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Aferin 
Yunanistana 
DUnyanın neresinde yaşar-
81l yaşasın, her Yunanlı 
l<&ndi milli yurdunu canın
dan çok sever. Bu yurda 
Uta.nan elleri kırmak için 
her türlü cesaret. fedakar
lıt< Yunanlılardan beklenir. 

'<illan: Ahmet Emin YALMAN 

Yunanistan küçü~. ~ir me~-
lekettir. Arazısının çogu 

d ~, 
1 
•ıı ık, taşlıktır. Halkı çok ça· 

~ır, fakat bu ıssız topraklardcl 
tnını doyuramaz, denizlere a

~1lnııya, uzak uzak yerlerde ken· 
ınc muvakkat bir yurt aramıya 
~ur olur. 

Ô:Yle olduğu halde Yunan va· 
~nı. her Yunanlı için mukaddes 
ır Yerdir, lbu ıssız topraklara 

lc>nauz bir bağlılığı ve sevgisi 
~rdır. Uzak uzak memleketler· 

c &cnelcrce çalışır, oranın lisa· 
~ltıı öğrenir, hayahna karışır. 
d~lt.~t hiçbir cazrhe, hiçbir rcf~ 

Utunccsi Yunanlıyı yahancı hır 
Y\ı'l'Qa ıbagvlıyamaz. Orada bütün 
t..ıı_. . 
"ltl\aını kullanarak çalışırken ve 
~lra kazanırken hep ke?di Y';'!" 

Unu düşünür, kendisi içın degıl, 
onun için çırpınır. Günün birinde 
Para yükü ile yurduna döndüğü 
~ll'ıan orada yalnız kendisi için 
~el evler, köşkler yapmakla 
I lınaz.. Parasının çoğunu mem
tcte hayırlı i§ler için vakfeder. 

rhlıdan, üniversiteden, mek· 

-SİY ASI SABAH GAZETESİ 

jf .. ., 

• • lcPten, hayır cemiyetinden, ço· 

~k bakımından başlıyarak her ~~~~iilii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijij~ii:i:iiii~ii~İC~İiilf.İiİiiiİ:iii:Zi~iiE,i~~~~ hl.lrlü nıilli ve içtimai sahalardaki P-:--+--';-~·~~~ 
lt&usj teşebbüs ve yardım ?.a~

llı.ından Yunanlılarla boy olçu
lc~ck millet yoktur. Aıtina Üni
\'ctaitesi Yunan zenginlerinin ia
lCai ve vakıfları sayesinde yaşar. 
tııI>'anlar, milyonlarca Yunanlı

ıuil~ Üz.erine titrediği işte bu sev
t 1 YUrdn göz dikminler, el uzat
llı.!flardır. 

Scv2ili yurtlanna uz.anan hay· 
i ..kazfUJncia :'i unaıılıiar _:bir. 

"niye bile tereddüt duymıya
~lardı. Siliıhlanacak1ar, hare
. Ctc geçecekler, esir yaşamaktan 
~ Ölrnek azmile mütecavizin uar· Unc saldıracaklardı. 

Netice tam beklendiği gibi 
ç~tı. Yunanlılar, ltalyanların 
11~dan ültimatom sozunu, 
İta trııtejik> Yunan mevkilerinin 

l:vanlnr tarafından işgal edil
ll'ıc . k •ı ve Yunan ordusunun buna 
d arşı durmatıl>Uiı talehini duyar, 
uYlnaz: 

- Bu dediğiniz huptir 1 
İllt~ediler. Gecenin üçünde bir 

llııatomla kııpılannı kırmıya 
~~len yabancılara karşı, bazı çü
• u?'1üı. aciz ımilletler gihı: c Biz 
~tıiz., siz efendimizsiniz. Suyu· 
darı, siz oturun> demek akılların
nı·f ~cçmodi. Kendini bilen bir 
h 1 lelin böyle bir zorbalık ve 
tl?dutluk iddiasına karşı duy· a'1 tabii olan isyanı duydular. 
: 1.1 benim sevgili yurdum, kim· 
~:Ve vermem, kimseyi içeri sok-

ll:n) kararile silaha sarıldılar. 
;. Bugünkü Yunanistan hakkında 
1.•nlıe fikri olan varsa taShıh ct
lııtı •• ~ünkü Yunanistana bakarak 
b~nkü Yunanistan hakkında 
ll"ı kürnlcr vermiye kalkışanlar 
rı \ıtlaka aldanırlar. Dünün Yu· 
l anlıları da vatanperver insan· 
ijtdı, Hattü belki de mübalağa 
o;··· Fakat politikacıların şahsi 
li \ınları, siyasi bir hastalık ha
ltı~~: Yunanlıların iliklerine işle-
1 lftı. Yurt sevgilerini ve ener
ba~tını gayesiz ve verir."llBiz bir 

c koyuyordu. 
ı 9rcncral Metaksaı 4 Ağustos 
ra b6 da iş başına geçtikten son
lla tı mikropları temizledi. Yu· 
bu~l~lar belki de çok sevdikleri 
()d rtYetten muvakkat bir bedel 
tıı)~diier. Fakat hastalıktan kur· 
li~ ular ve verimli bir milli bir
tj ~ kavuştular. O dakikadanbe
lı~ c Yurtlarının harici tecavüze 
'-ktı)'abileceğini hatırladılar ve 
"c~~lik hazırlıklarına kuvvet 

•\lıler 

iır~~gü~ Yunan milleti, yurt ve 
re~ l~J sevgisi karşısında her te· 
liı::· dudü unutarak ve milli bir-
.,ınc •· k ·ı~hı dtı guvencre sı a arını yur· "i::::. ~lmak .istiyenlere karşı çe' 

tı 11 l ı§tır. Dünyada hakka ina
trı.tl arın hepsi, Yunanistanın az· 
tlıakc Ve cesaretine hayranlık duy 
~ ta ve temsil ettikleri yüksek 
~ar"•nın neticede mutlaka tam 
lcr·cr)c neticeleneceğine ve millet-

ın h · • 11 · 'trı.utl arımıne uzanan e erın 
dırlcı. aka kırılacağına inanmakta 

r. 

AJHnet Emin YALMAN 

Cümhuriyet Bayramı Dün Yurdun Her Tarafında Coşkun 
Tezahürat ve Büyük Sevine içinde Kutlandı 

Ankara ve lstanbulda Geçitresminin Yapıldığı Hipodrom ve 
Cümhuriget Meydanında Biriken 

Onbinlerce Ilalk. Kahraman Askerlerimizi Şiddetle Alkışladı 
Ankaradnki CUmhuriyet bayramı 

merasimi dUn radyo ile neşredilmiş 
ve bu suretle memleketin her köşe· 
sinden bu merasimi yakından takip 
mümkün olmuştur. :\lerasim Sait 
Çelebi tarafından naklolunmuştur. 

Salt Çelebi hnlkın o kadar sevgi• 
lisi olmuş kl, sesini duyan derhal tn· 
nıyor ve: 

- Ha, Sait Çelebi! Diye mcrııkla 
dinliyor. 

Satt Çelebinin dUn en parlak gU

nUydU. BUyUk Mlllet Meclisindeki 
merasimi başından sonuna kadar tat 
lI ta.Uı anlattı. Mcrnslmln intibaları· 
nı taze taze ifade etmesi dolayısile 
bunu zapt ve neşretmek hoş bir şey 
olacaktı. Fakat bunu çok geç dUşUn
dUk. Bunun için ancak merasimin 
ikinci kısmını ve geçit resmini aşa
ğıya yazıyoruz: 

... . 
' 

.,ı.. 

,.. - -.~r 

.. . 
.... 
"'• 

İlk kısımda Solt Çelebi, lsmet 1-
nönUnUn nasıl geldiğini, lstiklfll mar
şının nasıl çalındığını. BUyUk Millet 
Meclisi Reisinin Başvekllın. Vekille
rin, Erktınıharbıy Reisinin kuman
danların. mebusların, memurlnnn, 
bankalar erktmının nasıl kabul olun
duğunu anlattı, knbul salonunu in· 
ceden inceye ta.svlr etti. 

İkinci kısım bUyUk vo orta elçile- Dün Taksimde geçit reımine itti tak eden bahriyelilerimiz fetef tribününün önimden geçerlerken 

rln kabullle bnşlıunıştır. le iki bayan siyah şnpka ve tayyor-ı Milli Şef 14,40 ta otomobilden in- İzcilerin üçUncü taburunu teşkil e· 
Salt Çelebiyi dinliyelim: Jeri ile, arkalo.rmda ataşeler. dl. Balkonuna çıktı, yaverler arkada. den Denizli lisesi, Eskişehir, Zon· 
K!tlbi umumi Kemal, protokol me Saat biri elli geçe sıra orta elçilere 12,50 de tstlklAl marşı çalınıyor- guldak liseleri, Afyon, Adana, Sam· 

nıurları idare flmirl Hüşttt koridorda geldi; sırasile Macar, Hollanda, ls- ken Milli Şef yanındn. AbdUlhaUk sun liseleri. Stvas öğretmen okulu, 
geziyorlar. Orkestra tamamen sus- viçre, Danimarka elçisi. müsteşarı Renda ve Başvekil olduğu halde lo· Sıvas ve Kastamonu liseleri, KUtah-
muş. RelsleUmhur, kabul salonunda· \'e maiyeti geçtilı>r. Sonra: cıılarına geldi. ya, Gaziantep, Antalya liseleri. 
ki kanapede oturmuş dinleniyor. Ka- Irak sefareti erktı.nı, önde sefir Tayyareler Etlik tepelerinden doğ- Bu sırada havada Hava Kurumu 
prda yavC'rlerl bulunuyor. Geyl!nl ve maiyeti. ru saha üzerine geliyor .. Geçit mecli- ta.yyarelcri, önde dokuZlu ortada do-

l 3.45 te merasimin ikinci Fafh!Ulr Norveç orta elçisi tek başına. si üzerinden ge!:lyor. Ankara üzerin- kuzlu filo geçiyor. Paraştltçfilcr at-
başladı. Bulgaristan sefiri Kiro( ve mUs- den uzaklara gidiyor. Jıyorlar. 15,5 ta telsizler civarında 

Evvel(\ Amerika sefiri m:ı.,.-.~u ile teşarı kara ataşesi ticaret ataşesi. 14,55 te izcller geçmlye başladı. atlıyorlar. Mezbaha civanna inlyor-
salono. giriyor. Mısır, Finlandiya, Belçika. tspan- En önde Kail<ay Nuri Tozkoparan, lar. 

Ya, Çin, lsv"" sefirleri kısmen tek ardmda muavini bulunuyordu. Mllll lzcUerin dördUncil taburu : Gazi ıı-
Polonyıı sefiri ve mUste.-şPn maiye. ~,. 

başlarına, kısmen maiyetlcrllc geç- Şefi AelAmlrynrak geçtiler. Tayyare- sesi, Ankara Erkek inşaat orta 0 • 

ti De. ler yine h"•·ada. y t K tiler. Sonra: ü• kulu, Konya, ozga , onya sanat, 
İtalya sefiri ve müsteşarı nskerl Fransız sefiri müsteşar hava, ka- Ankara kız ıısesı. 

ataşeleri. Krttipler ve erktm Uc. ra, deniz ataşeleri İsmet Pnşa kız enstitüsü . 
ECganietan sefiri ve scfar•·t he- J fi · ·ı b b lzcllerı-n birinci taburunu tcşkı'l apon se ri ataşelcn ı e era er. 

yeti, Seyfi Mehmet Han önd •. Nihayet İran sefiri. Romanya se- eden: İstanbul e-rkek öğretmen oku· 
İngiltere sefiı"l. mUstı>.şar k!ttp - flri. Merasim saat 14 te bitti . hı, Galatasaray. Haydarpaşa lisele· 

!er. Deniz, hava, knra ve ticaret ata- ri, İzmir lisesi, Pertevnlyal okulu 
şelcri. Resmigeçit 

Alman sı>farctl erklınr. önde sı>fir. İsmet lnönU yanında Baljlvekil Re-
mUsteşnr deniz. hava. karıı ııtaşele- tik Saydam olduğu halde 14,30 da o-
ri. tomobill ile stadyuma geldi. Orge-

Yugoslav sC'fıri ve maiyeti. neral Fahreddin, merkez komutanı 

Yunani~tan scforctl. Önde sefir ve Demir Ali ve yaverleri ile geldi. le-
maiyeti eı·kA.nı. met İnönü asker ve izeilcri te!tif 

Sovyet ısefıri ve me.iyeti crkA.nt i- etti. 

enn'at okulu . 
!kinci taburu teşkil ed<'n: Bursa, 

Balıkesir lisesi, Balıkesir öğretmen 

olmlu, Erzurum öğretmen, Erzurum 
ve Kayseri liseleri, Bursa san'at oku
lu, Antalya ve Diyarbakır llsclen, 
Edirne lisesi, Malatya lisesi, Edirne 
öğretmen okulu • 

Adana, san'at okulu. 

15,10 da lzcllerln son bölükleri ge
çiyor. 15,15 Ha\·a Kurumunun hava 
gedikli talebesi, mavi elbiseleri ile ge 
çlyorlar. Halk bravo dıya bo.ğınyor. 

ll5,20 Harbiye okulu, bUyUk bir 
intizam ile geçiyor. Harbiye mekte
bi geçerken sefaretlerin bUtUn kara, 
deniz ve hava ataşeleri ayağa knlktı
lar. Albay Mustafa selAmladı ve bal· 
kona doğruldu. 

önde harp okulu kwna.ndaru yar

bay Cevdet, H. O. H. yazılı sancak, 

herkes ııeldm vaziyetinde. Biltiln tri
bUnlcrdekl halk sancak geçerken a
yağa fırladılar. 

15,25 harbiye alayının ağır maki
.nelisi. 

İnönUnUn balkonu önünde adnnlar 
birden sertleşiyor, Milll Şefi se!Am
Jıyor ve akıyor, akıyorlar. 

15.30 Harbiye okulunun dA.fi top
ları ve Harbiyenin sUvarilcri geçiyor. 
Ve Harbiye alayı nlhayeUenlyor. 

Harbiyeliler çantalı ve miğferli i· 
diler. 

15,32 Muhafız taburu: Kumandan 
önde ve ardında Arslan Mehmetclk
lcr. Kumandan Milli Şefi selfunladı. 

Dn.ğ topçuları: önde kumnndan, 
yaveri geride bölUk kumandanları 

Beyaz, kahve rengi katırlar üzerinde 
dağ topları geçiyor. 

Harbiye muzfkası borizanlar yer
lerini CUmhurlyet bandosuna Verdi. 
15,37 sUvarfler, kılıçlar elde, mlğf cr
ler başta geçmiye başladı. Askert 6 • 

ta.şcler hep ayakta. Engine doğru ba
kıyorlar. ÇılnkU o istikametten ars
lan sü·rnrller geliyor. 

15,40 ta slivıı.riler geçmiye baş
ladı. Önde grup dmiri BınbaşI Fevzi 
bulunuyordu. (Alkışlar). 

Süvari topçuları. MotörlU kıtalar. 
lki motosikletle bir zabit geldi. Mil· 
11 Şefi selAmladı. .Nöbet.çilerlnl dik
ti. En önde komutanı. Ardında ve 

son sistem tayyare dA.fi topları. (Şid 
detu alkışlar). Işıldak ve dinleme ci· 
hazları kıtalan geçiyor. 

15,50 kimya kıtası. keşi! kttası, 

can kurtaran. ve alev takımları. 

15,55 Resmi geçit bitti. 

lstiklAl marşı çalmıyor. tnönU bal
lcondan hareket ett.:. BUtfJ:ı tribünler 
de hir lcalknuna oldu. lnörıU yanın. 

da ~vekil Dr. Refik Saydam oldu
ğı. ?ıa'dc balkonlarını tcrkettt. 

İstanbulda 

Cümhuriyetin on yedinci yıldönU

mU dün çok parlak bir şekilde kut

landı. 

Şehir baştan başa bayraklarla ve 
milli renklerle donanmıştı. BUyük 
caddel<'rdc taklar vUcude getirilmiş
ti. Taksim meydanı ve caddelerinde 
şimdiye kadar emsali görlllmemlş bir 
kıılabalık toplanmıştı. İstanbul, fev-

(De\."8Dll 2 ocl de) 
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İngiltere Kralı 
MillT Sef e Bir 

Mesaj Gönderdi 
Londra, 29 (Radyo B. 

B. C.) - Türkiye Cümhu
riyetinin yıldönümü mün •• 
sebetile Majeste Kral 6 ııcı 
J orj, Cünıhurreisi Jsmet 
İnönüne şu mesajı gönder
miştir: 

««Türkiye."lin, Cümhuri
yetinin yıldönümünü kutla
dığı bugünde, zatıalinize ve 
büyük Türk milletine yü
rekten &aygı ve selamlanmı 
gönderir, sizin ve büyük 
Türk milletinin saadet ve 
refah içinde ~apmanw can
dan dilerim. .. » 

Yunan Askeri 
Mevzilerini 
Muhafaza 
Ediyor 

Kral Ordunun 

kumandasını ele aldı 

Başkumandanlık 

Harekabn 
Seyrinden Memnun 

Atina, 29 ( A.A.) - Yunan 
resmi tebliği : 

Hududda muharebeler devam 
ebnektedir. Yunan askerleri mev
zilerini muhafaza ediyorlar. 

Atina, 28 (A.A.) - Şimalde. 
ki askeri harekata dair alınan 
haberler pek az olmakla beraber 
bu sabah erkenden öğrenildiği
ne göre, Yun:ın Baıkumandanlığı, 
harekabn şimdiye kadar ilk sey
rinden memnundur. 

Bu sabah Atinada hiçbir hava 
tehlike$İ ipreti verilmemiıtir. 
Ahali, vaziyetin inkip.fını sükU
netle beklemektedir. 

Atina, 29 (A.A.) - Kral 
Jorj, ordunun, donanmanın ve 
hava ku"'vvetlerinin başkuman· 
danlığı ele almıştır. 

Patras bombardıman edildi 
Atina, 29 (A.A.) - Patrasa 

karşı İtalyanların yaptığı hava 
hücumu neticesinde elli kişinin 
öldüğü ve yüz. kişinin de yaralan· 
dığı tcsbit edilmiştir. 
İngiliz - İtalyan donaıımalan 

karıılaımadılar 

Londra, 29 (A.A.) - Lon· 
(Arkası 6 ncı sayfada) 

Vekillerimizle 
Mülakatlar 

Ctlmhurlyet bayramı vesuea..., 
Ankarada ,·eklllcrlınlzle ynpbğl

mız mlllAkat scrlslnlu bir kışım 
dUnkü sayımızda çıktı. Bir kısmı
nın bugllnkü sayımıza ayrılma· 

sına sebep, elimize geç gelmcsJ
dtr. Dün neşrettiğimiz dört mlUA
knttan Ticaret ve Sıhhiye \'eklllle 
olanlar 'erdlğtnılz uallere yazı i
le ce,..·ap verilmesi ı;uretlle olmu~
tur. ~IUnakalAt ,.e tkhsat \'ekl
letlorlmleu, CUnıburlyet bayramı 

münBSebetuc umumi mahly~tte ha 
zırla.nan muhtıralar riramız üze
rine bize verilmiştir. 

Baş\•eklltmlzln çalı~ma tarzına 
alt bir yaz.ryı ütıUncU sayfaıpızda, 
l\U\nakalr.t, Sıhhiye, Ticaret ,.,,_ 
kAletle.rlnln bir senelik faallyetJe
rlne alt mal~matı dördüncü, be
şinci say1alarımızda bulll('.alı:sınız. • • 
VATAN BDPASI 

Galatasaray - Feneı 

Bugün Karşılaşıyor 
!\lllli Plyangotla kıua.nan numa

ralar 'e dUııkU maçların tatsDA
tııe \'atan kupası lı;lu bugün yapı. 
lacak Fener - Galatasaray ~ 
hakkında malfmıat 8 inci sayfa
mızdadır. 



% -

Benim Görüşümle: 

Sayımdan Sonra 
1938 yazında bir pazar gü

nü Boğaz.içinden Köprüye dö· 
nüyordum. Amavutköy önle
rinde rvapunm güvertesinden 
feryatlar yükseldi. İskele 'Ve
rilip almınasma mah$US yer 
kalabal;ktan (dolan k.a.patıla· 
nuyarak yolcu ile hmcahmç 
dolu kalmııtı; beinımalar İ§· 
te oradan geliyordu. Küçücük 
bir çocuk önü açık bırakılan 
yere aokulmU§ ve becaklarm 
anuından süziilüp nihayete ka
dar gitmiş. Tam ~enize düşe
ceği esnada farkedip yakalıya
bilrniJler. Afacanı içenle, ba
canın altına ciÜ§en kanapede 
bir muhibbesile sohbete dalmıı 
bulunan ennesine .getirdiler, ve 
evladının dikabizliğine kurban 
gİtme$inc ramak kahnıt oldu
ğunu söyliyerek, kendisini bir 
hayli de azarladılar. Kadm tek
dirlere cevap 'Vermedi, fakat 
b!r komfmuna taallUk eden 
hikayesini yanda kesmiye mec
bur kabnıı bulunmaktan bid· 
detli, .bu tekdir edenler uzakla
ftDe& evladını bir temiz dövdü; 
yanma sdaştınp bir yere kuml
dıyacak oluna parça parça 
edeceğini kendisine bildirdi, ve 
artık müsterih, tatlı bikiyesine 
avdet etmek üzre iken:c-San 
ki çocuk kendilerinin çocuğa 
imi~ gibi kan~ıyorlar. Denizde 
boğulacaksa benim çocuğum 
boğulacak! diye söylendi. 

Nüfus sayu:runm en çok ko
nu~ulan meselelerden birini teş
kıl ettiği bu son günlerde ben 
hep bu yavnıyu dÜfÜndüm. 
cı:Acaba aağ nndır? Bu sayım· 

da adı defterlere geçti mi, )'C?k
sa anasının ihmali yüzünden tu· 
tulduğu bir hastalıkta bekım
ınzhktan mı öldü, dikkatsizlik 
netic~inde herhangi bir kaza· 
ya kurban mı gitti?» Şeklinde 
istifhamlar beyn.imde canlı 
kaklı. Analık ve babalık hak
lannm en mqnı, en tabii ve 
en mübarek insan haklarından 
biri olduğunu kabul edenlenle
nim. :Bununla beraber, bu hak
lan "uUanmaktan aciz ve kul
lanmıya gayriliyık anaların 
babalarm ellerinden çocukları
nı alıp büyütmekte devletin bak 
kı buhınduğuna ve bu hakkını 
kullanmak imkanının devlete 
verilmesi lüzumuna gittikçe da
ha çok inanıyol'\ll1l. Bakımsız 
ve kimsesiz çocuklan büyiiten 
devlet müesseselerinin sayısı 
artarsa, çocuğunu kabul ede
cek bir yer bulımmadığı için 
kanımdaki babasız yavruyu 
kavanoza veren anaların çoğu 
cinayet yoluna ginniyecek, bu 
yolda yiirümek de, birçok hak
lar ve imtiyazlar gibi, on evla
dı rahat rahat yetiftirebilecek 
kadar parası varken endanu
nın hakiki veya hayali ahen
gine kıyamıyan bazı zengin 
kadınlara mahsus İmtiyaz ve 
haklardan birini te§kil edecek
tir. Ve o zaman, bu kibar ve 
nazlı hanımefendilerle onların 
emirlerine kof8Jl bazı zengin 
ve muteber doktorlann yaka
sına adaletin eli daha nhat, 
daha ıtereddütsüz inebilir. 

NAHlD SIRRI 

lstanbulun Bayramı 
Dün insan dalgaları Taksim 
Meydanına Aktı. Orada 
Şehrin Nabzı Atıyordu. 

-------- Y ."..TAN----

:şehirve Menzlekef Haberleri 
~ı 

Hastahaneler için Cümhuriyet Bayramı Dün Yurdun Her Tarafında 
T~~~~:a~e~~~~::::k Coşkun Tezahürat ve Sevinç içinde Kutlandı 

Şehrimizdeki muhtelif hasta
haneler gibi Cerrahpa~a h~taha
nesinin de bütün yatakları dol
muştur. Burasının 364 yatağı var 
iken hastanın sayısı 370 i aşmış
tır. Hastahane idaresi müracaat 
edenleri geri çevirmemek için 
bazı koğuşlara portatif karyola
lar koymuştur. Hastaihanelerin 
ihtiyacı karşılamamalarının sebe
bi İstanbula Anadoludan fazla 
hasta gelmesidir. Srhhiyc Veka
leti bir tamim ile İstanbula hasta 
gönderilmemesini bütün vilayet
lere bildirdiği halde bu memnu
İyeti filen taııbik etmİye imkan 
hasıl olmamıştır. İstanbul hasta
haneleri ancak şehrin ihtiyacına 
cevap verecek vaziyettedir. Sıh
hiye Vekaleti, İzmir. Konya, 
Tra'bzon, Adana gibi hiç olmaz
sa büyük şehirlerin idarei husu
siyelerinb lıstanbul hastahaneleri 
için her sene bütçelerine muayYen 
bir tahsisat koymaları için tetki
kat yaptırmaktadır. Mütehassıs 
doktor ve operatörler lstanbulda 
bulundukları için Anadolu hal
kını bunlardan mnhrum etmemek 
lazımgeldiğ.i için bu gibi tedbir
ler düşünülmektedir. 

Ankara ve İstanbulda Geçitresminin Yapıldığı Hipodrom ve 

Cümhuriyet Meydanında Biriken 
Onbinlerce Halk Kahraman Askerlerimizi Şiddetle A!kzşladz 

Kartalda Yatılı 
Okul Açıldı 

Kartal, 29 (Hususi muhabiri· Mektepli kızlannm dtinkü geçit resminde 

mizden) - Cümhuriyet hayra- (Bıt'ı birincide) 
mı münaseıbetile küşat resmi ya- kallı.de glinlcrine mahsus heyecanlı 
pılması k.ararlaştınlan, İstanbu- bir kaynama. içindeydi. Nakil vasıta 
)un ikinci yatı okulu bugün saat !arı saat dokuzdan itibarE'n scferle-
14, 30 da Kartal kaymakamı Ad- rini tatil etmişlerdi. 
nan Akse! tarafından merasimle Vali saat dokuzdan itıbaren tebri-
açılmıştır. kAtı kabule başlamıştı. İstanbul Ko-

Maltepede inşa edilen fenni mutanı. r.ımtaka komutanı, mebus· 
mezbaha ve yine Maltepe ve lar, villiyet ve belediye erkA.nı, şe

Yakacıkta beden terbiyesi teşki4 hir meclisi Azalan, ecnehi konsolos
latının grup resmi küşatları da lar, muhtelif tı>şekkUller mllmessllle· 
ayni günde kaymakam tarafın· ri Dr. Lftt!I Krrdan T.iynret ettller. 
dan icra edilmiştir. Vali saat on birde, refakatinde ls-

Kartalda bir yangın tanbul komutanı Tümgeneral İshak 
Kartal hamamının yanında ar- Avni Akda.ğ ve Parti baı:kanı Reşat 

diye vazifesini gören ufak dük- Mimaroğlu olduğu halde Tnksim 
k.An ora.dan geçmekte olan bir COnıhuriyet meydo.nınn gcldfler .. 
marşandiz lokomotifinin baca· ! '.Merasim tribUnUnUn ve CUmhuri
aındıın çıkan kıvılcımla ate~ al- yet Abidesinin önündeki geniş sahada 

a..qkeı1 kıtalar, izcller, erkek ve kız 
talebeler yE'r almışlardı. Bunlann 
teşkil ettikleri snnarm arkasında on 
binlerce İstanbullu, kendilerine tah· 
sis edilmiş yerlerin istiap haddini bir 
kaç mısli geçen bir kesafetıe toplan 
mışlardı. 

mıştır. 

Halkın gayretile yangın bastı
rılırken Kadrköy ve Pendik itfa
iye grupları da yetişerek yangını 
söndürmüşlerdir. 

Poliste: Vali ve Komutan evveıa. askerleri, 

azimli çocuklarmı avuçları paUayın- Halkevlerinde de konferanslar veril· 
cıya kadar alkışladılar. mlş cumhuriyet idnremizln yUksck 

Sonra diğer krtaların geçı,ı devnm vasıfları tebarüz ettirilmiştir. Şehrin 
etti: Tıbbiyeliler, denlzcller, askerl her tarafı renkli ışıklar ve nur için
liseler, piyadeler, muhabereciler, jan ' de kalmıştı. Camilere mahynlar asıl· 
darmalar, stlvariler, topçular, bindi· mış bUtün resmi ve hususl müesse
rilm~ ve motörize kıtalar, tayyare ııeler, vapurlar elektrik ziyasına gö-
dAfi bataryaları... mUimUştU. 

Merasim halkın coşkun tezahüratı Birçok konferanslar verildi 
arasında saat H te nihayete erdi. Bayram münasebetile şehrin ıııuh-

Gece~leri 
İstanbul halkı dün gece de bayra· 

nu neşe ve sevinç içinde kutlamıştır. 
Bol ışık dalgaları arasında insan ka
labalığı ile dolan sokaklar geçilemez 
hir halde idi. İstanbul cihetinde Sir· 
keclden itlhlU'ea Dhmrurnlu :wı Re,vıı.
zıtta ve Fatihte halk kUmclcr halin· 
de dolaşıyorlardı. Beyoğlundan har
biyeye kadar olan sahada yürümek 
lmktınsız bir ha.le gelmiştir. Halkevle 
rinde tertip edilen eğlenceler gece 
yarısına kadar devam etmiştir. 

telif semtlerine konan halk kilrsU-
lerlnde halk hatipleri tarafından 

cumhuriyet devrinin feyizll neticeleri 
hakkında konferanslar verilmiştir. 

Bu konferanslara yarın da devam e
dilecektir. Halkımız konteranslan 
derin bir allı.ka De dinlemişlerdir. 

Maarif mÜe5$eseleri açıldı 
tstnnbul ve mUlhakatmda yeniden 1 

inşa edilen müesseselerin dUn par
lak bir surette küşat resimleri ya
pılmıştır. Bu meyanda Slllvri, Kar
tal, Yalova ve Çatalcada yapılan on 
bir mektebe ait merasim, kayma • 

Halkevlerinde kamlar, maarif mensupları ve halk 
Yeni açılan Eminönü Halkevinde tarafından yapılmıştır. Hayırlı ve 

saat yirmi birde çalman ıstıkldl şerefli bir gUnde açılan bu irfan mli· 
marşını müteakip dil, tarih ve ede· esseselerinde bayramdan sonra ted· 

sonra talebeleri teftiş ettiler. Doktor biyat komitesi Azalarından Tarık Za- risata ba.'jlanacaktır. 
Lfttfi Kırdar, her önUnden geçtiği 

fer Cilmhuriyet rejiminin yüksek va- Bugün yapılacak küşat resimleri 
kıtaya: sıflarından ve bu devre içinde vUcu-1 Bugün vali öğleden sonra KA.ğıt· 

- Merhaba. asker.. de getirilen feyizli eserlerden b4.his 1 hanede sular idaresine ait ter9ih hn-
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Bütün Dünya 
Birtek Muharebe 

Meydanı 
Yazan: M. H. ZAL 

Ü nsan her günün hadiselerini 
gözden geçirince ilk vardı· 

ğı netice şudur: Bugünkü har'P_~e 
&ayıaız cepheler üzerinde döVU" 
şülüyor. Her bir cep.henin ayrı 
ayrı mevzii ehemmiyeti vardır· 
Her birinden gazetelerde a)'11 

bir başlık altında bahsediliyor· 
Bazısı bugün mühim görünüyor• 
Bazısı yarın daha ziyade göze 
çarpıyor. 

Hadiseleri yanlış muhake~e 
etmekten kurtulmak için bütun 
dünyayı büyük bir harp ıneyda· 
nı saymaktan başka ;are yoktur· 
Florina istikametindeki İtalyan 
tecavüzü bize yakınlığı dolayıi 
sile mühim görünür. Faknt ka1 

ve wnıımi netice bakımınd811 

bununla İngiliz • Alman ha''~ 
düellosu, Mısır hareketleri• 
Fransanın dahili işleri, tü~U 
türlü Ahika müstemlekelerin e 
ve Suriyede iki taraf olan f rllll. 
sızlar arasındaki mücadeleler• 
Çin • Japon harbi, Amerikada· 
ki harp meyillerinin kaynarı111 

ve taşma noktasına yaklaşma11' 
velhasıl hemen her dünya n1c· 
selesi. her memleketin dahili ı~· 
leri arasında sıkı bir münasebet 
vardır. 

Bazan sisler biraz dağılıyor· 
İnsan bütün bu geniş muharebe 
meydanının umwni manzara51· 
nı bir kül halinde görebiliyor· 
Bazan yeni yeni fırtınalar k0 • 

puyor, o zaman ufuk dar1M1• 

yor, görüş sahası kısalıyor, irı· 
sanın gözü bir tek hadi;ıe üze• 
rinde duruyor. 

Eğer Yunan • İtalyan har~.1 

ohu kadar yakından gözümüzU 
işgal etmeseydi herhalde lnsı· 
!iz tayyarelerinin son günlerde: 
ki geniş faaliyeti dikkatimiı1 

celbedecekti. İngiliz hava kuv· 
vetlerinin hızı, teşd:ı<büsü bir· 
denbire şiddetle artmış görünü· 
yor. Almanyada bırçok haVll 
mey<lanlan, birçok askeri he• 
.l.'1.- L-•• .ıl..la~ri,l.•-·• ı..-o/*"-

j """'iliz tayyarelr-ri fena have.dıı 
750 mil yol katederek Skod8 

fabrika:arııı.ı:ı varrr •• ~lll( ve or .. 
sını boınhalamışlardır. Bunıı 
mukabil Alman hava hücumlort 
son bir, iki günde gevşcm~. fa· 
kat İngiliz vapur zayiatı hafta• 
da vasati 5 7, 000 ton derece· 
sinde bulunurken bu hafta yüı 
bin tonu aşmıştır. 

Bakalım. şu kocaman şatranÇ 
tahtasının bundan sonraki hare· 
ketıeri ne olacak, bithnssa 111· 
gilizlerin Yunanistana hazırla: 
dıklarından bahsettikleri bahr1 

yardım ne şekil alacak ••• 

iş Yüzünden Biri Yaralandı - Bal 
kapanı hanında. oturan yorgancı HU 
seyin, iş yilzllnden çı,.kan kavga ne
ticesinde ayni yerde oturan Emrul
ıaıu kama ile muhtelif yerlerinden 
ağır ııurctte yaralamıştır. 

Denize Dtiştu - Dün Kadıköydcn 
köprlly<ı gelmekte olan Moda vapu
ru yolcularından Kemal, ayağı ka
yarak denize düşmüş ise de kurtnrıl
rruştır. 

Diye hitap ediyor ve azimli gö- bir konferans verdi. Konferanstan vuzu ile sıııuıtarağadaki elektrik fab 
ğüslerin çıkardığı tunç sesler ~ ce- sonra ev orkestrllSI bir konser ver- riknsmda yeniden VÜcude getiıilen 
vabı veriyordu: dl. Ve bunu ev temsil kolu tarafın- kazan dairesinin açılma resmini ya- =============:::--

- Sağol.. dan oynanan tlç perdelik Kahraman pacaktır. Bu mUnasebeUe birçok da-

Tramvay Bir Arabacıyı Ezdi -
Kadıköydc Bağdat caddesinden geç
mekte olnn vatman Nazlftn idaresin 
deki 25 numaralı tramvay, arabacr 
HulQslye çarparak ağır surette yara
lamıştır. Yaralı ha.ataneye kaldırıl

mi.şt'ir. 
---o---

Adliyede: 

Te!tişten sonra Abideye çelenkler piyesi takip etti. ~çlerin bu mu- vetıiler saat on beşte otomobillerle 
konuldu. Muhtelif müesseseler ve tc v&ffakıyeti şiddeUıt 8lluşlandı. Diğer KAğıthaneye gideceklerdir. 
şekktlller namına 41'> çelenk getiril- l ~· _ 
miştl. 

Uzun, keskin bir borazan sesini 
müteakip Abidenin önündeki direğe 
bayrak çekilmlye başlandı. Ayni za.

1 
manda bando ıstiklAl marşını çalı

yor, meydanı ve da.ha. ilerideki yolları 
dolduran on binlerce vatandaş bando 
ya refakat ediyordu. 

Saat on bir buçukta geçit resmine 
başlandı. En önde merkez komuta
nı Tuğgeneral Ya.şar Yeniceoğlu ge
çiyor, arkasında komutanlık erkAnı 
geliyordu. Bunu yedek subay okulu 
takip ediyordu. 

Türk ordusunun müstakbel yedek 
subayları takım kolu halinde ve çe
lik adımlarla geçtiler. Geçidi seyre
den halk, Mker doğul~ btr mffietin 

(Arkası var) 

Her Gün Bir 
FIKRA 

Derviş Mehn1edin 
Kavuğu! 

Bektaşlnln biri, dostıarUe bula.ttd" 
ğu zamanlarda ekseriya ka\.'UğUll• 
dizine alır, nuı.Jızun. mahzun etJf' 

reyledtkten ııoııra: 

- Ka\.-uk., ııea benim başıma blf 
it ~.acaksm! 

Dermiş. Arkad&.,tan ba aözıeri 
ne ne demek lstedlğlnJ sordukı;.ıt: 

- Onu bir ben, blr de o bWr. 
Cevabını ve.rirm.lş. 

Yine bir gün, ocak başında. r 
Uı9 karşısmda yAranlle ııolıbet e
derken deni~ cezbe ge.U:r, ba§IO" 
dald kavuğu kapmca: 

- Sen benim başmıa btr 1f ~ 
cağına, bea sen.ln ~ açayıPI• 
Demiş ve oeaktak:I aııe,tn lçlJIO 

atmış. 

Yağlı kaTUk yanarken, ar~ 
lan dervişin yakasım ~· 
-Kavuğu neye ~ attın f tı· 

le söyle! 
- Ben, bUyilk babanu btımeat

Bu kavuk onun imiş, vefatında tıt· 
botuna konmuş. Büyük baball" 
memra kadar ~öturmUş. Detnedtl· 
dikten ııonra bekçinin koltuğUnd• 
yine eve gel~! 

Merhum babam da cbaba :rıt.dl· 
gt\ndın diye başına ~ec;ırm.lş. S.
bam da öltlnclye kadar baŞında tıt· 
f11dı. 

Babamı da. mezara ka<la.r ~ı;ıur· 
dlt. Yine bekçi koıtuıunds C\'fl 

döndU. 
Nasıl oldu bilmem, bir gtin be" 

nim başıma geçti. Ilal \C tavrın· 
dan bana da göz diktiğini nnlJYO!" 
dum. Bunun için o beni götUrt11e
dcn ben onu götürdüm. 

nemı,ıır. f. .,. 
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istilacıların 
Son Kurbanı 
Yunanistan 

1 As K ~;? i I~~ Başvekilimiz Nasıl Bir 
f;~;~~::.H ~~u:~~=~~ İnsandır, Nasıl Çalışır? 

Cog"rafi, Askeri kadar Bulgartstan ve Yugoslavya da dağlarına doğru giden kısmı da bir 
j Yunan - İtalyan harbinin hedefleri ita 1 yan çok mllteaddlt mtıdataa hatları sa-
ktzsadz Malumat ve neticeleri ve vukuatın cereyanını yesinde oyalama harbine e1vertşudir. 

1 pek yakından meraltla. takip ede- Meçve boğazından (Olimpos) a 
hr!3?. nisanındımberi İngiliz ceklerdir. H b• kadar olan dağlarda Tesalya ovasının 
niıtan tisı altında bulunan Yuna- Yalnız Balkanlarda tutuşan bu ar 1 en tabii müdahalelerini temin eyler. 
~ • bu dakikada İtalya ile harbi, şlmdild umumi harbin çerçe- Hulasa bu nuntaka müdafaa için her 

V ~alinde bulunmaktadır. vesi dahl11nde Norveç, Felemenk, tUrlU kolaylıkları gösterir. Yalnız 

Çalışma Dr. Saydam'ın 
Düşünce Tarzına Ait 

Usullerine Ve 
• 
lntıbalarım 

fi lzjyct: Yunanistanın coğra- Belçikadakl harpler gibi asıl maksa- Taarruzun lılla ... nası r .Te Epiros dağlan Lcskovtkten Yanyaya mh . 
\'a..: ı ~ i vı ı v ı Vekillerimizle Cü urıyet htr ~Yeti l~ilterenin Akdeniz da erişmek için yapılmış bir harp kadar şimalden cenuba glttıği için 
cl•t l y bayramı münasebetile bir müla-d~.ı:•a ın_ı inki.,af ettirecek §eki - halinde tel~kl etmek lllım gelir. l.Jedeif.lerı' '/\ Tedı·r .? ve hem de unanlılarm kuvvetlerini 

-..ır ş ,.. n ı ı v ı kat serisi yapmak üzere Anka ~aL·. tına} ve cenup Sporad BugUnkU harbin hususiyetlerinden her taraflı. müsavi olarak ta.ks1m et-

ıc~ıle Cyclade adaları deniz birisi de BUyUk Britanyayı vurabll- '/\ Telz"celerz .. " Te Qlabı"/ı'r.? miyerck bu kısımdıı. zayıf bulunacak raya gittiğim zaman Başvekili· 
tı b 1 V 1 1 V' y il mizi de zjyaret et?negı· · içim pek 

)•tl: ,, akımından çok ehemmi· mek için diğer kOçilk mllletl~ 1•1 hak- !arından anyay& doğru erleyiş 
~'4tCI d nlsb t 1 bil ktl istedi. Fakat bayram arifesindeki itw. ır. Bunlardan Qycladeler larma hürmet edllmlyerek icap etti- YAZAN·. belki e e en kolay o a ece r . 
. ~•111.n ~ · Ud f u it h u sayısız i"lerıi arasında kendisini d11t Sın on iki adalarına kom§U· ı> • zamıı.n onlan bir basamak gibi Emekli Albay Arazı m a aaya m sa cep el • " 

· un} d k l kullanarak çiğnemek ve arazilerinde zun değil, yanlar tablt mlnla ara rahatsız et.miye kıyamadım ve 
ııı~ . ar an en ya ın arının M e C 1 t SA BM AR ı cesaret edemedim. ~ I ~ı. 20 mil kadardır. Akde- hava ve deniz üsleri elde etmektir. dayalı \"e Yunanlılann da mUkemme 
llırı ngılıı üsleri Krbrıa ve Malta- Bununla da kalmıyarak tıpkı Na- muharip bir millet olduğu düşün11- Fakat, bundan evvelki ziyaret. 
Çok de. .Yunanistana mesafeleri poleon harplerinde beşer hukulrn be- Bu şekil hem yıldırım harbine ve lerek Yunanlıların F'inlandalılar gibi lere ait intıbalarımı bir araya ge· 
ı 60 dc~ıkiir. Pireden Kıbrısa yannamesinin zaptcdllen memleket- hem de Norveçte takip edilen usulle- tevkalı\dclikler göstermlye namzet tirerek şu noktalan aydınlatınıya 
~l:Ltnıkfir. Selanik körfezi ile lerde tamım edilmesi gibi mihver re ve nihayet mihverin askeri siste- olduğunu söyliyeblUrlz. çalışacağım: Doktor Saydam na-
' ._.ıdiJc. d devletlerinin yeni ideolojilerinin tat- mine en uygun gelir. Yunan Başvekili, Almanyada yetıc: sıl adamdır, memleket işleri hak-
tııı~d . Ya. yarım a asının cenu_ - 1 ind k _ı •• •• •• d" " ç 1 t"' ak "k f · d blkatma hemen gerilmektedir. Mlh- Ynlnrz Almanların 1100 naklive tny miş ve orıı.nrn harp akndem s C'n ıncıa goruşu ne ır r a ışma u-
•ıa· L ı ı i uzun kör czın enız " " ı ·· ld _ı 

•Cıtlt -..ı ü'h f d 1 ver devletlerinin hıı.rp hedefi, BUyt.ik yares1 ve İtalyanların da hiç olmaz- çıkmış ordu se,·k ve idaresine bihak- su u ne yo acıır? 
\'ltd lııua m·· im ay a arı D k R f "k S d 
l ır Ad . "k d • • . t Britanya İmpııra.torluğunun ortadan sa 500 olsa bir seferde 20 bin kişiyi km vAkı! bir lider olduğunu do. ha- o tor e ı ay am, rasyo-
•ıa',,.,.d· k• rıyatı enızının me - t İt ı 1 d"" ·· .. 1 1 b ' "' kaldırılmasıdır. Bu muazzam hedefe Surlyeye indirmek olmıyacak bir ı.. tırla.mak lAzımdır: Ve nihaye a • ne uşunur, rasyone ç.a ışır ır J.k .L c ı K. orfu adas.ının ıtrat_e_- .., d 1 d f l : '-Tlc ulaşmak için her tUrlU vasıtaların değildir. Esasen Surlyede mukave- ya ordusu bu harpte ilk defa olarak ev et a amı sı atile dünyanın 
'llllld' llUnıyeti ise bılh.assa mu- kullanılması mubah telAkkl edil· met edilmlyccek, bilAkls bu harekete kendisinden çok kUçUk ve henUz ha- herhangi bir yerinde Cfİ az bu-
deıı~· Ege denizi ve prki Ak- mektedlr. intizar edilecektir. zırlığını biUrmemlş bir ordu ile kar- lunur ıbir adamdır. Sandalya 
'fuıı c biT §cbcke t~...Jcil oden s·· ledil§.imi l ktad bag·lılıgwı ve mev:ki kibrı" hı"çbir 

Baıvekil Dr. Refik Saydam aon Hatay seyahatinde memleket 
i,Ierini tetkik ederken 

h .. ıı.n1 adaları ve bunların ltal· Almanya, kestirme yoldan giderek oy 6 z bu umumt mWtıhazıı şı n.şma ır. 
1q • h BUyük Britanya adasının lstiltısına ve tahminlere göre, Yuna.n - İtalyan ltaıya ordusunun ne yapabileceği- zaman başına vurmıyacak bir a· - Yahu, sen fena bir gaf yap- merkezdeki teknik ihtisas sahip-

rct,ct} c~ıne yakınhkları hava a- teşebbüs etti. Fakat dC'niz kontrolü harbinin Alınanlara nazire olacak şe- nl bugünlerdeki harekAtlle anlaşılmış dam varsa odur. Çünkü Doktor tın ve Ba§vekili gücendirdin. Tu- leri tarafından hz.zırlanmalıdır, 
l'tııd erı bakımından kayde §A· ve hava OstünlllğU elde edilmeden kilde çabuk ve ezici bir .şekilde ce- olacaktır. Refik'in gözünde şahsi mevki rizmin matbuatla birleştirilerek memleketin herhar.gi bir yerin-
~cib }unan. sah~~eri ayrıc.a çıkarma yapmak çok zor ve hatta. reyan ettirilmek isteneceği zannolu- Merak edilen şeylerden birisi de değil, memleket için yapılacak Ba~ckalete bağlanması, buna e· de bir memurı.ın ihtısasın icapla-
>'ıı\.a ahir!er içın mükemmel bır mümkün değildir diyen askcrt pren- nuyor. (Po) ordusu ne olacaktır? Hangi iş vardır. Hiçbir zaman hayale hemmryet verildiğine canlı bir rına uyıgun bir ,ek!lde çalışıp ça-
t" L t~kil etmektedir. Yunanis- h ö d ·1 kt' ' n ·x. r me k ) h' b" k ' · J • V d N d' T .. ' 1 d w .. k-"- 1 b"I " 11: siplerin h!lkmUne ram oldu. Fakat Yunan ordusu ve arazinin cep eye g n erı ece ır. ıı<>e - apı maz, ıç ır va ıt ımanını a amettır. e at e ım or e ışına ıgı mura a.ue o una ı me-
icıı ~ra. cihetinden dağlık arazi· tstilA muvaffak olamayınca iş BU- vaziyeti acaba bu sert ve ezici bir rak edilen husus ta kendisi bu ka- kayıbetmez, daima imkanın biraz gelince matbuatın ba§müşaviri lidir. Geriıye zaman iısraflarının 
1ıı.ı 1 

&rettir. Arnavutluk ile hu- d dU 1 1 b a çttrpr" f J ~ · · ı ·· d " f ·1 · · 1 · ı k b " k · ı· · · '"'llltı yük Britanya adasr için tahribe ve muharebe cereyanı vermlye mUsaade ıır şman a ya nız aşın Y- az asını yapmagı o çu ıye tu- aı atı e turızm ış en e sı ı ır te- onune geçme verım ı ve ışın 
~·tı .u Yarıya ve Florina vila- ıı... al BU•"'k B ı h 1 d b l o_L_ · ı l k h 1 .. c krtale dökUldü. İngilizlerin herkesi edecek midir? tşte meselenin dU- mak zorlut;unda k an :r" r · tar. mas a in e u unuyor <JNM"'"ttı- kap arma uy.gun ça ışma a -
~l'ct~1 t~kil etmektedir. Bu vi- hayrete ve grptaya düşüren mtınevl ğüm noktası buradadır. tanya Yunanistana nasıl yardım ede- Umumi Harbin Slhhi dertler; km işini günü gününe görebilmek 
foacı Ctde §İ.mendifer ve büyük btitUnlUkleri mnddt tahribata rağ- Görtıve - SelAnik istikametini kap- bilecektir? bir değildi. Yılmaz sıhhi müca- .....------ meselesi kalır ki, ibunun icapları 
Q-."vıı:{ Yok.tur. Yunanistan, Ar- men hiç te sarsılmadr. Buradan bir Iıyan arazi mUdafaaya çok mtlsait· • Şimdiden katı hUkUmlerde bulun- delelere ihtiyaç vardı. Bu mü· gittikçe fazla gerçekle~yor, da-
Ch... uk bududun.dalti dag·lar .,_ M" ı "-kil d l d D k R f"k' " h · •'L k d" l · ·•qe. neu..;e .....,.mayınca mparatorluk de- tir. Filorinadan sonra cenuba doğru ma.k mevsimsiz olur. Biraz "" ye- ca e e arasın a o tor e ı ın a iyı ve çauu uze mesı ç.are-
lçık nııı olduğu için düşman niz yollarını kesmek ve Inglltereyl arazi adım adım mUda!aayı kolay- Ilın. Htıdlsatm in~ bir ook zul- adı kulaklarda yer etmiye baş- leri de dü~nülüyor ve aranılı-
1i;.c/ra~ide harp etmek mecbu- adalarında boğmak pl~nı daha ca- laştmr Fllorina denince Balkan har- metleri ortadan kaldıracak, hakikati ladı. istiklal mücadelesinde Dok- yor. 

)\ llıde kalacaktır. zip göründü. İtalya harbe girince binde bu rnmtakada ve Manastır meydana çıkaracaktır. Yalnrz .şura- tor Rcfik'i ilk günden başlıya· B~ekıil berrak dimağile va-
llc P.~ra. ordusu: 1938 cetvelleri- Akdenize hAkim ve bu denizin Atlan- mtldataasmda kahramanlıkla muha- smı kaydetmek l&.znndtr ki. llk mu- rak hemen hemen fasılasız su- ziyeti pek iyi tahlil etm;ş v~ ih-
Gç fıOtc, Yunan kara kuvveti on tlğe ve Hint denizine çrkıı.n kapıla- rebe eden mensup buhınduğum 15fn- harebe kurbanının (Patras)m sivil rette sthhiyenin başında gördük. tısas kontrolüne olan ihtiyaçla 
tır. :alık 4 kolordudan ibaret- rma sahip olmak emeli siyasetlnln el fırkanın kahraman ııubay, erlerini halkından verilmesi Şövalersin bir Sıhhyeıniz Tobwn Halinde İken lüzumsuz: ve manasız ölü usul-
d11, ~nların merkezleri ıunlar- eısasmı teşkil etmesinden bu deniz ve şehitlerini hürmetle yMederim. Roma kahramanlığı eseri olarak gö- 1922 de kendisini, Hacı Bay- 1eri birihirinden ayırmıştı. 
tj k Bırınci kolordu: Atina; ikin· de tngııtereye darbe vurmak vazife- Görüce ile F'ilorlna bir dağ B11silesi- rtllebilmekten uzaktır. ram camiinin arkasında bir kaç ) Dedim ki: 
~il · 01°rclu Urisa; üçüncü kcnor- ı,inl de İtalya benimsedi. Şimdilik Al- odalık bir evden ibaret olan Sıh- - Tamamile hakkınız var. 
~· Scllnik; dördüncü kolordu: manya Tunanın ve Savanın şimalinde • • hiye Vekaletinde tanıdım. Plan- Benim demek istediğim o:.u: lh-

~r~"~a. Yunaniatanda bu on üç kaldı; ve Romanyayı eline geçirmek- lng·ııte reye Hava Bru" ksel, Lı·yej lı ve verimli çalışmıya nümune tısasa saygı kayıtlarında; ayrıl-
~l an bll§ka bir de süvari fır- le Karadenlze çıkmış gerek şarka, olarak hazırladığı tohumlar, ;me- mamak §artile her dairenin şefi 
ıııJ. 't'ıt.rdır. Son zamanlarda bir ve gerekse cenubu şarkiye karşı tca- T · A rak ve alaka uyandıracak bir ~e- kendi işlerine ait mesuliyet.i doğ-
ııı11/nclj askeri te§kilat da yapıl- bında derhal harekete geçebilecek aarruzu ve nvers kilde idi. Seneden seneye Sıhhi- rudan doğruya alsa ve tam bız-
~ıı ;1• Sefer'ber halde Yunanis- rntıhim bir Us temin etmiş ve ayni ye Vekaletine uğnyarak tohum- la çalışsa daha iyi verim alın· 
~-h"~O.ooo den fazla asker top- zamanda Yugoslavyayı da kısmen o e va m E d ·ı y o r 8 o m b a 1 a n d 1 ların nasıl filiz.endiğini, dal bu· maz mı? Mesela İstatistik Umum 

t, 
1 ~ek bir vaziyettedir. şarktan sarmış bulundu. dnık salıverdiğini gördüm. Sevgi Müdürünün sayım hazırlıklarını 

1 k ~ Jc.uvveu: Yunanuıı.anın VlGh.Y lrlllrl\m .. tı .. ı ..... fhv .. ,. ,.,.vıet- ve bilgi ile büyütülen bir fidanın nasıl yaptığııu yakından gördüm. 
'lr ru ... aıörü, (diğerini İtalyan- lcrlle anlaşmasr mihver devletlerine Londrada ç·zkan Bir Hafta da günden güne büyüdüğünü takip l~ıne tama mile sahip ve hakim 
dctttcçcnlerde batırmı§lardı) 21 ve bilhassa Akdenlzde bUyük kolay- V ı 39 Al etmek cidden bir zevkti. Doktor bir adamdır. Neden usullerin 
" i .. t~er Ve ..... rpı·tosu, do••rt ma- lıklar ve faydalar bahşetti, ı angın/ar man R f"k'" . . l - ·1 • .. , ..... e ı ın ıyı ça ıştıgını gören me- vası iğine ve dar mürakabelerine 
... 'rd ~Clllisi ve altı tahtelbahiri Yalnız BUy(lk Britanya menfaat- sön d Ü r Ü l d Ü Tayyaresi Düşürüldü buslar: Baıvddl Dr. Refik Saydam ;htiyacı olsun? Serbest çalışma-
L ,..,.•r. Bunlardan Averof büyük lerinin teka.BUf ettiği ~k1 Akdeniz- s· dah k k 
''il... İn d 1 k troıu u k et bil L<ndra. 29 (A.A.) _ lngillz bom- - ıze a 90 para vere· g·in Süreyyanın kıymeti bilindı sına im an verilirse elbette ve-
t~" l ıtcınisı· 191 o da İtalyada de gtliz en z on n yo - Londra, 29 (A.A.) - Resmen - r D h b k k d' . k 1 
" .. ı Fr n 1 .. x. ö t ini 1 bardıman tayyareleri Alm ınya ve ım. a a ça u iş çı arın, ı- ve turizm idaresinde kalması te- rımi Ç.O 0 ur. t"ılrnlll· ••·- da 192 7 de yenı·ı~ .. - mek için anf!a e an aşmrya r-- dirildiğine g re pazar es sa rya 1 d 
.. -y,><& ...,, k ı bil•·"'· '""'nl altmdaki arazi Uz,.rine yeniden yor ar '· mine çalıcııldı. Fakat kendis·ı. Ti- Başvekil: "·tı 11 Ve en son t· ...ı. 1·zatla kuv- men ortada mevcut a an ,....,. bağlıyan gece düşmanın bir bombar- Y<> D lct R fik ,, 

1 ~ tn(f· .
1 

ecn m!nialar vardr. dıman tayyaresi tahrip edllmiftir. nkıThıı.r yapmışlardır. 0 or e . • şöyle cevap ve- cııret Vekaletinde teklif edilen - fyi söyledin, dedi. lstatis-
,3 S ırı ıniştir 9450 tonluk ve h h bild' riyordu: bı"r mu"" fettı'•lı'k v-1~fesın· ı' terc.ı"h 
ı~ · ...... 1 • Grazzt0 ni'nin lekenderiye deniz 011 ....... anm hava faallyeti birkaç Hava Nezaretinin bu ı:.a a ır- ... i:JL1 tik Umum Mu"du'"rlu'"gwu·· Ba,.veka· 
ıs; 4 '"

1 süratindedir. 2 3 santim- •• ""'" - Milletin parasını gösteri§ etti. " -
!o"•·' 19 luk 8, 7,5 luk on altı üı:ısünü zaptetmesi ve SUveyş kana- mmtakaya yapılmış iııe de htlcumları digine göre, İngiliz tay~;areıeı·i gerek için israf edemem. Ancak elim- Cevap verdim·. lete tabidir. Fakat umum müdü-
ı_ "" v d ımı ele geçirmesi ihtimali katı ve na bilhassa Londra mmtakasma ve Alm<ııyada askert hedefl?ro? gerek&e ·· 1 ed 
'ltı d ar ır. Ayrıca tayyare top- emin olp.rak Umlt vermedi. Böyle ol- orta 1ngtltereye teveccllh etmlftlr. 1U~man işgali altındald ar ı·,\de bu- deki adama, vasıtaya, ve teşki; - Ben o yazıyı yazarken, iç ru ay arca gi:irm im. Çünkü her 
lo"l>it a Vardır. 450 santimlik. 4 masaydr YuıuuıiBtana durup durur- Hava nezaretinin bildirdiğine göre h•r an limanlara ve hava m"ydanları- !at imkanına göre faydalı suret- turizm işine ve memlekete fay- i~ni tam icap ettiği gibi başar
llı~tir~ kovanı ile de tec:hiz edil- ken ııaldmnak ta hem mtınasız ve taarruzlar karanlık bastıktan biraz na muvaffakıyetli taarruzlar yapmı~ te kullanaıbilcceğim kadarını a- dalı olmaktan ba~ka düşüncem ma!kta olduğunu iptidadan bili-

l'ol'pit hem ıuzumsuz olurdu. sonra başlamıştır. Gece yarısına doğ !ardır. lırım. Fazlasını vakitsiz surette yoktu. Evet, bazı noktalarda al- rim. 
~.oııı· ti" ?lardan 400 ton.luk Sfen- A!rikada ulhoanJ!acak bir muvaf- ru taarruzların "iddeti hafiflemi" ise Brüksel, 29 (A.A.) - SW~'ni bil- israfa razı değilim, danmışım. Fakat gaıeteciliğin l Ba,.vekı"l. 'L •• .. b. d l 'I 
L p 1929 d d ö• y Y R d uh . l . .. ,.. ın ou sozune ır e ı 
il~ cd· ı a yenı en tec· fakıyetsizllk ise elde edilen bütün de hUcumlar sabahm ilk saatlerine dirly< r: omanya an m acır ge me- çalışma §eklıne gore ara ııra al- 1 r· ok S 
250 ılıniş, süratleri 28 mil olan 1 zaterleri söndtlrecek Ye neticeleri çok kadar devam etmiştir. İngiliz tayyarecileri Belçika üzerine si İ§İ çıkınca herk.es bu işi Sıhhiye danmamanın imkanı yoktur. Ba§ aramıya uzum Y tur. ayımın 
~~~ht tonluk torpitolar birinci ağır olacaktı. • Londra mm takasında bazr dUkktın V'l bilhassa Licge, An\'er.1 ve BrUlC- Vekaletine yüklemekte ısrar etti. vekil, iyi niydi daima ayırmağı ~·apıll§ tarzındakıi hız ve teşeb-
4ee.. arhi sonunda Avusturya ışı yUzde yüz emniyetle başarmak ıar, evler vesair binalar hasara uğ'ra ı;el c'varmda halkla mesk"tn merke7.· Fakat Doktor Refik, muhacirle- 'bilir ve hataları buna bağışlar. büs buna canlı bir alamettir. 

llı~ti .fJatandan Yunanistana geç- için hem daha kolay ve hem de daha mıştır. Yangınlar dıt çıkmış ise de lere Jra.rşı gece bombar1r n:ı.ıılarına rin buraya ölmek için değil, ya- Sonradan haber aldım ki, ya· Zaten Ankarayı bu defa.ki ziya
~?pj~· 15 5 fer tonluk dört hafif emin başka yollardan gidilmek ınzu- stlratle ~öndUrtılmUı, ve yayılmalıın- tekr:ır bıışlamı~la.rdrr. Val Saint I.ıı.m şamak için gelmesi lazım gel ece- z:ı.~ 5:~.ınca Matbuat Umum Mü- retimde bu bakımdan çok ümit 
A.q_0~

0 25 §er mil süratindedir. I mu hissolundu. na meydan verilmemiştir. Alınan ra· bert de Uç kişi ölmUı:ı ve birçok kişi ğini ileri sürdü ve üzerine ancak durlugu, yanlış noktalar hakkın- .. b ' .d. • d "· lA 
llo"l>i~ İeperax, Leon ve Panter Mısır cephesinde İngiliz kuvvetle- porlardan birkaç ölU ve yaralı oldu- ~ar:ı.'anmıştır. Saint Nirolas Wacr;'- başarmıya imkan olacak iskan da bir izahname hazırlıyarak vencı ır gı ışın ıger a amet-
tı!ııı:ı 'ı' ları 1000 - 1200 tonluk I ri ayınnıya ve hiç olmazsa gelecek ğu anlaşılmaktadır. de rMl ahaliden beş !d'i ölmtişttlr. işi aldı . Başvekile gÖştermiş, Fakat Dok- !erini gördüm. Nafıa Vekili Ge-
bıtaı Unanistanın en büyük tor- takviye kuvvetlerini başka yerlere orta Ingilterede bir Ş<'hrin UstUne ı".ılen: .rın ikisi iki yaşında çocuklar- Doktor Refik, Ba~\·ekalete tor Refik Saydam, bunun neşrine neral Ali Fuat Cebcsoy, eon ko-
llı.Jd~rındandır ve eüratleri 32 şer sevketmiye mecbur etmek suretile birçok yangın bombaları atılmış ve dır. Brlikselde birçok eı·lı>r yılul- geldikten sonra çalışma tarzını lüzum görmemiş ve şu sözleri nuşmamız esnasında «Me.mlcke
lokıır 19 2 3 de modern şekillere Grazziani'nin tasavvur halindeki ta- b~lhassa dUkkAnlRrda bl>"Çok yangm mıştır. Zayiat yoktur. yeni vazifesine intıbak ettirme- ~ylemiş: tin mukadderatının teknik ihtı-

\' tnu§lardır. arruzunu kolaylaı:ıtırmak için Mısı- ıar çıkmıştrr. Bütün bu yangınlar Londra, 29 (A.A.) - ~6 Te~rinlev nin yolunu derhal bulmuştur. - Bu yazı iyi niyetle yazıl- sas bakımından mürakabesi> sö-
1111...,_. ~neuı1 . lılar torpito cihetinden ra şarktan da hUcum etmek !steni!- söndUrUlmUş veya slrnyetlerine mey- vel gece yarısı biten hafta içinde, tn Gazeteleri onun kadar dikkatle mıştır. Yanlı§larını iyi niyete ba- ı z·· •. f . B .. 

1 
k 

~r t et ıdir. Akdenizde )talyan- di ki, ilk basamak olarnk Yunanis- dan verilmemiştir. ÖlU ve ) aralı rnlk gilteree Uzerinde yapılan hava mu- takip eden azdır. Konuşmakta ğışlamak lazımdır. unu sar ettı. u soz mem e et
dı~ı ?~Pito cihetinden zengin ol- tana saldrrıldr. ÇllnkU Fransızlnnn tarı çok değildir. harebelerlnde Almanların tayyare vazife bakımından fayda olan Bu hadiseden sonra Başveki- teki inkipfın yeni babına başlık 
llıc.i'Çın, Yunanistanın haıha gir- muvafakatlle Suriyede hareket mU- Bundan başka dUsman billı:uısa zayiatı 39 ti bulmuştur. Bunların en herkesi görmiye vakit bulur. lm- li ilk ziyaretimde dedim ki: olmıya layıktır. Her vekalette 
l~li halynnların bu faikıyetini saadesl ve Usler tedariki imk!nlan tn,:;-ilterenin cenubu şarkt ve şimali az sekizi gece d\i şUrülmUştUr. DUştl- za işlerini saat gibi vaktinde çı- _ Bir kusurumu itiraf ede- bu istikamette çalı§l'lla isı-idatla-

" •arsacaktır. elde edilmiş olacağına hUkmetmek şarklsinde faaliyet göstermiştir. Ge- ruımu~ veya hasara uğratılmış ol- karır. Sonra günün ihtiyaçlarına yim: Turizm hakkında bir yazı rı beürmicıtir. 
r ~n uı eli tak ı da gerekse bomb ması muhtemel bulune.nla.r bu raka- ·· ·· f b ı · ı ,.. lllıı~. aniıtanın en yeni torpito zun g yor. rek bu mm a ar ar gore en on sa ta u unan ış er yazmıştım. Bu yazıda hatalarım Yazımı hitinnezdcn evvel Ba" 

~a tıpJeri 1930 _ 32 de ltalyada Surlyeye gitmek için iki yol hatı- dım<n edilen diğer mtr.takn'ıırdP. kur ma dnhil değildir. Ayni hafta içinde hangileri ise bunlarla yakından var. v 

~'rhl tdilrniş olan 1330 tonluk rn gelir: Birisi Sel~nikten Çanıı.kka- baı1ların adedi azdır. İngiliz zayiatı ıs tayyare \'e dokuz teması muhafaza eder, işlerin ta- - Buna dair bir izahname ha- vekilimizden özür dileyeceğim. 
Qir, ~rdır. Süratleri 40 ar mil- le üzerinden ve TUrkiyeden geçilerek pilottur. alluk ettiği vekaletlere gider, o- zırlatmışlardı. Neşrine luzum gör Hus~i b-iı- konuşma esnasında 
lo qcr b" · · 12 · !"k gidilen yoldur ki, bu istikametin in- ispanya Harbiye --<> rada dairenin kendi havası için· medim. Bunu sana anlatmadılar söylediği sözleri iznini sormadan 
,_Plıır·ı ırının §Cr santım ı tihabı ııiyast karJRlklıklara ve askert y Gem·ııer·ıne Fransız d . h l 1 1 
"'~a 1 c dörder santimlik üçer y Nazırı Kanarya un .. n e günün mü im İş eri e meşgu mı? burada tekrar ettim. Fakat bu 
t re d f' 1 K d zorluklara, uzunluğıı dolayıslle bU- G' olur. - Anlattılar, fakat ben ken-
l'l ile Lt a ı top arı, un uryo- yUk ikmal gtiçltlklerine katlanmayı G" . L"ımanlarına ıtmemelerı' t sözler, hükumetin ruhunu aydın-
~i d l"l>xlro'nun kırkar mayin- icap ettirir. Adalarma ıltı ç Turizm Münakaşası dim ilk fırsatta bu yanlışları ga- latzmya hizmet için bunların 

ı~t 6 c Vardır. Ayrıca her birin- İkinci Yol iBe Yunanlstanı 1,, ... aı, Emri Verildi Birkaç hafta evvel turizm hak zetede kendim izah edeceğim. 
ı"ııllıJar torpito kovanı da bu- Akdenize men ~ ~ adanm Y& ao- Madrit, 29 (A.A.) - D. N. B. kında bir yazı yazmıştım. Mern- ' Ba,kalarını tenkit iddiasında bu- netrini Başveklimizin hoş göre-

~11aUtc tadır. Bunlara geçen sene nuncusunu da ele geçirmek ve bu N= ~=o~~::.:~. ::::: yo~nd~:·g!:e ~~~~ ;0:1~:::~: :~:: lekette iç turizmin birdenbire l lunan ıbir gazeteci, kendi kendini ceğine ve kusurumu yine iyi ni-
~ !\.. rede yaptırılan kırkar mil- suretle şarkı Akdenlzdekl askert va- adalan ile Rio de Oro İspanyol mUs- ğıdaki talimatı vc..-:miştir: nasıl inkişaf ettığini ve taştığını tenkit etmeyi ve ku~runu itiraf yetime bağışhyaeağma §Üphem 
'lcr~l Corc ve Kraliçe Olga zlyeti kendi lehlerine kuvvetıeştır- temıekesinde Juby bumunu teftiş et- Hiçbıı Yunan ~·ır..lsl Fransaya ve Bursada görmüştüm. Haftalarca etımıeyi de bilmelidir. yok.tur. 
dt u,tırıdcki büyük mubripleri mek ?e hava yolu ile Stıriyeye atla- mek üzere banket etttğtnt bildir- Frnnsız mUstemleke llmanlarrna. ....ıt- otellerde yer bulamıyan insnnlar Verimli Çalışma Usulleri 
1 lı ·: 't'e edebiliriz. mak tarzıdır. 6

• vardı. Nikbinlig· e kapılıp ta bel- Bundan sonra umumi hayatta 
ıı <iti aab mektedir. miyecektır. 
dı: ta . il muhafaza, bir sarnıç. ki bir yer bulurum ümidile Bur- ölü usuiler yerine, işlerin icabı-

t "a ~ır ve bir mektep gemisi saya gidip kahvelerde ve hamam nın hakim olması, zaman israf-
J.i r ır. ŞEKER BAYBAMINDA NEFiS BtB TOBK FlLMt GORECEKSt!'lı"tZ. larda geceyi geçirenlere tesadüf !arının önüne geçilmesi, verimli 

1~riıı. ll't'a kuvvetleri: 1938 cetvel- etmi:tim. Bir memlekette iç tu- surette çalışılması, halka :ıit iş-
1\~:re({?re, Yunanistanın 120 A' KASYA PALAS rizmin bu şekilde inkişafı aranıp !erin gününde görülebilmcs: hah-
~ ao 81 Vardır. Fakat Yunanis- ta bulunmayacak bir nimet. •• He- sini açtım. 
~o~ eh &enelerde tayyareciliğine men kaleme sarıldım ve sordum: Doktor Saydam dedi ki: 
t &kiki Ctnnıiyet vermi§tir. Tabii Dayanılmaz derecede Komik sahnelerle dolu HARİKULADE Komedi. Baş Rollerde: cNedcn bu nimetin kıymeti an - Bu bahislere dair yaıdığın 
ltlıtıakt!~~r.are miktarı gizli tu- R A z 1 M - v A s r i c A H i D E l laşılmıyor? Neden turizmin İn- yazıları okudum. Fakat bu me-

kişafına devamlı bir şekild.e aıC selelerdc iki noktayı biribirinden 
~bım Sevinç Akmçağ Sait - Perihan - Necdet - Karakaş - Elefteriya - Refik - Kadri ka gösterilmiyor? Neden bu işi ayırmak liizr~ır. Bunların biri 
~ - • senelerdenberi benimseyen ve herhangi bir memurun ç.'llı§ma 

'tlı IZrn ufacık bir p&r~'lllU 1 Yarın 1 p E Kve SARAY Sinema ieniş tecrübe ~ahibi olan Vedat 
1 tarzının teknik ihtısas bakımından 

~ gençlik l~lo ayırmak, bun- 1 A I Nedim Tör ve Süreyyanın turizm- kayıt ve inıibat altında bulun-
" ıı~a r.e\·ı:ı; btr ,·ataıı vatlfe- . ] kşam armda le alakn ve teması kesildi.> masıdır. Usulden kurtulalım di-

tllnuıcb".ur mi! 1 Bu ;-ı·ım Ba ramda •• z Mı· R v ... E E L R A M R A Sı'nemasın"a Bu yazıdan •onra Ankaraya ye keyfi, ö lçusüz, inzibatsız ça· 
ı D ıı I gittiğim zaman bazı dostlarım lııımalarn tahammül edilemez. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ banadediluhl: 1 H~ ~~ p~n ve ç~~ma uru 

A. E. Y. 

BIJllı MWet 
Biçtik Millet 

Milletlerin büyüklüğü .kü
çüklüğü işgal ettikleri toprağın 
genişliği ve nüfusunun sayısı 
ile ölçülmez. 

Eserleri; sulha, imıanlığa, vic 
dana ve haysiyete uygun ha
reketlerile öl~ülür. 

ltalyan tehdidi önünde is
tiklal ve hürriyetini r::!Üdafaıı 
için silaha sarılan Yunar>~tan 
bunun canlı bir misalidir. 



4 ___, ao .10.940 

işlerinde inkişaf lktısatVek81etinin Bir Senelik Faaliyetleri, 
.,,ıu··nak l At l l · c ·· h . t. 17 . . Sanayi ve Maden Sistemimizde inkişaflar 

Münakalat 
ıv.ıı a a ş erı um urıge ın ıncı. . 

Y. / d ~ • ı · ZJ l l T/ • ikinci Kağıt Fabrikası Açılıyor, Karabük işliyor 
l ln a erım l nam e er .n..agdettı Petrol Araştırmalarının Mes'ut Neticesi 

7371 Kilometreyi Bulan De\let Demiryollarında Geçen 
İk tısadi ıstiklal mefhumu, mil

li iktısat ı: ihniyeti gibi, lktısal ve
kaleti teşkilatı gibi milli bünyemi 
ze ta;mamen Cümhuriyetin •!ser 
olarak doğmuş bu :unmaktadır 
Şimdi milli sanayi işlerile ma ·~eıı 
cilik işleri ve İş kanununun l<ıl· 
bikatile alakalı. yani iş hayatının 
tanzimine ait hizmetler lk.tısat 

Yolcu 
26,329,520 Seneden Yüzde 12.3 Fazlasile 

Taşındı Ve 13,278,964 Lira Hasılat Elde Edildi 
Miınakalat ışleri Cümhuriye· 

tın 1 7 ınci yılında kayde ayan 
verimli ve tatmin edıci hamleler 
kaydetmiştir. Münakalat V cka· 
Jetinin geniş t«:Şkilatı içinde yer 
almış olan muhtelif müesse:oıelerin 
bır yıllık muvaffakıyetli başarı· 
!arını aşağıya hulasaten zikredi. 
yoruz: 

Demiryollan: 

rmın iıçcr kanallı ve Bursa • İs- mayı da tahtı imkana alınış Vekaletinin esas ı§lİgal mevzuln-
tanbul, Burııa - Eskişehir, Ada- bulunmaktadır. rını teşk il ederler. Yine, bu çcr-
na • Ka)"'eri devrelerinin birer çeve dahilinde olarak milli sana-
kanallı kuranportör cihazlarile Tamirat Atölyeleri: yii ve madenciliği koruma bakı-
tt-ksır ve tevsii için muktazi ci· mından gümrük siyasetimiz ı n 
hazlarla Adana, Mersin, Afyon, 3 - Devlet limanları işletme himaye esasları sanayi faa liyet 
Balıkesir, Bursa, Çekirge, İzmit, bünyesine dahil olan bilumum kontrolü, devlet sanayi ve ma· 
Zonguldak, Kvzlu, Kayseri ve teşekküllerin tamir ve İnşa ihti- den planlarının ihzar ve tatbiı<i 
Adapazarında şehir telefon ko· yaçlarını temin edecek vüsat ve ve maden arama işleri keza İktı
nu malan için otonıatik ~antral- kabiliyette Haliçte yeni atölye- sat V cıkaletinin faaliyet mevzu-
ler ve lstanbul şehirler arası le· ler tesis edilmiştir. ları arasındadır. 

--,- sisatının tevsii ile lstanbu] - Be- Ayvalık Boğazının Tathiri Sanayi ve maden ışlerinı tan-
Devlet Demiryolları tarifele --- · d k ı 

' yoğlu fehir santrallerinde mevcut zrm e en mer ezi kredi ve iş et- hazilli Buma Fabrikasının dahilinden bir oörünift cinin yurdumuzun umumi faali- 1 • 
sürşarıın izalesine muktazi cihaz 1 4-Vapurlarımızın kısa bir yol me müessese eri Sümer Bank ve , 

yetıne hadım olacak şekillerde sipariş edilmiştrr. lstanbul ve Be- dan selametle seyrini temine ma- Eti Banktır. ' rikası 19 38 şu on tında ~letmiye 
1 

lah ve tadillerine bu yıl içinde yoğlu santraller i mıntakalarında tuf bir tedbir olarak Ayvalık Sümer Banka Bağlı Devlet Sana· a~.ılm~~tır. 1.?· 34o iğ ve 6690 _bü-
eden demir ve çelik sanııY1 

artık Türikyede de bir ınet~ 
doğmuştur. devam edılmi.:tir. Bunun neticesi k • M · 1 li kum ıgle mucehhez olan fabnka " icap eden semtlerde şebe ede Boğazının tarama tahliyesi yapıl- Yl iıessese eri Faa 'yeti .. :. .. ... · 

olarak yeni yolcu ve eşya tarife- lazım gelen tevsıat ta yapılmak· j mıştır. Büyük bir dünya sarsıntısına 1 mız memleket yunlu endustruının Karabük demir ve çelik}' 
rikaları Divriği demir daS 
demir cevherini işliyerek çalıŞıf 
Şimdi şimali Anadolunun ~t'fff 
ce o kadar hücra sayılan bıt 
disinde kurulan ve her gürı ~ 
tihsali biraz daha genioliyen 
metalurji grupu tam kap~it~ 
işleme devresfoe vardığı za~ 
yılda 400 bin ton demir ce 
rile 400 bin ton maden köııı~ 
işliyecek ve memlekete yıl~ , 
milyon lira ile 20 milyon lır• 
rasında muazzam bir istihsal h•' 
mi verecektir. 

!erile demiryolu tenziliıtından is· tadır. s·ı· 'd Rıh t Türkiye ilk defa olarak müsta- yün ipliği ihtiyacın ı karşılıyacak-
tıfade ctmiyen hiÇbir mıntaka bı· ı ıvrı e hm npab: k'I b' il k il tır 

Bunlardan maada Bursa, Mer- ı ır mi i i tısat, yani mi i · . . rnkılmamıştır. Malzeme fiyatla- f 1 Bursa Merınos Fabnkasının 
sin ve Zonguldak telefon şebeke. j men aat ere göre kurulmuı ve . . rının biıttin dünyada yükseldiği 5 - şletme bünyemize bağ· I b l Faalıyetı 
!erinin kur .. unlu kablolarla yeni· l k l b ayar anmış ir sanayi, mi li ma· . . . . ve bazı maddelerin istihlak sa- ... anmış is e eler meyanında u· d 19 39 sene"ınd 1975 ışçı le 
den tesisi için de ihzaratta bulu- encHik ve bunun icabı olan di- · e 1 

halarından çckildiğı halde tarife- nulmaktadır . lunan Silivride bir rıhtım in,aa- gv er milli te~"ilatla I d h'l l- 1. 392. 360 kilo Merinos ipliği 
1 d 1 k 1 · ı t b 1 t B't k .. j'A r a a ı 0 ş· d'l 'k b' d k d' er e evve ce eşya ıymet en e ına aş anmış ır. ı me uzere- makta ve bu sarsıntının bütün yapmıştır. ım ı ı ır e en ır 
mütenasiben yapılmış olan ten· Münakalat Vekili Ali Çetinkaya 1 340 biitçcsile alınan salahi- dir. "iddetine ve ı'htimaller' ragv _ ihzar atölyesi kurulmasına ka-

l• ,L 'k ' d d 'l · yete müstt"niden lstanbul telefon ... ıne ·ı · · H ] ki k zı atın tafoı ıne evam e 1 mış- ihtiyaca cevap verecek büyu'·k- Rıhtım Vinçlerinin Teçhi%i: men bunları korumak 'nki af t- 1 rar ven mıştır. azır 1 ar te em. 
B · D 1 D · il tesisatının tevsii ve ıslahı için de • 1 !l e "l k .. d ' tır. ugun ev t-t emıryo arı lükte bir ınotör tamirhanesi ku- l 4 76 000 1 1 l , tirmek, memleketimizin ilk mu etme .. uzere 1~,' •• 73 7 I kilometreyi bulmu tur. rulmuştur. Bir çok lokomotif de- · ' ira ık tahsisat ayrı - 6 - Tahmil ve tahliye işleri· defa karşıla§tığı bir miUi vazife b) Sellüloz Endwt.riaı: 

19 38 mali senesinde Devlet De- 1 d f b . . mış olup bu para ile lstanbul ve nin kolay, ucu;ı ve çabuk yapıl- teskil etmektedir. a) 19 34 ağustosunda lzmitte 
il b k · d kl d'l po arın a su tas ıye ara1 tesı- Beyogvlu santrallerinin hacimleri • 

mıryo arı şe e ·esın e na e. 
1 

en satı yaptlmıştır. Lüzumlu eleman. 6 b ' b ı · v . d'I masına matuf tedbirler meyanın- Sanayi programlarının tatbik temeli atılımış olan birinci kağıt 
.l3.402.l34 yokuya ve temın e- ların yetiştirilmesi yolunda gerek l fr ın \ on~~ged th:t t' ı t-k da olmak ve pek yakında faali- ve tahakkukuna devam edilmek· ve karton fabrikası 1936 da iş· 
dılen I 1. 1 30.085 lira lcısılata mu li tedbirlerden olmak üzere Es· ~~- ~c gere ~e ır a 

1
1 1

' gere yete geçmek üzere, üç büyük 1 te ve devlet fabrikaları istihsalfı- ı .. ım;v,. acılmıştır. Senede muay· 
kaJ:>il son senede yüzde 12,5 faz- j k~ehirdc iki ayhk ateşçi, maki- la+ı ır .e~ a~ası. 0~~şma 8ı:1~T I ıs· vincin rıhtımlar üzerine kurul- tı artmaktadır. Aşağıdaki rakkam 

Şeker sanayiimiz de ıneıtl11 

niyet verici §artlar altında çJ 
maktadır. Bir taraftan istıh"' 
arttırılmasına, diğer taraftan .. 

lasıle 26.329,520 yoku taşın- 1 nist ve baıı mal..-inist kursları a- ~· ıçın e J~n sıy~nh ·aıd'lo ak ması amelıyesine devam edilmek j lar bu hususta bazı fikirler vere• 
mış ve yüzde 19, 3 fazlasile ~e çdmıştır. tecet~I vel~ev~ı ive ıh~ .a el ıf me tedir. bilecek mahiyettedir. 
1 3 2 78 964 lira hiMılat dde edtl· p t Tel f Telef l,Ierin- sur t e ... anuu şe u te e onu· l 
ıni;tir .. 19 38 mali senesinde taııı- os 

8
' grd-~-: f k' fon 

1 

nun gelecek seneler ihtiyacı ve ! ukarda. söz gel!şi edilen iş: a) Meıuucat Endüstrisi: 
nan 3.640.090 ticari ton ve te- Cl\I n 1'8 abone talepleri geniş ölçüde te- lerın umumı kıymetı takrtben ikı 
ınin edilen 2 3.820.298 !ıra ha· P03ta Faaliyeti: ınin olunacaktır. buçuk milyon liraya baliğ ol· ı Sümer Bankın, Sanayi ve Ma· 
sıla ta mukabil 19 39 senesinde \ maktadır. adin Bankasından 3 bin iğle de-
yüzde 18 fazlasile 4. 315.7 4 7 ton 3650 sayılı kanunla adli ev- ı Devlet Hava Yolları Yüksek Ticaret Deniz Mektebi vir aldığı Bakırköy Bez fabrika· 
esya taşınmış ve yüzde 21 faz· rakın P. T. T. idaresi va!'<ıtasile G " d .. b" " k kk' ı Ticaret filolarımıza kaptan ve sı, tevsi edilmio. 9496 iğ ve 280 
1 9 86 h l 1 ehi .• · · k b ı· · d 1 'I k" un en gune uyu . tera. ' / k' · · · "k k d · t ~'-1 1934 d f ı· cısıle 2 .052.8 lira ası at e - ı kı~ın~~ ·a u u o ayısı c ·oy v~ inkişafa mazhar olan bu ida· ~a ınıst yetışt~ren y~ se enız ezgım a . . pmayıskın1 a . aa ı-
de cdılmiştir. Devlet Demiryolla- ve oy)uye yaklaşmayı ötedenbe. • · . .. .. d ed" . tıcnret mcktebı de günden güne yete geç.mıştır. amu u pıyasa-

. k d ' , b ' ·c b 1 . re, .esısı gunun en v ı sene gı· b' 'h . l . . I . .. . f b . 
rının 19 38 mali yılındaki umu- r1 ı ~dn ısınke,. ır vazı e

1 
v ı mıııh o

1
- bı az hır zaman geç:iği hald~ mu ar tan _ ır ıd tıyekacı J;ıhyıki e tatının 

1 

skının g1e8nıbş .en:~s~1Auze~ı1ne a.drı-
mi hasılatı 38. 288.941 ve 939 an ı are, ·oy postacı ıgının a - , a:ur milletle i t Tk &l • J ve. temm e ec ma i,yctteki faa• anın ın ıg ı avesı e ycnı en 
enesinde 44.528. 928 lıra oldu· line doğru büyük bir adım at- · d .. r n . ayyl ~r~cl 1 ı C: liyetıne Ôevam etnıe tedır. te~ııne karar verıımışur. Bu ·~ 

. . . . mın e gostcm11ş o auK arı teka- M k b' · . 1 ı ti B k k" B f b 'k 
guna göre bu senenin geçen sc- mıştır. Adlı teblıgat ıçın alınmış miıl ve terakkiy .. muadil bir mu- . e ~te ın kendısınden beke- r

2
e
74

e
96 

.~l'ıkr ~! . l ez a hrı/sı 
neye nazaran artış ni~beti yüzde olan süvari müvezzileri her on ff ı h .' l nılen gayeye erişmesini kolaylaş· lg ı ır ış etme a ıne 
16 d 938 · d h 1 günde bı'r muntazaman ko"ylere v~ aDıcıyel~ ~I ıp 0 mllu~ur. Bu· tıracak bir te.,kiliita mazhar ol- gelecektir. 

ır. senesın e at arın kcd'l k k" l gur. evç' r a\•a yo arının en . . a. .1 ... ,. ik' k B L k'" B,,... F b 'k ında 
ı !etme masrafları 29.032,390 sev ı ere oy ere ait posta " k I k 'k fi ması ıçın '" ec ıse ı anun pro· aıur oy -. a rı aa 

.. 1• ı. mu emme ve te ·nl vası arını . . .1 . . 1938 e ... · d 1030 l 'ıle lıra ve 9 39 senesinde yüzde 2, 7 murase atı ve uu arada yurt ga- h " A ı d . . Jesı verı m~tır. 8 n .. .,ın e ame e 
zeteleri mevritlerine kadar irsal .a1 ız h nıcaral mey ~,nınlda~ı bına· ı D . y ll d k' F li t yapılan imalat yekunu 6,443,466 

noksan ile 28. 23 7 .O 15 liradır. edilmekte ve köy bayilerindeki S'lf le, _angl a; abrı, hat o ye erbı. ve .ak~- enız o ann a ı aa ye metre iken 19 39 senesinde 1 1 7 3 
Haydarpaşa ve Derince liman- dd 1 . ıı. t pıst en u ususta ır fı ır Devlet Denı'z Yolları ı'da.r ... ·ı·- . . ·ı l . ı~t ikt posta ma e crı bu vasıtalarla b 'I' B . ..... ışçı ı e yapı an ıma a m arı 

larile Trabzon tr~nsit yolu mas- getiri~mektedir. v~re ı ır. ununla beraber, Yeşıl oin fabrikalarının faaliyetini tan- 8.133.775 metreyi bulmuştur. 
rafları ve fevkalade masraflarla G . koy ve Adana meydanlarında as- zim için merkezdeki personeli b} p ib · 

19 34 mübayaa taksitleri birlikte ola- eçen bır sene zarfında 18 falt ve Elazığ meydanında da be f b ik 1 t · d'l k f b · rogram mucı 1ınce l 
• 

1 merkezden havale koli ve kı • · 1 · d'l .. 1 a r a ara evzı e 1 ere a rı- mayısında temeli atı mış o an 
rak 938 yılı masraf yekunu . ' Y ton pıst e.r ınşa e ı mekte ve o- kaların randımanı arttırılmı§tır. K · B F b 'k 1935 • 
37 305 481 ı· 939 l f metlı mektup ve 30 merkezde "· .. d k' 1 d d d'v h ayserı ez a rı ası ey 

k, ~ . . ~~ad 12 y5ı ıf mlasr.al 1 de harici kıymetli kutu muame- numuz ed ı slene er e e ıgter a· Böylelikle gemilerimizin nısfın- lulünde işletmiye açılmı§tır. 1024 
ye unu ıse yuz e ' az ası e 1 1 . · L .ı va mey an arımızın mun azam dan fazlası esaslı bir surette ta- t ~ ·'-- 32 5 20 ··ı k t b 

· d f f k e erı ını:ıas olunmuştur b' d h'l' d b l ezgan ve · ıg e apu e-en zıya e artan masra ev a- · ır program a 1 ın e un ara mirden geçirilmiş, diğerleri lü- · d ' · 'b' ' ti .. · l. 
ade masraflardır. Bunlar da umu 

1 
Telgraf FaaJiyeti· kıyasen tekemmül ettirileceği zumlu tamirat görmüşlerdir Ay· zıi lktl r 1 çeşı er uzerıne ça 1 

mi idare binası Sıvas cer atelye- • tabii bulunmaktadır. 1 rıca armatörlere ait 30 kadar şı ma a ır: . 
si, tamamlayıcı tesisat, tezgah, 28 mahalde P. T. T. merkezi Ankara, Yeşilköy ve Adana gemiyi ihavuzlamış ve bazı mü· Kay&en Bez .Fa~m 
atölye ve saire için tahsis edilen açılmış ve yeni işletmiye açılan pistlerinin inşaatına 1939 yılın- ı him tamiratını yapmıştır. Faalıyetı 
paranın .m~him bir yek~n tutma- şimendifer hattı güzergahındaki da başlanmış ve ikmal edilmek 1 Fabrikaların yaptığı tamirat 1939 senesinde 2631 ışçı ile 
sından ılerı gelmektedır. 36 · d d k 1 .. . . .. . . 20.469.62 7 metre bez ve ıstasy-on a a me tup ve te - uzeredır. 1940 yılında ınşasına il meyanında çok muhım bır ka-

506 671 
k'l k . ı·v· 

Hatların masraf ve yekuna ogö- graf kabulüne baıılanmıştır. b . ı o pamu ıp ıgı ya-
re geçen sene bir kilometreye dü. 296 kilometrelik telgraf hattı ba§lanan Elazığ meydanı pistleri zaya uğrıyan Tır an vapurunun pılmıı:tır. 
şen masraf 4,358, bu sene 4.114 inşa edilmiştir. de altı aya kadar tamamlanmış da:hfüutomları baştan'başa ye- c) Programın üçüncü pamuklu 
liradır. Bu hesaba göre hasılat- Telefon Faaliyeti: olacakitır. Asfalt pistlerin ikma- niden yaphrılmasına mükemmel fabrikası olan Ereğli Bez Fab· 
tn tezayüt. masrafta yüzde 5,6 !inden sonra müsait havalarda ve muvaffakıyetle tamir edilmiş rikası 1937 nisanında işletımiye 
tenakus vardır. kışın da yolcu tayyare seferleri· olduğu grhi Kınalıada vapurunun açılmıştır. 18.400 iğ ve 330 tez-

Ankara ile ve diğer şehirler 1 kl · d k ~ı_ l'k 1 b f b ikanın Yolların Yapılmakta Olan İt· nin devamı ımkan dahiline .• 1 takriben atı ton sı etın e i frey- gaına ma ı o an u a r 
arası ve bu vilayetlerin şehir da- gır mi 'le Hora gemi kurtarma va- 7000 iğ ilaveıile tevsiine karar 

leri: hili konu"maları için beıı sene- mit bulunacaktır. 1 1 ·1 · t' 
" L' la G 1· 7 5 b l'• 1 b' ven mış ır. Ankarada umumi idare bina· lik bir program hazırlanmış ve ıman ra e ınce: purunun , tona a ıg o an ır E vı• Bez F brik F--ı:....eti 

b b . . . . k 
1 

_ ,_ reg ı a asının aa&&J' 
sile 100 yataklı hastahane bina- u programın tatbikine aşlan· taraf sılındırlerı ye pare o ara& 1939 senesinde 1760 ifçi ile 

sının inşasına devam edilmekte· mıştır. l _ Memlekete deniı:den ge- aökülmek suretile fabrikaların 2.898.844 metre bez ve 416.572 
dir.Eskişehirde bir ticari eşya am Bu programla 32 "ehir ve ka- 1 hl dökümhanelerinin şimdiye ka- kilo pamuk ipligı·· yapmıftır. 
b d l · S " en seyya ara giriş kapısı olan 
arı inşa e i mıştir. ıvasta me· sabada otomatik telefon santral- dar yaptığı ve kudretinin fevkin- d) 28.236 iğ ve 768 te:ı:gihla 

mur ve ısriler için 50 adet evin 1 • 1 k 1 yolcu salonlarının bilhassa son N illi. B 
.-... erı tesis o unaca ve bu suret e de olan iki mühim döküm işini mücehhez olan az asma 

ınşaatı ikmal edilmiştir. Samsun halen mevcut 9 7 32 kilometre u· senelerde iktisap ettiği ehemmi- Fabrikuı Birinciteırin l937 de 
d d k Yapmıcılardır. Bundan bafka gar binasının inşasına evam edil zunluğunda olan telefon devre· yeti göz önün e tutan bir ço ... iıletmiye açılmıttır. 

mektedir. Karabük ve Çatalagv · lerı 18360 kiıometreye balı'g· o· memleketler muazzam yolcu sa· Bağdat vapurunun kazanları çok 
Nazilli Buma Fabrikasuım zında memur lojmanları inşaatı· lacaktır. )onları vücude getirmi§lerdir. Bu esaslı bir suretıte tamir edilerek Faaliyeti 

na 4>a !anılmıştır. Haydarpaşa Bir sene zarfında şehirler ara- mevzu iızerinde yapılan uzun tet- şehir hatları kadrosuna ithal e
geçit köprüsünün inşaatına de- sı telefon konuşmaları için latan- krkler neticesinde Sirkecideki dilmiş, Halep, Baııra, vapurlarile 
vam edilmektedir. Ankarada bir bul . Selanik devresinin 1 40 ki· kabotaj vapurlarımız için vücu· İzmir körfezinde hurdaya çekil
geçit köprü~ü inşa edilmi~tir. lometrelik Çorlu _ Yunan hudu· de getirilen yoku salonuna ila- mi~ olan Çankaya vapurlarının 
Şebekede muhtelif açıklıkta 22 du kısmı, 200 kilometrelik Çanak veten bu defa Galatada e<:nebi araba vapuru olarak tamir ve ta· 
ferbeton köprüsü yapılmıştır. kale • Balıkesir, 46 kilometrelik hatlara mahsus bir yolcu salonu dillerine başlanml§hr. Halep ara· 

Al il K kl tesis edilmiştir. Projeler 1937 ba vapuru bitmek üzeredir. Fa.ıbri Hatlarda takviye, tahkimat pu u - ır ardi, 83 kilomet· 
A -·'- yılında hazırlanarak inpsınG kaların eksik olan elektrik, nike· ve gar tünellerinin in,.asına bir rcltk (ftl;ara - Kırık~ale, 30 ki- I ed 

"' 1 l'k r_ ı başlanan bu yo cu salonu, tem· lçj, pil atölyeleri tesis ilmiı ve 
Program altında devam Olun- o metre r -, '-""'r u Tekirdağı 1940 b 'd · d h b l f b 'k ı b h 

1 k muz ı ayetın e iı:mete u suret e a rı a ann u usuı-devreleri oma Üzere ceman 
maktadır. 20 istasyona rampa 499 kilometrelik telefon devre- açılmış olup, gerek inşaatı, ge- taki kudretleri daha mütekamil 
ve ba~ rampalar inşa edildi. A- leri inp edilmiş, Adana telefon rekse iş tekniği bakımından di- bir hale getirilmiştir. 
layuntta in a edilen takriben iki ebekesi kurşunlu tablolarla ye- ğer memleketlerdeki emsali ara· Cemi kurtarma servisi vasıta
km. lik bir hat }le Eekişehir - Kon niden tesis olunmuş ve lstanbu- sında hakikaten mevki işgal e· !arının mahdudiyetine ve esasen 
ya trenlerinin Kütahyaya uğrama. lun Şişl' antrali mıntakaaına 't decek bir eser olmuştur. 3 parçadan ibaret olan gemiler-
sı temin edilmiştir. 64 istasyonun şebekenıins tesisi işi ikmal ed~;- Yeni Antrepolar: den birisinin tamirde kalmasına 
bir çok tesisatları yeniden yapıl-. · · rağmen dört mühim tahlis ioi 

mıştır. 
mıştır. Buğday ambarlan ıçın 2 - Tophanede sekiz bin kü- yapılmıştır. 
yol ve makaslar yapılmıştır. Et· 130 kilouııetrelik Tepeköy • sur metre murabbaı bir sahd ü- Van gölündeki iskeleler de bu 

19 39 sene&inde 2225 işçi ile 
13.427.025 metre basma bez ve 
40 7.4 5 5 kilo iplik yapılmıştır. 

c) Temeli 19 3 7 mayısında a
tılan Malatya Bez ve İplik F abri
kası 1. 7. 9 39 tarihinde işlemiye 
başlamıştır. 

Fabrikanın 26200 iği ve 432 
tezgahı vardır. 1940 yılının ilk 
sekiz ayında fabrikanın işçi a· 
dedi 3240, bez imalatı 3 mil
yo~ 199. 949 metre. piyaaa İp· 
!iği imalatı da 460.344 kilodur. 

f} Bursa Merinos yün ipliii fab 

pancar müstahsili olan köylııd 
kazancını arttırma cihetine i 1 

miştir. 

Memleketimizde çok ınÜ5tt' 
na ehemmiyeti olan el t~ 
rının himayesi ve inkişafı ted I 
leri de büyük mikyasta ele • 
mı§tır. Şimdilik, en yeni §ek•, 
4200 tezgah, 4200 çıkrık, ~;r 
yün tarağı ve 420 çözgü d.": 
\.. •••• V-uUu.aC.:-.l-L: -~ l-• ·~....-"'rf 

yurdun gerekli noktalarına ..,e I 
cihan köylere dağıtmak için 1 

birler almış bulunuyoruz. J 61'. 
de de su dingi vücude geurı 
cektir. , ~ 

Maden programının tatbi1'1~, 
maden işlerimizin tanziminde 
şılaştığımız müşküller iktihaıtl 0 
lunarak adeta normal zaın•d 
beklenebilen neticeler elde e 

lktısat Vekıli Hüsnü Çakır miştir. . 

fl d 1 k .. ı Kömür isti:h"alatı mütenıad1Ye 
yen vası ar a o ma uzere k d N ' k" 'k ' ti~ 
ı O 500 t k" ~ t k t • . I artma ta ır. ıte ım şu 1 ı :ı; 

d 
· faboik~ dugı ve.d ar ?1~ ıma kam linyit istihsalatrnın at aJ 

e en r a a yenı en ı ave e· h kk d b' fik' ..JL •1. v: 
d ·r t · ti · 1• a ın a ır ır vercı::>ı ır. ~r 

ı. en munzam esısa a ıma at maddeden 19 36 yılında 42.J 
mıktan muayyen vasıflarda ol- t . ili 1 ed'l . k 

1
939 ) 

mak üzere 12.600 tona çıkar:}- lond u.t .~~ l _'._T?'Ş e
9
nl 

96
8 ro 

ın a ı.shruı a y cıı. unu • 
mııtır. . çıkmıştır. 
Birinci İzmit v~=-t Faı...:ı._ -ıııuı jıı1 --.gı ur11UU Diğer maden faaliyetler ., 

faaliyeti de memnuniyet verici bir §~ 
1939 senesinde 838 ioçi ile de inkişaf etmektedir. 

8.434.585 kilo kağıt ve karton Krom: 
imal etmiştir. 

b) Birinci kağıt ve karton 
fabrikası açıldığı gün lzmittc 
ikinci kağıt ve karton fabrikası· 
nın temeli ahhnıştır. Ayni ha· 
cim ve kapasitede olan bu fab
rika tamamlandıktan sonra ka· 
ğıt endüstrimizin imal kabiliyeti 
24 bin tonu bulatak memleket 
ihtiyacının tamamına yal.:.n bir 
kısmını kar~lıyacaktır. 

c) Kağıt ve karton sanayiimizin 
ham maddesi olan sellüloz istih
sali için Ötinci kağıt fabrikasile 
birlikte lzmitte temeli atıl.c.ış o· 
lan bu fabrika senede 17.500 
ton aellüloz imal edecektir. 

c) Kimya Endüstrisi: 
a) 1 Şubat 19 38 de tecrübe 

işletmesine açılmıo olan Gemlik 
Sungipek fabrikası temelinin bu 
sahadaki ihtiyacını karıılıyacak 
bir kapasitededir. 

1ktısadi kalelerimiz arasında 
yer alan 19 39 eylufünde ocak
la.rı yanarak demir istihsal etmİ· 
ye girişmiş olan Karabük Demir 
ve Çelik fabrikalanmızı en baş. 
ta işaret etmek lazımdır. Asrı
mızın kudretini sırtında taşıyan 
ve asrımızın dinamizmini temsil 

: 

19 39 senesinde ecnebi J11e:z 
leketlere ihraç edilen 192.8 •C 

ton krom cevheri meımlt.~e~ 
4,S milyon liradan fazla d~' 

. . . K . .ı. 1 . ...,;ı 
getırmıttır. rom cevner erı ... , 
satııı Eti Bank elinde toplaoııtil' 
satış fiyatlarında istikrar tetfl 
edilmiştir. 

Bakır: 

9 il~ 
1 38 yılında pıyasaya 0 

1 
thracatı 1965 ton iken 1939.'1 
lında Ergani Bakırının da 1~1 
rakile 6330 tona baliğ olınUf~ıl' 
1940 senesinde bu miktar 1 O 
tona çıkmış bulunacaktır. 

Petrol: 

ıır'' 
Memlekette petrol arıunJ eÔil• 

nın mesut neticeleri elde ~-· 
mektedir, Be§iri kazaaının el' 

mandağı mevkiinde 1060. Sil~· 
rede bulunan dıem:miyetlı ~e' 
tarda mayi petrol senelerde , 
ri devam eden sistemli aratUr;:r 
ların geçen sene bu sahada dii" 
dumuza ilk ve beşaretli he 

11
, 

'd' D'V l )al'> ıı ır. ıger petro arama . ,,_. 
ve bu meyanda Hatayda ilcılı#'I• 
hada petrol bulunmasına çıı 
maktadır. ,.,. 

İş hayatında, işçi olarak ,e 
:ıife alan vatandaşlann sağlı1' ed' 
ehemmiyeti için lazım gelen tdıf· 

;J!ei~~-···J bırler mütemadiyen alınınaktdııfl' kişehirde ı;ıodern yatılı bir sanat Aydın • Naı:illi telefon devresi- zerinde } eni antrepolar tt" is ve senenin imkanları dahilinde ta· 
okulu inşa edilmistir. Bu okul sa- nin in~sı için de bütün malze· mevcuda ilave edilmış, bu vazi· mir edildiği gibi İzmir körfez va
yesınde demiryollan işçi kadrosu· me hazırltkları tamamlanmıştır. yet liman mıntakasına uzak yer- purları için de lnciraltına yeni 
na senede 85 bilg ili işçi katıla- Halen şehirler arası tdefon ko- lerde kır:ı ile tutulan bazı antre- bir hat açılmıştır. Devlet Deniz 

1 
caktır. Arttırılması !çiıı tedbirler nuşma larına açık merkezin bu polardan da müstağni kalınması- Yollarının yük ve yoku tarifeleri , 
alınmış bulunan motörlü trenler- konuş .•• alara teehhursuz ve mun· nı temin etmiş olduğu gibi çok yeni baştan tetkik edilerek bu- j 
lr. şebekenin muhtelif yerlerinde tazaman temini maksadile üçün· mükemmel mihaniki tesi:;atile günkü ;htiyaçlara cevap verecek 
çalışan motörlerin ve iyi yetiş· ciı Ankara - İstanbul, Ankara - tahmil tahliye ve nakil işlerini ve teknik esaslara mutabık yeni ı 
tırilmiş işçi kadrosu bulunan ve Kayseri, lzmir - Bursa devrele- azami sürat ve sühuletle yap· bir tarife projesi ihzar edilmiştir. Sümer Bank KayseriMemucat Fabrikası 

Bu~dan ~aşka epey za~a~ h'' 
ben tanııımine çalı§ılan ı~?1 h,r 
yatının iş kazaları, meslek• ıı:ııt' 
talıklar, ve analık hallerine ·ıı1" 
~ı. ımaddi cei?heden de te71rııı' 
sağlıyacak olan İ§Çİ sigor!~ ~jSİ' 
ait kanun projesi MilU:t ıne 
ne sovkolunmuştur. 
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Ticaret Vekô.letindeki Faaliyetlerin Sıhhiye Vekili Doktor Hutusi 
Bir Senelik ·Verimli Plô.nçosu Alataş ile Mülakat 

Dünyanın İçinde Bulunduğu Şartlar D:ıhilinde İhracat Emtiamız~n Fiyatlarım 
İçtimai Yardım Müesseselerine 

Büyük Ehemmiyet Veriliyor 

l<orumak, Dahilde Gıda Ve Ham Madde Stolp ları Vücude Getirmek Ve Sıtma Mıntakal~rı Haricinde Gö:_ülen S~tm_a 
• Salgınları Tahrıbat Yapmadan Onlenmzştzr. 
ithalatı İhtiyaçlarımıza En Müsait Bir Şekilde Temin Zarureti Vardı ilaç Temini için Her Türlii Tedbir AluuP 1ştzr. 

Cünıhurlyet bayramı mUnaso
betJle Sıhhiye Vekili Or. HulCısl 

Alata.ştan sıhhi L,lerlmlze dair bir 
mUIAkat rka ettik. Sayın \'CkU, su
allerimizi iptida.dan \'ermemld 
'l."e hunlara vek41etçe oo'-ap ynz.ıl-

C Umhuriyetin 17 nci yıldönümU
bir ıu idrak ettiğimiz şu sıra.el&. 
lı{ı Beneyı mUtecaviz bir zamandan
ili 11 dUnyanın ıçlnde bulunduğU ye· 

1 feraıt dahilinde memleketimizin 
cıtarı hayatını tanzim hususunda Ti· 
r:ret Vekfdetinln sarfctmiş olduğU 
be aııyetın kısa bir tahlıllni yapmak 
r/ Zlunandıın ziyade enteresan ve 
~dalıdır. Yek.nazarda. bu faaliyetin 
v uını çehresini. mUralmbeli plAnlı 
~ t te,kUAtlı bir ekonominin bu saha
:kı leza.hUrleri şeklinde tavsü et 

<'k d<>ğru olacaktır. 
ta "Vrupa harbi bir cmriv!ki olunca 
ı1o. rn ihracat mevsimlmizln arifesin
" bulunuyorduk. Bu mUphem vazi
•et k 
l1lı atşısında Uç esaslı hedef teba-

edlyordu. 
llı 1 

- Piyasanın Sikışmaması için 
tacat mallarımızın değer fiyatla 

\:lıien çıkantnuısı 
2 • 
~ - Memleket dahilinde gıda ve 
rıı maddelere alt ihtiyat stokların 

Uhatazam b; - İth~J lhtiyaçlarnnızın mtı.sait 
a tekllde ve vaktinde temini. 

tar u tnaksatıarm temini için bir ta
~n Vaziyetin tavazzuhuna kadar 
rıı 1 ilk tedbir olmak üzere bazı 

111~ maddelerimizin ihracı mene
ll dl ve bazılarnun ihracı ise lisansa 
hı tutuıdu. Diğer taraftan ithaltıt 

;:llalnnı suhuletle tedarikini temin 
n terek muhtelif şekilde anlaş
~ Yoliyle ve gerek itıuıl rejimi, 
at • akreditif vesair dahill mevzu· 
t Ve tesisatımız kanallylc b1r takım 
'dbtr1e.r alınmakta gecikilmedi. Bu 
~a harp konjonktilrUnUn daha şe
)&, "e Acil bir zaruret dahilinde orta· 
ıu !:lkarmğı teşkll!tlanma cihazları
rıı tevısı etmek ve bu suretle ticaret 
ııı llnasebetıerlnde bulunduğumuz 
1 tlıı.leketıerin harp ekonomlsı icap
~ göre geçirdikleri istihale kar· 
•-ıntta mUtcterrik ve dağınık bir :aa. Yerine toplu, nizamlı ve teş
"''~tJ.ı bir piyasa çtkArmak evvele
-'4l't!e esaslı tedblrlerden biri ola-
~ V'aridl hatır olmuş ve tıitbikina 
eı:11ın1ştır. 
~ ahdi mUnaeebetlerlmizi tan 

:ı eden anlqmala.rla temin edilen 
lih iayhklar, dahili mevzuatımızla is
bu dat edilen maksatların ve bUtlln 
n faUıcametteki tedbirlerimizin ftll
~ Bahasına geçebilmesi ve tabak· 
~ etUrnebllmesl için her şeyden 
ırı el ınentaatlerini ayni yolda yUrU
~kte ve memleket menfaatleriyle 
ilk t etmekte bulan tüccarların bir
~ te hareket edebllmelerinl temin 
ll\ teeıt tesanüt teşkllAtının kurul • 
bı:81 ve bunların kendiliğinden işler 

haıe getlrllmesf lcap ediyordu. 
ıaı:llu ttıaksatla vekA.letlmizln sırf de
tu tt1 ve rehberliği altında alft.kadar 
CCa.rıamnızm vUcude getırmı, ol

~ları birllk1er ve kooperatifler ço
t aldı ve ötedenberi memleketimiz dış 
~etfn1n bUyUk kalemlerinl teşkil 
d lna.ddelt.re teşmil edilmiş bulun
.~ Bunlardan ayrı bir kısonda. bah· 
~necekUr. 

İlracatta Lisana Uıulü 
tı l.ıaans sUıtemı asla bir mem
\ıııUiyet sistemi olmadığ'ma göre bu 
'a Ule tft.bi tutulan maddelerin piya
tı1ııa vttzfyetlerl, stoklar ve dahili is
Gt k hacmi daimi surette takip e
lı ltneıc ve alıcı memleketlerle olan 
ltıeıta.p vaziyetlerimiz ve buralardan 
Ilı lıltabfllnde temin edeb!!ect~mlz 

0 
ttyaç eşyasının göz.önUnrle bulur,-

881lrtııır.ası şartiyle memlekc:f lr. ı it tı· 
lrt ~t nıentruı.tlerlne en uyırın bir şıı-

lde lhracına lmk!m verr.mış bu1u
~rt1u. Buna rağmen her takyit 
~ernl gfht bu usulün tatb:ı;rr.ruı da 
Clh formaıitelerln itası icap edeceği 

eue vek{llet bu hususta Azami 
~!yet göstererek bunların asga 
bıı hadae vo en basit şek1e ırcamı ve 
" Bahada lı,lerln süratıe cereyanını 
~ edecek mahiyette diğer mUş· 
t tın izalesini temine matuf her 

11fl:.ıu tedbirleri aımı' bulunmakta-
il', 

rn!arp ekonomisi icaplarından ol -
tlzere ihraç ve ithal mallarımı

~ bilhassa belli başlı mtlhim kalem· 
ltt?i Utertnde şuurlu bir fiyat mUra
b~~I tesis ve idamcsl de esaslı ted 

ler meyanında z.ilı:rcdilmek icap 
~tr. 

pıyasalarında umumi bir fiyat teref· 
!UU temayUlUnUn karakteristik bir 
rol oynamakta bulunduğU A.şlkar bir 
hakikattir. Bu temayUIUn memleke· 
timiz piyasalarına inikAs ederek ni
zamsızlık tevlit etmesine mfınl ol -
mak icap edeceği de şUphesizdlr. Bu 
itibarla arz ve talep kaidelerinin ta· 
bil seyrine uygun olarak ve fiyat 
teşekkUlUnde müessir olan diğer e· 
mellerin de tahtı tesirinde teessüs et 
mekte olan fiyatlanmızm spektlltı

tif bir cereyan almamasını temın I· 
çin vekAlet daimi bir şekilde takip 
ve murakabede bulunmaktadır. Bu 
maksadın tahakkuk ettirilebilmesi i· 
çin muhtelif mahsullerimize alt ol
mak Uzere teşekklU etmiş olan bir
likler dahilinde bunlann Azası bulu
nan tUccarlar ta.rafından kendi insi
yatiflerıyle asgari ihraç fiyatları tes 
bit edilmekte ve bu suretle vekAJet 
fiyat inkişaflannı takip edebilmek
tedir. 

Bu tarz tedbirlenmizin neticesin
de memleket malları harice en gelir· 
11 seviyedeki bir fiyatla satılmakta, 
hariç fiyatıarmm yüksekliği dahut 
piyasaya in'lklis etmemekte ve dahi
ll piyasadaki spekUlfısyon temayUl
lerinin önUne geçilmektedir. 

Biğer taraftan esaslı kalemler Uze
rinde mUteşekkil fthaltıt birllk1eri
nln mevzuuna giren malların lthala 
tt da bu şekilde te{lkll!tlandırılmış 

bir mekanizma çerçevesi dahilinde 
vukubulduğU cihetle fiyat muraka
besi imkAnlan tesis edilmiş bulun -
maktadır. 

Hlilen ithalı\tımızın mUhlm bir kıs
mı hususı takas esasına mUstenit 
mevzuat ve anlaşmalar çerçevesi i
çinde icra edilmekte bulunduğU ci
hetle vektıletin muhtelif şekillerde 

bir kontrol icrasını mümkün kılacak 
vaziyetlerden istifade edilmektedir. 

Birçok memleketlerin ihracma li
sans ve memnuiyet takyftleri vazet
mi' bulunduğu. mUnakale lmkt\nlan
nın mUhlm mikyasta daralmış oldu
ğu bu Stta.da katşmuza en bUyUk 
davalardan biri olarak çıkan iUıal 
ihtiyac;larmın temini için mUtemadl 
bir şekilde sartı mesai edilmektedir. 
Bu şekilde evvelce ticaret mUbadelc
lerlmizde h!lkim olan cma.lımızı ala
nın malmı almak> düsturu <bize mal 
satana mal satmak> prensibi 11e çeh
re..'linl az çok dcğiştlnnlş ve daha 
doğrusu itmam ve ikmal edilmiş bu

lunuyor. 
İthal ihtiyaçlarımızın bugUnkU 

mUşkUl şerait dahilinde temini için 
alınmış olan şu tedbirleri de kısaca 
zikretmek faydalı olur: 

1 - Kliring yoluyla ithal!ta im
k!n vermek Uzere kllring blokajları 
mümkUn mertebe izale edllmiştlr. 

2 - lthala.tı evvel yapılmak ŞC· 
raitile husus1 takas muameleleri t~
vtk edilmiştir. 

3 - Muvaredıı.tma serbeSt döviz 
verdiğimiz memleketlerden yapılan 

mUbayaalarm bedelleri p~inen ak· 
redltifle ödenmiş ve nyni suretle ta· 
kaıı hesaplarındaki mevcut dlsponlbi· 
Uteler karşılığında bunlar üzerinden 
akreditif temini imkl\nlarından Lstlfa 
de edilmiştir. 

4. - Bazı mallarımızın ihracına 

ancak mukabilinde memleketin muh 
taç bulunduğa bir mal ithal edilmek 
şartiyle mUsaade edilmiştir. 

5 - Birçok memleketlerde ihra
cı menedilmiş bulunan mallar için 
alAkadar hUkiİmetlerden husus! mU
saadcler temin edilmiştir. 

6 - Umumiyetle lthaltıt tahdida
tı kaldmlmıştrr. 

Yeni Vaziyete Göre Yeni 
Anlapnalar 

En nihayet dış Ucarctimizin ahenk 
U ve sistemli bir tar7.da işleyişini te
min etmek içln birçok memleket -
ıerle mUbadelelcrlmlzin ve tediye 
tarzlarımızın esaslarını lhtlva eden 
ticaret ve tediye anla.şmalarını yeni 
şartlara. lntib:ı.k ettirmek zarureti 
karşısında kalınmıştır. 

Harbin ortaya koyduğu ticari zor 
luktarı imklm nlsbetlnde tahfif ve sı 
rasma gtsre bertaraf etmek için alı
r.an tedbirler arasında, standardizas
yon ve ihracı kontrol vtidlslndekl fa
aliyetten de bn.hSetmek yerinde bir 

iş olur. 
Filhakika harp hali. ihracat tlce.-Fiyat Meselesi 

k ll'tyat meselcslnln yckdlğeriyle sı
~ l'llUnasebet ve irtibatı bulunan iki 
r he Vardır: ı - Umumt fiyat te
~UU temayUllerlnln dahili rlyat 
llıU Yesi Uzerindetevlit edebileceği 
:Mh~liZenesizllği gidermek, 2 -
~llerlmizln ihraç fiyatını bir 
tarı tan hariç talepleri, diğer tarar
.... daıım plynsalı:ı.rınızda mevl'ut .şe
·•ıt 
Ve l'!!Uvaccheeirıdc ~erek mUstahsil 

retlmlze bazı piyasaları kapamak ve 
mal ihzarı için ıuzumıu imktmları 
kısmen uzaltmn.k gibi iki ayn mllş
ldll ortaya koymuş ve bu zorlukla
rın tahtlfine standardizasyon mev
zuunda vaktinde nlınan kararların 
tatbiki ile çnlışılmlştır. 

Bu cUmleden olarak pamuk gibi, 
zeytinyağı gibi bazı ihraç maddeleri· 
mize, her vakltkl alıcılnnmızdıın 
gayri pazarlardan da talepler artını 
ya. başladığı cihetle bu maddelerin 
e\'Saf ve ambalaj \ıstUnlllğünll temin 

'ev gCl"ek tüccar\D:n için makul bir 
'Yede tutmak. 

lftrp lı:Acjonkt.Urll dahllinde bütUn 

seyri, hlikılmetlmizin titiz ve dik· 
ıuı.tlı mUrakabesi alUnda çalışan sl
f;Orta mUesseselerlmiZc ve sigorta.cılı 
ğa karşı halkın hissettiği emniyet ve 
rağbetin gittikçe arttığını vazlhan 
göstermektedir. 

Avrupa harbi nakliyat sigortala· 
rında bazı tesirler icra etmiştir. De· 
nlzlerdc nakliyatın arzettiği tehlike 
zaruri olarak, harp rizlkosuna karşı 
nakliyat sigortaları tarifelerini bU· 
tün dünyada arttll'tnıştır. Bu vaziyet 
karşısında, dnhllt kabotajimızda, 

dUnya tarifelerinden çok ucuz olmak 
tızere harp rizikosu sigortalarını mil 
11 şirketlerimiz deruhte etmişlerdir. 

Bu şirketler, dahili mUnakaltıtımıza 
bu suretle yeni hizmetler ifa. etmek
tedirler. 

tç Piyasamız 
BankalarnnıZdan bahsederken Av 

rupa harbi şnrtlariyle muhat bulun
duğumuza işaret etmiştik. İç piyasa 
faaliyetlerini bu şartlar balmnından 

Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu 1 tetkik edersek iç piyasamızı 17 ne! 
yılda en karakteristik bakımdan gör 

ve A.rizt olan bu müşterileri her ci· mUş oluruz. 
Jıetten memnun bırakarak daimi bi· tç piyasa vaziyetimiz şu suretle 
rer alıcı haline sokmak 1çin lUzumlu hUllisa edllebllir: 
'>tandardlzasyon tedhirlerine derhal 
t .. vessUI olunr.ıuştur. 

Diğer taraftan mer'i standardizas· 
yon me\'Zuatmdo. memleketteki am· 
balaJ eşyasında tasarrufu temin için 
lUzumlu değişiklikler yapılmıştır. Bu 
suretle plyasalo.nn gUnU gUnüne de· 
ğişen ambalaj ihtiyacına muvazi ola
rak cevap verebilecek bir sistem mey 
dana getirilmiştir. ' 

Ayni zamanda, mallann manlpU
!Asyon için de, ihracatçılarımıza da· 
ha geniş çalışma lmkluu veren to
leranslar kabul olunarak tatbık mcv
kiıne konulmuştur. 

Böylelıkle mesel~, üzüm kutuları· 

no. iki taraflı tel konacak yerde or
tadan tek bir tel konulma1$ı: çuvalla· 
rın deliksiz ve yırtıksız olmak şar

tiyle kullanılmış bulunabllmesı gibi 
kolaylıklar plyasalanmızı oldukça 
rahata. kavuşturan tedbirle.r meya
nmdadır. 

Türk Mallarının Dıt Pazarlardaki 
Kıymeti 

Bu vlldidekl mcs.:ııye şu suretle se-
ri bir göz gezdirince tebarUz eden 
vaziyet şudur: 
Dış ticarctlmlzln esas mesnetle -

rinden biri olan vasıf üstUnlüğUnU te 
min eden !standardizasyon ve kon
trol işleri harp halinin lcnplarma 
göre derhal lüzumlu tadlUıta tAbi tu
tulmuş ve böylelikle kaliteyi bozma
mak şartiyle ihracatçılara mUmkün 
olan her tllrlU tolerans ve ambalaj 
kolaylıktan temin edllmi,tır. 

Bu suretle, dünyanın geçirdiği bU 
yük lktısa.dl sıkıntılarına rağmen, 
Türk mallarının dış pazarlardaki 
şblıretı vikaye ve hattı\ takviye olun
maktadır 

BankalB'i uruz: 
Bankalarımız: 17 nci CUmhurlyet 

yılı A vrupanm harp içinde bulundu
ğu bir yıl olmak itibariyle. Banka
cılık faaliyetleri de, aşağıda. hnrp 
şartlan içinde gözden geçirilmiştir. 

Bu bakımdnn bankacılığımızın va 
ziyetinl hüll'ısa etmek !Cızım gelirse. 
diyebiliriz ki. Avrupa. harbinin tesir
leri altmda bulunan bu ı 7 ne! yıl, 

bankalarımıza bir kere daha halkın 
itimadına liyakatlerini göstermek 
fmkAnını ,·ermiştir 

Harbin başlangıcında, henUz Av
rupa vaziyetinin hiç olmazsa bugün
künden daha az vazıh olduğu sıra
larda, bazı vatandaşlar tereddüde dU 
şerek bankalardan mevduatlarını 

çekmek istemişlerdir. Bunun Uzertne 
bankalarımız her lstiyene parasını 
derhal iade etmişlerdir. 

Filhakika, dUnya hlıdiselcrinln gf. 
dişine göre, birkaç tercddlitten son
ra, halkımız tekrar paralarını ban
kalara iade etmişler ve tasarruna
rmm emniyet altında olduğuna bir 
daha kanaat getirmişlerdir- Bu su
retle, harp şartlan içinde, bankacı
lık faaliyetleri, kredi hizmetleri nor
mal se;'Tlnde devam etmekted;r. 

17 ncl yılın bankacılık sa!ıasmJa 

en karakteristik ifa.desi, hattlı. ra
kamlardan da beliğ olarak, mı . .ıhat 
bulunduğumuz A vnıpa harbi şart

lan içinde devam eden bu itimat ha· 
vasıdır. 

Sigortalar: 
Sigorta sahasındıı. geçen son se.ne 

dahi. yukarıda işaret edilen şartlara 
rağmen, normal bir inkişaf yılı ol
muştur. Yangın sigorta tarlft!lerlnde 
yapılan tenzila.t iyi neticeler vermiş
tir. Bu sahada müemmen mebltı.ğ 

14,000,000 lira kadar artmıştır. Dlğer 
branşlardaki muamellltta da tezayUt 
vardır. Nakliyat sigortası hlı.sılatın

da % 12 vo hayat sigortalan h{lsı
latında :a °o 8 kndar bir fazlalık 
kaydedilmiştir. 

Sigorta muamelAtmın bu mUnkeşlf 

Avrupa buhranı. karşısında bir
çok memleketler kıtlık ve huzursuz
luk içinde iken memleketimiz.do, iç 
piyasamız. halkın ihtiyaçlarına kar
ıplık olan maddeler bakımından nor
mal bir vaziyette ve hatta ferahlık 
ve bolluk içindedir. Bazı lthal!t mad 
deleri azalmış olabilir. Bu vAkidlr. 
Yabancı memleketler bir kısım mal· 
!arı ellerinden çıkarma.makta \'eya 
çıknrdıklan takdirde beynelmilel mu 
nakalatın intizamsızlığı bunlann za 
manmda elimize gelmesine mfıni ol
maktadır. Bu hal, harp şartlarının 

irademiz haricinde kalan zaruri ted
birlere mUracaat ederek bu gibi mad 
delerin iç piyasamıza teminine çalış
maktan geri kalmamıştır. Yabancı 

plyasala.rm muslrrane talep ettikle
ri mallarımızın ihracı mukabilinde 
tarafımızdan da en ziyade lUzumhı 
görUlen maddeler almmaktadır. 

Fakat. nihayet, bu nevi bazı malla 
rm azlığı Uzerlnde fazla durmıya 

mahal yoktur. Unutmıyalım ki, 
mebzuıen gıda maddeleri ve normal 
surette giyim eşyası memleketimizde 
mevcuttur. Bunun en mllhlm bir kuv 
:\'et ve huzur membaı oıdugunu an· 
lamak için, Avrupadakl birçok mem
leketlerin vaziyetine bakmak k6.fi 
gelir. 

İç piyasa fiyatlarında inzibat tesis 
etrqek te bu yılın başlıca faaliyet
lerinden birisidir. Milli Kanınma Ka 
nunu bu inzibatın mesnedini teşkil 

etmektedir. 
Bu iş, bugiln memleketin her ta

rafında fiyat murakabesi te.-,kiltıtına 
bağlanmıştır. Şimdiye kadar bllıl • 
mum viltıyet merkezlerinde fiyat mu 
rakabe komisyonları ve büroları ku
rulmuş ve bunlar faydalı surette fa· 
allyete geçmişlerdir. 

Bu komiı:ıyonlar: a) Ticaret Ve
kflletlnce tayin edilecek e:;ıyo. ve mad 
delerin mahalli toptan ve perakende 
satış fiyatlarını tcsblt etmek, b) A
lernmum mahallf fiyatları nezaret 
altında bulundurmak, c) Tesblt edi
len fiyatlara riayetsizlikten veya mil 
li ltorunma kanununun 32 ve 3:5 in
ci maddelerine muhalefetten dolayı 

yapılan adlf tahkikatın herhangi bir 
safhasında müddelumumtlerle sorgu 
r.Aklmleri ve mahkemelerce sorula
cak sualler hakkında resmt ehli hlb
re sıfatiyle mUtalAa beyan etmek 
vazifesiyle tavzif edilmişlerdir. 

lhtiki.r Yoluna Sapmak 
İstiyenler ve Milli Koruna 

Kanunu 
Komisyonlar bu sonuncu vazifele

riyle bilhassa müfit olmaktadırlar. 
Cümhuriyet müddeiumumtıerl ve 
mahkemelerimlZ. sık sık· komisyon
ların mUtalAalarma mUracaat et
mekte, bir fiyatın tahllll ve ıhtikAr 
bulunup bulunmadığı gibi mcs~le • 
!erde komisyonlar ehlihibre sıfatly

ıe reylerini vererek ad!letın tecelli
sine yardım etmektedirler. 

Kooperatif çi.lik 
Tarun kredi kooperatiflerini bir 

derece daha ıslah ve onları koopera
tif prensiplerine oldukça yaklaştır

mış olan 2836 sayılı kanun bu te{lkl
llltı milstahSilln kredi ihtiynçlnnnı 
gittikçe daha faydalı ve normel bir 
şekilde karşılıyabilmeslnc a.mn ol
muştur. 

Bundan arzu edilen derecedo bir te 
kflmUle varılmış olduğu iddia edile
mez. Ancak, b!~hassa dilnya umu
mi vaziyetinin hcnUz c'Uzclmeden. 
son harbin zuhuriyle bUsbUtUn karış 
tı~ bir devrec!e, t .ınun tııslrl<:rlnden 
tamamen masun kalamamlŞ' olan 
memleketimizde., bu sene, müstahsil 
şlkAyetlerlnln her zrunnndan çoK da
ha az !şiti!mlş olnuısiyle de zahirdir 
ki, l'™i işler!ıniZin son seneye ait 

harekette, evvelki senelere nisbetle 
bir salı\h mevcuttur. 

Kooperatifçilik sa.hasında sene
nin en geniş hareketi gene 2834 sa
yılı kanun ile teşekkW etmiş olan 
tarım satış kooperatınerlnde görUl
müştUr. 

Geçen sene bu teşekküller, dört 
blrllıte bağlı 38 kooperatiften ibaret 
ti. Bunlar da Ege mmtaknsında !z
mlr birliğine bağlı 10 incir ve 8 üzUm 
kooperatifi, Giresun birliğine bağlı 

12 fındık kooperatifi, Iğdrr birliğine 
bağlı 4 pamuk kooperatifi ve lstan
bul birliğine bağlı dört yaş mcyva ve 
sebze kooperatifi ve bunlardan başka 
blr de Gaziantep Hasan keyf tUtUn 
lerl mUstakll kooperatifi. 

Bu sene pamuk müstahsillerinin 
Egede ve Adanada teşklllltlandınl· 

masına başlanmıştır. Egede, İzmir 

birliğine bağlı olmak Uzere, beş pa
muk kooperatifiyle yeniden iki UzUm 
bir de incir ve pamuk kooperatifi; 
Adanada mUatakil bir birliğe bağlı 

Adana.. Tarsus ve Ceyhanda Uç pa· 
muk kooperatifi kurulmuş ve faali
yete girmiştir. 

Muhtelif Sahalarda 
T e,kilatlandırmalar 

Antep fıstıkları da teşkllft.tlandı· 

rıle.rak birliği Gaziantep olmak Uze
re Ani, lncesu, Nizip ve Hıya.m'da 
birer satış kooperatifi kurulmuştur. 

Bunlardan başka ds. Bursa<la koza 
müstahsilleri teşklllltı altına alınmış 
Bursa, Bilecik ve Adapaz.annda ku
rulB.ll koza. satış kooperatifleri Bur· 
sada birer birliğe bağlanmıştır. 

Bu suretle kooperatif birllk1eri al· 
tıya, antış kooperatifleri de 58 e or
tak adedi ~703 e ve taahhüt edilen 
Eermaye miktan da 3,734,000 liraya 
baliğ olmuş bulunuyor. 

Bu teşekkUllerin 1940 nisan gaye
ıılnde tanzim ettikleri plO.nçolara gö
re bir stnelik faaliyetleri: 

1zmır birliğinin 14,924,801.60 lira 
Giresun birliğinin 'U.700,891.00 lira 
Iğdır birliğinin 366,825.96 llra 
İstanbul birliğinin 250. ;oo.S6 lira 
Hasankeyf tUtUnUnUn 119,617.68 lira 

masını daha WU\'alık buldu. SuaJ
lerlmlzl verdik. Oevap olıı.ro.k al· 
dığımız malumatı aşağıya geçi
riyoruz: 

Sıhhat VekMeti, Partinin ve hu· 
kılmctin programında mUhim bil 
mevki tutan halk sıhhati ve içtimai 
yardım mesaisine CUmhuriyet dev· 
rinde ha.zırlanmış olan plA.n dairesin
de bu sene de devam etmiştir. 

Dünya ahvalinin doğUrduğU mllş
kfilt.tın icap ettirdiği personel darlı· 
ğına ve maddi vasıtaıarm tahdit edil 
miş olmasına rağmen bu çalışmala
nn mUsbet neticelerinden memnun 
olabllirlz. Sru1 ve salgın hastalıklar 
bakımından endişeyi mucip hiçbir 

hAdlse zuhur etmem~ ve §Uk vil!· ı :!ıfıft• e Vekili Hırttm Alat 
yetlerimlzln birkaçında hariçten si- ıy llJ 
rayet ederek yayılma istidadı göste- nel yctlştlrmiye mütemadi bir gay
ren bir çiçek salgını, der'akap alt- retle çalışmakta olduğU mailllnduı. 
nan tedbirler sayesinde durdurulmuş Cümhuriyetin il!nında devlet ve be· 
tur. Hariçte hUkUm sUren ve bize de ledlyeler hizmetinde bulunan tabip 
gelmesi muhtemel her tUrlU hasta- adedi 550 ıken şimdi 1400 il ve sıh· 
lıkiara karşı da uyanık bulunmakta- hat memurlan 560 lkcn 1500 U, ebe
yız. Her memlekette görillen ve be- ler 140 iken 500 U geçmiştir. Bu ar
ledı şekilde hUkUm sUren bazı bula- tış şüphesiz memnuniyeti mucip ol
şıcı hastnlıkle.r musa.plan miktan 1- makla beraber Vekt\letln çizmiş o1-

sc normal haddi aşamamıştır. duğU program dairesindeki m~ainı 

Baıtalıklarla Mlcadele inkişafı ıçın k!fi değildir. Bılhassa 
tabip azlığını telafi etmek üzere tıp 

Sıtma, zUhrev1 hastalıklar ve tra
hom mUcadelelerl geçen seneler ol
duğu gibi bUtUn faaliyetile devam et 
mlştlr. Bu sene ilkbaharında ve yaz 
bidayetinde pek fazla yağan yağmur 
lar yUzUnden hAsll olan bataklıklar 

sebebilc ekseı1sl sıtma mUcadele mın 
takalo.n haricinde olmak Uzere bazı 
vl!Ayetleıimlzde yer yer görülen Stt· 
ma salgınları da bUyUk tahribat yap
madan, gönderilen mUcadele heyetle
ri ve il!çlar sayesinde az zamanda 
söndUrUlmUştUr. 16 sıtma mUca.dele 
mıntakasında senede Uç mllyon a
dam muntazaman muayeneden geç
mekte ve bunlardan müzmin veya 
htıd sıtmaya mUpteıa. olanlara para· 

30,362,844.68 lira- sız olarak kinin verilmektedir. Sıtma 

fakUltesinde hlikılmet hcsa.buuı. to.h· 
sil yapan gençlere mahsus olarak a
çılmış olan tıp talebe yurdu ka<lrosu 
mUtemadl surette artırılarak bin ta
lebeye kadar çıkarılmıştır. Bu sene 
buraya 99 genç lise mezunu kabul 
ed\lmlş olup ikmAJde kalanlara alt 
vaziyet tavazzuh edince belki beş on 
kişinin daha ko.bulU mümkUn olacak
tır. Bu suretle her sene devlet kadro
suna yüz • yUz elli genç tabip ilA.vesı 
temin edilmiş olmak1a beraber mem
leketin ihtiyacına yetecek miktarda 
ta.bip yetiştirmek hususunda bu me
saı klfi görülmemiş ve Ankarada ı· 

kinci bir tıp fakültesi tesisine karar 
verilmiştir. Bin yataklı bir hastaneyi 
ve her türlil tesisatı cami bir fa.kili· 
te binasını ve bin iki yüz kişilik bir 
talebe yurdunu ihtiva edecek olan bu 
muazzam <Sıhhat merkezi> ne alt 
bUtUn hazırlıklar ikmal edilmiş olup 
bu sene dUnyo. ahvali bu şekli alma· 
mrş olsaydı inşaata başlanacaktı. 

lık muameleye baliğ olduğu ve bil
hassa bu te.,ekkfillerln henUz bir iki 
ve nihayet Uç yaşında oldukları gi
bi alakadar oldukları istihsalin an
oak yUZde 10-25 nlsbctlnde birer kıs 
mma el atmış oldukları göz önUne 
alınacak olursa, kooperaU! teşkll4tı
nın ne bUyUk varlıklar olmıya nam
zet olduğu tezahür eder. 

Ticaret kanunuun umumi hUküm
lerlne göre teşekkUl eden istihltık ya 
pı, küçük sanat koopera.tınerlnde he
nUz k!fi derecede inkişaflar hlssedil· 
mediğini kaydetmek zarurtdlr. 

Bu vaziyet bu kooperatiflerle de 
hUkılmetçe daha sıkı ve yakından 

meşgul olmak zaruretini göstermek
tedir ki, bu da kooperatif l'1crinln 
ticaret kanununun umumi hUkUmle
rlnden alınarak esaslı ve müstakil 
bir kooperatif kanununun vUcudüne 
mUtevakkıftır. 

Ticaret VekAJetl bu hususta da ça
lışmakta ve projesini hazırlamış ol
duğu blr kooperatif kanununu yakın 
da B. M. Meclisinin huzuruna çı

karmayı ümit etmektedir. 

f tha.litçt ve İhracatçı Birlikleri 
1939 A'Tupa haı·bi dış ticaretimiz

de son seneler zarfında beliren teş
kllı\tlanma hareketlerini tlı.cil etmiş

tir. 'Milletler arası mtlbadclelerde bu
gün şahsl teşebbUs himaye görme • 
dikçe ve milli korunma icaplariyle 
ahenkli bir şekilde zaptı rapt altına 
almmadıkça vazifesini göremez ol
mutur. Bundan dolayı memleketimiz
de de ihracatçı ve itha!Atçı tUccarla
rm birleşmeleri ve icabına g6re hUkQ 
metin sahabet! ve direktifi altında 

çalışmalan bir emrlvW olIJluştur. 
Milli Korunma Kanunu da bu te.,. 

kll&.tıanma. hareketinin daha geniş 

bir zUmreyo t~illne lmklln vermiş
tir. Bugün 15 ihracatçı ve rn ithalAt
çı birliği faaliyet halindedir. 

Bu birlikler, hUkQmetın, fevkalA.dc 
ahval muvacehesinde seyyal bir dış 
ticaret politikası tatblkmda mUkem
mel bir vasıta olablleceklerlnl isbat 
eylemişlerdir. ?\filll icaplar ve iaciriıı 
menfaatleri, hUkQmetln ve f"'rtlerin 
clele verdikleri bu birliklerde, umu
mı menlaa.tlere göre tertip edılınlye 
mu,•affak olunmuştur. 

Bu h!dise ayni zamanda. mill! vıı
zlteler ke.r"'ı~f!'"a ytllcsek se,·lycli t.tr 
cemiyetin g0sterdtğ· ksanl!~ duygu 
ı:una gUzel l'lr misaldir. 

tthal:\tç; ve ihra·•atçı blrllklcrlmi
:r.in iktıs-td. "lduğu dcrec.ı<\(l bir içti· 
ınaı tesl<J dıırak ta, fe\'k'.110.de tedbir 
lere ihtiyaç ~örillmlyecek zamanlar
dan sonra dahi iktısa.dl b ' ny!.'mı.!dc 
.ııev~dler.ni muha.t11za edeceklorl U
ırJt olunaWır. 

tabipleri ve sıhhat memurları mUca
dele sahasında bulunan köyleri on 
beş günde bir görerek yeni vak'alar 
ve tedaviye muhtaç hastaları da tes 
bit ederler. HenUz sıtma mevsimi 
bitmemiş olduğU için bu seneki me
sai hakkında kat'! rakamlar zikri 
mUmkUn değildir. Fakat her sene 
devlet bütçesinden meccani olarak 
sekiz dokuz bin kilo kinin komprl· 
melerl dağıtılmaktadır. Di'rt beş !'>in 
kiloya baliğ olan ve ueuz bir fiyat 
la satılan devlet kinini de bur>n kıı· 

tılacak olursa sıtma. teda,isi için sar 
fedilen gayreti göz önUne getirmek 
mümkUn olur. Bittabi buna, kurutu
lan veya ortadan kald.mlan batak· 
lıklar ve su birikintilerini de 11&.ve 
etmek l&..zundır. 

Kara.deniz sahlllnln bazı vilAyet
lerile bunların hinterlandına ve ce
nup ve şark vilAyetıerlmlzin bazıla
nna mUnhasır olan firengi ve tra
hom mUcadele teşklltıtı faydalı 

mesaisi de buna kıyas edilebilir. Bu 
sene devlet tarafından mevcut teşkl· 
lAtı ile tedavi edilen flrengill hasta
lar adedi yUz bini bulmaktadır. Şu
nu da söyliyeylm ki, memleketimiz
de fire.'lgi hastalığı hiçbir zaman 
korkulacak veya endişe edilebilecek 
derecede yayılmamış ve mevcut fi· 
rengilllerln umum nisbeti % l i bile 
geçmemiştir. 

Adedi on dörde baliğ olan trahom 
hastanelerimizin faaliyeti memnuni
yeti muciptir. Bu hastanelerle bun
lara bağlı dispanserler ve seyyar ve 
sabit köy tedavi teşkll!tı sayesinde 
her sene yüz binlerce tedavi yapıl· 

makta ve yapılan göz ameliyeleri 
binlere baliğ olmaktadır. 

içtimai Yardım 
Mleııeıeterl 

Bu seno içtima! yardım mUcssese
lerlmizden yalnız lzmlr sar1 hasta
lıklar hastanesine elli yataklı blr 
pavyon UO.vesine fnıkAn hlısI1 olabil
miştir. GUnUn vaziyeti sebebile in
şaatın tatili yUzUnden TrabZO'lda 
yapılmakta olan 250 yataklık nUrnu 
ne hastanesi ve He) bella.da sanator
yomu ne Hay&ırpaşn nUmune has
ta.nesine ilı\veten yapılacak 35 yatak 
lı \'ercm pavyonları ve difer inşa 
halinde bulunan hastanelerin ikmali 
ne ımkfın h(lsıl olamamıştır. Anka
rada yapılmakta olan 200 yata'tlı 
doğUJil ve kadın hastaııkla .. ı kliniği 

inŞMtı d:ı. bitirilemedi. Elaztğda 100 
yatAk1ık cUzzam hastanesini ise bu 
sene içinde açmıya muvaffak olaca
ğnnızı kuvvetle zannediyorum. 

Cl'ınhuriyet hUk~etı devlet sıh
~y..ciltğl işlerini görebilecek perso-

Ebe Ye Sıhhat Memarları 
1' etl,tlrmek 

VekAJetçe diğer bir personel, sıh· 
hat memuru ve ebe gibi memurlaruı 
yetlştlrllmcsi için de gayret edil· 
mektedir. Bu arada bilhassa Konya 
ve Balıkesir doğum evlerine bağlı o
larak eçılnuş olan cKöy ebeleri 
mektebini zikretmek lAzmıdır. Bu
ralara mUnhasıran köylerde ebe!ı' 

yapmak Uzere Dk tahSil görnı~ kö 
kızlan kabul edilerek yetiştirilmek 
tedtr. 

hi9 Meıoteaı 
Memlekette ilAç buhranı denilecek 

bir vazıyet yoktur. Ahvali hazıra do
la:ı,sile ve bilhassa ticaret şeklinin 
harp vazlyeUerine uyması mecburi
yeti, nnk1!yat gllçlUkleri ve fi.Aç ve 
buna benzer tedo.vi \•asrtaları yapan 
ve satan bazı memleketlerin harp ha 
linde veya işgal altında bulumnala
rı gibi sebeplerle bazı maddelerde bir 
darlık görnlmektcdir. Buna karşI Ve
kAJet teşebbUsile hfildlınetçe çok 
ka'tı tedbirler alınmış olup pek ya
kında lnglltereden, Almanya.dan, ıa. 
viçrcden, Danimarka.dan ve Amerika 
dan insulln de dalıll olduğu her ttır
IU D!çlar ve mUstaııza.r1ar k4.fi milc
tarda gelecektir. Bunlarm mühim bir 
kısmı slp&r41 bile edilmiştir. Kinin, 
harp vo.zlyetl dolayısile münhasıran 
Cava.dan tedarik ediletiilmektedir. 
Yine a.yııı sebeplerle takas, nakliye, 
ıılgorta fiyatlarındaki yUksekllk se
bebllc kinin fiyatı da artmış bulunu
yor. Fa.kat kinin dog-rudan dog-ruYI' 
Kızılay Cen:.iyetlnln inhisarı altmda 
olduğu clhcUe VekO.letımizln de ta.svt 
hile ta;1n edilmiş olan bugünkü fi
yatlarda lllzı.ımsuz bir artış kat'iy
yen mevzuubahis olamaz. 

Sıhhat ~ogramı 
VekAJetimtzin mlistnkbel me.salsi 

ve dUşUncclerl hakkında bundan ev
vel gazetelerle birçok yazılar yazıl
dı ve bu bapta hazırlanmış olan prog 
ram uzun uzadıya lnıhls mevzuu ol
du. Hali hazır vaziyeti karşısında 

bunlardan bahsetmek şimdilik lllzurıı 
suzdur. Yalnız şunu söylemek iste
rim ki, vaziyet dUzclince ve her 
tUrlU te{lkil!t ve tesisat imk!n dahi
line girince, evvelce mUteaddit veaı 
lelerle bahis mevzuu olan sıhhat v, 

(DC\"RL.U: 8 melde) 



Milli Şef, Atatürkün Muvakkat 
Kabrini Ziyaret Etti 

Bu Ziyarete Bütün Millet Ruhan İştirak 
Ederek Büyük Kurtarıcıyı Andı 

Milli Şef'in bmıdan evvel At alürk'ün muvakkat kabrini 
ziyaretlerinden bir inhba 

on ytedinıci )'il-
dönümü merasimi dün Ankara
da pıdı -.c beyecanh bir tekilde 
yapıldı. Tabii bir ~ ola
rak Milli Şef lemet hr&nü. Ebedi 

Bülgar Kralı 

Şef Kemal Atatürk\.. muvakkat 
kabrini ziyaret ettiler. Bu ziyare
te bütün millet nlhan en derin 
bir minnet ve sevgi ile iştirak ede. 
rek büY'ük kurtarıc'}"ı bu milli 
günde hatırladı. 

1 Donanmanın Mihver 
Sobranyada Em r ine 

Bir Nütuk Söyledi Verilmesi isteniyor 
•Tiirkiye, Yugoslavya Fransa Silahlı Harbe 

ile Münasebetler İştirak Etmiyerek 
Ahinamelerden Mihverle Teşriki 

Mülhem Olmaktadır,, Mesai Edecek 
Sofya, 29 (A.A.) - Bulgar Ajan

ı bildiriyor: 
Zürih, 29 (AA.) - Reuter: 

Milli Şef, Dün 
Geceki Baloları 
Şereflendirdiler 

Ankara, 30 (Telefonla) -
Reisicümhur İnönü dün gece 
evvela Ankara Palas, sonra 
Halkevi ve daha sonra da or· 
do evinde verilen baloları te
reflendirmişlerdir. 

Bütün Vekili er Milli Şef' le 
beraber, Ankara Palasta veri
len ziyafette hazır bulunma§· 
tardır. 

Yunan Askeri 
Mevzilerini · 
Muhafaza 
Ediyor 

<naşi birincide) 

drada bu sabah salahiyettar bir 
membadan bildirildiğine göre 
fngiliz ve İtalyan donanmaları 
arasında herhangi bir hareket 
vukubulmu§ olması muhtemel 
değildir. 

Yunan Kralı İngiliz Kralının 
mesajına cevap verdi 

Atina.. 29 (A.A.) - Elen kralı ikin 
ci Georges, İngiliz kralı altıncı 

Georgcs,a, göndermiş olduğu mesa
ja cevaben, gönderdiği telgrafta kra 
la ve İngiliz yardım teminatından do 
layı teşekkUr etmiş ve demiştir ki: 

cSonuııa kadar yan yana yUrtiye
ceğiz. Allahm inayeti ile milll kuv
veUerlmlz mütecavizin hareketini 
yok edecektir. GUçlüklere ra#nılen 

hak ve adalet devrini yeniden tesis 
eyllyeceğlz. Yaşasın İngiltere, yaşa
sın kral altıncı Georges.> 

Y unanistana en geniş yardım 
yapılıyor 

Londra, 29 (A.A.) - Reuter A-
1 

jansınm diplomatik muhabiri yazı- 1 yor: 
cLondraıun sa!A.hiyetıi ınnhfclle -1 

rinden bugUn oğrenlldlğlne göre, İn· 
giliz hllkümeti Yunanistı:ı.na - keli
menin en geniş mAna.o;ında - yardım 

etmektedir. Alınnn tedbirleri tasrih Bulgar Kralı diin saat 16 da mebu 
an meclisinin 25 hıci içttma devre

! açmqıtır. 

Kral söylediği nutukta ~lıca de
miştir ki: 

Zürih mnhfillerinde beyan edil
diğine ıgöre mihverin, Fransız 
donanmasını kontrol etmek hak- etmek imktı.nı olmadığı tabii olmak 
kını istemesi meselesini halen he- la beraber mUmltUn olan her tür!U 
sa.ha katmak lazımgelmektedir. yardnnm y>apılmaktn. olduğu kayde-

D k 1.. ~ d" · · ·· k" dllmcktedir. a ar na ısesını mutea rp yapı· 
lan kabine içtimaında Lava}, , Atina balkı Kralı ve Metaksuı 
Fransanın İngiltercye harp ilan alkıtladı 

Askeri Vaziyet 

Yazan: Emekli Albay 

Mecit $AKMAR 

Yunan - İtalyan barbl bakkm· 
da gelen haberler lıududt boyun· 
ca muharebelerin devam ettlğin.l 

ve Preveze, Patnıa denl.L üsleri 1-
le Popoy tayyare nıeydıuunıD ve 
demlryollıı.rının hava hiicwnJa.rına 
maruz kaldıklarım bildirmekte • 
dlr. l'unanlstaruı karşı başlıyan 

ltaJ;\·an harekl'ıtr l"ugoslavyanın 

da ,·azlyetlnl güçlcşttrmektedlr. 

~elı\nlk ile olan irtibatı da kesUlr
se her taraftan mlh,·er devletleri 
w.1 yahut ona bağlı dc'\·letler tn.raı
fından tamamen ~·C\'rllmlş olacak· 
tır. l'un.ıın ordusunun 5ağ ka.nad.l· 

nı Yugoslavya hududwıa daya • 
masrndan dolayı şimalden emin bir 
,·azlyette kalmruıına lmkAn bı

rakmamak lçln ltalyaıılarm El
lıasan - Stro.(& - Ohrl - ıuanas

tır yolu;\·la Yunan ordusunun 1;11.ğ 

kanadına taarruz etmtye kalkma
ları ,., bu yi\7:den Yugoslavya a
m7J~lnln çl~nenm~t lhtlmal.l yok 
değildir. Yunanistan gerek Anıa
nıtluktald \"f'J jtı'.rek ttalyanm Ct'>

nuhundakl İtalyan hava kuvvet
leri için kısa ,·eya müessir bomba 
dıman mcısnfesl dahUlndeıUr. Yu
nanistan da.Jıllindekt hava ~e
rinden hareket edebDecek Yunaıı 
ve yahut Jngtllz ıııı.va kuvvetleri 
için Ama'lrutluk cenubi Afrika 1-
talya lle Adriyattk denizi de ayul 
bombardıman mesafeleri dahilin
de bulunnyodıı.r. 
l\lA~Ş CEPHESİNDE: Alman

lar g1indilz hücumlarını hemen he
men av tayya~lerlle yapnuya 
b~lamışlardır. Geçe hücuınlan 

bermutat ağır bombardıman tay
yarelerJlo yapılmal<tadır. GUndüz 
bombardıman tayyareler! başka 

bir mıntalmya nakledllmlş ,.e ya
hut fazla zıı.ylat '\·ermemek l~in 

sıyanet edilmekte olduğuna hlik
medilebllir. tngtllzlerln 28/2.'l 
ce hücumu !Jlst.emattk olarak Al
man denlz üslerine, petrol tasfl
yehanelerine, demlryolu merkez
lerine ve tayyare meyWuılarma., 

2'7 par.ar geceıeıl de umum bombar
dıman mesafesi da.hllinde bulu
nan Ç.ekoslovakyadakl 51koda fab
rlk&sma yapılmıştır. 29 da. Al
manlar dört defa Londraya hü
cum t~hbilsünde bulunmu,ıar 

hB\·a çarpışmalarında 11 Alman 
tayyaresi dtişürlilmüı, ve bir~ 
tayyare Londraya vambllmlş ol· 
duğıına göre İngiliz avcılarının 

vaziyete M.ldm olduklnrma hUk
medllebUlr. 

AFRUCA <JF..PllESiNDE: Do-cŞımdiye kadar takip edl.lmlş o
lan harici siyn.actin mesut neUceler 
"ermiş olduğunu ınısusı bir memnu
ıyetle mtlşahede ctmekte;im. 

ğu Afrlka!t""Ind:ı nlsbcten mahdut 
etme8İni teklif etmişti. Lava); Londra, 29 (A.A. ) - Londradaki faaliyet olduğu J<aydolunrna,tur. 
Brener mülakatından sonra. da Yunan elçisine gelen bir telgrafta 

«Geçen 7 eyttııdo Bulgar ve Rumen 
hUkt'lmetleri Cralovn'da imzaladtkla
n blr mtıahede ile cenubt Dobrica 

Bulgıır krallığı hudutlarının içine 
tekrar gtrmlştır. Bu httdlse bfttihı 

Bulgar milleti tarafmdan derin btr 
ııevınçle karşılannu~tir. 

bu teklifi tekrar eylemi~ti. şöyle denilmektedir. 
Fnmsanın ııimalinde bir liman- cAtina mutat manzaı;ıısını muhafa 

da inşa edilr:ıekte bulunan J can ı za et~cktedlr. D~n ezcümle Unlver
Dark zırhlısı ile Dakarda bulunan site bölgesinde bırçok vatanperver
Ricbelieu zırhlısı ve 80 denizal- lik tezahUrlcri olmuştur. 
tı da dahil olmak üzere daha ba- cKral ile General M:etaksa.s, şeh-

h ·ı · J 'it k 1 rin muhtelif kısımlarını ziya.ret eder 
zı arp gernı erı, ngı ereye ar~ 

kull 1 k ·· ·· ti d · ken bUyUk bir şevk ve heyecanla kar 
anı ma uzere, sura e enı-

İmparatorluk 
Müdafaa 
Komitesi 

cSiz mebuslar da, geçen fevka».de ze açılabilecek bir hale konula- şıla.nmışlardır. 
toplantınızda bu muahedeyi ittifakla caktı. Ecnebi lejyon ile SO,OOO cUmumt hizmetler, nakliyat ser- Dö Gau//e Aza/arı 
tasdik etmiş ve Dobnıca meselesinin kişi tahmin edilen müstemleke visleri normal bir halde ~!emekte -
hallinde dostça mUzaheret ve teşeb- kıtaları Filistine taarruz edecek- dlr ... > 
bfisle.rınden dolayı Almanya ve ttaı- R d k" y l · • h k Tayin Etti 
anın bUyUk ,,~#lertne k ı Btil ler, diğer cihetten şimali Afrika- oma a ı unan e çuı are et 

Y 'f'-'"• arş gar da bulunan 60,000 Fransız as- emrini aldı Londra.. 29 (A.A.) - Hür Fran-
m iletinin duygulanna ve mtnnettaı: keri de ltalyan kıtaları ile birlik- Atina. 29 (AA.) ~ D. N. B. sızların reisi General de Gaulle, teş-
Iığına tercfunan olmuştunuz. Bu iki 1 te Mısıra veya Afrikada, İngiliz- Romadakl Yunan ~lçlsinin hareket kil ettiği Fransız imparatorluğu mu 
b yük devletle aramızdaki dostluk lerin diğer üslerine karşı hareke- emri almış olduğu öğrenilmiştir. dafaa komitesi tızaııklarma bllhas-
b ğlannı bu Metise daha ziyade sağ- t ki d" sa., eski Hindlçlni vallsı General Kat-
ı mla.,tırmıştır. e gcçcce er ı. Yunanistana taarruz Amerikada nı, htır Fransız deniz: ve hava kuv-

Lavaıı·n teklı"Aerine Daudouin bev-·.. uyandml tı · •-~--A lral .. ,us ıı cBulgar mllletlnln sevinci, Dobru- .. -....... ı ve crı "''""""""anı anı ... e er, 
c meselesinin sulh yolile hal edilmiş ve amiral Darlan tarafın.dan iki V~gton, 29 (A.A.) - Reuter: Fransız hattı UstUva Atrlkası valisi 
olmasından dolayı daha bli)1lktllr. defa müzaheret edilmişti. Fakat Yuna.nlstanın çok faik kuvvetlere General de Lo.nninat, Çad valisi E
Bu hal sureti, daha sıkı bir ~birliği' bu teklif, Petııin-in riyaseti altın- karşı harp etmesi Va.şlngtonda. bil- doue'ytı tayin etmiştir. 
1 in Bulgaristanla Romanya arasın- daki kabine erkanı ve General yük bir heyecan uyandırmıştır. Bir 

taraftan da İılgılız faaliyetinin su
da nn'ancvı mUnasebctleı:in tesisine V cyıgand tarafından reddolun- ratl sena edılmektedir. 
imkAn verecek .şartları yaratmıştır. muştu. Haberler hakkında Amerika. halkı 

<Yugoslavya. ve Türkiye ile mtlrıa- Bunlar: ıbu teklifin Fransız için mUtal!a yUrtlten radyo spiker· 
sebeUeriınlz bu iki devlete bizi bağlı müstemlekelerini General de !erinin kullandığı kelimeler Amerilı::a 
yan muahedelerdcn mUJhem olmak- Gaull' e iltihaka sevkedeceğini lılann hissiyatına tercüman olmak 
tadır. beyan etmişlerdir. Bunun üzeri- ! tadır. Bu sözler ~n1ardır: 

cSovyctler Birliği He siyası ve lk· ne Fransız • Alman müzakerele- cAp~ bir komşu tarafından oı-
t adi mllnnscbcUeriml.z: mesut bir ri, Fransanın harbe - silahla işti- dUrfllmlye mahkt\m kUçtlk bir millet 
tarzda inkişaf etmektedir. raki meselesi hariç olmak Ü7.ere • azim ve c~retle mücadele etmek

c:Dlğer devletlerle de bugün mev- tekrar bnşlamıştır. B~nunla be- tedlr.> 
t · kAnlar dairesinde münasebet- raher, donanmanın mıhver dev- Gazeteler, bUyUk harflerle yazıl • 

l;.n~ idame eden Bulgar hfikt'lmeti }etleri ~rine ~e.rilmesi bu mü- mış ba}/lıklnrln bazı İtalyan kıtnları
mUletln itimadına dayanarak mem-I zakerelerın hanemde bırakılma· nın Yunanlılar tnraf'ından hezimete 
leketln huzurunu muhafazaya ve ha- mı§tır. uğratıldığını heyecanla uıı.n ediyor-

a.U menfaatlerini müdafaaya eHn- A~rika müstemleke statüsünün tar. 
den geldiği kadar çalışacaktır. bo 1 • • Londradaki Yunanlılar memleket 

zu ması iatenayor Müdafaasına ko!mak istiyorlar 

Vaşington, 29 (A.A.) - Londra, 29 (A.A.) - Yıllardanbe-
ni alA.kadar eden hUkfimetın esaslı 

«Devlet hayatının bUtUn şubeleri-

Reuter: ri Londrada ikamet etmekte olan bir 
azifrlerinl saydıktan sonra nutukta k y nanı ı r se!ar t ür t Vaşingtonun ealahtyettar mah- ço u ı a • e e m acaa 

;,ıöyle denilmektedir. fillerinde söylendiğine göre Ame- ederek memleketleri için dövüşmek 
cMilll müdafaanın kuvvetlendiril- rika, Fransız donanmasının ve arzıısunda olduklarım bildirmişler • 

me ı içın alman tedbirler ve memlc- Fransız müetemlekelerinin statü- dir. 
keUmızin müdafaası yolunda her Bul sünde yapılması muhtemel deği- İtalyanlar Arnavutlardan 

.. ikJikler hakkında Fransadan meded umuyorlar! 
gann tamamlyle hazırlanmış olması ,. l . . t" Roma, 29 (A.A .) _ Tirandan ve-

resmi ma Uınat ıstemış ır. 
tlkb:ı.le sUkt'lnetle bakmaklığmuza. rilen bir habere göre, ytlksek fa.şist 

:mktm vermektedir.> 
---<>-

Hariciye nezareti, mütareke- meclist, bir heyeti umumiye içtimaı 
den evvel ve sonra Fransız do- yaparak İtalya ile Arnavutluğun 
nanması meselesi hakkında Fran- blrleşmesl Uzerine İtalyan ve Arna-

Mançuride 
Veba Çıktı 

Şimdiye Kadar 

850 Kişi Öldü 
Moskova, 29 (A.A.) - Tas Ajan

sı bildiriyor: 
Japon gazeteleri 26 i!kteşrlnde Ja

pon Domei Ajansının şu haberini ver 
mişlerdlr: 

Sıhhiye Nl\Zlrı 25 ilkteşrinde nıu
tahassıs doktorlardan mUreltkep bir 
konferans içtimaa davet etmiştir. 

Bu konferans, şimali Mıınçuri'ye çı
kan veba salgınının sirayetine mAni 
olmak tedbirlerini tetkik edecektir. 
Salgın Hungan v Tungyn.o mıntaka 
!arından Hsingkıng'ln şimali garbisi 
ne geçmiştir. Resmi malOmata göre, 
şimdiye kadar 850 vak'a kaydedil -
miştir. 

--o-

Yunanistana Taarruz 
Evve!den Tesbit 

Edilmiş Alman Kıtalarmm ispanya 
Hududundan Geçtiği 

Tekzip Ediliyor 

sa' ile temas etmiştir. Bundan vut ordularının birleşmegi hakkın-
maada geçenlerde bu hususta daki kanunu tasvip etmiştir. Nevyork, 29 (A.A.) - Nev· 
yeniden te§eb.büslerde bulunmu§- Balkanların istikbali Yunanista- york Taymis. başmakalesinde 
tur. nın mukadderatına bağlıdır diyor ki: cBermutad. daha zayıf 

Ruzvelt tarafından Petene Bombay, 29 (A.A.) İtalyanın, bir vesile ile küçük hir millete 
Berlln, 29 (A.A.) - Yan resmi gönderilen mesajda, Fransayı, Yunnnistana tecavUzl\ hayret· edile- karşı bir hücum yapılmış olması 

kaynaktan tebliğ edilmiştir: İngiltere aleyhinde ha1:1be sürük- cek şey olmamakla beraber gazete- kımseyi hayrete düşiirmemiştir. 
Yabancı gazeteciler tarafından so liyecek veya Fransız ve Ameri- ıer, bu en son faşist taarnızunu mUt c Hitlerin Floransaya koşma-

n lan bir sual Ozerine, Hariciye Ne- tehit bir surette takbih etmektedir- sının sebebi belki de Mussolini-
kan menfaatleri arasında ıbir te-

retı, Alman kıtaatının Fransız - ler. 1 nin, ortağını bir emri vaki karşı· 
l panyol hududu geçtikleri hakkın- zat tevlit edecek hi9bir Alman cTribün Of Lnhur cazctesi, cBal-j sında bulundurmak için, evvelce 
da bir Amerikan AjanSI tarafından teklifinin kabul edilmemesi tal(:p kanların istikbali, Yunanistanın mu 1 tesbit edilmiş olan tarihten evvel 
nrilen haherl tekzip eyteml~tir. olunmakta idi. kadderatına bağlıdır.> Diyor. hart-kete geçmi olmMıdır .. . > 

30-10-940 -
Türk Varllk Ve lstiklölinın Hassas 

Ve Kudretli Bekçileri 
Her Cümhuriyet bayramında 

bütün milletin dü,ünceei memle
ketin müdafaa kuvvetlerile be
raberdir. Geriye doğru bakıp 
yurdun Cümhuriyet devrinde ne
ler yaptığını dü~ün<iükçe bunun 
kahraman Türk ordusunun ve 
donanmasının ve hava kuvvetle
rinin temin ettiği sulh ve emniyet 
sayesinde mümkün olduğunu 
mutlaka hatırlarız. 

Bu seneki yıldönümünde her 
Türkün kalbi her vakitten ziya
de müdafaa kuvvetlerimizle ve 
bunların başında bulunanlarla 
berahet'dir. Çünkü dünyanın ve 
Balkanların asayişsiz bali kar§ı· 
sında müdafaa kuvetlerimiz tam 
bir itina ve hassasiyetle yurdun 
istiklaline, varlığına, §erefine bek
çi bulunuyorlar. Ordu, donanma 
ve hava kuvverlerimizin kendile
rine verilecek her vazifeyi zafer
le ba.şaracaklanna dair her Türk
te tam bir gÜven vardır. 

Milli Müdafaa Vekilimizin 

beyanab 

Milli Müdafaa Vekili Saffet 

Ankan Ulus refikimize fU beya

natta bulunmU§tur. 

- Bilindiği üzere ordumuz 
gerek silah ve techiı:at bakımın
dan, Kerek talim ve terbiye yö• 
nünden tekamüle doğru hızla 
ilerlemektedir. Son aylar zarfın
da yedek subayların ve erlerin 
talim ve terbiye için silah altına 
çağrılmış olmalan bu tekamülde 
mühim bir amil olmu~r. 

j Tarihi ve ırki kahramanlıiı 
mü5ellem olan ordumuz vatan 
budutiarıu- milli~ ve haklan
mızı müdafaa mecburiyetinde 

kalına bugünkü yüksek laıman-

< ' 

""" ı 

Türk varlık ~ istiklalinin kahraman bekçileri 

da heyetile, fedakir aubaylarile lak bir ~ bapınmıl ~ 
ve diliver erlerile bu vazifeyi, tinde .olduğuna ~ 
geçmişteki .misallerden ıdaha par- emin olabilirler.> 

YUnan:. İtalyan Bulgarlar 
Harbi Yugoslavyada Hudutları 
Endişe Uyandırdı Takviye 

Romanyaya 6 Bin 
Alman Askeri 
Daha Geldi 
Tren Kazasında 
5 Kişi Ölü, 

Yugoslavya, Bita
raf lığına Riayet 

Edileceği Ümidinde 
Belograd, 29 (A._A.) - Reuter: 
Yunanistanla ltalya arasında 

muhasamatın ba~lamıt olduğu 
haberi dün sa.bah Belgradda yıl
dırım siiratile yayılmıştır. İtalyan
lar tarafından Yunanlılara yapı
lan taleplerin inkişaf im.kanlan 
ve bilhassa Arnavutluktaki kıta
atın Yunanistan& ıeçmeei ve bu 
suretle Selaniği ve dolayısilc Yu
ıoslavyanın hayati yollannı teh
dit etmesi halk toplannlarında 
heyecanla münakaşa edilmekte
dir. 

Yunan.İı>tanın mücadele etmek 

kararını efkan umumiye müttefi

kan tasvip etmektedir. 
Bu arada um\J,mİ karargahı 

Üsküpte •bulunan üçüncü Yugos

lav ordusu aylardanberi hazır
lanmış bulunmaktadır. En çok 
alaka ile takip edilen mıntaka 
Ohri gölü sahilinde bulunan Ohri 
ve Struga şebirkrine civar olan 

yerlerdir. Bu şehirler Draçtan 
Salaniğe giden tarihi İnyas yolu 
üzerindedir. Bu dağlık mıntaka
da kar ve yağmur yağmaktadır. 
Havanın düzelmek ihtimali az
dır. 

Yüksek memurlar vaziyetin 
nezaketi muahedeler icabı Yu· 
goslavyanın vaziyeti dolayısile 
şimdiye kadar büyük bir ihtiyat 
göstennekte iseler de, vahim en
dişeler thissedildiği muhakkaktır. 
Bilhassa lbu endişeler hariciye ne
zaretinin mihver devletlerine kar
§1 ta,ıdığı hisleri tamamile pay
laşmıya askeri mahfillerde du
yulmaktadır. 

Yugoslavya vaziyeti dikkatle 

takip etmekte ve bitaraflığına 
riayet edileceğini ümid etmekte

dir. 

Kral naibi büyük elçimizi 

Kabul etti 

Belgrad, 29 (A.A.) - Reu· 
ter: 

Ed·yorlar 
Har bin Türk;yede 
Yapacağı Akisler 

Merakla 
Bekleniyormuş 

Sofya, 29 (A.A.) - İhtiyatı ted-
bir olmak Uzere cenup hududundnld 
Bulgar kıtaları takviye edilmekte
dir. 

Bulgaristan, komşusunun mUşktll 

vaziyetinden isW'ade etmek fikrin
de değildir. Fakat Bulgarlar son hA
dlBelerin Egede bir mahreç elde et
mek hususundaki istekleri üzerinde 
nasıl bir tesir yapacağını merak e
diyorlar. HA.dlsenin cereyanı, Sotya 
resmi mahfillerinde hayret uyandır
mıştır. 

ÇUnkU YunaniStanın mukavemeti 
beklenmiyordu. Ha.dlsclerin TUrklye
de yapacağı akisler alAka ile bek
lenmektedir. 

EDEN 
Teftişlerine 

Devam Ediyor 

Bir 

45 Yaralı Var 
Sofya, 29 (A.A.) - Reuter: ){ftl' 

ver devletlerinin faaliyeti hak]tI!ld8 

BUkrc.'}ten yeni hnbcrler gelmektedlt 
Hafta sonu tatili esnasında RolJll'll' 
yaya 6 bln Alman askeri g~l:f· 
Bunların Moldavynya sevk edlleceJ<• 
leri zannedilmektedir. 

Brnsov ile Ploesti arasında .AlJ1'11'11 
askerlerini nakleden trenler ça!'P1~ 
mıştır. Beş 61U, 45 yaralı vardır. 

--<>-

Yugos~avyada ltalyanlara 
Karşı Husum:t 

Belgrad, 29 (A.A.) - Reıı· 
ter: 

İtalyan turizm idaresinin Bel• 
grad şubesinin camekanlan diirı 
gece kmlmı§tır. . 

Neşredilen bir tebliğde bıt 
gencin derhal tevkif edilmi§ ol• 
duğu bildirilmektedir. 

--<>-

lıa·ya Zay-f Bir 
Kurban Aramış 

Londra, 29 (A.A.) -Reuter .AjaJl' 
sının siyası muhan'irl yazıyor: 

İtalya, :Mısıra taarruz etmekte ~ 
reddüt eylediğinden kendine ~ 
zayıf bir kurban aradı . .ı..taıyarus.rıı1• 
Mısıra nlsbetle Yunani.stana h1lcıııı1 
için coğra.tı llstUnlüklcri vardır. ?Jd 
vasala hatlnn daha kısadir. İmparatorluk Kıta/a

rını Teftiş Etti 
Yunan ordusu, henUz taznnnıiyle 

seferber edilmiş olmamakla ~· 
Uzerine dUşen vazifeyi ~ 

Kahire, 29 (A.A.) _ İngiliz Har- güvenilebilir. Yunan askerleri bO • 
yUk knhrn.manlıklara kadirdir. 

biye Nazırı B. Eden, Filist1nden dön- İtalyanlar, tefevvUkü temin fç!Jl 
dükten sonra. imparatorluk ve mUt- motörIU va.sıtalarma güveniyorlııl'· 

te!ik kuvvetlerini te!tl-7 etmi~tir. Fakat Epir'in kayalık dağlo.rmda vıı· 
Mısırda bulunan kuvvetlerin ba}j- kubulan ilk temaslar, burnlıınn ınO· 

kumandanı olan General Henry wıı- dafaaya eh•erişli olduğunu açıl<9" 
göstermiştir. 

son refakatinde olduğu halde SUvcy- Hftler ne Mussollnl arasında dOil 
şe giderek kısa bir mUddet kalan B. Florensada yapılan mUJtlknttan tJY' 
Eden, garp çölilndc muharebe eden 1 le anla}/ılır gibi oluyor ki, Yunıı.nl.Y 
orduya do. birkaç glin misafir olmuş- tana karşı Mııssollnl kendi teşebbO· 
tur. B. Eden kıtaatm yükSck mezi- sU lle hareket etmiştir. Bunun dllo 
yet ve sıhhat seviyesinden çok mUte- sebebi belki Almanyanm vı:::hy ııO· 
hMsis olmuştur. Müteakiben B. E- kilmetlyle yaptığı mUzakerelerdc ı· 
den, tskenderlyeye giderek hava mu talyanın bir tarn.fn bırakılmış olıtlP." 
dafaasını ve mUttefik orduya men- sıdır. 
sup mUteaddit kıtalan teft~ etmiş-
tir. 

Akdeniz başkumandanı Sir An· 
drev Cunningha.m ile Amirnl gemi
sinde öğle yemeğini yedikten sonra 
B. Eden Kahireye dönmUştUr. 

Moskova Radyosu 
Tefsirde Bulunmuyor 

İyi kaynaklardan öğrenildiğine 

göre. Türkiyenin Belgrad büyük 

elçisi yanında Yugoslavya baş· 

vekili ve harbiye nazırı olc.1tığu 

halde Belgrad yakınında Dedinje 
sarayına giderek prens Paul ta· Garp çölUnU ziyareti esnasında B. 

Londra, 29 (A.A.) - Moll' 
kova radyosu, İtalyanın Yunani~ 
tana ultimatum yerdiği haberini. 
General Metaksnsın cevabını ve 
Yunanistan üzerine lt:ılyaniar ta• 
rafından yapılan hava hücumları 
hakkındaki haberleri hiç tefııirat• 
ta bulunmaksızın bildinni;~~ 

rafından kabul edilmiştir. Eden'ln iki ay evvel gelmiş olan A· 

Dün sabah Yugoslav hariciye rostralya lmvvetıerlne mensup blr 

nazırı Yunan elçisini kabul etmiş hava filosunu teftiş ettiği de işaret 

ve gÖrli~müştür. edilmektedir. 
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f SiNEMA l • 
lsmetpaşa Kız Enstitüsü 

Milli Heyecan! .. Annelik Dersleri Veriyor ~en!id_i ___ J Tarihin En Büyük Aşk Romanı 
Yazan: NİLLA KUK 

''Ah, Sen Kız Olsaydın! ,, 
Leyla İle Mecnun 
cBir sanat eseri göreceğim> 

diyerek sinemaya gittim. Füzu
liden hiçbir şey göremedim. Esa• 
sen var olan Leyla ile Mecnunun 
masalini gördüm. Aşk masalı 

Açılan Yedi Yataklı Kreş Tatbikat 
Yazan: B. FELEK 

M illi bayramler, milli se
vinç ıgünleri yaşamak 

hakkı olan, yap.malt idd~ın
da bulunan milletler i-çin birer 
manevi gtdadır, 

• -21-
Çi;- lyi amma Ak'ber Şa.h fili Fakat, Zemane dikkat ediyor· 

i.bid mezar yaptırdı. Üzerine bir du: Yeşil yapraklar üzerindeki 
llıaın~ ~tkti. Ben tayımı bırak- şebnemler hiç eksilmiyordu. Mih 

imkanlarını Temin Ediyor 

Z rünnisa, ömründe hiç kan gör-
da.1 enıane bey münakaşanın fay. memişti. Buna ağlıyordu, sonra 
tolla olnıadığını n.1ladı. Çocuğu ölii tayı için ağlıyordu. Delikanlı 
ltrk r~nın arasına. aldığı gibi atın nihayet dayanamadı. Kıza şöy· 
nn h~ bındirdi ve Gıyas be- lece çıkıştı: 
~ ulunduğu yere doğru dört - Sus, şu ağlamayı artık hı-
z Yol aldı. rak. sen nasıl erkenin"? 

t-~nu~trıanc Bey, kucağında Mih· Gıyas Bey, bu sözlerinden 
ia~ ıaa olduğu halde ormanın a- dolayı delikanlıya minnetle bak
ili!. K~ llr~s!~da atını lcO§~ruyor. tı. Oemok ki, 90<=uğun kız oldu
dc" Z olu tayı ıçın aglamıya ğunun hiç fn~ına varmamıştı . 
&o~rn ediyordu. O güzel yeşil Mihrünnisa göz yaşlarını zaptede 
dcJik en akan yaşlar, ka'hraman ı miyordu. Sessizce ağlıyordu. Ze
llıanz'nlıya en güzel saydığı b~r mane Boy, bugün şair kesilmi§ti. 
bir arayı hatırlatıyordu. Bakır Kızın yaşlı gözlerini, bir ormanın 

orrna ·1 kl ·· ~ nın yeşı yapra arı uze· ortasındaki bir ta'bii havuza ta-
~a;ınt~nı güneşin doğuşu daki- ze, yeı.'ll(Yeşil yaprakların akset-

{: a parıldıyan şcbncımler... mesine benzel<iyordu. 
-ctnane Bey içini çekti: Köyün vergi meselesi gayet 

tri th· bu gözler bir kızın göz garip bir şekilde halledildi. GtYas 
'ev~ Ba~dı, o kızı ne delicesine Bey, köylüyü bir araya toplıya
bıı .;Jctını. Talih beni çııldırtan rak dedi ki: 

gozlcn k" ed .._. w 1 'iocu· san ı n en oır og an - Ne kadar verg• vermiye 
o.._ ı; Verdi} Bu çocuk bir kız kudretiniz olduğuna siz kendiniz 
llıc t 1 onu bu saniyede kalbi- karar vereceksiniz. Fakat kendi 
triy a&acaktım. Omınla beraber taah'.hüt ettiğinizi ödemek her 
b~ ~ektim, :bütün ömrum için vaki.t için bir şeref ve namus bor
lıay 0 llcaktım. Meşut olacaktım. cu olacak. 
fcd:tıkı· onu mesut etmiye vak· Bu saf ruhlu insanlar o kadar 
lıııd:cı tıın. Vahşi köylülerin e- tecasür duydular ki, bütün köyü 
lli:ıı ~ kurtardıktan &<>nra o be- hediye diye Gıyas Beye vermiye 
da11 Aakkım olacaktı. Babasın· kalkıştılar. Yeni vali, onların kal-
,, ilah ·1 · · 1 • vtrın ın emrı e ıstryece"tım. binin yolunu bulmuştu. 
liaİbe . kaçıracak~ıml Gıy<WI Bey, köylünün teklifle· 

cı,llı. k ukı bu sanıyede mesut rine §Cjyle cevap veriyordu: 
'İrıd:nta~ çok uzaktı. Kendi cin- - Hayır, hiç bir hediye ka· 
~ d bır mahllıka karıı aşk ar- bul etmem. Beni memnun etmek 
tcll.d· Uyduğundan dolayı kendi i!rtereeniz ~endi vereceğiniz 9Ö· 
l ındt oW o ...L. B"" l ıı.aler d n ıgrenıy-01~. oy e zü tutunuz. Bu, bana ka_fidir. 
ttr..: . Uyanlarla ne mucadeleler Erkekler bu işlerle ugr8.flrken 
""'§tıı 1 . d k_A_ .ı.. •• •• ~I çın en U!'Uaran Dütuıı Mihrünnisa yaralıların yanına o· 

Ctıiı.ı •ta ~ğmen kuca.ğındaıki ~- turm~tu. Yüzl~ini yelpazeliyor· 
ile btı k~lbıne bastı. Fakat nef~~: du. Zemanenin ela gözlerinin 
~il.l'r kını kalmak için sarfettıgı kendi gözlerinden ayrılmadığına 
~cııcc~ten, için için geçirdiği iş- dikıkat etti. Kendi kendine dedi 

olduğu için, seyirciler arasında Memleketimiz nüfusunun kati 
chassas> olanlara tesir ettiğini -gö- rakıka.mlannı öğrenmek için he
rüyorduı:nı. Bir90kları, lbilhMsa pimi.z 20 llkte~rin 1940 nüfus 
genç kızlar, ellerinde mendiller, sayımını sabırsızlıkla bekledik. 
gözlerini siliyordu. Mecnun ro· Hiç şüphesiz ki bir ımemleket in 
!ünü yapan aktör şiir yerine ba· inkişafı, büyük devletler arasın
yağı manzumlar söylüyor. Bu da yer alması, biraz da nüfus 
manzumlar yerine adi konuşmak kala'halığı ile mümkündür. o hal. 
olsaydı filim daha haysiyetli ola- de nüfusun artmasını temin için 
caktı. Şarkılar da alaturkalaştı- acaba en eaaslı çareler nedir, ve 
rılmışbr. Yalnız hurma ağaçları· bizde bu makeatla neler yapılı· 
nın altından su almıya gelen bir yor? 
kaç Arap kızının söyledikleri şar- Çocuk ölümünün ba~lıca se-
kı arapça olarak kalmıştır; ki . . 
burası filmin en tabii ve güzel ı beplerını araştırırsak, çocuk ba-
yerini te~il eder. Sahra, hurma kımı hususundaki bilgisizliğin en 
ağacı ve Arap kızlarının §arkısı önde geldiğini görürüz. 
tam bir ekzotik hava yaratır. Bunun için hükumet çocuk 

Mecnun Füzulinin anladığı ölümile mücadeleyi senelerden• 
manada temsil edilmemiştir. Mec. beri birinci derecede bir iş sayı· 

nun Leyla~ ile son görüştüğü·w~a: ' yor .. J\~aarif Vekaleti de bu esas· 
man Leyla da Allahı sevdıgını )ı mıllı davaya uzak kalmak is· 
söyliyerek ayrılı:namıştır. Öldük· tememiştir. Vekalet, isabetli biı 
t~n sonra her ikisinin ruhlarının ı görüşle ismet Kız enstitüsün
bırleş~rek ıbulutlar içinde yürü- de çocuk bakımına ait bir kı
melerı bazı Amerikan aşk filim- sx:n açmııtır. 
l~rinin klasik bir son verilmele· 

1 
Ankara clsmet Paşa Kız Ens

r~nden ~aşk~ .bi~:e>: .d~ğil. Bu .fi· I trtüsü~ nün ismini Tüntiyede 
lı~d.e F uzulının ısmı ıstısmar edil- j duymamış kimse yoktur sanırım. 
mı~tır. Yusuf Ahıakala ı Bu irfan ocağından her sene bir 

Kuponlu Müsaba
kamızın Müddeti 

Bitiyor 
Kuponlu olarak tertip ettiği

miz müsabaka.mızın nıUddotl 

yarın ~ bitiyor. Bayram 
gtinleri ıasnıt yapılacak ve bay
ram.us dördöncü güntl kazanan· 
lann isimleri guetemh:de DelJre
dlleoekUr. 

ev kadınına lazım olan bilgiler
de ihtısas peyda etmiş yüzlerce 
talebe çıkarıyor, ve bunların bir 
çokları kendi sahalarında muall lim oluyorlar ve memleketin 
her tarafındaki iıhtısas mekteple· 
rinde vazife alıyorlar. 

Her ka-dının başlıca vazifesi 
olan anneliği hakkile ve bilereık 
ifa edebilmesi için, Maarif Veka
leti bu genç kı.zlanmızın maluma
tını tamaımlamak mı*sadile Ens· 
titüde yedi yataklı bir ckret> VÜ· 
cude getirm~. Krqe bir ayıdan 

Ankara kreJinde çocuk bakımına ait iki safha 

avin olarak dört ihtısas talebesi 
terfik edilmiştir. 

Ayrıca memleketin en tanın
mı~ çocuk doktorlarından biri de 
sıhhi vaziyetlerinin kontrolüne 
memur edilmi§tir. Bundan başka 

• kreşin temizliği ile vazifeli bir de 
hademe vardır. 

Enstitünün ımuallim ihtıaas 
sınıfındaki talebeleri dikit ihtı· 

sasını tamamladıktan aonra bir 
sene çocuk bakımı ile meşgul olu
yorlar. Bu sene zarfında muhtelif 

1 yaşlarda, bir aylıktan bir buçuk 

yaşına kadar olan bebeklerin bü· 

Bu gıdayı, milletlere •bol, 
bereketli ve sık sık vermeli. 

Çünkü bu gıda ile milletin 
bünyesi kuvvetlenir, manevi 
sıhhati yerine gelir ve harici 
anzalara kolayca göğüs gere
.bilir. 

Nedir bu heyecan} 
Al Tür.k !bayrağını baŞJml· 

zın üzerinde dalgalanır görür
ken, yiğit fürk ord~nun kah
raanan askerlerini çelikten de 
pok bir halde Türklüğün timsa
li olarak seyı.cderken, yürekle
rimizde duyduğumuz çarpma, 
gözlerimizde hissettiğimiz ıs
lanma ve tüylerimizdeki ürper· 
me bu heyecanın tezahürleri
dir. 

Büy\tklerimizde, lküçü1derİ· 
mizde, ihtiyar ve gençlerimizde 
hatta çocuklanmızda bu heye· 
canı bu milli his ürpermelerini 
yaratmak Türk varlığını kale
leştirrnektir. 

. Dün soka.klan dokluran yüz 
binlerce halkın gözlerinde bunu 
gönmekle göğsüm kabardı. 

Görülen, sezilen, tadılan fa· 
kat anlatılamıyan bu mağrur 
duygu, maddi kuvvetleri seren
gun eden en büyük silah be· 
~rin eline geçen en keskin si· 
!ahtır. 

O silahı bilemeliyiz. Bile ... ·o-
tün bakım itlerini müdirenin ne- ~ 

d 
ruz da ... 

daha ya~lı olmıyan ve ekseriyet- zareti altın a tatıbikat usulile öğ- Bu silahı ihmal etmiş olan 
k anneleri çalışmakta bulunan reniyorlar. Çocuklerın bütün gi- milletlerin vay haline! 
çocuklar alınıyor ve bir buçuk yceeltleri Enstitü talebesi tarafın· Çünkü onun yerini ne tank, 
yafına kadar en modem usuller: dan hazırlanıyor. ne tayYare, ne top, ne tüfek 
le yet~tiriliyor. Kreşin idareaı B · · · .1 · l tutar. u mımmını ere aıt çamaşır ar 
bet sene Avrupada çıocuk bakımı 

1 

iç.in en pratik ve modern ~ekiller Bunun en büyük, en 'hazin v~ 
ihtıeaeı yapml§ genç bir kadın seçilmiştir. Reşimlerde de göre- ıhailevi misalini rnağltlp Fransa· 

h 
·ım· da gördük. 

ocamıza verı ış, ve yanına mu- , ceg- ı"niz "b" · k ·· t·l ;ı... 1 gı ı, ıne su l e oes enen Bir narp kazanılır veya kay· 
bebeklerin sıhhati ve neşesi pek bedilir. Ukin Fransanın bu SC· 

yerindedir ve kendilerine küçük fer uğradığı hezimet bir harp 
dıra e kerden dolayı az kalısın çıl· ki: 

C ca tı. - Ah, Şeyıh Beba, daha bü-
~ilır~as Bey, Zema.ne Beyin, yü.düğü zaman bu mert ve asil 
ıı~ Unnisayı kucağında tutarak kahramana benzese... Şe:yh Ba
~r anın ağaçları arasından zu- ba, buraıya gelebilse, saraydan HİKAYE 

birer anne şefkatile bakan genç kayıbı değil, 'b.ir miHet inhidaını 
ı_ l b h 1• l . olmuştur. Fransız gnnetelerı 
.11.ız arımız u ay ı müşgü vazı· ..... mağlubiyet sebeplerini mütaliıa 
feyi hakkile başarmak azmile el· ederken, halkta, orduda, kimse-
lerinden geldiği kadar çalışmak- de milli imıan ve milli heyecan 
tadırlar. İki sene zarfında kreşte katmamış olduğuna işaret edı
bir tek salogın hastalık vakası kay- yorlar. 

-ettiğini görünce: kurtulsa, onun arkasında dağda, 

dcdilmaııiiştir ve en cılız ve ba- Allah saklasın bir milleti bu 
hale dü§Jnekten. 

lııtı, ıt·llahı.m, sana hamdede- bayırda dolaşsa, et-rafında mu· 
D· lıtını kurtardın 1 hafız filan bulunmasa, yalnız ken 

''Ye dualar etti. Fakat ayni di silahına kendi kuvvetine gü DAGLARIN KIZI 
til~c~tla kızardı. O eşsiz, dünya vense ne iyi olurdu. 
t::ııı k kızını yabancı bir delikan- 1 Temiz Türk kızı bütün tecrü· Şah Melik ovalarında kızıl bir evine dönerken sereeri bir kur§U-
~~tib] olları aratıında görüyordu. beeizliğine rağmen içinden ka· aqam başlıyordu. Sieli, rutubet- na hedef olmuş, sol ıböğründen 

l)d §U ki, kız, erkek kıy af e- pan hislerle tıpkı Salime gibi dü- li, ıslak bir aon.bahar akşamı. vurulmuştu. Köy hal.kının gözün
la.dı: 0ldl.lğu ve erkek rolü oy· şünüyordu. Salimenin fikri de bu Yaylaya çıkanlan koyunlar ağıl· de kademsizliğimizle anıldık mı 
l).~1 İçin bunu tabii görmiye de&il miydi? lara doluyor, çıngırak sesleri bilmem? O sırada Fadimıeye en 

(: Urdu. Akberle oğlunun, nesillerinin ovayı kaplıyordu. Sahile alçak yakın bir dost gibi bulunuşumuz 
''rı~lllane, mert halile valinin bozulmaması ve aııil Türk ana· basamaklarla inen büyük liman ailesini son derece sevindiriyor· 

......_ 1lda d»tildi: nelerine bağlı kalmaları için sa- dağları §İmdi güneşin son akisle- du. Muharrem ağayı otomobile 
Otnı • ~e oğlunuz, sag ve salim rayın tesirlerinden kurtulmalrını rmı başlarında toplamak için koyup kasabadaki hastahaneye 
.:ııe getirdim. istemiyor muydu~ Şeyh Baba i- sanki üstüste yığılmı§lardı. Ken• gönderdikten sonra her gün kı· 

~ilı.ıın Allah senden razı olsun, çin onun da düşündüğü şu idi: dimli bir zaman dumanlı akşamın zile şehrin yolunu bekliyor, on
tl§laaı' seni anana, babana ba- Babürün torununun cesur ve a· tesirine kaptırıp hareketsiz, ses· dan en ufak bir haber almak 

<'.c n. dil bir Türk hükümdarı olarak siz yürüdüm. Sonra yanımda için dağlarda dola§ıyorduk. O 
dc

11
'-' lllane, Afgan -köylülerine yetişeceği yer saray değildi, Af· mutavazı bir uysallıkla yavaş ya- gün ilk defa babasının iyiliğe dö· 

1 . r e. ~ k•• ı . ·1 .. wl k b k k 1 h f tr
1 

8Ö • · ~.oerıyen sesı e şu 90Z· gan dağlarıydı... vaş ag ıyan genç tza a ara : nen yaralarının bir a taya kadar 
......._ Yledı: ı Mihrünni.sa, dü~ndü: Şeyh - Fadime. eledim. Boşuna onu ayağa kaldıracağını öğren• 
~ C.. c.lı<:_.t nadan herifleri Si- Saba ıburada olsaydı, onunla yan kendi_ni üzüyorsun. Bir gün, ya- mi§tik. Kasaıbadan yarıcılara öte
)'oktaı>tnllıgınıza cidden hudut yana dağlarda atını sürseydi, da- kın bır zaman gelecek bunları ha. beri getiren arabacı yanımızdan 
f ti ~~· Köyünüz.de !anrı misa- ha iyisi Şeyh Baha onu kucağına tır.lamayaca~ın ?ile, yaz!k d~ği.1 çekilip uzaklaşınca: 
dt~ (t k~r§ıl~~adı~ı~ı~ bu .a: alsa~ı, biraz evvel Zemanenin , mı sana~. So~lerımden bu .mana _ Gördün mü Fadime, de
~~ vındı~, ~ılır .mısınız} .~ızı kucagınd.a olduğu gibi dağda, or. çıkardı ~ı .bılmem, sert hır ha- dim. Kendini bu kadar harap et· 
dcıı k ergı yuklennden, zulum· manda kucak kucağa at üzerin· reketle elını ba§ına kaldırdı, oya- tiğin iyi mi~ Bak baban iyileşi· 
'<ılll- 11 t.ırtarmıy.a.. gelen.' . bunda~ de dola~alardı, bütün güzel şey· lı ~~masının sarkan ucuna göz- yor, yakında kavuşacaksın. Ba
l>~tıt bi lcu?.retın~z ~.rı~ı~d~ hır leri bera:beree görselerdi ... O za· lerını kurulad~: şını hızla bana çevirdi. Gözleri 
llıı~c k le odemıyecegınızı soyle- man dünya ne iyi bir yer ola- - Nasıl aglamayım, aba, de- sitemli sitemli yüzümde dolaııtı. 
rll k, 0~an adamdır. Bundan son caktı. di. Sonra başını öbür tarafa dön- Sonra elile göğsünü tutarak: 
lty'bqıın Ve irnıaf dairesinde ya· Zcımane kendisine hasretli göz dürerek çok kötüledim, halim _ Ah, aba, dedi. Kendi ben
~l.ın ccc~e sevinecek iken, !erle baKwordu. Kız gözlerini çe- çok kötü diye mırıldandı.. De- den ferah ferah dört beş ya§ bü-

ltıa.:Yng.ına kapanacak iken ne virdi. tki ateşli gencin arasına, mindenberi hafif hafif tiseleyen yük görünüyordu. Fakat onların 
I AJb c~tıniz ~ . Şe~h Babanın hayali ginnişti. yağımur taneleri sıklaşmış, karşı a:ba diye hitapları büyükten ziya-
B birib~·ıla~ ınanmaz bır tavır- Zemane Bey, Mihrünnisanın tapeleri kurşuni bulutlar örtmi- de hürmet makamında idi. Ba-
l.:~• A?ılenne .~aktıl.ar. ~~man~ yanı!1dan g~e.rkez;ı ke~~ini ~ay- ye ba§lamı?tı. Fadime bol basma şını önüne iğdi . Tekrar tekrar: 
i."'ııi\c ;an<".ll soy~edtklerını farsı bettı. Kızın 1şıtebılecegı şekılde şalvarını bır anda top~~yı~ yol~n _ Aba, ah aba, dedi. Babam 
"1l 80 l ~rar ettı. Gıyas Bey. mırıldandı: kenarındaki kayanın uzerıne çö-
l'.criıı} erın tamemile doğru -ve - Ah, sen kız olsaydın... küverdi. Sonra elile yanındaki iyileşse de ben iyileşmem gayri .. 
lıl ~ oki - "f d · · b İrini yine her zamankinden 
"t t• u.gumı ta. e ıçın a- Mihrünnisa: cBen kızım-. de- b""'ka bir taşı göstererek: '$ 
u 1 ""~t> ) d ~ daha kuvvetle çekti. Adımlarını 
•ı c iltb.nl ışaret erı yapıyor ~· mek için bir an için çıldırdı. Fa- _ Aba, buyur otur, dedi .. 
b lla ha ının aklına .v~ zeka· kat demedi, diyemedi, Şeyh Ba- Bu rutubetli sonbahar gününde yeni atıştıran yağmurun ıslattığı 
il~ l\~~ı.andı, !3u '::ahşı ınsanl~~ barun malrydı. Belki de Akber arkamdaki pardcsü ile bile ıslak t~o~~a sıklaştırarak yürümiye baş
) tırıd ı genem nufuz ve tesırı Şahın oğlunu bir daha görmiye- l t k.t n çekindiğim· 

1
cr, b~ Yumuşadılar ve küçüldü- cekti. Fakat bir saniyelik bir bu- yer er.e 

0 u~f .a · "'stil bi ı 
d
'r .. )ter uslu kuzu halini aldı- se saf kızı Şeyh Babaya bag-la- donab, _ınce -~kt~. erınınbuu dnaeg-larır-

Otomobil, etrafını saran ço· 
cuklardan kurtulmak ister gibi 
birkc; kere yerinde sarsıldı, Sün
gülü iki jandarma kapısını açtı 
ve elleri biribirine kelepçelenmiş 
genç bir adam omuzlarında dim
dik yükselen düz siyah saçlı ba
şını hafifçe eğerek içeri giroi. Ha

<..ctn B . en ıre ço ·uveren n 
~l'tı&.rla ane ey, en hassas hır mıştı. kızına belli etmekten utandığım 

~i&&.fir· rına da basmı,tı. Tann Zemane tekrar etti: için itiraz ettim: 
a~ ~ne kötü muamele etmek... - Kız olsaydın ne mesut ola-~ '-'ıt • f K nd 1 - Yok yok, gidelim, bak geç 

l tıı, d ne mısa ırl e i erini caktım. kaldık. Hem belki de yağmur 
~~~c t~amlı bir zorluk ~e ~- Kendisini k.u~tara~ ~.ahr.amanı bastıracak. 
lil\i.i it Çınde yaşatan vergı yu- mesut etmek ıçın Mihrunnısanın, 

>oıı,d .. aldırmak niyetile Allabın erkek kardeşinin serpuşunu ba
l· ~oltıgı ~dam... şın.dan çıkarması kafi gelecekti. 
lıtı'c ··tikür ki muharebede Fakat Mihrünnisa §WlU hatırladı: 

tıı%11 f 01 
rncmif, yalnız valinin Şeyh Ba:ba, kendisini Öperken 

~lı. 1~ arın.dan üçü yaralan- saçlarını ne kadar derin bir has
lc ~0~1 .. 

1 
, ret ve arzu ile koklamıştı. Ser

l·r, ilku ~r, utanarak af diledi- puşunu çıkaramazdı, Şeyh Ba
l cı~c l:"" ~ olarak ta yaralıları baya ait olan güzel saçları b~a 
~;. ~ oturere'k. yaralarını sardı· bir erkeğe gösteremezdi. 
~lll n nra misafirlerini ağırlamak Zemanenin son sözünü de ce-
~ e Yapabiliyorlarsa yaptı- vapsız: bıraktı ... ----= (Arkası var) 

' l 

'l' ŞEHİR TİYATROSU TS..'r'ISİLLERİ 
e!>eha.,ı i'lyntrosondıı ı·ransız '.I'lyatrosunda 

DRAM KISMI KOMEDi KISMI 
nu AKŞAM 

Saat 20,30 da. 

R - A N A 

BugUn gUndUz saat 14 te 
Ç-ocuk Oyunu 
BU AKŞAM 

O A O J 

Yine yanyana yamaca tırma- !inde ıeamimi bir gurur vardı. 
nıyoruz. Önümüzde her an man· Yüzünün hatları derin bir asabi
zarasını değiştiren koca bir ta- yetle gerilmi~. yalnız gözleri et
hiat var. Sormak istediğim şey- 1 rafı siyah halkalarla çevrili koyu 
ler teessürüne hürmet etmek için renk gözleri ya§lı idi. Bu kendin· 
boğazımda sıralanıyor. FaC.:imı! 1 den om.in hareket eden genç ada
yine başı önünde, gözleri ıslak f mın gözlerindeki YA§ları fazla 
ve dalgın yürüyor. içinde benim gördüğümden etrafıma •bakın· 
bildiklerimden çok ~a~ka şeyle- dım. O zaman bu vtı.kur adamı 
rin saklı olduğu belli. Her an bo- işlediği cinayetin çekmek üzere 
ğazını sıkan, nefeslerini tutan bir olduğu cezasından fazla ezen 
sıkıntı altında ezildiğini hissedi· şey, köyün en büyük evinin sa· 
yorum. Çalık köyüne geleli do.ha manla kaplı penceresinden sar
İl;~nci ~ece"!iz olduğu halde bü· kan Fadimerun sarı örgülü başını, 
yuk. hır felaketle karşılaşmı§tık. "e içleri derin gölgelelerle örlü
F adwne evin: misafir olduğumuz lü iri yeşil gözlerini gördüm. O 
Muharrem aganın kızı idi. Tarla· anda içerimde sanki müzmir. bir 
ların~fa y~zler~e i§çi ~alııtır .. n bu yaranın sıyrılarak acıdığını duy
z~.ngın ko?:. a~ası haın bir resa- dwn. Ümitsiz, tesellisiz, şifasız 
dufle geldıgımızıh dahs ilk geceei bir hastalığa yakalanan Fadime. 

~ 

ye, onu büyük bir cinayete 11evke
den bu nihayetsiz sevgisini belki 
&on nefesine kadar gömmiye 
mahkUın olacak bu gençten faz· 
la acıdım. Zavallı Fadime L.-ade
rin va:h_şi zevklerine nasıl bir 
oyuncak olmuştu, babasının ka-

kımsız olarak gelen çocuklar bi· Biz bu kırmızı bayrağın dim 
le tatbik edilen muntazam bir dik durması için yekparcleşm. 

rejim sayesinde birkaç ay içinde ve ona gönder olmuş bir mille· 
normal kilolarını bulmaktadırlar. tiz. 

Memleketimizin nüfusunu art· MiHi Şef bu gönderin alemi-
dir. 

tırmak çarelerinden biri küçük ı-==~-~;;~~;;~~~;;;;;;,;:; 
tilini seviyordu. çocuk vefiyatının önüne geçmek 

Aradan dört sene geçmişti, olduğuna göre, Maarif Vekaleti
yolumuz ho, bir tesadüfle Çalık nin 90.k isabetli bir tedbiri olan 
köyünün önüne dü~üğü zaman krC§ usulü bütün sanat mektep· 
eski bir aşinalıkla yeşil buğday lerimi2xJe tatbik edilmelidir. Bu 
tarlalarının kapladığı bu dağ baş-
lannı tamdım. Her tarafta temiz takdirde çocuk bakımının bütün 
kekik kokularile kanşık serin bir sırlarını öğrenen genç öğretmen
hava vardı. Otomobil dar keçi !erimiz gittikleri yerlerde talebe
yolunu arkasında bırakıp dibinde lerine ve halka, bilgilerini kolay
çakıl taşları görünen dereyi ge· ll'kla öğretebilirler. 
çerken, içimde senelerin uyuttu-
ğu C9ki bir acı duydum. Bizi çift· 
liğine ( ötüren ihtiyar köylüye: 

- Ağa, dedim. Çalık köyden 
Muharremi tanır mısın~ Gözleri 
bir an yüzümde durdu. Sonra ağır 
ağır o tarafa çevrildi: 

- Hey gidi, Muharrem, dedi. 
Bundan birkaç yıl evvel dağda 
gezerken vurulmuştu. Sonra iyi· 
leşti arn,mıa eski kuvvetini bula-
madı. O tarlalar işler yüzüstü 
kalayazdı. Ne ise küçük kızı 
Emineyi birine sattı da damadı 
onu çekip çeviriyor. 

Tcliışla atıldım: 
- Peki katilini ne yaptılar? 

Hiç şüphesiz ki her bir anne 
yavrusunu iyi büyütmek ister. 
Kendisine bu imkan verilen anne 
sayısı ne ka.dar çoğalırsa, yeni 
neelin aağloon yetişmeşi imkanı 

o kadar iyi temin edilmiş, çocuk 
ölümüne karşı o kadar tesirli ted. 
bir alınmış olur. 

Nazlı F. 

BULMACA 

Başmı yine ehemmiyetsiz ehem- 'a..-~.__.__..._ 
miyetsİz salladı. 

- Ne olacak, dedi. Zati o bir 
kazamış. Bir buçuk sene tevkif 
kaldı, sonra beraet etti. Muhar
rem de işi anladı da Emineyi ona , 
veriverdi. Hem de işlerine bak· 

7 
sın diye. . . 1--1---1-4--:..... 

Boğulacak giıbi olmuştum... r 
- Kendıni vurana mı verdi~ 'f--+-4--

Diye bağırdım. Ya Fadime ne 
oldu~ 

Yaşlı adam hiç telaş ebneden 
anlattığı hadise ile bu kadar ala· 
kadar oluşumu fazla bulmuş ola
cak ki şüpheli şüpheli dudaklan
nı büktü: 

- Bırak §un lan; dedi. Fadime 
babası vurulduktan sonra hasta
lanmıştı, hem de ince hastalık, 
geçen güzde o da gürledi gitti. 

Başım omuzlarımın arasına 
biraz daha gömüldü, gözlerim 0 

yağmurlu sonbahar gününün acı 
sahnesile doldu. Yine sessiz ve 
serin bir bahar akşamı idi. Ya
vaş yavaş yağmur taneleri atış
tırıyor, o taneler F adim enin ta
ze mezarını suluyordu. Etrafa 
yine rutubetli bir buğu yayılmış. 
Şah Melik o"\·alarında sakin bir 
a~am başlıyorıdu. 

NECLA MARAŞ 

,, 
Soldan Sa~-a ve Yukandan Aşağıya: 

1 - Akdenlzln ga.rp kapXSI 2 -
Kadmlnnn işledikleri - Tereddüt 3 -
Başta bulunan bir böcek - BUyUk 
kayık 4 - Aynı • Çenedeki kıllar 

l5 - Gemilerin demirlediği yer - Dört 
ten sonra gelen sayı 6 - Beyaz 7 -
Odanın Ost duvarı - En yeni din 8 _ 
Aceleci - üye 9 - Eski Alman, Fran 
sız hududunda bulunan nehir - Mt>m 
leketimlzdc bir yer 10 - Yazılı ıfa
de - Azgın 11 - Bir harfin okunuş-.ı
YUz verilmiş. 

DCNKU BULMACA."'IJIX HALU 

Soldan Sağa ve Yukandan Aşa~ıya: 
ı - Halk Fz:-kası 2 - Asa 3 _ 

La.nga - Bazan 4 - GUnbat - LA 5-
Frnn.oıa • Aşı 6 - Ba.ka.1 - Ne 7 -
Ruba - Aşeyan 8 - Atalet - Na 9-
Arz 10 - Alınan - IA 11 - lloıa -
EııaJA. 

EV KADININA 
Birkaç Nasihat 

1 - Soğan doğrarken ağlama
mak için soğanları suyun içinde 
tutarak soymak lazımdır . 

2 - Çamaşırlardaki pas leke· 
!erini çıkarmak için tuzla limon
dan mürekkep bir mahlut yapıp 
lekeye sürmek ve güneşte bırak
mak kafidir. 

3 - Bir portakalın üzerine sık 
sık karanfil S'Okarak bu pc>rtnka· 
lı dolabın ibir köşesine bırakmak. 
güveleri uzaklaştırır. 

4 - Havagazı borusundan 
gaz kaçtığını hissedince sakın 
kibrit çakarak. gazın kaçtığı deliği 
aramayınız. Bir kabın içine sa
bunlu bir su yapınız, boruyu bu 
suyun üzerinde tutunuz. Sabun 
köpükleri gazın kaç.tığı noktada 
hareket edecektir. 

5 - Bir zeytinyağlı yemegı 
veya tatlıyı çabucak soğutmak 
isterseniz, her zaman buz dolabı 
ve buz bulmak mümkün olmaz. 
Bir kabın içine tıoğuk su, içine de 
bir avuç kalın tuz atınız. Yemeği 
tabakla veya tencere ile bunun 
içine k~nuz. Çabucak soğur. 

6 - Limonlardan daha çok 
su çıkarabilmek için onları evve· 
la ımtmak lfızımdır. 

7 - Sütün dibi tutmasın diyı 
tencereyi evvela ıslatıp nemi 
iken sütü İçine koyup öy:le kay· 
nahnız. 

TAKVİM 
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öCLE : 11,58 6,49 
lKlNDl: 14,49 9.40 
AKŞA.l!: 17 'JS 12,00 
YATSI: lS,.42 1,82 
lMSAK: 4,49 11,40 
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( VATAN J Kup3sı Bugün Fener Sıhhiye Vekili Doktor HulOsi ~~ A Linyr~nUeşHrtDD i H 

Merkezi; Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadık6J Dünkü Maçta Beyoğluspor, 
Beşiktaşı 2 - 1 Mağlup Etti 

rette devam edilecektir. takasında 2268 evin inşaatına ba.şlan-

Yemek listesi, 9 Halk havaları, Os· ı 

man pehlivan, İnebolulu Sarı Recep BAYRAM G• •NLER• AÇIKTIR ve arkadaşları, 9,30 Konuşma, 9,50 U 1 
Fenerbahçe • Galatasaray ku- kalkması bır takımın sahaya hiç 

tüplerimiz bugim Fener staclm?4 ümid edilmiyen biT kadro ile çık
gazetemizin ortaya koYdugu ması ihtimallerini kuvvetlendiri
Vatan kupası için karşıla~cak- yor. 
!ardır. Bugünkü karşılaşma yine Fe-

Köy sıhhat işleri, bilhassa ti2eıin- mış ve geçen sene inşaatı başlanarak 
de ehemmiyetle durulacak bir mev- bitirlhniş olan 1800 ev de göçmenle
zudur. BugUTI memleketin muhtelif re teslim edilmiştir. Bu sene içerisin 
mmtnkalannda çalışan sıtma, tiren- de yem<"kllk ve tohumluk olarak al
gi ve trahom ve sari hastalıklarla tı milyon kilodan fazla buğday ve 
mücadele t*kkUllerl, mesaisi daha l 75 bin dekar arazi ve bunlardan 
ziyade köye matuf teşekküllerdir. başka çift hayvanları ve dtğe.!' zira

KaTr.,'lk program (Pl.), 10,20 Konuş· ! 

ma. 10,40 Rumeli ve pehlivan hava·'::::::::::::::::::::::===-
lan, 11 Konuşma ı l ,20 Şarkı ve tUr- • 

Maliye Vekaletinden : killer, 12 Konuşma, 12,20 Müzik, 
12,50 Ajans haberleri, 13,05 Şarkı. 

tilrkttler ve oyun havaları, 13,20 ko-
nuşma, 13,40 Radyo salon orkestra- - Gümüş Yüz Kuruşlukların 

Müsabaka, spor meraklıları ta- nerbahçe stadını dokluracak ve 
rafından büyük bir alaka ile bek· heyecandan bunaltacaktır. 

Bu mtlcadeleler haricindeki yerlerde at levazmıı dağrtılm.,ttr. 
sr, 14,40 Konuşma, 15 Film ve operet 

de hilkfimet tabipleri ve seyyar sıh- llutaaelerde TedaYller 
hat rnemurıan köy sıhhat tşlerile 

meşgul olurlar. Bundan başka bazı 
vilfıyetlerimlzdekl köy sağlık koru
culan ve köy ebeleri bu teşkilfıtı 

tamamlamaktadırlar. BUtUn bunlar 
Cümhurlyet hUkfimetinin çok.dikkat
le takip ettiği köy sıhhat W,lerine ait: 
çalışmalarının ilk safhalarını teşkil 

etmekte olup bu vadide daha birçok 
ı;ıeylertn yapılması lazrm ve tabiidir. 

şarkııan <PI.>. 15,30 Konuşma. ıMo Tedavülden Kaldırılması Hakkında 
lenmektedir. Lik maçının 'berabe- Befiktaı - Pera 
re neticesi, oyun üzerinde tah· Şimdiki halde şampıyonanın 
min yürütmenin güçlüğü, karşı- başında giden Beşiktaş. dün Şeref 
)aşmanın ehemmiyetini bir kat stadmda Pera ile hususi bir kar· 
daha arttırmıştır. Her iki kulüp 1 şılaşma yaptı ve Pera bu maçtan 
taraftarları da netice üzerinde ' 2 • l galip çıktı. 
kati bir şey söyliycmiyorum. H~r Beşiktaşlılar dün bırinci dev· 
zamanki maçın bir sürprizle ~ı- reye ya ehemmiyet vermiyerek 
bayetlenebileccği kanaati bakım 1 ve yahut da muhtemel bir mağ
bulunmaktadır. Jübiyete . karşı tam takımı ortaya 

Eğer yeni sicil tali~atna~e: koymıyarak as oyuncularından 
sinin müdde.t mad<iesın~en ıkı Şeref. Hakkı, Mehmet Aliyi ta
kulüp te istıfadc etmemışse ta· kınıa almadan sahaya çıktılar ve 
kımlan ağlebi ihtimal düRkü ver- birinci devre 1 - O Pera lehine 
diğimiz kadrolarla sahada gÖTe- bitti. 

ceğiz. ikinci d evreye Beşiktaşlılar 
Son günlerde futbolden çeki- Şeref ve Hakkı ile tam takım 

lıp çekilmemesi dedikodu mev· olarak çıktılar. MüteV'azin geçen 
zuu olan Melihin bugün takımda. bir oyundan sonra Peralıların 
ki yt'rinı alacağını Fenerhahçeli· yaptığı p~nalt.ıdan bir gole Beşik
ler katiyetle söylüyorlar. Eğer taşlılar da ıbir golle mukabele et· 
bu tahakkuk edecek olursa Fe- tiler. Maç ta 2 • 1 Peranın gaJibi
nerbahçc hücum batının iş gör· yeti ik neticelendi. 
nıc kabiliyeti artmış olacaktır. Dün B~kta§ hir idarecilik 

Galibi evvelden tahmın edile· hatasına kurban gjtti. Birinci dev
mıyecek kadar müsavi şartlar al· rede tam takımı ortaya koyma
tında oynanacak bu maçta ba- dan aonr.a 1 • O mağlU:p vaziyet· 
kalım hangi taraf kazanacak, ve te iken ikinci devreye tam kad· 
kupamız kime nasip olacaktır~ ro ile çıkmak bayük bir hati idi 

Yeni sicil taltmatnamesi her Bu tam takımın 1 • O hk vaziyc
ikı takımın sahaya ne gibi kadYo· ti ikinci devrede telafi edememe
larla çıkacağını müphem btrakı· si ve birer gol yapılması bu hata
yor. Müddet mesdeüin ortadan yı ortaya lroymuş 01-ır. 

Köy enstttUlerinde hıfzıssıhha ted
risatına mühim bir yer ayrılmıştır. 
Maamafih bu eootitUlerdeki kız ta
lebeye ebelik öğretflmesine lüzum 
yoktur. Ebelik tamamile husus! ma
hiyette bir meslek olup bu mektep
lerde yetişecek öğretmerıterfn ebelik 
yapmıyacağt tabiidir. Yalnız diğer 

bUtUn mekteplerimizde ve bilhassa 
enstitülerde Maarif VekfıleUle müş
tereken tesbit edilmiş olan bir sistem 
dahilinde hıfzıSSJha tedrisatı yapıl

dığı gibi bilha.ıısa kız talebeye muay
yen bir ~tan 80nra 90Cuk büyütme 
usulleri nazar1 ve amelf surette öğ· 
retllmektedir ki, ou maksadı temine 
kA.tidir. 

Glçmea ı,ı Bafta Cellr 
Bu sene hariçten göçmen getidlme 

mesi takarrür etm~tir. '!ahit hilkQ-
1':".etten yardım istememek şa .. tile ge 
len serbest göçmenler bundan müs
tesnadır. Bu sene ~imdiye kadar bu 
nevi, yani serbest olan göçmenlerden 
5881 rrilfus memleketimize g~miş

tir. Bununla beraber evve'cf' getiril
miş okm muhacirlerin h!kAnı faali-

Devlete ait içtimai yardım müesse 
selerinde bir sene zarfında 131 bin 
kifl yatırılarak ve bir milyon yUz 
bin kUsur kişi de ayakta tedavi edil
miştir. Hastahanelerde doğum evle
rinde ve diğer lçtbnsl yardnn mües
seselerinde y&pilan bütün tedaviler 
ve ameliyatlar meccanen yaprlmak
tadır. Hastanelerimizdeki pek az 
miktardaki ücretli yataklara ait kı
sımlar istisna edilecek olursa hasta-
nelertmizde hastalar parasız olarak 
ta yatınlır ve la.şe edilir. Memleke
tin muhtelit yerlerine yayılmış ve 

Çigan romansları (Pi. ), 16 Konuş

ma 16,20 Havalyen danslar (Pi.). 

18 Program, 18,03 Dans mUzlğl 

CPI.), 18,20 Konuşma, 18,40 Çocuk 

saati, 19 Orta oyunu, 19,30 Ajans 

Gümüş yüz k\1T\1'1uklarm yerine gUrnUş bir liralıklar darp ve 
saya kAfi miktarda çıkanlmış olduğundan gümUş yüz kurU'1 
31/lkincikA.nun/1941 tarihinden sonra tedavWden kaldmlmaaı ~ 
tmımıştır. ... 

Gümüş yüz kuruşluklar l/Şubat/19-tl tarihinden itibaren ~ ...... 
davtll etmtyecek ve ancak yalnız malsandıklarile CUmhurlyet ~ 
bankası şubelerince kabul edilebilecektir. __ ,_,,. 

Elinde gümüş yüz ktırUfluk bulunanların bunları malsan~; 
Temsil: Pısırıklar, 21,ı:; Memleket Cümhurtyet Merkez Bankası ı:ıubelerine tebdil ettirmeleri Uln olUJI""' 
havalan, 21,30 Konuşma, 21,50 Riya- (70026) c1otı•!-

setictımhnr bandosu, 22,30 Ajans ha- -----------------------~P"'::: 

haberleri, 19,45 Radyo ince saz he

yeti, 20,15 Radyo gazetesi, 20,45 

berleri, 22,50 Dans müziği (Pl.), ~~-·~-·~ ___ T __ A __ K __ B __ I,. _.::T_=L:._l=-----ıı 
23,25 Kapanış. ,- .• 

ekserisi kaza merkezlerinde aÇtJmıı:ı ============ Cep, kol saatleri Altın Metal 
15 sene garantlll 

8 AY VADE 

K6mUr ve Odun 
Sobalan olan 177 adet muayene ve tedavi ev· 

Iertnde fakir hastalara il.Açlar da mec 
canen verilmektedir. 

.... latatldklerl 
OtUm sebepleri lstaUstikleri şimdi

lik ancak vilA.yet ve bazı kaza mer
kezlerine münhasır olarak Ba.şvekA
let iııtalistik wnwn müdürlllğil ta-
rafından her ııene neşredilmekte olan 
clstatistik yıllığı> nda münderiç bu
lunmaktadır. Ölüm sebepleri, vilı\yet 
sıhhat dairelerinden gönderilen fer
di öıtim fişleri va.srtasne alınarak ters 
bit olunur. Tabiplerimizin adedi ar
tarak ölU muayenelerinin tabipler 

!Askerlik işleri 
Şab•r• Dawet 

ee,ııdaş Atikerllk Şubminden: 
ı·- Beşiktaş Şubesinde kayıtlı ma 

ifil ve gerekse emekli subayların M. 
M. V. leti Harbiye dairesinden gelen 
emirde bir hizmet için görtlştllrnek 

üzere emrin ehemmiyetine binaen şu 
beye pazardan mAda her gün için sa
bahtan akşam tatiline kadar serbest 
olarak gelmeleri il.A.n olunur. 

tarafından yaprlması lmkAnı arttık- ============ 
ça veya hastalık teşhislerinin tabip- .-----------"""'!! 
!er tarafından kORması temin olun
dukça bittabi her ölüııUn hangi has
tatıktan öldUgi}RÜ tefıblt etinde ka
bil olacaktır. 

EvimiZt'I gele<'t'lk titre zarfları
nı boff çevirmek, Türk gençlerini 
kanata~ Kızılayı ~ız wı Nr· 
gmn;, kim!lefliz yavruları Mit&ir.ı 

bırakmak df'Allf!kttr. 

M AY VADS 

Havagazı ve Elektrik ocakları ı Bayram ve dtlğQn b 
i AY VADE M AY VADi: 

O S M A N 1J A B A B ve Şki. 
Galata, Bankalar caddesi 5MT Tel. 42789. Beyazıt. tl'nlvenıtw 

deei No. 28 Kadıköy, tekele ea4. No. 33/2 ---~· 

Devlet Demiryollan 
Muhammen bedell (1628) lira (50) kurut olan yirmi Ud 

muhtelif Ufıç (8/ 11/ 1940) cuma günü saat (10,30) on buçukta ~ 
paşada Gar binası dahilindeki komiııyon taratmdan açık ekalltme ..,..... ' 
satın alınacaktır. er 

Bu işe girmek isteyenlerin (122) Ura (14) kurufluk mu~ 
mınat ve kanunun tayin ettiği veaatkle birlikte eksiltme g11ntl -_,,,, 
kadar komisyona müracaatları lA.zımdır. Milli Piyango DDn 

Ankarada Çekildi İstanbul Belediyesi ilan lan 
Bu işe alt şartnameler konliııyonclan paruız olarak datrtJlm~ 

(lood> 

Milli Piyangonun 29 İHr.teşrin 124237 124247 124257 Tepebqı Şehir Tiyatrosu tramvay caddesi bahçe duvan ile tiyatro 
hol cephesinin geriye alınınasr, duvar, merdiven ve tretuar inşası kapalı 
zart usulile eksiltmeye konllim~ur. Keşif bedeli 22684 lira 42 ıruru. ve 
ilk teminatı 1701 lira 33 kuruştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık ifle
ri, genel, husus! ve fenni şartnameleri, proje keşif hUliı.sasile buna mU
teferrl difer evrak IH~ mukabilinde P'en l~leri MUdUr!Uğünden ve
rilecektir. İhale 14/11/ 940 perşembe günü 88at 15 de Dalm! Encttmende 
yapılacaktır. Taliplerin, ilk teminat makbuz veya mektuplan, ihale ta
ıibinden sekiz gftn evvel P'en t.,leri MikterHi~Une ,,,..._.,tla ........_." 
fenni ehtjyet, 940 yılma a it Ticaret odası Yesfkalan ve imzalr şartname 
v~ ne M90 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacaklan 

tekttt ~nı ihale gtinC saat H de kadar n.nnt EncQmene W!l'-

~MAZON MEYYA TUZU Cü,mhuriyet Bayrammda teıııtip 124267 124277 
;;;iği fevkalide ~ngo dön 124087 124187 
Ankarada t9 Mayıs Btadtnda 124487 124587 
saat 18 de çekilmiftir. 124787 124887 

Kazanan numaralar şun~rdK: 120267 121287 
123287 125287 

60 Bin lira lraunan '27287 126267 
l 04287 114287 
144287 15 .. 287 124287 

20 Bin lira kazanan 17 .. 267 184287 

395839 024287 224287 

124297 
124387 
124687 
124987 
122287 
126287 
'29287 
134287 
164287 
194287 
324287 meleri 16zJMdır. ( lOllM) 

MÜFERRiH ve MIDEVIDIR 
inkıbaz, Hazımsızlık, Mide Bulantı ve Bozukluğunda, Barsak 
Tembelliğinde, Mide Ekşilik ve Y anmalannda Emniyetle 
Kullanılabilir. Mide ve Barsaklan Temizler, Alışbtmaz •' 
Yormaz. il A Z ON ismine ve B O B O 8 Markasına Dikkat. 

t O Bin lira kazananlar 

237229 376868 

S Bin lira kezananlar 

124818 248030 
284969 328340 Milli PiYANGO 4uncU TERTiP 
1000 lira kazananlar 

Son dört rakkamı 4937 ve 
7202 ile nihayetlenen 80 bilet 

1 000 er lira kazanmı~r. 

500 lira kazananlar 

Son dört rakkamı 2798 ve 

ve S 8 3 1 ite n$a:yetlenen 80 l:»
let 500 er lira kazıarwmtlardtr. 

100 lira kuuumlar 

Son üç rakk.amı 974 ik niba· 
yetlenen 400 ıbikt W>O er lira 

kazanmışlardır. 

1 o lira kazananlar 
Son iki rakkamı 06 ile nihayet· 

!enen 4 ıbin bilet 1.() ar nra .ka

zanmı~lardır. 
2 lira kazananlar 

Sonları 7 ve 8 raıkkamlarile 

nihayet bulan 80 bin ıbilet 2 ter 

lira kazanmışlardır. 

TESELLİ MOKAF A Ti 

5 rakkamı büyük ikramiyeyi 

kazanan 124287 numaralı bile

tin ayni olup herhangi hanede 

bulunursa bulunsun yalnız bir 

tanesi değişik bulunan a~ğtda 
yazılı 46 bilet de 250 er lira te· 

eelli mükafatı alacaklardır. 

124280 124261 124282 

124283 

12 .. 266 

12 .. 207 

124284 

124288 

124217 

124285 

124289 

124227 

Ailene fıcretl 
Türkiye dahilinde: 

S aylık A,J1ıık 

1400 750 400 150 ~ 

Hariç memleketler: 

8 aylık 3 aylık Aylık 

1410 800 Kr. 

Sahıbl ve Neşrıyııt MildilrU: AJıme& 
SmlD YALMAN • Basıldığı yer: 

VA.TAN MATBAASI 

Dördüncü Tertip Plinı Çok Zengindir. 
Birinci Çekiliş 

7 İkinci Teşrinde 
Bu plinm iki .hususiyeti vardır: 

1 - 5000, 2000 ft 1000 lirahk orta büyüklüldeki 
ilawniyeler adet jtibarile fazla~ aynca bu 
plina yeniden ve bundan evvelki plinlarda mev
cut olmay.an 500 "'e 50 liralık ikramiyeler kon-

500 Lirahk 
ikramiyelerin adedi birinci .çek.ilifte 90, ikincide 
150, üçüncüde 180 dir. 

2 - Plinm !ilinci hususiyeti de 47 tane teselli mü
kifabm ihtiva etmesidir. Tftelli miimfatmın 
esaa1 ı§Udtr: Eğer bir biletin bütün rakamları 
büyük ikramiyeyi kazan an numaranın rakam
lanna tevafuk eder de, yalnız 'herhangi hanede 
bulunursa bulunsun bir tanesi deiifik olursa o 
bilet teselli mükifatı kazanır. Bu suretle büyük 
ikramiyeyi kazanan numaraya benzeyip de yal
nız bir hanesindeki rakam ayn olan 47 numara 
le.elli müıkifah lcazanac akt ... 

Biletlerin Değiştirilmesi Tarihine 
DIKKA T EDiNiZ 

Devunh biletlerin atesi ayın ikinci gijnü alqa
mma kadar dejİftirilmeai limndD'. 

7 ildacı TetrlD 1940 Çek•ıiştnde 
Bl)'llE ikramiye 

30 .. 000 Liradır 
Birinci çekiliıin tam bileti 2, yanm bileti 1 lira
dır. İkinci çekflifin tam bileti 3, yanın bileti 
1,50 liradır. Oçiinc:ii çek ilifin tam ıbileti 4, P· 
nm bileti .2 liradır. 

PIAlll Tetlrlll Bdllllz 
Her çekilip biletlerin fi ab ile beraber ikramiye
lerin hem pıildan, hem adedi artbnbmttu'. 
Yani pm ihtimali her çe kilitte çolc aba fazlıa
dD'. Bu plana pre talihlilerin miktarı artacak 
ve bu talihliler ayni zamanda mikbrca daha 
fazla ikrami,.e banacakttr. 

1 •• Çekiliş 20• Çekiliş 3 ol Çekiliş 
7~T8frla1940 7 BlrlDcl UDU 1940 7 bdaol DaalMI 

Yüz Bilette 21,26 sı kazanacak Yüz Bilette 21,40 ı Kazamr Yüz Bilette 22,42 sı Kazanır 
ikramiye tkramlye İkramiye İkramiye ikramiye İkramlye tkramlye lkraııılye tkramıye 

Adedi Miktar• Tutarı Adedi Miktarı Tutarı Adedi Mlktan Tutuı 

-Lira-- -1.lra-- -Lira-- -Lira- -Ura-- --Lira--

1 30.000 30.000 1 40.000 40.000 1 50.000 50.000 

1 10.000 10.000 2 10.000 20.000 3 10.000 30.000 

2 5.000 10.000 5 5.000 25.000 8 5.000 40.000 

5 2.000 10.000 10 2.000 20.000 15 2.000 30.000 

60 1.000 60.000 90 1.000 90.000 120 1.000 120.000 

90 500 45.000 150 500 75.000 180 500 90.000 

300 100 30.000 300 100 30.000 300 100 30.000 

300 50 15.000 600 50 30.000 600 50 30.000 

3.000 10 30.000 3.000 10 30.000 6.000 10 60.000 

60.000 2 120.000 60.000 3 180.000 60.000 4 240.000 
Tescllt 
MükA·47 60 2.820 
tatı 

Teselli Teeelll 
MUkA·47 80 3.760 MUkA·47 120 5.MO 
fatı fatı 

63.806 362.820 64.205 543.760 67,274 725.640 

Yarım BU ÇEKtLtşn Tam SATIŞ 

Bilet HASILATININ Bilet 
Yarım BU ÇEKiLiŞTE Tam Yarım BU ÇDr1LIŞTE Tam 
Bilet 

SATIŞ 

Bilet bilet 
SATIŞ 

bilet HASILATININ HASD·ATININ 

1 0
/ 0 60 47 si 2 İKRAMİYE 

Lira VERİLECEK Lira 
11

'2 
°!o 60 42 si 3 2 °!~ 60 47 si 4 İKRAMİYE IKRAJıllYE 

Lira VER?LE:CEK Lira Lira vmat:LECEK Lira 

• 
ikramiyelerin Hem Miktarı Hem 

Adedi Arttırılmışhr 


