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ÜSTAD RECAİZADE EKREM'in l 
ARABA SEVDASI 

,----------------~ 
Harpler, devletleri idare eden· 

lerin hırsı güzünden baılar ve 

milletlerin /elilcetile neticelenir. 
BARTHELEMY 

Edebiyat tarihimizde mühim bir yer tutıı.n üs
tad Ekrcmin bu vaheseri yeniden itinıı ile basıl
tnıştır. Eser rl'.!simlidlr ve sonuna metinde geçen 
fransızl'.a cümlelerin ve osmnnlıca kelinıelcnn 

karşılıkları bırer celvcl halınde illi.ve cdilnıi,tir. 

Fıyatı: 100, ciltlM 126 kuruştur. 
KANAAT KITABJ<~\'İ _) 

M0STAKİL YEVMi GAZETE Telefon : 2 8 5 2 O 
Tela. Taniriefklr, ı.tulıral 

flerlal 2 lld nhlfeab .. ) 

Garbi Anadoluda 
nehirler taştı 

lzmir - Bandırma, lzmir -Afyon tren 
seferleri in .kıtaa uğradı, nüfusça zayiat 

yok, mahsu'ata birşey olmadı 
Burs:ı, 27 (A.A.) - .1.u tafn °K(!malı>aşn ve 

l\n rncahev huvıılislııde yeniden ılen·leı· t a:1mış, sev
litp başla;ıııştıı. Gü nlerılcn heri ık\'11111 t'ılen lodos ılıığ
ln rduki 'karlnrı critti&ri g il.ıi, hiı·kııç gündcnbl'l'i ıle 
fasılasız. denecek surette vağımır y<ığdığııulan :\1 us
la fa Kenıulıınşnnın ortası ııdıtn j!t•çen Kinnasti çayı 
taşmış, Kııt11cnbey ovasın darı nkaıı Hanifı• deı csıle 
Karaderc bnıı:ı rnon!czlen aşnr:ık ıırıızıyl istıla ey-
lemiştir. ' 

VilAy •te son gelen ma liıınntn naz:ıı·an Klrmııı;ti 
Çayı Mu tafn Kemalp::ışnd ıkl k"l'riınüıı !:?'ozlel'İrıı tı
'kamış, su ı;cviye!Iİ 'kopruye yakla~mıştır. Karncahey, 
li'eyz'dede, Şevketiye ınahallt>leı·ı u altıııdn kalmış, 
halk ta nıamen kurt:nılmış t.ı·. 

yuııık geçirmiştir. Sulaı ıııütcnıadi) L'n yiikscıınckll• 
olcluKtıııriun ınüıılıııt ınalıu llelt•ı· halkı siıratle rüksck 
mıııtnk,dıı nlakı nıahnllere naklı•dılıııektul i rll•r. Son 
ılııkikııya k:ıılıır hiç bit ln sıuı ve huyvaıı znyintı ol
ın:uııı~tı r. 

Mıı nisa - Akhiaar arası Jda 
rr cvaı1a !a n· unkati 

Akhısar, 27 (A.ı\.I • Devamlı yagıııurlaıdmı 
.o"lıriııuzin bazı dış ınaha llclcd su lıa .. kınına ıııaı·uz 
k ılınıı; \"e lıir knç kt•ı·pıç dam yıkılmıştır . .\'üfusçıı 
zııylnt yoktur. 

1\tnııtsa - Aktıt ıu· ar asında 
kec:ilnııştir. 

tren ımıvasalası 

(T>tı•mı•ı s11lıifc il, '1İtım J de) 

Milli Şefin 
mebuslara 
ziy_~eti 

Ankara. 27 ( Husuıi ) 
Cümhurreisi İsmet lnönü tara
fından Büyijk Millet Meclisi 
izasına ve!'İlen ziyafetlere dün 
akıam da Çankaya köşkü 'e 
devam olunmuıtur. Bu akıam 
İçin de 45 kadar mebusumuz. 
İnönü'nün davetlisidirler. 

Berlin - Vişi 
görüşmeleri 
.lJİne başladı _ _..,. .... -

Evvelki geceyi halk h eyceaıı la sııb:ı hı< kadar u- ı 
...... __ ..... ._.._.. __ ,...._....._,.._.,.___. ___ .~-----~ .... ------------...... --..._ ________ ....., ..... .,_.._ ____ ..... ________ -6. 

Japon ba} rağı tasıyan ı 'A k .. . f 

Fransayı bu defa 
Lavalin yerine 
Amiral Darlan 
temsil ediyo"" 

la~ilizlerin bombardıman ettikleri Napoli limanından birm anzara 

• 
Bir kors~n jr-J S erıvazıye \"""\ 

Hava harbi 
~~nan 

ltalyanlar 
Sudanda da 
sıkıştılar 

r 
Teeyyüd 
etmiyen 
bir haber 

Yunan ileri 
harekatı 

devam ediyor 
• • gem ısı 

lnukavemet ve 

llluvaffakıyetlerinden 

çıkan Pasifikte -biiyilk neticeler 

A rnavutluk cephesinde Yu-l 
uanlıların baıa~makta ol

d\lkıara mukavemet, hergün yeni 
'-''-vaffakıyetlerle tetevvüç ede-

Bir adayı 
topa tuttu 

t~ devam eylemektedir. -· -
İtalya iİe Yunanistar.m ku\'- Esir Fransız Cene • 

".elleri arasındaki büyük nisbet • rolleri tahliye edildi; 
lıtlik itibarile gittikçe lıayrcte ,a
)~ "e hatta esrarengiz bir şekil Hiller donanmaya lıita· 
-Slrlakta olan bu mukavemet ve ben bir nutuk irad etti 
lbıt\•affaluyetler. Yunan Başvekili 
'1 •ı t k k "ıy et •t'ı Mclbourıır, 27 ( A.A.) ~ A \'tı,.tı ııl-
L • " e a ı;asın, gere ı aı ı • " k·ı· 'I 1 . .. ~·ı . . . ya "a~ve ı ı _, l'll7.lcs, ıır d115mı:ın 
-- ı e. gerek a~erhk • noktaı na korsan gem1sıııln cenubi Pası fıklc 
~~dan hem dırayetlı, hem te~-j kfüıı Nnuru adasıııı buguıı şııfuklıın 
~ ~· hem hcıaplı, hem de bası· az <ıonı-a şıddı>tle bonıbaıdıımın t>ltİ· 
..__lı b~r devlet adamı olduğunu ğinl .bildı!nıiştır. Maddi hnsar biı 
~rnile meydana çıkarmıştır. 1 yiiktur,, !• ııkal lnsanl'a uıylllt olma-

Bundan tam iki ay evvel Ati- ı nııştıı·. 
~&ki italy~n Sefirinin gece ya- l\tenz.ı(~. bon.bardıınan hakkında 
... M. Metaksaııı uyandırarak tafaılat vl'.!rcl'ek <lem iştir ki: 

~ut ültimatomu vermesi üze • Mıllctlcr Cemiyetinin ıııandrısı hD
~-e Yı.nanistanla italya arasında kumleri ınucilııncc. im [ldncl::ı böyle 
-rp çılrtıgı zaman herkes, ital • hiı hürunın luıı-şı koyabilcc('k hiçbir 
~llQın pelı hazırlıklı olarak gİrİf· nıiıdııfna teı tıbııtı yoktur. Dilşmaııın 
tİii bu harple çabuk muvaffak mükemmelen IJilclığl bu hakıknt, ci
~l'c,. • 11 y · tana nll\'C:ttcıı tııışka biı· şey olmıyaıı bu tc 
ıı . ...g,, a ve zava ı u•u\ntS . - .. .. t bil .k h' b' "ti •• • • • .1• ı r:wuzu meşı·u gos ere t!Ce ıç ıı· 

~·· ' .~ç hafta. ıçın~e ıstı a ederek , ~ey ıııevcut cıl111rıılıji'ını islıat eder. r:u 
~k, kendı halende ve _yaln.ız cıııııyctııı şcııııatirıi ınttıl'an bir nıJk· 
'-t· etle meşgul çalıtkıın bır mıl- ita ılıı, tecavüzün, kcntlisile ı;ullı ha· 

!.'! daha esarete giriftar edile ·ı lmıJe _ bulunduğumuz Japonynnın 
~rıe teessürle hükmetmİfti. bnyrngı nltrnrla yapılmış olmasıdır. 
t lialbuki M. Me~ak~a.s,, b?yl~ Alman resmi tcblii!i 
d~ yanıı, Fransız .:>•fırının ısmı ı . 
e araya karııtarılarak aldatılmak Berlın, 27 (A.A.) - Hesmi 
~~İle huzuruna gelen İtalyan 1 tebliğ: 
~İnin verdiği ültimatom kar • Noelin ikinci günü Alman kuv
~da. (uyku ıerseml:ğile) ken- vetleıi, İngiltere üzerine hücum 
Lllıı ada f&~ınuıyarak, itelyan ta-

r Yazan : , 

i
l Ükl Ordu Kumıırulanl•nndaa 1 

Em~kli Gen!ra~ ı 
__ Ali_!hsan SABIS 

Çoktanberi İngiliz ve A1mnn 
resmi tcL\iğlnı, h11vu harbine 
daiı· cıyni me:ılde neşriyat yapı -
yorl::ır: 

M<'scliı İnı;:-iltere :Hava ~ezarc
ti, ekseriya, şu tebllğı yapar: 
cHava ~artlıırının gayri nıiisııit 
olnınsııııı ralCTııcn, 1ııgiltcre hnva 
lw1:vt'tleri garbi A lnul.nyn w flt"r· 
liıı mınt11kıısı iizerınde uçarak 
ıniıhinı demiıyolları düğüm nok
tulnrıııı, elcktl'ik fnlırıkalannı, 
ıııayı ıııalırııkat ılepolarıııı, Ji. Amiral Darlan 
nunlıırı bnıııha~amış ve lrıhr!hnt :-,",•\'YOl'k, 27 (A.A.) - ~l·vyork 
yapmıştır.> Dığer tnraftuıı Al- \ Tinws gazetesinin Vichy ıııuhabi rine 

1 
ıııaıı l·ıı~kumandnıılığı dıı hemen göre, I.ııvııl ile Alman mukanılıırı a, 
her ~uıı şuna benzer teblifrler "i ı·~sında başlnıınıış ,.e I.avııliıı \'azifıı
ı:ıcşreıfor: eli ava kuvvctlerıınlz ~ ııındcn uuıklnt1tırılnııısı üzerine fnkı-

1 

lnı.dlt renin cenup \'C doğu sııhıl-ı tmı ugramış olan konuşmnlanı dcvıım 
leı ı iı•ki llınnn tcııl!mtıııı. sıına\·l etmek uzer<ı Am!rnl Darlan Pııri o 
ıneıkezlcrlni bomb:ırdımıın ctmış ı:iımiştir. Fft:ıt .lı>t:lkl gurfişmı.:leri 
v Londrn nıınbkasma, Lı,·cı 1Jool t ş•falıcn idare C<kıı .Lava!, nıüwcrc

(Dcı·amı aaufrı 8, siihm 7 d~) lrrin nl! dereceye kadaı· ilCJ·lediğl 
hakkıııda bıı· ve~ika bırakmadığından 

P e B k müşkiilıitn ra.<ıtlanılnııştır. 
artı aş a Dl Cebeliittanktaki İngiliz 

to,pları bit· Frnnsız tayyare

Reşat Mimaroğlu 

gazetecilere ziya/ et 
flerdi 

Rasın Bırliği tarafından evvı•lce 
\ l rilrn bır zıyııfete ınuknhd~ olıırnk 
1 \:ınhul Halk Putısı rcısi fö.;~:ıt 
!111111:ııoğ'hı tarafından bıısın men • 
~•11ılarımı Tak ,im Belediye gnzıııo
ı;undıı dün bır akşam yemeği verıl • 
ınışti r. 

sini düşiirdiiler 
Ronı:ı, 2i (A.A.) - D.N.B, ajun

~ıııııı huı;u~i muhabiri bildiriyor: 
Liııea 'dnn bildirildigine giire, Ce

hellitta r•kt nki lııgiliz tııyynn• ılafi 
toplıırı Pııııtan şinınli şarki istika · 
lllt"tinclc uçan !Jiı· Frnnsı?. tnyyaı-esı
ni düşiirınlişlerdir. Tan·ıırıı denize 
düsnıüştür. Tayyarede bulunan beş 
kişı iilnı!iştilr. 

H •ııüz teyit edilmemiş bulunun rl
va~ Ptlere göre, tayyarede, bııgiinkü 
Fı .ınsız rejiminin nafiz ı:ııhsıyetle • 
rındcıı \'ichy'~·e f{itmekte olan lkı kı

Son derece sıınıiıni biı· h:ıva için· şi vnrdı. Tayyarenin Fnstan 1'ulonn 
de geçl'n bu ziyllfotle Heşııt l\lıınar- 1 ,·cyn Maı'l'(llyayn gitmekte olduğu 

( Vcı•amı 80.lıif c 5, BI1.t11n 7 ele) hilıllrilmckteclır. ;:!erini derhal reddetmekle ne ( De-ı•amt sohife 5, ritıcn 8 de) 
d bfını ~k i~ bildi~ni, büt~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tt"let adamlarma nümune ol -
~~ l~zımgelen bir ,ekilde İspat 
~"'lfbr. Parti kongresi dün 

• • • 

Kassala'da İtalyan 
askerleri sokağa 
çıkamaz oldular 

Hartum, 27 (A.A.) - Reut.cr 11-

jansının Sudandaki hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Kassnln mmtakasındn İnglliderln 
dcvriyl! hareketleri ycnid~n fnal bır 
şekli almıştır. lluraılaki ltalyan ns
kerlel'İ büvlik lchl!keleı·c maruz bu
lunnıaktnıİır. Ekseriya tenha sokak 
lınşlıırıııda i>ldiiıiilmiiş nskerleı-in CI! 

sctlcl'i goı•ülrı,ektedir. Vaktilc sükin 
biı· ticaret nwrkl'zi olan Kns~alnda 
şimdi gece olunc3 i tal~·ıııılnrı bir 
korku nlmaktııılır. 

Bütün hudut boyunca İngiliz 
devriyeleri ve az miktarda Sudan 
oıkerleri düşmanı Habeşistana 
doğru tnrdetmektedirler. 

Almanların Ru -
asker manyaya 

gönderdiklerinin 
ash yok 

Londra, 27 (A.A.) - Almanlıı
nn Mncaristan yolllc Rumaııyaya 
kütle halinde askerler gönderdiği 
hııkkındakı haberlerle alilknılar o
lurak rc3mi I.onılra mahfillerine 
hiç hır ey gelmemiştir. 

Rıulııı>eştcde.n alıııım haberlere 
göı e, tı·en saatlerinde büyük de
ğişlkllkler olmuştur. Bir (ok tı·en 
lcı·in h.ıreketl blldirilnıcktedir. 

] f talyanlar yeniden 
birçok esir ve 

ganaim terkettiler 
Atina, 27 {A.A.) - Yunan rcsmt 

söz.ctisü, dün akşam askeri harckit 
hakkmdıı rışıığıdaki tafsilatı vermi .. 
tir: 

İtalyanlar Rimnrıının şimnline ve 
şimali garbisfne doieru sürfllmüştür. 
ltalyıuılıır. bu mıntııkalıa, mllhim 
stratt'jik ehemmiyette bir hat ile bir 
çok tepeler terkctmlşlerdi r. İtalyan 

1 hıtllarındn kargaşalık emareleri mev 
cut olnn Ihlııos nehri mıntakasında 
elde edilen arazi, Yunanlılar tarafın 
dan tenıWcnmektedir. Burada muh • 
tclif cüzutuınlara mensup beş İtal • 
yan subayı ile 65 er esir edilmiş ve 
üç muhtelif cins silah Yunanlıların 
eline dü,ıııuştQr. 

Eritrcdc ve Asmara ve Aghor
dnt şehirlerinde bir ltalyan ordu· 

(Dcvcııııt aafıiic 5, aııtmı 3 dl') 

Bel'lindc, Rumnnyaya Alman 
kıtaları gondeı ildiğl tekzip olun
maktadır. Sofyn da, Alman kıta
Jarıııın Rulgaristıına geldiği hak
kındaki lmberl"ı l dün tekzip ct
mıştir. 

Dnha şimalde, Yunanlılar blr aü---------.z I rü nuıhıılli çarpışmalardan sonra i. ._ ___ . (Dcıııamı 8o.lıifc G, •Ühm 1 d~) 

····································································· ················· ························································ 

Akif in mezarında 
yapılacak merasim 
-- --- - --- - ~-

ÖLÜMÜNDEN 
~~~--------------------~-----------A 

EVVEL 

Mehmet Akifle 
son konuşma 

Edir nekapıdaki mezarmdı 
hatırası anılacak 
Büyük vatan şairi Akifi, dört 

sene evvel bugün kaybettik. 

Doldurulmaz bir boşluk bıra· 
karak aramızdan ayrılan epiz 
şairin arkasından ağlıyanlar, bü
tün münevver gençler ve bütün 
onu sevenler, bugiin saat 14,30 
da Edirnckapıdaki kabri başında 

ltJitndi tamamen anla,ılıyor. ki 
( h S efiri, M. Metaksast bir 
._'tku sersemliği) baskanma ui • 
L.,;_~rnam14tır. Çünkü Yunan Hü
~t Rei&i, zannedildiği eibi o 
C-, lerde fiilen uykuda bulunsa 
) hakikat halde daima uyanık 

mesaısını tamamladı Kandemir 
~~~~--~._...~._.,~~__,~~~~-~~==~==~(~V~e~ı·~a~m~ı~s~a~h~ij~~~5~,~·~u~t~u~ıı~~~d~c~) lstanbula heııüz gelmişti. j:: 

' lrtüteyakkız durmakta imiı . -·- -- ------
Fakul vapuıd:ın çıkar cıkma7., 

gbıi.iriilmiiş, Şişlide bir sıhhat 

'd ~t"n• hakiki devlet ve ıiya'et 
~!arının da en büyük mezi • 

.böyle uyur gibi eörünürken 
~ ıs sözü açık o!mıık, millet 
~1 11da iken bilakis o müteyakkız 
llııı..llrtınak, herkes itile gücile 
c=t~ulken o uzaklan görüp ge -
~ senenin tedbirini bugünden 

Kazaların dilekleri tamamlandı .. Ankara
Y.B gidecek murahhasların seçimi yapıldı

Vali Lôtfi Kırdar izahat verdi 

yurduna yatırılmıştı. 

ilk ziyaretine gidenler, fena 
haberi ilk verenlerdi. Heyhat .. 
bitmiş, Mısırda tutulduğu hasta· 
lık onu eritmiş, bitirmiş .. diyor -
lardı. 

Gitsem, ziyaret etsem mi~ di

~llr. etmek gibi hasletler tetkil 1940 Yiliıypt Pıırtl konı:rl!ı;i dun 
. .._ rciı; Refik Ahmet SPvcııgilin rl'ıı; • 

'1 liğinde ı::oıı loplıııılı sını ynpmıştır. 
·~· Metaksas,, bu, neticesiz ol- Yoklama yapılanık ikirıci günün 
"ıi; kadar meı um da olan harp ı-aptı okuııdııkt.ı n sonı·a kıızıılıınlnn 
ıı.._-\11- e~iği günden itibare!'• ı:.ön:~eı!lcıı dilekl?ıin okunmı.ısınu ge 
~lek~b heuıbına ç~k ~utc:dıl, ç.ılı ıı~tır. 'Muhtel~f k~znlard.ııki hal • 
~ sa~m ve çok sessı:z bır ııya- kı~ ~.~pılmasıııı ıstedıklen ı~lcr şun
!ıı;:, lalubine batlamıt, fırsat zu -1 laıdıı ·• .. •. 
~: ettikçe irad ettiğt nutuklarda Eınınonu kazası halkının 
l.:.,~aniatanın bitaraf kalacağını, dilekleri 
~-n· azami riayet edeceiini Yerlere tükrulmeslnin llnünc ite -
~;~i,, Yunaniata11a (himaye çilnıcsi, temiz.ilk arabalarının evler-

t.ıkeffiil) d • 1 t deki çöpleri muntazaman alnıalnl'I, 
~ vaa etmlf 0 an n- Şehzııdebaşıııa ve Bcyaz.ıda birer u-
~teyc karıı olduju kadar Al- mumi heli inşası, Küçükpaznl'da bir 
~Ya ve ttalyaya kartı da dü • dispanser yapılması, Kilçtikpııuırdıı 
~.- \>e mücamelekir muamele amele ka<lınlarnı çocuklarına bakıın
ıı;İ.'' velhaaıl harbin Yunanista- evi açılması, çocukların ahlakı üze -
~ •..ı..mamaıı için insanca ya - rine fena tesirler yapacak filmlerin 
~ ne mümkünıe yapmıthr. men'i, sinema matinelerinin ildi giln

.. ~"-t. iıte timdi sabit oluyor. !erde saat 16 dan evvel bıışlaınanıa
~_:_""•n &ıvekili, ltir taraftan sı , Zeyrek civarında bir orta mektep 
-. .. •illetini Wr harp afetin . invası, fakir ,çocukların mekteplerde 

leyli ve nehari olarak parasız oku-
T ASVlRt EFKAR tulmalarının temini, yeni Akbıyık 

<D111cnıı ıahi/• S, aiiltAn .4 de.) caddesindeki çeşmeye terkos suyu 

r 1 Ankara vilayet 

1 

kongresi münasebetile 

Atatürk ün 
kabri ziyaret 

edildi 
Ankara, 27 (A.A.j - Ankara· 

Villiyet Parti kongrl'si bugün ka
zalardan gelen dekgclerin ve Aıı
kııtıı Mebuslarının iştirukile top
lunmıştır. 

Kongre içtimaı açılarak l'i~·nsct 
divanı seçimi yapıldıktan sonra 
nıis, kongrenin içtimaı ve bu iç
tlınaın Partinin binisi Ebedi Şef 
Atutürküıı yirmi biı· yıl önce An
ka ı aya ilk gelişlerinin yıldöııü • 
nıüne tcsaıHif eylemesi dolnyısile 
(Devamı sayfa 3, ıütun 3 de) 

ye bir hayli dii~ündüm. 
verilmesi, l\Iahnıutpaşa camii ynnın- Ke~disini görenler çoi!aldıkça, 
dııki ~eşmeye de terkos suyu tcnılııı, iyil~şip k3lkması ümitler· sönü -
Jluyıık 8epetçi, Menncrciler, Cnmii- d 

1 

şerif sokuklurıııa teı kos çeşmesi ııı- ! yor u. .. 
~ıısı, l{umkııııı iskt•lc:;ınılckı eski ter- Artık, onu kaybetmek uzere 
kos çeşmesine su veı·ılınl'.!si, elektl'ik olduğumuza inanmış gibiydik. 
\e sulııı· idaresi Ulıııfından sokak • Dört buçuk sene evvel, hazi -
lıırdn nçılaıı çukurlıırın kapatılması, ran sonlarında bir gün. işte bu 
Sült"yınııniye cnmiine giden yollal'llı ·ı şaı'r Akifin sıhhat .,ur -

k d h"li d ncı ı e. ' 
ınşası, n?-3 a ık n e muh~eli~ yer- dundaki odasına girdim. 
lerde yem çocu bahçelerı ınşası, . . 
l\fuhmutıınşn canıiinin tamiri, tram- Yatakta ıdı. 
vay clurıık yerlerinde kapalı bekleme yorgun ye solgundu. 
yerleri inşası, sokaklara elektrik hım Ağır ağır yaklaştım. Karyola-
bıısı konulması, havagaz.ı ve elektrik ııının yanındaki sandalyeye iliş • 
Ocretlerinin tenıili, elektrik, hnvn -
gnzı ,.c su saatlerinden alınan kira
lara bir son ta\'in eılilmesi, mtlli 
bııyranılıırda geçit ı-esimli!rinin Is • 
tanhuldnıı buşlamıısı, unıum'i sığınak 
Jarın halkın göl'ebileceğl şekilılc işa
retlcnıll<'~i, Sultanahmcttekl Ciııııhu
l'İyet ıneydnnının genişletilınesi için 
ıniitehn'ki binaların yıkılması, Ruş -
tcınpaşa medrese;;indeki kinı esiı.le -
rin başka tarafa nakli. 

(Devamı sayfa 3, sütun 2 de) 

tim. 
- Geçmiş olsun .. dedim. 
Dalgın dalgın yüzüme bakı • 

yordu. Yine ben konuştum: 

- özledin mi bizi üstad ~ 

Dudaklarını hiç kıpırdatma· 
saydı, hiç se~ çıkarmasaydı bile, 
bu zehir gibi gülüms~mesile her 
şeyı söylemiş olurdu: 

(Devamı salıife 4, ıütun 1 de) 

IBakışfurl 
Bir günlük 
mütareke 

Peyami SAFA 

A vrupn senede bir gün hıris
tiyandır: İsa Peygamberin doğ
duğu gün; ve iaa Peygamberin 
doğumundan evvel de, ııonra 
da Avrupa, senenin 364 günü· 
nü. kanlı ve kansız, boğuşmak·
la geçirmiştir. 

inci) )'azar: 
cPierre İsaya doğru ilerledi, 

ona dedi: Ey sahip, bana taar
ruz: eden kardeşimi kaç defaya 
kadar affedeyim) Yedi defaya 
kadar mı affetmeliyim} 

«Ve lsa ona cevap verdi: 
Ben sana yedi defaya kadar 
demiyorum, yetmiş kere yedi 
defoya kadar!> 

T olstoi neferini döven bir 
zabite sorar: 

- Sen İncili okumadın mı) 
Neden bu adama eziyet edi
yorsun) 

Zabitin cevabı: 
- Biz orduda İne.ili değil, 

talimatnameyi tatbika memu
ruz. 

Hıç bir avrupalı, kendisine 
bir tokat vurana öteki yanağım 
çevirmesini tavsiye eden İsa 
Peygamberi dinlememiştir. Bi
lakis, fertler arasında düello 
bir Avrupa nn'ancsidir ve mil
letler arasında en çok harbedi
len yer Avrupa kıı·aaıdır. 

Bu Noel de bir gi.inlük mü
tareke ile geçti. Hnrbin bilan
çosunda iki tarafın da ziyan 
hanesine kaydettikleri bu gün, 
isa Peygamber şerefine kurban 
edilen tek kıymettir. 

Şair haykırır: 
Din şehit ister, aaüman kurban: 
Her zaman her tarafta kan, 

kan, kani 

Ve tebliğler ilan ederler: 
cDün hava kuvvetlerimiz fi

lan, filan, filan şehirleri bom-
balamışlardır. Müteaddit infi-
15.kler ve yangınlar müşahede 
edilmiştir. :t 

Hikmet : 
Fert gözile bakılınca harp 

bir felaket, cemiyet göz.ile ba
kılınca harp milli, hatta beıe•İ, 
hatta medeni bir zarurettir. 



--- Sahife : 2 

Tefrika: 11 Yazan: Kandemir 
···················· 

Mustafa Kemal Paşa kürsüye gelerek 
sansür hakkındaki itirazları iskllt etmişti 

(0.wmı var) 

r Belediyenin getirtmek. istediği otobUsler-1 

.Beledıycye otobüs satmak istiyen r viçreden getırtılmesi iııtcnmiştır. 
İsnçre firmasının şehrimizdeki mü- • 
messıTıle, dün temaslar yapılmıştır. Bunlnr geldikten sonra müzakerclerc 
Yalnız müm ın1hı elinde bıızı vesait başlanacaktır., Resim firmnnın tck
noksnn bulundu-·ımd n bunların İs - lif ettiği otobüsleri gl)stcrmeRtedir. 

- Durun L kalım, annemden cevap gelsin. Bakalı• $<'!kat bizde 
mi? Delki de giUniştır. 
~ Herhalde annenize bir adres veıir. 

Zannederim. 
Sııb:ıhnt tıktı. Ben biraz daha U~'Udum. Sonra kalktım, gaz te oku

dum. 
Akşama dogı u Doktor Snliihattin gel.eh 

sordu. Snbnhntl konuştuklanmm anlattım. 
gün fi na~nl ~ırdığfuıi 

- ~k akıllı, emnfye 11 kndır o, dedi. aözlerıne itim.at. ederim. Onsuz 
bu koğu önm z, bfür m· in? Eızbtt sağ kolumuzdur. Şefkatle konuşma
sı iyi olur, knı teselli eder. Artık bundan ôtesınl sen ona bırak. 

Bu bahııl kısa kesmek istemesinden anladım ki doktorun bann söylı
yeceğl l>Gka şeyl vardı. Bckledlm. 

Dcdı ki: 
. - Evvel en hnıt' ot. Amelıyat ynrm sabah. K rşuım alacıığız. 
lki ilç giin muamelen rer, anılan sonra İst:ınbulu gideccksm. Doğra 
Güllumcye. •. Orada bır iki aylık işin var. Bu omuz çabuk kendine gel -
mez. Hattü eski hnfınl hiç bulmaz. Orduda knf:ımazsın artık. Fuknt i~in 
tatlı tarafı, İstnnbuln bir mujdeyle, büyilk bi rınlljdcyle gidecek in l 

Yfizümde behren büyfik menıkı seyrettikten ııonrn: 

- Evet, dedı, An:ıfartnlıırdan düşman çdtllıyor, mcV"Zflcrf cllmiza 
geçiyor. ffiıttil nmk buna ofmmı, bitmiş nnznrile bakıldığı için zaferin 

utün taburlara tch ri emri ~- Efıad b:ıyrnm yapıyor. Salon. sen 
'" SC>'luçten. blıdc sıçray pı ta. emuzomı rbad edeyim me. 

- P ·ki r 11 mkl ı dan g im top sesi ri nrdlı? 

Et fiy~!ıan 1 Denizbank erkam aleyhine 
tekrar gozden , . . 

Aile bahçesi 
cinayeti 
davası geçirilecek yem bir dava açıldı 

Üniversite tatili 
Oniverııite, bu ayın '3 f inden, 

önümüzdeki ayın ikisine kadnr 
ve keza diğer ayv- sekizinden 13 
üne kadar bayram tatili yapacak-
tır. 

Tetekkür 

tram ay 
yo 1 1 

25.000 /azla yolcu 
imkanı hasıl o!acak 

taşımak 

Dün ~hah Belediyede topla- lmışhr. Bu bu usla hazırlanan rtı • 
nan tramvay komisyonu, şehirde por. Daimi f.ncürneııin tasdikin· 
mevcut 290 mecburi ve ihtiyari den geçıikten sonra tatbik edıle
duraktan beş taneııı mecburi ol· cektu. 
mnk üı:erc 30 unun lağvına karar K · b d b k h 

ı 
oınısyon. un an aş a. se -

v~rmişti_r. Bu sure_tle her durakta rin muhtelif yerlcrinde de kapah 
hır dakıka durdugu kabul edilen durak vcrlcri inşa:<ına karar ver
lramvay arabaları beher sef<·rde l . . A k d Jd w "b' 

modern şekilde yapılacak olnn bu 
dur ldar Oıımanbeydc, Altınbak
kafda. Sürpnğopta, T eşvikiyede, 
Nişantaşında, T epcbaşındn, Emi
nöniindc, Karaköydc, T opancde, 

Ortaköyde, Kuıuçeşmede, Fatih

te, Bey;ızrtta cami ôııünde, Su!ta

nahmeLte. Türbede yapılacaktır. otuzar dakika k.azanııut olac .. k- mı,ıır. n ara a O ugu gı ı, 

tır. 80 romorkla çr.kilen mcvcutı-============================:::=:: 
1 SS tramvay arabası. günde 4 G •• .. .. •• go""rda··g ... u·• 
bin sefcı yapmaktadır. Heı .. efr.r. ozamazan 
de otuz d:ıkikn kazanılacağına -

Amerikamn 
yardımı 

• 
1 ngiltere Hazine Nezareti 

Müsteıarı Phillips, Vaşing"' 
fona gelerek Roosevelt bü .. 
kumetin~ in&iliz İmparator • 
lujiunun mali vaziyetini bütün 
leferrüatile anlattıktan tonra A· 
merikamn yapaca,iı yardnmn naa· 
Wyeti ka:-arlqtmlm11 bulunuyor. 

ingı1n mali murahhası yardı· 
mın ödeme ciheti hakkında ingil· 
tere Hükümetinin noktai nazarın• 
izah ederken bıglttaenin Ameri· 
kada yaptıracağı g~i, tayyare, 
top, ve harp malzemesinin doğ· 
rudan doiruya Amerika Hüku· 
metlerinin mali itibarile ödeımıe· 
si ve hıgiltere Hiı"kUmefi gilis 
sermayedarlan elindeki e11lıam ve 
tahvilatı satarak tediyeye devarn 
ettiği takdirde İngiltuede belli 
ba,lı sermaye kalmıyacağuu ve 
dolayuife Amerikanın iktııadl 
binasının temeli olan 11ermaye· 
darlık · teminia de sauılacaiı ve 
ayni zamanda .Anıen"kan bol'.-· 
larma hadden fazla esham ar:ıe• 
dilmc~inin büyük buhran çıb.ra• 
cağını ıöylemİ§fİr. 

f ngilterenin kapitafu.nı MMlft"' 

dan ayrJması ve bafka bir iktısa
di rejime bizzarure müracaati ih
timali ııüphesiz Ameı-ikayı teli.~ 
düşürmügtür. Banun için Amerika 
Hükumeti İngiltereyi sermaye• 
terini mahvederek kapitalizmcleJı 
ayrJmasHJa mani olmak izere 
sonuna kadar Amerikaclaa alaca• 
jJ her türlü gemi ve harp leva:ıı· 
mını her hangi suretle tediye et• 
mckten kurtarmayı tasmim etmİf• 
tir. 

Yani İngiliz Hazine Nazırının 
dediği gibi ingiltere Amerikad8J1 
her türlü qyayı Amerikan lı.azine,· 
sinin para:ıile alacaktır. Hatta A· 
merika Hükumeti daha .. ade· 
ki.r davranarak İngiltereyi ileride 
dahi ba paraları tediye etmekten 
kurtaracaktır • .Şöyle ki; İngilterr 
nin muhlaç olduiu ve sipariş ef· 
tiği eslilıa ve lıarp malzemesi J.·

1 merika Müttehit Hülu1metlet 
Devleti tarafından İngiltere Mül• 
tehit Krallık Devletine ariyet ve• 
rllecektir. 

Bu suretle Amerikanın yardı.rıtl 
feklen bir teberru ve hediye nıa• 
hiyctini alacaktır 

Rooeevelt üçüncü defa Cüıtı' 
burreisi intihap edildiği zarn•ıı 
yeni intihap edilen Mebusan ıvıec 
lisi 3 kanunus:mideki ilk toplaiıb" 
tında Hükiımetin bu yardun k~· 
rarı teklifini müzakere edecel<tif 
yeni mcdistchi chscriy t cüınhU' 
rei.Jlnin partisi ol n demokratlar: 
d dır. Fakat, Amerikada partı 
disiplini. ingiltercdeki iozib<lt 
kadar sdu değildir. Bu sebeP: 
le biikômetin tekl:fine kencl1 

• 
partisinden muhalefet edenler ~ 
labifır. Ayni zamanda rnah"1"' 
parti mensuplan da teklifin le .. 
hinde rey verebilirler. BinaertY 
leyh Meclisin vereceği karar tıı· 
(İltae için çok - im olacaktıt• 

Bo karar, ingiltere ile be'J'll~et 
kapitalizmi de kurtaracaktır. 1~ 
gilteı enia harp .. nayii Ye bah 
inşaat te:aphlwı iter gün ·· tüS'' 
dalga halinde g ten Alman boı1f' 
bardıman tayyanlerin" boınbl 

Se"l\'iü hayut orbd~ım Refi Ba
yuın elledi kayıbmın yanttığt bil· 
yük yasa candan iıtlrnk eden, sevgi 
ve bağlılıklarını göstcı·en kadiı~nns 

~dostlarına bilhassa minnettarım. 
So uz eltmı.crimlzi vcf'nkir nli

kafan1e- krsınerı te elliye çal~nlarn 
ş6kl'Bntıınmn1 ayn ayn unmnk im
kfının ı bulomadığımdnn bu vazifeyi 
gıızeteniıin tavasırotunu l'JCD ede
rim. 

göre, tasarruf edilen ı:aman, çok 
mühim bir yekuna baliğ olncak
tır. 

Yalan da olsa insanın 
hoşuna gidiyor 

•'(C 
ateıi altında bulunduğun• go • 
lngiliz HükUınetinin harbin petı• 
ce$lni tayin edec:ek olan silah ft' 
fev.ukanu ve Büyük Britanfll!' 
açJıktnn kurta•ac:ak Alınan derıJı 
alh ve hava abf ukasır.ın refini il" 
min edecek Amerikada yaphtŞ' 
ca!t külliyetli miktardaki faYl'!" 
re, top. mühimmnt ve gerııidi1'· 
Bu yardım, ıngjli-:ı: impa1'8tf 
torluğunun müdaf :ıı için ilaY~ 
ehe~miyeti bm olduğı3 gibi,~ 
111C1'İkanm dayandığı im ital jl 

si teminin muhafazası içi ı" 
dereced büyük ehemmiyeti ~1': 
dır. in · erenin zaferi ve Iı:~!.:ı 
lizmin isi üurindc Amerı-,. 
Kongresinin ve~ ceği karatll' 
bcmmiyeti büyijk olacaktır. 

Zl'/."i.u~ Rcfı Ba11a.r 

Ekmek on 
ı para c zla 
1 -~ 

1 

Belediye İktısnt 'Müdürlüğü dün 
clunek narhını len iden tcsblt. et
miştir. Tetkiklere ı;ore değ[rmen
Jerc 15 gün zarCırıdn dnha :ı.ıyadc 
9,30 parnd:ırı uşağıy:ı buğday vc1. 
rfldib..f görülmüş ve ynnn sabnh
tan itibaren ekmek fiynllnrımn 
10 pırr:ı ucu:ılatılarak 14 kı.mış 
10 para olması kaııarlaşm1ştır. ---

Ayni zamanda. he plandığına 
görl", tasanuf rniktan, umumi !'!e· 

fer zamanlarım! göre onda biri 
bulmaktadır. Bu suretle giındc. 
bütün arabalarla ıa-şınan 250 hın 
k.i~i. 2 S bin kiıi fazlalnşacakt.ır 
Bu, zaman tasanuf edecek tram

vayların sÜTatli olarak fazla sder 
yapacaklarına göre, bugiinkii <ıe

f~rlere ıuzaran 250 bin ki inin. 
2 5 bin cksilt•rck nakledileceğini 

göstermektedır ki, bu t;U?etlc tram' 
vaylardaki kalabalık da azalmış 
olacaktır. 

Bu arada şunu tehariiz ettire
lim ki. eski tramvay ketinin 70 
romorkun çektiti l 70 tramvay a
rabası g6nde 1 70 bin kişi taşı -
yordu. 

Bundan başka, kalchn!an 30 
duraktan maada 9 durağın da 
yerlcricin dcğiştm~mesi karaılaş· 

İhtikdnı mani olmak için bfr çok tedbir alınmış ııırı.ııuyor. Fakat 
lııııw nıgıııtrtı her oıın /,ir s irii nıtıkUkirin ıııcıhkoııı~vo sevkedildiDfni gii· 
rııyoı·ı•z. Arnbıı ııcden? Bıı l;ııdcır 8"1 ı tctlbirt~ı·, hı• derece şiddetli mıı
caıldqµ: rağme:11 ilıltkıi7 lı&ib'/m 'llfeılı:rı a.fllmryo,.? 

IJ!JJ.,, l11111ım ııcb'f'.hi nıultelıfllr -ııc en brtılıcaın, kt111uni :ıarıırct• ele 
ıılsa, mııhtekirterc verilcıı cczcılarııı liııfıflifjııliı-. Me11elci 11eçerılcı·dc yak11-
/11mııı/11ın f!.'i ı r /ııcı porıı r.r.:uııı unflıııi~. /(ıı.ıuıı b ı krıdaı· fakdfr ctti
riıııc gurr kimsııytr bir şey sciylımı mez ve l eıtıcıı kaydedelım ki, biz de 
bıırnda mahkııuıcıı.m kııı ITT'fltı teıt'ki ediyor dr{l li;ı.. 

1\<ınaııtimlzc #<>re ilrtlkiir ,.k ar'ftr bir s ıçtıır. Bl1KtcACıltyh kanımu 
,, ıı, tal n afnamcy • mi, neyi clcğıştfr 11 ek lti:11118a değiştirmeli, nıu!ıtckirc 
8ır("ı•ıı nğırlığı 1>islıcttııdc ı:cza vcrnııılidir. Mesela cvafta> hiç fcııa değil. 
Mıılıtckiriıı diil.:kô.ıııııı açık tutmalı, fakat ı:itriııhıc biiyiik ucızıl<ırla c/Jıı 
adam ııııılıtckirdir> d"yc illin ctmclı Uir ta'Yaftaıı da. runri wu~ arı 
1'C iRi tc riclciüJl!I' #talkın Cll rok 7A 'f taç öÜ[a6u '\le ifr.~"frnU Ü fik4T be
/ıİ8ı sc:ilnı maddeyi tcınltı cdıp dcucı-t nisbctinde ı;atmıya ("alıgmalı. 

D&ijm tmt, ya:ıllJ 1m bUmtınt. llir İnıfr ka11adiBi11c giırc ara.da halle 
kti?11ü11 ınk hınm ki.sutk1' gı i "lıım . R&m-iiı'd'ileı• fiyatı ı ~ knru~a ka 
da-r iJİii:8cltıniJ!ltıı-. Belediye hemen 1.:iimür ttmiıı edip f tıkir lııılka becla

a 11c /tali ı·akti geriııde olıııılara da. 11ac:: tıcıız köm:lir dttğıtıııt.~. Boyla 
lıaı;cıdisler 'Jlula1t da ol8a fıtscnnn hoşırıuı g{dfgor. 

Nehil SANVER 

Sustuk. İçeriden hastaların şarkıla rı geliyordu, memleket hanları-
0 anı hiç unut.nıt11ncnğım. Butıı ıı Anadolu, bütün memleket, büttln 

~ektıkleriınlz, bütün harp snhııclcri ynşlı göztimtin önüne geldi. Billur 
dn111lalaı- arasından bütün bir ıztırap, feragat ve kahYnmtınlık dfinynsı 
goıüyordmn. Na ıl, )'ll~ur, çamur, kıır, fırtınn d mcdcn, gece gündüz, 

, durup dinlenmeden ~'Ürüyorduk; baz an nasıl , iki (iç öğlln ~·emekten vıız· 
~--;:ııı::ı~~ gcçiyoı·duk; ruısıl hastnfanıyor ve kaputu uza sarılarak zeminlik1erin 

Yazan : Server BEDi 

Sevinçten ıuçr dım aınıı ha"ta omuzumu acıtmasına ehemmiyet 
vermeden iki clınu de Snliıiınttine uzatarak: 

-- Ahi diye bağırdım, şlıııdi olebilirim artık. Yarabbi ... 
Boğazım ~ıkandı ve gozlerimclcn yaşlar gelmiye başladı. 

Dokfor gözlerini yüzümden ayırmıyurak b~mı s:ıtlıyordu: 

- Ya. .. dedi, burada harbetmlyen, yapıl.'\11 haı:iknııın azametini 
asla takdir !'.demez. Bu yollnrı, bu bııtakfı~ı. bu vasıtnsızlığı, bu tekııık
sızlii:,Pj görmeli. Biz modcı n isllbkiiıııbrımızla. tııyyarcledmizlc, son 
sistem sfüihlnrıımzlıı, cfonanıuanıızla değil, dişimizTc, tıı nağıı•ızla, tek -
memitle, yumrnğumuzfa hnrbcttık. Rufıumuıl:ı lıarbeUik ve lııı zafeıi 
kazandık. Vallahi, gün olurdu ki bu hastanede bir damla tenturdiyot. 
bir damla alkol bulım:m:ızdr. IDç sinirlenmez, ne :ıntis<.'ptıRler icat eder
dik. Ya o Mehmetçıldum rı:,. gayıcti .. Öyle 5, hnt'h.•r ~l'mf~<fur 
ki neferin çttktlği acıdan 1 nim b ğıı r:ıgıııı gelm lir dE:' o gık deme· 

yaş topraj';"l ü tunde y:ıtı)•orduk; m ltrnlyöı insan govdelerini buğdny 
baısaklıırı gibi nasıl b'çiyordu; t:ıpta zc vücutler nasıl devriliyordu; köy
ler, evler, ocakfar mısıl yanıp tutuşuyor, liii:'lnl bombalnn toprn~ı nasıl 
havaya uçuruyordu. 

Gözieı:inıi kapadım. 

-S-
Ameliyatını oldukc;n ::ınhmetsiı geçti. Yataktn uyaııdıkt:ın sonra bi

ra:ı. ııtırap çektim. Akşama o da kal nıaıınştı; omtızum öyle haflflemfşti 
ki içinılcı~ iki kilolouk bir tae çıkmıı:ı gibiydi. Doktor Saliihattiıt cıkan 
kurşunu bh- şişe içine koymuş, bana b'eiirfp hediye etti. 

llastanedc bir hafta katdım. Emrim lft'C ge.miştf. SaJahattln Gfilha
ncdcki arkada-.lar1113 bı.1 usi mektup tar da yazdı. 

Ben ele istanbula hareket edeceğim giin n ın•!tesi annemden mektup 
alılını. Uyduı·dubım yalan bile mvallıyı mcl'llkt:ın kuJ'f.aramamış. On ya· 
şıındaykcıı. biı- gü~ çaki ile afaç yontuyordum, sağ eJtmin şahadet par· 
mağıııı bı ~• deıiııee: kesmiştim, fıı.zlam kan aknuştı. Annemin o zaman
ki telli.şıı • ve utırabıı. lmbrlanm. ektııb nda da ayni: Sağ elimtn 
hnfıf yıırıılnnmış olrıınsı, ciğerimden vurulmuşum ı:ibi annen:e ıztırııp 

1uhnrrcm Feyzi TO~ 
1tınıımınntınınnııı1ıınıınnnn••nHnl'l"'ltın~ 

rl Vecizel~rin Şerhi 1-ı 
;'ıınrtmtttnnttns n ntPJtınımmım"""°"'"• 

Harpler devletleri ;Jar' 
eden/eı in hırsı yüuincld1 
baılaı· ve milletlerin (ellr 
keli~ neticelenir. 

BARTHELEMY' 
. t.i· 

Bu· sozü söyliycn nıeşhur ıÇ ıı· 
mniyatçı vo hukukçu, harbe nıu 
cer olan hi'ıdisclet'l ve in!!nnla~ 
araııınd:ıki nıüna ebctleri yı.ıI<;._,. 
dan tetkik etm1ş bir acbın dlt' 
Hiç pphc yok, ccnri in fer tt· 
fi:ı.erlnde azim tesirleri vaıd • 
Fakat ıunu da kabul c~:.:1' ~o 
zımdır ki, fcrd de sıragına '6 if· 
cemiyeti istedıği istikamete ı;ıı. 
rOkicr. Ilıırpler ekseriyıı {trrJl1111 rrn hır81 yftzundcn bıı~lnr. ır:ıe, 
•eya mağlup, bu harbe ffirU ~ 
nen milletlor, harbin testriC td' 
ınartız kalırl r ve dünynıuıı 
kınt llll cekarler. ... 

Harp ınruri bir. r~ttır. fC
(iyellm veya i!ltemıyelıııı, buıhtl' 
U'ikete, blı.i ihUras sfirtıklcr, 
:-.asııız dn dilnya olmaz. / 



Bir yıldönümü 
F ikir kmrlaimdan mıdır; 

Yoksa kanaatlere müaama
ha dağarcıiamızda tabsiae mec -
bur olduğumuz yerin azlaimdan 
mütevellit basitlikten midir, ne
dir? Bilmiyorum, zaman zaman, 
dillerimiz ve ona tebaan kalemle
rimiz, acaip dalaletler ıösterir. 
Hükümlerimizde doğru olabil
nıek için icap eden büt~ ilim, 
tarih, ruh prtlarını bir anda unu
tur ve bazan memleket irfanının 
)ÜZÜDÜ kızartacak acaiplildere 
Yer veririz. 

••• 
Hazin bir gıltlönümii 

Buıün, üzerinden seneler geç· 
tikçe, kıymetini içimize sindire -
ceiimiz ve zamanın, haldı olarak 
berrak)8ftmp kıymetlendireceti 
büyük bir Türk tairinin dördün • 
c:ü ölüm yaldönümünü idrak edi
yoruz. Tabii, Mehmet Akiften 
b.baelmek istediğim derhal an -
laıılmıthr. 

••• 
Heyecan ue ruh kaynağı 

O Mehmet Akif ki, en karan -
lık ~)erimizde, istiklal ve hür
l"iyetin rüzıinnı nefeaile, ortalık· 
ta estinnit, zamanında en bedbin 
ruhlara bir snlet hızı atılıyabil -
ıniftir. 

O Mehmet Akif ki, tarihçinin, 
tnünevverin, politikacının, Şehit
lilderi imar Cemiyetinin, roman
c11un; acizden dondukları, kah
ramanhklanmısı billU..1-.tıracak 
samimi bir sahr yazı yazamadık
ları, Çanakkale ıehidi Mehmetçi
lin hatırasına bir beyaz tq dike
rnedikleri zamanlardan cok da -
ha evvel tarihimizin bir ~hamet 
bayrqmı, mermer abidelerden 
«l.ba kuvvetle, tarihe intikal et
tirmiye muvaffak olmuttur. 

O Mehmet Akif ki, bir yanar
dat ıihi feveran eden dizi dizi 
lhaaralarile bir cemiyetin dinam~ 
İfadesini verebilmit, yalnız lıtik
lil harbi nea.line deiil, kendisin
den sonra ıelecek bütün neıille
te, vatan sevpinin heyecan ve 
İttiyalnnı tathrmqhr. 

••• 
Üzerlerine fırtınalar çekti 

Gün oldu, Akif de bütün zir
\reler sibi üzerine fırhnalı-r çekti. 
O..un prensiplerine, itikatlarına 
"• tamamile enfusi hayatına ıaar
tıaa etmekten ziyade, kendi ka -
..._t ve dÜfÜncelerİnİR simsarlıit
-. Yaymak iatiyen bir zümre 
hypra)ar kopardı. Akifi ıölge
~. iki bakımdan ehemmiyetli 
idi: Dbciliğine dil uzatılırken, bir 
filu.n; propasandaıı yapılıyordu 
\re milliyetçı1iii torpilknirken 
-rni sayrye hiıpael ediliyordu. .... 
Akif lcademelertle 

lliikseligor ..____ 
.. c~ zamanın çok hayırlı le
~ oluyor, tarihe intikal etme
:_ve milletin kalbine yerletmesi 
~elen tahıiyetler, Üzerlerine -en bedbaht kabuslardan ya
~ JaV&f ııynlarak layık old~
... llMYkİe yilueliyorlar. Dört 
..... nvel ~itin kadirtinu 
~ iiserinde .nedfenine terke
~ Akille, d&t tene aoaraki 
:'lllf aruıncla ne fark var? 8*"8 
!itle pliyor ki. husün, hüJÜfı 
~le tairi, iatldil davumcWd 
~ çıkan kademelerde :rük
"ii,or. 

'= 
c. ı. 

~7 ... 
Nizamettin Nazif 

mahkum oldu 
.._~~ sün evvel Beyoilu cürmil
i:':"'Ut mablı:~meıince zabıtaya 
~ret madde8i'41en IOTtuya çe
~ relc tevkif edilen ikdam gaze
._- . muharrirlerinden Nizamettin 
~f T e1>edelenlioilunun, ayni 
~lcemede görülen davası neti
"'de ilç polise vatife e1nuın
.t. ~ak.aret ettıi liihut hulduiun
~ 2 ay, 9 gün hapsine ve ken
lı.; ırıden 100 lira para cezası a
" trıaıına karar verilmiştir. 
~ kerin kilosmm 38 kuruşa 
~en bakkal ihtikar yapmış 

mı, yapmamış mı? 
t l)iyanyolunda bakkal Arif, 
~enlerde dükkanına gelen bir 
3' it eriye, toz ıel.<erinin kilosunu 
~ kuruı yerine 38 kuurıtan sat-

, cürmümeşhut halinde yaka
~ rak Asliye dördüncü Ceza 

kemesine verilmiştir. 
!ı-J bürı öğleden sonra suçlu !ıak
ll' "- muhakemesine baılanmıı. llcl' . ,_ • .. 
' ası, feaerı c;aragının sattıiını, 
., '1rı da Fiyat Murakabe Komis-
1.J~rıun koyduiu narhtan haberi 

Q dağını söyfcmiıtir. 
\arıdan sonra, .Murakabe Ko -
oıaundan gelen bir teılere 

ur. Bcın4a, toqekeriain 
}S kurupı .. tıfdsl* •e fM-

Parti kongresi dün 
tamamladı • • 

mesaısını 
•• 

(Btrfncf sahifeden dııvam) Valinin sözleri 
Fatitı kazasının dilekleri , Bundan sonra Vail ve Belediye re-
K'aragümrük dispanserine her sa. Valinin kongrede- isi Lutfi Kırdar söz alarak ezcümle 

atte hasta kabulü, çocuk bakımevlnin demiştir ki: 
tevsii, Balatt.. umumi hela inşası, ki sözlerinden c- Programlarımızda Parti dllek 
Samatyada bir kız orta mektebi a . !erini esas tutuyoruz. Münferit dl· 
çılması, !<aza dahilinde muhtelif yer· çıkarılan rakamlar !ekler parti dilekleri arasında yoksa 
lere yeni çeşmeler yapılması, Kara - nazarı itibara alınmıyacaktır. 
gümrük meydanına blr yangın mus- Görüyorum ki, dilekler arasında 
luğu yapılması, ikinci ve üçüncil de. Belediye yol itini planlarının bilhassa yol, ışık, nakliye vasıtası, 
recedekl yolların tamiri, Koca Mus- en başında bulundurmaktadır. E· su, mektep, Halkevleri inr,ıası başta 

iLiM VE CEMiYET 

Bir kitap ve 
bir devir 
AKLISELiM 

tafapaşa çayırının çocuk bahçesi ha- mınonu kazasında 939 yılında geliyor. Belediyemiz yol işlerini 
line konulması, talebelere tramvay 276096 lira sarflle 41 yol ve cad· programının başına almıştır. Bugün Hilmi Ziya ÜLKEN 
servisleri ihdası, Topkapı haricinde· de, !:'40 yılında 257940 lira sarflle yollarımız maalesef Avrupanın en ................................................. . 
kl h il ı d · t• i k' f 1 38 yol, ·Fatih kazasında 939 sene- k~ ~k h. ı ıı ka ed 1 · ma a e er e zıraa ın n ışa ı çin . uçu şe ır er e mu yese i emı- Voltalre rahlb ~. leller'e atfen bu h'bi 1 ı· 
köy kanununun tatbiki, lambasız so- sınde 43782 lira sarfile 48 yol, yecek kadar fenadır. Yollarımızı i - sa 

1 0 ması azımgelmez. 
kaklara lamba konması, seyyar leb- 940 senesinde 40500 lira sarfile kide bir kazınmıyacak şekilde esaslı isimdeki kitabı neşrettiği zaman her O her şeyden evvel aklın pratik 
lebicilerin kurşun vesair madenleri 28 yol, Beyoğlu kazasında 939 se- olarak yapacağız. Bu da büyük mas- halde devrinin aklı selime şiddetle işleyi~lnden doğan bir meleke oldu-
almalarına mini olunması. nesinde 494153 lira sarfile 71 yol, raflara ve uzun zamanlara müte\'ak- muhtaç olduğunu hissetmiş olmalı - ğu ıçin içtimai bir haslettir. Bazı Cl.'-

Kadıköy kazası halkının 940 senesinde 382627 lira sarfile kıftır. Bidnci sınıf yollarımızı as_ dır. O, ne baı<lt kuvvedir! Bununla mlyeUer, bazı de,·ider onu inkişaf 
57 yol, Beşiktaş kaa.asında 939 falt olarak yapacağız. Avrupada ka- beraber. tam arandığı zaman ne kn- ettirirler; bazıları da onu mahveder. 

dilekleri senesinde 18700 Ura sarfile 17 sahalarda bile kaldırım kalmamıştır. dar ender bulunur! Aklı selimi zeka iyi kurulmuş bir cemi)·ette, kendi 
Sayfiye mahalli olan Eren köy is· yol, 940 senesinde 15955 lira sar- Birinci ııınıf yollarımızdan çıkacak ile, ilimle, ihtisasla, sen·etle hiçbir' sınıf nizamına göre ahenkll yaşıyan 

tasyonunun bir hayvan ihracı lstas- file 6 yol, Eyüp kazasında 939 parkeleri de ikinci ve üçüncü sınıf şeyle satın almak kabil değildir. !\e 1 ve yerleşmiş kıymetleri olan bir de-
yonu olarak kullanılmaması, Kurba- senesinde 27888 lira sarfile 11 yollarımıza döşeyeceğiz. kütüphaııcleı· devirmiş allameler var 

1 

virde cemiyetin kendine göre bir 
ğaİıderenin temizlenmesi, meskun yol, 940 senesinde 71719 lira ııar- Ve~aiti nakliye meselesini hallet _ dır ki ondan haberi yoktur. Nice ül- caklı selim> i vardır. Fakat intikal 
yerlerde taş ocakları açılmamasının file 20 yol, Bakırköy kazasında nıiye maalesef dünya vaziyeti bize keler fethetmi~ kahramanlar varılır halinde bulunan cemiyetlerde, sınıf-
temini, umumi helalaı· inşası, Mer. 939 yılında 35303 llra sarfile 14 imkan bırakmamaktadır. Şehrin bel· ki ondan nasibi olmamıştır. Baznıı ları altüst olmuş ve kıyıııı?tleri yı -
diven köyünrle bir ilk ıııektt-p inşası, yol, 940 yılında 22164 !im ımrfile li başlı nakliye vasıtalarını h:ırp koca bir müessese kurulur, toprağa kılmış bir devirde aklı ı:.elim nratıa-
Kozy:ıtnğı, Hnsanpaşa semtlerine bir 46 yol, Sarıyer kazasında 939 yı- başlamadan ancak bir ay evvel eli- artır. dökülür, başında mimarlar, j ıııaz. Bu devirler buhran içinde h&-
llk mektep ilavesi, Kadıköyüne bir lında 99965 lira sarfile 21 yol, mlze almıştık. Harp başlayınca bu he~imler çalışır. Fakat ufak bir ek- rikalar, taşkınlıklar gösterirler; u • 
kız orta okulu yapılması, Eren köyün 940 yılında 31829 lira sarfile 28 işlerin ıslahı için harice yaptığımız slğı kalmıştır: Su yolu açılmanrnitır. mumi vasıfları romantizm'dir. Ro -
de bir erkek orta okulu açılnıaın, Ka· yol, Beykoz kazasında 939 yılın- ı;iparişlerin elimize geçmesine lmkiın Yahut ~idip bir çukura girilmiştir. mantık dlinya görüşii dehaya kı~·mı>t 
dıköyüııde bir kız li!tesı inşMı, ı;o - da 62156 lira sarflle 10 yol, 940 kalmadı. Halkevleri binalarımız is_ Bazan hır kasaba kurulur, içinde en verir, caklı selim• i cüce addeder, 
kaklara yangın muslukları konulma· Y.ılında 85473 lira sarfile 9 yol, tedlğimız gibi değildir. ~odern binalar vardır. Fakat topra- Miskin sürülerin, philistinlerin dar 
şı, K urbağalıderc koprüsunün yeni- Üsküdar kazasında 939 yılında Bu binaları birer milli abide ola- gı tohum tutmaz. Bu müesseseleri gorüşü olmakla itham eder. 
den inşası, a~aç)arııı tahribine mani 28136 !ıra sarfile 20 yol, 940 yı- rak bugu"nku~nden "'Ok "eni• teşki • yapmak \'e bu Şehirleri kurmak için .. ı d " .. " ı t k 'k 'i Romantik felsefe, bundan dolayı, 
olunması, Kaclıkoy . U klidar tram- ııı a 70587 lira. sarflle 24 yol, Ja"tJı bı·r şet.tide ı'n•a kararında'-•ız. ı ını, e nı , enerJ ve unsur olarak • ., " i t t bol bol b caklı ııelım> le miskin bir entektUa-
vay iicı·etlcrlnin teıızılı, yl•ni tram- Kadıköy kazaınnda 931) yılında Fırsal buldukça bu kararımızı tııt- ne 5 ersen z ulabilirsinlz. 

F' k t ı b u lizmin mahsulü diye alay etmekte -
vay durak yl'rlerı ihdası, Uzunçııyır 107531 lira ı;arfilc 30 yol, \140 yı- bik edeceğiz. Işık ışinl de ehemmı _ a ·a _ on arı ır :ıra:;a ge ı ıııekle dlı-. 
arazJc•inin koylliy<' taksım! işinin ne- lıııd:ı !1245:1 lira ıııırfile :ıo yol, A- yetle gozönünde tutuyoruz. 936 sene- nkral dıgıl~ıza ı. ~·~krla~ıazsınız : Çunkfi 
ticeleııtlirilmc. i, Kııdıkoyunılc asri dalar kazasında !139 yılında 18689 sine göre şehirdeki lambaların a • n 1 se ım e .. sı .t 1

." • • ,. 

mezarlık inşası, elektrık, havaguzı !ıra ımrfile 26 yol, 940 yılında dt•tleri 939 yılında iki misli :ırtmış-ı Abdullah Ce,det, ralııb lfelıeı ın 
ve t<U futurnlarının ay bıışlıırında ge 5!)8:> liı-a ı<arfilı:o 8 vol, Kartal kn tır.> bu kitabını tercüme ederken - bilerek 
tirllnıe~i. kııclnstro lıeyctleriniıı hu- r.a~ında !ı:rn yılııııln :!:!017 liı-:ı ı;:ır S k . 1 • veya hilmiyerı:ok- bu ihtıyncın şıd -
dut i~lerlnde Pıırti tcşekkııllerıle te- file 1 yol, ıı.ıo senesinde 28:.!HS lı- ı , . U ve me te~ iŞ ~rı. . cletle hissedildiği bir zamanda yaşa-
ması, fakir hıılk:ı hir ııııktııı· µ:ıra. rn ı;nrfile 2 ~ol, Yalova k:ızaımı· \alı ve Belediye Reı~ı Lutfı Kır- dığııııızı ifnıle etmiş oluyordu. Fakat 
sız köıııiir dağıtılması, Kadıkciyüııde da !l!l9 vılıııdıı :J!ll 2 lira sıırfı ll• 2 <lar su ve mek.tep ışle.~ı .. hakkında 1• ne yazık ki o, kitaptan değil, :ını::• k 
aııliye mahkemesi ihrlıısı, yol, Çatalca kazasında !'l3!l yılın- zahat Vl•rınele.rı ıçi~ ~ozu Sular İıla- hayattan çıkabilır. 

Kartal kazası halkmm da iiOOO lira ı<arfıle ı yol, Şilt• ka· resi ve l\laarıf Mudurlerıne bırak - Aklı selim. sade <ıkıl d<.'ğildir: çiiıı-

d 1 
za,.ırıda !139 yılınd:ı 1540 lirıı :;ar· nııştır. kü nice akıllı adamlar vardır ki on· 

ilek eri fıltı 2 yol tamir ve ınşa edılrıılş- Sular fdareıd Müdürü Yusuf Zirn dnn mahıuınduılnr. Amiyane bilgi 
Muallimsız koy mekteplerine lılr tir. Eren dileklere cevaplar \·ermiş ve de degil<llr. Çüııkü amiyane bilgiye 

an e,·vel muallim Ut~ ini, Pendikte NetiCl' ıtıbarlle !l::I!) yılında iı:.. ıı:üenen çeşmelerin yapılacağını, Me- dayanmakla beraber, bu bılglnın uklı 
orta mektep binası lnşııcıı, Kartal şi- tnnbul \'ıliiy<.'tı dahılırıdP 1 milyon tıdıyekoyu Hanıldiye ı;uyu yollarının selııııden ıı1..aklaşnıası çok mümkıin-
mendifer koprıı unıiıı gerılşletılmesi, 245.929 lira :'larfılt• :~20 yol ve 940 tcmızl<.'nmrshl(' başlandığını, şehrin dür: Sıtmada, tr:ıhomda ko)luniln 
Kartal mekteplerinden blı-ine İngi • yılıııdıı da J.ZS';',4!17 lira sarfılc su ışle1rini tamamen ~1c bol

1
_ll01 kııhr· inadı gibi ... 

lizcc deı sinın konması. 28fi yol yapılmıştır. ılıyab imek için 31 mı yon ıraya 1 • Esns itibarile aklı selime en uy-
Sarayer kazası halkmm tıyaç olduğunu ve bu pnranın yavaş ı:un olan ilimdir. Fakat, ilim na-. _ i > tl\'aş sarfolıınarak vilayetin butiln 1 dilekleri maı:ı u;ın verılen ı;enPvı 40 kental o. kazalıırında ı;u derdı bınıkılmıyncağı zari, ak ı selim ise pratiktir. Bıı ın· 

Bir di~pan er açılması, Kııvııkdere ılun ve 20 kental kbnııırün foz.lalnş- 111 ı;oylcnıiştir. cısı teklif eder, ikincl;ıi intihap 'c 
- ı \" k ı tı 1 k J u JOO k t ı k lcı a eder. Bunun içindir kı her ali. 

agzının temiz etilıııesı, eııı öyc e U· 1:.1 :~rıı 0 < ı~n 11 ı•n a •' ve O· ı Bundan sonra ı;oz alan Maarif 

Halbuki, nıacıalların cilce"i gibi bu 
ciice de devleri yere vuran asıl kuv
vettir. Çunkü o bizzat pratik ak•'
dır. Prntlk akıl, normalleşmiye baş
lıynıı bir ceıııiy1Jtte muhitine iyi iıı
tıbak etmiş faal insanlarda mey -
dana çıkar. Onu ne laboratuarlarıla, 
ne kiıtiiphanelerde, ne de romantik 
hülynlarda tedarik etmek kabildir. 
lııs:ıııları hukukça ,.e kudretçe mu -
ı;nvl olınıyan bir cemiyetin pratik 
nklı bazı iıısnnlan imtiyazlı saıaıı 
adaletsiz ve inhisarcı bir nevi aklı 
l!l'llml inkişaf ettirebilir. Fakat in -
sanları hukukça ve kudretçe mü a
"'illİ{e cld":-rı:ı gıtmek istiycn demokrat 
hır ceııııyctiıı pmtik aklı inhisaı-..ız 
ve ııdıl tam ve hakiki nklı selimi lr.
klşaf ettirecektir. Demokrat cemiye~ 
!erin, bu dünya karanlığında fikı·i 
ve slyııııi projektorü yalnız o olabi -
liı'. munıi bı?la }':ıpılıııası, Yeniköyiin şı~ ınııru~ı 60. 60 kent.ule. çıkarılmıı~ıııı. Mudiırü Tevfik Kut Maarif ışl('rin- min mutlııka ış başında aklı selım 

ma mücadelesi hududuıııı alınması, iıususı orına.n sahlpll'rıne nll.~·~ur ol- ıll•ıı l>ııhsederek ı:oıı seneler vilayete ====================-:======== 
Büyükderede ilk okul binası ınş:ısı, c.lukları h;ırıfalıırı yapnı~k ıçııı _!142 kazaııclırılan yenı nwktepleri blldir
Sarıyere Arıılık suyunun lılr un ev- scııes ı ıc:oııun:.ı. kadar kııtıyata nıucıı. ıniş, ilk mt>kteplt>r h~slsı ıçın beş se
ve) getirilmesi, Haıniıliyo ı;.ııyunıııı ı ~ıdc edllmesını, ııl'lik program yapıldığını Vl' vilayet 
Aynzağa kiiyünc isalcsı, Bcbt·k - İs- Kartal kaı.aı;ı nıümesıııllNi: Bo!I • huılııtlıırı ılahilınd('kı ihtıyn<·ı kııı· -
tiııye yolunun bi.r un evvel ikmali, tancı cıvıırındakl Kııçükyalı koylü. şılaınak ıçin <!ahu yilzden faz.la ilk 
Kireç bumu~da bır ~ocuk bnhçe!lı ın ! lerintlen islcnrn fazla cereyan be . nwktep açılması lazımgeldiğinı ıso)'· 

IMIULi TELGRAFLAR! 
şası, Emırgan otobu lerlnın Lckrıır dellerlııln affını. leıııiştiı. iaşe müsteşarlığı 

için hazırlıklar işletilme!lı, Y enikoy için ayrı bir o- Bundan ı<onra muallimlerin 9~2 se B«.>vkoz kazası mümessilleri: Ka · 
tobü~ servısl ihdası, Rir meuıı-lık in- nesindenberi kalan mesken bedellerı-
şası. zııların t)( ıl.lard.aki .arkadaşlarını Uı nın ve kııfem zamlarının bır an f'V• 

nımıya vakit lıulnıal:ırı için kaza Ankara, 27 (Tasviri Efkir) 
Silivri kazası halkının kongrelerinin de ... iliıyet kongreleri n•I oocnıııesı ıçln onümu1.dt•ki ııcnekı Hul.umct, !\filli Korunma Kanunu -

dilekleri gibi ıkl senede bir yapılmasını ıste- vılil\'ct butçesinc fazla tahsisat ko • nun kendisine verdiği salilılyetle 
Sınekli nahlyesıne bir dispanser mişlerdir. nıılm:ısı karnrlıı~nıış ve bundan baş· kuı ncııgı tt•şkilat hakkında karaı lnr 

kn nıütıılrn olmadıiPındnn dllek en • k ı·k d r k" inşa111. Sineklı nahiyeqıııc ebe tayını, Be)·kozdan Mehmet Ali Gokçe de " alnın ·tadır. Yakında a a a ar \ e a-
s·ı · 1 k d k' 1 ! il - 1 k t•umeıııııin raporu ve sonradan mun- !etler ıııurahhaslaı ından murekkep 

ı ıvr azasın a ı su arın ç nııye, soz a ara biıtun Boğax halkı namı- zam olarak bildı rllı>n dılekler ıttifok 
müsait olmadıl'ı anlaşıldığından vi· I na şu dilekte bulunmuştur: bir komisyon kurulacak ve bu ko -la tıısvıp edDmlştır. -
liyetçe bu keyf~yctin ~allı, bu .11e.ne 1 c- Boğaziçi halkı Şırketı Rııyrl- nıısyon teşkıli mukarrer iar,ıe mus-
~h~ul be.reketsız oldugundan küçuk Yl'•len son clc>rı>ce ıniıştt'kidır. Köııı·ii- Bıı sıırrtle kongre nız.namesindcki tr~arlığının vazife ve salahiyetini 
tıftçılere Ziraat Ba.~kası tarufındıırı dt'rı ukşamlan 7.40 claıı ı:onrn Boğaz ışleı· laıııanı oldıııCundıın yenı lıl:ırc; teslııt ile Başvekalete bil,Jirecektlr. 
parasız. tohum tevzıı. lskdclcı·ine vapur yoktur. Şirket Bo heyeti ve Bhyük Kurultaya gıılecek 1 Şlınıllki halde Ziraat, İktısat, Mali-

ş 1 ka h lk iı· .. ·'11nn intilıalıı yapılmıştır. Neti- vı• vıı Tıcııret Vekiıl<.>tleri murahhas-
ı e zası a ının ğa1. ııatkıııın hartacıa bir defa olsun. redı: iarınc1an ınüteşl·kkil komisyon bütün 

dilekleri İstanhulda bir tanıdıl'ınn, bır ı;inr.· 
rna:va, bir tiyatroya gltmeıı.ıne fırsat 1 ı/ıiııet ?ılare lıelJf'.li rıııli ıi.alıklo- ihııracat maddelerimizin asgari fi -

Agva deresinin temiıletllmesi, Te
ke nahiyesinde uyuz hastalığının ön
lenmesi, Şilede bi ı diııpan~el' inşası, 

Şilede orta mektep yapılması, Hey
koz - Şile şosesinın birleştirilmesi, 
Yenfköy deresinin temlzletJimesi, or
man resmi ile vakıf resminin tev -
hldi. 

Üsküdar kazası halkının 
dilekleri 

Çocuk bakımevinın tevsii, fakir iş
çi kadınlarının çocuklarına bakılma.· 
sı, seyyar sütçülerin sıkı kontrolü , 
Üsködann sivrisinekle mtıcadele hu 
dutları içine alınması, Beylerbeyinde 
orta mektep inıası, umuıni güzer -
phiarın tamir ve ııdahı, ÇenıceJkö
yü ve Beylerbeyinde bir çocuk bah
çesi in,aııı, Şirketi Hayriye bllet üc
retlerinin tenzili, Anadolu Hhilinin 
ihyası için Üsküdardan Hl.sara ka
dar bir otobiis servisi ihdası. 

Yalova kazası hallnnm 
dilekleri 

Bir mi\tep intaaı, ıiraat iletleri
JIİn ucuzlatılması, Talovada bir tü -
tfin deposu inpsı. 

Dllekler bu ıekilde bittikten ııonra 
10 dakika lstlrahat için cı.-lseye ni
hayet verilmiştir. 

İkinci celse 
lıtlnci celseye başlandıktan sonra 

bar.ı izalar evvelce muhtelif sebep
lerden dilek encümeninin raporunda 
yer alamamıı olan dilekleri bulun· 
duğunu söylemişlerdir. Bu arada E
yüp kazası milmessilleri; muhtarlı -
ğın yeniden ihdasını veyahut mfimes 
sillere kanuni salahiyet verilmcsınl, 
çocuk hastanesi inşasını, Eytipte bır 
mezarlık yapılmasını, İsliimbey cad· 
desinin tevsiinı, Eyilpte bir lıse a
çılmasını, 1'opçularcla ilk okul inşa
sını, Ramiye su verılnıesini ve Eyu
be bir Halkevi inşasını; 

Beykoz kazası mümessilleri: Or -
mantardan koylıilr.ı e kaUyat yapıl-

~kende satışlarda da nakliy~ 
masrafı ve normal kar ilavesile, 
ancak 36 kuruşa kadar satılabi
leceği yazılıyordu. 

Bakkal Arif buna itiraz etmiş, 
şekerin 1 00 kiloluk bir çuvalının 
toptan 35 lira 5 5 kı.:aruta satıldıiı
nı aöylemiftir. 

Mahkı-me, bu cihetin tetkiki 
için muba~epa~ri ba,ka l>ir sün• 
bırakmattu. 

bırakmamıştır. Boğaz halkına hakkı ı"lıHı; Aziz Ak, Umumi Meclis azası, yııtlnrını tesbit etmektedir. 
hayat verilmemiştir. Son vııpuı un c_~ıaı Dik~lCn, İıı~ar nnnknsı :i\füclü: Ticaret Vekaleti de başlıca gı<la 
hiç olmazsa l·skisi gibi dokuzu 10 ru, Fıı~ukı .Den•lı, Avukat,. Uıııumı ınııdıleleri üzerinde herhangi bir ih
geçc yapılmasını butün Bogaz halkı l\lt•<"lıs ıkıncı reis vekılı, l~ıımlt On- tildirın öniine geçmek için bu mad
n:ımına istiyor ve buııun tenıinı için gumnı, Edebıyat Fakultesı D<•kanı, del<"rin fiyatlarını te. bit etmektedir. 
de Şirketi Hayıiye tıczdindc t<"şeb-1 Ilas~nc Ilgaz, 'Muallim, lbrnhlm J<e. Fiyat muınkabe işlerinin tanzimı 
busleı·de bulunulmasını tııleıı eılıyo- mal Baybora, Denız. Yolları Umum ve bu teşkıliıtın başlı başına bir ci-
rum.> ::\Iudüru, Mıthat Nt•mli, Ticaret O· hnz haline getirilmesi hususunda da 

B d B •
1 

'k dası Reisi, D. Nurcttın Aıı Ilerkol, t<•dlıiı !er alınmaktadır. 
. u sıra a ey~g u_ aı.aaından mu- rrofesor. 

:ıllım Ahmet Halıl ııoz ıılmı, ve ınuh· 1 , ·~ . . . 
tar!~ meselesinin hallim talebele- J """k a.alıldııı a · Refik Ahmet 
rln kat'i surette mektep ~manlann· Sl•V<>nı:-il, ?r~ııh~ıTir, Um~mi M<;_cl~ıı 
da k:ıhvelere gitmesinin ônlenmesınl iizı ~ ı . Tl'Vfık Kut, Maarıf l\filduru, 
iııtt-ml,tir. Reşat Yılmaz, Devlet I.im :ınları tela· 

Ankara vilayet kon
gresi münasebetiİe 

ı-e~l Teftiş Mudilrü. Ct>nıalettin Fa
zıl Erten, Avukat, Umumi Meclll\ i· 
zaı11. Celal Kocaer, DcnizyoOarı a
vukatı, Muharrem Nail Ak'dolC, A · 
ırnkat ve Umumi Ml'CIL~ iza111, Faide 
Esendal, Umumi Medls baın, Ha -

(Birlıu:t .ahi./•fl- d•vc•.) ~lll' IÇopar, 1stanbul Gümrilk Muba
faP.a Rqmlidürü, Halit Yqarot'u, 
Mualllm, Umumi ıfecli11 ba111, dt!leseleri .Ebedi Şefin muvakkat 

kabr!ni ıiyarefe davet eylemiş wı 
hep birlikte muvakkat 1'abre ~1-
dllmiı ve Ebedi Şefin manevi hu
ıurunda ihtiram vakfesinden son
ra tekrar Halkevine dönülerek 
müzakereye başlanmıştır. 

q 

Vliyet idare heyetinin iki yıl
lık çalııma11ına ve geçen kongre
de Deri sürülmtiı olan dilckler}n 
hilkümet ve vılayetçe tahakkult 
ettlrllmiş olanlanna alt raporlar 
okunmu, ve encümen ıntihapları 
yapılmıştır. 

Kongre, toplantısı vesilesile 
Parti.nin değiıımez başkanı Milli 
Şef lnönüne, Parti buyükleı·irıe 
ve Türk ordusu adına onun bü -
yük nıümesıınt Mareşal Fe\'zl 
Çakmak'a sevgi, bağlılık 'lie şilk
ran duygularının bıldlı llmesine 
riyaset divanını nıemUI' eylcnıiş. 
tir. 

Kongre azaları Ziraat 
Enstitüsünde 

Kurulta11a gitm.k ;;zere: Faruki 
Dereli, Avukat, U. M. 2 nci reisi, 
Ferıt Hamal, E. C. Müraklbl, Ha -
mit Ongunsu, Profesör, Ed'ıılılynl 
Fakillteııi ıfekanı, 1Lrahim Kemal 
Baybora, Denizyolları U. Mildi.ırü, 
Naci .,Ali Moralı, C. il. P. Kadıköy 
kaıa reisi, Refik Ahnıet Sevt>ngil, 
Mwıllina ve U. M. iuı!tı, 

K11r11lta71 'Jlf'.dtf: delrgeleı·j olarak: 
Atıf Ödül, Avukat, U. M. izıuu, A&iı 
.Ak, U. :M. azası, Falde E11endıı.l, U. 
M. azası, Ihsan Namık Poroy, u. M. 
iızası, Halit Yaşaroglu, l\1ııallim, ki
tapçı, U. M. iızası, Yavuz Abadan, 
D~ent, Emlnonü llalkevi reisi, se
~ılnrtşlerdir. 

Rıından sonra gorüşülecck haşkıı 
ın<·sele kalma~ığından Vilayet Parti 
Jdaıe Heveti Reisi İzmır l\lebuııu 
.neşat Mlmaroğlu şu nutukla Parti 
kıı,ngı·esini kapamıştır: 

Aziz arkadnşl lrıın; 
Kongre mesaisi tamam olmuş bu

lunduğundan burada çalışr. kongr" 
dh·nnı ri~·a.,cti ve encümen 1 , heyet: 

Ankara, 27 (.A.A.) - Dugün ~ 'ti içindeki nrkndaşlarım:ı ve •.. zinı için 
toplanan Cümhuriyet Halk Par
tisi Ankara Vilayeti kongresi rı
zaları bazı Ankarn l\febuslnrının 
refakatinde bugün saat 13,30 da 
Yüksek Ziraat Enstitüsilnü ziya
ret etmiılerdir. Saat 16 da Rek. 

dninıa en derin alakayı gci teren sa· 
yın Vali ve Belediye Rdsimize teşek· 
lcurlerlmi sunarım. Nihayet kongre 
<lelege11i arkadaşlarımı da hepimize 
muvaffakıyetler diliyerek sevgi ve 
saygı ile selamlar ve J 940 yılı kon· 
,-resini hüsnü bitime olmak üzere 

tör Süreyya Genca misafirler ıe- Ulu Milli Şefimize tazimat ve batlı
refine bir ca)' d)'afetl .ermlttlr. lıklanmııı arzederek kapatırım. 

Kon~n IOllr& balar INlfede 1-
w~. 

Kağıt tasarrufu ve Mllll 
Müdafaa Vekaleti 

Ankara, 27 (1lusu11i) - Milli Mü
dafaa Vekaleti. devlet devair ve 
mües11eNatında kullanılan katıtlar -
dan \'ÜZıle 40 tasarruf yapılmaıo ve 
bunu· tadil eden t.a.rarnameler hak -
kındaki hükümlerdl•n jstisna edil -
mittir. 

Hlkimler arasında 
Ankara, 27 (Hususi) - Adll)'e 

Vekaleti, .ba~ı hakimlerin tayinini ve 
e11ki hikimlcı den tekrar vazife alan
ları gösteren bir kararname hazırlı
'yarak, yükf.ek tasdika arzetmiştir. 
Bu kaıarname ile 25 kişi hikimlile 
alıpmış yeya nakledilmiştir. 

Bundan mJlada, biitun hakimlerin 
tayin, terfi ve nakillerini gösteren 
bir kararname de hazırlanınaktadır. 

As1'trlel'in rrıuhaberatı 
Ankara, 27 (Hususi) - Telgraf 

kanununun birinci maddesine bir 
fıkra iJa,·e edilmiştir. Duna göı·e, se· 
ferde, onluyn ait müstacel v'e idi 
telgraflar Vt' nıulıavcreler, diğer 
müstacel ve adi telgraf ve muhave
relere tercih ol unncaktır. 

İstisna edilen otomobiller 
Ankara, 27 (Hususi) - Koordi -

nasyon heyeti, i tımallerlnde zaru ı et 
bulunnn 1 tanbula nit 1006, 49!) ve 
4!'1:1 numaralı otornobillerln benzin 
tıı hdiclnt ndnn i ti n.ılarıııa knrar 
vernıiştır. 'Hund.ııı ba ka, Üçüncü l.:
nıurni Milfettı!I) k ı 1ıntakı:ı~)(', Ça. 
t.'lkn koza ıııda, drvlctc karşı tahki
mat ve:• yol lnşn ı taahhüdüne ırlı iş
miş bulunan miiteahhitlerin servis 
otomohilleri de iııtisıı.ıya dahildir. 
Ayııc:ı, t.'lhclit karaı namesinin nes -
rinde, memlekette bulundukları nıud 
det on beş gum.i geçmiş olan ecnebi 
turistlere alt nakli vasıtalarının hu
duda kadar gitmelerine milsaade o
lunacak, harice uimeUerl dolayısile 
ihracına alikad.,c makamlarca mü -
su.de edilen nalul vaaıWan da bu-

.. bllilı~id~m;'~=!J!~~ 

Vekiller Heyeti 
içtimaı 

Ankara, 27 (Hususi) - Ve
killer Heyeti, ·bu sabah. Bqveki
letle, Refik Saydam riyasetinde 
toplanmıttar. Toplantı saat 12 ye 
lcadar devam etmif ve hüldimeti 
alakadar eden meseleler ıöriitü
lerelc: bazı yeni kararlar verilmit-

tir. 

Fabrikalara yardım 
Ankara, 27 (Hususi) - Hükumet 

çe, fabt·ikatorlere yapılan yardıma 
devam cdilnı('ktedir. Evvelce 15000 
lir:ı verilen H:ısankale un fabrlkası
ıta Uave olarak 6000 Ura daha ,.yerl
lecektir. 

Bnyük Millet Meclisinde 
Ankara, 27 (A.A.) - Bilyük Mil

let Mt!ellsi bugun Şemsettin Günal
tayın başkanlığında toplanma, ve 
ruznamesinde bulunan maddelerden 
adliye harç tarifesi kanununun yÜ
slncü maddesinin tcCsirlne atı maz
'-atayı kabul e)•lemiş ve bazı mebus
ların teşrii masuniyetlerlnin kaldı -
tılması hakiında'ki tal<'plerln devre 
4onuna bırakılmasına ait mazbata -
1aı-ı da lııııYip eylemiıtir. 

Medil yfne burünkil toplantısında 
'R iklncikinun 1940 tarihli istikraz 
tAkııltlerinin Fransa aefaretince ia· 
thna1ine müııaade olun~bileceijne, 18 
ha&iran 1931 tarihli anlatmaya cner
tMıt 'p~tokolün lklnc; maddesi hG -
frümlertne tevfikan FransaJ& \esvl
n edilen 7 pıllyon F'rfnııs f.ra~nJD 
~dlita t.ibi tutulmılaı ba'kli:ı9da1'i 
linun liyilıaları da mi&akere ve b
"11 blunmuttur. 

Meclis gefecek toplanbıını pazar
tesi günü yapacaktır. 

Ankara radyosu ses 
tecıübeleri 

Arıkara, (Hususi) - Ankara rad
yosunJa başlanan yeni ses sanatkar
larının tecrübeleri oldukça memnu -
niyeti mucip bir netice vermiştir. Bu 
yt>nl seslrrln radyofonik kıymetini 
olçmek ve dinleyiciler önünde bir im
tihan geçirmelerini temin etmek 
maksadile evvelki akşam radyoda ya 
pıl:ın r;eçit konsC'ri bugtinlerde tek
rar edilecektir. Radyonun Türk mu
siki i kısmında yer almak istiy('n gü
z(') ses sahipleri bugun akşama ka
dar Ankara rad~o una müracaat e
cl bıl kler il 

G. Saraylıları davet 
Galataaarayblar 
cemiyetinden : 

Crmiyetinıiı.in senelik umumi 
heyetı 5/1/941 pazar günü öile
den aonra saat 14 de ceml7etin 
merkezinde toplanacaktır. Asa -
IUD tNrUJeri dca oluaar. 

• Hava harbi 
(1 inci salıif eden dctanı) 

doklarıııa şu kadar kllo bomba at • 
nııştır ... >; fakat ne ice ~·ok; rnzıye\ 
de değişmez. 

Tayyareler, e\•velce. diğer askeri 
sınıflnnn iidl bir yard:mcısı gibiy
di; kanı ordusuna mensup bir kolor
dunun veya haıekette bulunan bir 
filonun keşif hareketlerini yapmak 
UıyyarPlere aitti. Uzun ı liıddet onun 
müstakil bir sınıf olabilmesi kabul 
edilmedi. Hatta muharebe meydanın
da faaliyet gösternl!'.Si bile caiz gö
rülmedi. 

Bu hususta İtal~·alı Douhet'nin 
ileri sürdüğü nazariyelere ameli bir 
kıymet verilmedi. Fakat İspanya Ye 
Polonya harpleri bu adama hak ver
dinliler. Sade orduların hareketleri 
keşfolunmakla kalmadı. Kumanda 
mevkileri. karargahlar, her nevi 
yolların düğum noktaları ve sana)'i 
istihsal merkezleri gibi düşman mem. 
leketinin en can alacak noktalan 
Uıhrip edilerek istimalden ı;akıt bı
rakıldılar. Nihayet tayyareler muha
rebe meyclnnlnrında da heyecanlı ve 
tesirli ıııüdahalelrrinl gösterdiler. 
Hürum tayyareleri tanklara yardım 
ettiler ve düşman piyade V'e topçusu
na saldırdılar. Bu hususta en visi 
teknik vı.- stratejik inkişaflar Fran
saya karşı yapılan muharebelerde 
goriıld[i. 

Diğer taraftan fnı;iliz hava kuv
vetleri de - Almanlara nazaran a -
detçe az olmalarına ı ağ-men - böyle 
işler ı;orrnekten hiıli kalmadılar. Hu
susile duşman motörlil ı..,t.alarını ya
şatan kan mecıabesinde olan maJi 
mahrukat kollarını ve depolannı 
tahrip hu"U!!Una her iki taraf büyik 
bir ehemmiyet verdi. Hava hücura
larınn karşı müdafnnda iki esaslı 
nokta goze çarpmıştır: Biı·i. lmradan 
hnvn hucumlurına karşı müdafaanın 
trslrsizliğidir. Dıı:eri a'·cı tayyare
leri!<' duşman tnyyarclerini hücum
dan ıı.rn vP. orılnı ı imha etmek hu
su unda hunların da te.,irlerinin ka
fi dereecrlc buhınınamnıııdır. Bu ne
vi miiclafaaların hiı;birl düşman ha
va 11kınlnrını Uınıamen men veya 
tarda muvaffak olamamıştır. 

Fakat netice ne olnr:ık? Hava 
boınbn1 dımanlarından za) i olan in • 
sarılamı duçar oldukları felaket, 
şuphe yok ki, zallmane ve çok acına
c:ık biı- şeydir. Lakin, mc eli, Lon
d ı a ve Jlerlin ı:-lbi milyonlarca nil
fusu olan büyük şehirlerde tneııell 
50 bin macıumun ölmesi veya 15 : 20 
bin meskenin harap olması harbln 
neticesine ne tesir eder? Hava hil
cumları fngiltHc ve Almanyada tah 
rlpler yapmaktaysa da harbi kat1 
bir neticeye vardırabıl<"Cek ml? Ha
yır ... 

Bazıları bu hava muh:ınbt·lerlpla 
Almanya veya İngiltereyi istili lcln 
bir mukaddeme değıl, düşmanı ııulhe 
icbar lc;ln kat'i muhaıebe oldutunu 
ııoyliıyorlarsa ~ bu iddıa doğru ae
ğllılir. 
A1manyanın kara orduları olnııa • 

saydı, Polonya harbinde, sade bava 
muhaı ebelerilr, Polonya kuvvet,Jeri 
f.pmamcn imha ve Polon)a kimllen 
iııtilf olunamazdı. Diğer tara~n 
HoJanclıı, Belçika ve Fransadaki mu
harebel('r gosterdi ki hava kuvvetle
ri huı:finkil harplerde çok kıymetli 
ve luzuınlu blr sılah olmakla beraber 
kara Qrdularının 1:arpışmıya devam 
etnıt'lcrlne mani olıııııazlar. K.eza bir 
müstn hkem mevki, iyi müdafaa edi
lirse, çok büyük güçlükler ve btiyük 
fedakarlıklar netice~inde zaptoluna
hilir. Madrld ve Varşova buna birer 
ıniııaldlr. 

Hava muharebeleri ne kadar te • 
ı;irli olursa olsun harbin neticesini 
kara ordularının arnlnrındaki car -
pışmalar tayin eder ve edecektir. 
Tayyare, ne kadar terakki edeıse et
sin, bir silahtan başka bir şey ola -
maz. 
Eğer Almanhtr, Fransa lle mllta

ı·ckeyi mut<!akıp, Büyük Brltanya a
dasını istila <'decek vaılyette olu• 
)ardı, muvaffak olmalan ihtl,Jlali 
fazlaydı: fakat bngiln İngiliz bava 
kuvvetleri ehemmlyeUl 'bir mertebe
ye varmış ve lnıtiltere, hava kuv -
vetleri bakımından tehlikeli devreyi 
aUatmıştır. 

Anıei'lk" sanayii, İngiltereye lfın
dl ayda J>et yllz tayyare yetlfliriyor
sa da 1~1 ilkbaharında bu mlktatın 
bine çıkacalı söyleniyor. AvulltTalya 
ve Kanadada kiti derecede pilot ye
tlftirl11or. 

f ngiltereain kendi imalatı De be
raber A merı'kada n alacaiı tqyare
lerin, uz~n süreffjl m.ubdkak ~an 
bu barptt lngiltereyi ban harbin• 
karıı ltunetli bulundurmıya Ufi 
geleee'lderl zannolunur. 

Eild Onl• it.............._ 
E-Mk6 c....ı 

AU IHSAN SAia ................................................ 
Çorlu askeri hastanesinde 

tıbbi konferanslar 
Corlu, 25 (Tasviri Efkir) - Bil· 

yük askeri hastane tıbbt müıame,.. 
!erinin dördüncüsil de baş bekim A· 
sım Türenin reisliğinde verilmiştir. 
Operatör Nuri Beğer tarafından ya
ralı bir hastada husule gelen Pino. 
motirks vakası, Doktor Besim tara
fından ckilil taşı simülasyona ve 
Doktor Hayati tarafından nıemleke
timlzde malarya mevzu!• birer kon
ferans verllmiş ve iN inevzuların 
münakaŞ!l ına Doktor Nuri Ergene, 
IIulusl özverim, Muzaffer Tezonar, 
Sami Gurun, C'e'liclct Doktoroğlu, 'lie 
Emın Yucel iştirak etmişlerdir. 

Bi rkamyon tutuştu 
Dün sabah Divanyolundan ge

çen 25 34 numarala kamyonun 
birdenbire makinesi tutuımu11u 
da, bir müddet sonra yetişen it -
faiye tarafmdan aöndürülmüstiir. 
Dün 12 dilenci yaka1andı 

Dün tehrimizin muhtel" f ._.t
i erinde dolapn 12 Jrf\dar •ci 
,u..l'aauu adlqeye talim edil· 



ÖLÜMÜNDE 

Mehmet 
A 

Akif le ~9Ql YAZAN: 

~ 
Eski Ordu Kumandanlarından 

Emeldl General 
AH Ihsan 8ABIS 

son konuşma 
Kandemir 

Atatürk koşusu 
muvaff akiyetli oldu General Gamelin 1914 deki siper harpleri 

usulünü tatbik edeceğini zannediyordu ...................... 

2 Büyük film • 

- HAYDUT AŞKI 
1 tanbulda Uk defa olarak bliy!ik ııcrgfiz. t filmi 

Baı Rolde : S E Z A R R O M E O 

2 - 3 AHBAP ÇAVUŞLAR SiRKTE 
Türkçe sazlu ve meşhur ARŞAK PALABIYIK "AN'ın eah eri 

Bu gtin saat 1 de tcm:iliJtlı matine 

1No.20 1 .. _ ... ,,, Fransanın 
·-

Son Günleri 
Yazan Ye Fransızcadan nakledea: 

8Uleyman Sıtkı .................................... 
cBentm ~m olan küçük Blais j hedef teşkil eyliyorlar. Bu zavnllılar 

tehrinde dostum (Loir) mebusu .M. hiçbir harpte misli gorulmemi •ıı -
Laurent bir tayyare bombardımıı.nı rette, tanıamllc ,fayda ız ohırak v 
esnasında, Dd yfiz vatandaşla mak- tavsifi nukabil 'bir vah~ctle her gün 
tul düemüştür. 7..avallı 7ransızlar katledilip clormaktndırlnr.> 
bugiin av köpekleri tarafmdıın tnk1p :Meclisi Vükelanın b6tiin azırla· 
edilerek bir kapana sıkııtınlm~ n, Baavekil muavininin büyük heye
tavp.nlara benzemektedirler. Yolla- can n ürle söyledil:i bu sözleri 
:rınuzm üzerinde mültccl ve muhacir tasvip etUler. M. llandel ise, büyük 
kafileleri, Alman tay)·areleri için. bh pot kudığııu anlıı.dı, sebebiyet 
tasavvuru bile dehıet veren fcc1 bir verdiııi fırtınanm sükfulet bulması 

için, başını, muta<lı VL>çhflc oınıızlnrı ı mı.:n!ıı usul ve wlabı ~nuclbiıı1c1<'. fulc
nrnsınıı soknnık artık ağzını açmadı tin y<"rini bulma ı fçm yapı< ıgı ve 
ve sinmlı,ı bir vaziyet aldı. şcklklen ibaret nlduğu işikaı·dı. E • 

ile cevap vcı-mi)c imkiın yoktu, buna 
nncak zunınıı t-0yin l'<lt•cckti. 

Mareşal Petain d!!Vri 
M. R d 'h t aııen 1. Reymıud'nun i tifa,.ı karn-

• egnau nı age rı kat'i idi ve bunun da, zaten, zn. r Pazar t& HazlranlJI 
jl_ gece s aat ıo J istifa ediyor ruıi ve nakablli içtinap oldugu mey-

danda idi. 

Bu hildıseyi müteakip l\t. Re) naud 
ayaga 'kalktı ve sade bir ifadeyle şu 
sözleri söyledi: 

- :Mecliste, ancak küçük bfr ckal
JiyeUn benimle hemfiklı- oldugu t.e • 
zahür eyledi. Ilcıı, bir mütareke isti
:rccck ve lngilteı·cdeu ıfo, bizi taah
hütlcrlınlzdcn ibru etmesini talep 
eyliyccck adam değlliın. 

c Efendiler, belki bir giln, m111i si
yasetinin esasını Fransız ~ İngiliz 
ittiftıkınn istinat ettirmiş olan ada
ma yine muhtaç olursunuz. Şimdiki 
halde ise, i tlfamın kabul olunması
nı isterim.> 

Artık tali hnkmünü vermi~tl ve 
l'ıfondeJ, harp Uırn..ftıı.rlıl:ını takviye Saat )'cdid iııti(ıt!'lrnı vermiş olnn 
için mO~heret etmek hıtediği kabi- Heynııud knbine~lnln ~atıın ı<aı:ıt 
nenin biliıkls sukutunu, mün. bet· ondn J;oıdcaux hukumct konagmm 
siz mıidııhnlesilc tAcil eylemişti. b1r salonunda tekrar t.oplanmı§lardı. 

Başvekilin isi.ifil ı ve bu istilanın Bu toplantı l'ıi. Heynaud'ııun clııvcti 
kııbulü ile müuıkerat hitam 1Juldu. llzcı iııı> vnknbnlnınlıtaydı. 
Bu ı;ıracla snat le tanı yediye gel· J<' aknt l·.lizc ııarnyının teşrifat mc 
mi tL muru M. Mag-rc mera im ve kavnidc 

M. Reynaud'nnn lktıdar mevkiin· on der ccd riayetkar oldugu için 
den çckihncsile, inhizam ve inhidam toplantryo çııgırılrnı~ oları mGste'fl 
ile ncticclcnmlc I•'ranııanıır bnşmn kablnenin i\:ı:aln r1nr, Donleanx'ya 
tarihte misli gorillmcmiş fcliket.o muhacercttenberi l\lccfüi Vukclinm 
!er celbeylemlş olan üçiir.efr Cilmhu- iÇtimn ctt.i i ~m kumaeilc döşeli 
riyet dcvd wna crm1 bulunuyor • bfiyCik salona götür( r )Ot de, ona 
da. Bu demn kapnnmnsile bezim t.. bitişık kiiçük bir ~ ıl • •otfırmckte 

Bıı.ııvckilin bu 
cümhur ile bh k 
ler. lfoanın h 

Reisi- ten mütevellit vıı.him ikıbctlerdcn veyahut tfahn <' .. -V<' , tC' kiıçük 
Fransız m!llcU kurtulacak mıydı? alona girmi• nan Nıızrrların 
811 eli111 ~le muh. keme Ue, tahmin 1 btiyük ulona gcçmeıı1ne Dleydan vn· 

••Bu Hafta SÜMER Slnemaıın1a • 
Her sean da salonuno baştnn bnşn doldoı·tun 

D E AN NA DUR B l N' l n 
en son ve en b'1.ize1 tenlSili 

İLK AŞKI 
fllınindekl evimliliği, güzel &ClJİ ve Jfih, lhti ısamındarı 

bahscdılnıeklc liı. Bu gfın saat 1 de Uıızillitlı matine 

her yerde 

nıcıru:kteydi. I. l\lagre lıu muetle, 
il,Lıılar mcvkilndeıı çekiltu k aı·tık 
hülcümcl Hkiını ınfatmı tıı.şımıya 

iınkun kalmamı~ olan adamlnrın, an
cak teşekkül etmiş blr hükumetin iç
ti mn edebileceği bir salond toplan
nmk hakkını haiz olnm•yacnklanm 
n lnLmnlcı İ!lÜy-orclu. 

Btı kfiçı:k intizar ııalonundaki Na
zırlar, tırntlnn gttilmlş olduğu hal
de rnelUI meliıl bekleşiyorlar, Mn'lılr
lcrllc çokluk konu muyorlar, yaln12 
aı-ıln1"ında nra rra eu l!Ualleri tek· 
r:ırlıyorl:u dı: 

- Acal a ı. Rcynand, iJ, nn ı eı l 
M. Jennm.'T)' ile nıebıwıu reisi M. 
Hcrı iot.'nuıı iltlmal! ve ibraınlan fi. 
zerine ist.ffnsını geri alarak tekrar 
hukümct bnşmdn kalacak mıdır, 
yoks:ı onun yerine hfücümct tcşkfli
ııc Ma-reşnl Petain mi memur ola -
cnktır'? 

Sııbık Nazırların hepsi endi~ ve 
merak içindeydiler. Fakat. bu endişe 
ve meraklarının memleket düj{incc • 
sinden 7.lyade, yeni kabineye &:lrip 

~ 

g!remiycceklcrini bilememekten ırtll; 
te'llcllil; hodkamnne mblahazal.'ll'o• 
ileri geldiğine ıüphc yolct.u. 

Petain lcabinesi 
teşekkül edigor 

Ktlçflk salon~ntlzaı- ıuı~U ..! 
zun ıunniye başlına ştı. KendıleP': 
oraya ııaıı:t onda loplannı1ya )!. ~
naud davet. etmli,ı oldugn halde 1 ,ıı 
dlsi görfinmcmckte)di. Gerek P ıt: 
kabine re.isi, gerek l\f arcşal, bitl~11 
bfiyfik salonda .fdı1er. Fakat saıo;;,1 
iki kauatlı kapısı gıkı ınkı kııP 
dı. Kapının ifuftnde arnkta beki~ 
mekte ol3D Nazırlar, içeride eırrırrfll,_ 
glz surette cereyan etmekte olan ,_ 
zakerelerl pek merak ediyorlıtl'• 
kat tabij bir IO'Y oirenemiyorJ:ırdı t, 

Bu bcklcıno bil' haylı daha tll 
dukten sonra nihayet kapı şt~d~ilı 
açıldı, 1. Reynnud gGrfildfi, 11J11,
kabine arlcadaılarmın et.rafını al 
ınoa meydaa bırakmadı; ıtı"":,~J 

(De11nıı 



Yunan ileri 
harekatı devam 

ediyor 
( Blrtnci ımhif eden dtıvaın) 

!erlemişler ve bir çok köy almışlar
dır. Soğuk çok şiddetlidir. Sl.ıı ve 
fırtına dıı vardır. 

Yunan resmi tebliği 
Atina, 2 7 ( A. A.) - Elen or

duları Başkumandanlığmın dün 
akşam neşredilen 61 numaralı 
tebliği: 

Mes'ut ma!talli harekat, kıtala
rımızın ilerlemesini ve düşman 
nıevzilcrinin iııgalini mümkün kıl
mıştır. Esirler aldık ve mühim 
nıiktarda harp malzemesi iğtinam 
ettik. 

İtalyan tebliği 
ltalyada bir mahal, 27 (A.A.) 

- Jtalyan orduları umumi karar
gahının 203 numaralı tebliği: 

Amerika 
gelecek yaz 

harbe girecek 
Tanınmış bir /ngiliz ik
tısatçuı da şöyle diyor: 
"Yaza kadar dayanırJak 

Amerika nihai za· 
f•rimiz için herşeyi 

temin edecek,, 
Nevyoık, 27 (A.A) - Mek

sikaya muvasabt eden umumi 
harbin meşhur tayyarecilerinden 
Amerikalı Yüzbaşı Eddie Riec
kenbacker, beyanatta bulunarak 
demiııtir ki: 

cAmerikn, yalı:ında dünyanın 
en kuvvetli askeri devleti olacak, 
gelecek yaz. Almanyaya kartı 
harbe girecektir. 

Yunan cephesinde topçu faa· 
liyeti ve mey_:zii mahiyette bazı 
hareketler olmuştur. Bombardı -
ınan t::ıyyarclerimiz, liman tesisa- Amerikanın yardımı ve 
tına, demirli bulunan vapurlara İngiliz mukavemeti 
ve hra hrı.rckatile doğrud:.m doğ- Londra, 27 (A.A.) - Meı-
ruya alakadar olan hedeflere i- hur İpgiliz iktısntc;ısı Sir Layton, 
sa.betler kaydetmişlerdir. Amerikaya vazife ile -· ... T>tığı ıe -

O.lerimizden birine taarruz et- yahatten dönmiiştür. Sir Layton 
rnek istiyen düşmonın bu hare - demiştir ki: 
keti, avcı tayyarelerimizin seri Amerikan ••ardımı, bir kere 
bir müdahaleıi aayeainde berta - başladı mı, çığ gibi gelecektir. 
raf edilmiştir. 3 Blennheim dü - Fakat bu ya!:_dım hemen yapıla -
§Ürülmüttür. maz. Eğer 1941 senesi yazına 
General Papagosun orduya kadar dayanırs3k, o zaman Ame-

Noel emri yevmisi rika bize nihai nferi kat'i olarak 
Atina, 2 7 (A.A.) _ Elen or- kaz_anma_mız içi~ icap. eden her 

du B k d G l P 
ıeyı temın edebılecektır. 

su aş ·uman anı enera a-
Pagos, Noel mün3Eebetile kıtala- Amerika, İngiltcrenin deniz-
ra hitaben neşrettiği bir emri yev- lerdeki kayıbmı telafi 
tnide ezcümle şöyle demektedir: edecek 

Japon bayrağı 
taşıyan bir 

korsan gemisi 
(1 lnei nhifeden devam) 

yapmamışken, lnııiliz tayyareleri. 
Noeli takip eden gün ve gece it
gal altında bulunan Fransada ha
va limanlarına, liman tesisatına 
ve şehirlere hücum etmişlerdir. 
Sivil Fransız halkı arasında ölüler 
ve yaralılar vardır. Atılan bom
balar askeri hedeflere isabet et -
memiıtiı·. Alman avcı tayyareleri 
bir İngiliz tayyareai düşürmüıler
dir. 

Kara ve deniz kuvvetlerine 
mensup uzun menzilli bataryalar 
2 7 kinunuevvelde Manşı geç -
mekte olan düşman vapurlarına 
ateş açmıştır. 

İngiliz tayyarelerinin 
faaliyeti 

Berlin, 27 (AA) - Stefani 
ajansı bildiriyor: 

lngiliz tayyareleri dün Bor
deau:ı., Saint - Malo, Dinart ve 
Lessay şehirlerini bombardıman 
etmişlerdir. Bu bombardımanlar, 
sivil ahali arasında bazı telefata 
sebep olmuştur. 
Bitler, Noeli nasıl geçirdi? 

Berlin, 27 (A A) - D. N. 

Yunanİ!tnnın hürriyetini ve şe
refini müdafaa eden •İzlerin cesa
retiniz sayeainde, memleket, No
el bayramını hür bir memleket 
halinde kutluyor. 

B. nin bildirq,!ğine göre, Hitler, 
Noel zarhnda, ezcümle işgal altın 
daki Fransız arazisinde, muhtelif 
tayyare filolarını ziyaret etmiş ve 
13oulogne'ya giderek Noel gece· 
sini en yakın arkadaşlarile bera
ber geçirmiştir. Noel günü hava 
harbinde en fazla muvaffakıyet 
gösteren Alman filo:.unun ziyare
tine tahsis olunmu;ıtur. Mürette
bata hitaben bir nutuk söyliyen 
Hitler, nihai zafere itimadını tek-

Va,ington, 27 (A.A.) - Sa- · · H' ı N ı· 'k. · rnr etm\ştır. ıt er, oe ın ı ıncı 
lahiyettar membalardan alınan 

Hazreti Isa ve Hazreti Mer
Ycrn, sizinle beraberdir ve gay -
retinizi takdis etmektedir. 

İtalyanlar sivil halkı 
bombaladılar 

Atina, 27 (AA.) - Alınan 
•on hrı.berlere göre, Noel günü l
:alyanların Korfu üzerine yaptık
arı hava bombardımanı netice

ainde 21 kişi ölmüş ve 30 kişi ya
J'al~nmıştır. 

İtalyan konsolosunun ka\'ası 
İzmirde boğuldu 

İ:Lnıır, 27 (Hususi) - Bugün sn
t•hlelin erkenden Kordonda feci bir 

aza olmuştur. İtalyan konsolosha
ne i kavası, fttılyan tebaasından 
~Uizl Balmota id:ırt!sindeki otomobil 

e Fransız konsolo hanesi önünden 
•llrnUe Ankarn Palasta bulunan t. 
lal yanın f skenderun konsolosunu al
llıtya giderken tclcerleklcr yağmur -
dan patinaj yapmış ve otomobil de
~~e yuvarlanmıştır. Otomobfl deniz
t en çıkanlnıışsıı da kavas boğulmuş

g-ünü kara ordusu askerleri ara-
haberlere göre Rooeevelt, İngiliz 
kayıplarını telafi için Aınerıka sında geçirmiştir. 
Birleşik Devletlerinin süratle bir- Almanlar tarafından tahliye 
çok ticaret gemisi inşa etmesini edilen Fransız Generalleri 
teklif edecektir. Londra, 2 7 ( A. A.) - Hür 

Avruea harbi dolayısile Fransız kuvvetleri matbuat servi-
Amerıkada Noel refahla si bildiriyor: 

Fransa seferinde esir edilen 
tesit edildi ve Almanyada enterne olunan 

Nevyork, 27 (A.A} - He - General Caıles ve Falvy'nin Al
yeti umumiyesile Noel bayramı, man makamları tarafından tahli
Amerikada refahlı bir tarzda kut-! ye edildi~i öğrenilmiştir;. Gene.ral 
lanmıştır. Bu refahın sebebi, bil- Carles, Genemi Burcr ın yerıne 
ha!!sa bgilterenin harp malzeme- 1 mlistemleke kıtaları umumi mü
si siparişleri ve bizzat Amerikanın ı fettişliğine, Genera Falvy de Zin 
milli müdafaaya hasrettiği muaz- der' deki kıtalar kumandanlığına 
zam mehlağlar dolayısile birçok . tayin olunacaktır. Her ikisi de İm 
işsize İş bulunmuş olmasıdır. i paratorlttlcta, Hür Fransız kuv -
Am r"ka h h 1 ~ 1 vetlerine karşı mücadelede bulun 

e l nın arp azır ıgı mak ve mücadelevi teşkilatlan -
Va~i!lı:ton, 27 ( A.A.) - P.euter: 1 dırmak için seçilmi~lerdir. Bu ge-
Reısıcunıhur Roosevelt, gnzctccile· il · b t b k l Al 

ri knbu\ cderl'k elemiştir ki: 

1

. ncra erın 5er es . ıra ı ması. .. -
manyanın bu mucadelcye gos -

Altı ayn kadar her giln baştan ha· terdi~i alakayı ve generallerin, 
şa mndcni 500 harp tnyyaıesfnin ya önünde bao; eğdikleri feci şantajı 
pılııbilmesf i1:ln bütün otomobil en -j .. l k; d' 
düstrisinin elbirliğile çalışması hu· ~os ~~me e ır. 
sıısunda enilüstri komitesi ttırafın _' lngılız çocukları, harp saye-
dan yapılan teklifi lı!lkümet ciddi sinde daha gürbüz 
bir surette tetkik etmektedir f kl r 

.......••••••...••.•.•......•.......................................................... :........ ye ışece e 
Londra, 27 (A.A.) - Mem-

Ur. 

Garbi Anadoluda 
nehirler taştı 

(1. ;nd aahif eden deva.m) \ nn taşmasından husule gelen tah-
Bahkesırde feyezan var ribat mevcuttur. Vilayete gelen 

dtiBaiıkc ir, 27 (A.A.) - iki gün - haberlere nazaran Gediz nehri_ 
r fasılasız yağmakta olan yai - nln kabarması devam etmektedir 

~tır~ardan viliiyettmiz hudutlarında- Sular, lzmir - Manisa demi 0 ~ 
1 bır çok nahiye ve 'köylerimizi su- tunda 60 aantimd E 1 '!.k 
•r basmıştır. Dün bu hususta yap- .ı-. b l en az a yu -
~1~ız tahkikata göre, Kepsudun se.!Al.!ış .u .unmaktadır. ~u yüzden 
kı büyük çayı taşmış ve eaki ziraat trenler ışlıyememektechr. 
~bile nahiye arasındaki arazi Burnovunın Altındağ köyü ile 
•ın.tlcn su nltında kalmııtır. Çamdibi mevkiindcki 25 kadar 

İzmiri sular bastı evi sular basmıştır. İzmirden gi _ 
İzmir, 27 (Husust) _ 48 den bir jandarma müfrezesi 0 

Baattcnberi şehrimize şiddetli yağ- havalide tedbirler almış, halkın 
lıııırlar yağmakta, seller şehre hayatını kurtnnnıştır. Bu evle!'dc
dofru inmektedir. Caddelerde sular ki insan ve hnyvanlnr, civardaki 
rııııünden tnımva~lar bir müddet iş- kahvelere yerleştirilerek istira • 
.;enıemişlerdir. Burnova, Bayraklı hatleri ve iaşeleri temin edilmiş
! dlcnni sular basmış, 2 - 8 kişl su- tir. Şimdiye kadar hiçbir zayiat 
.~r içinde kalmışsa da kayıklarla kur 1 """ılnuştır. o mamı~tır. 

Gediz nehri, Menderes ve Bakır - Sular çekilmektedir. Bazı so -
~ay nehirleri yeniden taşmıı, ovalan kaklar su altındadır. izmirde te. 
Ular kaplamışbr. lefon muhaveresi durmuştur. 

, Yollar kısmen kapanmıştır. Gediz 
~lan büyük Gediz köprüsünden af • Bergama mıntnl:ası da sular 
•ktadır. altında kalarak yollar kapanmış

) Afyon ve Bandırma trenleri sular 
lb;Unden ıehrimize gelememel..-te, 

l>oatn Manlsadan kııınyonla yapıl • 
lııaktadır. Ayrıca Tire, Torbalı, Ba
Crköy ve Bergama ovaları da küçük 

1 
tnderea sularının baskınının tesiri 

•tında kalmışlardır. 
'a :Bu yüzden Bergamada 31 ev ha
~ 11ğramıotır. Yağmur devam et-

tedir. 
Aydında 

) Aydından alınan haberlere göre, 
~'lıntırlar devam etmektedir. Aydın 
d 'Zilli ve So'Ke ovalarında sel var
l>ır, Bu yüzden henüz toplrı.namıyan 
d aııt'llklann artık toplnnnmıyacafm
' ~il endlge edilmektedir. .Mnamaflh 
ıı'-lal' çekilirse pamukların bir kısmı
'4tJ. kurtarılması mümkün olncaktır. 
ı.ul'tin mahsulü yağmurlardan ~ok 

fade etmiştir. 
Son vaziyet 

~ l~irde yağmurlar 2 5 gün
~~~ beri fasıla ile devam etmek
~t" Bir müddet bu yüzden Ege 

lteainde nehir. dere ve çayla-

tır. Dört köy tehlikededir. Kun -
duz nehri kabarml§tır. 

Eğriköy köprüsü ve şosesinin 
bir kısmını sel götürmüştür. Hiç 
bir kayıp yoktur. 

Afyon ve Bandırma trenleri 
Akhisarda kalmıştır. lzmirden 
trenler Menemene kadar gidebil
mektedir. 

Zaltrevt w eı1t 1uı8talıkla1'I 

Dr. Hayri Ömer 
Ötleden sonra Beyoğlu AğacamH 
karşısında Hasanbey Apt. No. 33 

Telefon: 43586 

Çocuk Hekimi 

Dr. Ahmet Akkoyun]u 
Taksim, Talimhane Palas N o. 4 
Hastaları her gfin aaat 15 ten 
sonra kabul eder. Tel: 40127 

leketin binlerce kasabasında ve 
yüzlerce küçük şehrinde çocuk
lar, eskisinden daha sıhhi ve da
ha mes'ut bir hayat geçirmekte 
ve bu suretle i.atikbal için daha 
sağlam bir İngiliz nesli yeti~mek
tedir. Londradan ve diğer büyük 
şehirlerden tabliye edilen bu ço
cuklar, 1 5 aydanberi köy hayatı 
geçirmek.:.te::;d::;i;.:,r.:..:le:.:r..:... -------

İtaJ yanlar 
Sudanda da 
sıkıştılar 
(Ririııci sahi/eden deı•am) 

sunun tahşit edilmekte olduğu 
öğrenilmi~tir. Bu ordu, Kassalayı 
müdafaaya memurdur. 

Habeşistanın şimalinde Gon
dar'la Tana gITTü civarında diğer 
bir ordu da Gallabatı muhafaza 
etmektedir. 

Kezalik Adis - Ababa civarın
da da mühim kuvvetler tah!lit e
dilmel.tedir. 

İngiliz İmparatorluk kıtaları 
takviye edilmiş olup hudutta, fa
re bekliyen bir kedi gibi müteyc:ık 
kız bulunmaktadırlar. Bunlardan 
başka, Habeşistan, Kenya hudu
dunda Çeneral Cunningham'ın 
kuvvetleri tarafından da tehdit 
edilmektedir. 

Diğer taraftan, alınan bir ha
bere göre, Hnbcşistanda ihtiliil 
kayna.l]laktadır. Kabilelerin mem 
nuniyetsizliği gittikçe artmakta -
dır. 

Ortaşarktaki İngiliz hava 
kuvvetleri de faaliyette 

bulundular 
Kahire. 2 7 (A. A) - Orta

ıark lngiliz hava kuvvetleri ku -
mandanlığı tarafından dün res
mi tebliğ neşredilmemiştir. Noel 
günü, İngiliz kumandanlığının hü 
cum yaptırmadığı bildirilmekte
dir. İngiliz bombardıman ve avcı 
tayyareleri keşif uçuılarından 
maada hiçbir hareket yapmamış
lardır. 

Vaziyette değişiklik yok 
Kahire, 27 (A.A.) - Orta -

... '!:~.'!. .. il~.~ 
Yunan 
mukavemet ve 
muvaffakıyetlerinden 

çıkan 

hiiyük neticeler 
(Baımakalıdın d•11am) 

den kurtarmak için siyaseten ya
pılması Jizun ve mümkün olan 
herıeyi yaparken, diğer taraftan 
da, tam durbin ve kiyasetli bir 
devlet adamı ıibi hareket etmif, 
Yunan hududunda vuku bulacak 
muhtemel bir taarruza kartı icap 
eden bütün miiclafaa tedbirlerini 
- hem de bunu İtalyanlara bile 
sezdirmekaizin - alımt, Yunan or
dusunu, Arnavutluk dajlannda 
yapılacak bir harp için en muva· 
fık silahlarla - yine kimseye bir 
teY ıezdirmekımn • teçhiz eyle
ınittir. 

Bu suretle vaktinde tedbir al -
mayı bildiii, berkea uyurken o, 
uyanık durmak kudretini haiz ol· 
duiu içindir, ki geçen tetriniev
velin yirmi .ekimci geceıi kendi
sine siyasi bir baskın ve ıatırtma 
marifeti yapmak istiyen ltalyan 
Sefirinin bu İtgÜzarlığı bota çık -
mıf, keza Yunan hududunda ayni 
saatlerde askeri baskın yapmak 
istiyen İtalyan ordusu da baıım 
tafa çarpm1tlır. 

Lisanımızda maruf bir IÖz var
dır, ctedbi.rde kutur eden takdire 
bahane bulun deriz, bunun ma· 
kusunu alarak «tedbirde kusur 
etmiyen, takdirden yardım ıö • 
rüu tarzında bir cümle yaparsak 
o da, başlıbaşına mühim bir ha -
kikati ifade etmit olur. Bugün 
Yunanlılann kazandıkları muvaf
fakıyet, geliıi&üzel bir taliin lutfu 
deiil, hatta italyanlann harp et
mekteki beçeriluialiklerinin neti
cesi de değil, ancak, M. Metak
sasm v~tinde tedbir almakta 
gÖsterdiğ basiret ve dirayetin ese
ridir. 

Bu tedbir,inaılık ve basirel
karlıktan çakan netice İff, Yuna
nİltanın, düşman istilasından 
kurtulmuş olmasından da c;ok bü
yÜk ve mühimdir. Filhakika Ar
navutlukta Yunan orduları, İtal
yan kuvvetlerini durdurmak ve 
batta geri püskürtmekle, mihver 
devletlerinin, Balkanlar üzerinde 
çevirmek istedikleri siyaseti esa
sından hırpalamıştır. Çünkü bi • 
zim fikrimizce ltalyanın. Yuna -
nistana tecavüzünü, öyle bir ara
lık tahmin edildiği gibi, sırf M. 
Mussolininin ,ahsi siyaseti eseri 
addetmek doğru değildir. Akde
niz hakimiyetini istihdaf eden bu 
tecavüzün, Almanya ile uzun 
uzadıya müzakere ve muhasebe
den ı.onra takarrür etmiş esn ... lı 
yeni bir hareketin batlangıcı ol -
duğu fÜphesizdi. Eğer halya, 
Yunan taarruzunda muvaffak ol
saydı, timdi Balkanlar çoktan 
battan aşağı kana boyanmıı ve 
Balkan haritası yeniden altüst ol· 
muftu. Balkanlarda suların bu 
suretle bulandmlmasından ise 
kimlerin istifadeye kalkışmış ola· 
caklanna tasrihe hacet yoktur. 
itte. M. Metaksasın tedbirli ve 
tedarikli siyaseti, kendi memle -
ketini düşman çizmeleri alhnda 
çiğnenmekten kurtarmıf olduğu 
kadar, .. rki A vrupada tatbik e
dilmek için belki bütün bir son· 
bahar esna1mda yapılmıt olan 
ba:ı.ll'lıkları dahi, timdilik olsun, 
akamete uğratm9' bulunuyor. Bu 
itibarla Arnavutluktaki Yunan 
mukavemet ve muvaffak.ıyetleri, 
Balkanların umumi aulbü üzerin
de çok müessir olmaktadır. Yu -
nan harbi baıladığı 1tünlerde 
(ummadık tq bllf yarar) diyen
lerin tahminlerindeki İlabel, Ar
navutluk cephesinde buı;üne ka
dar alınan neticelerle bir kat da
ha meydana çıkmaktadır. Yunan 
muvaffakıyatının devamı ise bu 
neticeleri büsbütün takviye ede
cektir. Bunu herkesten iyi takdir 
etmesi lazımgelen İngilizlerin de, 
Y unanistana olan yardımlarını 
daha ziyade arttıracaklarına hiç 
şüphe edilemez. Çünkü Arnavut
luk hadisatı, ayni zamanda Mısır 
cephesindeki 1npiz muvaffakı -
yetlerine de adeta önayak olm°'
tur. 

TASVtRt EFKAR 
··············································-" Akifin mezarında 
yapılacak merasim 

( ı inci sahıf eden devanı) 
toplanacaklar ve aziz ölüni.in ha
tırasını anacaklardır. 

Bu kadirşinaslık toplantısında 
üniversite profesörlerinden Ali 
Nihat Tarlan ile tıp fakultesi son 
ıınıf talebesinden Fethi Tevet bi
ter hitabe irad edeceklerdir. 

Maarif Vekaletince, büyükleri· 
mizin ölüm yıldönümlerinin - da
ha esaslı bir ıekilde tertip edile -
bilmesi için - her beş .,,..,ede bir 
yapılması muvafık göriildüğün -
den, bu sene, yalnız kabir bn§ın
daki bu toplantı ile iktifa edile -
cek, Üniversite konferans salo -
nunda ihtifa!...1.T~ıyacaktır. 

şark İngiliz umumi karargahının 
tebliği : 

Bütün cephelerde vaziyet de
iiııncmittir. 

RUH/ TAHLiLLER 

Fikir ile nasıl 
zehirleniriz 1 

Biz, kan damarlarında daima istikliil ateşinin 
kHJılcımlarını taşıyan bir millet olmamız itiba
ri.le. ıurarlanmıga hakkımız vardu. Bizi menfi 
fıkır dalgası w zehirlenmesi müteessir edemez 

Yazan: Dr. Rasim ADASAL 
Tababet teliıkkisi ve lisanfüı umu- ı zahUılerlle bir fıkri saliite mahkum 

mt zehirlenmeler iki türlüdür: Biri eden zehirlenmedir. Menfi fikirler 
derhnl tesirini gösteren ve hatta az' bunlar arasındadır ve hayret verici 
zaman :ıarfındn öldürebilen zehirlen- bir sürnile ıu zaman zarfında yayı
medlr. intihar kasdile süblime mah- lır ve başkalarını da zebider. 
lülilnü i1:en bedbinlcrde olduğu gibi.. Bunu tecrübi olarak çok basit, ru
Dii'eri de alkol veya tütün gibi ı.cd- hi bir deneme lle isbat ede.~ iriz ve 
rlccn iç uzuvlan boz.an ve gürültU- veciz misalleri lıer gün göh.Aündo
süz bir ölüme siirükliyen müzmin dlr. Müsbet şöhreti, şayanı ir!Pta bir 
Zl'lıidennıedlr. Bunların 1l<isi de teb- mevkii ve temiz nhli'tkı olan bir dost 
likeli olmakla beraber, tababetin hakkında dnr bir aile top\antısmıla 
vaktinde biı· müu:ı.balesile de öldü - veya bir kahve meclisinde uydurma 
rUcü bir zarar vernıiyebllirler. Fa - ve basit bir iftirad:ı bulunalım. Er -
k:ıt bu heı· iki zehidt.·ııme mhayet tesi g6n dl'gilse bile, daha öbür gün 
ferdidir; zehirlenen şahıs bir aile ve nihavet bir hafta zarfında btı if
bahnsı olduğuna göı·e nihayet bir iki tiranın tahrif ve izam edilmiş bir ~ 
c;ocuk ve bir karı mfıtccssir olur; cc- kilde ağızdan ağ'ıza dolaştı~ını ve 
:mlyetin diğer wısurlanm doğrudan hatta hazan da inşirah verici bir eda 
doğruya altıkadar etmez; çünkü iç- ile anlatıldığını görürüz. insan hil
timııi tcsiı'leri ancak bllivasıtadır. katen daha ziyade kötü, korkunç ve 
Dimağ kışrı hücresinin :fiıiyolojik menfi şeylere daha çabuk ve daha 
mtkaniıınalarla ifraz veya ncşrctLi- kolaylıkla lnnnır. Dedlkodo ve men
ği nıilşahhns :fikir ve hattiı bazan fi propagnnda salgın hastalıklar gi
bir tek kelime dnhi, tıpkı ıoübliıne bildir; bilhnss:ı mftsalt zeminlerde 
veya alkol gibi bir zehir yerine go- ve kafalarda muafiyet t.e tanımaz. 
çebillr. Rinaenaleyh nasıl ki (alko- Fikirle zehirlenmenin bu içtimnt 
lizm) tibidle had veya müzmin bir ve umumi şekli, mahiyetine ve terıuıs 
tescmmümü kasdediyoı·sak, {fikirle ettiği meseleye göre çok defa pelot nit· 
~ehirlcnme) tiıbıı·ilc de ayni manada hoş ve tıattiı öldürücü neticeler ve -
bir :zelıirlennıe kasdedlyoruz. Hattü rcbilir. Tarihte bir 1;ok ~aıi korku
ı ııbi tababette ckelimelerle 'tesenı- lnrın, dini taassupların, anarşik te
ıııt.im> lii.bi,-l m:uuftur bnzı delller takklll'rin kökü hep bu (fikri zehir
muayyen ve tekerrür eden fikirlerin lenme) dedir. Maddi zehirler ve me· 
esirleri olur ve hezeyanlarda bulu- seli alkol ayni miktarda her uzvi
nm-lar. Fikirle zehirlenme, maddi tc· y tte ayni tahrip edici tesirleri gÖ!· 
temmümler gibi hem dahilidir; yani terrnez; marazi btidad ve zeminin, 
insan sabit bir düşüncenin, menfi tali şartların da tesiri işikirdır. İç
minada bir hezeyanın zcbunuduı·; tımai fikri zehirlenme de her muhlt
kendl muıızi, fakat bir itlknt teşkil tc, her ccmiycUe ve her zaman ayni 
eden te\ilklci.,ine göre ı·ub hnstaSl menfi ııeUcelerle tezahür l'dcmcz. O 

Reıat Mimaroğlu gaze• 
tecilere ziyafet verdi 

(1 inci sahifeden devam) 
oğlu bir nutuk lrad etmiş ve hu! -
11atan demi~tlr ki: 

- nenim btlUin okuyup ya a 
kıymetlerini hu\iisa edm kültüre "e 
onun munı!!SSıiı matbuııta karşı sar
sılmaz bir bağlılığım vardır. Burada 
teJMi1 eUii:'im· Cümhuriyct Halk Par 
tisfle bfit!ln memleket rnntbuatını 
yekvücut tcliikki ederim. Aradaki 
vahdet her gün gözü kaınaştırncak 
derecede vuzuhla parlamıştır. 

Reşat l\linıaroflu, davetine icabet 
C'den gnıctceilere teşekkür ettikten 
sonra, meslekdnşlar ve gazetemiz na 
mına Peyami S:ıfn cevap veı mlş vl 
lkşat Mimaroğlunun şahsında hem 
Cümhoriyet Halk Pnrtisi İstanbul 
reisi, hem de Türk kültürünün sa -
mimi bir dostunu ve mensubunu se
lamlamıştır. Hnzırunun ısran ve rl
cnsı üzerine Peyami Safa, aınca ı 
Ahmet \'cfnnın mersiyesini okumuı, 
bunun fizerine s(.;z alan Sc,rvetlfünun 
sahibi ve Ordu Mebusu Ahmet İhsaD 
Tokgöz, İsmail Safa merhumdan, E
debiyatı Cedidcdcn sıcak bir hatıra 
üslübfle bahsettikten sonr:ı Reşat 
:\ffmaroğlunun tcmsll ettiği Parti ve 
onun ve memleketin büyük Milli Şefi 
İnönü hakkında matbuat namına sa'I 
gıl11rını lılldirmiştir. 
Arknsındnn Yusuf Ziya Ortae, 

:mm Şer diye yazdığı bir manzumeyi 
okumuştur. 

Şiddetle alkı~lannn bn nutnlc Te 
man:ımmelerdcn ısonra İstanbul bası
m mcnsuplan, İstanbul Valisi Lıitft 
Kırdar ve Parti idare heyetine men
sup bazı zevnUn bcrııber samimi has
bihallerinl gece yansına kadar de
'llllm ettirmişlerdir. ···················· .......................... .. 

•Muamele 
Vergisine 

Tabi müesseselerin 1941 den 
itibaren tutacakları 

Nümlne 1 M A L A. T 
DEFTERİ 

İptidai maddesini keneli 
imal eden sınai 

müesseselerin 
Nümune 

2 iMALAT 
DEFTERİ kah megalomandır, yani büyüklük cl'miyetin düşunüş ve duyuş tanı, 

hczcywılarile ya bir milyoııcr, yıı biı· 1ktısadi vazi)•ctl, matbuatının hali •·N-u-··m_u_n_e 
mehdi veyahut dn bir kraldır. Baş- ve her Şt>yin fevkmde olan maddi ve 3 MUAMELE 
ka bir ha ta bunun nksinc olarak m:ınevt kuvvetleri gibi şartlar mü -
mikromandır; ırünahkiırlık veya kü- him roller o:rnamaktadır. Beşinci D E F TERİ 
çüklt\k hezeyanlarlle cehenneme mfü3- kollar daima bu şnrtlardnn istifade Ücret üzerinden muame-
tnhıık, mücrim ve luıttii ölüme mnh- etmişlerdir. 
kfımdur. Dü~bfıtün ba,.ka bir ruh Fransa bozgunu askeri bir hczi. le vçrgisine tibi sınai 
hnstnsı, mükerrer fillleı·Je maddi te- met ve tabiye hatası olduğu kadar müesseselerin 
v.ııhı..rlc.dni gösteren ıztırari mnhi- ııyni zanııındn (fikri zehirlenme) nin Nüm4une MUAMELE 
yctte bir fikri sııbitln, fikri bir kor- menfi bir teznhürüdur. Rumen hal-
kım un kurbanıdır; tl'krar ve tekı nr kının, dnhn lıir ııcne evvel dahi men- R t 

k d ak 
DEFTE 

ellcrıni yıkamıı ·tan, n et Sf\ym • fi ııı'Opngnndnyn çabuk kapılıp 'Ze· ----

tan, kapıyı kapıımaktnn bir türlu hunkeglıgin en aşağı clerccesini gös- NümSul"'e E M T 1 A 
kendini alnnıaz veynhut bfitün kafa tercccğine inananlar v:ırdı. 
mekanizmasını işgal eden bir tl'k Manttcessiıf biı· millet ne kaQ r İTHALAT ve İHRACAT 
ke imcdcn benliğini kurtaı-aınııı. Du zayıf olur rı olsun, ıstik\a\ ve hürı-i- DE F T ER t 
fik• i ıehirlenmclerln ferdi ak!l ıl :'!. reU uğurunda en ufak blr hassaııl- Nlm Mamul maddeleri ı-
mclleı i der<'Ce dC'rcce ve muhtelif ŞC'- ~eti go tcremediğl takdirde intih:ıra 
kildcdir; mlkı·oman hasta ı::ünahk:ır- lClt• ı tn ınlkroman bir ruh hasta ı mal ettiren mücsscse1er·n 
Jık saçmnlnrı ve iç sıkıntıları itinde gibidir; ncfsıne ltimadı yoktur ve Nüm6unc E M T ı A 
belki kendini ölduı ür; tabinUle bu menfi ruhun :ıcbunu olmuştur. 
ferdi bir biidl~cdir. Bu ı.tibi fikir ze- Biz., kan damarlarında daima is- İTHALAT ve İHRACAT 
biı lenmelerinin içtimai aksüllirnC'llc- tıklul ateşinin kı\'ılCımlarım ve nsn- DEFTER i 
rl pek mevzii kalmakta "e nihayt!t leUni tnşıyan bir millet olmamız iti- -------
lılı· lkl yabnncı şahsı alakadnr ede- barlle guı urlanmıya dahi hakkımız Nümune 
bilmektedir. Şüphe ve korkular kf.ı- v:ırdır; binaenall'yh bi2.i menfi fiklr 7 S AT 1 Ş 
buslar gösteren ve kulağm111 dibinde dnlgnsı ve zehirlenmesi müteessir C· 

hafiften sadalar işiten müfessir bir demez; çünkü ruhumuz \'e ordumuz 
ruh hastası nihayet günün biriııde bu dalga karşısıııda aıınmıyan birer 
tıir Uca saikasllc muhitinde bir vı.ı granit kayad:ın ibarettir. 
iki adamı yarnlar veya ölıHirür. Ilu l\laaınaflh dolambaçlı vasıtalar ve 
da bir ~ühlime te~l'mmünıü gibl ec- hilelerle bh· milletin ana meziyeile
nıiyctl ancak uzuktnn alfıkadnr e<len 1 ini ve kudreUerini sarsmak, ruJü 
rlar çcr1:eveli ve mahalli, içtimai bir muafi)·etinl z.l'.delemc'kle daiına ve 
viikıadır. her yerde faaliyette bulunan menfi 

Fikirle <tehlrlenmenin en korkun9 :filn-i blçl>lr vakit küçültmiyerek mü
şekli, birden bir ka1: kişi)'i, bir kaç cadelc halinde bulunmalıyız: zinı vj. 
yüz ve lıattiı binleree şahsı k:ıphyan kayc ve tedbir sıhhatin ve huzurun 
ve kah coşkunluk, kah uyuşukluk te- en rczıt vasıtasıdır. 

Yeni stok silolarının 
tesis edilmesi düşünülüyor 
MUstahsllden gayri kimselerden de pamuk 
alınacak buğday ve çavdarın beyanname 

müddeti temdit edlldl 

Ankara, 27 {Hu<Jusi) - Ko- lerde, ihtiyaca göre yeniden silo
ordinasyon he)etinin kararı ile, lar yapılması tas:ıvvur edilmek
Ticaret Vekaleti emrine tahsis o- tedir. Depo olmıya müsait bina
lunan kredi ile mamul masrafları ların da bu işlerde kullawlmak Ü
ve yüzde 5 ihracatçı karı ilavesi· zere kiralanacağı veya satın alı
le müstahsilden gayri kimseler - nacağı söylenmektedir. 
den de pamuk satın alınabilecek- Buğday ve çavdarın 
tir. Bunu Ziraat Bankası ifa ede -
cek, satış fiyatlarile sermayenin beyanname müddeti 
faizi de dahil olmak üzere malın Ankara, 2 7 (Huau8ı) - Za -
teslimine kadar vaki maliyet fi - bire ticaretile uğra~mıyan müs -
yatları farkı fona ayrılacaktır. tnhsillerden gani bilumum haki-

Y eni silolar tesis edilecek ki ve hükmi şahısların elinde bu-
Ankara, 27 (Hususi) - Son lunnn buğday ve çavdarın be -

verilen kararlarla, hükumetçe gı- yannameye tabi tutulmaıı hak -
da maddeleri stoku yapılması kındaki kararnamede 20 günlük 
ıııı için 3 milyon lira tahsis olan mübayaa müddetinin 35 gü
edilmi!ltİ. .. • . 1 ne iblağına Koordinaayon Heye-

Bunun uzcrıne, muhtelıf yer - tince karar verilmiştir. ....................... ········· ............................................................... . 

8asra transit yolu 
yakında hçılıyor 

Ankara, (Hususi) - Bura tran- Demlı·yolları mnrahhaslarlle Suriye 
slt yolundan en seri, en uygun ve u- ve Irak Demiryolları aıurahhaalan 
cıız bir şekilde istifade edebilmek i - arasında ynpılan anlaşmayı tatbik 
çin yapılan tetkikat nihayete ermiş- sahasına koyabileceği söylenmekt.e -
tir. Taknrrür eden yenl esaslaıın, dir. Bu anlqmaya pre; latanbal -
bir müddet evvel .Ankarada Devlet dan Buraya kadar ltu hatta lkım 
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olan vagonlnrın yarısı Devlet Demir. 
yollan tarafından ve yarısı da mü
tesaviyen Irak ve Suriye fimerulifer 
idareleri tarafından Terllecektir. 

Bu {iç memleket için hat üzerinde 
izami tenxilütlı nakllye tarifesi tat
bik olunncak ve hat i.lzeıinde bir tek 
hamule ııenedile Buradan İııtanbula 
ve İetnııbuldan Basraya kndar eeya 
nakliyatı yapılacaktır. 

Bu suretle - bugünkü vaziyette - en 
mühim ve emin ticaret yolu olan 
Basra tnuıalt yolundan kolaylıkla la
t1fade imkinı elde eclflecektlr, 



rI ZiRAAT VE MEYVACiLIK ~ 
Meyvacılığın 

ehemmiyeti artıyor 
Halkımızın altikası t1e memleket ikliminin 
/evkalôde müsaadesi dolagısile megvacılığın 
istikbalde yurdumuzun en mühim servet kay
naklarından biri olacağına ·üphe goktu,. 

Yazan: Arif SA YIL .............................. ____ _ 
İnsanlar esklılenberi keııdıleııne 

ait bı r toprak köşesıni zııruı i ve bc-
dli ihtiyaçlarına goı·e ziraati en bü
Filk bir zevk telakki ctmişlerı1il'. Hu 
meşguliyet hazan mübrem lhtiyaçJn. 
ra, bazan da blnbil' çcşıt güzellıkleı· 
arasında ruh ve h•.;alin tatlı rüya
larına tekabül etmiştir. Hiçbir !crd 
Joktur ki ağaç, çiçek vesair yeşillik
lerin seyrinaen tahas üt eden zevki 
tatmış olmasın ve hiı;bir ruh yoktur 
ki iınakında bu güzelliklere kar41 
terin bir lncizap ve meftuniyet sak
lamış bulunmasın. Umumi şeklinde, 
Jıeı·kcsi cıından ilgilendiren tabiatin 
tlu güzel şub ı. zevk ve letafetini, 
Jı:cndlsile yakındıı.n ıneşguliyetimizde 
bir kaç kat fazla bize verir. 

Hayatın derd ve elcmlerilc yol'U -
lan, muhtelif sebep ve tc~irlerle kı
f'llan varlığımız bu meşgaleden bü -
)'tik tcscllileı· alır ve bize her giın 
)eni bir ı uh, taze bir hayat bahşe • 
derek mucadcle kabillyeUerimlzi tak· 
vlye, hayatın blnblr mC!ıılbine karşı 

aretfmlzi tezyit eder. 

E.akl Trabz:on mebusu 

ııılan yaş ıııcyvacılığı, büyük mik -
yasta lııklş:ıf ettlreı·ek çok karlı lıır 
iş vaziyetine getırnıiş, hududunu son 
derı..-ce genişletmiştir. Rir çok yaş 
Amerikan meyvnlarıııın lrak, l\fıııır 
gibi ,istihsal mıntakalarınu en uzak 
yc.-lerc kadar sevk v.:ı yüksek fiyat
larla arfiyutının temin edllınesl, bu 
hususa vereceğimız ehcmmıyetin de
recesini iraeye kiifıdir. 

Mcmlekctinılz, ihtiva ettıği muh • 
telif iklimler lıascbile. dünyanın en 
kıymetli ve nadide meyvalnı·mı ıneh
zulen yetiştirmıye müsait olduğu 
gibi en ınuhim i tihlıik pazarlanna 
mallklyeti dola~·ısile de müstesna bfr 
mevkide bulunmaktadır. Halkımız 
meyvacılıgın kıymot ve ehemmiyeti
ni son nelerde kısnwn takdire baş
luınış, ıncyva ağaçları ııraatını mu· 
cibl memnuniyet bir şekilde tezyide 
tevcssnı etmiştir. nu teyakkuz ve a
lil.krıııın ~ayanı dtkkat gnyret ve ıe. 

sebbüslerine bllhas a Trabzon ve Ri
ze ıriliycUerlnde te adüf cdilnıekte
dir. 

Bize gönderi~ /ITIY A TROLARI ( 

kitaplar ş E H l R T i y A T R o s u -
BiR HAKiKAT 1 Sayın müşterilerimizin nazarı dikkatine: 

~~ 
-a~~ 

Köylü temsilleri 
Yazan: Ahmet Kudsi TECER 
Çığır meemua11 neşriyatından 
Bir memleketin halk cdcblyııtınııı 

ve halk ruhtyatının vaziyetini tetkik 
etmek için (folklor) denilen hnlk 1 
ınenkıbeleriı:i, destnnlaı ını, efsane ' 
ve inıınışlaı·ını mütalca eden bu ilim 
memleketin halk edebiyntı için en 
kıymetli vesikalıı ı ın toplanmasına 
hizmet eder. Ahmed Kudsi Teccr'in 
bu küçük denemesi bu vadide ve bil
hııssu şimdiye kııdar lıi~· temaıı edil
memiş biı mevzuda atılmış bir ilk 
adımdır. (Köyün temsili) kö~ lfılel"in 
kendi aralarında teı·tip ettikleri ve 
hıçlıit· teşkilata, zaptürapta bıığlan
ıııamış olduğundan (Köy tiyatrosu 1 
rlahı ılenemıyccek şekilde ve ır{ 
koylülerdeıı mürekkep bir seyirciye 
hıtııp l'den oyunlaı dır. Bunların, ta
mamen tullıat, yani evvelden hazır -
lanmış basit mevzuun etrafında o 
anda oynıyaıılRl'ın aklına ne doğu • 
yor<:n söyledikleri sözler ve yapılan 
hareketlerden nıuı·ekkep haller olma 
ları uır parça orta oyununu andır -
maktadır. Ancak oı·ta oyununun men 
şet hakkında hiçbir e.<1nslı bilgimiz 
olmadığı içın köylü temsillerile bir 
münasebeti olup olmadığıııı tayın et· 
mek güçtür 

Köylüler bu temsillere oyun der • 
fer. Yalnız köylere oyun namı altın
rla çoc:ui{•ın oyuııcllklo oyalanmasın
dan, kahvedeki lskıınıbil partisi -
ne. mahRlli ı-ukslara kadar her türlü 
cvakit geçirme~ (Distraction) !er 
knsdedilmektcdir. Yalnız ctcmsil> 
d(?(fii("ımız co~·unlaı > mahiyetleri iti· 
barile diğerlerinin hiçbirine benzt: • 
nıez. 

:'ıfuhanlr köylu tenısillerıni iki 
büyuk grupa tMnlf ediyor: 

Dint ve ladini temsiller. Dlnt kı -
sımda ulvlliğin paıca,nizm tıı~il'ile 

baki kalan merasimlere tesııdüf edil
mekte.dır. l\Iuharrır herbln hakkın
da mufassal malümat ve muhtelif o
~·unlardan nıisallcr vermektedir. 

Lnılıni temsillerde gaye. eğlence 
yaratmaktır. Burnılıı da verilen nü. 
nıuneler mevzuun canlı hususiyet.le· 
nnl tebaı fü: ettirmektedir. 

Çığır mecmuasının halk bilgisi ve 
hnlk edC'biyatı tetkikleri serl~inin bi
rinci kitabı olarak neşir sahasına 
vazettiği bu etüd, muhaıTır tarafın
dan konferans olaı ak Ankara devlet 
konservatuarında verilmiştir 

Dram k11mı: 

Bu aktam 20130 da 

APTAL 
KOMEDi KISMlı 

Gündüz saat 14 de 
ÇOCUK OYUNU 

Gece saat 20,30 da 
Paşa Hazretleri 

MAKSİMf N BÜYÜK Salonunda 
YENİ PROGRAM 

1 - Safiye ve arkaduşlan, 

2 - 35 kişilik revü heyeti, 
vıı~·nıı adıılal'ında bir gece). 

S. Atilla ldaresiıııle 

(Ha-

Zengm mizansen, dekor, kostüm, 
cumartesı, pazar günleri saat 16 da 
revü matinesi. 

m·m 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

8.00 Hııbcrler. 18.40 Koşmalar. 
8.Uı Müzik. llJ.00 Konuşma. 
8.46 Yemek listes 19.15 Türkiller. 

+ 19.:'lO Haberler. 
13.30 PHi.klıır. l 9.45 1''usıl heyeti. 
13.50 Haberler. 20. Hi Ga:ı:ete. 
14.05 Plaklar. 20.45 Şarkılaı·. 
14.20 Bando. 21.15 Konuşma 
16.00 ~lüzik. 21.30 Orkestl'a: 
15.30 Orkestra. 22.30 Habel'ler. 

+ 22.50 Cnzband. 
18.00 ;\tüzik (cıız) 2:l.25 Kapanış. 

Konferaa• 
Eminihıii llalktvinden: 
29/12/1940 pazar akşamı saat 20 

de Evimizin Cnğuloğlundaki salonun 
dıı İslııntiul Şehir Tiyatro u sıınat -
ki.rlarından l. Galop Arcan tarafın
dan (Tiyatl'O) mevzuunda bir kon. 
ferans vel'İlc:t>k ve temsil ıubemiz 
(Hissei Şayin) piyesini temsil ede
cekti!'. 

Bu toplantılara gelmek Miyenle -
rln giriş kartlarını büromuzdan al
maları rica olunur, 

Doğum ve katlın baa
tabklan mütebaa•ıaı 

Operatör Dr. Saib Ali 
OÖLBAK 

---Pırlnıttnh 11e elm«slı ıaat demek, bfr kt>lıme ile S / ıV G 1<: R ::-; .ıt A T l demektir. Çıırıku 
Pırlantalı Ye elmaslı saatlerin bütiln hakiki enafı meşhuru il"m olan SİNGER &antlı>rınde toplan

mıştır. Bunun için: Saat alacatmız zaman, tel'ed ıtütsuz Sİ!' GER saat• ıılııı11lısı nız ve s:ıntin ü:r.erin· 
deki Sİ!l:GER markasına, müeıı~emizin adresine dikkllt etmeniz lazımdır. 

Modayı takip t:dcn hn asri kadın için kıymetli taşlarilo ve nefi~ ışlenıesilc hakikaten nazarı dık· 
kati celbeden böyle bir harikulide SİNGER saatın,. sahip olmak idctıı lıil' «1111ıl!'ttir. 

SIH GER SAATİ Hoşa ~~e::k g~~e':1a~bu! HED İYELİKTİ 
No. 82-A 180 Elmaa n 11 P.rlantalı SOO Lira EMSALLERi GiBi 15 SENE GARANTiLiDIR 
Dlklı.at: Slnger eaatlerl l•tanbulda yalru:& Emlnöntl merke:dnd~kl r.10.ğ'atamız:da satlln·· l.ıhnbulda şub~ml 

•••••••Jıt yoktur. Adres · S1NG 1 R SAAT Mağar.aları. lıtanbul P.rnlnlSnü. No. 8 ••BS!E§;~!:J 

lst. Komutanlığı Satını 
Alma Komisyonu ilanları 
Kuleli liscıılrıde elektrik tesisRtı -

ııın tnıniri ı,i 3/1/941 günü ~aat 

11 de açık eksıltıne ile ihale edile -

1 cektir. Ke~lf bedeli 1465 lira 20 ku

ruştuı·. Muvakkat teminRtı 109 lira 

! 89 kuruştur. Keşif evrakı ve şart -

1 namesi her gün komisyonda görüle

bilir. İeteklıleı'in belli gün ve saatte 

F'ındıklıda Komutanlık 

Koınısyonuna gı:lnıeleri. 

"'"'" 

Satınalma 

(11941) 

A keri ihtiyaç ıçin 30/12/940 gü-
nü saat 11.:JO da 60 saplı ta;:;, 50 ııaplı 
lcepço ve 80 adet kevgir pazarlıkla 

s;ıtın alınacaktır. Şartnamesı her 
ı:ün Komisyonda giirillebiliı·. i11tckll
lerin belli gün ve saatte 1''ındıklııln 
Komutanlık Sa~ınalına Komisyonuna 
tt>ldıf edecekleri fiyata göre kat'i te
minaUarila birllkt gelmeleri. 

(12029) 
••• 

A~kcri ihtiyaç için 30/12/940 giJ. 
niJ ııaat 11 de 800 adet kapaklı bak
raç pazarlıkla !<atın alınacaktır. l\f u 
hanımen bedeli 6·100 lira olup kat'i 
teminatı 960 liradır. Şartnamesi her 
gün Komisyonda görülebilir. İstekli
lerin belli gun ve 'laatte Fındıklıdll 
Komutanlık Satınalma Komisyonu -
na gelmeleri. (12032) 

••• 

~·~İÇKİSİZ SAZ~!!id 

Borsa Kıraathanesinde 
Nezih bir ııile salııııu olltn kıı a athanr.mizıle her pazar saat 2 - G 

)'a kurlar meınlckctinıizin tanır. mı~ Bny ve Bayan saııııtkiırln· 

rlnılan nıütc.şl·kkil mfikenıınel saz heyetini dinlemek !ırsatmı 

kııçırma ymız. 

Ayrıca Malatyalı tanburi Fahriyi dinliyec~ksin;JJ 

Tramvay _ pasoları 
İstanbul elektrik, tramvay ve tünel 

işletmeleri müdürlüğünden: 
rn:!9 sene.glnde verilmi' olırn trnvar ve tünel pasolarının 1/1/941 ta· 

rihiııden ıWbarcn tehtlilinr. bael nacağırıdıtn ııa sahiplerinin iki .aet 
fotoğrafl~rile birlikte nihayet :Jl/1/9U laribine kadar Elektrik ve Tunel 
İşletmeleri Umum Mudurlük kalemine müracaatla pllsolnrını tebdil et· 
meler! rka olunur. ( 12442) 

Kızılay lstanb~I Depoau Direktörlüğünden: 

15-1 ve 16- 1 No.lı 

OYUN 
KAGITLARI 

Küçük veya büyük bir bahçe veya 
çiftliğe maliklyet, ve ona kendi eli
mizle, emeğimizle verdiğimiz gayr1:t
Jorin mnhsulilnü idrakte çok haklı 
bir gurur hissederiz. Bu suretle la
blate kıu-şı, küçük bil' mücaılelenln 
muzaffer neticesindeki zevki tatma
mış olmak bUyük bir mahrurr»yettir. 
Zimatin her şubesi o kadaı· tatlı, 
zevkli hır meşgaledh- ki tohumu eklp 
bit.meşini beklemek tatlı bir lntiar, 
büyümesini görmek başka biı· zevk, 
mahsulfinü idrak ayrı bir sevinç, 
hasılı bütün tekinıül safahatında 
gunırumuzu o~ıyan ve bize müte
rnndi ve taUı heyecanlar veren bir 
n1eşgullyettir. Bununla beraber bağ 
ve bahçeler, Uırln ve çiftlikler, sulh, 
ılıkünct, istirahat Vl' emniyet inıil
lcridir. Onlnnn ~iğinde hayatın e
t mleri sfikünet, acılıklaı ı tege]li, ihti 
ra Jarı itidal bulut'. Güzel mcyvalaı-, 
uıif ve rayihalı çiçekler, mebzul ye
tllliklcı·le bez.ennıi~ bir bahçe ve tar
la, tabiatimizln haşinliklerini gider
mclde bizi daha munis, daha sevimli 
yapmak suretile de etrafımıza sev
diri r. 

Gerek halkımız.ın gostermiye baş
ludı~ı alilka ve gerek memleket lkli· 
minin fevkalade mi.isaııdcsı dolnyısi
lc, meyvacılı ~ın. istıkbalde yurdumu
zun en mühim ııervet kııynakların, 
dan biri olacağına şüphe yoktur. Bu 
hususta fd(>ılacak en mühim iş hal· 
kımızın tayanı memnunıyet alakası
nı şuurlu bir şekilde tanzim, modern 
malumatla takip edeceği yolu kendi
sine göstermek, tam miinaslle her 
hususta kendi ini ikaz ve gereken 
yardıınlan zamanında ynpmaktır. 
Bu iş de ba it bir şey değildir. Mey
va nevileri zamanımızda çok artmış 
ve her gün nrtmakta bulunmuştur.! 
Bu kadar kesreUi çeşitler arasında 11---1--'--l
vorgi, muhite intıbak, hastalıklara 
muka\·enıet, ihracata müsait vesnir 
yüksek vası(lı cinsleri tayin edebil
mek hakiki bir ihtisas ve tecrübe işi 
olmuştur. Bu arada, her memlekette 
sırf fidancılık yüzOnden parıı kazan. 
mak cnıelile, bir takım bahçe ve bııh
çivanların, iyi kötii, rastgele mey. 
vıılan reklim etmelerı, vaziyeti büs
bütün karıştırmış, bu gibi rckltun • 
lara kapılmak suretlle halk çok mu· 
tazarrır olmuştur. Şuursuz, yanlış 

bir takım tav iye ve telkinlerin tcsl· 
tile, bahçelerini kıymetsiz meyva a
ğ'açlarile işgal cdenleı in miktarı az 
dcğildfr. Bu yüzden heba olan emek
ler, tahassul eden zarıırlar hesııp 

Beyoglu Tünel baıı Tünel 
apartıman No. 2 

Pazardan nıaadcı her gtiıt oğlı
dtn ıoııra lıaıtala:rını kabul ede 

Müteahhidi nam ve hesabına 100 
ton kuru ot 31/12/940 günü saat 
10.30 da pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartnamesi her gün Komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin belli gün ve sa
atte Fındıklıda Komutanlık Satınal
ma Komisyonuna gelmeleri. Mağazamızda Düzünesi: ı 922 ve 

Bedii ve temiz bir işle ciddi bir 
m~guliyet1n ancıık, asil ve ulvi bir 
ruhla mlımkün olabilecefi kanaati 
ek ed insanlaı-da mevcut bulundu -
tundan maeruf nıe ni ehemmiyetsiz 
d olsıı, şuurlu ve kndirşinııs inqım
la rın takdirine mazhar olur. Gilzel 
bir g(il, nadide bir karanCll, nefis bir 
lm'Y\0 R, emsaline faik bir buğday 
musıt-uhsillnin, etraftan gördüfii sa
mimi takdirler, para ve mcvkie gös
terilen, zevkten ziyade insanı tiksin
diren cali hürmetlere benzemez. 

Gayret \'C itlnnsmn şahit olduğu
muz biı' bahçıvana karşı beslccfiği -
mu: hürmet hislerini, otomobilinde 
azametle oturan fnydaım: milyonere 
fılınrdnn ÇE:klnidz. Jlcle bu ıııilyoııer 
otomobilinin benzinini alııınıızın tc -
rlı11len ırayri meşru surette temin 
yo'unu bulmuş olursa hislerimiz bu~
b ılPn ba k laşır. Zıraatin nmeli ve 
p 1. 1 ıik tuı·if ve tc irll'ı·ine t hsıs 
cltiı;-inıiz satırları kafi teldkki erle
r k ın dımız olun ınoyvacılık kıs
n :ı gelellm: 

.-foyvıı ııgaçlaıı ziraati, son uı
mıınlıırda bir çok meınleketlerde fcv
iknliide dikk11i ve itina ile takip vcı 
tath'k cdllen bir mesııt şubesi haline 
gclnıiotlr. Vcı aiti nakliyenin ıııürat 
YI! vüs'at ke bederek en uzak mesa
f lore kadıır nakliyat1 temin etmesi, 
ıirudiye kadar mahdut miktarda ya-

edllemiyecek bir derecededir. 
Gerek bu halin önüne geçmek ve 

go>rek halkı :zarardan koı uyarak se
merci fııalivctınden iiznmi derecede 
istifl\dc ettirmek emelile Avrupa ve 
Amcrlkada hükumetlerin yardım ve 
muzahereUle müteaıtdit cemiyet ve 
nıfiesııeseler teşekkat etmiş, bu mü -
csscseler mevki ve iklimlere göre 
hangi meyvaların tezyit edilmesi li
zımgcleceğinı tetkik ve tecrübeye tiı
bl tutarak, aldıkları neticelere göı·e 
allkadnrları tenvir etmektedirler. 

Bu kabll ciddi ınüessegelerin ikaz 
ve yardımlnrilc mütemaıllyen takvi
ye edilen Avrupa ve Amerika mey
vacılığı büyilk bir inkişaf ve terak
kiye doğru gitmektedir. 

Türk mcyvacılığmın, bernelmllel 
piyasada lliyık olduf.ru mevkii alma
ıunın lııtllzanı ettirdiği şartları tet
kik ve ınütnlen ederken, ı!Dnya mc/· 
vacılığının takip etmekte olduğu 
seyri göıöııfındc bplundurmak esaslı 
bir şart olduğunJan ikinci yazııııız<la 
beynelmilel meyvacılığın vaziyeti ha
zı rasını Iraeye çalışacağız. 

• 

• Baklavarı lca• edenler, ltusUa; 

KIRK KATLI HACI HKIR BAKLIVASIHI 
Tatsalardı, kendi baklavalarındaıı ne derece üstün olduğunu aola

maklıı kırk kat J'Crln dibin &'eÇOrlerdi. 

Ali Muhiddin Hacı Bekir 
Merke:ı:iı Bııhçekapı, Şı.ıbllerh Beyo hı, Karakop, Kadıkily, 

fısır (Elkam ) 

Soldan ıa4a.: 

ı - Renk - Abide, 2 - Aza - Za
man - Bu değil, 3 - Dokuma - Ka -
dm değil, 4 - Su - Dile ait emir, 
6 - Çocukların ilk duydukları emir
Karanlık dostu, 6 - Tanrı - Güneşi 
sevmiyen, 7 - Fazla olınıyan vakit, 
8 - ihtiyar - Kııdınların merakh 
oldukları bir eşya, 9 - Sevilmiyen 
bir hal - Bakıe. 

Yukandan aıağl'j/a: 

1 - İhtikiira uğrıyan, 2 - Avuç 
içi - Çocukların sevmediği bir eılııt -
İpin tersi, 3 - Belki - Sebep. 4 -
Kumaş - Arasına E girorııc altın o
lur. 6 - Siyahın tersi - Araıııın bit 
uman, 6 - Vakit - Caketin üst kıs
mı, 7 - İki ayaklı bir hııyvan • Pa
halı bir yemiş, 8 - ~·dınlıın - Tahta 
9 - Pusu - lltihi ıı:ıık ı 
Evv iki bulmacanın halledilmit 

şekli 

B. TOVEN 
NOKTALAMA 

YAZIDA KULLANILAN iŞARETLER 

lılaarif VekAleU tarafından bütün 
mekteplere tavsiye edllnıiıtir. 1 

'OÇtl'NCÜ TABI 

Herkese lbım 10 kuruı 

IST ANBUL-IKBAL KIT ABE V 

Taaviri Efkir 
Nüıha11 (S) Koruttur 

1 Ş i l 1 
Tllrklye Hariç 

Abone era t içlD ~ 

Senelik ............ 1'00 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık ............ 7u0 > 1460 > 
Üç ·~lık •••••••...•• 400 , 800 , 
J!ir aylık ............ 150 > yoktur. 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Mütebassuı 
Dlv-.,volu 

Jııluayıne saatleri : 
her lf(ln 2,6 ·, 

104 

Pazar harlı 
Tel: 22398 

(12446) .... 
Askeri ihtiyaç için lJ/1/941 günü 

saııt 15 de pazarlıkla 2:SO araba yap· 
tırılacoktır. Muhammen bedeli 50000 
liradır. Kııl'i teminatı 7600 lıradır. 
Şartnamesi her gün Komisyonda 
görülebilir. isteklilerin belli gün ve 
suatl'e Fındıklıda Komutanlık Satın
alma Komisyonuna gelmeleri. 

(12098) 

İstanbul iş Bankası karşısında 

Malôl CEMAL • • 
gışesı 

Çok zengin tertip edilen Yıl başı Piyııngosu biletııılzi, uzun Re

nelerdenberi dürOstlilğll ile tanınmı, İstanbul le Bankası karşısında 

l\IALÜL CEMAL GİŞESİNDEN almayı unutınayıııız. Sahibi: 

MALÜI. CE:'tfAL CAN'I'EZ 

İstanbul Defterdarlığı Muamele ve istihlak 
Vergileri Merkez Tahakkuk Şefliğinden : 

Adı 11e soyadı lıi Adresi 

Manoel Anınnoidis Pırinç unu Rüstcınpaşa, Tahmis Mkak 1711 

Y\lkanda isim ve adı·eslle i~l yu.ıh mükellef yapılan araştırmıılnrıla 
bulunamamııı ve yeni adrcsırıi veya tebelluğa snlihiycttaı· bir kimııc}"i de ı 
şubeye bildirmemiş olduğuııılan 938 takvim yılı (9 aylık) nıuanıelitıntn 
tetkikine imkan bulunmamıştır. 1 

Bu seneye alt evrakı müsbite ve ticari deftel'lerile 15 gün zarfındR 
Hesap l\lütehasımıları Bürosuna mürncontı lüzumu 3692 No. lı knrıunun 1 
l O ve 11 inci mndılelerine ıslinaden tebliğ yel'ine kaim ol111ak üzPrc illin 

1 

olunur. (12462) 

1 İstanbul Belediyesi İl8.nlart 1 

Kabataş vapur iııkeles1 karşısında ynptırılacak tahtezzemiıı Pısvnr

lar inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur, K<!şif berlell 1294 Ura 90 kuruş, 
ve tik teminatı 97 lira 12 kuruştur. Keşif ve şartname Zabıt ve Mua. 
meliit Müdürlüğ!l kaleıııiııde görülebilir. İhale 13/1/941 pazartesi günü 
saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak
buz veyi\ mektuplRrı, ihale tarihinden 8 gün evvel Belediye Fen İşleri 

müdürlüğüne milrncaaUa alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına alt Tica
ret Oılası veslkalarile ihale günü muayyen saatta Daimi Encümende bu-
lunmaları. (12483) 

ÖKSORENLERE KATRAN HAKKI EKREM 
Topçu Okulundan: 
Okulıı alınacak muhtelif hizmet erbablle verilecek ücret miktarları 

aşağıda gö terllmiştir. İstekl11crin vesikaları ile bidiktı Halıcıoğlunda 
Topçu Okulu Komutanlığına nıüracanUarı. (12450) 

ll izmr.t Ol'b11bı Üaet 

Bir nşçı 35:40 lira 
Bir aşçı yamuÇ1 25 lira 
Bh- hamamcı 25 !ıra 
İki bulaşıkçı 25 lir• 
İki hadı•ıne 25 :35 lira Gıı rson ve sanat sahibi olanlar 
Rir berber SO lira tercih edilir. 

Destesi: 
Perakende olarak satılmaktadır. 

Adres: Kmlay Han No. 20, Yeni Poıtane karşuı • lstanbul 

Saatli Maarif 
Dıvar Takvimleri 
Bu e&siz ve emsalsiz takvimin hakikilerini almak i .. 

çin (MAARİF TAKVİMİ) adına ve her sahifenin üstün
deki (saat resmi) ne dikkat etmelidir. 

Mcl'kezi: (MAARİF KİTAPHANESİ) dir. 
----~ ~ ~---

1 s tan bul Mıntaka Liman Reisliğinden: 
Mendirekler için IOı::umu olan 20001\13 taşın kapalı zarfla yapılıııt 

ckııiltmosine talip zuhur etmeJiğlndcn ayni şerait dairesinde 21112/949 

tnrihinden itibaren bir RY müddetle, pnznrlıklıı talibine ihale edUccektit· 
Tahmin bedeli 11000 Jiı·ıı, o/t 7,5 .teminatı muvakkntesi • 825 lirnJır· 
Taliplerin mali ve ticari vesaik ve teminat mektubu ve~·a makbuı· 

larile GalıılaJa rıhtım üzerinde fstanbul Mıntaka Liman Reialiğinc rı 
şartnameyi olmak istlyenlerin idnre şube:ıiııe nıürııcanUarı ilin olunut· 

( 12058) 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 

-8 O R SA -ıı Borsa harici altl~y~ 
26 - 12- 940 muameleıl Retatllye 22 Lira 90 "' 

Lontfrt 5.U 
Kalın letlblrllk " ,, 1.) •• 

1 Sterll11 
Ktllçe alba ıramı • " 

,, 
NnT01'k 100 Dolar 152. lO .. 
Cı-ne-rr. ıoo '••· Pr. 29, 771 Blrincikanun : Cumartesi_ Atlna 100 Drahmi .. ,,, 
~ofya ıto Leva 1,Ul US9 H. 

28 
ns6 

Madrlt too Peçeta 12. 937 Ru•f 
Budape" lOQ Pcnıl 2'.sn Zilkade 

tclk&rııJ 
BUkret 100 Ley •• ,!I 28 ıs_ 
Belırad ıoo Dlau ı. 17s 

1 
Kaeıın~ Yokoha. 100 Yu sı. 131 GOa: 56' 

StokhQJ. 100 lueq kr. U,097 
-

Ezani Va••t 

1 
, Vtılıltl• s s. ESHAM VE TAHVİLAT D 

\938 yüsde S lkHmlyeil ıu2 OU11et \YaT111kll 02 S7 Ol ' 
Erıaı'ıl lt.76 I Öil• n 21 il 1 

Sav•:s • Enurıu11 1 n.ı4 tktadl 09 47 ıs 
2 19.14 Aktam 11 00 17 • il • 

• " 
J ıt.14 Yattı Ol " 19 

' ıt.14 • • l•ıak fY arı11kl• ll so °' J 
5 19.14 

" • 

il 

1 

" it ' ıus 
Sahibi: z. T. EBOzzJYA A11adel Demtryel 1 Ye 2 pefl• 4t.H 

V.erkeıı Bankuı pqla 110.SO NC$rlyat MOdllrü: C. BABAN 
Ş.uk Sigorta Şirketi 8.45 Basıldığı yer: /tlatba.ai EBüztl 

-

Asi irol Necati A n, sızılan 
' 

nezle, P;rip, .r atizmanm ilacıdır. Bahçekapı; Salih Necati 


