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2 Sayfa SON POSTA: Haziran 1 

Her gün li lllakale: Hiç eksik olmıgacak arkadaş Selam sana 
şanh ordu! Yeni Fransız 

Siyasetinin temel 
Unsuru 
,., ____ l'rlnhittln Blrfen ...J 
Ü ç hafta içinde bütün ana 

kuvvetleri yere scrilmi§ o
lan Fransada yeni bir hareket var. 
Bu hareketi kısa şeklile şu tarzda 
ifade eded>iliriz: cFransız mille!i, 
gelecek Avrupada rol sahıbi ol 
malıdır.:ı. 

Fransayı idare eden münev -
verler arasında, bütün ruhu tıu 
cümlede toplanan ve gittikçe can
lanan ibir hareket var. Filhakika. 
istikbalin tarihinde dinamik bir 
millet olarak yaşamayı istiyen her 
milıi camia, bugünan ·vukuabna 
Jakayd ibir seyirci olarak baka -
maz. 

.. .... ······ •"'J" 

( Baıtnrafı 1 inci sayfada)_ 
dış nizamile millet namtna me~gul 
olanlar, hududlarda gene ana yur
dun bekçiliğim eden aslan erleri, 
subayları, komutanları bir gün, bir 
saat, bir lahza düşüncelerinden u -
zak bulundurmadıklımn~ çünkü her 
iki zümrenin de, vazife bakımından 
ayrılmııı olmakla beraber inancda, 
amacda, talihte ve kuvvette birle. 
şik olduklarını bu selamla teyid ey
lemişlerdir. 

Meclis ve ordu.. Türk tarihinin 
yakın zamanlara aid fnıılını inceli -
yenler hu iki yüce kurumun el ve 
iş birliğinden doğmn hnrikalımn 
karvısında eşsiz bir hayranlık du
yarlar. Yar ve ngyarın saygıs1nı 

kazanan, dünya tnnhinin en tehli
keli hu çağında el değdirmekten 
ihtiraz edilen bütünlüğümüzle, istik
lalimiz o bahseylediğim harikalar
dan biridir. Fransa kırk milyonluk bir 

momlekettir. Bu kırk milyon içine 
bir hayli yabancı, vatansıı; unsur 
karışmış olduğu son zamanlarda 
daha vazıh olarak görüldü. Bunun
la !beraber. halis Fransız, Fransız
lığın an'anelerini ruhunun gizli 
köşelerinde saklıyan Fransız nü -
!usu gene kırk milyondan aşağı 

değildir. Bir toğu müstmelekelere 
dağılmış olan bir Fransız nüiusu 
daha varoır ki bunlar. demokratik 
Fransanın mürabahacı Patisinde 
yaşıyamadıkları için etrafa da
ğılmış olan insanlardan mü .. 
rekkelbdir. Şu halde Av .. 
rupanın tarihinde çok eski za
manlardanberi büyük bir rol oy -
namış olan Fransız milletı, A vru
pa kıt'asınm yabana aıtılır bir var
lığı değildir. Bilhassa, onun var -
mış olduğu medenıyet seviyesi de 
yüksektir. Böyle olduğuna göre, 
bu milletin, ağır da ols:ı, bir mağ
lubiyetten sonra, ruhan birdenbi
re ölüvermesi kabil değildir. Onun 
iç.inde ya.şıyan cyBj81Tl3:t duygu
sunun yeniden harekete gelmesini 
tabii .görmeliyiz. 

Tahsil derecelerini birer birer geçirerek bitirmi' birçok kimseler 
vardrr ki, bir d~h hayata atıldıktan sonra öirenme devresini!'\ tama
tnen bitmiş olduğuna inanırlar. Ve o tarzda hareket ederler. Bu gihi 
insanlann kargılaşacakları akihet bildiklerini yııva, y:ıvaş unutmak. 
tlt. 

Kafa mütemadiyen sulanmıya muhtaç olan bir tarlaya benzer, o

kumak ve ycızmak tam olarak inkıtaa uğradığı dakikadan itibaren 

kısa bir zaman içinde kurur. Gazete, mecmua ve kitab her vakit için 
el altında bulunmalıdır. 

Bugün hep biliyoruz ki, tencf • 
füs ettiğimiz hava, eğer bu derece 
hür, bu mertebe emniyet verici 
ve gönül açıcı ise, bunu, ikisi de hal 
kın özünü temsil eden MiMet Mec. 
lisile yiğit ordınnuza borçluyuz. 

* 
Fransız mUleti, Avrupada muh

telif tarzda yaşama tecrüıJcleri yap 
tı. Bir zamanlar, - uzun bir tarih 
zamanı - Fransa, İngiltere ile re.. 
kabet etti. Bu devrin muhtelif te
celliyatı ve safhaları vardır. Bu 
safhalar arasında bir kere de Fran. 
sa, Avrupayı doğrudan doğruya 

kendi idare etmek isted!. Framız 
milleti, Avrup3nm kendi kılıc.nın, 
Fransız kılıcının gölgesi alLmöa 
yaşamasını istemek kadar yüfiliek 
bir emel ve milli ihtiras taşımış o
lan bir millet devri yaşaaı. 

Ancak, Fransız milletimn kuv
vetleri lbu işi gôrmeğe kafı değiL 
di. Snde milletin kuvvetleriuin ki
fayetsizliği d~ğil, jeopolin1n de 
Fransayı Avrupanın merkezme de 
ğil. garbine koymuş olciuğu için, 
1'"'.r:msa kılıcını her t"itafa istediği 
kadar uzatamıyorıiıl. Buna rağ -
men, damarlnrıncla biraz Latin. 
biraz Gol, biraz F:rank, biraz da 
Cermen kanı taşıyan bu karışık 
mıllet kütlesi ne kuvvetsiz. ne de 
emelsiz ve ihtirassız değildi; yaşa. 
mak istedi, dövüştü, düştü, kalktı. 
Fransa. İngi1tereye karşı yürü -
yemiyeceğini .anlndığı tarihten iti-
bnren onun gölgesinde yaşama si
yasetini tercıh etti. 1815 dcnberi 
Fransa. kendisın: bu siyasete alış
tırmıya çalı~mış ve 1871 denberi 
de alıştırmıştı. l'akat, yirmi sene 
fasıla ile yaptığı iki tecrübe gös
terdi ki İngil~renin gölgesi ken. 
disini Cermen fırtınalarının şid -
detli sağnak~arın~ karşı kafi bir 
muhaf~a kuvve:ı teşkil edemiyor. 
Bir kısım Fransızlar bunu çok -
tan.'beri görüyoılardı; daha geniş 
bir Fransız kütlesinin görmesi için 
de lbu harbin tecrübelerinin kafi 
gelmesi ikt1za etmiş olacak kı, 
şimdi, Fransada günden güne kuv
vetlenen bir c~ birliği:ı. hareketi 
göze çarpıyot'. 

Jl. 
\Bu iş birliği hareketi, Fransada, 

Almanya ile sar.dmi bir anlaşma 
siyasetini ınüdafa3 ederken şöyle 
düşünüyor: cl•'ransa. bütün tari -
h 'ni kendi hududları içinde ya -
§adı; Fransızlığın en şerefli gün_ 
leri. Fransı~ ruhunun Fransız e
vinde gösterdiği Jıkişafa aid za -
manları teşkil e:ler. Fransa uzak 
memleketlerde müstemleke sev -
dasına düşüp tembel yaşıyan bir 
memleket ol ·iuğu tarih:tenberı<lir 
ki siyasetini İng:ı z siyasetine ay::ır 
etmeğe mecbur olmuş ve .bunun 
neticesinde de müstemlekclı:rini 
mırhafaza için Fransanın harabiye 
uğramasını kabul etmiştir. Bun 

<Dm-amı 4 üncıi yfadal 

....... __ .,. ____________________ , _____________ .................... ----·-................... _ .. __.. ......... -.... -.... ·-
• 
lmlô kılavuzu 

- 1 r- iktisadi ---ı 
L_ tetkikler _J 

Ordumuz.. Mukaddes adını ifti
harla andığnnız. aoka~dardan geçi
şini gururla seyrettiğimiz. menkıbe
lerini gözlerimiz yaprarak heye -
canla okuduğumuz. dinlediğimiz 

ithalat ticaretimizin :;d:r:~~ylediğimiz .11anıılar ııanlısı 

Türk Dili Kurumu umumi 
kiitibine açık mektub 

• t• t • • Her türlü fezailile cihanda tek 
vazıye 1 ve anzımı olan Mareıalından, yüksek kudretli 

komutanlarından, çelik gibi erle • 
:------ YAZ N rine kadar seni tebcil eden sade biz 

F th• Ç l"kb değiliz. Senin adınla ~ırlar gurur .. e 1 e 1 aş }anıyor; varlığından istikbal kocu-
Siyaaal Bilgiler Okulu nuyor . . 

Türk Dil Kurumu Umumi Ka
tibi Sayın Bay İbrahim Necmi 
Dilmene: 

Pek aziz muhibbim: 
Yeni imla kılavuzu üzerine bir 

ön tasar narnile Kurum tarafından 
tan2'Ji:m olunan risaleden bir nüs.. 
hasını bana da göndererek buna 
dair fikirlerimi istimzaç buyuru -
yorsunuz. Bu risaleyi alanlann ve
recekleri cevabları Haziranın ilk 
günlerinde göndermeleri ricasile 
vukua gelen davet üzerine s!ze bir 
açık mektub şeklinde şu satırları 
yazmağa şitab ediyorum: 

İmla , dil ve yapılacak kaide ki
tabı hakkında cSon Posta:ı. da ilk 
önce yedi, daha sonra on yedi u. 
zun makale ile düşüncelerimi cl:
raflıca yazmıştım. Siz ki edebiyat 
ve lisan sahasında uzun u.man
danberi derin tetebbülerile ve 
zengin tetkik sermayesile tanıl
mış 4>ir üstadsmız. fıtraten müte
halhk olduğunuz faaliyetin ve hak 
kımda gösterdiğiniz teveccühün 
saikasile bunları okumak zahme
tinden nefsinizı alıkoyamazdımz; 
nitekim kıl vuzda düşüncelerimden 
birakçma dair mütnlea ~eyan et
mek suretile bunu gösteriyorsu
nuz. 

Ben sizin tebahhur derecesine 
varan lisan kudretinize ve pek 
takdirkar ve hakkımda taşıdığınız 
dostluk duygularına karşı rnin_ 
nettar olduğumdan sükut ile mu
kabele edemezdim. onun ig!ndir 
ki bu satırları yazmağa lüzum 
gördüm; fakat evvelce yazılmış 

düşüncelere ilave olunabilecek 
mahiyette bir yaz.ı sebebi görme
diğimden, mS\demki evvelkileri o
kqmak lutfunda bulundunuz. ayni 
şeyleri ıtekrardan içtinab ederek 
yalnız birkaç noktayı icmal ile tes 
b"ıt etmeğe karar verdim: 

1 - Bundan evvel cMerduô 
harf> namile intişar eden makale. 
de q (ke) har.fi hakkındaki dü~n
cemde ısrar ediyordum. Bu maka
leyi de görmüş olacaksınız. 

2 - Şu açık mektubu takib e
decek olan bir makalede de yaban
cı dillerden alman kelimelerin te
laffuzunu ve bunun neticesile im
lasını değiştirmek yoluna girôlme
sine itirazlnnmı tekrar edeceğim, 
bunu da mütalca buyuracağmıza 
eminim. 

3 - Burada y:ılmz birkaç nok
tada tevakku:fla iktifa etmekliği

me müsaade istiyorum: 
Kılavuzu pek müdekkik bir gö_ 

rüşle yazılmrş, fakat fa'tlaca uzun 
ve karışık buldum. Eğer, bu dcmal 
ve teksif edilmelt.s:zin mekteb ta
lebesine bir rehber olarak verile
cekse onları şeşırtacak ve yeni y&
zı imlasını eskisi kadar müşkül 
çapraşık ve dolaşık bir hale gir -
miş :gösterecektir, diyorum, Erba
bı tarafından alınacak cveablar 
mündcrecatında tad ilUt yapılırsa 
bunlarla beraber Kılavuza verile. 
cek olan son şekil p~k deri i toplu 
ve kısa kaideler tarzında mülah-

... -....... y Az AN ........... 5 - b. c. d harflerinin şu ve bu Jktıaad Do~enti h Ey Tkahkrl~~n .!ürk
1 

o
1 
r~~sul. kEy, 

takdirde seslermi değişti~leııi ana ür ügumuQ u u ugunu, ut-
LJ t•d z• usulüne muhalif olduğuma dair u- - 2 - sallığını her an başka bir haz He 
fl Q l lYQ zun tafsilat vermiştim. Bunları [1" yazı 22 Mayıa tarihli nüs. tattıran aziz ordul Gönlüm tasa -

U ki •ı tekrardan ictinab edeceğim. Yal- twnm:lacbr.] sız, içim rahat, kafam dinç ve dik 

Şa lgl gezebiliyonam senin sayen<ledir. 
nız kendimden bahsetmek cür'e- 2 _ ithalatımızı terkih eden bel Mi11et Mcc.lisinden sann gelen 

................................................... tinde bulunursam, ki bunda azim ll başlı madde gruplarının .son iki selam, hepsi de heninı gibi duyan 
has olmalıdır ki çocukların ve on- bir ekseriyetle beraber olduğum- sene zarf ındcıki vaziyetini göııten:n on sekiz milyon Türkün müıterek 
lada beraber herkesin elinde va- dan eminim, hiçbir zaman cevap, aşağıdaki cedvel gözden geçirilecek selamıdır. O selamın içinde hep -
zıh bir rehber olsun. hitap, sebep, demedim. Cevalb, lhi- olursa, bir grup müstesna olmak ü- sinin sonsuz minnet hislerini hulur-

4 - Kılavuzun birçok aksamını tab, sabeb dedim. Ylnız bu b har- zere, J 940 yılı ithalatının umumi sun. O selamda, senın, hu toprak .. 
kendi görüşlerimic iızerlerindc du fi gelip, görüp fiillerinde snraha- bir tenakus arzettiği meydana çı - lar tecavüze uğradığı takdirde, her 
rulacak kadar ihtilôfı calib bul- ten b değil p dir. kar. Filhakik.ı ancak ağaç, kömür zamanki gibi mansur ve muzaffer 
madım. Misal olarak bunlardan Hele c nıin arabca, farscada ol- ve kereste fashndadır ki kıymet ve olman için gönüllerimizin tô. dcrin-
ikisini işaret edeyim: duğu gibi türkçede de c kal • miktarca müvazi bir yükseliı kayde- liğinden kopup yükselmiş dualan-

(a) Has atlılarını, eklerinden dığında şüphe etmiyorum. türkce, dilmiş, diğer bütün maddelerde ise mız vardır. 
bir • işaretile ayırmak usulü ih- türkçe değildir. Dikknt ettim, kı- ya kıymet ve miktar yekunlarındn Sen oralarda.. Yurdun serhad -
tiyar ediliyor. Ban bu • ~~aretini lavuıxia hep bu kelimede c. ç ye ayni zamanda bir tenezzül, yahud dinde §eTefinle nöbet bekliyorken, 

Y da ~at artı§tndan mütevellid oln • bizi kendinden uzak sanma. Kızı-
bir <lurak makamında telakki ede- çevrilmiş. zannetmiyorum ki Ku. rak, ithal t!dilen emtia miktarının lı, vatana 11danmış kan .. Ayla yıl. 
rek bu adları. fakat yalnız yaban- rum heyeti öyle telaf:fuz etsin. gerilemiş olmasına rağmen kıymet dızının akı milli kudret ve kuvve .. 
cılarda - işaretıle ayırmak cihetini d harfine gelince, galiba üstad tutarında bu tezayüd tesbit, edil - timize ima:ı ifade eden ebedi ann
tercih ediyordum. Ayrılsın da na. İsmail Hab!b de fikrime iş!irak miştir. (*) cıığımızın altında seninle daima 
sıl olursa olsun, ancak ' işaretini ediyor, bu harfin t ye çevrilmesine Bu yazının sonunda göreceğiniz beraberiz. 
eski bemze ve ay'nın yerine kaim hiç muvafık naıarile bakmıyo- celvelde münderiç ithalat miktar Biz o adakta, o imanda, o san
olarak kabul ettığ1mden ona iki rum. ve kıymetlerinin ekseriyetle müte.. cakta ve.. gene senin içinden ye
çeşid vazife verilmemesi fikrinde Kendi itikadımcn dilini doğru nakız inkişafı karşısında cedvel ü - ti~. milletin makus talihini se. 
devam etmekteyim. Hele yerli ad- telaffuz eden bir adam olduğum- zerindeki tahlillerimizi iki ayrı kı- nin müıbarek elKıle yenmi,, d'anı • 
larda bunları eklerinden ayırmağa dan [insan ne kadar tevazu'a sımda tesbit etmeği maksııdımıza mıııdan aziz: Başbuğumuzun ctra. 
hiç lüzum görmtiyocınn: münhemik olursa olsun, gen~ gu- daha uygun bulduk. fında birleşiyoruz. 

ChuchilLe doğru, fakat Ahme- rurundan bir neine saklamış olu A_: l~aliti~ kıymeti-.- .. 1940 Selam sana, pnlı ordu!. 
de yazmak bana daha muvafık .gö- yor] hi~:r vakit gelecektir. de- yıh_ ıtha.latı.' .bır .. sene evv~lkı yuz on 
rünüyor. edim gelecekdir dedim bugün sekiz bın iki yuz kırk lıradan kırk 

hma·la" d yı' t okumak ve Öyle yaz- dokuz bin üç yüz. yirmi altı lira Bir memleket 
meselesi 

(b) Başlı bac:ına bir manayı k d 68 923 li I k :r k · · I b ed" · m no san ır. . ra o ara ta -
müfid olrnıyan ve lfıhika kabilin- ma ıçın ne sıme ce r ıyııu ' h kk k t . t. . .. l B d d t a u e mı~ ır. 
den 'Olan me, ma, mi, mı edatları- miımkun ıo muyor. un a 3• y k d d ·~· · d ld • u arı a ercettigımız ce ve e 
nı birlec:tikleri kelimelerle barc- telaffuz edenlerden fazla d ye sa.. .. t ril b l dd l "th l" (D·-4-arafı 1 inci uyfada) " ~ . "k d gos e en aş ıca ma e er ı a ı - ~~ 
her yazmak daha doğru olur zan- dı~ kalanlar bult4r.duguna ıtı a nin 1940 yılı yekun kıymetleri bir setmeleri malum. 
nındayım: Gelmedımi yazmalı, edıyorum. sene qnceki TakamJarla mukayese cSon Posta .. okuyucuları, içki -
gel me di mi diye ayrı ayl'l yazma- * edilercek olursn, ancak kağıd ve nin aleyhinde ve lehinde, içki 
malı diyorum. Buna mukabil ken- Şu birkaç noktadan sonra, ki tatbikatı, camlar, boyalar ve kim - marnnuiyetinin mümkün olup ol-
di kendisine manası olarıları ayır. teferruat kabilbdendir, lbir esasa yevi ve tıbbi cisimler ithalatında mıyacağı hakkında yapılan neşri
malı, bugün değil bu gün yazma- temas etmek lüzumunu hissediyo. cüz'i bir tereffü kaydedildiği, bunll yatı da elbette takib etmişlerdir. 

rum: (Arkası sayfa 8 sütun 3 le) mukabil mahrukat ve züyutu made 
~~: ................. - ................................................................................ niye faslında mühim bir artıo vaki İçki menedilmeli midir? İçki 

İSTER 
iSTER 

iNAN, 
iNANMA 1 

AVTJpa ıgazetesi rnemleke -
tiınizde «Dadirat» ııırasına gir
di. Hem güç. hem geç geliyor, 
geldiği zaman da hükmü g<"Ç -
mi§ oluyor. Bununkı beraber 
gene faydasız değildir. Nasıl dü. 
şündüklerini ve nasıl yazdıkları
nı öğreniyoruz. Hele bitarafların 
ne derece ~hti)atla hareket et
mekte olduklarını goruyoruz. 
Görüp öğrendiklerimiz hundan 
ibaret de değil: 

Elimize son geçe.1 bir lsviçre 
gazetesinde ynnyana iki muhabir 
mektubu gözümüze lişti. Birincisi 
Londradan yazılmış, Londra hal
kının nasıl yılmaz bir metanetle 
ayakta durduğun·ı anlatıyor, mil
li müpafı:ı.ada genç kızın, genç 
kadının gördüğü vnzifeler hak -
kında tafsilat veriyor sonra ia,e 
meselelerine geçiyor İkinci mek. 
tub Berlindendi... Almanlar İs -
viçre gazetecilerini çağırarak ev-

1 vela Almanya içinde, sonra Ati
naya kadar bütün Balkan toprak
larında bir inceleme seyahati ter. 
tib etmişler. 

Gazeteci gördükleıini anlatı .. 
yor, iaşe işlerine de temas celi -
yor, bu Jki mektubu yanyana 
gördüğümüz ZDmıı.n iki memle
ketin karşıiıklı durumları hak -
kında nisbetcn doiru bir muha
keme yurütebiliyoruz, elimize 
bir ölçü geçirmiş oluyoruz . 

lsviçre ~azetclcriııde resmi 
tebliğlerle her iki memleketin res 
mi ajanslarının telgrafları da var. 
Fakat hu telgrafları gazetenin az 
evvel okuduğunu;: kendi muha. 
birinin mektuo ve telgrafları M

yesinde tahlil etmek imkanına aı
tık maliksiniz. hndi11f'ler,. lıakar
ken kullandığınız gözlük onların 
değildir, sizindır. Bu vazi:;tc-tıe 
dünya işlerini.1 daha i}·i mütalca 
edilmekte olduğuna bİ7 inanıyo
ruz; fakat ey okuyucu 1 Sen 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA ! 

olduğu mü;ı:ıhede edilir. Halbuki menedilebilir mi? İçkinin ileri SÜ

diğer itihal emtiasıında muhtelif rülen mahzurlarını önlemek müm
ni!!hetlerde tenezzi.iller kaydedil - kün mü? Bu hususta fikirler müt-
rqiştir. tehid değildir. 
. Cedv_ı:_~n ilk htş ~addesinin ih..t Aşağı ~rı günün meselesi 
tıva. e~tıiP; mu}ıte ıf cıns .mensucn halinde dedikodusu devam eden 
ve ıplık ıthalatında vakı tenakus 
bilhassa mühlın olmuıtur. Bu h . bu mevzu bize şu fikri ilham etti: 
tegoriye gir~:ı mallar ithalat yeku • Muhittin Birgen. Halid Fahri O
nu 1939 "enesi içinde 21.720 hin 
liraya baliğ olmuşken, SOi" yıl zar
fında 9.367 bin liraya düşmüıtür. 
Ayni suretle taş, toprak ve mamu
latı ile deri ithalatında da bir mis
lini tecavüz eden gerilemder gö _ 
rülmüştür. l..dstik, kauçuk ve ma • 
mulatı ithal kıymeti hemen hemen 
yarıya düşmüş şibih bleviler niı -
bi bir istikmr muhafaza etmiş, fen

(Arkası sayfa 7 sütün 5 le) 

zansoy ve Bürhan Cahitten mü -
teşekkil bir komite yaptık. 

Okuyucularımıza 15 günlük bir 
zaanan bırakıyoruz. İçkinin lehin
de veya aleyhinde, zararlı olduğu. 
olmadığı, men'inin mümkün bulu.. 
nup bulurunadığı. bundan fayda 
görülüp görülmiyeceğı hakkın -

da düşüncelerim yazacak olan o-
kuyucularımızın cevabları teşkil 
ettiğimiz komite tarafından tetkjk 

<*> Ticaret Vekaleti konjökUlr ve edilecektir. !ster lehıte, ister aleyh 
neşriyat mlidürlüğü tarafından 19-lO te olsun en kuvvetli c$>abı muci-
tanberi neşredllruekto ol:ı.n cKonJôk_ 
tür.- adlı mevkutenın 12 nuınnraJı 
nüshasında, 1)4-0 senesinin KonJonk
türel vaz~yeti telh.s edilirken dı, tie:ı. 
retimize ald kısmı yalnız 'gıymet nn_ 
zarı itbara aıınarnıc yazıldığı i~in, 
mezkür yıl ithalfı.tında kaydedilen 
sukutun unıumt o1duğu kaydooildlk
ten sonra, mayi mahrukat, boyalar, 
kimyevi ve tıbol maddeler ithalAtının 
bunda bir istisna teşltll · ettiği söylen_ 
miştir. • 

'belerle, en güzel cevab veren iki 
okuyucumuza bir hatıra olarak bi. 
rer ıgümüş kol saati takdim ede -
ceğiz. 

Cevablar azami 15 gün içinde 
elimize geçmelı ve kağıdın yalnız 
bir tarafına okunaklı olarak ya -
zılmalı ve zarfm üstüne cAnkeb 
kaydi ilave olunmalıdır. Netice bir 
ay sonra ilan edilm:ş bulunacaktır. 

t 



... - --·- ..-SO•POSTA 

ır 

Telgrd, Telefon Ve Telsiz llaberleri 
.. klllere ı 
ıerUlrkea 

Kahiradeki askeri 
aözcUya göre: 

llrldde • 
vazlret 

• 
lthalit imkinları 
kolaylaştırılacak .. 
Yeni bir koordinasyon karan neşredildi 

Ticaret Veklleti mUstatarının reisliOI eltlnda bir " Ticari 
tediyeleri tanzim komitesi ,, te,kil edildi 

halletmiye çalışması daha ziyade 
meHıu7Jdur. Giridden sonra 

ne olacak? Mütemadiyen Suriyeye ve ora
dan Iraka uçan Alman ıtayyarelen 

Yazanı Selim ltasıP Em~ bu hususta bir işaret sayılabılcce
B u harbın cıvvelce de -işaret 1 ~i gibı G ridın zapti1c bu üsten ıs-

vahim 
Almanlar hava yolile 

yeniden takviye 
kıtaab getirdiler 

ettığımız coğrafi hususi _ tıfade meselesi de dikkatten uzak 
yellerinden olan hızlanma ve du- tutulmaması lazım gelen mühım 
ra~ ~idisesının bır defa daha 1 bir mevzudur. Giıid, Mısıra karşı 
tekerrurune şahıd oh•yoruz. Gırid 

Aakara. 31 (Haeuai) - ltlaa -ıdan tedvir olunur. Huauai t.ıakaa mu komitesi11 tetkil edilmiıtir. harbı, artık tasfıye ve temizleme olduğu . kadar Sur~yeye karşı da e-
l&t ve ihracat rejimİtle aid mevcud uneleleriain eaaları ve icra.ı au - Mavalduıt maddw safhasına girmiştir. Ege adaların- saslı bır merkezdır. Bu nırkezden 
metinlerin tevhidi ve ay.ni pman- reti T1earet Vekaletince hazırlıana- Muvakkat ınadde: 1-15-1940 dan en büyüğünun ve sonuncusu- intişar edecek değıl, fakat istifade 
da ithal imkintannı tevai makaadi- cak bir talimatname ile tayin olu - tarihli kararnamenin 3 üncü mad -
le 7eai hükümlerin vaz'ı auıetile ha qur. desinde deıpiı edilen ıakaa mua - nun ildak böylece Mihver eline geç- edecek olan taarruzi kuvvetler n 
zırlanan bir koordinuyon karan Prim melelerinden tasfiyeleri hitam bul ~s e apanan bu yaprak. elbette bundan sonra daha ziyade Suriye 
netredildi. Mer'iyete kondu. Ka - S - Türkiye ile ticaret ve te • mamıı olanlar mevzuları olan it. ki :u ~alde kal~~· Zaman~ ha- ve Irak ıstikametlerınde inkipflı 
rarın eaulannı bikliriyorum: diye anlaf111ası bulunan ve bulun- halat veya ihracatın yapıldıiı mem dir~ leehts~z geç~s~ otedenben ken- hareketlere baş vurmaları bekle _ 

1 - Türkiye ile ticM~t ve te • mıyan memleketlere ihracattan ve leketin 2-12669 veya 2- ı 305 5 aa- ınde gorınıyen Almanya içın . .. _ . . 
ctiye ..ı ..... b.dunaa memleket.. ticari hizmet ve muamelelerden el- yılı k.aratname bülr.ümleruıe aabi ol- ortada mevcud olan diğer harb nır. Garb çolu. mevsım iıtıbanle 

A•mfrcd)'CI lwır6i~ wın da 
~iii 6ir ,.., • .,. Ginıl _.. 

..,.,... dılJi o14,.._ 
,.. • .,,;,lii 

~en itbalat, aalatmalar hüküm • de ed.ilip Tiırk.iye Cümhuriyet Mft'- duiuna ihracabn ithıUitt.ın evvel meselelerıle me.,W olmıya artık duraklamayı emrediyor. Ona na
leri dair.mele ve .,.nca umumi kez Banbaınca alınıp aaUl•cak aer- veya eonra yapıldıiınt\ ve itha • imkin hillıl olabilecek demektir. zaran daha müd&ıd olan prki Ak .. 
meın11at1n _., .. desi. niabetinde beet dövizlere albacı maddede ya- letla ihracat araamda veçmiı olan Bunlar, nelerdir? deniz kıyılan bugünün aıata ve 
aerbeettir. zıh komitece tetbit edilecek nia • miiddete bakıhnıyıuak 15.6.941 Cabelüttank mı? . . . 

2 - Türki,.e ile ticaret ve tediye betler clahiliıade olmak. ilzere Ta- tarihine kadar tufiye olunur. Ta • Suriye mi? ~ati~~ çeken başlıca sahalardır, 
aalatmua bulu1amıyuı memleket - kaa Limited .Uketi taralıadaı1 prim ku tetkik heyetleri itbu tufiye mli .. .. den&ltölir. 
lerle ticari mübadeleler buaui ta • tatbik edilebilir. amelelerini ikmal intaç ve bun - Yoksa i~ çolunden Ml81r ka- C _ 1 _. __ _ • f]) e 
kaa yolile veya betinci madde hü- AnlaflDalarda yanh )'ÜZdelere lara müteallık dosyaları tunif için pılannın bir defa daha 7.0ilanması V.ulft ~t- ,,,,., 

Londra. 1 (A.A.) - Din ak- kümleri dair.-de .ne.t d4"izle tebıbü1 eden kamu hariç olmak ü- 30 Haziran 1941 tarihine kadar va- mı? 
pnı Kahirede nepedilen ukerl c~n eder. nre, bu dö'rider 6 ncı maddede zifelerine devam ederler. Gerek politika ü.Udlannın, ._ Irak ·11e ·ıng·ııtera 
tebliiden maada bugün Giriddeki Tanıt V"'.!'*'!*? • . 1 • =~"bıet yuılı .. ~mite. tarafından anlatma - Muvakkat madde: 2 - 1 inci rek askeri müteh8SSIS olarak tanı. 
vasiyet hlJtktnda yeni hiçbir ha- 3 - Tmkiye ile tican mübade. lar bi.kumleri mahfuz tutularak, tes muvakkat maddede yazılı olup 1 S. nan zevatın şimdiye kadar muhte- d Uta k 
iter alınamamıftır. lelerini mütee.ir edecek ~et. bit edilecek eeular dahilinde Tür - 6. 946 tarihine kadar tufiyeleri ik- lif politika ve askerlik bahisleri arasın a m re 8 

Ditn gelen haberlere nazaran· te b...uai takyidi. ko,.aa veya an- Üye ile ticaret ve tediye anlqma- mal edilnuyen tak .. muameleleri üzerinde ilerı ... 4 sürdükleri miıta-
m.uılaarel>eler devam etmektedir: ~larda yazılı taaw.üdlblini ~ aı bulunan ve bul~ıyan memle .- bun~ ~a~d~ kalır ... Bu ~rarın lealarm hiç ~ ilabetlı olmam11- ı·mzal&Odl 
Mman1 h IU . tak . etmiyen memleketler bakk.tnda Tı- ketlerden yaptlacak ıtbalitm ve ti- netn tarihinde mtaç ediimemıı olaa t 

ar ava yo e ,enı nye caret Velr.ileti ihracat ve idaal&t ba- cari bizmetJerin tediyame veuir aair bil4mum taba muameleleri 6 ır. 
taaatı sevketmete muvaffak ol- kmundan münaaib tedlıtirler ittiba- dö'Yiz ihtiyaçlannın karfıaanm .. na DCI maddede yazılı komite tarafın- Olgunlqmlf fikirlerin tatbik . ~~· ... 1 iDci ~·d. 
Dlllfla~ır. . . zına mezundur. T111:aret Veklleti 6 taluia olu1aur. dan verilecek kararlar dairainde ınevkiine koyulmalan hususunda ~ ~tmiıtır. B_aidad ~edıye ret. 

':t•h~redeki askeri 8ÖIJCÜ. vazı. ncı maddecie yazılı komiteain mta. T..W .._ bmile lr.at'i •rette taafiye ediluler; gösterilen aörat siyasi alimleri ., .ilıil~ l..WZ ukHI kumanclaa. 
Jıttin cıddi ve vahim oldutunu be- vafık mütaleuı üzerine lüzumlu p 6 - Bu kararda yazıh vazife - TIRIE ......,_. baldrinda daima yaya blraktığı gibi askerlik ~rilc m~erelere baflamaya taY-
yan etmiftir. rülecek maddeler ithalatını müte • leri ifa etmek. talr.aa primlerini tee ~ ar.a tekniğinin alda hayret veren iler- 111'9 etmifllr. • A..........,_ ... ..,. --- ..ab kaddim mieaade ...lüae tlbi tu - bit eylemek ve dıt ticaret itlerine Ankara. 31 (Huusi) - T1earet leyişi de son netice i daima a l8l•ılra _.._.. . 

Sidney, 1 (A.A.) - Avustralya tahilir. müteallik olarak allkadar Vekalet- Vekiletiain lüzum söetereceii ah. asker~ ~mal tmer~ _ Baiclad 3~ (A~ - O~: 
laaııbiye nazırı 3pender, dün Girid H....a ..._ ler tuafınclan i8tiprl •rette veya val ve mahallerde doirudan doğ • . tib" .. e :ıs Saat 18 en ren mer l)'ete 
ıauharebsinden bahlederken; ö- 4 - Birinci maddede yazıla ki.r ittihazı alibiyetüe verilecek it- ru,.a müatahailden bizzat veya mil- ıt~yen . ı~e- üstadlannı fıkren if- siren bir mütareke imzalannuttır. 
nümüzdeld günlerin endişeli gün- ~etlerle anlqmalar hüküm- leri ırönnek. üzere Ticaret Veklleti li n remli müeueae ile anlata - b• ett~iştır. Bu sebeble, bu ze - Loncl~a 31 (A.A.) - R~t•: 
ler lm dev edeceğini ·· le- lenne tevfikan yapılacak buaaei ta- mü8tetannın Teialiii altıncıa ve d11 rak tiftik mübayaa etmek ve bu vatın muteakıb harb safhalan hak ~yettar maM~er, lnsila -

. ~ aya am atJY be muameleleri Türkiye Cümhu - ticaret dairesi reİlıİ. Mabye Veklle- •retle abn ahnacalr. teklifleri i - kında aerdedebilecekleri mü-
1 l~rle biler araaındakı anlaomazlt -

-ı:ırdn be t de riyet Merkez Bankuı t.raf:ndan, ti Nakid itlen Umum Müdürü ve cabında ihraç eylemek üzere TI - talealarda kat'i bir isabet aramak im bllen nih.yete ermit olduğa • 
a ye :ıazın . yana ına - ikinci maddede yazıh memleketler. T'ürki,.e Cümburiy$. Merkez Ban. caret Ofisine alihiyet verilmfllİne beyhudedir. Hadiseleri tahmin nun eöylonebileceiiai tebarüz ettir. 
~ demiftolir ki. ~--m~~li • .. yapelacak -.... taka. muame • kuman bir ımmuHıilinclen aıürek • dair bir koonliouyon karan Def • bahsinde iıfe yarar ve istinad -edi- m~_:!L. D-ıır...1-...1- -1.14. 
Dlll sonu ne unra OUK&D .usısa z • leleri Taba l.Jndtecl Prketi tarafua- k.a. bir cT.ecaıt ~·ri 1aulm redildi. ~ ~ -.- .....,or 
Yunan mukavemetinin ehemmiye- liıl>ilir mua~ noktalardan mah • Kalüre 31 (A.A. l - Irak u&. 

Ü küçültülemez. Bu mukavemet o·ırı·dde son ı ·ı d Surı·ye bı·r ı·ng·ııı·z rum k~ ınsanlr, umumi ce-reyan terinin mütareke taleb etmit oldak-
bize vakit kzaandınnakta ve dü19 DgJ tere e : gıdıptua Judma ile bunaan lan Kahirede tevid edilmektedır. 
aanı aşmdmnaktadır. Ba§lıca hat harekat b?Yle ol~p ~·tece.1t1~n pekil~ .ken- ~ ~'nin ~nu~nı müteak~b. 
ı.r kendilerinı tehdii eden tehli- elbı·seler vesı·ka ı·şgaıı· arı·tesı·nde mı· eli kendiler~e t~yın . edebilirl~r. 4 ~~ bi.r ko'?*!~n•n yardımile kede kurt im tur Geçen harb Her ~us. bmnetıce harbin Bagdad ın ıJareeun deruhcle et -

nnd dahu u~ ..... l · , ta b L. (...._.,. ı inci ..,,_) b 1 ? hitamile alakadar olduğuna göre mit olan Bağdad belediye reW, 
esnası a ı ~ ang.ç u '8 gil' 1 . ğ teclı' tl fada ı·ıe ven·ıecek u onuyor rtada d 1 . b miDetin, mütareke prtları taayyiia 
'b; vaziyetler hadis olmuştur. Al- ~'~Bua ~:i ızat : t • ~arb· mev~u ;:as n;:: ~~ ~ ~er etmez, r.ail> .\bdiililih"ın Bai-
mtın askeri tebliğleri zafer ilAn e- b:;,o ka bl ~~ op ~ ~ 1 iMi ~ r~ ·= e: b':[c~ a ece ... dada pme.ini ve alrak'a yemden 
diyorlardı. Fakat sonradan Aıman n . Y,1 arı evve llerkesin 9eDede 66 aded veüa lan sua 1 e ı e mz. ealh ve iatiklali.U getirmek. ibrıerH 
ordusunun muvaffakiyetlerl ya- h~rhangı dığer muharebelerde • l.cak K 1 b vel ittıali İngilterenin bugünden yanna metnıti bir hükumet kurmaaını ... 
vaşlarn ş ve sonunda dunnuftllr. kinden daha az ol.muştur. kuponu 0 • tır. upoa an~ at- Econo~iat mecmuuı diyor ki: Almanyaya .geniş ölçüd<i! bir taar- tediğini bildirmqw 

O vakit, roller deiipnifti. Hü.. Giriel•ıü .... a:..,bwıınd•m lr.uına devrı memnudur. ~~a .u- lraktaki vaziyetin ıalah edilmit ruz yapmasının -.;arid olamıyacağı Baidaddaki ltalyı.n "lçiai Ye eL 
._... ba,byuak. kaybedilen lut'.a.n ..... aulü demal mer'iyet mevkune il - olmaaına rağmen Ortaprktak.i u • herkesin itirafındadır. Şu hıtlde çilik memurlart da, Ratid Al& ıle 
araziyi y~de?. aldık ve dütırıanı Londra 31 (A.A.) _ İngiliz har recektir. Bir kadın eavabı için 11 mumi vaziyet çok vahimdiı. Çün _ bundan 90nraki te,ebbüsün de ge . birlikte lrana kaç~,lardıt. 
yere aer~ık: ~.nd~ orta prk hatla. Wye nezareti. Girid bqkamancla- kupon, bir erkek elbisesi için 2b kü Almanlar Suriyedeki nüfazları- ne Almanyadan beklenmesi zaruri R..w Ali ........ • 
runızın ıle~ ıa~kaJ;nıclır. ' m Geaenl Freybe['. hakkındaki kupon ı.tenecektir. Ayakkabı içiD '11 kuvvetlendiriy.ortar ve S.n,e oluyor. Tahran 31 ( ~.A.) - O. .N. B. 

Ada müdafilerimn mukavemetı Aıman habe . g . . 3 k il tayyare meydanlan artık 7alnıa ı.-.1 · d k • ..-; lran pzetelen. nk baıvekili Ra 
ayetinde düpnan fili.tinde. Kab- rieri ıle alakadar ola • 7 kupon, çorab IÇ&n upon • tr 't . . k il lmıy Ra ak ~ız a alanna taarruz eıu· tid Ali Geyllni ile kabinesi aza -
rl8ta ve Mı.arda oayn' kabili iktihaın rak neşrettiği tebliğde §Öyle de - zımdır. Haa:~d~ Tuüd' anı .• d Ol"Al. 1 ta, yeti çok geniş çapta bir hareketi aından bazıaınlft ve bir kaç Irak eü-

.. ınektedir• Şa L ı !_ -!L 1· ...,.. ııcu e Ye mur e man taT- ist"lzam d ktir B d dola 1 manialar önünde bulunacaktır. • p~a ve uu ~tar ta. wyı- --releri va-..1 B nla l -•-L-L' ı - ı e ece . un an yı- ba:yının rana gelmiı olc:luklan hak-
b d 

. . ii Ye ı- ıuır. u r raAuur.1 a dır w --n.- . t''--l et General Fref'bergin Al ve ra- ve u ara a yama 1Çın Y n • si1iz kuvvetlerine hücum etmitlet .. ııu ve o eauuaya m •- me- kında remli bir tebliii aepetmek. 

" Alman gemileri 
artık açık denize 
çıkamıyacaklardır,, 

lim olduğwııı ve kıt'alarile birlikte likaya tlbi deiilclir. dir. den Mihverin Akdeniz vaziyetini ~-
bulunc:luğunu bildirmekle mem - v .. uadiaün hedeflerinden Amiral ~ ""-'• ....... 
nunuz. bjriai, tabliJ'e dolayı.ile balkın yer ••it• 

V .... ,........_ y.... deiiftirmeleri neticesinde etyaaın Pari:- 31 (A.A.) - Ofi: 
Londra 31 (A.A.) Giriddcn ge- feu tenimin önüne ıec;ınek tef - ~ıral ~·r~ bu aabah. ıu. 

len haberler ada müdafilerinin idi ...... .-ı.ted· tealere apsıdaki beyanatta buhm. 
. .. e~ ır. muıtur: 

nevnudane mudafrıalarının kal'fl- V •ika planı. kullamlmıt ewa • 28 Ma,.ıata aaat 13.15 de in • 
laftıiı her an artan mü4külatı lara pmil değildir. Kadm ve erkek Kiliz tayyarelerl Tunm'da Sfax li. 

l•is 6alariye birinci lorda meyd~a koymaktadır, elbiHleriDe bu Pazardan evvel •İ- manı üzerinde uçmut ve mütead -
.......... ~ JiflGnd lneilizler S1ılda koyunun §8rkı· parİf edilmit olan ve henüz teslim did l>ombalar atmıfttt. Bu bomba· 
/wır6ine 6-asetiiiiıai eöyliyor na çekilmek mecburiyetinde kal- edilmem.it bulunan elbiseler için la~ «Rabelaİ8• vapurun• iaabet et· 

.IDlflardır. Dijer taraftan Alınan de kupon vermek iub edecek.tir. mıt ve ik.iai ağır olmalı: üzere 12 Ü. 
1 --d 1 ( A ... , D-L-• L! kıt'aları Kand;y~ limanını ve tav- o··rı d .. ----L el - IİJİ yaralamıttır. 

• ~ ra ......- - UlllU'l)'e ~ • • 0 Y•.- an llfAKl ıır--- Bu huauat hükGmet · • iL 
riad lorda AlekaJulr, dün vermlf yare myedanını ffgal etmiıler ve bUeleri için veaiaya ihtiyaç yoktur. lo tefi aıfatil a, m.m bm r::.;; ),il 
olduiu nutukta a....rlan tahribi- İtalyanlar da adanın 13rkında ka- d' ed e 1 b~ -

1 
...:L 

· J"'tlaad b b • ub eb · · • ı.-. ... 1 d Artık G" 'd ırm en evve, utün Nna ma • 
~ L~--: lad .. " .. m. ar ead~f Y• ~ya _çı~~f ark_:~·d h" ın uva - lara karşı. !:>ilhaua müessir hücum limatı elde etmeli laailtereye fiil-
- ,._..._ yı oMllllune teea u et.. zıyetmın ev -- e va ım o-u - 1ar ya .... ı- ..... ır riru" L!J..1· -L · · L_L 
t"" . .. lemitt• Lord demiftir k.'· ~ . uncıımı~ ıçm zantan Dı~ • 

J
'!'8'

1 
aoyh b 1!· .. t __ L!L • .__'_: juna fÜphe kalmamıftır. Girid adasının cenubunda. AL maiı tercih ettim. 

an ant ar mı mu aaJUU ~ a. ...___ ~ t L d h"LA- · 8 Ed •• seınileri açık denize çakm&7a artık . - _...... man savq tayyareleri, bir ngiJiz ?0 ra u5unıeti, · en m 
ceaaret edememitlerdir Bertin 31 (A.A.) - Alman °~- deniz kuvvetler. tcşekkülime hil- a~e, bu bom~ardımaular~n Sfu: 

Biamarkın tahribi bu eaki vaziye. d~ bqkumaruianlıf:nm ıtebli- cwn etmişlei' ve bir destroyeri o da bar ltalyan. ~ret ve bır kal -
ti yakından ve yeniden 1röreceit- lı: de yan l.arb 11enuauun bulunma•ndan 

. b" d hld" ALL--ncl l ili" Girid adas da Al k t' 1 rece ciddi hasar:ı uğratmışlar - ve Almanya ile nerede Lulunuraa 
ımze ır e ır. ...- r; ns z ın , ınan ı a arı, . . . 
'--L • • • eclb _ _._ L f L_ıa..1 - .. ~Ul.b --ın-: d " k d ~ dır ki bu gem.mm kaybolduğuna orada çarpıflllak azminden do~ ... 
-nyeauu m -re5 ev~.-ue --..uı -.uu.ıf upanı pr a Oa hük.mol ab · ı · •--s 
müfkül werait içinde buluncluiu bal- ru takibe devam eylemiş ve Kan- un ı ır. olduiu~u ~yledi. 
el C

. "d d .. ~_aı diye civ---..1 b 
1 

... ,_ Gavdos aduın.ı iltica etmia. o- Bu ıddia, e ..... zdır. Entemu • 
e ın a asanla cee.r muu.nıe- ... uaua u unan .n.uuan pa.. l 1 . . . . ...., 1 h L--'- L ·d ı · - '-· 
· k. li . .. Aaİiıtftii} • ·ı b" 1 . . Şark an ngiliz-te,ekküllerin•? hücum e yona UHA nı e enne cor~ 
~ . ı>:"'~ . ,.~rdammı eeırseme - r...,...:-~ 1 e eşmıştır. - dilmiş ıve bir lf&l"et istasyonu tah- mubarib devletin senıilen. 24 ea. 
diiini bildinmttır. tan ilerlıyen İtalyan kıt'aları ile r*> edilmiştir. at için bir l>ılaraf limana iltica bak-

bir~, yalnız bir zaman mde- Şimali Afrikada, düşmanın Tob kını daim~ haizdir. Nitekim, .hal~n 
hk İlfl gemisi Amerikadan leaidır. ruktan bir huruç teşebbüsü geri lapanya limanlarında. Portekiz li -

Dün, Alınan savq tayyareleri püskürtü. 1 Q..t.. n.n .. k b .. manlannda ve cenubi Amerika 

1 "ltere ld" m .,.ur. D\lyu ır mu- l L .ı_ • im la d Al 111 fi M 1 ~lleri, bir kere daha d'" - . . . mem e5e-n .,. '"Hl a man 
.,.,. . kıtaat tah&flildler," • Uf bimmat dep<)S:.l tOPÇU ısabetme Uğ Ye ltalyan eemilerİ bulunmaktadır. 

~· 1 (~) - Bırlefik A- =t yolla.~ru bomb~~ ::. ramış ve infilak etmiştir. • _Acaba niçin, lnır~ filoeu ve ln-
merikadan İnıiltereye erzak tap- miflerdir. Cenub sahilinde, İngiliz Bir denizaltı, ceınan 44 bin to. siliz bava kuvvetle~ yalnız Fraa-

JWl ilk aemi bir bısWz limanına kıfalannın geri kalan kllltnlarmın nillto haemwnde 3 düpnan ticaret ~· ~=-~ ~ .... 
mav...ıat etmiftiı'. ~· tpelıbül eWklerl Uman- vapurunu batmmftlt'. ediyor> 

Sabahtan Sabaha: 

Dil işi aceleye gelmez I 
Maarif bütçe.ı münaaebetile yazm.a11 lüz"miu IN&dL~ mata. 

lealann aonuncuau dil meaeleüdir. 
Mecliate f(;yle bir müukere seçti: 
- Radyoda seçen yabancı kelimelelİ ..,.cWt. Oç yüzü ped. 
Bu bir alllr.aya itarettiT. Son amanlarda dilimize hem de rem 

kanallardan sokulmak senen J'llbanıca kelimeler az deiildir. Bunua 
milli lehçeye ne derece teair y11paeajı pdiden keatirilemez. Yal
nız tekevvün halindeki lisana katılacak yabanca kelimelere ekmek 
halita.ı yapar gibi yüzde fU kadar çavdar, bu kadar bujday tekJi. 
de bir mibu. da konamez. U... bir uzviyettir. Elyahna precek 
yabanc:& kelime eier hiin>·eaine elveritli iae maeeeder, çeker ve U,. 
naur. Elıverif)i deii)M ne kadar ıarar ediline edilain teper, atu 
Meaell ı.yyare kelimai arabçaclır ~e yerine uçak kelimeaiai .&. 
dık. Fakat öz Uirkçe olduiu halele b,.natamadık. Ce.e tan ... 
elveritli oldu. Carb dillerind"n selen kelimeler a)'Di tabiat kam • 
nuna bailıdır: 8-sün halk diline prmit yüzlerce yabancı ke • 
lime var ki bt1nlann öz türkçeai ni bulsak sen• yerlerin; deiifl ... 
meyiz. Meeell otomobil sil>i. Bunun yerini bir öz türk.çe kök ..,a 
ek ile doidurmıya kalkaak gaynıtimiz bop sider. OtoaıolMI art4 
yerini bulmuştur. Bunun sibi yüzlerce yaııb.acı kelime hemen Wrbc 
)'11 iç.inde türkçenin ..aa uzvi)'etinin içine sirmit ve lr.aynaır.ıp. Ve 
sene bazı yerli ve yabancı kelimeler de vardır ki obdar JSrat e • 
dildiii halde bir türlü kaynamak bilmiyor. 

Şu halde türkçe kök ve ekleı de dahil olmalc üzere yabancı ~ 
lerden türkçe) e ııiren, ırirmeai istenen ve çıkmua arzu edilen k.S. 
meler için kolculuk etmi)'e imkan yoktur. Linn bir hanıur laa1ia. 
dedir. Yoiunarol'U3'. cfüit'llize "'iır, battaL biçiımiz aelenleri ı..rab
yor, uluaal, mün.la olanlan alıyoruz. Bu bir iati!ıal~ devridir. Ve • 
bir zaman itidar. O..ua için dil meeelesi. heyet, meelie. öacl
veaaire sil>i reuni tetekküllerin tabiat Mntlnll haricinde k.ı.c.IL 
kumanclalanaa bırakılemaa. Beldi7elim n ebil kalem'- -... 
duru ........ sireliml 
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( Şehir Ba beri eri ) Mahke':elerde: 

Dr. Ziya Gün ı- Şebzadebaşı cinayeti /··········j;;ıç~~--.. ·~~"""""l cocugunu Bacıran ana 
Hekimler Birliğine davası neticelaodi Macaristanla ticarıı 

de teberruda ~---- münasebatımız 
Eski kocası, çocuğunu göstermediği için 
yanına iki arkadaşını alarak evine gitmiş, 

kocasının yeni karısını dövdükten 
sonra çocuğu ahp kaçırmış 

bulundu Gayritabii temayüllerin doğurduğu kıskanc· 
hk saikasile tatlıcı Abdülkadiri öldüren Hacı r ............................................ , 

Türk hekimleri yardım bir
liği dün matad toplantısını 
yaptı. 83.rliğe tebernıda 
bulunan Ziya Güne teıek· 

kür edilmeıtine karar 
verildi 

J .. , .. , .............................. ·············*'" 
cTürk Hekimleri yardım cemi -

yefü idare heyeti dün saat 14 de 
profesör M. Kemal Ökenin reisli
ğinde Etilbba Odasında muu& 
toplantılarından birisini yapmış ve 
cemiyet nizamnamesine aid bazı 
kararlar vermiştir. 

Bu meyanda cemiyetjn uzun 
yıllar devam eden fasılasız faali
yetine maddi, manevi her türlü 
yardımlarile 20 sene hizmet eden 
6'2 azanın, meslekdaşlarırun bir <:e
milesi olmak üzer esenelik aidat
tan ımuaf tutulmaları kararlaştırıl
mıştır. 

Cemiyet yardım sandığından 
hekimlik mesleği namına şimdi -
ye kadar pek büyük istifadeler te
min edildiğjnden varidatır. müm
kün olduğu kadar artır1lınası için 
yeni azalar kaydına çalışılacak ıve 
propaganda teşkilatı kurulacak -
tır. Cemiyet Eylwe kadar tatil 
yapmağa karar vermi.ş ve azanın 
memleket dahilinde tetkik seya -
haıtine çıkması meselesi görüşü! • 
müştür. 

Bir müddet evvel servetini Üni-
. versiteye teberru ettiğini yazdı -
ğımız profesör Ziya Giın haber 
aldığunıza göre, Türk hekimler 
birl'ğine de ehemmiyetli miktar
da yardımda bulunrnağa karar ver 
miştir. Cemiyte katibi umumısı 
Türk hekimler birliği namına ka
nuni formaliteleri tesbit etmek ve 
kendisine teşekkür etmek üzere 
Cerrahpaşa ha9t.anesirııe giderek 
Z iya Günü ziyaret edecektir. 

Ahmed Haşim 
ihtifali 

EyÜb Hcalkevinden: 
Ahmed Haşim merhumun, ölü

münün sekizinci yıldönümüne te
sadüf eden 4.6.941 Çarşamba günü 
saat .15> de mezarı başında hatı-

Molla 18 sene hapse mahkum oldu 

Bir müıddct evvel Şehzadeba -, nın yanına girmiştir. Fakat, tatlıcı 
şında feci bir cinayet ·ışlenmiş, ile de alakasını ta..:ııam.ile kesme -
•Şehzadebaşının meşhur tatlıcısı miş. bu yüzden arabacı Molla müL 
Ha<:ı Abdülkadir bir gece yarısı hiş bir kıskançhk duymağa başla
meçhul bir şahıs tarafından boğu- mıştır. Bir gece gene Sabri orta -
larak öldürülmüştü. Uzun mtid _ dan kaybolmuş, şüphe içinde kıv
det devam eden tahkikat netice _ ranan arabacı da aramağa çıitmış
sinde katilin Bektaş oğlu Hacı tır. Hacı Molla Hk olarak tatlıcı 
Molla isminde bir arabacı oiduğu Abdül.kadirin dükkanına gıtmlş, 
anlaşıhnıştı. kapryı vurmuştur. Dükkanın üst 

Cinayete sebeb olan h~..:ı· he kaıtında yatan tathc, aşağıya ine-
i:t'UJSe r k k b 'lk ·· 

ikisinin de Sabri isminde bir genç- re • apıyı ~ç~ış, ara acı ı so:ı: 
le bazı gayri tabii saikler tesirınd€ olarak, S k~n?ısıne:d .. 
münasebatta bulunmala11 ve bu - «-:- aı rı, nere e · > .. . 

nun doğurduğu rekabe: ve kıs _ Dıye sormuştur. Abd!:lkadır: 
kan ı ktı c- Burada yok!> 

Yapılan anlaşmaların tas
dikı üzeı-ine yakında bıı. 
im memleketle ticari mü -

naaebatımız artacak 

ç ı · Cevabını vermiş, fakat ötekı IS-

. Ha~nda Y~~ılan_ hazır~ık ~ve rar edince, aral.arında şiddefü bir ' 
ılk tahkıkatı r:ıuteakı.b 2 ncı agır- kavga baş göstermiştir. Bu sırada 
cezaya sevk.ed:~.en H~cı Mollanın Ha~ı Molla .. t\.bdülkadiri itmiş ve 
mUhakemesı oun netıceye vara - yere düşürmüştür. Sonra da bo ~ 
rak, karara bağlannıı§tır. Muhake_ ğazına geçirdiği bir iple tatlıcıyı 
me sonunda toplanan delillerle boğmuştur. , 

bviçre ve Macenstarıle ya
pılan ticari anlaşmaların He -
yeti Vekilece tasdikı Ü'l'eri!ne, 
bu anlaşmanın ihtiva ettiği hü
kümler daiTesinde her iki 
memleketle ticari münasc:bata 
başlanacaktır. Anlaşnıanlıı ka. 
bulü piyasada iyi bir tesıı yap
mıştır. Macar firmalarım•• ev -
velce yaptıkları mü, a..::ıatlar 
derhal tatbik sabasına alınacak
tır. Yeni anlaşmaya göre, ı\'la -
caristana pamuk, tiitık, tütün 
ve bazı cins deriler verilecek • 
tir. Hükumetin Macafrı•andan 
ilk olarak ithaline çalıştığı mad_ 
deler arasında ise her nevi ma
kindel' bulunmaktadır. İsviÇTe • 
ile yapılan anlaşmanın yekunu ~ 
henüz maliırn değildir. Bı.; an - : 
)aşmaya nazaran da lsı.içreyt" ~ 
bazı hububat maddel.:rile. yağ- ! 
lı tohumlar, tiftik, deri verile - : 
cektir. İsviçre<len getirilı;cek E 
maddeler etrafında da şimdi. E 
den tetkikler yapılmaktadır. i 

vak'anın sureci cereyanı şöyle tes- 2 nci ağırceza mahkemesi suçu 
lbit edilmiştir. sa.bit olan Hacı Mollayı ceza ka -

Sabri 1smindeki genç, bir müd- nununun 448 ınci maddesine göre 
det .gayri tabii ıtemayüller saiıiı'bi 18 sene mfü:idetle ağır ha1 ·se, mü
olan tatlıcının yanında çırak ela- ebbeden amme ·hizmetlerınden : 
rak çalışmış, c;onrn ise Hacı Molla- mahrumiyete mahkfun etrn:ştır. 

Zannedild1ğine göre İs"içıeden ! 
daha ziyade sınai ve kimyeYi S 
bazı mevad getirilece~tir. ! 

Diğer taraftan n"laşmaya ~ 
göre her iki memleket~ verile. i 
cek bazı maddelerin fiatların - ~ 
da da evvelki piyasa Hatlarına i 
nisbetle bazı yiikselrrıe!er ol - ! 
muştur. İhracata başT.ııııncıya f 
kadar bu vükselmelerin tedri - i 
cen deva~ edeceği söylenmek- ~ 
tedir. S 

Fiat mürakabe 3 ayda nekadar 
memurları kursu ithalat yaptık? 
Fiat mürakabe memuru yetiş -1 Ticaret Vekaleti tarafından 

tirmek için hazırl:ına~ kurs 2 Ha- 1941 senesinin son üç aylık ithalat 
ziran Pazartesi günü istanbulda vaziyetini gösterir bir liste neş -
faaliyete geçecektir. Ticaret Ve - redilmiştir. Bu listeye göre; 3 ay 
kcileti yeni açılacak olan bu kur ... zarfında İngiltereden 3, 773,000 li
sun masraflarına karşılık olmak , ralık ithalat yapılmıştır. Djğer 
üzer~ 1.5.000 lira av~s verm~tir., memleketler arasında Balkanlar 
Ş~.~e bulunan .. ıaşe umum 4,559,000 lira ile başta gelmekte • 
muduru Faruk Lunter bızzat ' dir. Alrnanyadan ithalatımız 
kursun çalış.malan ctraiınd.ı ıntŞ- 2,674,000, Amerikadan 913.000, i-
gul olmaktadır. Kursta, Ticaret 
V k

Al ı· .. f tt· 1 .. 1 .i.k k talyadan 899,000, Çekoslovakyadan 
e a e 1 mu e ış erı 1 e yı. se 471 000 Fransadan H2 000 Mısır-

iktısad ve ticaret :mektebi mual - d~ 277,ooo, Suriye ve' Fill'Stniden 
limleri ders verecektir. Ticaret . 
Vekaleti kurs için 60 kişilik bir 1 ~17,<>?0, ~U3)~ada~ 62,000 lıradl.r. 
kadro teSbit etmiş ise de müraca.at Ithalat nısbetı ge-:en seneye ~a -
yekfuıunun buna yetşımediği bıl _ ~aran yalnız Almanya, Amerika, 
dirilmektedir. Kurslara iştirak e - ltalya, ~ansa ve Rusyadan az ol
denler bilahare bir imtihana tabi muştur. Ingiltereden yapılan itha
tutulacaklar ve muvaffak olanlar lat geçen seneye nazaran yükseldi
muıhtelif mıntakalardaki fiat mü - ği gibi bilhassa Balkanlaroan ya 
rakaı'be komisyonlarına verilecek- pılan ithalat çok fazla olmuştur. 

lerdir. Bu11ctan lba~a Suriye ve MısIT'

\. ............................................ / 
Sene sonu münase-

betile memurlara 
maaş verilmedi 

1940 mali yılı dfüı bitmiştir. 
Mali sene sonu münasebetile dün 
belediye ve maliye şubelerinde ıta
tile rağmen akşama kadar çal:şıl -
IDJŞ ve 940 yılına aid hesablar ka
patılmıştır. İcra daıreleri 5 Hazi -
rana kadar muamele yapmıyacak
lar, 940 yılına aid hesabları 941 
yılına devredeceklerdir. 

Yarından itiıbaren yeni mali yı
la aid işlere başlanacaktır. Mali se
ne sonu münasebetile, yeni kad • 

Asliye 6 ncı ceza mahkemesi 
çocuğunun hJsretine dayanamıya
rak, suç işliyen bır anne aleyhin. 
deki davayı neticelendirmiştir. 
Hadise şudur: 

Şaziye i.sınind~ genç bir kadın. 
Salahaıttıin adındaki kocasından 
mahkeme kararilc ayrılmıştır. Fa· 
kat, karı kocanın 7 yaşında bir de 
erkek çocukları vardır. Mah°!{eme, 
Şaziyenin deli gibi sevdiği bu ço
cuğun da bab;ısında kalmasını, 
haftada bir gün tayin edilece;c bır 
yerde annesine gösterilme.;;ini ka
rar altına alanşlır. Salahatti n her 
nedeJJ.ıSe ınahkeınen ın kararı ınu -
ciıbince çocuğu bir müddet anasına 
gösterdikten sonra vaz,geçmişt: r. 
Oğlunun hasretine dayanamıyan 
anne de, bir plan tasarlıyarak, ço
cuğu kaçırmıya karar vermiştir. 
Bir gün Atiye isminde bir arkaı.la
şile, Aslan adında tanıdığı biı 
genci yanına alını~ ve doğruca E:s
ki kocasının Şişl ideki evine g;,ı -
miştir. Kapıyı çocuk açmış, i~eri 

giren Şaziye oğlunu alıp, götür -
mek :istemiştir. Faka;:, Salfilıattirıin 
yeni karısı Ayşe buna müdahale 
etmiş; aralarında şiddetli bir kav
ga çıkmış ve idaiaya nazaran Şaz,
ye Ayşeyi evire çevire dövdükten 

c- Şaziye beni dövdü. Sonra da 
çocuğu zorh alıp kaçırdı. Bu jşde 
Aslan da kendis:ne yardım etti.> 

Demiştir. 

. !ııoodeiumumi Kemal Özçoban 
ise, henüz talik davasına aıd ka .. 
rar ilarrunın alınmamış olduğuna 
göre hadisede çocuk kaçırmak 
mevzuubahs olmadığını söylemiş 

ve: 
c- Suçlunun mcskt' n m:ısuni • 

yetini ihlalden dolayı cezalandırıl
masını iste.riIII> demiştir. 

Neticede mahkeme Şaziyeyi ce. 
za kanununun 193 ve 59 uncu mad 
delerine göre 20 gün müddetle 
hapse ve 750 kuruş para cezasına 
mahkum etmiştir. Suç ortağı As.. 
lan da 370 kuruş para cezasına 
mahkfun edilmiştir. 

Müddeiumumiliğe davet 
lsbımbul Cümhts'iyeı Müddeiu 

mumiliğinden: 

lstanbulda olduğn anlaşılan Ed
remid hakim muavini Demir Dai
nin memuriyetimize müracaati. 

Üsküdar hapisanesin[eki 
yaralarr a hadisesi 

sonra, çocuğu d:ı bir otomobile a- Evvelki ~n Üsküdar hapisane-
tıp kaçırmıştır. sinde bir yaralama hadisesi olmuş-

Şaziye bilahare hakkmda yapı~ tur. Esrar kaçakçıl:ğından bir se • 
lan takiıbatı mütcaxib mesken ma- ne 6 ay ve 16 güne mahkum edil
suniyetini ihlal, çocuk kaçırmak miş olan Kamil oğlu Hüseyin, tah
ve darb suçlarından 2sliye 6 ne• liyesi esasında kovuşa vedaa git -
cezaya verilınışti r. miş, sergardiyan Zafeıle bir kest>r 

Suçlu ana mahkemede yapılan yüzünden araiarında çıkan şidd~tli 
duruşmasında, hadiseyi ikrar et • bir kavgada esrarcı keserle gardı .~ 
miş ve demışti!' ki: yanı kafatasından yaralamıııtır. Hu 

c- Analık bu, bay hakim. Baş- serin yakalanmış, Zafer de bastane
ka şeye benze'\'.' mi? Biricik evla- ye kaldırılmıştır. 
dımdan ayrı yaşamak beni yeyip, 
bitiııiyordu. Üstelik, onu göremi -
yondıum da... Analık hasreti ne -
dir lbir bilseler ... Yavrumu çok 
özlemiştim. Dayanamadım ve bu 
işi yaptım.> 

Salanattin ii1 karısı Ayşe de 
vak'ayı yukarıda yazdığımız gibi 
anlattııktan sonra: 

-~~-~~~~ 

Otomobil altında kalan 
ihtiyar öldü 

Halil isminde 90 yaşında bir ib. 
tiyann Ç;uşıkapıda otomobil al -
tında kalarak, ezildiğini dünkü sa~ 
yımızda yazmıştık. Cerrahpaşa has
tanesine kaldırılan ihtiyar kurtarıı· 
lamıyarak dün ölmü,tür. -------

Sinemd dünyasının gö:r kamaştıran 2 harikası. 

Bugün LALE de toplandı. 
rası taziz edilecekıtir. 

Arzu edenlerin mezkur günde 
saaıt c l4> den itibaren Evimizi 
teşrfileri rica olunur. 

lıkeleden yuvarlanan 
ameleler 

dan yapılan ithalat da normal o
larak artmıştır. 

rolara intizaren memurlara hazi - AN 
ran maaşı tediye olunmam1ştır. Bu 1 • VAT 2-KADIN 

PARMAGI 

Kadıköyünde ekmekler 
bozukmuı 

İlhami ~e Ehem adlarında ik.i 
işçi, dün, Hf:ybeüadada Ayyıldız 

1 
caddesjnde Mebmede aid evin üst 
kat kaplamalarını tamiı ederlerken, 
kurdukları ıskelenin çökmesile beş 
metre yükseklikten sokağa düşmüş 

Son eünlerde Kadıköy semtin - !erdir. 
dek.i ekmeklerin bozuk çıktığı gö- Bu sukut netieesinde, vucudları
rülmüş, belediye alakadarlara icab nın muhtelif yerlerinden yaralanan 
eden tebligatı yapmıştır. ameleler tedavi edlmek üzere has -

taneye kaldırılm11'1ard1r. 

-------
Bileği kesildi 

Unkapamncia Atlamataşında 14 
numaralı evde oturan ve Ankara 
gazoz fabrikasında çalışan Yakub, 
dün fabrikada ~şelere gazoz doldu 
rurken elini rnak.ineye kaptırmış, 
bu yüzden bileği kesilmiştir. 

Yaralı işçi hastaneye kaldırılmış, 
kaza etrafJnda tahkikata başlanmış 
tır. 

tediyat bu hafta içinde yeni kad- ı KURTARAN ARSLAN 
rolar ve maaş havaleleri geldikten · Renkli 
sonra yapılacaktır. ERROL FL YNN - O. De. HA-
Yalnız ücretli memurların Mayıs ViLLAND'ın e§İ yarcıtılmıyan 

2.30 - 5.30 • 9.20 

JOAN BLONDELL - M. 
DOUCLAS' ın nl"ş' e ile süsle -

dikleri en güzel fllmlert 
1 - 4.15 - 8 

ücretleri verilmiştir. l şaheserleri 

Hergün l3ugiin saat 11 d tenzilatlı matine. 

dan sonra, bunun tersini yapaca -
ğız. İsterse müstemlekelerın bir ı•••• 

•• 
Bu Hafta SUDIEB Sineması 

Belediye dün huzu kendisi 
dağıttı 

Buz müteahhidi düne kadar fa
aliyete geçmediği ve aıcaldar da 
bird~nbire bastırdığı için belediye 

Qadıköy kız enstitüsünün defilesi 
kısmı harab olsun. fakat, hayat ar. 
kadaşlığını Almanya ıilc yaı.ııp 

Fransayı İngilterenin müdafaa -
sında bir ile.:i mevzi halinde tut- ı 
maktan vazgeçeceğiz.> 

Mevsimin en güzel 2 filmini birden gösteriyor. 

1RENE. ·de ZİLAHİ 
RENE LEFEVRE 

TOM BRONN 
PECGY JvtORAN 

dün müteahhicti aramıştır. Beledi
ye derhal buz satışına başlan:asını 

müteahhide bildirmiş, dün çok sı -
cak olduğundan buz satışını beledi-
ye bizzat yapmıştır. Müteahbid i ~ 
cab eden teminatı belediyeye ya • 
'tırrnışt:ır. Yarından itibaren şehrin 
her tarafında buz tevziatına baı -
}anacaktır. 

laıe u..:-:n müdürü ıehrimizde l 
iaşe MüsteşarlıiJ, iaşe Umum 

Müdürü F aıuk Sünter dün An.ka-
radan şehrimize gelmiştir. Faruk 
Sünter dün bir müddet Ticaret Mü. "" 
dürlüğünde ve Ticaret Ofisinde 
meşgul olmuş ve bu arada Vali ve 
Belediye Reisi Lutfi Kırdarı ziya • 
ret ederek kdndisi1e görü~müştür. 

İaşe Umum Müdürü Pazartesi gü
nünden itibaren tetkiklerine başlı -
yacaktır. 

~--~~~~~-

Askerlik işleri: 
Şubey edavet 

Y d. S. 3. Hs. Me. Ahmed Oğ. 
H. Kamil ( 320-59) Laleli Mesih. 
paşa mahallesi Aksaray caddesi No. 
( 2 3) de r,;ok acele şubeye müra -
caati. 

Kadılroy Kız Enstitüsü dün ilk 
mezunlarını vermiş, bu r.ı.ünase -
betle mektebde bir defile tertib 
edilmşitir. Bu sene mezun olan 36 

genç kız, tahsil devresi esnasında 
hazırlamış oldukları muhtelif el
bise, manto, tayyör ve şapkaları. 
bizzat kendileri giyerek davetli -
lere .göstermişlerdir. Mektebin mü 
diresi Bayan Behiye Sağlar mezun 
tale'beler.i takdim etmi.ş, yemek ve 
pastacılık hocası Bayan Selma Ka
nıkor da modern mutfakları ve ta-

lebenin ameli ders gördükleri pas
tacılık atelyesini gezdirmiştir. 150 
kadar muhtelif elbiseyi davetli -
lere gösteren defileden sonra ha-

işte, Fransadakı iş birliği siya. 
setinin bütün hareket noktası bu
radad ır. Eğel', bu siyaset ınk;şaf e-
decekse bu ruhun. bu tarih görü. 
şünün sevk ve i~aresi altında in
kişaf edecekt;r. Önür.'Üzdeki Fran 
sız siyasetim iyi anlamak istiyen -
ler ibu esas noktayı gözden kaçır. 
mamalı dırlar. 

~uhiltin (}3il!9~n 
···················································· 
Mes'ud bir nikah 
Şehir Uyat.ro.sunun genç ve gü~i -

de san'atkfı.rlaıından Samıyo Güve_ 
ner ae, HMi Hun'ün nikahları dün 
Beyoğlu evlenme memurl'lğtlllda 

san'at al'kad~iaıırun ve do3tiarının 

huzurile yapılm~tır. Sa.n'atkar çifte 
biz de saadetler <illeriz. 

zır bulunanlara büfeden talebe - ( yeni neşriyat ) 
nin hazırlamış olduğu şerbetler ik- -----~------
ram edilmiştir. Talebenin yazlık Perde ve Saııı.İı.e - Bu aylık sinema 
tuvaletler üzerinde göstermiş ol _ ve tiyaıtro mecmu.asının H.ız·ran sa_ 
duğu muvaffakiyet bilhassa tak _ yısı zengin resimlerle ve I. o;ı:iib AI-

. . .. .. can, Vasfi R. ZObu, Kemal Kamı! Ak.. 
dırle karşılanmıştır. Resım dunku taş, Mefharcı; Ersin ve Fıruzan ee -
defileden bir nitıbaı tesbit etmek- miıli'nin istifa.deli yazıla.ril.:ı çıkmış_ 
tedjr. tır. 

., , 

tarafından yaratılan ve 
lstanbuida ilk defa 

tarafından oynanan 

Tehlikeli Seyahat PAPRİCA Müzikü ve şarkılı büyük 
Büyük Fransız vodvili neş' e filmi 

~ugün saat 11 de tenzilatlı matir.e. 

Bugün iPEK Sinemasında 
2 film birden 

1 - 3 AHBAB ÇAVUŞLAR Sirkte 
(Türkçe sözlü) 

2 - MOSVO MOTO CANAVAR ADAM 
Bugün saat 11 de tenzilath nıRtine 

~ Bugün Dl ELEK Sinemasmda -, 
1 2 güzel ve .lengin film birden: 

1- KARLAR ALTINDA 
TYRONE. POWER ve SONİA HENlE 

tarafından haıikulade bir tarzda oynanmış bir siiper film 

2-GÜNAHKARLAR 
SiL VIJ\ SIDNEY ve JOEL MAC GREA 
tarafında-:ı oynanmış ibir hayatın dramı 

Bugün saat 1 1 de tenzilatlı matine. 
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HAZIRLAYANLAR: 

Prof. A. R. Thompson ve irfan Konur 
Sahneye ilk çıkışım 

Yazan: S. Samaylof Çeviren: Hasan Ali Ediz 
Her iki maç da milli 
kümede takımların 

vaziyeti bakımından 
büyük bir hususiyet 

taşıyor 

25 11.ci ders Bundan birkaç yıl önce Novo
ribirsk'e git..miştlın. Turneye çı • 
kan ve tesadüfen o &rrada ora
da bulunmakta olan bir artis 
grupile tanıştım. Gene bir tesadüf 
eseri olarak ben de, onların bulun. 
duğu oteJe inmiştim. Bu vaziyet 
onlarla iyice ahbab olmama sebe
biyet verdi. 

Artık sık sık oyunlarına gidi
Y".)r, perde arlarında kulis aratıı. 
na girerek onlarla tatlı tarafından 
sohtbetlere dalıyordum. 

Bir defasmda gene böyle 1..-ulis 
arasında oturmuş, artistl~rle çene 
yarıştırıyor, ve oyunun başlaması 
nı bekliyordum. Takriben oyunun 
başlamasına beş dakika kala, ar
tistlerden birinin hastalandığı şayi 
oldu. · 

Hakikaten, biraz senra, bu bas
ta artisti ben de gördüm. Adam
cağız gücıüıbela ayakıta durmasına 
rağmen, münhasıran rejisörü key
fiyetten haberdar etmiş olmak 
için tiyatroya kadar gelmişti. Za
vallı adam, o kadar perişan ve o 
kadar be:r'bad bir vaziyette idi, ki, 
ikide bir rejisörle oraua bulunmak 
ta olan fıeykeli birbirine karıştır
dı. En nihayet, oradan ayrılırken, 
rejisör zannile heykelin elini sı
kınca kalktı. Kapıdan çıkarken 
de, oradaki dekorları çiğnedi. , 

Hastalanan artist, tüccar rolü
nü temsil edecekıti. Bu rol, tali de
recede bir rol olduğuna göre, ar
tistin hastalanması, oyun için her 
hangi bir tehlike teşkil etmiyor
du. Fakat buna ra~en ne de ol
sa rbirini bulup bu arti.stfo yerine 
tüccar rolüne çıka..-mak 18.zımdı. 

Rejisör, şö;rle bir etrafına ba.. 
kıp da, benim üzerimde durunca: 
«'Herşey kitablarda olduğu gibi 
cereyan ediyo!'> diye düşündüm. 

Tahmin ~ttiğirn gibi rejiSÖr ba
na hitab ederek: 

- Siz şu tüccar rolünü kabul 
etmez misini??. Diye sordu. 

takma bıyık ı~ktılar, Bir tüccar 
elbisesi giydirerek sahneve ittiler. 

Birinci pe1·de bir ziyafet sofra
sile açılıyordu. Biz hepimiz sofra 
başında oturuyor, ve envaı çeşid 
)'!emeitleı-le karnımızı d':>yurmağa 
çalışıyorduk. Fakat, size derhal 
söylemeliyim ki, ziyafet sofrasın
daki yemeklerin büyük bir kısmı, 
hakiki yemeklerden ziyade bun_ 
lann taklidleri idi. Bunun için ça
tal ve bı.ça'klarımız sembolik bir 
tarzda, ağızlarımızla taıbaklar ara
sında boşu boşuna mekik: dokuyup 
duruyorlardı. 

Maamaf ih, bu arada t~k ıtük 
hakild yiyeceklere de rastlamak 
kabildi. Çünkü işi büsbütün ye.. 
meksiz geçiştirmek de kabil de
ğ.ildi. 

~n aç1 lrıgözlük ederek, masada 
bulunmakta 1J1an bir dana sövüşü
nü elime geçirmeğe muıvaffak ol
dum. Karn1m fevkalade ac1kmış 
alduğu için, bu sövüşü, büyük bir 
iştahla yemiye koyuldum. 

Örııümdeki et parçasını, başkası
na kaptırmadan, bir an evvel bi
tirmek için ağzıma büyü.cek ibir 
lokma et attım. Fakat aksi f!ibi 
tam bu sırada bana hitab edildi-

Lesson Twenty - five j !hakkınd.a. i~ _şey söylemiş 01uyo-
Ex · fr .lesson ruz. Bırmcısı onun ihtiyar oldu-

f ercıses om twnty ğu, ikincisi benim babam olduğu 
o~: • l dur. Halbuki bu ikisini bir tek 

xercue: cümle ile ifade etmek ııekaia 
Milli kümeoin hatın sayılır o - ~u.kl~ın doldW:Uluşu: mümkündür. MeseU şöyle: 

yunlarından biri olaıı Galatasaray- 1. A wıde room h> not nar - That man, Who is old. is my fa. 
Fenerıbahçe maçı hugÜn Şeref aa - row. ther. 
hl,\sında oynanacaktır . .levk ve he.. 2· The outside of a house is Kelime kelime tercümesi: 
yecan bakımından büyük bir alaka not its inside. cŞu adam. ki ihtiyardır, benim 
ile talüb edilecek olan bu maç, 3. The Oedroam is part of Uıe babamdır. 
hiç ~üpbe yok ki çok süratli bir şe.. inslıde of a hause. Bu suretle, Türkçedeki (ki) nin 
kilde cereyan edecektir. 4. A table is l>y the bed. mukabili olan who (hu) kelime-

Mi11i küm~in ilk kar1ıla~aııın- 5. The window is open. sini kullanmakla iki cümle ile ifa-
iyice çiğnenmemiş kocaman ot par da .F enerbahçe 1 - O evi~i bir n.e~- 6. The bed is long and nar- de edeceğimiz şeyi bir cümlede söy 
çasını bir anda yutuverdim. Ru et . ~e. ıle Galatabarayı maglub etmıJb. row. }emiş oluyoruz. 
lokm.ası boğazımı yırtarak, b~r taş ~11 ta~m~ ~~..8'810da kıymeht far~ 7• The window and the door Who kelimesi yalnız şahıslar 

,:.'-. .d . di o çmege nn-.an vemuyen u netice let air and light into ihe rooın. · · kull ' 1 K d l k k 
~ças1 g~ı mı .eme ~. . v üzerine, hu takımların yaptıkları di Exerci•e: il ıçın. anı ır. a m ar ve er e -

Bana hıt.ab ea,en aktor, agzımda ğer maçlar ve aldıltlan derecelerı ler için fark yoktur. Şeyler için 
k"""'""""' n b t k bul Türkçeye tercüme ediniz: ba '-a b' · k ll lı k. b ""'...ua ır e !O masının un.. tetkik etmek lizımdıt. . . ş~ ır zamır u anı r ı unu 
duğunu farketmiyerek, sualini Milli k.. · b .. ı:_ lid Bu kızlar hemşıremın arkadaş- gelecek derslerimizd~n birinde ve-
işitmecJ.iğinıe zahib oldu, aynı şe- l!~ • B .unktıenıntak ugun k~b. er - landır. Onlar kardeşt;.rler (hemşi- receğiz. 

. . a.q;ını C§l aş lmı açı ll' pu- dirl ) OnJ ı...nl..n 
yı, 1bır defa daha, fakat d.ıha yük- an farkile yapmaktadır. Beşiktaş, er · ar .~~ı ~ya ve Şimdi diğer bir misale baka • 
sek bir sesle tekrarladı. 5~ defa F enerbahçe ile yaptığı aynı anaya sahıodn·ler. Kızlarla lım: 

Ben bu arada kocaman et lok- maçta 1-1 berabere kalmış. Ga1a _ beraber onların küçük biraderi This man is near the fire. His 
masını yutmuş, şöyle derince bir tasarayı ise 3-2 mağ\fib etmiştir. vardır. Onlar dışarıda, yağmur al- haııd6 are cold 
de nefes almıştım. Tam: cEvet Fenerbabçe, İzmirde yaptığı dep tındadırlar. Etekleri ıslaktır. Be- Tercümesi: 
efendimiz, yerden göğe kadar hak- las.man maçlarının birinde galih ~ek __ ıs~.an.acak ve hasta olacak. c.Bu adam ateşin yakınındadır. 
lısınızh cevııbıru vermek üzere geldi, birinde berabere kaldı. Oksuruxecek ve aksıracak. Ye anne Onun elleri soğuktur.> 
ağzımı açacağım esnada, şiddetle Şu hesaba nazar;ın. iki takımın si kızaca.k. Kız kardeşler babala- Burada biz adama aid olan bir 
aksırdm. Bu $rada boğaz;mdan, d_eplasm~n nıaçlannoalci derecele - rından bır ceza alacaklar. şeyden, yani ellerinden bahsediyo-
fevkalade tannan ve gari'b bir ses nnde musavat vardır. Vocabıılary: ruz: His hands. O halde bu iki cüm 
çıktı: Hıçkuı:nı~tım. Fenerbahçe,. Beşiktaşla berabere 'bright (brAyt) - Parlak leyi birbirine raptetmek için baş-

Bu harekebrn değil yalnız se- kkalmak sure~~e de ~alatasalika.ra~a bum (börn) - Yakmak. yamk ka bir şekil lrullanmaltyız. Çünkü 
yı·rciler üzerinde fakat t' tl arşı ayrıca ır avanta1a m tır. coal (kOnl) - Kömür biz her iki cümlede de adamın 

' ar ıs er T · · k f · b' F b h üzerinde de nasıl ıbır tesir yaptığı_ er~zının. e C$ı ırdz ener a - dark (dark) - Karanlık kendisinden değil, birinde adanı-
nı ,gönneliydıniz!. Bir iki saniye çe lelUnded!r. fire (fAyar) - Yangın, ateş dan, diğerinde adama aid bir şey 
sonra, ikinci defa hıçkırdığım za- Bütün hu müta)ealar iki takımın flarne (flEym) -Alev . . den bahseiiyoruz. Onun ıçın 
man bu tesir..n ne kadar arttığını kuvvet v~ kudretini bugün ne şe. rnatch (meç) - Maç, kibrit wtıose (huz) kelimesini kullanınz 
artık siz tasavvur ediniz' kilde ortaya dökebileceğini mey - place (plEys) - Mahal, yer ve şöyle deriz: 

T b'• b . ·: dana çıkaraC<lk kadar kafi malu - smoke (smOuk) - Sigara iç- '!be man, whose hands are 
aı u u vazıyet, bemm, soru- mat değildir. Galataaaray - Fener- mek duman cold, is near the fire. 

Ia_n suale cevab verınekliğinıe im.. bahçe maçları hiçbir zaman hesab stick (stik) _ Bir parça odun Kelime kelime tercümesi: 
kan ibırakmadı. ve kitaba uymamııtır ki bugün ya- b ~ ' 

J k k . a,,.~on Adam, ki anun elleri soğuktur, 
Artık cevab vermek zamanı ge- pı aca maç için at i bir lisan fir 1 (fA leEy 

çip de benim söylıyecek bir şeyim kullanabilelim. Gerek Galatasaray, Oc e - P ace yar • P s - ateşin yakınındadır. 
k k F b h h ·· k'· ak Dogrv u tercümesi: almayınca hıçkırıklarım lb' gere se ener a çe ugun u maç . 

' ıraz · · k# fi d d '- - d sunl Wft..t (sAnlayt) Güneş Ellerı· "'"gv uk a<lam. ateşin yakı 

Fazla düşünmeğe lüzum gör -
meden, rejisörün bu .teklifini ka.. 
bul ettim. Bahusus bu rol o kadar 
basittiki, süfl-Ore ihtiyaç göster
meksizin söyliyebilmek için, bana 
bir dakikahk bir prova kafi idi. 

ğini fark.ettim. Bundan önce, mu
ayyen bir mesele hakkında fikir 
yürütmüş olan davetlilerden biri 
bana dönerek: 

seyrekleşti. Fakat büsbütün kesil- ıçın 1 da erece e nazır ve i . ~ - .,.., -
d' M f 

1 1 1 
man ı ır. ziyası nındadır. 

me ı. uayyen ası a ara ben ge- M . . . 'k L Crammar: A=Oıda bunlara dair daha faz_ 
ne hıçkırmakta devam ediyordum. açın netıceaını ı i taıı;.ım antre r-o~ 

Sakın ha, kendımi m~tettiğimi 
zannetmeyiniz!. Mesele haddi za
tinde çok basitti Bütün rolüm im 
tidadınca söyliyeceği.m tek cümle: 
cEvet efendimiz, yerden gcke ka
dar haklısınız!> dan ibaretti. 

Ben ancak birinci perdede gö
rünecek, ondan sonra, gelecek olem 
sile kadar bana ihtiyaç kalmıya
caktı. 

Aradan henfrı beş dakika geç
meden, bana, bir takma saç, bir 

·· ı · · t.ak"'~'- 1 _...; t · d ı.. İzafi zamirler: Türkçede oldu- la misaller bulacaksınız: Dogrv usunu isterseniz benım· bu nor erın•n 11.ııu ... ~ ayın e eccıı;,-
- Petr Nikit.i.ç, siz ne dersi ti ğu gibi İngilizcede de bazı kelime ı. ·M:y sister, who is not oJd, is 

niz?. Bu işde ben haksız mıyım?. halim, ziyafet sofrasına, kendine 
10

Be§iktaş takıniı da bugün ayni ler vardır ki diğer kelimelerin not here. 
Diye sordu. göre bir tabiilik vermekte idı. sahada lstanb-Ylsporla k.arıılaıacak. yerine kullanıldığı zaman aynı ke- Yaşlı olmıyan hemşirem bura. 
Bir insanın ağzı tıklım tıklım Öyle değil mi ya, canım?. Bir tır. limeyi birçok defalar tekrar et - da değildir. 

dolu olursa, söz söylemek inlka _ ziyafet sofrasındaki insanlar sade- Milli kümedeki talihi artık iyi - me1ı: zahmetinde.1 bizi korurlar. 2. My sister, whose skirt is wet, 
nından mahrum olduğunu, siz he- ce yiyip. içıp konuşmazlar. Fena den iyiy'J' dönmeğe başlamıı olan Bunalr aynı zamanda bır cümle- is near the :lire. 
piniz, tecrübe edebilirsiniz. Bahas yutulmuş t>ir lokmanın tabii bir lstanbulspor için bu maçta büyük nin iki kısmını birbirine bağlama- Gömleği ıslak olan hemşirem 
sa bu vaziyette.!.ci bir insan sahne- neticesi olarak da, pekala hıçkıra- b~~ ümid kapısı aramak çok gÜc - ğa da yararlar. Her nekada!' Türk- ı:wt:eşin yanındadır. 
de, ıbinlerce seyircinin karşısında bilirler.. dur. • çede bu kelimelerin istimali çok 3. Th.at woman, who is very 
bulunursa, vaziyet çok daha fena Fakat ziyafet sofrasına iştirak ~e§ik~a~ talumı pua~ cetvelin - defa fena bir Türkçe meydana bent. is my mother. 
olur. eden artist arkadaşlarım benim bu de~ y~nn~ ~u ~açia hıç de .sars . - getirirse de İngilizce dı> böyle de- Şu çok eğilmiş kadın annemdir. 

Rolümün icab ettirdigıv· """vabı lhareketime bir 1Jaşka zaviyeden ma nıyetin e 0 masa ~erektir. dir ş·mdi bir misalle bu kelime 4. The boy, whose :father ia 
~"' Bu maçın enteresan olabilmesi • 1 -

verebilmek içm tek çare, ağzım _ bakıyorlar ve ben her hıçkırdıkça lsfanbulsporun kuvvetli rakibi kar- leri gösterelim: angry, is ill 
daki et lokmasını bir an t-vvel yut onlar, yüksek konuşmak veyaiıud toon<la day$abilmek kudretine '!'hat man js old. He is my ıfa- ına.bası hiddetli olan çocuk bli&-
makb. Bunun için ben de büyük lüzumsuz kahkahalar abnak sure- bağlıdır. ther tadır. 
bir gayret sarfederek, ağzım~aki (Arkan sayfa 7 .ü!un s te) Ömer Besim Bu cümlelerde biz bir adam (Arkası ayfa 8 sibm 3 de) 

-13- ı 
Alayın önüne, elin.de teberi, 

meşhur merdivenJiköy tekkPsin -
den gelmiş bir baha. geçmişti. Ar
kasından, üçer üçn her esnafın a_ 

ralarından segtik!eri b'rer şehbaz 
delikanlıları geliyordu. 

lguı İstanbul 
l ları, ortalıkta pervaneler gi.bi do.. 
laşıyor lardı. 

Hep bayramlı~ p&k çama§ır ve 
esvab giymijler, bedestenden kira 
kaldırılmış şal kuşaklar bağlayıp 
gene kira He kaldırılmış altın ve 
g~ nakışlı, murassa kabzalı 
kılıçlar, bıçaklar, hançerler, yata... 
ğanlar takınıp kuşanmışlardı. 

Onlann arkasından da kah.ve
hanenin kapısına asılacak olan 
Ellialtıncı ortanın nişanı geliyor
du. Altın yaldızlar ;çinde parıl pa
rıl göz alan tahta nişanı, baş kara... 
kullukçu başının üzerinde taşıyor
du. Baş karakullukçuyi yeniçeri
ler. yeni~erileri de. önlerinde saz 
takımları ve köçeklerle esnaf ta. 
kımlan geliyordu. Kahvehanenin 
sahibi Saraç Ali Bey ile Ali Beşe 
de. nişanın heınEn arkasından at 
üzerinde gidiyorlardı. 

YAZAN : REŞAD EKREM 

Bir peştemal kuşanma merasimi 

Kaıhve alayı kahvehaneye ge_ 
lip de, Ellialtıncı ortanın nişanı, 

yeniçeri gülbangi ile kapının üze
rine asıldıktan sonrcı, kapının ö
nünde Ali Beşe, kendi elile bir kur 
ban kesti. Sonra, Saraç Ali Beyi 
ellinden tutarak kahveye soktu. 
Bütün gözler kahveci güzelinde 
idi: 

- Maşaallah.. Bu bir Yusufu 
sani civandır •. 

- Allah sahibine bağışlasın, 
elhak kahıveci .güzeli yiğittir. 

- Bre maşaallah çırağına ..• 
tı ki, kahvehanesmin ni~n levhası binbir ayak bir ayak üstünde halk raıhim Pa-şa yaranı, o gün, Sada- sında sayılırdı. İstanbulda 350 kah - Benim Ali Beşe k'l!ındaşım, 
takıldıktan sonra, bu peştemal, ile dolmuştu. Duvarların ve ağaç- bad'da velinimetlerinin davetine mahzeni vardı. Kahve tüccarla- bu çocuğa bir nazarhk! .• 
an'aneıvi esnaf merasimi ile beline ların üstü çocuklarla donanmıştı. koşmuşlar, Ali Beşeye, rengarenk n ile adamları lJ.:-şyüz. neferden _ .Alıi Beşe, tiz bu çocuğa na-
bağlanacak, kurbaa kesilip el öp- Kafeslerin ;ırkası da tıklım tıklım gazlara sarılmış hediyelerini gön- fazla idi. Bu kahve tüccarlarının lık 

d Y d
zar .. 

tükten sonra, Saraç Ali, evvelden kadındı. Şaı.r Nedimin, AH Beşe- dernüşlerdi. Bunlar, muazzam ıbir her biririnin Mısır a ve emen e Saraç Ali Bey kahvehaneye ai~ 
yakılıp hazırlanmış olan ocakta nin ve Saraç Alinin isimleri ağız_ kahvehaneyi birkaç defa donata- ortakları vardı. BinJerce kantar "' 
gümüş cezvelerle kahve p;şirip !arda dolaşırken, delikanlıyı kü- cak eşya idi: Güm.üş t~psilere ko- kahveleri mahzenlerine yığmış rer girmez, kapı ağzında yemeni. 
gene kendi eliJe, o gün orada top- heylan üstünde al çuhalarile gör- nulmu.ş zadlı ve zarfsız fincanlar, adamlardı. Kahvecilerin pırı lerini çıkarmış, omuzluklarını Çl

lanmış olan kahveci ustalarına ve meden ckahvP.ci güzelh adını tak- cezveler, çubuklar, lüleler, nargi- yoktu. Fakat kahve yemenm şeyh karmış. ayağına bir çift sadefli na.-
yeniçeri zabitlerine ve bektaşi mış.J.ardı bile. İstanbulu"n bütün eS- leler, şerbet kavanozlan ipekli Şazeliden kaldığı söylenirdi. lın giymişıti. 

• .l.l · kah 1 d ~ t akt af :ı..ı·y., .. l ı n k~.ı..1 · k thüd t 11 sad fıı· nakışlı nalın cEllıialtı~ mn Tahtakaledeki şeJ'"' erme ve er agı ac ı. n lll.l ı .... ar , a ...., er•, e a- peş ema Rr, c Ali Beşe, bumda, gözde çırağı-

Saraç Ali bir kat al çuhalar •giy
mişti. Bacaklarında al çuhadan 
tozluk, ayaklarında al sahtiyan -
dan yemen.1, başmda, beyaz keçe
külaha sarıimış kırmızı bir oyalı 

Alayın önünden, tulumbacılar ları. yeniçeri ocağı ağaları. diğer lar g6nderilmişı~i. Bir kısmı da, yeni kahvehanesinin peykeleri 
koşuyardu. Yeniçerilerin kahve ocakların ağaları, ve hatta sadraza kahıvecilerin aynı zamand~ ber- kıymetli Mıs1r hasırları, ipek sec- nı, kahveciler- kethüdasına. teslim 
alayını görmek için birikerek yol- ma varınca bütün devlet ricali ve bertik san'atını de öğrcnegeldik1e- cadeler. kadife minderlerle döşe- etmişti. O d:i del~kanlınm sağ bile. 
ları kapayan halkı, sırtlarına asıL erkanı, Ali Beşe tarafından Tahta- rinden ve kahvehaneler!n birer nip dayannuştı. Pirinç kahve oca- ğinden tutarak baş köşede oturan 
rruş kı:rbalardan su serperek da- kaledeki büyük kahvehanenin açıl köşesinde bir bet1bcr dükkanı, tez. ğında, aıteş, tepeleme yakılmış, ha- kahve satıcılarından ihtiyar bir 
ğıtııyorlar·ve alaya yol açıyorlardı: ma merasimine davet olunmuşlar- gahı kurmak adet olduğundan, zır bekliyordu. Birer ikişer sökün bazirganın onune götürmüştü . 

al ·krep vardı. Silahlığın:ı, sapı 
yumruk büyüklüğünde yekpare 
mercan bir hancer sokulmuştu. 

- Savulun! .. Savulun!.. Oca - dı. Bu arada, S. air Nedim Ahmed bdhçalarla havlular, peşkirler. us- eden davetlUer, kısa bir zaman k Kahveci güzeline, oldu ça çetin 
ğımız zeval bulmasm .. Tahiakale. Efendi de unutulmamış, kendisini turalar, gümüş leğen ve ibrikler içinde kahvehanenin peykelerini 
deki Saraç Ali kahvehanesine nL bırakıp kaçan gözde çubuktarı ta- gön<lermişlredıi. çepçevre doldurmuşlar.kendilerine lbir esnaf imtihanından sonra kah-

. ..... ··~ı ulu.ul., rafından bizzat yazılan b!r tezke. Kahve bazirganlan, İstanbulun şerbeıtler ikram olunmuştu. Kah.ve vecilik peşteınalı kuşatılacaktı. 
~-------.....:.-==~~-=.::=..;:;::..:....~;;::.:::.::.....::.;,;;__:;.::.::.:.::....ı__::=~~.:.::.::.::.._~~~.....:ı~_..,,.l!::l-lh,ı;ı.wrni.D...J1w:i.aııl..b~~lllria~k~~o~c~u~kj-l_~---~_:._~~(~A~r~k~a~u~v~ar~)~---------J 
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[Memleket Ba b erleri] ~~~~,0Pom~·Cnm~·A§:::§·:~."' ~U~S~U~F Kandırada Bartında amele için Egede N 
Bir ana çocuğunu Çekirge mücadelesine 

kurtarırken Sakarya bir dispanser açılıyor hararetle devam Çamsakızı güreşçi 
sularında canverdi ediliyor Mümin pehlivan Yusufa mütemadiyen oyunlar 

yapıyor, onu kıvır kıvır kıvrandırıyordu İzmit {Hususi) - Kıındıramn 
Koyunağıh köyünde çok hazin bir 
facia olmuş ve genç bir kadın yav 
w.sunu kurtarmak ü~ere atıldığı 
Sakarya nehrinde bogulmuştur. 

Yaptığım tetki1dere gÖı e hadi11c 
§öyle olmuştur: 

Koyunağılı köyünd-c 2 6 yaıında 
Osman k.ızı Rahime adında genç 
bir anne oama,.- wkamak üzere 
Sak.arya ltenanna gehnişt.İT. Kadın, 
Jşlcrile meNul bulundtıiu bir esna
l;İa 8 yatında /bulunan oğlunun fey. 
yadını ve nehir içinde çııpındığmı 
duyarak deli gibi ohnuş ve b;r lah
za tereddüd etmeden kendini neh
re atmıştır. Rahime yüzmek bilme
(liğinden sular araaı.ndp bir hayii 
µıücadele etmiş, yavrusun•J kurtar
snış. onun ıkı ayağı arasına girerek 
sıılann üstüne çt:karmıt ve fakat 
tıikati kesilen genç kadın daha faz
la mukavemet edeıntycrek boğvlup 
g{tmiştir. 

Vak'a yerine Kandıra müddei • 
umumisile hükUnıet tabıbi giderek 
tahkikata el ltoysnuşlar ve ce.ted:in 
g6mülmeeine izin vermişlerdir. Bu 
bıızin facia bithasea kadııılar arasın.. 
Cla derin bjy Pztırab doğurmu~tuT. 
Koyunağılı köyünün içinde biiyiik 
ve tarifsiz bir matem vardır. Anne 
l.afbinin bu rikkat ve ı~fköti kar -
şışında duyulan aanı çok. büyük -
tUr. Köyde Raıfıime ~~n c~naze 
merasimi y:apılmıt ve t.J-utu çiçek
lerle aüsle1tmiftir. 

Samsun valisi vazifeye 
başladı 

Samsun, {Hususi) Uzun 
l:lamandır münhal bulunan teMimiz 
valiliğine tayin edilmq olan Dahili
ye Müstep.rı Etem Aylıcud, dün An
karadan ,dırimize gelmif ve is -
tasyonda Tüm Komutan~ Vali m~ 
avını, vilayet maf,ııet momurları, 
Halk Partisi baş.klU)I ve eık.anı, Be
lediye ve Hallc.evl'Cri reıislerile de -
vair müdira.nı ve halk tarafından 
karşılarun;ııtır. Valim.iz bugün ye· 
ni vazifeaine haşlaın}ftır. 

Gemlikte Halkevinin 
faaliyeti 

Gemlik (Hususi) - HaHcevi • 
mizin bu yıl bütün kolları faaliyeti 
azami derecede artırmış bulunmak
tadır. B»ha a temsil kolunun M>n 
zamanlarda gösterdiği büyük çalıt
mnlar ve muvaffak.iyctlt' verdiği 
temsiller gözden kaçmıyacak bir 
dunım arzetmekteir. 

Sıhhat Vekaleti bundan başka civardaki 
nahiyelerde de birer küçük dispanser açacak 

İzmir, (Hususi} - Vila,fet z.l. 
raat müdürlüğü, çeki~e çıkan yer-
lerde mücadeleye ehemmiyetle de- Bir gün, Köprüden geçerken, Fi- hasımları MollılY ·' kızdıklan zama'1 
vam etmektedir. Bayındırın Bur - libeli ile Adalıyı Eminönüne doğru şöyle söylerlerdı: 

!Bartın (Hususi) - Aldığımız günü öğleden sonra Maarif meınu- gaz, Derebaşı köylerinde 120, Kar gider görs!_ü. Selamlnştıb.r. Hoıı _ Ulan Molla; ke§ke düzgün 
malumata göre, Kömür Sağlık teş ru Hilmi Erdemin reisliğinde b 'r şıyakada Örnek köyünde 6, San - beşten sonra; Hoca lafı yerine ge- olsaydı bu kolun senini. 
kilMı .tarafından kazamızda 15 ya- toplantı yaparak kaza maarifi hak caklı köyünde 50, Menemende 850, tirip şunları şöyledi: Derlerdi. Molla, a}tni nmanda 
taldı bir dispanser açılmasına İk- kında görüşmeler yapmışlardır. Tirede 1 dekar arazi ilaçlano.nık _ lstanbula geldik işte!. Hepi- siyah top sakallı idi. 
tlsad Vekaletince emir verilmiştir. Ertesi gün de devam eden toplan- çekirgeden temizlenı:n4tir. niz de buradasınıı:, kısmet olursı.t Uza~mıyalım; Yusufla idman 

tlda dı'lek ve kararla .. tesbit edil- Menemende Harmandalı köyün- kar .. ı)a,.ırız birbirimizi ustalar l güreş;ine tutuşan Mollaya, herkes Bu iş için elverişli bina bulunun.. • · _ _ı • 2 t 00 y " ı 
d h 1 1 kt miş, sene sonu kayıd işleri tanzım de 250, Telekler kÖyÜnoe · Filibeli cevab vermiıti: hayran, hayran bakıyordu. Mola, 

ca dispanser er a açı aca ır. ı lmrriir. Ayvacı! köyünde 300, K.,rşıyaka • _ Ahi Molla. bilmezsin halimi, Yusufa nazaran küçük olan gövde-
Her ~y hazırdır. Dispanserin lbir "l• da Örnek köyünde 27, Sancaklı kolum ağrıyor. Bu bana, Al.içonun aile, hasmını. ikide bir bastırıyor, 
doktor, bir eczacı, beş sıhhat me- Hidft'eUez nq'eli geçtı köyünde de 50 dekar arazı dahi - yadigarıdır. Hani Kırkpınarda ka- nefes almıyn meydan vermeden bir 
muru ve ayrıca aşçı, hademe ve- 6 Mayıs Sah günü Hıdırellezdi. !inde yeniden çekirge çıktığt bil - burga kemığiıni kırmıştı. O vakit, oyundan diğer oyuna geçiyordu. 
sairesi vardır ve tam kadroludur. Bartının her yıl, derede bir bahar dirilmiş, bunların da unhası için ter kolumu da sakatladı Seninle bir gü. Molla, Yusuflı:ı böyle bir saat 
İş mükellefiyeti tabibi Dr. Kemal bayramı olarak kutladığı Hıdırel- ~~?.~.t •• ~~~~.1?:!~.t!:: .............................. reş yapmak isterim. İnşallah, Ra - kadar idmnn güreşi ytıptı , Harema.. 
Yula, p.mdilik bu teşkilatın da lez, ibu yıl Salıya. yani, kasabanın mide güreşiriz. ğaları hocaya bayılmışlardı. Yusuf 
dek.torudttr ve yeni bir doktor ta.. puarına rastladığından zaten hava ( Küçük haberler ) Adalı da, Filibeliyi teyid edet gibi bir adamı istediği gibi oradan; 

. . tarzda: oraya savuruyordu. 
yin ediln.ceye kadar •bu vazifeye da yağmurlu bulpunduğ~~d-~nd P~~a *Gördes ile Sındırgı arHında _ Moll>.tm; Filibeü olmazsa ben Yusuf; Mollanın idman güreşin. 
de !bakacaktır. ra bırakılmıştır .. azar gunu e og- yol mükelleflerince ypl yapılmasına de varım!.. den huylandı. Ve onu, Herg~leci 

Üzülmez, Gelik, K•limli, Ereğli, leye kadar hava S>S~i ve bul~tlu ol- faaliyetle devam ed\lmektedir. Bir Diyerek, hocayı lafsız bırakma- İbrahim pehlivandan bile tehlikeli 
Devrek ve Çaycumada da böyle masma rağmen, bırçok kımseler ay zarfnda Cöıdes kazasına oto- mıılardı. Hakikaten Filiheli Kara buldu. Hatta, bu idmlın güreşinden 
birer dispanser açılacağı öğreniL. ırmak 1'enarlarında ~raek yemiş- mobil ile gidileceği söylenmekte. Ahmedin kolu fena idi. Zavallı sonra; Molla ' ile ahbab oldu. 
~ir. ler motörler ve sandallarla ge • dir. Kaymakamımız Şahab Tarım Molla ile güre9 tutamadı. Yava,, Hatta, bir gün Erenköyünde gü-

Talebe kampl.ri :ıi~ti yapmışlardır. bu yol ile köy yollarının bir an ev- yavaş da sa~ kolu kurudu. Ve bir reş vardı. Yusuf Mollaya sordu: 
1 · b. b -1- d d · b" k ·k '- ld F- '- t Ad - Molla ·, Erenköyiı gürt-,sine ge-t t llr..n....a. __ ,_.._L, _ _!nd- ___ vel yapı ması içın ızzat a,_rın a en, ır emı a.a ı. 11'11.a : a-

stanbul lktedrisat müfettiş • ,,_ -'"ev_.. ...- ·-·-- h M ıı k l 1 ek .. "> , __ .__ buhmmak.ta ve çalıflllak.tadır. nın o a He bilahare ço zor u ec nusın 
lerinden :Mustafa Güneri, talebe Oaa1U11.r * Balıkesir ve Çanakkale vilA- ve iddiah güreşlerı old•. Hoca cevab verdi: 
kamplarını teftiş ~in Bartına gel Millet mekteblerinden bu sene }"etleri Halk Partisi Müfelliti Mümin Hocıı: lstanbula geldik- - E, kıemr.t olursa gidr:ceeim .• 
miş ve teftişten sonra, İstanbul mezun olan 376 erkek ve kadın Meb'us ve Doktor Mustafa Benikiıe ten sonra: 0 da, diğer pehlivanlar Yusuf, hocanın bu mukabelesi 
dönmüştür. vatandaşa vesikaları verilmiştir. Sındırgıya gelmiş ve Parti itleri- gibi Ihlamur sarayına düştü. O va- üzerine: 

iHastanemizin bir koğuşunda, Eii~ okulların imUha.nİ le alakadar olarak gitmiştir. kite kadar Koca Yusufla tanıflllı. - İkim.izde gidersek bizi güre~ 
B 1. L -'I k l d tirirler, vazg""', ya sen yalnız git lrn......uJaki o!V\rUklardafl hastalanan- Eğitmenli okullardan 3 sınıfı * artın ma rye tan.ıu ontro- yor ar ı. - .... 

_...o/" "3-- ı F .L M fti ıc· •ı_ l d y ben gitmiyeyim, veyahud ben yalnız lar it-in bir revir ıar.lacaktır. olanların imtihanları Mayısın 14 örü eı.ni ancr, te J ve tet a. Bir gün Ih amur sarayın a u -
·~ -ır· B el . . fi d gideyim. 
~---ler a.--1--...11 dünd" apılmı..+ır Dört Dliin _.,.,el için arUna g nuıtır. au a, MoJlayı i man güreşine tef- D d ' M il k b l . 
~ ~ de lbie. y · d ır• · • ı · hanl':-rl y"'a"p"ıl * Alı:.aaray Kızılayı menfaatine vik ettiler, Başpehlivanların merakı e 1• 0 a mu a e" ettı: 

Köy ö«retmenlerile gezioi. haş.. rmcı evre •m ı ... - bu h f · · d b" ·· M il .. . .. L • ç·· k'· - iyi amma: nasıl olur, halk iki i d k .hıı.i.,,.. a ta ıçın e ır musamcre ve- o anın gureşını gorrnea.ti. un u; mizinde fırtanbuldd olduğunu bili-
öğretmen-_:=: .. ;::::::l:e:r:; :1:9::M:a:y:ıs::::P:a:zart:::es:::mış::::v:e:::em::::esı::::;:;'il":ır::.::::::' rilmit ve bu müsamereden Kızılaya birçoğu Mollanın gürepni bilmiyor- b. b'. d k d 1 ") 

100 üra raddesiade bir yardım du. yor, ır ınn en açtı emez er mı 

r Y dd 19 M b l · d 'l ·ti. Yusuf, hocanın bu sözleri üzerİ-

ur a ayls ayraml tenun e ı mıt r.. , .. . .... MoHa: ancak yetmit beş nihayet ne: 
*Trakya Umumı Mufettiıılıgı seksen okkalık bir pehlivandı. La- Eh .. 1 · b b d h" · M •f M'" . F ki Erd M r - . oy e ıse, era er a 1 gL 

aM.. ~Zrı ~-~·d· ~kk a 
1 

kin fevkaladf e usta; seri, tetik bir deraek güreşi oynaş tutarız. 

l 
,yEedi u~vıntd·teyneFak~ ıErn d a~ ~rCJÇi idi. ri, çekmccd= bir göğsü Demiıti. Hoca, Yusufun bu sö 

meye ge ı er. a ır cm yenı vardı Kalçaları pençeleri çok kuv- .. ._ 1 k 
l k · O k l · · ' · zune a.aç arım çatara : 

yapı.?1d ta oıan . rt~ ol' u ~atı7 vetli idi. Hele, güreıteki meharet - Olur mu? Bel Yusuf! Ben, 
nı goz en geçırmıf, a ıye u9avı ve sürati herkesi hayretlere düşü. oynaı güreş tutmsm. 
ri de ban teltiılerde bulunmuşlar- recek derecede idi. Di:ı(erek, Yusufun lakırdılarım 
dır. Zaten; Koca Yusufla müteaddid ağzında bırakmışu. 

*Sivas Ticaret ve Sanayi Odası güreşler yapan ve her defasında Yusufun, bu konuşmalaıına şahid 
bakırcıların ihtiyaçları olan da YUMJfu müşkül mevltie sokan iki olanlar var, Buınlardan bfriai, Koca 
bakır levhaları Etibanktan temin pehlivan vardı. Bunlardan biri ci- Muraddır. Koca Murad, Yusufun 
etmek üzere İcab eden teşebbü9le- han pehlivanı Kara Ahmedin usta- Hocadan ~ek;ndiğini söylerdi. Hat-

~DL, · re geçmittir. sı Hergeleci İbrahim pehlivanla, ta, bir gün demiş ki: 
* Sivas Ticaret Oda~ı yaptığı Molla Mümin idi. - Bu Molla ile güreş yapn•;lc 

tetkiklere nazaran vilayet otomobil, Hergeleci İbrahim pehlivan da tehlikelidir. insanı bir yerinden lla.. 
kamyan, molosiklet gibi nakil vası- tıpkı Molla okkasında ve çapında talar bu adam ... 
talannın ihtiyacı olan miktarı tesbit fakat; güreşin üstadı idi. Fakat; h.ıdımağaları, beylet, pa-

e~ ve Ticaret Vekaletine bildiT- Yusuf; Adalıyı birkaç defa hata- §alar durur mu? Bir gün, Ramıde 
mişti fstanbulda baılayan otomobil d yapılan güreşte Yusufla Mollayı ladığı halde, ne Mollayı ve ne e 
li.stiği tevziatından vilayetimiz his- Hergeleciyi yenememişti. tutuşturdular. Bu güreşte, meşhur 
sesinin de bugünlerde gönd.eıjlece.. Niço da vardı. 
ği beklenmektedir. itte: Yusufı.ın, Ihlamur sarayında İşte; bu glİrcş Mollanın son gü-

idman yaptığı Mürrun böyle bir peh 
* Zara kazasının merkezine ha;;. reşi oldu. 

" livandı. lı Engöre, Halhan, Kangam köyleri Aliço, Mollcmın güreşine bayı -
Bir ay için ikı temsil veN"n Hal. 

lcevi gC>t,teri kolu 1 P Mayıs Gençlik "' 
Bayramı münasebetile de 3 temeil 

Hele; babasının çolaktan pehll. 
k<>yunlarındaki Riıtomatoz hasta- van olur mu diye eğlendiği kolu- hrdı. Güreşi bırakmı~. altmış beşlilt 
lıgv ı söndürülmüştür. hli I bir ihtiyar olduğ:ı halde, ikide bir nun, bütün pe 'van arca ve hasım. 

* Şarkışla ve Yıldı.,elı' kazala- hl k ki arkadaşlarına söylenirmiş: .. larınca bir te i e tef 'l ettiğini 
vermiştir. Temsillere hinl,.rce halk 
~rak etmiş, g~nçlMm muvaffalci
yeti takdir edılmittir. 

Bu defalU tmsilde, ııSancağın Şe 
refin ve ayrıca «Cesaret rekorun ad 
lı komedi göste.ilmiş ve gençler tara 1 
hodan milli, vatani Pirler inşad 
edilmiştir. 

aSon Poeta.• mn tefrikaa: 6!5 

'ı' urdun her tarafltlda olduğu gibibi Manisa ve Ak.hisarda da 19 
Mayıs bayramı coıkun bir ,ekilcle kutlulanmı.ştır. Re&iınler bayram
dan intıbalardır. 

YAZAN : EK.REM RESlD 
- Dur ... Sen dur!... Seninle 1 - Sana lafım yok ... Bı.ına var ... j keti kendi.':tini cidden son derece 

görülecek hesabımız var... Sana dedi. mütehassis etmi~ti. Hayır, hayır, 
Yıldıza .göz ~oymanın ne demek - O deme:k ben demektir ... Temel yek nazarada zannedildiği 
olduğunu anlatacağım ... Seni yi - Haydi... Demin bir şeyler söylü - kadar fena bir adam '.!eğildi, bila
yeceğim, anladın mı, yiyeceğim ... yordun, tekr:ır et bakalım... kis insani hisler beslediği muhak-

- Ne dedin? . .. Ne dedin?... Kara Aslanın kollan düştü, kaktı, hatta denilebilirdi ki Temel 
Bu ses! ... Temelin sesi! ... Ne yumrukları açıldı, omuzlar kalktı. emsaline nadir tesadüf e -

güzel ses: ne tatlı ses! ... Ne hayat başı omuzlarının arasına girdi. Suç dilen bir dosttu. İyi bir 
verici ses!... üzerinde yakalanm~ haylaz ve doot, tam bir dost, fevka.. 

- Ne dedin? ... Ne dedin?... korkak bir çocuk gibi: IUdc bir dost! ... Bun~ Temele şük 
Kara A:;lan Temelin ansızın zu_ - Ne bileyim ben... Haberim ranlarile birlikte söylemesi lazım-

hur etmesi karşısında şaşırdı, kal- yoktu ... Bir şey sö~edik ca - dı. Söyledi. Fakat Temel hiçbir 
dı. Temel birkaç adım daha attı. nım... teşekkür, hiçbir minnet tezahürü 
Şimdı Şetrvanın ta yanında, Kara Deyip uzaklaşıyor. Şelvan da kabul etmedi. 
Aslanla da bul'Un buruna. Temele şükran ve minnet dolu na.. - Yeter, çok söylE>nme! .. Kafa 

- Baksana banal ... Kara As _ zarlarla bakarak dua ediyor: şişiriyorsun-.. Ne var, ne oldu, ne 
kın m:sın nesin? ... Bana . . . Bize - Hay Allah razı olsun! .. Al- yaptık? ... Benim yapmış olduğu. 
Oflu Temel reis derler... Temel lah eksik etmesin!.. mu kim olsa yapar. Sen yapmaz 
reis denizde kaptan, karada aslan- Fakat Temel, snbırsızlıkla: mısın? .. 
dır. Ne biçim aslan olduğumuzu - Sus be!.. Yenicami dilenciei - Evet ... Tabii! ... 
bilmek i:stiyorsan sıva kollan!. .. mi oldun?.. Seni mi dinliyece- Hayır! .. Yapmazdı •.. Bunu Şet.-

Kara Aı:;lan bir iki adını geri ğiz!... van pek.ala biliyordu ... Hayır yap 
gidıyor. Temelle bu derece yakın Diye haykırıyor. mazdı çü™'ü Wşten kakıştan. dö-
otmak işine gelmiyor. Geriye attı.- Temelin bu bM.fi.il müdahalesi vüşten, boğu~ çok korkardı. 
tı bu iki adım mühim bir rıc'atten Hava - Cıvanın raıbıtalarınm ne Demek ol\.lyordu ki Tem.el ken~ 
başka bir şey değildir... Mshcu- derece k.avvetli olduğunu Şetva - sinden çok fedakar, asil bir dost
biyet dolu bir sesle: na gösterm(Jti. Temel.in bu hare. tu. MelpomE:ni ıç:eri girdi Bu sa-

nnda halk okum!l odaaı ve Cümhu- yazarsam hiç şaşmayınız?• - Ah, ne olurdu. Şu Molla, gü. 
rıy. et Halk Partıai tarafından at ya- H 1 I reştiğim zaman:ı tesadüf eden hir ocanın, Ç-'nge gibi o an sağ 
rışları tertib ed.ilmiş, ,imdiden icab kolu cidden tehlikelı idi. Şak lcün- pehlivan olaaydı da: Şu herifle 
eden hazırlıklara g~ı·tmı'-+ı·r. d . . d'iv• hl I zevkle doya, doya, kana, kana bir 

-y ~· esıru geçır ıgı pe ivanı bu çenge 

* 
Gemüic Halkevı·mız· de bir ke- k 1 'l h k'- k d' güreıı yapsaydım. 

o u 1 e mu a a.a yener 1• Hakikaten: Mollanın güre,i zevk 
man ve mandolin kursu açılmıştır. Bu kol ~ak kündesi için biçilmiş li idi. 
Ely-evm kurslara 20 genç iştirak et.. kaftandı. Bu oyuna düşen hasmın Molla Ramı·de 
mi!! bulunmaktadır. k 1 • kA k H • Ne ise, Yusufla, . urtu masına ım an yo tu. atta; kapıştılar. 

yede Şetvan kt:ndi nazarında düŞ
mü.ş olduğu müşkül vaz~yetten kur 
tuldu. Lehine olarak şunu kaydet
mek lfızırn.dır ki o akşam Şetvan 
Melpomenil~ Temelin taşkınlık -
!arına. münasebetsizlıklerine ku
lak tırmalayıcı sözlerine, yüz kı
zattıcı hareketlerine zerre kadar 
itiraz etmedL 

* -6-
Hiç şüphesi?. Apustol bir şehrin 

merakını uyandırmak için Iazım
gelen dehaya ll'lllikti. Cambazha
nenin yeniden açılması adi bir ha
diseden ı.barot olduğu halde bunu 
Apustol mühim bir vakıa gibi gös
termeğc muvaffak olmuştu. Gün
lerce, haftalarca evvel ilanlar her 
sokakta duvarlara mebzulen ya
pıştınlmıştı. Bu ilanların tertibi 
rengi. şekli nazarı dikkati celbet
memesi mümkün değildi. Gazete
de ilan, sokaklarda ilun, duvarlar
da alan, evlerde ilan, telefonda 
ilin. radyoda ilan, Hava - Civa 
hakkında gazetelerde, ırıccmualar
da fıkralar, havadisler, röportaj
lar, mülakatlar, herşey, herşey 
yapllmıştı. 

Herhangi sınıftan, meslek.ten. 
tabakadan, dinden, mezhepden O

lursa olsun, her İstanbul sakini 
Hava - Cıva'nm ismini öğrenmiJ
ti. Bazan bir banka müdürünün 
masası üzerindeki müteaddid tele
fonlan.n biri acı acı çalar mühim 

bir mesele hakkında yapılmakta Mümin Hocayı, lstanbulda her
olan görüşmeleri ınkıtaa uğratır- kes yeni tanıdığı halde her nedense 
dı. Müdür sinirlenerek tclefanu sevmiııti. Rami güreııinde de herkt-s 

Molla tarafını tutuyoıdu. 
k~lağına götürdüğünde meçhul Hoca; ağırbM. hasmına kat'iyen 
hır ses: bainlik etmiyen, tam bir sporcu ru-

-:--. Yakınd~ A~ustol cambazha- hu taşıyan pehlivandı. 
nesının temsıllerı b~lıyor, yerle· Yusuf: zoru görürse, veyahud 
rinizi tutturmayı unutmayın... hasmını yenemezse; helin güreşirdi. 

Der, kayıplara karışırdı. Bilhassa; boyundurukla boğıırdı. 
Molla, dalmadıkça, boyunduruk 

Taksileroe, tramvaylarda Ha - çekmez, kemanede iken hasmın 
va - Cıva'nm guya untıı~ulmuş ve- mideaini, barsaklarını sıkıp ovala-
ya düşürülmüş resimleri bulunur. mazdı. (Ark&11 var) 

du. Üç .gün İstanbul semaları üze
rinde ceveifm eden bir tayyare 
yüz ıbinlerce, milyonlarca el ilanı lstanbul borsası 
atmış, .geceleri ışıldayan buhar - 31/S/lS4ıl ı.çılış _ kapaaLf fi::ı.tlan 
dan hadlerle göğün k<ıranlığı üze-
rine Hava - Cıvanın ismini yaz • ÇEKLER 

m~tı. Açılış günü yaklaştıkça bu Açılıf n lt.'\panış 

5.22 
132.20 

Han seferberliği daha had bir Londra ı steriin 
devreye girmişti. Hava - Cıva'nm Rew.Yort ıoo Dola.r 
bahsi geçmiyen bir tek ev, Hava- Cen•n• ıoo isv;ç. l'r. 3ıU725 

Atina lCO brahml 0.993 
Cıva'nm ismini duymıyan bir tek Madrid 100 Peçei.a 12 89 
ferd kalmamıştı. Bu nisbette de Yotobama 100 Yen Sl.0175 

müşteriler akın ediyorlardı. Gi- Stokholm 100 i.neo n. 30.98 
Alıtın 26.75 

şeler açılır açılmaı on günlük tem 24 lyar külçe aituı S33 

sil için yerlerin kaffesi kapışılmış • ..-------------
tı. F.abanı ve Tabvillt 

Gişelere para yağdıkça Apus
rolun tebessümü geru.şliyor, tebes
sümü genişledikçe ilinatın şidde
ti artıyard.u. 

(Arkua var) 

Anadolu Dem.iryOlu ı. 2 
İ8t"anbul Rıhtıım Şd'k.et.. 
Tahlil 

43.25 

U.46 



1 Haziran =======================ı:===-==-==-===================~S~O~N~P~O~S~T~A~-======================~~~~----~~~~~-~~ -
Askeri vaziyet • 

iktisadi tetkikler Türkçeyi tahrib 
eden yabancı 

kelimeler 

Yeni vergiler ·tatbik 
sabasına girdi 

(Baftarah 1 inci sayfada) 
vela d;niz sularının İneiliz donan - -
rnası tarafından tahliyesini temiu e. (Baftaı'ah 2 nci sayfada) 1 Jstihsal malları idhalat kıymefini 
deı;ek olan hava faaliyetinin neti - n~ alet ve cihazlarda ise hissedilir mutaleaya geçecek ol.ırsak burada 
ıcdenmesini beklediler. Hava :ta ... bir ~ k.!'ydedi~mi:tir. Gıda mad her grupta, geniş mikyasta' bir ~ -
arruzlarile lüzumundan fazla hasa- delen J~!a~, bir sene önceki nezzülün valci olduğu derhal güze 

(tluıarafı 1 baei 197fa4a> (~ 1 inci aayfeda) bu fJ.attan aşağı olanların paketi- ra uğrıyan İngiliz donanması Girid 4.392 hın liradan 1.11 O bin lir~ çarpar. Filhakika 1940 senesi zar-
ne yapacağız?> ..J--.:.. ve d"""'i-rvolları. pos .. ~. t"l- 20 ->c: ı eni la d L'1 w b l 'a· kl 3 282 b' l' d f d b u=sı • .u ~·-.1 ""' ... ne paı·a, ...., gram ık ıye ve su rın an çeıuımege aı ayınca, !.! r ~- .: .. ın ıraya üşmüştür. ın a alır ve halitası o/c;83, kara 

Diye sordu. Şimdiy kadar bir- graf, elektrik ve diğer daireleri tönbeki paked~rine 60 para, 15-25 Oni1ci adada bulunan halyan kuv- Bu ~uşulduk 1.001 hin lira noban- nakiJ vasıtaları% 77, demir ve ç~ 
çok m~neıvverleri":i'lin üstün~e :- alakadar eden hükümlerini bu ma- santilitrelik rakı. kanyak, konyak vetl.erind_~ ~eyahud iene adalara ~ ~ !Clt~ ve mamul&tı itha- lik o/o 70 ve nihayet her türlü ma • 
hemmıyetle durdugu bu kültur kamlara tebliğ etmiştir ve Jiltörlenn b~her- şiştsine 5 ku- y~nı getırilllllf olan kuvn~ler~en linde~ ~tevelli.~ ·~ o~up lt_ahve ve kine ithalatı kıymeti de o/o 55 niL 
ve memleket meselesi, bu defa ~nıııle ~ tab,' ad.del r ruş, 35 ve 50 sa"ltilttrehkkre 8 k:..ı- hır kısmıııı ada~ ıark sahi11enne ça?' . ıthalınde cu.z ı bır tesır göster betinde sukut etmiştir. 
memleke~in :rı yij.k.s~~ küTSümin- Defterdarlık diğe-rı m taraf;an ruş. 50 santilıtreden -yukan olan- çık.armışl~r ve .?~ auret\e gaıbden mıftjr. (Arkası var) 
den ve bır mıllet vekılı tara:fından muamele ver~!slne tabi tutulan lara 12 kuruş, şampanva ve viski- ş~rka. d.ogru, butun ada sahas~n~a: 19 3 9 ve 1940 senelerindeki ithalalımız 
tekrar tueknmi~. bulunuyor~ şekerleme, bonbon, kaxemela ve . beh . '15 -k kı Bntanya ve Yunan lcuvvet.rnru 

Bazı ko_ zrrıo. po_ııt .kale_ mle.r. ın '(l{.e emsali "'bi sek'!l'cien memleket IıJn er şışes ~-? . uruş. şa • bir de bu taraftan tehdid etmi'iler. 

k 1 b h T k di 
o- ~ r&blann beher lıtresıne 2 kuruş. dir. Bütün bu harekat, tabiatile 

.ozmo_po_ ı.t. ı.r. zı nıyetı_~ ur_ . - içinde, ilana! edılen maddelerle, 
1 ks 

1.. dı- li Elektrik, hanga'Zİ adada bir müdafaa merkezinin ve 
ıne ~ uz. •açu' gı. • gız ee kepek. yerli ;.nabsullerden ist;h:::al kt - b kel 1 1 d 2 - Elekt~it ve havagazi ıstjh- bir harb cephesinin teşekkülüne ma 
s~ A ugu ' u ıme er ısanmıız a edilmekte olan zeytinya~ı, susam lak resmine yüzd~ 50 nisbetıncle ni olduğundan garb ucundan kuv-
hala .. Ya.~~ac~k-mı? yağı, bezir va;aır yağların mevcud zam, buna göre; elektrik kilova- v~~ni artırarak gelen Alman taz -

K~ltürü.m~~un en esash ın:se : stoklarını tes~ı~ başlamıştır. Bu tına 1 kuruş. hava.gazmin beher yilU h:~ısında hasım taıafı niha -
lelerinden bın olan bu hM·seyı, maddelerle ellerinde istihlak t d ıl b k lm metre mikalbma 20 para zaın.. ye ag maya me<: ur a ııtır. 
bu h~a kom~şn:ı8ya salahiyet- vergisine tabi tutulan çimento ve * 
tar muın~vverlerımız ~ınd~ aç- istihlak vergıleri artırılan sun'i (~~ek~rık V<! hava6azi saatle:r~ Almanlar, ada üzerine havadan 
bğımız bır_ ank~tle b1r netıceye ipek ve sun'i ~pek ipliğ!, kahve, 10.k.gut n +~~e ?kuna~ak ~akıl_~n inmeğe aym yirmisinde bMladılar. 
bağlamak istedık. Ald~ğımız ce - çay stokları bulunan kimseler ya- mı ar • ıt oıunacax ve u mli{- Te,eblbüeün üçüncü günii Malcme-
va;blan nep"e devam edı~ruz: rmdan itiharen iir; gün zarfında tardan sonraki kısım zanırna tabi ye tamamen hakim olmuşlar, Kan. 

M harr
• tutulacaktır.) diye'yi tehdi.dlerinin altına almış • 

U ır V8 romaRCI maliye varidat şubeler;ne birer 3 - Kibrit kutularına ıo para. lar, Resmo'}u tazyi.lca başlamışlar, 
• • beyanname ile ticarethane, mağa- _ı d 1 Peyaım Safa ne dıyor? za, fabrika. imalathane. ambar, Mektubt. oör üncü günü de ngi!rı filosunun 

4 - Acil ~ktublarla kartpos _ müclahalelerine nihaye::. verdirecek 
lııfuharrll'· ve romancı p · depo veya acenta ve kl)mnyor:.cu- bir hava hakimiyeti t~is etm · t eyamı lan nezdinde nı~vcud st,:>kların tallar, kıymetJ>iz ticaret eşyası, va- . . . . • _ ış .eT-

Safa diyor ki· d 1 ... ...a..1: tta b. 'L taahh- d di Bu hava hakimıyet, uzenne 
· cı·......, ve mı'ktarlar.· nı bı·ı~;rece'Ller- e ı ~ga !T AUruş n - '- ı • ...., u .1\ r kıtubl d b" k ) . d li ağır ma.ızeme erini de adaya yolla-

·- Türkçede bulunan yabancı dir. u -~dlü arka blır -l uı:1~· ~~-:_ maya muv.ıffak olduktan sonra, ge-
ltelimeler dört kısma ayrılabilir: Ha.asi müllôrat am~İ taCl'I~:U me tu alua ·k: Aw-us, çen dört gün, adadaki İngiliz_ Yu • 

Madde grupları 

Yü.a, kıl ve iplikleri 
Yüın ve kıl mensucat 
Pa.nıu.k ipli~i 
Pamuk meNucat 
Kete!l., kendir vesair neba
ti maddelerden mamul 
mensucat 
Şeker ve maınulal.ı. 
Ka-h'le, kakao, çay 
Deriler 
Lasti·k, kauçuk ve mamulli.l-1 
Ağaç, kömür, kereste ve 
ağaç mamulatı 
Kıl.ğı-:1 ve tatbikatı 
'.I'a§lar, topraklar n ma • 
mı:ıli;;ı 

Çamla.r 
Boyalar 

Miltd.an 

1.067.543 
105.542 
8:i6.026 

3.586.695 

2.101.32Q 
li.616.271 
ti.963.174. 
.:l.aH.3'97 
1.027.300 

50.006.215 
14.162.934 

R.288. 
8.061.853 

6.204.324 
2.559.214 

1940 

kilo 
> 
:t 

> 

> 

> 
> 

> 
ton) 
kilo} 

> 
> 

1939 
Kıymet Mikdar Kıymet 

Bin lir:ı Bin lira 
1.4.74 2.&25.599 3.465 

539 250'.61* 1.07'1 
ı.2:la 4.249 94.3 3!>50 
5.337 8 722.201 12.572 

'15~ 3.4.00.598 1.0~ 
964 27.390.653 1.965 
2.318 7.222.034 2.432 

l.4.18 7.638.427 2.9'l(i 
1.081 l 874.130 2.043 

'l.496 49:l9UU Z.163 
3.737 25.500.949 3.250 

94.0 
90.859 

15.ll5.l'l7 (219-4 

1.57-1 6.362.130 l.+t6 

J.845 
4.59~.0:?7 

1.724 
1. - Istıhl.a~ar, 2. - Her lisan. Keza hususi müskirat amı!leri dahılı telgraflard:ı 50 kuruşa ka - nan kuvvetlerinin dağtılmıuıına ki. 

da müşterek -vagon- giı'bi kelime- ile tütün ve ınüsk~rat bayılerı a- dar olanlardan 5 kunış. fazlasın - fayet etmiştİı'. Mahrn.kat., züyutu :madeniye 
ler, 3. - Türkçesi o1mıyan kel:i- centa ve kom:.syonculat yarınıian dan 10 kuruş, 1000 kuruştan 2~ Bu harekat esnasında. en mühim 
meler, 4. - Türkçesi olanlar. fübaren '.lç glin zarhnda 31 Mayıs ye kadar olanlara 15 ve 250 dtn rolü geoe tayyare oynad:.. Bir çok 

F.csamı kimyeviye ve tıbbıye 

Şibih ltaleviyat 

6.607 ton) 
151.653.093 kilo) 

12.106 M. 3l 
10.:>J3 

:uoo 

38.518 
187.161.722 (5.983 

20.511 
(2.8'12 

Alan ~ariyc ve fenniye, 

( :3.498.543 
543.239 

kilo) 
a.343 

2~.054.531 

994.121 2.504 
iBen 16tılahların, bütün .garb tarihinıcie elledncie mvecud her fazla olanlara da 2() kuruş. posta hallerde ötedenberi tayyarelerin, 

memleketlerinde olduğu gibi la _ nev.i. s.ig~ra, tütün. rakı, kanyak, kutuları abone ücretine yüzde 5 topçu vazifesini ifa ettiklerini ve bu 
tıinceden ve Yun:mcadan alınmaS'l- likör, jampanya. vıski, cin, votı~a zam yapılacaktır. Bu zamlardan ek ~şi baunld en ağır ~otçu dan daha «30.972 > 1.650 834.431: 

ft l..ı ~ • b ve =Tab1arla ki"-ritlerJı miktar!llı sik pul yapıştıranlardan ]ki misii ıyi yaptı _arını gör ~ · Mesel? ... ge- 11.882.550 • a.~16 28065.122 
na tara ar <> uugum içın u ya- ,.- v seneki b h h..:!.lb 

b
. be ·ı .. ı.. ·sa la 'da ceza alınacaktır. çe~ .. g~ cep ~ı m1.:. ".- e- Kara nakliye v"~ıtaları 5.899 aded) 1.3111 11.584 

ciha.zlaT ve ak.samı 
Makineler 

3.098 
19.958 

bancı kelimelere (hoş geldiniz ) ır yanname ı P. mnı r r 1 • lenn.de ısbhkamlara hucum ıçın Al- _, u 
derim. Her lisanda müşterek ya_ resine hlid.irec<!k!erdır. K-ıbrit in- Nakliyat man tayyareleri çok kuvvetli mü. Her ne'li d~mir ve çelik C ~·.~!·.~= k:O) 6 024 17:.:.~;ı 

(6.1!1'2 

20.14.6 
U96 

11.464 
hancı kelimeler, beynelmilel bir hisar ida:esile tuz ~~cı. ve ~tıc~- 5 - Nakliyat vergisinde 10 para- cl,aha~eler yaptı!~; g~en Cihan Bakır Te halitası l.013.570 • 895 8.068.817 
hayatiyete sahibdirler ve bunlara ları da ')llerhıoeki i rkıtk, çad~~ lık kesirler 20 paraya iblağ edHe- Haroındkeı_ 41 aantım.~t~elik_ to~lar- Diğer maddeler bymeti !J.223 
karşı yapılan mücadele hiçbir taşı ve i;uz mık.tan ha m. a ın- cektir. Kadıköy vapurları bfrinol la ya~ ıarı bazı muhım 1'len, bu 1Jmumi kıymet yekunlt l8.9ı3 JJl'.!C9 
yerde muzaffer olamaJY?ıştıT. ıMe- hisarlar idare-:; n~ birer beyanna- ki b·l€r 11 kur d defalu muharebede Alrran tayya • =::----------------....:.:::;. _____ .== , ı-....ı V · ,.,,... m

11
e
5
v k 1 ı kar 

1 
uaktş on para an rel .. Yi hirbir top mernı~·~nı'n temı'n 

seıa Fransızlar W~n - lit keli- m€ ver~ ~ull' ergı ve resu~- w-11_= çı 1 ac ır ---. T ..... Hikaye: Sahneye ilk çıkışım leri artırılan macidelerin m1kt,arını ' :-s- • . edemiyeceği bir ağırlıl..la gördüler. 
mesi yerine Voiture-lit kelimesini . 6 -:- ~racattan alı~acak resım Rakat, tayyare~ topçu vazifesini 
ikame etmcğe nafile yere uğraş- beyannamelerJ~ yanlış gösteren nı~betı yuzde 2 den yuzde 3 e çı- ifa edebileceğini asıl Lu Girid te -
mışlardır. Türkçesi olm1yan yaban veya müddeti z<u:f ında beyann~me karılmıştır. şebbüsünde gördük. · 
cı kelimelerin ktıllanıJmas1nda da venniyenlerden beş kat fazlasile 7 - Beyannameli kazanç mü - ı ' Ta~are sade topçu vaz.ifesini 

vergi alınacÜti!' k 11-11 · d ~·ı k k ) mutlak bir zaruret olduğunu kim e.ı..ııt: enne geçen sene yapılan egı, c;o mü emme bir nakliye 
Beyanname.e:r alakadarlarca 01. 5o ·f · · d B inkar eder? Mesela yerli malları- ıo zam yeniden bir misli artı. vazı eeJnı e görüyor. unu dn tay-

kontrol edildi'tterl sonr~ yem zam. lmı 1 el il c· 'd 1 rınıız arasında ampul yokıtur, fa.. rı ştır. radlı kazanç mükellef- yar_ er vasıtas e ın e yapı mı~ 
lar dolayısile sr ~k!arda hu&-ule ge- ı · · olan nakli tt l B k kat ıbu, bizi ampul kullanmaktan erme geçen yıl yapılan % 20 ye . y;ı an anıyoruz. u na -

menedemez. len farklar derhal sahiblerı tara - bir misli zam. liyat az bir ıey değildir. Her ne 
fmdan ödenec'2ktir. 8 _ Bina vergı'si' meskenl~rde kadar İngilizler, ilk verdikleri ha. 

Türkçesi olan yabancı kelim~- Zamdan İlltif9de7e kalkanlar b. . . . l a' . . : berlerde evvela 1500, aonra 7000 
l~rin kullanılması do.Oru olmadı - ına vergısının a tı a bırı, varıdat ı e. 00-0 'h 30000, 

:'.'> Diğer taraf .. dn alakadar makam ı ı d ·· t b' . . b . .. sıonra _,, ve nı ayet 
g~ ında da hen:miz itlifak ediyoruz. 0 an ar a u.ç .e ırı nıs. etı_nd.e mu- askerden bahsettilerse dt- bu rakam 

r lar yenı zamltt• do!ayısile herl.an- daf d 1 Yalnız, bize, öz türkçe oldukları aa verıgı~ı. zamme. ı mıştir. lar, herhangi bir hesab üzerine tes-
gi bir kimsenır. faziu k.ir tem.nıne 9 T !< k d iddia edilerek, bu "a.bancı kelime.. - eşvı. l sıınayı anunun an bit edilmiş şeyler değildir. ALna~ 

J kalkışmasına k.1t iyen imkan v~r- · ff d d .. ı d ı d lerden daha yabancı karşılıklar ısı a e e en muessese er en ah - ar, a aya iilc kırk sekiz saat zay -
memek üzere ıcah ed~n bütün tecL "da:f fı d teklif edföyıor. Bunların türkçe ol- nan mu aa vergisine % 50 zam n a külliyetli bir kuvvet ihraç et-
birleri alınışlarchr. Yenı zamlarla yapılm!itır. memiş olsalardı bu hareketi bu lr.a-

duklanna inanacağımız güne ka- alakadar bulun2-:ı maddelere yal 10 _ Telefonlarda abone üc _ dar kısa bir zamanda ~brmeJeri • 
dar bazı yabancı kelimeleri ter - nız bu zam nı.,betinde bir llave ya- reti yüzde 10 artırılmıştır. ~ ilk imkanlarını elde edemezler-
cihde de mazur görülmeliyiz. Ben- pılacak, fazla ı;atıa mal satılması- 11 ç dı Ad d "him b' l ....:ı· k 'ce yabancı kelime suiistimali, tü"rk - imentoya ton başına 200 tiJ. ·b· aı· a mu ır nll'uız uvve-

na müsamaha olunmıy:u.•aktır. kuruş kahveye kiloda 25 çaya 40 e ır ik.ıe Yunan ordusunun bazı 
çe karşılığı olanlara inhisar eder. Fiat müra'f.~bP. bü:r,ısu, emni - kuruş 'zam yapılmıştır ' .lusıınlan vardı. Gind dağlılarl.Dln 
Geri tarafı zaruridir. yet, belediye ve maliye t-hlatı · ve hatta kadınların bile para ..... t ·· --., 12 - Sim~ma ve tiyatro konser ı ,_ ,..u ıu-

Dünyanın bütün lisanların<la memurları bu hususta çok sıkı tef- 'L.' • ere urşı avcı ç.ıkbklarır.ı gene n-utletlerınden alınan resme 47n 10 giÜz kaynakla .. 1 d·-· ·· 
ycf>mıcı ke)ime vardır ve bir Usa. tiş ve kontrol~r.t yapac·aklar<lır. Ye rı soy en ıgıne gore 
nm safiyeti, iptidail~inden ,başka ni zamlaroan fazh menfaat temın zam yapılmıtır. adaya bidayette hafif silahlarla mü' 13 - Şekerden memleket için. cehhez olarak inen para•Ütçu··ıenn' 
h~ır --ye del~let etmez> etmek istiyen\~r mı· ıııA kor·unma d 1 h " 'V"" ~ · - e ima edilen maddelerle kepek ve emen onları tak.ih eden yardım 

Şair ve edebiyat muallimi kanunu hükli•nlerıne göre Şiddetle Ve yerli nebati yağlar % 10 JDUa- cı kuvvetlenn hiç 0Jmo.zsa adedce 
cezalandirllacaklardır. mele vergisine tabi tutulmuşlar _ lcıı~et1i bulunmalan v~ kendile-ri-

ır. . uu:wı o '""" cepaneyi, silahı ve Orhan Seyfi• ne dı"yor? Diğer tara~~ ıı~ şeker ve g1ikuz- d ne '"'- ~ ı 
dan alın3n istıh.&k vc•rgı:;,inin ar- 14 _ Sun~i ipek ıve sun'i ipek yıyeceği ~eri<len mütemadiyen ta. 

c'Karşılığı bulunan arbca ve tırılınasına datr olan kanun da dün ipliğinden alınacak istilılak vergi- ~yban vasıtalara mali1ı;: bulunmaları 
farsca kelimelerle, garb dillerin- neşrolunmuş ve mer'iyet mevk?·n~ ıea eder He d · • · sine % 10 zam yapılmıştır . · r ICY e nyazı emruye-
den, bil.hasa fransızcadan alman girmiştir. Şeker ve gli'!toz alım sa. Ka . • · ~.~ven Alman erUnıharbjyesi bu 
·kelimeler arasında hiçıbir ayrılık hm.ile meşgul olanlar ellerindeki ~. vergur 1fl ~ zamanlarda denizin tesadüfi 
bulurunamak gerektir. Öbür keli- stokların miktarmı yarın akşama Kazanç vergısıne yapılan zam- ve §upheli vasıtalarına tevdi ede _ 
meleri niçin dilimizden atıyor - kadar bir be?:mname ile muamele lar: mez. Şu halde, hareltet, her §eyden 
sak, bunları da aynı şekilde dili- ve istihlak vı. rgi1eri mcr.k.ezine: a -:-- Beyannameye tabi mükel- o~el . tayyare nakliye kuvvetine 
mize sokmamalıyız. Garb lisanla- bildireceklerdır leflerın, beyanname usulünü ter- guverulerek yapılmıştır. S. C . 
rmı ileri ve medeni dil addederek KH>ritin beher kutuımna yapı- cih etmiş olanların kazanç vergi- H tüırkçeyi bunlarla süslemekle, OS- lan 10 para zatl"mır. tai.hıkinı' ~e !erine geçen sene yapılmış olan alk ne dı•yor? 
manlıcayı yeniden ihya etmek ara. başlanmışur. K·hri~ier 100 paraya % 50 zam ıbir misli antırılm!i. ya- • 
sın<ia fark göremiyorum. satılmaktadır. ni yüzdıe yüze çıkarılmıştır. Bun- .. (~ ı inci sayfada) 

D 1 
_ .:ı ,_..:. ların 25 lira olan ruhsat tezkeresi duklerını· sordula .... , 1·,c;.te al _ 

il mese esi hakk1nua merhum Yeni v.,P zamaıan h ı "' T 

b
.'- • arç arı da 50 liraya il>lag" edil - dıklan cevablar.· 

Said Beyin şu kıt'&sı bence en Bugün:ien iti~aren tat '"' Oıtl · · ~ mıştır. e C ~al w • ... • 

aii-7-"'l bir düsturdur: nan yeni vern. i zamların! aşcıgıya b ,..0 oalunda Hı' "'-1 
-L c- ~ - Serbest meslek erbabının - .~ uıııcın • 

cArabca ~tiyen Ürbtıntı gitım, yazıyoruz: kazanç vergilerine geçen sene ya- mer. caddeıınde 41 numarada 
A~ i8tiyen lrana gitsı:n, 1 - ~ Stgarav1 muhtevi paket- pılmış olan % 50 zam oir misli ar- Sevım lotoğrafhanui sahibi 
Frengiler Firengi.Ttan.ı gitsin lerde 11 kuruş ve daha yukarı o- tırılroıştır. Bedri Coıkun: 
Ki, biz Türküz, bize Türkçe ge. lanların beher paketine bi rkurtı?, c - Müteahhidlerin, ecnebi •- Akşamları birkaç kadeh 

rekfi1'. =-=-====::ıı:z-=ı:=:ıı==ı===== nakliyat kumpanya ve acentala - parlatmak, ifrata gi.tmemek şartile 
Bımtt fehmetm'yen demektir.> kalar ibile tehlıike olmağa başla- nnın ve gayri menkul yaptırıp sat i~ki kullanmak bence mayub de-

Bunu fehmetmiyenin ne oldu - dı.> mağı meslek ittihaz edenlerin ver- ğıl, mel'guı'bdur. 
funu artık siz tayin edin.> Villyat köy bllrDSU şefi gilerine geçen sene yapılmış olan . Ben kendi hesabıma a:qamları 

Şair Yusuf Ziya'mn muharr·ır SalAhett"ın % 50 zam bir misli artırılm1ş ve bır otuz beşlik demlenirim. Bir zi-a. bunların dört lıra olan ruhsat ıte:ı- yafette, lbir eğlentide olsam. im _ 
fikirleri Demirkan keresi harçları 24 liraya çıkarıl - karu yok bundan başka tek bir ka-

- Dikle türkçeleşme cereyanı •- Lisanımızda mukabili bulu-
başladığı zaman, iddia ediyorduk: nan "birçok yabancı kelimeleri 
3 lisandan mürekkeb bir lisan ola- Türk diline sokmak her Türk mü
maz. neveri gibi, benim de tahammül 

ıBugünkü güzel türkçe, dünkü edemediğim bir şey. Fakat yalnız 
bu iddianın e'S1?rıdir. F1.Jıat, şimdi frenkçe kelimeleri değil. haJa yaşı 
arabca ve acemcedcn kuntulan yan bazı araıbca ve farsça kelime
Türk diline gene yabancı kelime- leri de dilimizden kovn:ıak lazım. 
Ier üşüşüyor. Bunlar şarklı değil- Bunun önüne geçmek için cemiye
miş de, garblıyıruş. Ne çıkar? Ya.. tin kat'i bir reaksiyonu lazımdır. 
rın çocuklarımızı yeni bir tasfiye Bu arada Anadolu ajansını da ya
gü'Çlüğü karşısında !bırakmamak l ba'1Cı kelime kullanmak ipti18sın.. 
için, bugünden, hayır bu dakika- dan kurtarmak icab eder.> 
dan tedbir almalıyız. Artık daki- G. O. 

rnıştır. deh ağzıma koymam ... Bak! Mey-
d - Dükkan ve mağazalarının hane sarhoşlanna kızarım doğru

gayri safi iradı üzerinden vergi u, . hcl~. alkolikler .. Bunlar cemi
ıveren mükelleflerin vergilerine yetın yuz kara::.ı. .. Rakı tutmuyor 
geçen sene yapılan % 25 zam bir diye, ş '.şe şişe ispirto içerler ... 
m ·sline, yani '(O 50 ye ~ıkarılnuş- Canlarına kasteden bµ insanlara 
tır. bakıp da kadın meb'usumuzu hak 

e - Bu zamlar 1941 mali vılı lı bulmamak kabil 1eğildir. 
vergilerine de şamildir. 1 Hazi;an Sonra gene bir takım insanlar 
1941 tarihine kadar vergileri teb- vardır ki; kazançları az olduğu ve 
Hğ edilmiş olan mükelleflere yeni çoluk çocuk sahibi !bulundukları 
zamlar aynca tebliğ edilmiyece _ halde, yavrucuklarının nafakasını 
ğind.en mükelleflerin taksitlerini içkiye verirler. Bence içkiyi ta -
ödedikleri sırada bu zamlan ôa ö- mamen kaldırmak imkansızdır. En 
demeleri icab eder. makul tedbir, içkiyi burnuna içen-

(Baftarafı 5 inci NYfada) bu ısa; o kadar ani çıkmışb ki, 
tile benim bu hareketimi boğma- bütün artistler gayrı ihtiyari yer. 
ğa çalışıyorlardı. }erinden fır1adılar. Bu vaziyet Ü-

Llkin onlal'm bu emek ve gay- zerine, sağımda ve solumdaki ar
retleri boş'Jlıa gjdiyordu. Çünkü tistler, derhal sahneyi terketmem.i 
benmı h:ıçkmklarım, kanuniyeti~ ihtar ettiler. Onların kt:ınuatince 
ni kaybcıtrn:ş, gayrımuayycn bir benim bu halim seyircilerin dik
hal almış 0lı.luğundan, hıçkıraca- katini esas mevzudan ayırıyordu. 
ğım anı bir türlü yakalayamıyor- Doğrusunu isterseniz artistle. 
lar, ya hıçkırığundan biraz evvel rin, cEsas mevzu. dedikleri şeyin 
yahud da ondan sonra, lüzumsuz ne olduğunu iyce anlamamıştım. 
kahkahalar atıyorlardı. Fakat ·bildiğim ve anladığım bir 

Beni susturmak, daha doğrusu tek şey vardiyse, o da, artistlerin, 
hıçkınğırnı gürültü ile boğmak gittikçe artmakta Ôlan şöhretim 
hususunda ittihaz ettikleri tedbir kacysında büyük bir kıskançlık 
den bir fayda hasıl olmadığını gö- duymağa başlamaları idi. 
ren ve yanıbaşımda oturmakta Tabii onlarla münakaşa edecek 
olan artistlerden biri, mümkün ol- değildim. Sofradan kalktım. Fakat 
duğu kadar ağzımı ve burnumu kulis arasına girinciye kadar iki 
parmaklarımla sımsıkı kapatmayı defa hıçkırdım. Kulis arasına gi
teklif etti. rer ıgirmez de üçüncü. hıçkırığı belil 

$ana tavsiye ediln bu tedbire tını. 
riayet ettim. İki parmağımla bur- Fakat bu üçüncü bıçkırığım o 
numu, ayni ellinin avucile de ağ- kadar şiddetle fırlamıştı ki, herkes 
Zl:D'lıl sıım;ıkı kapattım ve hırçkll'ık sahnenin ortasında tabanca atrı. 
anını beklemeğe başladın. dığmı zannetti. Seyirci kahkaha .. 

Hı.çk.ınk kendini çok beklet - ları ta yanıma kadar geliyordu. 
medi. Bu defa kapalı ağız ve bu- Kul::is arasında rejisörün pençe. 
runla hıçkınnıştım. Fakat bu defa sine düşmüştüm. 
da hı<_;kırığrn sesi çok gayrıtabii, Rejisörün ilk yaptığı hareket. 
çıktı, bu hal, seyircilerin kahka- boğazıma saı·ılmak oldu. Herif be.. 
ha ve alakasını art1rdı. ni o kadar ~ddetle sarsıyoı du ki, 

Seyircilerin bu kahkahalan, başımdaki saçlar, yüzümdeki ~a
ilcinci hıçkırığı vaktinden evvel da kal rve bıyıklar sapır sapır yerlere 
vet etti. Ben gene ağzımı ve bur- döküldü. 
numu sımsıkı kapamış bulunuyor. Ancak cascavlak bir hale gelin-
dıum. Fakat bu defa gelen hıçkı- ce, boğazımı bıraktı. 
rık o kadar kuvvetli idi ki sonuna Perde kapandığl zaman halk, 
kadar tahammül edemeden elimi müthiş bir alkış tufanı arasında 
ağzımdan ve burnumdan çektim. beni çağırmağa başladı. Yüzlerce 

Kendine serbest bir mecra bu- ağızdan birô.en: 
lan ~kırık, öyle bir şiddetle fır- - Tücca1"1 istiyoruz-. Hani §U 
ladı ki. ve öyle müthiş bir ses çı. hıçkıran tüücarı ... Petr Nikitiçi-.. 
kardı ki heı-kes bir şampanya şi... Sesleri yükseliyordu. 
şesinin patlatıldığını zannetti. Fakat bu muazzam zaferime 

Bir şampanya şişesinin patlatıl- rağm.en, ben bir daha hiç sahneye 
ması. ziyafet sofrasının en tabii. çıkmak teşebbüsünde bulunma • 
hatta zaruri bir hali olmasına rağ- dım. 
men. taft>anea patlayışını andıran Hll.Sıın Ali Ediz 

leri yola getirmektir.> j malı bu kMiri ortadan •••• 
e Sirkecide Mel~k lıuaat • e Oıküdarda Kazguncalf 

hanuinde garıon Etem Y ü.zü- caddesinde 89 numaralı eode 
giilmes: Ahmed I çer: 

•- Bayım sen tecrübeli adam- c- Diğer iptilalara nazaran iç
ların söyledikleri sözü pek yabana ki az zararlıdır. Biz daha ziyade 
aıtma. .. Hakikaten içki denilen kumarla ve uyuşturucu maddeler
zıkkım. şişede durduğu gibi dur - le mücadele etmeliyiz. Kumar ve 
maz. Ağzını bolaştırmıya gör, bir ~roin g)bi cemiyeti kemiren afet
kadeh benden, bir kadeh senden ler dururken, rakı ile, votka ile. bi 
diye bir başladın mı, arkası çorai> ra ile iştgal etmek ehemmi mü • 
söküğü .gibi gider. hirome terc..iı gibi bir şe.~ olur. 

Ben ne arkadaşlar tanırım ki. Hele içki ya~ı bizde tecrubt? e -
bu yüzden hapishaneyi boylamış, d.ilm.iş. muvaffak olmamış bir 
hayıitlaruıa kasdetmişlerdir. memnuiyettir. . 

En iyisi, içmenıek ve çileden Ben her akşam muayyen mıktar 
çıkmamaktır. Fakat .gelgelelim, da ve temiz mezelerle alkol alırım. 
buna muktedir olamıyoruz. ·Bayan 12 senedir devam eden bu tiry:a .. 
Türlin haklıdır bu i.fte ... Kaldır- kilikten hiç bir zarar görmedim. 

,, 



8 Sayfa SON POSTA 

~ TARABYA , 
1 TOKATLIY AN' OTELİ J 
'-AÇILMIŞTIR 

imla kılavuzu 
(Ba,tarafı 2 nci sayfada) ı büyük meziyetlerinden biri olan 

Yazılarımda i~ah_ ve isba.t et- t:iılerin intizamına halel verilme
mcğe çalıştım kı turkce, telaffuza mesine ve fiilin cevherine dokun
tabi bir yazı usulü ihtiyar etmekle mıyarak eklerin ona göre sıralnn
beraber lisanın esas kaidelerinden, masına mütemayil olmakta de.. 
~ir kelime öle :Caydt•tmek Uızımge- vam ediyorum. Her lısanda telaf
lırse, sarftan alakasaını keseme- fuzun imladan az c;ok ayrıldığına, 
yen bir dildir. Eski bir tabir ile imlanın müstckar fakat telfiffuzun 
zül ma'ışeyn bir d,ldir; ve böyle herkesin itiyadına göre mütebed
olması da hayırlıdır. Zira eğer dil olduğuna vakıfız. Yalnız Fran
yalnız teliiffuza tabi olsa. memle- sızları misal 10larak alırsak görü~ 
ketin iıer bucağında başka başka rüz ki hemen bütün Fransızlar 
telaffuz edilen dııl yazıda ne karı- [eğer tahs:ı görnıüşlerse] imlayı 
§ık bir ha! al~r~ı! Denecek ki biz bir şekilde yazarlar, fakat telfıf_ 

lstanbul Defterdarlığından: 
t - Fevkallı.dı:: vaaıyet dolayısile bazı vergi ve resimlere zam icra.sına 

dair ola.n 38Z8 sa.yılı ve 17/5/94C' ta~ihli kanuna ek kanım 31/511941 ta
r,hlnde neşredilmlştır. 

e - Bu Janunıa. aş~ıda 3 numaralı bendin A., 13, C, fıkralarında yazılı 
maddeler muamele verg~ne. ve E fıkrasında.ti nıadede>e: istihlak ver. 
(;1Sıne tAl>I t.u~ulmU.'.l ve F, G, H fıkralarındaki maddelerin istihlak vergi_ 
leri de a.rtırılm.ıştlr. Bu maddelerin: 

A> Alım ve aatımı ile I.ştıgat edenler. 
B l Bu maddelerı Unlit.ında ip tidai yeya. tlll madde olarak kullanan aı

n.ai m~ler. 
Bu maddelerden kanunun neşre:iıld.iti günün yani 31/5/1941 Cumarte. 

ai gun\ınün sabıhında ticaret.hane, mata.za. fabrıka, ımalA.t.hane, anbar 
ıre dopo'lann.da şube, aeente ve ko~cuları neu:linde veya sair yer
lerde bulunan stoklarının cinsini, m..ikdarıru, sıkletinı ve bulundukları 
yerleri bu il:l.nın yaplldığının ertesi gününden i:.tbaren üç gün zarfında. 
bir beyan.name ile Gala.ı.a Balıkpaı>:annda. Muamele ve istihlak \ ergileri 
merkez tahakkuk •ubesi şefiiğine, Beykort, Sarıyer, Bakırköy ve Adalar 
ka.zala.rında.ki mukellefler de bu kazalar malmüdürlüklerllle bJ1irıne_ 
~ mecıburdurıar. CB1.1nlardan sinai mües.seseler kanunun neşri tarıhin
de imali tıek~mmüı e~memit halde bulunan mevaddı beyannamelerine ip_ 
Udal madde halindeki mikdar ve sıkletıerine göre dereedecelı:lerd.ir.) 

3 - Beya.nnıı.ma ile blldir:Jecek maddeler a.§8.tıde. g&terilmiştir. 
A> Kq>ek. 

B > Yerli nebatı mahsullerin taslr ve tasfiye.Wııd.en istihsal olunan yağ 
ıa.r (z.eyti~ı. su.sam yağı, ayçiçeği ,ağı, ra~. keten, beı.t.r vesaire 
ya~an gi>i> 

C) Şekerden m.eml~ket içinde imal olunan maddeler (Lokum, a kide 
şet.erı .. bonbon, karamell, reçel, marmallt, funda.n; Jile şekeri , şekerıeme, 
şurup ve eımsall, terkibinde .,. 50 den fazla şelte.ri mubte'Vı olup ~ı..ındiye 

kadar muamele vergisinden muaf bulunan maddeler i (T a.hin helvası be. 
;ya.nname ile ıhbır mecburiyetine tabl delildir.) 

D ) Lfıstik: çızme, ~n. kaloş, ökçe. 
El Giimrük idhalat tarifesinin 469/ A, B ~larına giren her nevi 

~ıen.to. 

F> Giun.rük idhallt ta rifesinin 129/.B, 132/ B ~isyonlarına gıren s un,l 
ıpek ve sun'i ;s,ek ipliğL 

G> Her nevi kah'Ve (gumrük tarife numarası 2081 
Hı Her nevı ça.y (gümrük tarife n11marası 21) ) 

4 - Yukarıda 2 nınnaralı bE'ntte yazılı şahıs ve müesseselerden kıı. 
nunuu neşrı gunünün saba.lur.da kepek, yağ, şeker mevc.:.dn yuzer kilo
do.n, 18.stik ok:çe, şoson, kaloş, çizme, sun'i ipek ve sun1 ipek ipliğı, kahve 
ve çay mevcudu onar kılodan, çime~to mevcudu 5ıJO kilodan az olanlarla. 
3ıM3 sayılı muamele vergisi kanununun a.ıpğıda !> numaralı bentte ya_ 
zıh 11 ve 12 in.ci maddeleı·i mucibince muamele vergisinden muaf bulu _ 
nanlar beyanname vermek mecburiyetine tabi değildirler. 

5 - 3843 sayılı muamele vergtSi kanununun 11 =nci maddesı mucibince 
muamele vergiSınden muaf olanlar ayni evde ikamet eden acle.9i efradı 
ile bıı1ikt.e munhıısıran ikamltgfth dahllınde icra edilmek ve muhatrık 
kuvvet kullanılmamak ve haricten alacağı ~ be.~i geç~ek ş:ırtile 
ıplık, havlu, Ö"~ıı. çorap ve mensucat gibi örgü ve dokuma i~lerile dantela 
ve ruı.'kış ışleri hasırcılık ve sepetçliık mn.mulft.tı, ip ve urgan imalatı üe 
i.ştıga.l edenlerdtt. 

Mezkür kanunu!\ 12 nci maddesne muamele vergisinden muaf tutul -
muş olanlar da dof:udar. doğruya veya bilvasıta yalnız bir mU,teri hes:ı_ 
bma lmalA.t yapmıyan ve ıstihdnm ettiği i.şçl sayı.-;ı müessese sa11lbi de 
(bizza.• çalış.sm çalı~nasını dahıl olmak üzere beşi tecavüz ctmlyen ve 
muharrik itu'IVtlt kullananlo.rda muharrik kuvve:.ı iki beygirı geçmiyeıı 

kuçuk san'at muesı;.cse'crıdlr. Bu müesseseler, mahalli varidat daırele_ 
rmdeıı verılm.ş olan muafiyet karnelerini haiZ olanlardır. 

6 - Hususi müskira~ fun:leri iİe tut.ün ve mfiskirat bayileri kanunun 
neşred·ld ğl 31/51041 Cumartesi gününün saıbahında tiearetho.ne, mo.ğazo., 
fabrika, i.m9.latha.nc, anb:ır ve depolarında şube va acenteleri ve komıs
yQnculn.rı nezdınde bulunan her nevı sigara ve tıitün (enfiye ve tönbeki 
de dahil) verakı, ko.ııyak, konyak ve likör, şampanya, viski, cin, votka, 
şaraplarla kibrit ve çalonak taşlannın etiket fiatlarm:ı gore cins, nevi 
ve rnıkta.rlamu bu ilduın yo.pıldığınm erte.si güminden itibaren ıiç giın 

zarfında bir beyannam() ile ruhsat t.ezlte.reslnl :ıldıkları ıııhisarlar ida _ 
resıne bildırmıye mecburdurlar. 

7 - Kitmt inhisa-ı ~ıetme şl::-keti acenteleri de kanunun neşri rorthin_ 
de ellerınde mevcud kl.brit!erle çakma'k ta.şiarının miktarını keza bu ıla
nın yapıldığının ert~ı gununden i•ibaren üçı gün içinde bulundukları 

mahnllın inhisarlar idaresine bildireceklerdir. (Kibrit i.nh~ı işletme şir
.ketioo id olup acenteler nezdinde emaneten bulunduğ'l knıyıd ve vesi. 
kato.rla tevsik edılen kıbrıtler beyannamelere idhal edilmiyecektir.) 

ı İs~~nbul .şıvesını~ kabul etmekle fuzda türlü ihtisarlar, karışıklık
mukellefız. D ogrudur, fakat İs- lar yaparlar. Bu Hsanı öğren"rken 
tanbul':'n hang~ §ivesini? Biliyo - bizi ·pek eğlendiren bir oyunla va
ruz ki lstanbul halkının da değişik kiıt geçirirdik. 
b:r şivesi vardır. Bu şivelerin ara- Bunlatıdan birini tahattur edi-
sında lisan kaidesine en uygun 
olanını alacağız. İşte yine S&rfa 
uygunluk meoburiyeti var. Ya 
memleketin muht~lif ş:velerde ko
nuşan ve öyle yazacak olan h alk L
na, mektebler de çocuklarına her 
şeyden evvel İstanbul şivesini öğ
retmek ve onları öyle konu§tur
mak lıizımgelecek ki dooğru söy -
leyip doğru yazabilsinler. Şu ne
tice çıkıyw ki h er şeyden evvel 
imlayı sarfa u ydurmak ve mekteb 
!erde dili sarfa göre okutmak mec
buriyeti var. 

Ben öyle Anadolulular, K arade. 
nizliler tanıdım kt yüksek tahsil
lerin i yapmış. hayatlarını hüku
met hizmetlerinde geçirmiş olduk
ları halde telaffuz•la esk~ ş iveleri
n i düzelıtememişlerdir. 

B unun icindir ki türkccnin en 

yorum: 
abiskutil a:bismetil? 
abisku abisme. 
Bu nedir bilir misiniz? 
Habit se cand-t-il? 
Hab't sc met-il? 
Haıbit sc coud, habit se met. 
Birçok Fransıllar buna benzer 

cümlele ri böyle telaffuz ederler , 
fakat doğru yzaal'lar. Onun için 
biz Türk ler de kaideye sadık ka
la rak anlayamayor uz yazalım, is
temek konuşurken aulayamıyor -
ruz d iyelim. 
Sayın muhıbbim! Sizi türlü 

mcşguliyetlcriniz arasında fazla 
iz'aç etmemek için burada susu -
yorum. Her vak~t sizi büyük t&k
dirlerle anan dostunuz: \ 

II. Z. Uşaklıyil 

" Son Posta ,, nın lisan dersleri 
( Bqtarafı 5 inci ~yfada) 

T ext and tran•lation : 
I haıve a place for a fir~ in my 

room. 
One stick is across anothcr. 

(Bir odıun diğerini çaprazlama 
katetmektedir.) 

I take a match from a bo~. A 
flame is at the endof the match. 
I will put thc match to the stıcks 
and make a firç. Tlıc flames of the 
fire m<ıke the dark roonı bright. 
Sunlight is bright. The woman. 
who is old, is on n scat by thc fire 
(İhtiyar olan kadın at\::şın yanında 
bir :ıskemle üzerindedir) . The 
flames make her warm. The man, 
whose hnnds are cold. is at the 
other side -lf the fire - place (EL 
!eri soğuk olan adam ocağın öte
ki tarafındadır.) Smoke from the 
fire is in his eyes I am by the 
fire - place. The fire: is not very 
brigM. I put some conl en with 
fingers. The coal is black. l get 
a burn. and the pain in my finger 
is very great. (Bir yanık alırım -
bir yerim yanar - ve parmağımda 
ki ıztırab çok büyüktür). 

Exerci•e: I 
Boşlukları doldurunuz: 

1. A brLght place is not -- • 
2. The -- - of a fire are 

brıgM. 
3. I make a fire with thc help 

ofa--. 
4, Boys who put their hands 

in the fire get --
5. 1 put --- on .the fire and 

they make ıt hright. 
6. I - a c:grctte. 
7. I --- not sınoke. 

Exerci•e: il 
Who ve whose kelimelerini kul 

lanmak suretile aşağıdaki ikişer 
cümleyi bırer cüınl~ ıle ifade edi
niz: 

Bir ırıısal : 
a. My sister is young. 1 dtJ not 

let my sıster go by the f re. 
b. I <lo not let my sıster, who is 

young, go by the fire. 
ı. 'Dhe woman is tired. Her eycs 

are shUıt. 
2. The finger of the baby is in 

the fıre. The baby wıll gct a 
burn. 

3. The girls are happy. They 
are in the sunligıht. 

4 The bo'i., have smoke in 
their eyes. They are brothers. 

Ha.ziran t 

TÜRK ÇOCUGUNU BESLER TOSUNLATIR 
• 

~,. 

Pirinç, Mercimek, Yulaf, Kornflaor, irmik. Patatea, Arpa, 
Pirinç nifastaıı, Buğday oiıaatuı Ye.sair hububat unlarL •• 

ANA SÜTÜ KADAR KUVVETLiDiR. 
Çapamarka Mü.ttahzarab. Tarihi teaisi : 1915 

lstanbul Defterdarlığından 
1. - Şeker ve glikozdan aıman lst.hUUt vergisinin a.rttmlruasına. dair 

olan kanun 31/ 5/ 941 tarihinde nc~ıedil.m.iştir. 
2. - Bu kauunıa: 
A> Ghkozuıı alım ve saLım!le ıŞtıı;al edenler, 
B) Glikozu imauı.tında iptidai vey:ı. tali madde o!arak tull.ınılan sınat 

mü~ler, 

Kanunun neşredilJ ği günün yani 31/51941 Cumar~ı gıinuııü:ı saba.. 
hında t..carethaue, ır.ağaza, depo, ambo.r, fabrika ve ınuı.IMhaueı~ıinde 
şube, :ıcenta ve Jr.omi.syoncuları ne.ıdinde vesaır yerlerde bulunan s'ot.
ların eıns, mıktar ve sı.kltıtını VC) bulundukları yeı·ıeri gösterir biı· b:?y:uı_ 

nameyı kanunun neşrecllld•ğı gı.nu lakib eden gün!ln a.kşamıua kadar 
bağlı oldukları v:ı.rıa .. t dn:re.sınc vcrmeğe mecburdurJIU'. Ancak kanu _ 
nun neşrıni tn!tıb etle'l gun Pazar gilnune tesadüf cttığı ciho.fa 'bayanna
menln 2/ 6 941 tarihine musadif Pazartesi güııu a:tŞ::ımına Luüar Galata 
Şalıkpn.znrmd:ı Muamele Vd Ltnuak vergileri Merkez Tahakkuk Şuoe& 
Şefli.ğıne Beykoz, Sarıyec, Bakırköy ve Adalar kaza!arındaki mıikeılefle. 
rin de bu !tazalar M:ıi,nüdürıüklerine tevdi ed1lme.si lil.zundır. 

3. - Glikozu i.m.ılatında ipt"dni \'eya tdli madde olarak kullanan s. _ 
nai muesseselerdı.:n maksa<l, bu maddelerden çıkolatn, tnhin helvası, lo
kum, fondan, şekerJemc, kaıamelft, akide şekerı, bonbon, mar.naH\t, re. 
çel 'Ve emsalı maddder: imal edcnlerdır. Sınai müessese Ldbiri de 3843 nu_ 
maralı muamcıe ;rergıS. kanununun ~inci nıaddesınde tarıf edilen 
müesseseleri ıfadc e<ıer. 

4. - 31/ 5/ 941 gıinıiuim snbahında ellerinde yuz kil.>eıan az glikoz bu
lunanlar beyanname vennege ıne.::bur değildırJer. 

5. - Müddet.! h,ınde beyanname verımiyen veya mevcudlamıı beyan 
namelerınde noksan gösterenlere beyannamesi verilınıyen veya. noksaı. 

gösterilen mevaü ıÇın tarlı oluıı,~aıc vergı, beş kat. facia.sile tatısıl edile_ 
ce.ktir. 

Alftkadaı·larca bıliıım.:ık (ızcre UAn olunur. (42t8) 

inhisar· ar D. Bakır Baş Müdürlüğünden 
Şartnamesı mucibi 94.l mali senesi için D. Dakır baş müdürlfi~ll ile 

şartnamesinde yazılı idareler arasında ctuz hariç. yapılacak olan wnurnl 
na.kllyat 15 gün müddetle ve kapalı zarf usuli ıle eksiltmeye konulmU4. 
tur . 

Nakledilecek emtianın muhammen mikdarı 2363 ton ve 
bedlli ~29 lira muvakkat teminatı 4847.17 liradır. 

muhammen 
8 - Tuz alun ve satımı ile meşgul olan hakiki :ve hükmi şahıslardan 

bu kanunun neşrcdiki~i Sl/5/1941 Cumartesi ~ünü sabahı ellerinde ıki 

yüz ellı kilodan fazla t.uz bulunanlar do. o tarihte mağaza, aııbar ve depo_ 
ıatınd.a şube; acente ve komisyonculan nezdinde ve.;air yerlf:rde bulunan 
tuzların cıns ve mıktarını ve bulunduklnrı yerle:·ı bu il~nın yaplldığı

run ertesı gününden !t.1laren üç gfın içinde bir oeyanname ile bulunduk. 
ıarı mahallin ,nhisarl:ır idaresine bildireceklerdir. 

Tünel biletlerine zam 
İstanbul elektrik tramvay ve tünel işlet

meleri umum müdürlüğünden 
3828 ınum:ıralı kanunun !J uncu mo.ddesıne ıUi.ve edilen fn!tra muci.. 

Muvakkat lahla 16/ 61941 tarıhiııe müsadif Pazıutesi gıiııü saat 14 de 
D. Bakır ınh~rlar baş müdürlüğünde müteşekkıl komisyQn tarafmda.n 
yapılacaktır. 

hince d/Htı:r.irantl:l41ıı tarihınden ıtıbaren Tünelin bırınci mevkı ucretı_ 
nin c4• kurnş:ı ıbliığ edıldi!U sayrn yolculara ilan olunur. (4238) 

AdaJU' Sulh Mahkemesinden: 9 - Bu Uanııı yukarıki bendlerinde gerek mahalli varidat dairelerine 
gerekse 1nıhkı • idarelerine '\'ernmesi meoburi olduğu tasrih edilf:n bc}·an
naıneleri müddetı içınde vrmıiyen veyn mevcudlarını beyannamelerine 

Heybel.ladada Bülbüı ;okıığmcla 3 
nu.ma.rada sak.in iken ikametıiiht ~ 

ınıeçbu Kir1akor a. " noksan geçirenlerden beyannamesini vermedikleri veya noban bildirdik. 
lerı maddelerın vergiSi beş kat faz.laslle bahs.il edılecektır : 

AlA.kadarla.ra bilinmek ü:zere ilAn olunur. 
Not: 

1 - Verilecek beyannamelerin hakve Billntlde:-ı A.ri olare.k makine ile 
'Vley'a m~ebll kalemle normal eb'acldaki kAğıdlarn. yazılmasına ve a_ 
tıdakı numunGye göre tanzim edilmesine bilhssa dikkat olunmalıdır. 

Beyanname Nümıınesı 

Muamele ve istiblAk vergileri ~ Tahakkuk Şlfliğine 
(Veyahud. ....................... M'almüdürlüğüne) 

HaflAnenln aJeyrunrae .wtığL 130 li
ra alacak daıvasında. ika.met.39.hınıı 
meQhul oldutwıdan danen teblıgat 

yapılmış ve muhakeme gı.lnıi ola.n 30/ 
51'941 s:ıat 16 da mahkemeye geL"ne. 
dığinf2ıden hıak1aınızda gıyab kararı 
veril.ml.ş ve burıo.n ilanen Wbli~ine ve 
illrun ne°ftın.ln er te& gününden mu. 
teber olma.Jc üzere yımıı gun müd -
detle tebliğine 'Ve muhakemenin 25/ 

M h d · be ildiğ ta 6f941 Çartamba. saat 16 ya talikına U.YJ.Z7.3. a resı: ............ . .. yannamen.n ver· · ı rıh 
~----------------=--=-~-~~~---~....;-- karar verUmişttr. O gün ma.lıkcnıeye 

f:sim •... .......... .......•...• •.•••.•••.•• i.ş, : •••••••••••.•.••••••••••••••••••••••••••••••• 

Meıvcud i:W:>klarııı bulundukları ~ Mevcud i.'>;.o.:!arın i İ'Zahat gclmediğtnız ıveya. vekil gooueruıed.L 
mahaller ~ Cinci \ mikdarı \ sıkJ eLi ~ ğin.tı takdirde bır daha. ml\hkemeye 

Mue.'!.Se.9em~ a.id ticaret.hane, mağaza, t'ıa.briıılk, imaıa.thane, anbar, depo, 
9ll>e ve acentelerımle komlsyonculanm nezclınde vesair yerlerde kanu
nun ne.şrı tarıhi olan 31/5/ 941 Cumartesi günü sabahı!ld:ı mevcud bulu. 
nan . . .. .• vergls':ıe tabı maddelerin yuknrld amUfredatile gösterilmiş ol_ 
duiıınu bildirıritU.., 

Pul ve müe.>st'se Slhıbinin 
sçık hüY'iyc~ ve imzası 

II - Mükelleflerce muamele ve istihlfı.k vergilerine ınüt.enllık tereJ_ 
düd edilecek hw usa.. hakkında beyanname verme müddetlni.n hı tamın~ 
dan evvel Uoalata Ball'kpazarında Muamele ve isr.lhU'ık vergileri müdur_ 

kabul edilmiyt!ceğiniz iceyfıytıt.ı tebliğ 
makamına kaim olmak üz.er~ illi.nen 
tebliğ olunur. 941/68 

• G Ö Z DOKTORU -< 
Nuri Fehmi Ayberk 

Haydarpaşa Numune h:ı.stane,.,ı 

göz mütehassısı 

htanbul BeletUye kar,1.S1. Saa t 
(3) ten sonra. Tel. 2321! 

lü#ü ile Merkez Tahakkuk şubesi şefliğine, ya bizzat ıveya 41799, 41217 ' JI 
43399 nwnar.ala..""a ıtele!onla müracııa.t etmek suretae iktiza eden aahat -,.,.111••••••••••••.,.• 
alınsbillr. 

-ın' - Hususi müsldrat Amlllerıle, tütün ve müskirat bayileri, kibrit 
illhisa.rları işletme şırket.i acentelerinin kullanacakla.rı beyann::ımeler inhi 
-.rlar tdares.nce tah ve ihz:ır edilmiştir. Amil, bayi ve acentelerin ıılfıta_
d&L" sermlerde.ı:i inhlsarlar salış depolarından t.edari.lc etmf'k suretile bu 
beıp.nnamelel'I tanzim ve tevdi eLmeler llzımdır. (U49) 

. .................................................. . 
Son Posta Matbaası: 

Neşriyat Müdürii: Selım Ragıp Emeç 
SABiBLBRİ: S. Ragıp EMEÇ 

A. Ekrem UŞAKLiotı. 

•= T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 
1941 iKRAMiYE PlANI 

Kefideler: t Şuba&, ı l\laJ 'lft, ı A.. 

ı-... a Wııctıeıwrtn WiQ!eftıule 
J&PA.11'· 

1941 ikramiyeleri 
1 ade~ 2000 liralık - 20IJO.- lira 
1 • 1000 • - 3000.- • 
1 • '160 • - 1500.- • 
' • iOO • - 2000.- • 
8 • l60 • - ~000.- • 

11 • 100 , - sooo.- • 
80 • .. • - 4000.- • 
~ • ıo , - ~ooo.- • 

Şartnamesi. Ankara, İstanbul, Siirt, Mardin, Bitlis, Malatya ve D. Ba. 
kır inhisarlar idare.sindi! nıevcuddur. (4185) 

. . . . . 
IDARUINI BİUll 15 BANKASINOA 
IKRAMiVEL.i HESAP AÇAR 

Emlak ve Eytam Bankasından 
~as 

No. Yeri Kıymeti 

800 Hasköy Slıtlüce İmrahor 16070 lira 
köşkü caddesi esk.ı 35 
35 mukerı er, yeni 
183, 185, 187 

Nev'i 

Kargır 

binalı 

arsa. 

M.e.sabası 

39,S5 M2 

Teminatı 

1607. lira 

Yukarıda i'M,hatı yaz.ılı g~.yrimentuı l>6§ıin para ill ve tapalı za.rt usuli
le şubemtz .ı.atı.ş komisyonu huzurunda. satılacaktır. 

İhale l~.6.i>41 Perşeınbe günu aaat 14 dedir. İ.steklileruı §ul>eitiıl emlü 
servisine müraca..L'..a l>eI' lira mukaJilinde alaca!dan tarL11aco.e h l!küml.e.. 
r ine muvafık teklif mekrnblannı bıldlrilen gun ve .saa.r.t.e ı100ema ısatlf 

tomisyonuna veya ıhale S:l.:ıMne yeti.fmek suret.ile il\OeJi 'HbNkHtl ola .. 
rak postaya verır.eleri. t48'18l 


