını • 
yor. Paraya taallQku olanlar da ta- söyledi. Tapu ve kadastro daireler1Jll11 

bit bu zamanlardaki !mkAnlara bağ- Uzak ve mektepsiz yerlerdeki hA- mesaisi normal se)Tini takip etınW 
Ir şeylerdir. kimleri memnun edecek yeni bir ka· tir. 2997 numaralı kanun mucıbınct' 

ileriye ait tasavvurlar rar alınmıştır ki, o da çocuklarını Uç sene içinde ya~ılmas~ icap ed~ 
Muhterem vekilln izahına göre pa- en mUsait leyli mektep olan merkez- grup mUdUrlUklen ve bıhakkin J11 

raya taailClku olan işlerden biri ıstı· lerde okutmak için maddi imktınlar hafızlıkları teşkilAtı ta.mamlanınıŞ· 
naf mahkemelerinin yeniden kurul- hazırlanmasıdır. Bu usulUn tatbiki· tır. 

b b 1 akt Bundan maada matl"" sUraUn tt" 
masıdır. Bunların adalet tevzii vnzi- ne u sene aş anac ır. "'t" ,.. 

Şifahi i t mlnl halinde de kadastro Merl.ııv-
fesinde hem surat, hem de iyilik te- olarak aldığım zaha bura- ,. t 

tt k t da bitiyor. Şimdi yazılı olan kısma ikmali uzun blr zamana mUtevsJdd 
min edeceğine dair vcklıle e anaa olduğu ve bilhassa köylerde dalfTl1 

hfı.sıl olmuştur. Bu sene tatblkat.n ge- geçiyorum. niza me\'ZUU teşkil eden gayri [J'leıı· 
çillp geçilmemesi her şeyden evvel Bu sene yapılan baflıca işler kul ihtiltı.flannın blr an evvel aoıeıı· 
tntıslsaün bu sene bütçeye geçip BütUn gayretini yurtta adaleti sU- mesl için başka tedbirler aımına$1· 
geçemiyeeeği meselesidir. raUe tevzi ve temin maksadina tev· nm icap edeceği dUşUnillmtış ve t>ıl 

Bütçeye taallOku olaıı diğer bir iş cth etmiş olan Adliye Vektıletl bu ı:c- mevzu üzerinde ehemmiyetle duruJ$· 
de ktı.tip sınıfmm maaşlarını gör- neki mesai programını, iki es.aSJ göz rak en önce .tasarruf fhtllAflat'filıfl 
dUkleıi vazifeye uygun bir hadde çı- önünde tutarak tanzim etmişti. tektı.sUf ettiği köylerden başlanıl~ 
karmaktrr. Vekı\let, ktı.tlp sınıtmm Birincisi: mevcut teşkllAt ve mu- üzere mahallinde vazife görecek ve 
üzerinde çok mllhını vazifeler toplan- esseseleri imkan nisbetinde takviye refakatlerinde tapu ve fen mCPlur· 
dığmı ve maaııların buna uygun ol- ve tevsl suretile adli cihazlarımız- lan bulundurulacak olan munrerlt 
madığını takdir etmektedir. Buna ait dan Azami randnnan temin etmek. hakimler tarafından arazinin kf'Ol<i· 
tahsisatın geçen sene bUt~eslne kon- tklncial; tatbikatın verdiği tecrU· si alınmak suretile gayri ınenkullt!" 
ma.sı nıflmkün olamamıştır. Bu sene -ıl belere istinaden kanunlarımızda ya- rin hududtıandırılması ve tasarı -
konulması ümit edUıyor. pılması luongelen ı~lah ve tlıdllleıi iht11Aflannm da yine basit bir U!'lı· 

Fethi Okyardan eskiden tok şiklı.- tesblt ve teklif etmek. le mahallinde karara bağlanması ,·t 
yeUere sebep olan icra işlerinin yeni Birinci şıkta zikredeblleceğim fa· onn göre de tescillerin yapılması ııs· 
dUşUnillen tedbirler neticesinde dU- allyet şunlardır: llnde niza mevzuu olan lhtlla!lat111 
zellp dUzclmedlğini ISOrdum. Bu ted- Bazı vil!yet ve kazalardaki teşld- ortadan kalkacağı ve senetsiz ta5~ 
birlerin iki buçuk aydanberi tatbik 1Atımtz1 mevcuda ilA\'e olarak yeni nıflarm önUne geçileceği ve bu yeı· 
edildiğini. eskiye nlsbctle sürat ve mahkemeler açmak surcWe tamam. den blnnettce halk kadar hazfncrılı'l 
iyi1ik temin eder gibi görilndUğUnU Jadığımız gibi kanundan aldığımız de müstefit olacağı ve iska.n 1ş1crirıdt 
söyledi. sa!Ahiyete istinaden yalnız sulh malı- de mWılm kolaylıklar temin edileCt' 

tki eene evvel belediye davaları kemesi bulunan kazalardaki SUih hlt· ğl anlaşılmış ve bu hususları ınul1· 
ves!leslle lstanbul adliyesinin gayret- kimlerine asliye hukuk davaJarile tevl oln.rak hazırlanan kanwı llY

1
• 

1i bir müdavimi olduğum srralarda bir kısım asliye ceza c1avalarını rU· hdbt da yllksek meclisin tasvıtıtrıt 
hAkimlerin terfiinln, verdlkleı1 ka- yet salahiyeti vererek bu mahkeme- n.rzedllmıştir.-. 
rarların te.nylzden göreceği mua- Ierln faaliyet sahasını genJ~lettlk. Yazılı olarak hazırlanan beyaııııt 
melcye bağlandığını, bu sebeple bir Ayni zamanda bu kazalardan 48 in- şu sözlerle bitiyor: 
kısım hfı.kimlerln kanaatlerine göre de noter teşkilAtı VUcude getlrdlk ve <Adliyenin bir seııclik mesaisinll 
değn temyızın içtihat hakkındaki tah bu suretle köylerilo birlikte bu kazcı.· blıl.nçosunu çizerek sözQmU b1tlrir 
minlerine göre hllkUm vermlye meyle Jardaki vatand~'ara en mUhlm dava ken yurtta adaleti tevzi etmek gi~ 
debileceklcrini şlkı\yet yollu birçok ı.·e noter işlerini d!ter kazalnra. git- lrutsl ve ~reru blr vnzltcyl dcrtllı fi' 
larmdan duymu~tıım. lyi niyetle ya· meden mahalllnde halletmek lmktı- etmiş olan hikimlerin vazifelerınf 
pıla.ı ve fena netice gösteren bu nmı hazırlanuş olduk. Diğer tnraf- zam! btr gayre:t ve hUsnUnfyctıe ?>'• 
tecrübenin düzelip dUz~cdiğinl sor- tan hlç adll te..,kDAt yapılmamış ol:ın ş:J.?ııııva ı;alıştıklarmı şUkranJ.n. )dl)' 
dum. lJ'etht Okyar bunun goı;cıı 15<lDe 31 kazada ymifien mahkem'!!er aç- de .. mck t~c !m.> 
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Ziraat Vekili, Ziraatimizin iki Nafıa Vekili General Ali Fuat Cebesoy Diyor ki: -. . 
Mühim işini Aydınlattı Türk Mühendisi, Hiç Bir İş Karşısı.nda 

8eş Senelik Planla 40.000 Köyümüz Aciz Duymıyacak Bir Seviyeye G elmişfir
1 

Esaslı Etütten Geçecek 
Memleket Baştan Başa Yeniden Yapılıyor. İnkişaf 

Bu Sene Beş Bin Köy Etüdü Yapıldı, 
k:ornbinaların Verdi~i Neticeler Müsbettir 

11.l Zıraat Vekili Bay Muhlis Erkme· 
dt n Yanına gireli benilz on, on beş İhtısas 

Eden İstidat, Mukadderatımızın 
Kontrclü Altına Yolundadır 

Köy enstitülerinde eğitmenler kendi iflerini kendileri görürler 

Maarif Vekili İle lflJ. kilta, olmuştu ki, kendi kendime ııw-
kararı verdim: 

t. Siz ne garip adamlarız, bir işi 
t bilsbUtUn ihmal ederiz ve yahut 
rı~in yapmıyaca~ı kadar yapa· 

"" lla.'la. fll at:ızleri sOyleten saik ~· 
Aor· 
lıak. Yakın vakitlere kadar köy 
lı kında kımsenin mUsbet maıeı.ma· 
bt )flktu. Sağdan, soldan gelen intı· 
d lanı. görP karanhğa kurşun atıyor 
oılll<. lialbuk! bugün öyle bir kOy 
ı. fldu başlamıştır ki, bu kadar esas
t 

1
" 1 '' bu kadar iyi işlenmiş ini pek 

k~ rnemleketlerde bulmak mürn-
ill'. 

~fi afıa Vekili General Ali Fuat4 

U ~ le bir dakika içinde bir uzlaıt 
ma sulhU yaptık. Bana. nafıa lşlerl-

1 nin umumi havası hakkındaki duygu 
!arını kısaca. söyliyccektl. Eu sene 
yapılan ve ileriSi için dUşUnUlen iş
ler hakkındaki teferruatlı malO.ma· 
tı, vekaletin CUrnhuriyel Bayramı 

mUnasebetile hazırladığı bır muhtı

radan alacaktım. 
Muhterem vekll, bana memleket

teki umumt gidiş hakkında. insana 
hem merak ve alA.ka. hem de hA.zll 
bir heyecan verecek sözler söyledi. 
Bu sözleri işte size tekrarlıyorum: ' 

Bir Mülakat • 

Bu Sene llkmektebe Gidenler Geçen 
Seneden Yüzbin Fazladır 

Yüksek Mekteplerle Meslek Mekteplerine 
Gidenlerde Artış Nisbeti Altı Bine Yakındır 

....................... -. ~Ziraat \~f'kili &ıy J.ıfuhlis Erkmen 
~~tın darlığı dolayıs!le belli ba~lı 
r J\ı.eeıe üzerinde dunnayı muva
kılt tilrdü, Bunlardan biri bahsettiğim 
~ •tUdU, diğeri kombinaların ver-

- Memlekette on yedi senedir 
çok işler yapıldı. Bunlann mahsulü 
olarak tamamtle yeni bir hava yara
tılmıştır. İhtıyaçlar çoğalmış. ayak· 
lanmıştır. Her vatandaş, her işte bil
gi. ihtısas. teknik tecrübe. vertmll 
ve hızlı çalrşma arıyor. Bllgiden, 
sıhhatten, Umrandan kendl.Cii tc;i.n de 
hisse Lstiyor. 

Nafiamızm vücude yüzl erce eserlerden derniryol köprüsü U
•• ç gUn içinde on Uç vekille mU-

lAkat yapmak kararile Anka

n"ticeterdir. 
k~\ıoııterem vekil. köy etUtieri hak· 
\ır~da şu mühlm maltunatı vermiş· 

ıM: Beş, altı sena evvel vekalet köy 
~ki nıevzuunu ehemmiyetle ele 
~tı. Böyle tetkikler sayesinde ha t!: fartıar ve ihtiyaçlar belli olacak 

Yerinde tedbir almak lmklnı hu
~· gelecekti. 1937 senesinde ö!çUyU 
~lettık. Nihayet bu sene yUksek 
ı.ı, t ensUtUsünUn yUz elli kadar 
,ıı..!nin lştırakUe 5000 köy Uze
"-- ı.tkik yaptık. Bu tetldk!ere 
;" .. nelik bir pla.n dairesinde de • 
~ tdllecek ve beşlncl f!lenenin ao
~"ncı. Ttırklyenln bUtUn kırk bin 

Ziraat Vekili Muhlıs Er1m1en 

yaratmak yolundaki faal!yetlerin 

hepsine birden kombina diyoruz. 
Bu sene kombina tecrübesini bU

yUk ölçllde tatbik ettik. Tablati hU· 
kUın altına almak için açtığımız mu 
cadelede güzel silAhlarımız vardı. En 
son sistem 170 biçer ve döver, 100 
den fazla harman makinesi, 150 den 
tazl& traktör ve buna bağlı ziraat 
Aletleri bu arada idi. Tecrübenin e
hemmiyeti bUyUktUr. Hedeflerimiz 
araSJnda ziraat mlllt iktısat bak1-

Bir vakitler Uç, dört ilı'ıç bilen ve 
doktor olmıyan adam kendini doktor 
sayar, halka boş şifa ümitleri vermi
ye çalv}ırdı. İnsan. evini yaptırmayı 
herhangi blr kalfaya bıra.krrdt. 

nin bUtUn şubeleri olduğu gibi kala
cak, bunlara 11Ave olarak Ankara 
mektebi de aynca yapılacaktır. 

Bu sene mühendis mektebine 4:00 
müracaat oldu. 124. kl"°i alabilecek~ 
tik. En iyilerini ayırmak için sıkı 

sualler sorduk. Çok dikkate değer 

bir noktadır ki, eskiden en iyi nam
zetierl yetiştiren İstanbul mekteple· 
rl artık geri kalmıştır. Bu sene en 
iyi namzetler Balıkesir ve Dentzli
den gelmiştir. Oradan gelen namzet
lerden hemen hepsi kazanmıştır. 
Tahkik ettik. Oradaki riyaziye ve 
fen muallimlerinin meraklı adamlar 
olduğunu ve talebelerinde ilme karşı 
sevgi ve alAka uyandırdıklannı an-

Karadeniz ve Egede ekserı zaman- raya gittiğim zaman pek çabuk an
lar denizin şiddeti ile münakalAtı ha· ladım ki, pek iddialı bir işe çıkmı
leldar olan Trabzon, Samsun, İnebo- şmt. Her vekil, zaten çok meşgul, he
lu, Amasra, Ereğli, Zonguldak ve İs- le bayram arifesinde 4-ler büsbütün 
kenderun gibi en mUhim limanların yığılmış ... 
ln"'8' için fenni etUdUn ikmal edil· Bu arada en çetin iş, Maarif Ve
mlş olduğunu buna dair kanun 1Ay1- kilinden blr randevU almak oldu. Ma
haları da tanzim edilmiş bulunmak· arU' işlerim.iz, gentş bir yapı yeri 

manzarasını gösteriyor. DU-JUnt1len, 
tadır. '-1 

CUmhuriyet devri millt yollarnnız . yapılan, hazırlanan türlü türlü .., er 
,ebekeslne 735 kilometrosu bu son var. Hasan Alı Yücel, bunların her 
senede inşa edilmiş 3000 kilometre birine ayn ayrı bir şevk ve alAka 
şose ile 22000 kilometre toprak yol ile bağlı ... ÇUnkU bUtUn hayatı maa
UA.ve etmiş ve eskiden mevcut 14000 rif işleri içinde geçmiştir. Senelerce 
kilometre şose ve 5000 kilometre fiilen ders okutmuş, sekiz sene ma
toprak yol Uzerinde de esaslı ıslahat arJt mü!ettt~ sıfatile memleketin 
ve mütemadi tamirat icra etmiştir. her köşesini dolaşmış, bir müddet 

İn,..at üç misline çıkmalı orta tedrisat umum mUdUrlUğünde 

'< '7d hakkında gayet etraflı bir tet· 
11< lall\anılanm1' olacaktır. 

Anket nasıl yapıldı? 

mmdan kArlı ve rasyonel bir hale 
eokmak, çiftçinin vaktini ve emeği
ni kıyınetiendlrmek, mallyetl dUşUr
mek gibi esaslı noktalar vardır. Ma
hallinde bizzat sık sık tetkiklerde bu 
lundum. İşlediğimiz sahalarda aldığı· 
mız nettcel.er, bu usullerin memleket
te muvaffakıyet temin edeceği kana 

Buglln herke• hakiki doktor, iyi 
mühendis, tam ihtısas arıyor. Mem
lekette mahdut doktorlarımız, mah
dut ha!'ltanelerimlz bulunduğu zaman 
bunların etrafı bomboŞtu. Halkı nasıl 
tıbba inandıralım ve doktora alıştı
ralım diye çare dUşUnürdUk. Buı,,"'iln 
doktor ve hastaneler defalarla art
mış bulunuyor. Hiçbir ha.,tane ve 
klinik müracaatlara yetişemiyor. Mi· 
marıara ve mühendislere olan müra 
caatiar da aynı şekUde inkişaf geçir

mektedir. 

Ancak, memleketimlzın mesahal bulunmu,, iki defa vekA.Iet tarafın
sathiyeslne gbre asga.rt olarak kilo- dan tetkik maksadile Avrupaya gön
metre murabbaı.na 60 metre gfbl mü- derllerek uzunca zaman kalmıştır. 
tevazi bir nisbette yani cem'an -4.5 Her iki defasında gördüklerini yaJnız 
bin kilometre uzunluğunda şoseye rapor şeklinde değil, herkesin istıta
lhtiyacımm temin etmek için yap- de edebileceği birer esa.."'lı kitap ha .. 

tJklarımızı, tanzim kılmmış program llnde ortaya koymuştur. 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 

4ket için lptidadan esaslı vo et-
1\ııı bir talimat h3ZIJ'l&runıştır. Bu 
.. )!lCle ı.tkiklerde tecanUs esası te
~bı ecıııınıştır. Anketin mutiaka ya-

trıaaı :rnecbur1 olan kısmma kö .. 
~ krokı.ı, ıçtımal hayatına dair 
ll1fırnat, nüfus vaziyeti, ziraat ara-

'toınıarın mU!kiyeti, mahsul dil· 
;-.. ı...yvanıarm cinııl dahildir. YUk 
~ Ziraat enstitUsUnUn zıraat, bay· 
~ ' <>mı.an ktsonlarma mensup taıe-

k~l'Ün va.rlığmı te,k!l eden bil· 
~ 1'lerı •kip halinde tesbit ederek 
"'<lıı.,,.ıno her köy için verilen def· 

""ıori bUyUk bir itina !le doldur • 
~~ı•l'dır. Arazi hakkında da son
~ ..... ma istinat eden .. aslı tet-

ler Yapılmıştır. 
bu lopıanan be' bln köy arS!mda Çu· 
& k ke.zuınm bUtUn köyleri vardır· 
~ 11\ıretıe kazanın bUtUn vaziyeti 
lıuı ito.ue, grafiklerle tesblt edUml!/ 

lln.uyor. Yazın toplanan mal'Ornat 
~~ tnütehassıslar taratmdan işle
t ~IC ve mukay~elere esas yapıla
t~\rr. Nihayet bu sayede oraları I· 
bi tabu ve z!ral icaplara en uygun 
~ Nln VÜcude getirmek ve köyUn 

tun iktma.dı ve ıçtımaı varlığında 
~ göre tedavi ve salalı çareleri a
•ın..1t mUmkUn olacaktır.· 

Ziraatimizin rontıeni 
. lıu Yolda bll' köy faaliyeti !le eski 
~lllı.,. araoındı<kl tarın ifade için 
C. lal\i t.şhls usul!erinl göz önUne 

atini verdi. 

Köylünün yüksek kavrayıfı 
Köylülerle sık sık konuştum. Es

kiden köyJUyU kandırmaya ve yeni 
usullerin iyiliğini göstenntye ç:alı

'ırdık. Halbuki köy!U, kombina işin
de neticeleri kendi gÖZÜyle görmüş 
ve mA.nasmı pek tyl kavraınıştJ:r. Bi
zim bu işin iyiliği hakkında göstere
ceğimiz deUllerden çok iyilerini ken
di buluşile bir araya getirdikten baş
ka bunları cidden kuvvetti ve veciz 
btr lisanla ifade etmenin de yolunu 
bulmuştur. 

- Bu makinenin ne faydası var? 
Sualine her köyde aldığlm cevap 

!ar karşısında; TO.rk köy!UsUnUn iyi 
sezmede, kavramada, anlamada ve 
benimsemedeki yüksekliği.ne fllen şa 
h!t oldum. Bu yUzden çok Umlt ve 
cesaret duydum. Birçok yerlerde köy 
liller makineleri müşterek surette sa 
tın almıya talip oldular. Neşredece
ğimiz raporlarda tecrllbenin bUtUn 
tafsUA.tını vereceğiz:. Yüksek Zir&at 
enstitUsU staj!yerlerlle, orta ziraat 
mektebi ve makinist mektebi tale
besi bu tecrllbelerde nıen bUyUk gay-
ret ve alll.ka ile çalışml.!}lardrr. Ken
dilerine candan teşekkür ebneyt borç 
sayarım. Enstitüden aldığımız netice 
ler umduğumuzun çok UstUndedir. 

Selektör yetİ§tiremiyoruz 

Yine eskiden bir idare memuru, 
kendi aklına ve takdirine göre bir 
takım işlere atılırdı. Kendisinden 
50nra gelen memur başka türlü dU
şünUnct> onları yarıda bırakıp kendi 
takdtrtne göre b~ka işlere atılırdı 
ki çok defalar bunları başarmak için 
mUcehhez değildi. 

BUtün memlekette beliren umumt 
cereyan, yeni ihtiyaçlara amatörce 
fikirlerle değil, thtısas ve bilgi k:uv
vetile intibak etmek ve mukaddera· 
tımIZt devamlı bir ihtısas kontrolU 
altına almak yolundadır. Artık nasıl 
tahsil görmemi' bir adam doktor
luk edemezse, herhangi bir memur 
ihl.u<asa taaUOk eden bir işe keyfi 
mUdahalede bulunamıyor. Halk ta 
husust hayatında da bu cereyana iş,
ttrak ediyor. Meseli Erzincan zelze
le yerinde her ev yıkıldı, fakat mUte 
hassıs mUhendisler tarafından yapı
lan tstasyon binası, kışla bina.lan gi
bi yapılar yerli yerinde kaldı. Halk 
evini yeniden ya.parken artık mu
kadderatmı t~adüte bırakmak tst~ 
mlyor. Zelzele yıkılmıyan 

delhlet ettiği ihtısas ve 
kendisi için de iRtiyor. 

binanın 

tecrUbeyl 

lırnıek ltı.zımdır. Bir kar!Jtılan kar
~ lıakarak derdi teşhis iddiasm· 
ıı,,, bıııUrunak ve bu iddiada lruluna
bı.t keYftne göre çare göstermek var, 
1\lı da rontgen almak, kan ve diğer 
""11Ucr yaptırmak, teşhis! ilmi bir 
t •tı. koyduktan ııonra tedaviye 
ı,.,"°""•k var. İşte köy tetkikleri bize 
>ıı llıU.ı,,,t aathaya geçmek imk!nı-

v,l't<:ekUr. 
~•tkı1tıer 30, 40 kişilik ekipler ha
~ Ya.pıım1şbr. Talebe tatil zaman
'l'\l Se\re seve bu işe hasretmiştir· 
ııı~tı.ıık hayatı içinde köyU gör
~,1~.•r ve sevmi'llerdlr. Köy!U de ken 
b\ 1ne tanı bir sevgi ve itimatla 
~<..ıı.ıe etmiş, arada cidden iftl· 
lıu •"ici bir ı., beraberliği olmuştur. 
ı.~t.I Çalı~n diğer memurlarla be· 
·~ •nstıtu talebeS! o kıı.dar candan 
bu • gönntışJ&dlr ki, kendilerine 
boı.; llıUn-betıe de teşekkUr etmeyi 

Bu iki mühim dava haricinde zi
nıat sahasında diğer birçok faali
yetler var Tohumların ve hayvan 
cfnsleıinln ıslahı bu aradadır. Mem .. 
lekette bugün en iyi ctns pamuk ye
tişmlye başlamıştır. Meyvalarımrzm 

cinsi iyileşmiştir. Buğday rekoltemiz 
iki ile iki buçuk milyon ton arasmda 
kalırken, dört milyon tona çıkmıştır. 
Yedi, sekiz sene evvel on tohum seç
me cihazına zor iş buluyorduk. Bu
gün l}d yUz seksen cihaznnız var. 
Taleplere yetişmek tınkAnı yoktur. 
Beş yüz daha cihaz olsa yine yetlş
mlyecektlr. Her tarafta köylüden 
alet ve saire içtn ısrarlı talepler alt-

BütUn mevcut TUrk mühendisleri
nin inşa hususunda anlamadıkları. 

tatbikatma g!rlşemediklerl iş yok 
gibidir. Bazı işlerin mütehassısı bel
ki azdır. Amelt tecrübelerde belki de 
u!ak te!ek eksikler vardIT. Fakat 
herhalde hiçbir imar tşl k&r'1!'1rrda 
artık aciz ve başkalartna ihtiyaç duy 

ruz Hiç farkmda olmadar. ye-
muyo · 
ni bir teknik. olgu.,luk devre!'ltne 

ki ış bulnuyoruz. MeeelA. zel-ya aşın ., 
1 ka-ı nasıl inşa.at yapmalı . ze eye ~'f 

Türk mühendisleri zelzele yerlerinde 
tetkikat yapmıııJardır. Şu ve ııu he
saba dayanan bir beton üze.rinde kal-

ı dır Elde mevcut kerpiçten 
mamış ar · 

el dayanrr ev n::ısıl yapılır, 1:>u 
zelz eye 

1 h··• ıruııanılır? tşte bun
işte nası °" y 

ıarı araştımuşlardır. 
tş yalnız teknik kab!l!yetierde kal-

D ,,. ba~da çalışıp iş arat-
mıyor. aeo -r-· 

k sayan bir tş n4' kadar 
yoruz. 

Su da.vala.rımızın halli sayesinde 
ztraatimizln temin ettiği ve edeceği 
bUyilk menfaatler de ayrı bir geni~ 
mevzudur. Başka. bir vesile He bun
dan da bahsederiz.> 

mayı zev • 
zorsa onu o kadar Beven ve benim
siyen mühendislerimizin miktarı git
tikçe çoğalıyor. MUhendi&lerlmlz ara 
smdaki ahenk ve tesanütten de çok 

um M Uteahhltierim!zin ço-memnun · 

• 
' dahUinde, Uç misline ibllğ etmek Maarif Vekll!n!n yanma girdiğim 

mecburiyetindeyiz. Bunun için de ge- zaman kA.ğıt imzalamakla me~guldU. 
rek vakit ve gerek amelece tasarruf Bir gazeteci için bir vekil kAğıt imza 
tçtn yol ınşası tarzının makineleşti- larken yanında oturmak çok istifa
rUm .. i imkanlarına çalı~ılınaktadir. deli bir şey ... Her bir klğıtta vektL
CUmhurlyet devrinde yapılan belU Jetin işleyişine alt bir mMeleden ba-
ba.fit köprOlerin yektınu 121 dir. his var. Her biri hakkında bir daire-

Nafia Vekili General Ali Fuat 
Cebeıoy 

Müsabakada kazananuyan talebe
yi Yıldızdaki mühendis ve fen memu
ru mektebine gtnnlye teşvik ettik. 
Bunu yapmak istiyenlerden bir mtk
tarmı gelecek senenin derslerine ha
zrrlam&k üzere haztrhk kurslarJ 
kurduk.> 
General Ali Fuat Cebesoyun verdiği 

şifahi izahat burada bitti. Şimdi 

muhtırada ba.hSedilen meselelerden 
ancak kısaca bahsedebileceğiz, çün
kü vekillerimizle topladığnnra kıy

metli mülAkat yekOne. vurulunca çok 
yer tuttu. 

Yeni İnf88t 
CUınhurlyet idaresinin ınşa ettiği 

3286 kilometre demiryoluna ilAveten 
Diyarbakır - Cizre hattı üzerinde 159 
kilometre hattın inşası devam et· 
mekle beraber EtA.ztğ - Muş • İran 
hududu istikametinde 575 kilomet
relik yeni hattın inşası esaslan ku
rulmuş bulunmaktadır. 

Memleketimizin en mühlm servet
lerinden biri olan maden kömUrU is
tlhsalltm1 arttırarak ıktısadt inki
şafı temin etmek maksadlle Filyos -
Ereğli hattının Kozluya kadar tem
d!dinin lnşMma da başlanmıştır. 

Sularla mücadele nin ş,efile, vekil arasındaki konuşma-
Natıa VekAletinin su işleri faali· yı duyuyorsunuz. Bu küçük teferru

Jet! hakkmda Seyhan, Ceyhan, Ber- attan gözilnUz önünde bütün maki· 
da.n ırmakları havzasmda ~1:alatya- nenin tşleylşine alt bir levha çizili
da Derme, Sürgü suları mecraJarm· yor. YaJnız havadıscillk gayretine 
da. büyük Menderes, küçük Mende- mukavemet lA.znn... KA.ğı:Uann bir 
res, Gediz, Ba.kırçay, Iğdır, Erzin- çoğunda gazete için havadis mevzu
can, Konya ovalarında Kaz ovasında. 
Meriç nehri Uzerinde ve Çarşamba 
bataklıklarında yapılmılJ müteferrik 
tesisat z1kre şayandır. 

Bu işlerin ayni azim ve gayretle 
devamı ikinci be~ yıllık programla 
tesblt edilmiş ve bunun için de ka
nun !Aylhaları hazırlanmıştır. 
Nafıa Vekaletinin Uzerlne aldığı 

imar işleri meyanında 939-940 sene
sinde hUkQmet konağı, mektep, hM· 
tane ve saire gibi 18 milyon liralık 
inşaat ikmal, vilAyet ve kaza mer
kezlerinde 67 hllkQmet konağının 

in,,..sma da teşebbUs edUmlştır. 

Elektrik etüt itleri 
CUmhurlyet devrinin verdiği feyiz 

Jerden en mUhlmlerinin biri de me
deniyet ve refah mUş'iri olan elektrik 
enerji istthsalA.tmm bu devirde yedi 
misli artmı4 olmasıdır. VekAletlmiz 
elektrik etut işleri idaresinin beş al
tı senedenberi memleketin enerji 
kaynaklarında yapmış olduğu fennJ 
tetkikat memleketimizde tabiat kuv-

ları var. Fakat bunları kullanamaz
sınız. ÇünkU emniyet edip sizi bu· 
raya almışlar. 

Çorum mebusu Doktor Mustafa, 
VekUin yanında idi. lmza !'ileri bit
tikten sonra isteklerini anlattı. Ço
rumun dünyanın merkezi olduğuna 

ve oraya sar!edilen her emetfn mem
lekete yUz mislini vereceğine güzel 
bir imanı vardı. İşi yalnız sözde bı
rakmıyordu. Elinde plA.nlar, resim
ler, raporlar vardı. Hepsini, sözlerine, 
iddialarına şahit gösteriyordu. Beş 
dakika evvel, Çorum benim için yur
dun yirmi, yirmi beş bin nUfuslu ııe· 

hlrlerinden biriydi. Doktor MusWa
nın sözlerini dtnleQtkten sonra, zih
nimde şöyle bir arru yer etti: tik fır· 
l5atta ış:u yaman Çorumu bir gidip 
göreyim ... 

Vekil de bu c~gun heyecanın te
siri altında idi, dedi ki: 

- Burasının adını değiştirmeli, 

Çorum yeri.ne, Doktor Mustata de

meli ... 

Adapazarı - Bolu • İsmetpa.şa hat
tmm Boluya kadar olan Arızalı kıs· 
mmm etilt ve harltalarmm ve Bozü
yük - İnegöl • Burs& • Mudanya ve 
Bursa - Okçugöl hatlarının !•tik· 
'8fiarı ikmal edilmiştir. 

veUertnin insan kuvvetine fa.zlasiy
le ikame edilebileceğini va.detmekte
dir. Mahiyeti ttibariyle uzun zamana 
mütevakkıf olan bu etütler netice
sinde bu sene zarfında Sakarya neh
ri etUtlerl kat'! projelerle t .. bıt edi· 
ıerek senede 75 milyon kilovat saat 
enerji istihsalinin Uk teşebbUslerlne 

başlanmış bulunmaktadır. Yakında 

da sondaj ıı.mellyesl hitam bulan Ge· 
diz nehri projelerine bıı.<ılanacaktır. 

Seyhan nehrinin Samantı kolu Uze
rinde kurulacak !'lantraJın bu havali
ye temin edeceği enerji bir milyar 
kUovat saate ballt olmakhuh1" 

azdır. Bu yerleri mekteplerd ~n en 
çok istifade edebilec.eklere ayırn1ak 

lA.zımdır. İki defa sınıfta dbnenlt>r i 
mektepte muhafaza ederseK n1ek· 
teplerden c;ok istiftade edebı!ecek 

ee.1çlerin hakkını al:ı:nış oluı uz. Son· 
ra burada hepimizin vakti ve dikkR· 
ti mUsbet işlere hB.SrmJi11 11!lidi"- Bır 

dedikodu yüzünden ~ ~ıı bn vak ti 
israfa uğrataıım v~ herk~~ n1eram 
anlatmıya mecbur blalım '! 
Baktım ki, vekil haklı.... Fakat 

gazeteciliği tam dflrUst ve isabet!ı 

şekilde yapmak taı gUç mil gUç ... 
Vekil, Arlfiye EnstttUsUne dair 

neşrettiğimiz yaztıarın işin içindE'ki 
maksadı ve ruhu. kavrıyarak yazıl

dığına kani. fak8't kllçUcUk Muh!d· 
din Yamanı lstarıbula misafir diye 
getirmemizi, onuın söylediklerini yaz· 
mamızı, kendisine makale yazdırma· 
mızı pek doğrtı bulmamış. 

Diyor ki: 
- Köy en.stitüleri memlf'k~te lta· 

yırlı olabilecek. müesseselerdlr Fa
kat bunlar hakkında şJmdiden uzun 
boylu yazılar yazılacak yerde beş .,._ 
ne sonra nıt neticelere göre htlküm
ler verilmesini tercih ederim. lısmt

nln gazetelere geçmesi bir çocuğu 

~artır, diğer çocuklar üzerinde 
yanlış bir tı.Bir uyandırır. Vak!t.ız 

bir şöhret kazanmak derdine dU~r-
ter. 

- Eeasta hakkınız var dıye ce
vap verdim, bu çocuju davet edtt· 
ken ben de kendisine ve köy enatıtü
davasma karş,ı olan meauliyetimi 
duydum. Çocuğu tetkik ettim. Bunun 
isminin gazetelere geçmesi tarzında 
bir hareketi ta!jıyabllecek ve hiç bo· 
zulıruyacak bir seciyeye sahip olduğu 
na kanaat getirdikten sonra bunu 
yaptım. 

••tıyorum. 

~"'Pİnalann verdiği netice 
ı, 1< 1< 11\llhim tuttuğumuz diğe- ., 
l'-ı. Ornbtnalardır. Bundan mak~al 'tz toptu bir şekilde, makine ile S Yapmak değ!ldlr. KöylUnUn 
l'~ ve enıeğini krymeUendirmek, 

Sayın Ziraat Vekilinin mUsaadesi
le, beş bin köy hakkında yapılan e
tUdtin defterlerini, grafiklerini, hari

talarını gördüm. Cidden severek, ö
zenerek yapıtmış bir iş ... Ziraat ens. 
titüsUnden yeti,en talebenin, ziraat 
mücadelemizin iyi erkAntharpleri o
lacağına kanaat bağlıyarak Zira.at 
VekAletinden ayrıldım. A. E. Y. 

ğu da menfaat hissinden ziyade tek-
nik bakımdan tyi iş çıkarmak heve
sine tA.bl otuyorlar. Müteahhitlerle 
kontrol mühendisleri arasında baş 
gBsterip merkeze akseden thtUAflar 

çorum mebusundan sonra sıra ba
na geldi. Konuştuk. Fakat vekU, mil· 
hlm bir iş için harice çağırılmcaya 
kadar geçen zaman zarfında. konuş
manın teşebbüsü hiçbir zaman be

nim elime geçmedi. Vekilin bizden 
de, bıı.<ıka arkad8"larnnızdan da ııı
kayetierl vardı. İçini döktU. Bizde 
ve diğer bir gazetede bir kaç hafta 
evvel bir havadis çıkmıştı: VekAlet, 
iki sene ayni sınıfta kala.nlarm bir 
sene daha kaJmalarına müsaade et
miş. İki satırlık basit bir havadis ... 
Ankara muhabiri, bunu telefonla söy 
lediğl zaman: cAcaba doğru mu?> 
diye tereddüt etmek ve yazmamak 
matbaada gece çalışan arkad~ın 
hatırından geçemez. Fakat meğer i

şin içinde, yanlı~ltk varmış. Verllen 
karar, hastalıktan dolayı bir sene 
devam edemiyen talebenin bir Uc;Un
cU sene ayni sınıfta kalabilecekleri

ne dairmiş. 

'-!ı~ Ziraatı kurmak, muhitin ı
• uygun bir ziraat dUzenl 

.. --- ...... ... ........... 

azdır. 
Memleketimizi baştan başa. yeni

den yapmak mecburiyetindeyiz. Tek
nik ihtısasa ihtiyacımız genlştır. Bu 

Ve.kilı küçük bir havadisteki bir 
yanlı,a n~en bu kadar ehemmiyet 
veriyor? Cevap olarak kendi sö?.tı:;. 

rlnl tekrar edeyim: 

~ maksatla Ankarada büyük bir yük
sek mühendis mektebi yapmayı ka
rarlaştırdık. Maarif VekAleti uğraş
tı, bunun bütün teferruatını hazır~ 
ladı. Bunu beklediğimiz için bir müd 
det İstanbul mühendis mektebinde 
hiç değl~iklik yapmadık. Ahval dola
yısile bu teşebbüs geri kalınca bir 
takmı yeni ihtısas şubelerini İstan
bulda kurmıya mecbur olduk ki, ma
den, deniz inşaatı, sınat kimya, tay
yare mUhendlsliği bu aradadır. Bir 
şohircll!k ııubesl kurmayı da dUşllnU 
yoruz. İstanbul mUhendls mektebi· 

_ Gazete tçin mesele yok. F'ena 
bir niyet olmadan neşredilen tkincj 
derecede bir havadiA ... Fakat bir dt. 
bana sorunuz: Havadis blnlerce ço· 

- Bahsettiğiniz çocuğun bu yUkU 
taşıyabileceğine ben de inanırım. 

ÇünkU sözlerini ve yazısını okudum. 
Fa.kat reportaj yapan muharrirlerin 
burada mevzu var diye köy enstitü· 
!erine UşnştUğünU, çocukları karşıla
rına alıp söylettiğini dllşnnUnUz. Son 
ra tenkit vesilesi anyan muharrirle
rin neler yaza.blleceklertnı göZÖnilne: 
getiriniz: Çocuklara çok ve ağır i~ 

gördürUlüyor, sabah erken kalkıyor
lar, Usan öğreniyorlar, mektebin 
hiç hademesi yok, dersler 'öyle de
ğil de böyle olmalı idi ... Vesaire vesa
ire ... Yakından her şeyi tetkik edil· 
mlş, kurulmuş ciddi bir iş, tetkik 
mahsulü olmadan karşıdan kar,ıya 

masa başında. yazılan sözlerle bot 
yere yolundan alıkonabilir. Halbuki 
köy enstitüsü projesi, ancak tam ve 
sat şeklinde gördllğllnUz muvatfakı· 
yeti temin edebilirdi. Esaslarından 

şu veya bu kısmını göreneğe ve na· 
zari mantığa uydurmıya kalkışsay· 
dık işin esası tehlikeye dUşerdl. Mec· 
liste: cBuraya şehirli çocuk ta kabul 
ediniz.> diyenler oldu. cBöyle blr fi
kir müzakere edilecekse bütün pro
jeyi geri aımayı tercih ederim.:> de

dim. 

• .. 
• . ,. 

l'.takineieten ııcutimizde (biçer bağlar) ı;alııırken 
Ankarad ... Vek 

~., ., cuk ana ve babasını sevindirr.;tş 
Bunların hPr birine meram an~at 

mal<, 4'.Hayır, yanlL., ... > diye kal.t:ı'f'.ri

ni kırmak lAZL"ll geldi. Diğer +rı.raf

tan böyle bir yar lış yapıldı dıye pren 
s!plerlmizl değiştiremezdik. Orta 
mekt..plerdc, liselerde yer, ihtiyaçtan 

Hasan Ali YUcel, mektep kitapla
rı bulunmadığı hakkında gazetelere. 
yazılan haberlerden de flk&yet etti 
ve dedi ki: 

(Devamı a ıııcı.ıe) 
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Cümhuriyetin 17nci Yıldönümünde Gümrük-inhisarlar idaresinin 
Maliyemizin Gösteıdiği Manzara Mühim Hazırlık arı Var 

Fuat Ağralının Bize Anlattıkları: Mabterem Vekil Bali Karadenlzln Gazetemize Verdlll ıwaımata o-re: ' 

E l ~ı K d Gii "k M . . Yeni Bir Gümrük Kanunu, İzahnamesi; 1200 Sayfalık Eşya Cetvelı 
y u onuna a ar mru ve uamele Resımlerınde H 1 ş S b Ol t h. ı d M .. h. H ı ki V r 10 383 806 L. A l Ol M k b·ı azır anmıştır. arap er est uyor. n ısar .ar a u ım azır ı ar a 

• • ıra za iŞ masına U a l Gümrük ve İnhisarlar Vekale· n~lara ihtiyacımız vardır. Burada rük kanununun hükümlerini bir 

Vergi Tahsilatında 15.000 .. 900 Lira Yükseliş Vardır ti ·;~:;.m~ai~::~~~7at~7ir;rbi. bir ~:;~;;:1~1;1ş:1'ması:!i~~t~i~ank t~~İe t=d~;111~·f ~~ı::annun~~:;: 
vazifede çok na~ bir memur gibi makeat temin edilmelidir. larımıza rehber olmak üzere çe· 

.. 1 cap Ederse 
Fiyatına 

Bütün 
Satın 

liarici Borç Tahvillerimizi Piyasa 
Yapacagız 

var. Cidden yapılacak işiniz var• On senelik proııram şit çeşit talimatnameler ve i.ıah' 
sa doğruca icap eden daireye Diğer taraftan fabrika binala· nameler hazırladık. Bir taraftan 

M aliye Vekili Fuat Ağralıyı 
tziyarete giqerkcn §t,Jnu dü

şünüyclJ"dum ki bugün dünyanın 
neresind·c olursa ~ııun bir kabine· 
de sand.a iye sahibi olmak mera· 
kında bu\'unanlann tama etmiye· 
cekleri ba~ saodalYe vars;ı o da 
Malıye Viekillerinin yıeridir. Pa
ra denilen mefhum akşamdan 
sabaha dcfl1İşmiştir. Etraf.ta mil
yarlarç gık biitçderf g İ§ gör· 
mekt:en, hudutau~ raflara gir· 
mekten çeklrnn n memleket· 
ler var. A-.yltıtiı; bir dünyada 
i5ter istemez buııll nn gidifine 
a~ ak uyduracabıusz, külfetlere 
gir· oe ıiniz. Ma:l~ \kkilliğiniı 
nasıl bir kere omuzuna alan 
adam, gündüz ça)qmak, gece 
uykusunu feda etım* suretile bu 
işe çare bulm ..anubttJiyetfode· 
dir. 

Hele bizim meml~izde 
dava büebütiin ~· Bir 
defa ~ dünyanın asayipiz itali
ne gôre tıcdbir almalda kallll!J1'0• 
ruz. 8iiıliin manWr.et ba§tan aşa· 
ğı bir yap1 vıe«nar aahaadK. Bat· 
!anan iiıler, yeni ayaoan ve ihti
y~ haline giren mcecleler var. 
Her Vekaletin kendisine gÖt'c 
bir ~ lbile ~ bırablnıaz pro• 
jelai vardır. Hangiaini dinlese· 
niz :ye1.den ~ğe kadar haklt .... 
Bu projeleri .Jbiir gün bite geri bı
rakmak ırneftdıiyemu kırn.e göze 
alamaz. D~ğıt:r taraftan Türk 
Cwnlnsriyet ~ali,,esinin denk 
~~ütçe. açık ~-.p. halkın vergi 
yl\. künü asgaııi hadde bulundur· 
ma\: gibi bir. ~akmı ~nsipleri 
vard\." ki büt0ıı. irtiyaıçlarm bu 
prens~ lede d \tiına telifi lazımdır. 

Fuat Ağralı a.ı n ka!'§ısına çıktı· 
ğım zam~' bu .dü.~erimi §ÖY· 

lece ifa.de ettim': 
- Doğrusu ~ rin yerinizde ol

ma k istemezdin ı. Okuyucuları 
mali işkı: hakkın\ da aydıniatmak 
maksadile olsu~, slzi ziyarete 
geldiğim zaman. üzerinizdeki 
ağır yüke bir parça daha ilave 
eylemis olma'k h~ ini d~ıım 
\ c sıkıJtYMum. 

Söze en evvel {A\yunu umumi· 
ye işinden ba§lacl..D. E-.vela ma· 
liyemizi son isabet~; adnnından 
dolayı tebo"'k. ettim. So::ııaa buna 
dair izahat i&teclim. 

Mubtetl!ln Vekil d\edi ki: 
- Bız bu işte fınsa~ aRtmış ol· 

mak vazjyetirtôe değlm. Bir de
fa üzcnmize ald-ığunıtı taahhüt
ler neden ibaret ola.;s:sa o'9wi. 
bunları harfi harfine tıatmak en 
e5ash umddeııimizdc:ıı birJdir. 
Harp va.zlyeti Düyunu unurmiye 
idaresini zaruri surette vaz.if e gÖ• 
remiyecek l\afe getitdi. Bir ta
raftan da zaten eski borca alt 
tahvıllorin euenyeti menıleketi
mizde toplandı. l~te bu fili vut· 
yetın ıcaplarını yerine getir· 
mek mhyacım du~uk. [)üyünu 
umumiye idaresinin zaten alacak
lıların menfaatini korumak bakı· 
mından liiç!lir roolü kalmal[nı~tı. 
Alacaklılar da, biz de hiçbir fay· 
da gôrmüyordı&. Son hadiseler 
neticesinde bu idat"e büsbütün 
çalı.şıımıyacak bir şekle girdiği 
halde bunu devam ettirmek için 
senede dört yüz bin ltra masrafa 
girmiye tabiatne sebep kalmn· 
mııtı. 1933 mukavelesi mucibin· 
ce idarenin yaptığı işlerin hepsi· 
nı biz üzerimize alıyoruz. 

icap ettiği tak.dirde piyasa 
kıymeti üzerinden tahvillerin be
delini ödemek suretile Türkiye 
haricindeki tahvilleri tamamen 
mubayaa ederek bunu dahili bir 
borç haline getir.meyi de karar· 
laştınmı~ bulunuyoruz! 

Sö:t, mali taah!hüt tutmak gibi 
şeylerin efsane halini aldığı bir 
dünyada yaşıyoruz. Maliye Veki. 
limizin ibu sözlerini din1erken, 
söz tutmak ananesinin Türltiyede 
ne kadar kuvvetli bir melce bul
duğunu bir defa daha şör· 
dlim ve <Jetin bir haz ve iftihar 
duydi.ıffi. Üzerimb:e bir defa al· 
dağımız boreun. bir asra yakın 
bir zaman evvel OSmanlı impa· 
raforluğuna bin türlü entriitalarla 
verilmiş. çarçur olmuş bir p~ra 
olması ve <İUnyada bu gibi taah· 
hütleri ·değil, ôünkü mürekkebi 
kurumam~ imzasını hatırlıyaıı 
milletlerin sayılı bulunması, pten-

Alarak Dahili Borç gitmeniz için ıize her kolaylığı rımızda da ayni nevi noksanlaı bunları yaparken, diğer taraftan 
ö,teriyor. Yok öyle değil de: vardır. İstanbuldaki en büyük tü· da yeni bir gümrük kanunu prCl" 

Maliye Vekili Fuat Ağralı 

sipimizdcn ayrılmıya aebep te~
kil etmcırni§tir. 

Bütçe ibtiyaçlan 
Maliye \(ekfline bundan ıon• 

ra b6tçe vaziyetimizi sordum. Şu 
izahatı oldun: 

- Cümhuriyetin geçen ıene• 
ki yıldönümünde harp vardı, fa. 
kat etrafa yayılmamışh. İktıudt 
tesirleri de mahduttu. Son bir 
sene içindb tC8irler arttı ve bu 
yüzden gümrük varidatımız azal
dı. Bir tııraftan milli müdafaamı· 
zı kuvvetlendirmek için fevkala· 
de tedbirler almak ihtiyacı hasıl 
oldu. Bir tnroftan azalan gelir· 
leri diğer taraftan yeni ihtiyacç· 
lan kar~laımak için hem normal, 
hem de fevkalade membalardan 
istifad~ etmek icap etti. Normal 
ıbütçeyi d~nk hale getirmek için 
bütçelere biraz zam yaptık. Ye• 
ni ıbüt°çede 266,476,321 lira 
masraf 266,'481,000 lira gelir 
vardır. 

Fe~alade bütçemiz 1940 ma· 
li yılının başında 109,922,000 
Hra olarak tcshit edildi, 24 tem· 
muz 940 tarihli kanunla daha 
64,01.3,5 36 lira zaınrnoldu. 
173,935,5.34 liralık bu fevkal!de 
tahsisatı .terhin edilen altınlar 
mukabilinde Merkez Bankasın· 
dan alınacak avansla kar~ılamayı 
..düşündük. 

Bütçe' tatbıkatmın ne netice 
vereceği ·rtı<liden keetirilemez. 

Fakat vergi tilhsilatıridan ıiındi· 
ye kadar aldığımız neticeler 
memnuniyet verecek yoldadır. 
Eylul 1940 sonundaki tahsilat 
yekunu 111,504,278 lira tutu
yor ki geçen senenin ayni müd· 
detine ait tahai&attan 8, 5 .11,8 70 
lira fazladır. 

Bunlm dört milyonunu 940 
bütçesinckki yükseli farkı için 
ayırırsak geriye yine dört buçuk 
milyon kalır. Halbuki bu netice• 
ye, gümrük ve gümrükte alınan 
muamele vergilerinden 1 O milyon 
363,806 lira varidat eksilmesine 
rağmen varılmııtır ki bunu hesa· 
ha katınca vergi tahsilatındaki 
artı n on b~ milyon liraya yak· 
la tığı görülür. Bununla beraber 
1940 haziranından sonra harbin 
geçirdi~i inkişafın dış ticaretimiz 
üzerindeki menfi tesirleri attmış· 
ur. Mali yılın sonu da gelmmni§· 
tir. Bunları gözönünde tutmalt 
,imdilik tahsilatta görülen artı~ 
kati saymamak 1azımgelir. 

F evkaladc tahsisata ait ille 
kanunun müdafaaya ait !kısmı 
73,400,000 liradır: geri kaİanın 
3 5 milyonu sıhhiyeye, 19 milyon 
7S 1,000 i demiryolu inşaatına, 
bef milyon zelzele mıntakasında 
yapılacak i lere ve yardımlara 
aittir. İkinci kanunla alınan tah
ljisat tamamile milli müdafaa~ı?· 
dır. Bu ihtiyaçları karşılamak ıçın 
altın terhini mukabilinde Merkez 

Denk 8üt9e, Düz
gün Ödeme, işte 

Cumhuriyet 
Maliyesi... -

Bankasından avan• alınması hu· 
susunda maliyeye salahiyet ve· 
rilmi§tİr. Mamafih sala·hiyet al
mak bunu kullanm11.k demek ol· 
madığı için bu salahiyeti ancak 
icap ettiği nisbette kullanacağı· 
mız tabiidir. Bugüne kadar, alı· 
nan salahiyetin ancak beıte biri 
kullanılmı§tır. 

Yeni yeni hareketler 

- Harbin fevkalade ihtiyaç
ları karşısında yeni işlere teşeb
büs imkanları bütün bütün orta
dan kalkıyor mu'> 

- Bu seneki bütçemizde köy 
enstitülerinin tesiti gibi hayırlı 
işler vardır ki memleket hesabı
na pek mühim bir inki,af adımı· 
dır. Bundan sonra nüfus sayımı· 
na ait tahsiıat da bu seneki büt· 
çeımizdedir. Fevkalade tahsisat· 
tan Nafia i§lerine ayrılmakta olan 
miktarlar haricinde, memlekette 
yol inşaatının devamlı ve munta· 
zam surette inkişafını temin için 
bu seneki bütçeye yeniden 1.5 
ımilyon lira: ev sanayiinin ihyası 
ve inki§afı için 300,000 lira, ye· 
ni sıhhat ve içtimat muavenet iş· 
!eri için ilaveten 400,000 lira ay· 
rılmııtır. 

Bu aibi yeni ve faydalı ihtiyaç 
ve hizmetler aruında cümhuri
: etten evvelki zamana. ait dava
yı da neticelendirmek imkanını 
bulduk. Eski kanuna göre teka
ütlükleri yapılmıt olanların ay· 
lıklarıni! yüzde yirmi beo zam ya. 
pabilmek için Düyunu umumiye 
bütçcıine 2,'455,267 lira zam 
ettik. 

ıı:Şurada bir eski ahbabım vardı. tün fa.brikamız ol.an Clbali fab· jesi vücude getirdik. Yeni gür;;-
t' olum düımüşken fÖYle bir gö· rikamızm yerine yeni bir fab~ika rük kanunu, ileri memleketler re 
reyim> diye bir aaygısızlıkta bu· yapmak mecburiyetindeyiz. hte tecrübe edilmiş ve faydaları i 0

' 

lunmak hatırınızdan geçmişse ha· gerek bu fabrika binalarını, ge· rülmüş olan bazı yeni esaslatt 
ıiniz fenadır. Bu nazik memur, rek tütün bakım ve işleme evle· ihtiva ediyor. En mühim farik vııs-
J başındaki her memurun zama• rini, gerekse mamulat an'barlarını fı. dağınık bir halde bulunan \'e 

nı devlete ve millete ait olduğu· tamamlıyabilmek için on senelik anlaşılması güç bir şekil al~ 
nu size hatırlatmanın en ince ve bir program hazırladık. Bu prog· olan kanuni mevzuatı bir arada 
nazik bir ıeklini bulur. Eğer bir rama göre bütün .bu in§aahn toplamıı olmasıdır. Kanunun bll 
randevu üzerine geliyorsanız, ia· maarah on seneye taksim edile· sene başında Büyük Mecli!>C $e~· 
miniz iptidadan memurun muhtı• cek ve her sene onda biri aarfe· kedileceğini ummaktayız. ·f 
rasına geçmiştir. Adınızı söyler dilmek aurctile on &ene nihaye- Diğer taraftan gümrük tarı t. 

söylemez kenıdinizi asansörün tinde bu ihtiyaÇlarımızı . temin kanunu üzerinde de çalışıyorUt 
içinde bulureunuz. etmiı bulunacağız. Bu cihetle bi- Bu çalı§malarımız fU ıekilded~· 

İtiraf edeyim: cAcaba bu Ve• zim için bu program istik:balde· cBizdeki tarife taksimatı saliıJl 
kalet binalarına ıbu kadar para ki mesaimizi tanzim edici bir OCY Gümrük tnh·sarlar Vekili bir esasa dayanmıyor. Beyn~laı~ 
sarfetmeni:n yeri var mıydı? Da· olm~tur. R ~fe v_~..ı • lel kabul edilmi~ olan taksıaııı 

b d l dk B .. 1 • _ _] l aı ~eınz 1 . . . k ·r po· ha asrtle i are o ırmaz mıy ı ? > u program cum esıngen o a• ııstemını esas tuttu , tarı e 
fikri hatırımdan geçmedi değil... rak memleketin muhtelif mınta· ıarap imalini serbest bırakmak zisyonlarını bu esaslara göre teş· 
Fakat yine itiraf edeyim ki eski kalannda mamulat mıntaka an· istiyoruz. Bunu temin eden ka· bit ettik. Yani tarifeye ilmi b 
ba:bayahnilik yeni binaların ka· harlan vücude getireceğiz. Bun· nun layihası Büyük Millet Mec• ockil verdik. Geriye kalan iş, hel' 
pısını a~amamıştır. Buralarda !ar istihlak merkulerinin müte- lisindedir. Kanun Meclisçe kabul poziıtYonun ihtiva edeceği etY"' 
ba~ka bir ruh ve intizamla çalış· kasif bulunduğu yerlerde kuru· edildiği takdirde tatbikata. geçı· dan ne miktarda resim alınac•~~ 
mak imkanı bulunuyor. lacaKtır. Mamulatımızı bu anbar- lecek ve kanun ~ıkınca lnhısarlar nı kararlaıJtırmaktan ibaret ~I" 

İnhisar ve Gümrükler Vekili !arda iyi bir ıekilde muhafaza idaresi şarap hakkında bugünkün. caktJt. Bunun birinci kısmı u~ 
Raif Karadeniz bana saat üçte etmeyi ve oradan taza taze, ya· den daha mühim vaziEeler almıı rük ve inhisarlar Vekaletinin 1~ 
randevu vermişti. Yanına çağrıl· kında bulunan istihlak yerlerine olacaktır. Şarap inhisnr altında ikinci kısmı da memleketin t~ 
dığım zaman saat gözüme ilişti. arzeylemeyİ dü~nijyonız. Siga· kalmamış olmakla beraber örnek ve iktısadi hayatile alaka!ll 1ı'> 
Saniyesi saniyesine üçtü. raların rutubetten ve hava tebc:d. mahiyette ve reıhberlik yapmnk lunmaSJ itibarile diğer Vekile'. 

Tek sualimi sordum: düllerindcn mliteesair olmamall maksadile inhisarlar tarafından, lerin qidu. 
- Bu aene ne yaptınız~ llerisi için alınmasını :zaruri gördüğü· yurdun muhtelif yerlerinde kil- Biz yakında bu birinci k.ıfJ"' 

için ne taaavvurlannız var~ müz tedbirlerden en mühimmi çük ölçlide şaraphaneler vücude ikmal edince ikinci kısmm "(; 
Muhterem Vekil gazeteci liaa· budur. getireceğiz, halkı şarap imaline zimine sıra gebni§ olacaktır. . 

nından anlıyor. Batka ıual ıor· Bina inşaatı bu tekilde ikmal teşvik edeceğiz ve bu hız.meli zaman aliıkıılı Vekaletlerle i bı· 
mıya lüzum göıteımeden bana edilmekle beraber bir taraftan kendilerine öğretmek içın kurs· 1 liiji yaparak bu ikinci kısmı d~ 
battan aıaiı ist«liklcrhni anlattı: da sigara makinelerimizi yenile• !ar açacağız. Şarap ihraç eden· ı hazırlıyacağız. Memleketin şın•l 

TUtUne verilen ehepımiyet nıiye ve bugün sılcılılclarından ti· lere prim vereceğiz, bağcılığı leş· kalkınmasmsia mühim bir ro 
- Jnhiıarlara ait yeni proje· kiı.yet edilen sigaralarımızı bu vik için bağ çubukları getirıp da· oynıyacak olan bu yeni çah~t116' 

leri, vaziyeti normal farzetmck §İkayetlerden kurtararak onları ğıtacağız. İyi ıarap yapanlara, !ara ehemmiyet vermekteyıı. ~ 
suretile hazırlıyoruz. Arızi vaz:· arzu edilen §ekil ve nefasette j muhtelif mıntakaları zaman za· ı Bir taraftan da tarifenin te 
yctlcre ıöre plln hazırlamanın imal etmiye emek sarfedeceğiz. man ele almak suretile mUkafat· nik şekilde ya.ıılmış olan metill' 
tabiatUe imkanı yoktur. Tütün borsa11 1 lnr tevzi edeceğiz. !erinden nasıl manalar çıkarıln1•: 

Tatbi1'ata gdince lnhi.aıların Tütünle allkası olan dl~er mü· Bu sayede memleketın her ta- u la~tmgclcçejıni ve o pozisyoıı 
ana ıayeleri malUındur: Jnhisar him bir mesele de :t-üttln atışla· rafında yetişen üzüm mahsulü- da dahil olan e yaların nclerder. 

nın birleşmesine ve taadülüne ahında bulunan maddelerin en rının bugünkü bozuk ~ekllnden müzde ehemmiyetli bir inkişaf ve ibaret bulunduğunu bir iı:abnat11e 
dair olan 3656 numaralı kanun, iyisini müıtehliklere arzermek, çiftçiyi kurtararak, muhtelif mem. 1 değer hasıl olacaktır. Bugün ln· 

1 
şeklındc ifadeye uzraşıyoruz. gıı 

ücretli hizmetlere ait kadroların on)uın nefasetini temin etmek leketlerde tatbik edildiği gibi. hisarların elinde bulunan Tekir· ciheti yeni tarife kanunu, kalluP 
ve bu aayede devlete emin vari· tütünün, bir borsada veya cka· dağ fabrikası. şarap imali inhi- haUni şldığı zaman bu izahn»~~ 
dat elde etmek ... inhisarlar ida· pan~ u~ulü denilen usule uygun sar altında olmamakla beraber de hazır olmuı bulunacaktır. K• 
reaının teşekkülUndeki hikmet !11Uayyen bir yerde satılmasın& devam edecek ve mnmulatı ser· nunun neşrile beraber izahnııt11J 
bundan ibarettir. imkan hazırlamaktır. Bu meıele- best piyasaya arzedilecektir. Şa- si de ayni zamanda neşrediler ~ 

Devlet memurlarının aylıkları• 

te~kilat kanunlarına bailanmasını 

emrediyordu. Ayni kanunun mu· 
vakkat üçlincü maddeei de bu 
kadroların daimi mtthiyetteki bü· 
tün hiunetleri cami olarak l 
ikin.citeırin 19 39 tarihinden ev· 
vel Büyük Millet Meclisine ve· 
r1lmeıine lüzwn gösteriyordu. 
UyJha ile kadrolar hazırlanmış 
ve 26 haziran 1940 tarihinde ka· 
nun halini almıttır. Bu sayede 
daimi iieret kadroları dağınık 

halden kurtulmu tur. 

Muhtelif itler 
Reşimlerc yeni umlar ya

pıld1ğına göre istihlak va.ıiyeti 
nasıldır? 

- 9 39 haziran • eylQJ teker 
istihl&k yekClnu 30,21 O iken, 
1940 senesinin aynı aylarında 

26,255 ton olmuıtur. Müskiratın 
dört aylık eatıı bedeli yekunu 
geçen senenin dött aylfia nilhet• 
le y\.izde altıya yalcın noksandır. 
Buna kartı bira İstihlaki geçen 
senenın İstihl•kini iki misilden 
fazla aımıotır. 

- Diğer itler~ 
- Bu tene Hatayda araii tah• 

riri y•pılroı&; memleketin diier 
kmmlarında tatl:>ik edilen etal" 
!ar ~erinde vergi alınması eeba· 
bı temin edilmittir. 

Vergi defterlerimize yeni bazı 
şekiller vetıdik. Bun.dan maksat 
atanan Jhsai tmallmiatı vermek 
ve ınaliyernizi istatieUk gibi kıy• 
m&tli bit vıMKa ile t~iz etmek· 
tir. 

Hallcıın~trı tiôpraldandırılması 
için alınan tedl:iirlere diha teıirli 
l:Jir ıekil -wıermelf için hususi lto• 
misyonlar kur<luk. Tevziatı bu 
komisyonlar yapacaktır. Bu ıene 
sekii komisyon tetkil edilmiı ve 
iıe baılaması temin ölunnıuotur. ı 
Gele<:elt bütÇe imk:anı daireairi<le 
komisyonlar artacaktır. Bunların 1 

çalı§tlla tarzına dair bir talimat• 
name hazırlaC:İılc. 

Tapu ve ltadastro idareıi bir 
(tapulama) lc:anun layihası ha· 
zırlamı§tır. Bundan istifade ede· 
rek tesell tıratında ôevlete ait 
araz.inin tayin ve tıilididi eibıbı• 
nı temin eôecegiz. 

Ben bu izahatı alırken }iekli
yen iılet çojalmıftı. Mil'fterem 
Vekile teıekltür eClerek !ahır ve 
muvaflallf1!t diliyerek aytıldun. 

A. 1. Y. 

Belli batlı inhisar madde1cti· yi tetkik etmekteyiı. Ticaret Ve- raptan varidat düşüncesile ile· vatandaşların okumalarına . '. 
miz arasında en mühimmi tiltün· k&letile bir iş birliği yaparak tü• rıde alınacak şey, cüzi miktarda bundan istifade eylemelerine lT· 
dür. Bununla devaınlı •urette ui· tün ziraatinin kontrolu~u intizam bir istihlak vergisinden ibaret kiıın hasıl olacaktır. Bugün ek• 
raşmak ve beynelmilel şöhretini ve inzibat altına alabllırsek bun• olacaktır. Eğer mali imkanlar ha· mizde böyle bir ~ahnamc yo r 
arttıracak tedbirler almak başta dan mfüıtak!ilin fevkalade istifa· sıl oluna bundan da vazgeçile· tur. Bundan başka bir reportu"'. 
gelen işlerdendir. Biz bütçemize de edecegini ummaktayız. bilir. kazırlamıJ bulunuyoruz. Bu 10

• 

konulan tahsisatın hududu içinde Yine tütünil al!kadar eden bir Rakıya karp bira ve prap pe.rfuvarın yakında tabı iktıl' 
tütün zeriyatının ıslahı ve iyi tÜ· mesele: Bugün ınerl olan tütün edilerek ali.kalı dairelere ve '' 
tün yetiştirilmesi için çiftçiye kanunu; tütünUn hanııi vilayet Yiıksek derecede alkollerle tandaıların istifadelerine ar&rl1

'. 

yardım ediyoruz. kendilerine flllın~akaları~d~ ·• e,~lleb~eeeğini mücadele gayretindeyiz. Bu mU· leccktir. Ancak repe~tuva.r !"~ 
birçok hususlarda rehber olmıya tesbıt eylemıştır. Tutun zerıyatının cadelede elimizde bira ıte şarap tarifemize göre tanzwn ecJılı1 
çalışıyoruz. Bu maksatla Malte· 5erbest olduğu yerlerde de mev• glbi iki vasıta vardır. Bunların olup yeni tarife kanunu çıkıtı'~ 
pede kurmuş olduğumuz enstitü ~i~ tahdit y~pıl?1ası vazifesi?i .de sürümUnü arttırmak. kolayla§tır- bunun üz~rinde de icap eden fl• 
tütün tohumlarının ıslahı ve ha· Zıraat Vekaletıle Vek~letımıze mılk suretile rakı istih1akini dü- vizyonlar yapılarak yeni kşnU11k, 
şaratla mücadele yolunda mesai tevdi eylemiştir. • Mıntakalardan şürebileceğimizi umuyoruz. Bira uygunluğu temin edilmiı olaca 
sarfediyor. Bu çalı~malardan ııün çoiunda bu vazife tamamlanmış· fiyatları tenzil edilmeden evvel tır. 
geçtikçe daha iyi semereler alı- tır. Önümüzdeki sene memleke· memleket dahilinde umumi bira Repertuvar b ir nevi etY• fih' 
yoruz. Tütünün mclnleket dahi· tin her tarafında bu iıin de ikmal istihlaki iki milyon üç yüz bin rist cetveli de:Oektir. Her mad41" 
!inde istihlak edilen kısmını, edilmiş q}acaiını wnmaktayız. Bu litreyi geçmediği halde bu sene de tarif edilen eqyadan piy•••0' 
memleketin MuhteHf yerlerinden say~d_e. fena ve ~or~k muhiti.erde haziran iptidasından baflıyarak ne gibi şeyler bulunduğunu aP'~ 
satın alıyoruz. işl!Yoruz. İmal edi. yetıştırılcn v~ .~ıcarı kıymetı 0 !· bugüne kadar (yani dört ay zar· li bir şekilde gösterir. Repeıt,J, 
yoruz. Bu hizmetimizi daha mÜ· m~r~!1 fena tutunlerde~ mahsulli· fında) dört 1™lyon litreye yakın var, 1200 sayfa tutuyor. Be~fl <ti 
kemmel bit halde görebilmemiz muzu kurtarmış o!~c~ııız. bir istihlake §ilhit olduk. Biranın milel piyasaya göre numar• lııif 
için birçok tUtün i~leme evlerine. ·~ ı:u~ .ve M~skırat . yapılması ve nefaseti için sarf ey· cinsleri tarifeden anlryan 

1
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bakim yerlerirte ve fabrikalara Dıger ınhııar hı~~tlerıne g.e· lediğimiz gayretleri arttıracağız. adam. repertuvarda her m-'d , 
ihtiyacımız vardır. lince bunlardan bırnn de tuz ıs· Memurların vazife ve haklan run tatbikat vaziyetini bulaoa~ 

Tütün imal edetı fabrikaları· tihsali iıi~ir. ~ u.dala.rımızı • ıslah hr. Bugün \:>unlar Meta ıelı11 " 
mızın hepsi modern teoMzatla etmek istihsalı makıneleştırmek İnhisar memurlarının vazifele· b ' h ı · d ·· .. Ü r ı-J.ıı ' · .. h ır sır a ın e gorun }"O • ,.;1 
kuru1mu~ değildir, çoğu yeni ma· ve naklıyala duzen vermek e em· rini ve haklarını tesbit eden bir buki repertuvar çıkınöa }ierr i 
kineletle takviye tiJilmiye muh· miyetli bir mesele teşkil eder. te§kilat kanunumuz Büyük Millet kolayca anlıyacak ne gibi efı•f, 
taedır. Bakım evlerimiz de ihti• Tuzlalardan ~zergahl~ra .muva· Meclisindedir. Bu kanunun bu getirip satmak i~ti~rsa 1;ı.ıı1l', 
yacımıZa yetecek derecede de· sala hatları vucude ııe!ır?1ıye ç~· içtima dcvretinde Meclisçe mü- için ne gümrük vereceğini Jcotııf 
ğildlr. Herhangi bir binayı, tütün lıoıyoruz. Bu sayede ıstihsa1lerı· zakere edileceğini umuyoruı;. h l &;b.'l kt' 
bakımı ve işlemesi gibi bir mak· mia artaoak ve memleketimizden Kanun kabul edildiği takdirde ca esap ıy 1 

ece ır. 
sat için kullanmıya imktin :Yok.tur. tu% alan başka memleketlere tuz İnhisarlar teşkilatı tamamen ka· Kaçakçılıkla mücadele 
Ttitünün bakımı ve İşlemesi için ihracatımız kolay_la~acaktır. . nunlaştırılmış ve hukuki şeklini Kaçalı:çılıkla daha iyi mli01~ 
ve hele ınamul tütünün rnuhafa• Mtişkir~t işler~ızde ye~! al- alımış olacaktır. Kanun hükümleri le etnje.k için çalıtııyoruz. En ~ıı' 
zası için hususl tertibatı haiz bi- dığımız bır tedbır olmak uzere inhisarlar idaresinde ilıtısas sa· him iş. kaçakla mücadelede 
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Eskijehir Şeket Faluikumın Görünütü 

hibi insanlar yetiştirmek için bize )unan memurlarımr:ı:ı, v.a•ife ti' 
imkanlar vermektedir. Bu im· ni daha iyi görebilecek jü~~lfl' 
kanlardan istifade ederek teknik techiz etmek, öğretmek ve ,. ,,. 
unsurlarımızın artmaeına ve mev. dilcrile gümrük memurlarını~..,.jıl 
cut kabiliyetlerinin yükseltilme· kı bir işbirliği yapmalarını t .. '~1' 
sine çalı~acağız. T e~kilat kanunu etmekten ibrettir. Bu hu.ıısU 11~ 1 
yıllardanberi yapılmıt olan tec· de etmek içirı talimatlat yaptfı ııt 
rübelerin bir özüdür! Az adamla izftbnameler neşretmek, ktlt~ıf· 
if görmek, az murafla inhisar açmak. daimi müıakabe vt ııııl6 
hizmetlerini başarmak yolundaki tl§e ehemmıyet vermek s~r .. ı;ıl• 
emellerimize ulıişmıya çalışaca• bu w•zifemizin de iyi götul~ııtl 
ğız. Bu arada barut ve infilaklı meai için Jazımgelen teôU1j1111 
maddeler için de bir kanun pro• alacağız. Esa~en bu çaİı;tn• 1'fl' 
jesi hazırl~ık. Onu da yakında bugünden itibaren başlarnıı 
icra V ekillerl heyetine ıevkede- 1 k unma tayız.~ ,ı:,U' 
ceğiz. Muhterem Vekil butaôı ..,lıi, 

Yeni gümrük kanunu nü bltırdi. Başka bir sualim 6:1ıd hazırlandı olmadığını sordu. Bana ı. ,;11 

Glimrük işlerimizi ve kaçakçı· ve etraflı mnlômat hamulell jliflr 
!ıkla mücadele vazifelerini daha mişti. Teşekkürden baık• 6f;I' 
sade ve verimli bir hale koymak yecck bir şeyim olmadığını • 
i~in çalı~l'klayız. Muhtelif ta- tim ve ayrıldım. a. . I; f• 
rihlerde tadj~ g(jrmüt olan güm• iM 
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.. '" f Son Hadiseler Hakkında: 

Büyük Aşk Romanı 
NiLLA BUB 

Hadiselerin R AD y 0 Cilveleri 
• Gazetesinin a 1 Dağ V.ür.ümezse 

Yazan: B. FELEK 
fR ac.ltat ediyor ,musunuz} 
~!Şüphesiz rdikkat eöiyor· 

ıs unuz. Umulmaz Bir Kurtarıcı 
Ediyor Zuhur 

l'cntn KADAR 'EŞREDlLE~ 
Kts.\U.ı. • Utlt.ASA. ı 

t llUndlstandn bir Tllık tm~ 
0tlup kuran Uablr Şalım torunu 

'lkber Şahın mun mU<l<let oğlu 
<>lıııUJ or. 'lhayct dllny~a gelea 
eGcuğa n11m ismi veriliyor. Fakat 
~ baba rom IAkap dtye t.ııJmi'l 
(~ Baba) lıımlle tandıyor, tall
ı.. Clktıktım sonm da adı tarl
be Ollıangb:' diye ;'CÇlyor. Şeyh 
~ saray memurlNmdan Gıyas 
~Yln km Mlhriinnl aya ~ık o
luyor. ltalbuld oğt.an daha doğ
ltıaı<tan evTel Anber Racıısmııı 
kııın nişanlandığı iı;-ln ann~ 
~Ier;rernttzzaman ba I~ bozalmasnı 
di~e ~'llS .)1 KAblle vali tayiıı 
'İthi).·or ve l\lihrünnls:ıyı bö.)·lece 
Şey 8a uzülaf~oıo. Bir 
~ 11 Şeyh Ya sorulma-
dan Anber raca mm kızlle nlldhl 
h&ıııı or. ".h Baba bu işe hyaa 
t(J-'1oı:, fakat th·ey aaoe8l Bakiye 
bu Yi4den hnrp çıkM diye kandıra. 
;a" et kendlshaJ, hatıalıırca 
lı:nat ettijii taze gelin ÜO buJW}tU• 
~11Yor. Gcyas, IUlblWe vali sdatlle 
lr dnt koyünii teftiş ederken kı

tı l'ıllhrüıınls&J:ı IW köyliller ka
Cıtıyortnr.j 

~e ~~s bey d,ir aaniye sonra 
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böyle bir his duymamıştı. Ken
disini kurtaran kahrama.nın kol
lan arasına. alınmak, onun atına 
binmek, ona aanlarak yola çık
mak için çılıdınyıordu. Yüzbaıı
nın kuvvetli kollanna, kaytan 
gibi bıyıklanna arzu ile bakıyor· 
du. Ze.mane bey, çocuğun göz· 
!erinde bütün bu arzuyu okudu. 
Masum g<i.zlerin bakışı o kadar 
berraktı ki hiçıbir hiNi gidiyerni
yordu. Zemane memnun olacak 
yerde kendine ve çocuğa kızdı, 
Böyle ıbir çirki~ ve kötü ınzu na
sıl karşılıklı olabiliyordu! 

M!hrünnisa hiç ses ~karma· 
dan atına bindi. Fakat tay der• 
hal yere yıkıldı. Bel tarafın· 
da bir ok yara-.ı okiuğuı;ıu, kan
lar aktığını hiçbiri farketırnemişti. 

Mihrünnisanın ~öz}erinden 
ya~lar b0§8ndı. Yere çömeldi. 
Tayının başını kollan arasına aJ. 
dı. Zem-'1e bey dedi ki: 

iş işten ıeçti. Tey ölmüş-
tür. 

ÖYle ise ıQmmcliyiz. Be· 
nim atımın bir cenaze resmi ol· 
malı ••• 

- Buna vaktimiı yok. 
-Ben tayımı severim. Or-

mımda kartlara, kuşlara bıraka· 
mam. 

- Söz anlamıyor musun} 
Vaktimiz yok. Baban bekliyor. 

(Arkası yarın) 

. ndısınin de vurulmasını veya 
b:r edilmesini bekliyordu. Mu
k fııJarı etrafını sarmıştı. Fakat 
b~dan ıelen dağlı köylülerin 
--rikinc çok zaman dayanamı· 
~cal:lardı. Bununla beraber Gı· ~ 
:raa bu aniyede kendini düşün-12\ .. 
~~du: 1 

k - Allııhım, Mihrünnisamı ...... .._ ________ .....,...,._., 

0~tıır. Yarrıbbi, ben ne olursam B•g llDlril Program 
Yırn o kurtulsun diye dua 

ccı· ' ' 8 Program, 8,03 Hafif program 
'Yordu. (Pl.), 8,15 Ajans haberleri, 8~0 Ha-

b· Cıyas ıbu dualarla. mc§gul .. ik~~ fif program devamı (Pl.), &.60 Ev 
l lrdenbire yüksek bır ses koylu· kadını - Yemek Ustesl_, 9 Halk türkü
~~~ &a:yihalnrını susturdu ve or: !eri ve oyun havaları (Pi .) 9.;20 Ko
d l~ı çınlattı. Hücum halindeki nuşma, 9,40 Muhtelit .şarkılaı;, 10,10 
k 1i~ı köylüler ıbirdenh.ire hare• Konu~a. 10,30 Davul, zurna ve çif
l'tta~ kaldılar. Bir aanıye sonra te nakkare ile oyun havaları, 10,M 

lirlt \iniformıunnı giymif bir sü· 
"•ri 2:a:biti ormanın son ağaçlan 
a.1'•ından görlindü. Za'bit, ef&an· 
h~t ltonuguyordu. Cıya.s ibu lisanı 

1 llıediği için ne cl.cdiğini anla· 
~!yordu. Fakat herhalde onun 
r/1 crnri üzerin elli, alımı, ka· 
lr köylü ellerindeki silahları ye• 

re b 
ıraktılar. 

r· ~tikreyen se!, ıelllenin gürül· 
tıaunü bile aoıyordu . Za.bit biraz 
'<>rı,, Cıyasın kartı91nda .elam 
"'•~iyetinde durdu: 

KonQflll&, 11,10 Marşlar, 11,3() Saz 
eserler!, Mnn oyun ve zeybek hava
lan, 12 Jtllzlk, 12,11' BUytlk MU!et 
Meclfıdndcn naklen nC'1'1yat, 13,30 
Ajans haberleri, 18;50<tHatl! mtlzlk 
(Pl.) , 14,45 Ankara hlpodromundan 
naklen ~at: Geçit reeın:i. 

18 Program, ıg,03 Miill Piyango 
nun çekUlJln nefti, 18,tO Kanl1'tna 
19 Karag~ (KUçQk .AH tarafından), 
19,30 .Ajans baberleri, 19,50 M:Uzlk 
Rattyo kUme ııe~tı .. Koro, 20,15 
Radyo gaıett!ll, ~.45 Temsil: l!lav8' 
çocukları (Yazan Muharrem KAmll 
Su), 21,30 Konuşma, 21,.50 aadyo •· 

Mussolininin 
Oğullarının Başları 

İsteniyor 
Bir Panama gazete!i Mussoli· 

ninin tayyareci olan oğullarından 
birini öldürecek İngiliz, yahut 
Fransız tayyarecUıine mühim bir 
para mükafatı vadetmiştir. Mus
aolinin küçük oğlu olan Bruno 
Mussolininin ıbaşından İtalya 
harbi esnasında garip bir mace· 
ra geçmİ§ ve o muhakkak bir 
ölürtıd9_!1 bir Amerikan tayyare· 
ciainin lutufkarlığı ile kurtul
mU§tur. Küçük kardeş Vittorio, 
Bnmo kada.r ueta bir tayyareci 
de~ildir. Bruno üç sene evvel, 
İspanyadl;l Franko heısabınli uçar. 
ken, Amerikalı tayyareci yü:d>a· 
~ı Dcrek Oickinton'la bir hava 
düellosu yapm~tır. Bu hadise şu 
sutetle olmuftur: Bir gün Bruno 
Ma.drid hükllmetine meydan oku. 
yarak, tayyareaile tek başına 5 
hükfunet tayYarecisile çarıpışaca
ğını söylemiftİr. Buna Amerika
lı Dickinson cevap venniş ve 
kendisinin Bruno ile çarpışmıya 
hazır olduğunu bildirm~tir. 

Randevu zamanı tesbit edil
mİ§ ve iki muarız çarpı~mıya baş. 
lam11tır. Bu mücadelede Bruno· 
nun tayyaresi haklın bir vaziyet
te idi. Çünkü Dickinson'unki bir 
Rus tayyaresi idi ve sürati has
mınınkinden çok noksandı. Bun
dan başka makine durmadan sal
landığından iyi nişan almak da 
mümkün değildi . 

Yirmi dakikalık bir düellodan 
sonra Bruno vaziyete hakim ol· 
du. Ameri.kalı tayyareci başın· 
dan vurulmUflU. Tayyaree.i '.!00 
den fazla kurıun yaraııı almııtı. 
Dickinson şon bir gayret daha 
sarfatti. Dü,ma.na, a.rlıca.dan hü· 
curn etti Ye muvaff alc: oklu. Bir 
iki dakika içinde Bruno merha
metjne muhtac bir halde idi. Tam 
İtalyan tayyaresini alevler iç~ 

sinde dü§iireceği sırada Bruno• 
nun beyaz; teslim bayrağını çek

tiğini gördü ... Ve düfj.lnanmın ha
yatını bağışladı. 

NİKAH 
Bayan Mürüvvet'le gazetemiz Li

notip Şefi AlAeddin E8kin"in nikAh
lan, dUn Ud tanı.tın akraba ve dost
larının huzurile, Çapadaki evlerinde 
icra edilmiştir. Genç evlUeri ~brik 

eder ve ısaadeUer dileriz. 

Bir gl1n (Cehennem) in başunı
zıo üstünde bpılarmı açtıl:'lnı, el
leri kollan bağlı eeyretmemek için. 
bttttln vanmrun yoğamuzuo kiil 
oldafuna görmemek ı~n (Fitre) 
lerfmlzl cöldere a.nnataa etmeli 
,-. 

Neşriyatı 
Dün akpmki Radyo gazetesi 
son siyasi hadiseleri tahlil et• 
tikten sonra, İtalyanın Yuna
nistana vaki tecavüzü etrafın
da fU mütalialarda bulun
muştur: 

Mı.ısşolini, ireçen haziranda 
harbe girerken, diğer devletlere 
olduğu gibi Yunanistana da kati 
teminat vermi§tİ. Buna rağmen, 
Yunan komfUmuza ka™ taarru· 
za geçmiştir. 

Evvelki ~iinkü hudut hadi&e· 
sinin ne maksatla çıkanldıiı dün 
ak~a.m anla§ıldı. 

ltalyanın Atina sefiri, General 
Metaksasa verdiii bir notada.. 
bazı hava ve deniz üsleri ~tiyor· 
du. Bu talep kabul edilmediği 
takdirde, İtalyan kuvvetlerinin 
taarruza geçeceklerini de §ifahen 
beyan etmişti. 

General Metaksas, notayı red· 
detmiş ve bunu harp ilanı tel&k
ki ede<:eği cevat>ını vermiştir. 

Şimdi, İtalyan askerleri, ha· 
vadan, denizden ve karadan ha
rek~te geçmiş bulunuyorlar. İ
talyanlar Korfoya aaker çıkarmak 
istemişler, muvaffak olamamı§· 
!ardır. İtaly,an taıyyareleri, Ati
nayı bombardıman etmek iete· 
miş, f~kat hava dafi topları ta· 
rafından derhal püskürtülmü~
tür. Kahraman Yunan milleti, 
krallarının yanında toplanmışlar
dır. 

Bitaraf mü~ahitler diyorlar ki. 
Bu taarruz bir §4§ırtma hareketi
dir. İtalya, Afrikada taarruza ge· 
çccektir. İngiliz kuvvetlerinin bir 
kısmını buraya çekmek için Yu
naniatana hücum etmİ§tir. Mih· 
vercilerin maksadı. İngiltereyi 
şarki Akdenizden atmaktır. Mu
hareıbenin kısa aüreceğini tahmin 
eden İtalya, artık bunun uzun 
süreceğini anlamııtır. İtalya, ya 
bir fCY.ler yapmak mecburiyetin· 
dedir. Yahut ta bir çıkmaza gire
cektir. 

İtalya, yiyeçek maddelerini 
temin için hayat sahalarına muh
taçtır. 

Gıda maddesi ve öteki esaslı 
maddeleri dahilde temin edemi
yen bir memleket ya aulh halin
de bulunmalı, harbe sirene de· 
niz yo!lanna aahip olmalıdır. 
Harp kıA aürmeliclir. 

ltalyada demir ve kömür yok· 
tur. harp sanayii için de lbu iki 
ma.ddc çok ehemmiyetlidir. Mev 
cut gıda maddeleri nüfuau beale· 
miye ktıfi değildir. İtalya, buna 
rağmen harbe girmiştir. 

lngilizlere karşı harbe gir
mclde, üç deniz yolunun kapan· 
masına sclbep olmu.ttur, Fransa· 
nın yıkılacağma, İngilterenin tes· 

Yunan Kralı Majeste Jorj, Askeri Birlikleri Teftiş Ederken .• 

yok. Çünkü Almanya da bunla· pek pahalıya mal olacağına dc
ra muhtaç... li\dir. Şüphesiz, şimdi Jngilizler, 

Yunanistana kartı yaptığı ha· denizden, karadan ve havadan 
reket halkı oyalamak içindir. Yunanlıların yardımına koşmuş-

Bulgar krah, bugiin SObranya- tur. 
nın açıl19 resminde irat ettiği nut• ltalya, Yunanistandan bazı üs
kunda hiç biT ha,d~eye temas et- !er ve bu meyanda Ciridi iste
memi§tir. mişti. Fıırzı muhal olarak, Xuna-

Şimdi, her iki tarafın kuvvet- nistan buna razı olsaydı, ltaly , 
krini mukayese edelim: nasıl işgal edecekti. 

Arnavutluktaki İtalyan kuv· Şimdi aksi olmuştur. ltalyanın 
vetlerinin 200 bin. yani l O • 12 istediği üsleri lngil izler işl}al cde
fırka okluğu söyleniyor. cektir ve bundan Ç<ık istifade c-

Yunanlılar, bu kuvvete üstün deccktir. Çünkü: 
bulunmaktadırlar. Bir kaç gün 1 - Abloka daralmıştır. 

içinde seferberliğini itmam ede· 2 - İtalya için yeni ve çetin 
ecir. olan Yunan ordusu 400 bin· bir kara oepheşi açıhnııtır. 
den az olmıyacaktır. 3 - İngilizler, yalnız Ciritten 

İtalyanların hedefi Sclaniktir. değil, bütün Yunan adalarında 
Yunanlılar, bu yol üzerinde kuv- üsler tes.İş edeceklerdir. 
vetli müdafaa hatları vücude ge· 4 - Jngilizkr, Yunanistanda 
tirmi§lerdir. l:>uhınan hava üslerini kullanacak· 

Kahraman Yunan ordusunun lar, Dtrant"a, Adriyatik' e, hatta 
baf1Jlda MajC9te Kral Jorf un hu- ltalyaya tayyare akınları )lllpa· 
lunması, bu harbin İtalyanlara caklardır. 

IŞT AH ve IŞT AHSIZLIK 
-2-

lttahlızlık, çok müz'lç bir balcllr., nı~ok mide, barsak bozukhıklım, 
tlirlli tlirlU yemeklerle sU lü hlr sof- lmradğer, böbrek. kan Jıutalık.Jan 

ra bafı.nda, derin bir neşesWlk tein· iştahsızlık yaparlar. 
de, oturarak. bu yemekleri, afız ta- \'ücudUn ncreslııde olanıa ol un, 
dile, yiyecek bir i!'lteğe malik olma.- kaı:ıser dediğimiz ıeblikell urlal'ın llk 
mak ve bunlardan lAylklle lstltnde slfımctlerl, bilhassa etli ve aJbllminll 
edememek kadar fena bir lrıza ta- yemeklere karşı tam bir i.tahsmlık 
aavvur olunamaz. şeklinde kendlslıd g- terlr. 

tştah!'lız.lık, ya bUtlln yemeklere Nezle, kırıklık, 80ğuk alr;;mlığı .• g1 
k&l'fl tam ve yahut yahıll bir takım· bl sıkıntılar ·nasmda görlllen lş
lanna karşı krsml bir şckllde kendi· tahsızlıklar az sürerler. Zatilrrle, 
sini &ikterlr. Kı~mı l~sırlıklar4an tlfo ,e bunlar gibi ateşli, mikroplu 
o kadar korkulma&. ÇUnkli bazı in- bUtUn hastAJıklarda büyük bir iştah 
aanlarm bir takım cıda maddelerine salık vanlır. \'oremlllerde iştahsız
kartı tabii bir tekstzllklert m lCat lığın, ınntcı bir ~e, uzun müd· 
olabilir. det dernm etmesi tedarlyi ve hasta-

(Ben şu yemeği ~vmem. Bu ye- nıo çııbnk ili olDlAMtll ~çleşttren 
meğl ı;.olc severim .. ) Yolunda her lfiln fena bir iş.a.ret &ayılır. 

~lttlğtnıb .07.ler, bu kl8Rll ı,tah ı:r.- Tiltlln lştnlu ke8Cn en nıülıhn mad 

hjnı bir tfadeRıdlr. dtılerdcn bJrJskUr. TütunU bırakan 
Asıl en çok korkoJnn l~tahsr7.hk, bf'r90k in anların ı,taJıJ:ınmn derhal 

bütUıı yemeklere knrşr başlıyan, zfyadcl13.5tlğl ,.e bunlarm rabucnk 
tam ve matıak btr l!tek8Wlktlr. Bu d· --Sizden özür diliyorum, de" 

bı. nu zavallıların cehaletine 
f·~•Yınu:. Ben de nezaket 
~<an bilmem. Fakat size yapılan 

lon orkestram, 22,30 Ajans haberleri, ----.-----------• 
22,50 Dan. m~ CP), 23,30Kapcuıq 

1 Hm olacağına kanaat getirerek 
harbe girij"Ordu. Şbndi İtalya sı· 
kışık bir vaziyette bulunmakta· 
dır. Afmanyadan fazla bir ~ 
de alamadı. Almasına da ihtimal 

MI, vünuffio be!lknıneslmı mAnl ol
muı bekımmdan, ciddi urette afm· 
,.ımuı llzmıg'deD bir lnzathr. 

kllo knznnmıya başladıkları her gUn 

sörillen kaklkatlerılendlr. 

Dr. l\lJJıl ERGENE 

lıılmclcıye çok kl%dım. Ba 
b~'rnlar sizin kim olduğunuzu 
ılrniyorlar. Köylünün ve ıntıh· 

~llrın iyi dostu o duiunuzun 
lrkında değildirler. 

- Siz kimsiniz) 
1 - Klbilli Cayyur beyin oğ• 
lı}rurn. Adım Zemancdir. Türk 
orchııunda yüıha~yım. 

- Sizden ıbir dileğim var: Ço• 
cu!urnu bulunuz. 
bt lernane bey etrafındaki~ere 
b ktı. Kendisine yavaı ae.le ıza• 

llt \'erdiler. Yüııba§ının kaılan 
~tıktı. Kim&eye ıba,ka birıeY 
~)'l~ıneden atını onnana doğru 

0§turdu. 

.. Zerrıanc atından indi. Çocu• r _buldu. Gözlerine ba~lanı!8n 
b ~1 çözdü. Çocuğun gozlerıne 
k:'~r bakmaz bir aşk ok~nu_n 
'r bıne şaplan<lığını, şiddeth hır 
d tunun kamnı k.ız.dırdığını duy· 
~ u. Mert adam kendi kendine is· 

8 
a.n etti. Bir erkek çocuk karşı· 
~~da böyle hisler duymanın mS.: 
k 481 ne idi~ O saniyôde kenar 
~<ilntlen utandı ve nefret etti. 
b it ufun yüzüne bir kere daha 

111 ?rııya ccsar&t edemiyordu. 

ı~ akat çocuk da garip bir ~
d·· tu. Dağlı köylüler eline esır 
il ~~esine rağmen halinde hiçbir 
/ Untij ve korku yoktu. GülU-
0f<iu. Zcmane hey dedi ki: 

t· ........ Çocuğum, sen bilmiyoreun 
,

1 ~~n buraya yetişmescydim bu 
ı,~cl:ı adamlar eeni çiğ çiğ yer· 

ı. 

ti 
1
';; iyi ya, ben de vaktiricle ye• 
'l!:ln için gülliyorum. 

cı.ıS:~\'a~ makuldü. Fakat bu Ço• 
~tu.rı tülü~ her nedense ytiıba• 
hfllt ~ tediyor<lu. Yeşil gözlere 
Cft tıcı anda duyduğü a§k heye• 
cı~l'lırıı Yeniden duyuyordu. İçin• 
flıilk kabaran attu. çocuğu tut· 
idi ' kendi atına almak yolunda 
ctt Buna fkldetle mukavemet 

1. r_ v • 

'ıl'UC~a ~etti: 

;;. 1-·aydi tına bin. 
"'t:llr\innian bütün öınründe 

B irdenbire yedınden hrla· 
dım. Aklıma gelen, gayet 

parlak tiir fikirdir 
Bunun ne olduğunu eöyliye· 

yim: Vali ve Belediye Reiai Or. 
LUtfi Kıtdarı takip 1 Acaba, sa• 
bıdım karanlığın<lan t! gecenin 
karanlıiına kadar acler yapı)l'<>f• 
du~ 

Bunu, hem kendim merak edi· 
yordum. Hem de (Vatan) oku
yucularına. anlatmlf olmaktan 
ayn bir zevk duya.caktU'l'l. 

Fakat, arzumu yerine getir
mek epeyce mü§kül idi. NedeR 
derseniz, hayatımda, ~imôiye ka· 
dar hiç detektiflik yapmamıı 
idim. Böyle bir istidadımın ınev• 
cudQ>etinden de emin değildim. 
Bir yerde ayın Or. Lutfi Kırda· 
mı hazik gözlerine görünür. Fo· 
yamı moydana çıkanrdvnf Aca· 
ha, eski Oşmanh imparatorları 
gibi tebdili kıyafet etsem, yahut 
Ertuirui Mu'h.sin ıibi, Naıit cibl 
makiyajlanarak 90kağa çıks&rn 
nasıl olurdu} 

Mamafih, bu fikiıleri doitu 
bulmadım. Zekamdan tüı:ıiıelen• 
mek, adeta i:aeti ne!'Sime dokun
muştu. Alelacele giyindim. 

Henüz erkendi. Fakat saat 8 
den evvel Vali Konağı caddesine 
varmak lwmdı. Çünkü, Dr. Lut
fi Kırdarın c:mesai zamanı• ile 
mukayyet olmadıjım, günün ilk 
ı"ıkları ile beraber uyandığını ve 
:rkendm 1etıre, ~hrine kavuş• 
~ için dıtarıya fırla.dıiını bili· 
yordum. 

Tanıdık ibir ~för ibuldu~. 
Ona, meseleyi anlauım. HUvı• 
yetimi bildiği için beni ta~ımıy.a 
razı oldu. Aksi takdirde, Vtlı· 
miz otomobill ile gklerken, be
nim' yaya kalmanı mukadderdi. 
Çünk;J, ne idüğümdcn haberi hu: 
lunm!Y11n ıbir oolör, Dr. L~t!J 
Kırdan gizlice takip etmek ıstı· 
yen bir müşteriyi doğruea karı• 
kola götürürdü! O zamaa, aw· 

( VALi LÜTFi KIRDARIN PEŞiNDE ) 
Tanıdık Bir Şoför Bulmasaydım Vay Halime .. Kim 

Bilir Ne Zanlar Altında Karakola Götürülecektim. 
hatabım olaak komiserin elinden 
vay ha§una ıelenler} 1 

Vali Konalı caddesini, ağır 
ağır kolaçan ettik. Göriinürde, 
henliZ kim$eler yoktu! Tanınma
mak ve konu§Ulanları işitebilmek 
için, muavin gibi, toförün yanına 
otuT<lum; arabanın tomai ıiperi· 
ni de .,aİl indirdim. Böylece, 
yijzüm .aklanınıt oluyordu 1 

Bir müddet yol kenarında belt
ledik. Aklıma. yuım için, detek
tif romanlarını, maceralarını ha· 
brlatan isimler ıeliyordu: Mcae
la, Vali Kırdarın P•tinde, gibi ... 

Ben, bu diifüncelerle oyala
nırken Vali Konaiınm kapısı 
açıldı. cDi.ni ve tüvana> Kırda
rıım& ıCSrilndül Fakat otomobili
ne binm.di. Servendam halile, 
yeni açılan parka dojru yürüdü. 
Bu sırada, yanına bir adam yak
\qb. Mei.•r caddenin tamirini 
üetül\o alan miiteahb~ imişi {Bu
nu aonra.dan öirendim.) Bu zat, 
valimize bir fCYler anlatıyor; ne
ler eöylediaini duyamıyordum. 
Fakat, Dr. Lfüfi Kırdarın bir, iki 
kellmesinf i§iteıbilmi§ idim: 

c- Çabuk bitirmeli ••• Betaat, 
beni sinirlendiriyor .•. > diyordu. 

Dr. LGtfi Kırdar, yoldaki ame
liyeleri bir müddet daha tetkik 
ettikten sonra, caddenin sağında
ki yeni, küçük, fakat gllıel par· 
lta doiru yUrüdü: orada biraz 
oturdu. Saat 8 olmuştu. Oromo• 
biline atladı, Harbiye, Taksime 
doğru )'ollandı. Biı; de pe§İnden ... 

Taksimden Tarlaba§ı cadde
ıino 1a9tık. JnıiUz sef &rethanesi
nm arkaaından dolanarak T ozko-

ı-Yazan: 
~blb Alaçam 

paran caddesini geçtik. Şişhane 
yokuşuna ge)dilc. 

Önümüzdeki oto.mobil, yani 
takip etmekte olduiumuz Valimi. 
ı:in arahaaı, burada Azapkapıya 
inen yokuıa taptı ve u ileride 
durdu. 

Or. LCıtfi Kırdar, §İmdi, Be• 
yoğlu itlaiydi civarında yapılan 
istim!Ak i~lerini reftit ediyordu. 
Fen işleri müdürüne hararetli ha
raretli batı emirler veriyordu. 

lekrar yola koyulduk. Azap· 
kapıyı geçtik, Unkapanına gel
dik, Vefa yolunu tuttuk. Valimiz, 
buradan, hana birkaç defa bah
setmişti. Hattrfadı~ıma g1Sre ft1Y· 
le demi~ti: . 

c- Gazi bulvarı, lstanbulun 
kan damarlarından biridir. Şi:fıa· 
ne karakolundan Azapkapıya 
inen, Unkapanı köprüsünden ı•· 
çcrek Şehzadobll§ma çıkan ve 
oradan Selimpnşa yoku§u istika· 
meti1e Akearaya, hatta Y enlkapı· 
ya varan ıbu yol, şehrin sıklet 
merrkı).derinden biridir. Burası 
tamamen aç.ıldıiı zaman, şimdi 
yalnız KarakÖ)' köprüsüne inhi· 
aar eden İstanbul - Beyoğlu mü• 
nakalatı fera.hlıyaeak, •erbestli· 
yecektir. Hele Unkapanı ile 
Eminönü, Azapkapı ile Karaköy 
yolları da yapıldıktan eonra, 
şehrin büyük nakliyatı bu tara· 
fa alınacaktır. 

Şimdiye kadar, ~a~1 bulvafı 

İçil} parça parça ve programsız 
ittimla1der icra olumnuı. Bu yüz· 
den, hiçbir ıey meydana ç.ıkar· 
tılamam1'. Ben, bunu doğru bul· 
madun. letimlik müdürüne, mem• 
leketin kan damarı olan Cazi 
bulvarının ıbirıtn evvel tanzim 
olunmasını lemin edecek bir §e• 
kilde çı:ılııılması için emir ver· 
dim.> 

Ak.earaya varmııtık. Valide 
camlinin önünden karakola doğ· 
ru ileriledik. Dr. Lutfi Kırdar, 
otomobilinden indi. Biz de nz 
ileriden dönerek yolun kenarın· 
da durduk. Valimiz, yeni yapı· 
lan refüjleri, bir kere daha ola• 
cak, gözden geçirdi. Sonra Süt· 
çü boatanına girdi. Bu ibostnnın, 
ıimdi, yalnıt adı kalmıştı. Evvel· 
ce bir ıneziJcl den farkı olmayan 
arsada, bir yığın amele harıl ha· 
rıl çalı§ıyor .İıtan'bula yeni gü
zel bir park daha hazırlanıyor
du . 

Dr. L6tff Kırdar, Sütçü bosta
nında epeyce oyalandı. B zı di· 
rektifler verdi, caddeye döndü. 

Artık Laleli ~tikamctini tut
mu~tuk. Reffijlerln safından iler• 
llyorduk. 

Koskaya geldiğimi% uman, 
önümüzdeki otomobil, yani va
limizin arabası sağ:ı kıvrıldı. Bit 
de köıcde durduk. 

Burası, tair ve hal.:im sadra• 
zam Koca Ragıp Paşanın adını 
ta~ıyan mahalle idi. Valimizin 
old.kadar olduğu cadde de An· 
talya apartımanında nihayet bu· 
luyor~u. Sonradan öğrendim. 
asteitr :ı,u ~ı da parkt. Y•Ptla-

cakmıı~ Beyoğlunda asfaha çev
rilen ;>:erlerden ve Eminönü mey
danından çıkartılan parke taıları 
kullanılacak, fertiyat ucuza mal 
edilecekmi 1 

Dr. Lutfi Kırdar, bir müddet 
sonra geri döndü. 

Koska<lan Beyazıda ç.ıkan dar 
yer ile mejgul olmıya baıladı. 
Nihayet, Be ·azıda geldik. 

Valimiz, meydanın mü.tak bel 
~kli hakkında, evvelce, bana §U 
izahatı vermişti: 

«- Gerek meydandaki, gerek 
Ordu cadde.indeki .. yanj Akaa
raya inen yol • lbinaların iatbnla
ki neticesinde, !nkılip müzesi 
tamamen ortaya çıkmr olacak. 
Meydanda Türk mimari üalQbun. 
da bir gazino yapılacak. Camlin 
civan tanzim edilecek. Parkeler 
s8külecek, orası da Eminönü ve 
Taksim meydanları gibi asfaltla
nacak. Elimize geçecek taşlar da, 
o civarın ikinci derecedeki 90-

kaklarına döşenecek.> 
Dr. Lutfi Kırdann otomobili, 

bir zamanlar, yani operatör Emin 
beyin şehreminliği sırasında_, ga
zetelerde cdairel faside> müna
ka§asına se!bep olan, !bilahare 
sökülüp anlan tramvay raylarının 
dolandıiı havuı:un kenarında 
durdu. Valimiz. yanında bulu
nan Fen i~leri müdürü ile uzun 
boylu konu§tu, konu§tu ve tek
rar otomohlline bjnerek Beledi
yenin yolunu tuttu. 

Saııle ıbaktım. 12 Ye yaklaşı· 
yordu. 

Birkaç dakika •onra, ben de 
Belediyeye girdim. Maiyet me· 
mutu B. Kemalden valimizin, 
öğleden eonra, teftiılerine de
vıım edeceğini öğrendim. 

KendJ kendime: 
- O halde, c:Vali Kırdarın Pe. 

şinde~ roman veya filminin bi· 
rinci kısmı 'hitti. }kinci kısına ha· 
zır}Ma:lını. •• 

Dedm-. 

Avrupada bir takım önemli 
zev.at ;biribir)le görüşiiyor. 

Nemize lazım! İki kişiye bir 
laf. Ne ~örli§t\iklerini o~n
m4 ~in kulak 'Vcrcock -d<;ğiliz. 
Gizli gör:üsülep ge:y:k;ri dinleınclc 
ayıptır. Rivay.et ediyorlar ıki 
bu ıgö~eler ~uasında Mısır 
.ekimi h~ında. fikirleı- teat 
.edil~. olur a~ 

Bana soranınnız ~alancı dol 
manın asri şekli nasıl yaµılaca 
ıilnı k~ ~. ıbelki de tat
~ikata gcç.g-ı~dir. 
~.eden anladın~ 
Çüıı."kü yanık yanık aoğan 

kokusu ~;i~or burnuma. 
Evvelce bu mutfak mübaha· 

sekri alt kat1ardJı. pek görüflİI 
mezdi. Havefar serin1er serin· 
lemez daha 5K8k yerlere rağ· 
bet arttı. Gerçi serin yerlerde 
<!aba rahat uyunur. Ne pire, ne 
tahtakurusu vardır. Lakin sor 
zamanlarda bir nevi iri mvr,isi· 
nekler pey<fa olmuş, serin sıcak 
dinlemiyor. Halkı uykuaunda 
rahatsız ediyormu§. Onun içir. 
ııet'inlerden S>Caklara rağbet da 
h1ı. f ~a oluyormuş. 

Nemiz.e lazım dedim yal 
Bu iJ rüzgar gibidir. 
Kah poyraz, kah lodos. 
Poyrazın anodası geçti gali 

bal Şimdi lodos esiyor. 

Böyle gidiş geliş demlerind~ 
daima hatırıma gelen bir fıkra 
yı siu nakledeyim. Na.sreddir 
Hoca merhuma atfederler. 

Hoca merhum bir köye mi· 
safir olmuş. Kendisine itıba 
etsinler diye keramet sahibi ol 
du~ndan babetrni§: 

- Biz iater.aek değları, ta~· 
!arı, ağaçlan ayağımıza getiri· 
riz, demi§. 

Köylüler de inanmı§lar: 

- Haydi Hoca göster baka· 
hm kernmetini de şu karşıdak 
ormanı buraya getiri 

Hoca kısa bir duadan şonra: 

- Gel ya mübarek 1 Demiş· 
se de tabii ağaçlar yerlerinden 
ayrılmamışlar. Bunu gören Ho-
ca: 

- Bizim tarikatte gönül, ki· 
bir yoktur. Dağ yürümezse ap· 
tal yUrilr, demiş ve kendi.si or· 
mana doğru yürümiye b~«ıf'amış. 

[Aptal sözü e!ki türkçed~ 
frenklerin cillüminb dediklerı 
ke§if ve keramet ııahibi manası 
na gelirdi.] 

BULMACA 

Soldnn Sağa, Yukarıdan Aşafıyaı 

l - TürJdyede petrol bulunan yer 
2 - Verlş'Jn akal - Du(lak 3 - ZI· 
yaretçı • Kabile t - Ac:ıl insan - BIJ 
ııpor ~ - Oeml sandalı - Bir harfin 
okun~u 6 - Kaplıca 7 - Moderıı 

bayan 8 - Diğer bir hıırtm okunu.şu· 
Mahkeme karan o - Beraberlik ıra. 
de iı;in >nıllanılır • Kanant ıo - Ge
nlfHk • Dt~ln UsWndekl parlak zaı 
11 - Ana baba • l\lq'ell. 

t>UNKtl BULMA<h\NIN HALLI 

Soldaa Sağa, Yukandan Aşağıya 
ı - Ankara • Eden 2 Nııil - ln· 

taç 3 - Kısmet. 4 - Almak - Tnnaı 
5 - Ekllbir 6 - Ait • Bira - Dİ 7 -
Tiran - En 8 - Et - İran - Onıı .. O 
Da1ttı .. lt 10 - EÇ • Akdeniz 11 
Er· 1nat. 

T.lKVİM 

29 ilkteşrin 1940 
SAL 1 

l'IL: 1940 • AY: 10 - G{'N: SOS 
RUMi: l~f - ı lnrJ~rln: 16 
HİCRi: 1851> - Rıunazan : 27 

VAKİT VASA'l't EZANI 

OO'NEŞ: 6,27 2,17 
ôOLE : 11;5 6,43 
1KtND1: H .50 9.40 
AKŞAM: 17,10 12,00 
YATSI : ıS,43 1,32 
lMSAK: . 4,48 11,37 

',, .. 
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Maarif Vekili ile 
Bir Mülakat 

Yayılırken 
Mevcut Eşya Meyanında Otomobil Lô.stiği 

ve Yedek Aksamı İle Deri, 

(Ra'ı hirinclde) 

mez. Çünkü mukadderatını tutan 

ellere hudutsuz bir emniyeti var

dır. Bu eller, buhranların, fırtı· 

naların en ağır imtihanlarından Radyo Makinesi, Çelik ve Demir Eşya Var 
Birkaç ay evvel Nevyork'dan 

hareket eden Yunan bandıralı 
Anghyra dün sabah saat 7,30 da 
liı.anımıza gelmiştir. 

Anghyra Türkiye ile Amerika 
arasında muntazam vapur sefer
leri temınine çalışan Yunan acen
taaının Türkiyeye gelen ilk va
purudur. 

tiyacı olan birçok eşya gelmiştir. geçmiııtir. Her Türk şuna kanidir 
Mevcut eşyanın içerisinde en ki Milli Şefimiz ve rehberimiz ve 

ehemmiyetlisi otomobil lastiği ve onun emniyetine sahip olan ça
otomobil yed'ek aksamıdır. lışma arkadaşları, barışı korumak 

Bundan başktı. çok miktarda için ne müm'künse yapacaklar

deri, radyo makinesi, çelik ve dır. Eğer bir gün tehlike karşısın· 
demir eşya vesaire vardır. da mücadele emrini verirlerse 

Vapur yalnız Türkiye için ha-
1 
bunun şerdimizi, varlığımızı ve 

(Baş tarafı 6 lndde) 

mule almadığından yükünün bir ıstıkliılimizi korumak için yegane 

kısmını Pireye çıkarmıştır. yol olduğuna her Türk candan 

=================.=========== iman edecek ve dünyanın eşini 

H i T L E R Ingı·lizlerin görmediği. göremiyeceği bir sav-

Haber aldığımıza göre, bu va
purla Amerikadan piyasanın ih-

- H"r tara.fa ihtiyaca kAfi kitap 
tevzi edilmiştir. Kitapçılara bol ko
misyon verdl~imiz halde lhtlkıir ya
panlar ve kitapları saklıyanlar bu· 
ıunmu~tur. Ben husust teşebbüslere 

makul imkı'ı.nlar vermek taraftan· 
yım. Fakat öğrenme vasrtaıarmı ih· 
tiklı.r mevzuu yaparlarsa buna ta
hammül r.tmiyeccğim. Her mektebin 
kitap ihtiyacını tetkik ederek o mik
tardaki kitabı doğrudan doğruya 

mekteplere tevzi etmek gibi tedbir 
dilşUneceğim. tmtıhanlann neticeleri 
hakkında bazı gazetelerde çıkan ya..-
7.Ilnr da tamamile yanlıştır. Maksat 
hakikati ifade ise tamamlle aksi ya
pılıyor. Ve karilere yanlış fikirler 
veriliyor. 

Hasan Ali Yücel. memleketin her 
tarafından gelen izcileri gormiye git
mişti. lzcilerin kılığından, kıyafetin
den, bilhassa tf'.mlzliğe itinalanndan 
mt'mmın görünüyordu. let ve cesaretle silahına sarıla-

MU S SOL İNİ Skodaya ca~~~;k milletin her ferdi, insan-

Bütün konuştuklarımız bır b~· 

langıçtan ibaretti. şimdi ben sualler 
sormıya ba.şlıyacaktım. Fakat vakit 
kalmadı. VeknI mühim bir iş için ça 
ğıdılar. MUlı'lkatın esaslı bir kısmını 
başka bir fırsata bırakmak IAzım gel 
di. Hasan A.ıl Yücel, bir ~nelik faa
liyeti gösteren ihsal malOmatın a· 
!akalı daireler tarafından hazırlanıp 
verilmesine müsaade etti. 

M ••} Ak T ları ve milletleri miskin birer esir u a atı aarruzu haline indiren ölüm korkusuna 

Floransa da Yirmi 
Dakika Görüştüler 
Floransa, 28 (A.A.) - Ev

vela Ouçe ile Kont Çiano, biraz 
sonra beraberinde Baron Von 
Rtb'bentrop ile mareşal von Ket
te! olduğu halde Hitler trenle 
buraya geldiler, Vekyo sarayının 
büyük salonunda iki Mat 20 da· 
kıka görüııtüler. Neşredilen teb
liide her mesele hakkında fikir 
birliği görüldüğü söyleniyor. 

Meçhul semtlere doğnı 

Londra, 28 (A.A.) - Fran· 
sa ile Almanya arasında İş birli
ııne dair vukubulan anlaşmanın 
metni henüz ncşredilmerniştir. 
Vic!hy hükumeti, aldığı kararlar 
hakkında kati bir ketumiyet mu
hafaza etmektedir. 

Lava(, bugün nazarlar mcdisi
nın içtimaından eonra meçlnsl bir 
('mtc hareket edecektir. 

Mussolini de, mühim bir kon· 
leransa iştirak etmek üzere hü-

umet merkezinden ayrılmıştır. 
Hitler - Mussolinı - Petain ve 
F ranko arasında ıbir görüşme 1 
olacağı tahmın ediliyor. 

YUGOSLA VY A 
Bitaraf Kalacak 

(Batı 3 üncü sayfada) 
bln Balkanlara sırayeti karşısında 

lüzumlu bütün tcdbırleri almıya ha· 
zır olduğunu bildirmiştir. 

B. Hull, pcşın para ile mal satnı 

almak ve malları Amerikan olmıyım 
pmllerlc nakletmek hakkındaki A· 

merıkan bitaraflık kanunu hükümle· 
rınln Yunanıstana da teşmıli hakkın
akl emırnamenlıı muhtemel olarak 

yann neşredileceğtni de söylemiştir. 
B. Hull vaziyetin ink)faflSl'ını pek 
yakrnda takıp elliğini, fakat hadise· 
lerde geniş mıkyasta henüz netice 
latihraç edecek mahiyette bulunma
dJ#mı kaydeylemiş ve harekete geç
meden evvel daha sarih yeni resmi 
haberler beklediğini ıllve etmiştir. 

Yunaııistanın Va.şlngtoıı elçisi B. 
Dlamandopulos, Sumner Welles ile 
bir gö~mede bulunmuştur. B. Dia
mandopulos, bu görüşme sonunda 
p.zetecilere yaptığı beyanatta deml.ş 
tir kı: 

«B Swnner Welles ile umum vazı. 
yet hakkmda umumt fıklr teatisinde 
lMJlundum. Fakat İtalya ile harp hali 
mevcut olduğunu resmen blldirme
dbn. Yunanistan şerefini, ist.fkl&J.iDi 
müdafaa edecektir. Yunanistan bunu 
kralın ve milli htikfımetinin idareal 
altında mutlak bir birlikle ~pacak
b Eminim kı, hür Amerika'da efkl· 
t't umumiye hürriyet için mücadele 
&inde memlekctımızi samtml surette 
tutmaktadır. 

Çorç11in me1ajı 

Londra, 28 (A.A.) - B. 
Çorçil, Elen bll§Vekili Metanaşa 

.anderdiği mesaj §Öyle bitiriyor: 

Size iktidanmızıcla bulunan bü-

Çok Muvaf f akzyetli 
Bir Hücunı Yapıldı 

Londra, 28 (A.A. )- Hava 
nezaretinin tebliği: 

Dün gece, bombardıman tay· 
yarelerimizden mürekkep bir filo, 
Çekoslovakyadaki Skoda fabri
kalarına karşı çok muvaffakiyet
li bir hücum yapmışlardır. 

lngiliz Harbiye Nazırı 
Eden Mısır Harbiye 
Naz ır ı ile Görüştü 

Kahire, 28 (A.A.) - İngiliz 
Harbiye Nazırı Eden, Mısırda 
lngiliz müdafaa şefleri ve Mısır 
devlet adamlarile gÖTÜ!}mclerine 
devam etmektedir. 

B. Eden diın akşam refakatin
de İ~iliz büyük elç~i olduğu 
halde Mısır ba~vckili Hasan Sıtkı 
Paşayı ziyaret etmiştir. 

Askeri Vaziyet 

kar ı ezeli ve ebedi bir zafer ka-

aınmı~ bir insandır. Bu ebedi 

ı:afer karşısında, Türkün gözünü 

yıldıracak, kararından vazgeçi

recek hiçbir ıhtimal, hiçbir teh

like tasavvur edılemez. 

Ahmet Emin YALMAN 

1 
BOR S A 

1 
28 BtRl.SClTEŞRIN 19t0 

.Kaparuı 

Sterlin 
Dolar 
.ısviçre Fr. 
Drahmi 
Leva 
Pcçeta 
Pengö 
Ley 

5.24 
\32.20 
29.7725 

0.9975 
1.6225 

13.90 
~6.ti325 

0.625 
Dinar 'U75 
Yen 31,1375 
ls\'eç Kr. 31,099~ 

ESHAM ve TAHVİLAT 

Sıvas - Erzurıım 2 
Sıvıuı - Erzurum 3 
Sıvas • F,rzunım 6 

20,ll 
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2013 
Anadolu D<"mıryolu 1 ve 2 il8.10 

Çocuk Pcllkllnıtı 
Çocuk &ır.-eme Kurumundan: 

• Çocuk F..slrgeme Kurumu Beyoğ· 
lu Kaza kolu fakir ve hasta çocukla· 
rın muayeneıu için Beyoğlu 1b"tlklAI 
caddesi Parmakkapı No: 69 kaza bl· 
nası dahllınde bir • Çocuk polıkllni

ğı açacaktır. Salı ve Cuma gUnleri 
saat 10,5 tarı 12,5 a kadar çocuk 
doktoru Fuat Taneri tarafından mil· 
rncaat edt'n, fakir ve hasta çocukla
ra bakılacaktır. Cllmhurlyet bayra
mının birinci glinU BAAt 5 de kUfal 
resmi yapılacak olan poliklinik yu
karıda yazılı gUnlerde hıuıta kabu
lüne başlıyacaktır. 

İşte esaslı noktalar: 
Meslek okulları - 1939 ders yılm· 

da bunların adedi 5i, öğretmeni 760, 
talebe 16,894 idi hu yıl adet 76 ya, 
öğretmen 884, talebe 20,275 mikta
rına çıktı. 

GUzel san"atlerdc öğretmen 62 ki-
1;11dir. Talebe gc~en sene 349 iken 439 
olmuştur. Devlet konservatuvan mu
allimleri 58 iken 67, talebe H9 iken 
bu sene 1 i2 olmuştur. 

Üniversite talebe mevcudu 4492 
erkek, 1397 kız iken bu sene 5347 er· 
kek ı 738 kız olmak fizerc 7085 dir. 
Edebiyat Fakl\ltcslnde bu sene 245 
erkeğe karşı 593 kız vardır. Fen fa
kUlte.sindc erkek 1375, kız 470 dir. 
Hukukla 1172 erkek, 279 kız vardır. 
Tıpta erkek 1859, kız 154 tür. tktı
~atta ıorkek 496, kız 113 tilr. Eczacı-

' da 58 erkek, 22 kız, dişçide 62 erkek 
2'i kız. yl\kı::ek öğretmen okulunda 
83 erkek. 80 kız vardır. Üniversite 
muallim hPyetı 12 ordınaryUs profe
sor. 40 profesör, 112 doçent. 13:') a
s istan 44 yabancı prnfe.<ıörden mti· 
rekkeptır. 

Ankara hukuk fakültesinde 2019, 
dil, tarih. eoğraf~ll fakUlt.esinde 682, 
Gazı terbıye enslitüsilnae'3tı1, 8.iyu· 
~al bılgıler okulunda 422 t a lebe \"ar• 

dır. 

M<'.mlckettc 9,570 ılk mektep, hun 
larda 14.539 öğ'retmen. 38,015 eğit
m,.n 904 ,811 talebe vardır. Talebe 
sayısı gl"çcıı ders yılından yüz bin 
fazladır. 

A. E. Y. 

ZAYtYÜZOK 
Birlsı tek taş kafos üzerine pırlaııta 

lı altı cllAsız, diğeri beyzi taşlı lki 
adet (altın) yUzüğilmll bir hafta ev
vel Kadıköyde kaybettim. Bulanlar 
Vatanda F . K. ı-umuzuna mtlracaat
larındıı. müktı.fa.Uandınla.caktır. 

( Ba.~ tarafı 8 ıındııli') 

nısk i tenlldiği tahmin olunabi
lir. Frsn,.adakl Alnıan paraşlitçiı 
tumenlerlnln oradan kaldırılmış 
oldu*'ına Almanların Mr kı,.ım 
hombardıman 'e nakUJ c ta~) are· 
ıerlni bu &J'1D başında Çeko .. ıo
'akyaya nakletmiş hulunrlukları
na dair haberler yukarıda ı;oyle· 
dlglmlz ,,ıiinın tatbiki için ~ııpı· 
lan hazırlıklıtr olarak t<'lakkl e
dllmlve mti881tttr. hal~ ıuılar Yu· 
naniı;tan üz.erine tılr yıldırım har• 
bi ile hAklm olmak ,.e Almanlara 
bir na:t.lre ) apmak he' e-s 'e ıay
retlnde bulunacaklardır. 28 ı;abs
hından itibaren 160·200 kllomet
rf"ye yakın bütün hudut boyunca 
ttaJyan kuv,•etlerl taarruza geç-
m~ bulunmaırtadır. Vunaoldarm , ~111-•I 
adını adım müdafaa ~erek aıııl 
miidafaa hattına Qekllecekleri 
zannotQnar. ttaJyan bareila\tı btr 
taraftan Knrfodan blwJlı:yarak da· 
ha cenuptald adaları ipe ve 
Mora yarımadaınna da para'6~ 
ttimenler tndirf'sek Mora,vı zap
tetmlye ~bl\s edet:ekterlni ve 
S4'h\nlk, Tetıalya "e Prene kör
fni i!Jtlkametinde harekete J{~e
<'A'lk1erine ihtimal verilebilir. Nite
kim Korfoyu işgal teşebbÖlftinde 
blllanan ttalyan deniz ku\"vetlert
le Yunan deniz kuvvetlerinin (&r-

T A B 1 1 T L B 

plfiıklan .-e Atlnanın şlmallnde 
Pap0Y tayyare meydanlle garbin
de Ela"i!I kaııabaınnı ,.e Patraııır 
tıa"·adan bombardıman ettikleri 
habederl gelmlye ı.a,tamışhr. 

Huduttan itibaren Selaniğe ve 
Te11alya \e l"arıya~a doğnı olan 
arazi daihk "' müdafaaya müsa
ittir. Yunan nrduııunun llal kana
dında Yuı•Ia' yanın bulunması 
ve cephtınln de pek genlt olma • 
muı nruannldane mildafaaya çok 
eh·erişlldir. Ancak Yag08lavya
nın bltarafirğına hlirmet edlHp 
edllmiYeceğl şttpbeltdtr. 

MA.NŞ GEPHEStNDE: 2'7 T"'" 
rinlevvel günll Alman gündüz htl
cumları av tayyarelerlle Loadra 
eıvarmdald tayyare meyclanlan
na ve akşatn Uııtü de İıtkoçyada
kl tayyare meyclanlanna tev~ih 

olunmuştur. 2'7/%8 gece hlkumla-
n ı..onma üzerine nlsbeten hatif 

Cep. kol saatleri Altın Metal KömUr ve Odun 
16 BeM garantili Sobaları 

6 AY VADE 8-4 AY VADE 

1 A E G mv lletıen 1 IAEG Elektrfk sOptırgelerı ı 
S • 8 AY VADE Ye fmnları6 AY VADE 

1 

Havagazı ve Elektrik ocaklan Bayram ve dUği.ln hediyeleri ı 
4 AY VA.DE 4-6 AY VADE 

O S M A N Ş A il A R ve Şki. 
Galata, Bankalar caddesi 59-47 Tel. 42769. Beyazrt, Üniversite cad-

desi No. 28 Kadıköy, hkele cad. No. 33/2 _ _ __ ,, 

ODEON 
YENi ÇIKAN 

PIAJlıar 

Necmi Rıza Ahiskan 

No. 270387 
A y Ş 

No. 270388 
ADANA 

No. 270389 

SANA NE OLDU GÖNO!.. 
GöNLOMO BtR TIF.LI DİLBAZ 

E K I Z 
RUHUNLA BENİ SEV GUZEı..tM 
IZTIRABIN SEVGİDEN Mİ? 

L l A BDi 
Gllll.JN ATI'AN İNMİYOR 
~AM YATIYOR Halk ~kısı 

Vatanda anaya huzur, yavruya sıhhat vermeğe hAdim yeğ!ne 

Türk mUstahzaratı ÇAPA MARKA' dır 
Beljlktaş: ÇAPAMAKKA Tarihi Teeisf: 1916 

Adli Tıp İşleri Umum Müdürlüğünden : 
Muhammen Muvakkat 

bgari Auuni Ftatı teminatı 

Kilo Kilo Kuruş S. Lira Kr. 

Ekmek 4000 5000 11 25 • 42 15 
Francala 125 150 Hi 50 1 74 

Sade yağı <Urfa 400 450 140 47 25 
Zeytin yağı 75 100 65 4 87 
8abun 175 225 38 6 41 
PirLıç 1500 1800 39 52 65 
Kuru fasulye <Horoz> 200 300 2;) 5 62 
Nohut lM 350 2-i 6 30 
Yeşil mercimek M 150 24 2 70 
Kuru soğan 2SO 350 5 1 2:ı 

Ke!ıme ŞPker 150 250 40 7 50 
Knyını eti <Dag"lıç• 1500 2500 i2 78 76 
Ispanak 200 300 9 2 02 
Pırasa 200 300 5 1 12 
Kercvız koku 100 200 10 l ~ 
Bakla 100 250 l4 2 62 

Adli tıp işleri mllşahedehanesinin ikincite.şrin 940 başından Mayıs 
941 sonuna kadar olan ihtiyaçlarından yukarda yazılı 16 kalem yiyecek 
maddesi şartnamesi veçhlle açık eksiltmeye konmu,tur. 

1 - Açık eksiltme 7 ikinciteşrin 940 Perşembe gUnU saat 1:5 de 
Soğukçeşmede Adli Tıp İşleri Umum MüdUrlUğü bin8.Slnda yapılacaktır. 

2 - Açık ekSlltmeye konan yukarda yazılı maddelerin muhammen 
fiyatları ve muvakkat teminat miktarları hizalarında. gösterilmlşUr. 

3 - İstekliler şartnameyi komisyona milracaa.tıa okuyabilirler. 
4 - İstekliler bu maddelerin tamamı için teklifte bulunabilirler. 
5 - Açık eksiltmeye gireceklerin Ticaret Odası sicilinde kayrtJı 

olmaları ve buna ait içinde bulunduğumuz senenin tarihile oda vesika
smı hıim.U bulunmaları lhımdır. (10202) 

lstanbul Belediyesi ilan lan 
Vesaiti nakliye reeminden biri~ borcunu vermediğinden dolayı 

tahsili emval kanunu bUkUmlerlne ve daimi encUmen kararma göre Ga
lata yolcu salonu kar91sında Velinin tamlrhane.91 bahçesinde haciz altına 
alman Kadri Yamana alt 4M plAkalı ve Mersedes markalı hususı binek 
otomoblllnın 940 senesi blrinclteşrtn aym.oı 31 inci pe!lembe gUnU aaa.t 
11 de mezkQr garajda açık arttırma suretlle satılacaktır. (10078) 

EMNiYET SANDIGI iLANLARI 

Emniyet Sandığının Emlak Satmak 
ve Almak lstiyenleri A lakadarEden 

Mühim Bir Kararı: 
MilC88el!lelT\İZ, eml!k sa.tın almak isteyen tasarruf erbabınm, gilnden 

güne artan tavusut talepleri karşısında bir taraftan bunlara yardım, 
diğer taraftan milli servetin mUhlm bir rilknil olan emlAkln masrataız 
ve değer bedellle el değl.şttrmesfnl kolaylaştırmak suretne, ınWk sahip
lerine hizmet mak11adile, ~ kararı almıştır. 

Bundan böyle tsta.nbuldakl satılık eml4Jdn resim ve mu!&llll&l acı
reelerl ııair gerekli malümat ile birlikte, mal sahiplerinin talep ve mU
racaa.Uarı üzerine, sabş salonumuzda. halka arzolwıacaktır. 

Her gUn yQ.zleroo vatandaş taratmdan ziyaret edilen bu salonda 
gayrimenkullerin satılığa. konmasındaki bUyük men!aaUerl halkunızın 
takdir edeceğine şüphe yoktur. 

Bu ~terden almacak Ucret: Satllıp konan gayrimenkul için talep 
edilen bedel Uzerinden, bir liradan ~ olmamak kaydlle, Uç ay için, 
bin lirada on 1kl buçuk kuruftur. 

(1020IS) 

Emlik eatm almak İatİyen)erin ber ıeYden ene! sabf ealo
namuzu 'Ziyaret etmelerini tavai ye ederiz. 

1 

Z9 - 10 - 940-----

1-GENÇLIK 
2-GOZELLIK 

3-SIHHAT 
4te yUksek. b!r kremde ~ 
bu meziyeUerin bepeiııl llbll 

KREM PERTEV 
Temin Edebilir. 

1 - KREM PERTEV: Btr td• 
alet mUstahzandır. !nee 
bir itina. ve yapılı9D'dald 
hususiyeti itibarile ya.
deki çizgi ve burufU]dulro
lann teşekkWllne m&Jll 
olur. Deriyi genç ve gflt
gin tutar. 

2 - KREM: PERTEV: Btr ,0-
zelllk vasıtasıdır. Genlf
lemlş mesamatı s~ 

rak ciltteki pilrtUk ve k&"' 
barcıklan giderir. ÇD 99 
lekeleri Jzale eder. 1'111 
mat ve şeffat blr hale P" 
tlrir. 

S - KREM PERTEV: Bir oDt 
devasıdır. Deri guddeleri
nin ifrazatını dUzelUr. 81• 
vilce ve siyah noktaJarlll 
tezahUrUne m!nl olut· 

Cilt adnleslnl besllyer8k 
kuvvetlendirir. Kuru cilt
ler için yağlı, ve yaP 
~t.la"isiııy ............ 
tup ve vazoları vardır. 

Başka Bir 

G ü Z E L 
Büyük Anne 

Bayan 11. t 
50 y&flllda '*' 
muma r •,. 
men nuıl ,.,. 

~-vattak olduğunu anlatıyor. 

cBen ısı yaşındayım, dört '11P 
evlenmi9 kızmı ve 3 adet ~ 
vardır. Buna ratmen ten ve aP4J1lll' 
30 Yatlarında bir kadmhk gibl wl' 
ve nermin olduğunu söyltıyoıtaı' ., 
bunun sUTmı öğrenmek biti), 
Tatbik ettiğim l.\SUl budur. 

Ben her akşam terkibinde fllll' ..... 
hur bir cilt mütehassısı tanıtıP" 
k~edilen \"e cildi gençleftJrell d' 
meUl <Biocel> cevheri bulun&D ~ 
be renkteki TOKALON krembd ~ 
Janıyorum. Uyurken cildi, ~ 
gençlqtirmekte ve her sabeb ~ lngiliz Krahnm Mesajı 

Patenin Cevabı Ahndıktan 
Sowa Neşrolunacak 
Loodra, 28 (A.A.) - Veri

len malUınata •göre, lngiltere kra

b tarafından mareşal Petain' e 

t1Pndcrilen ~esajın metni, mare

,.ıin cevabı alınmadan neıredil

miyeccktir. Londra dipl<>matik 

ınıahfilleri bu cevabın !>nümüzde

ki 24 saat zarfında gekcejini 

UDDetmektedir. 

ve dlter mıntaka.lara oldukça 
~lddetll olmuştur. 2'7/2~ tngtlh 
ha'lla hücumları altı mühim pet
rol taııflyebaneslne, tayyare mey
danlarına Ror aanayt rnmtakas.ı
na ,.e demlryollarına yapılmıştır. 

Gündliır. Norveç uhlller lndeki Al· 
man ıemllerine hocumlann te
kerrilr etmesi dikkati celbetmiye 
başlamıt~tır. 

genç göstermektedir. Glln~-
beyaz (yağaı,z) TOKALON 

lktısadi YürUyUş'Un Kuru Kahvecı· kullan.ırnn. Esmer ve sert~ 
Cümhuriyet feWalide çirkin tenler U:ııerinde şayanı -~ -~ 

bir tesiri vardır. Mesamelertn ~ 

Bu nUsha=~~:ı~~zalar: Hü- ne nüfuz ettiğinden toz ve pJI";;. 

At"RtKA CEPHE İNDE: Ha,·a 
faall)etlerl \e keşif kolları ara
sındald mUsademelet. berde,·am
dır. 

seyin Cahlt Yalçın, Ahmet E· MEH'MET EFENDi MAHDUMLARI ~e~e:e::;::::~· min Yalman, Yunus Nadi, Mu- ,.. 
Bu sureUe clldlnizi yumll.f&tlr vıe 

hlttln Birgell, Şükrü BAban, A-
bidin Daver, Hakkı Tarık Us, zelle.ştlrir.> 
Asım us. sadri Ertem, Etem M uhterem Müşterilerinin En Büg'/Jk siz de bugünden 
Izzet Benice, Nizamettin Nazif / l LON kremini kullanınız; 
ve saire. Nef1s bir kağıt, zari! Bayramlarını Kut u ar den son de.rece memnun 

I••• bir kapak 36 sayfa. ••I iiıiiiiiı•••••••••••••••••••••••••••••••••••••' nız. Her yerde aabla. 


