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Makineye· 
Verilirken •• 3 

Basabalıkl 
şowret 
tebllll 

Alman tanktan merkez 
cephesinde Pinsk 
istikametinde içeri 

sızdılar -

Moskovadaki Japon 
tebeası hareket etti 

Moakova, 2 7 (AA.) - İçlerin
dMe Japon sefırln n refikası bulunan 
, ~ kovadaki Japon kolor 22 kı

rlık bir grup balinde Sovyet ıner
eztnden ayrılmııtır. 

~iman piyadtld taarmza kalkarken 

Almanlar 
Lembergl 

ı,,aı 

ettiler 

Aıllel'I 
vazıret 

Son haberlerden 
çıkarılabilen 

10 netice 

Miiessif bir hidise 
TDrll bandıralı ıetah uaouru mersinden 

ls-enderiueve Diderllen balı .. 

Vapuran bir torpille mi, 
çarparak mı battığı 

yoksa bir magne 
tahkik ediliyor 

Mareıaı 
PetealD 

MllU ıeıe 
meıaıı 

Bir Fransız nazırı 
ilon . tayyare . ile 
Ankaraya geldi 

~~~~----~-,...._--

185 yolcudan 
50 kişi kurtuldu 

Ankara, 26 (A.A.) -Fran
aız nuırlanndan s.· Benoit 
Mecbin h..-uat bir tanare ile 'Refah tng>t.ını "" 
Ankaraya gelmiıtir. Ankara 26 (A.A..) - H.ı.. al- daralt Refah npan maalesef W• 

8. Benoit Mechin, F ranıız dıimuza röre Meninden fskencleri- 1Dlf n içinde Hhmaa 185 ,olal 
devlet reiıi Mare§al Petain'in )'eye hareket ebnİf olan Türk baa. (Devamı 3 iinc:ü .. 71ada) 

Reiıicümhur İnönü'ne phai 
im \ı"mUtl~ 

Bütün e<Son Poata» okuyucu
laTına laaTarelle tavıiye eclebi
leceiimiz nelia bir roman. 

Yazan: Nusret Safa 

Yarın 
başlıyoruz 

Tiirkige --...-..---.-... 
lı.er milletle nasıl 
----dost olur? 

Türkiyenin 1939 harbindenberi tuttuğu yolun gerek 
kendi milli, gerek dünyanın umumi menfaatleri bakı
mından, en doğru bir yol olduğunu, bu müddt:t zarfın· 
da ne $Özlerinde ve hareketlerinde, ne de ıiyasetindo 

tenakuz mevcud olmadığını tarih gösterecektir 

- Dün gcc• bizim Ahmecl taanusa rıiramlf 
- Am•rikaya haber verm•li, derhal yardım etmeve 

lıaalanır I " 
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Ve Sovget Rusya 
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Askeri 
vaziyet 



27 Haziran 
SON POSTA Sayfa 3 

Telgra:l9, Te ei Ve Telsiz Haberleri 
KARADENiZDE 1 

BAHRİ HAKiMiYETj 
Almanlarm usttnmk temin 

etmeleri mümkün 

Asker ailelerine yardım 
hakkındaki kanun layihası 

yakmda Mecliste görüşülecek 

Boğazlar 
hakkında 
çıkarılan 
baberler 

Harb nerede başla- ~:r~~s~=:ss~~r:t;~ n!\i~~~tezalser! 
dı; nerelere yayıldı? veçin de muk~dderatı bahis mev -

. zuu olacaktı. lsveç, böyle bir akı 
Yazan: Selım Ragıp Emeç beli düşünmek mecburiyetinde idi ( Londraya göre ) 

Türkiyenin Bogazları 
kapatıp kapatmıgacağı 

malum değil 

Ankara, 26 (Hususi) - Hüku- layiha ile asker ailelerine yardım 15 d k h"·k· t 
k d Lon ~~ra Bu"·kreş rad- s ovyet Rusya ile Almanya a- on zama:.n a gere u u>ne 

met asker ailelerine yardım h. akkın- isi esaslı bir şekle bağlanma ta ır. _ _ ı k 1 lant l h b · rasında ba§'ıyan harh Fran- gere mec ıs top ı arının ep u 
da bl·r kanun layihası hazırlamıştır Layihanın önümiizdeki günlerde • 1 ' ı ·ı ı t.ı - k b ı 

Yosunun neşrıyatını ra, sviçre ve biz hari.- ol"' ak üze· mese ~ •. e meşgu o.u· •. gunu. a u 
L A 'h I m Meclis encümenle Meclis umumi heyetine sevkcdile - ~ bm kt h b b k ayı a e yev - re bü:ün bir kıt'anın bir memleke. ve t:;. ın etme e ıç ır eıs yo -
rinde müzakere edilmÇ.ktedir. Bu ceği bildirilme'ktedir. tekzib ec.İyor te karşı bir mücadelesi şek:ini al - tur. Bu arada, Norveçten Finlaıı -- -ı: m~k Ltidadını gösterm ktedir. Te- diyaya k!t'alar geçirer.~k ~ovy~t 

Fi. nla..A ndı· ya, sve~, Alman ' ? ' • . . dafüi ve intizarkar bir vaziyet mu- Rusyayı şı~lden d~ ı:mıessır bır 
--- T Londra, -6 (A.A.) - Sdlahı' et. h f d R k F' 1 sur tte tazy k etmek ıstıyen Alman-

A) Sö·yıendi d ı r l' . n· k . . a aza e en us omşus·ı ın an - . -
Londra 26 (A. . - - u·· zerı·nde askerlerı·n.e tar Lon ra ma 1 4 C er: u rei ra;:ı- d"yan b d b. b"t fl k y nın İsvcço bir müracaati sebket-' . d k' Sovyet . B w •• 1_, 1•. . d 1 • ın, u urumunu ır ı ııra ı . - , t 

~ · Karadenız c ı yosunun ogaz a.r mınta .... asın a h 1. ak .. k'· d -·ıd· ç·· tı. Almanya, bu kıt :ıları sveç top-gıne gore · . S . t k ı · . 1, . , . d a ı saym mum un egı ı. un- ki d • 1 • • d 
fılosu -diğer deııizlerdekı ov~a 23 tayyare yol verdı· Rusyanın -en< IS!l1°, urKıyc :n kü kendi toprakları üzerinden Al. ra karın an geÇJbrme.c _ıstıyo~ .u bve 
denı·z k"""'etlerlnc nazaran d . bazı üsler verıne~.ni ('[dr> ctınege 1 t' 1 . en ısa yol da u ıdı fsveç ı.;m ıı ... d • man u a arının geçmesırte muva - • . ik" kk "h • 
rzayıftn;. Almanlar ise Kara. enız,- du•• su•• ru•• ldU.. Stokholm, 26 (.\.A.) - Stefani çal ştığını ıddia edl;n h.L!.Jcri Y<!- fakat etmekle f len Sovyet Rusya- vazıye .te ı. ~ı . ın ı hyarı ınev. 
de 7 t-0rpido ınuhribi, 3 torpıdo,~ 3 ajansından: !anlamaktadır. Bukrc:> radvosu B. k k. 1 1 

d E.. I zuubahs olabılırdı: Bu ta'ebi red•le 
l gP , . , ·, ya arşı mev ı a mış :.> uyor u. d. • • b k • d"- · 

denizaltı ve nehidercie ış eme ~ İsveç parlıuneııtosunun bugün Eden ile B. Maı::;Kı srasınc.ıa ya. ses S , R d . k ' ıp esasen ıçhna etme ıste ıgı 
d botlard"n h • • •1..! ' "d k · B ]\'~ en lovye. us.ya a aynı ,ana. -ıb·ır vaz·ıyet0 d·u·«mek ve Sovyet Ru~ mahsus müteaddi gam . ". Fin Cüm urreısı lKıDCl mu a· yaptığı topı~.nl!dcın sonra a~ağıda. pı an son ont.?rnnsta . , __ atte 0 ır.alıdır lu Rus tayyare e·ı. .

1 
. b. r-· ~ b k 1 muxekkeb Rumen filosundan !Stı- fıaa harbinin başladığını ki resmi tehlığ n~şredılmişt:r: iskinin B. Erlenİ Ttirkı)rn'n nin Fin toprakları üzerinde yaptı 1 ·- "

3 ~ e ış ~r ~gı yap;naya .'!1cc u;. ka 
fade edeceklerdir. Almanların Ru. ilan etti Almanya ile S0vyetJer Bhliği Rusyaya üslPr .terketmeı:ıı iç•n, ları Aınlar s:k'aııyordu. Bu aradı ~ ' ~a utc tapı 1~ nıu~:.ca~ 1 !<~~ 
nıen ıl·manlarına bir miktar <l_aha arasında zuhur eden muharebe Türkiv,·e nezdinde tazy1k icrasına ·ı h k u e ıme · sveç, u 1 ıncı 4ı. d d ~eyı ve are eti merakı mucib elan mii'iivim buldu v .. Almnyaya mu-
denizaltı getirerek Kara cnız ~ Helsinki 26 (AA.) _ Finlan ~ dolayısile hasıl olan ist:sm.i vazi- ikna etmiş olduğu ..söylenınişh·. hır m~m.l~ket daha vardı ki 0 da 

1 

vafakat c<>vabı vedi. 
b h ..... "t•• ıu··k temin etmelerı Ri b k t ;ı. • h .. d kal ak B h'ka· '-'Pde nn uf.,]- b:r haki İsve t 1 t ib' . . bak t a .ı u~ un .. . I"'k diya reisicümhuru tr .u a ~am ye ' mu?ııareoe arıcm e m u ı J • "' .. ~ • - ç ı . s"".'.~! arı nın. seyr•.. ı- sveçin bu tarz hareketi bitaraf. 
ınurnktlnd.ür. J<,akat bu ustun u radyo ile Finlandiya mılletme hıtab ve istiklalinı ınuhafazl\ etmek ıs. kat şemmesi bulunmacitğı burada rnından buyuk komşusıl-P. mutema. lık say•lamaz. Esasen onun Sov _ 
e.blu'kanın t:-sır' .:nı· azaltmıyacakhr. ı d' b' k d · İ f d d ·ı b d'J kt d·r d " ·d l · · d b' J :: ederek, Fin an ıyanın ır ere a· tıyen sveç tara ın an en ışe ı e eyan e ı .ne e ı · ı, ~ı a ıçın e ya:.am.~~ ır meme- ye! Rusyaya karfı hissen bitaraf kıııl-
Cünkıü artık Sov-yet limanlarm- ha Sovyet tecavüzüne uğrc.tdığını takib edilmckteöir. Bu yeni vazi. R h ke.tır. Onun. bugunku mabdud sı- ması da düşünülemezdi. Hadisele. 
dan Köstenceye petrol ve buğd~y ve ikinci Finlandiya müdafaa sava- yet İsveç hükumetini bazı mesele. Alman - us arbi nırları içinde nisbeten küçülme•in. rin seyri. bizzarur hu memleketi 
nakledilmiyec.ektir. Sovyetler B~r- şının başladığını bildirmiştir. ler karşısında bırakmı~tır. ~e bu mücadelelerin tesirleri ol~u- eski tarihi hasmına karşı mevki al~ 
li'5fain de mevcud kanunlardan, ıs- Helsinki, 26 (A.A.) - Bu ak. Fil!hakika Norveçten bizim de- k k 1 b• gu nwhakkaktır. Bundan evvel Fın- maya s .. vketti. 
tifade ederek Baltık fi,losuna.an şam saat 22 de neşredilen yenı bir miryollarımızdan istifade suretile ÇQ an 1 ır landiya ile Sovyet Rusya arasında Görülüyor ki ba,hngıçta mahi-
ki1çü.k denizaltıları Karadenıze tebliğe nazaran Çarşamba gföl<ü Finlancliyaya transit olarak blr f 1 • d• malum olan iht:Iaf patlak verdiği yeti batka olan bir cidal, nihaye • 
geçirmeleri muhtemeldir. He:h~!7 sabah saat 7,15 te :iört Sovyet tay. fırka asker nakli için Almanya ve sa naya gır 1 za"!~ b!sveç için de kendiliğinden tülemir muazzam bir ideoloii da -
de İngı'liz _ Sov)'et deniz işb;rl~gı yaresi Pyterlahtı körfezini bom- . 

1 
d' ta f . b.zd Ü nazı dır du~ hasıl olmuş bulu. vası halini almış ve bütün bir Av-

. H 1 Fın an ıya ra ınoan. l en m - (Bas"· fı ı · • yf ~.' nuyor u. Fa .. at kanla hail nin a'a- rupayı hemen ht'm .. n Sovyet Rus. 
Çana'·'kale Boirazımn V.1Ziyetıne bardıman etm.iştir. as~r o ma- . k d' T h .. ,_... .ara mc.ı sa a'-'-ı bil -· h" h 

t-. ~ k ., S saade ıstenme te ır. sveç U1'.u-
1 

d 1 · ecegı ma ıyet enüz ma1 um ol- yaya karf1 ayak'andırmı,1ır. Bu ba-
b Ti. 1 • • Bog-azları ·a. ştu· Buı1dan başka ... O ovyet . .k. . .. k -k b··· mınta~-a arın a taarruz arını genış- d - . • t b .. . t • . • ağlıd-ır. l.ır-.nyenın d mı · . 10 -o metı ha rmıvetını oruyaci:i u. . 1~ S l . d .. ma ıgı ıçın sveç, u mucadelede dır.-de ngıltere ıle Aml!rikanm 
patıp k.apatmıyacağı :nalılm e- bombardıman .tayy~~esı saatt . ı'or tün tedbirle~i almak suretile ve letkmkışbtir.k ovyetl~ tayhyaavrae ~:~:kk~lle~ bitaraflığını muhafaza etti. Finlan.. vaziyetleri evvela kavi dü§manı 
... 1 de Kotka şehrınr• hucum e mış e • re e uvve ı ---; diyanın b '·y .. k h k .. k 'd - 1 ' gı dir. . . • .. İn . -b d t. parlamentoııun tasvibi ile bu lale- b t k d k. düşman tanklarına 1 d"W. u u asmtn;\ artı gos- YPre s~rme o ugu an a,ı ıvor 

M h 1 rıl1 fikrıne gore • dı'r Yapılan bom ar ıınan ne ıce. ' u mın a a a 1 ter ıgı mukaveme' n b h lt F k , 5 t R d -ute asslS a . . .. w] be muvafakat etmiştir. muvaffaki etle hücum etmişlerdir. h ek • • •• o 0.n u a 1 Aa a. ovye usya ,aye. mag -
g ilizlerin Sovvetler Birliğine ya- smde yangınlar çıkmıştır. Og e- .. .. Y d h b ar eh takıb edebı'mes1ne yardım h,b o1urıuıı """ VP.re sE"ren•n nııısd 
pacağ t en müessir yardım .. h~va den sonra ayni şehir 12 Sovyet Cunduzd cerey~nf ~ e\. m~ .. are e etmiş oldu Maamafih Almanya ile JTiağll'h .. ıtilehi'e"·~ ayrı bir ka • 
hücuınlarınt !!S.rb cephesi uzerıne bombardıman tayyaresi tarafm. Almanlar Lembergi işgal etti esnasın a v~uı n erı o hır. u~m~n Sovyet Rusya arasında barb bat ":. ziye olmak gerektir. 

,, h 1 r Ak tank grupu ı na ve s mıany m.n ladıg-ı F. 1 d" d t k ·r tmektir Müte assıs a dan tekrar bombalanmıştır. - • • yf d ) . d.. w f zaman, ın e.n ıya an ayrı S JT> ı:;; 
e Sl e . . T k r1 8 d p . da (Ba.ftarafı 1 ıncı sa a • takasında bır ge ık. açmaga muva - olarak İsveç için daha b:nk bir 11/im ucaaLK GHt"P 
Mo~kovaya gidece~c I~gı ız. as e şam saat e oorvo cıvanna . . . . fak olmuştur Kara kuvvetlerimiz -y a va- "" ,-
h"'yet 'ını·n harbin dezı.ı_ze. a .. ıd. kıs- birkaç bomba atılnuştır Sorsby vaDfakıyetler şımd.ıde!l belırmek- b \ . . . 'k t h kAt ----------------------------

"' _ d . . . • . u grup a aynı ıstı ame te are a T b k 
mmı ihmal etm;yecegını umı e_ ve Tovısa şehırlerı d~ bombardı... tedır. .. .. yapan düşman piyadesinin irtibatı- o ru ta ı·ngı· .ı·zıer 1 ·ıran kat'Aı bı·r 
dıyorlar. man edilmiştir. Atılan bombalar. Donan_m~- .cuzutamları~ın Sov~ nı kesmişler ve anudane mukave • 

Atina sefirimiz kara 
yolile döndü 
( Baştarafı 1 in.-:i sayfa~ 

Emni vet Mtldürü tarafından kcır-
§tlan~ı.şlardır. .. .. 

Buyuk elçilik Must~.şar~ Suley. 
man Saib Kıran beleoıyeae gaz~
temize seyahatı hakkında şu malu. 
matı vermiş Lir: 

c- Almanyanın Yunanısta~n 
işgal etmesi üzerine Türkiyenı_n 
Atına büyük elçiliğinin orad~ btr 
~azifcsi kalmamı9tn·. l 9 Hazıran
da Atinayı terkettik:. Kara yolu 
ile memlekete dıöndük. Yarın E-
d irneden hare-ket edeceğiz.> . 

Elçilik heyeti. büyük elçi Enıs 
AAk müsteşar Sl.ileyman 
~ ayıgen, · K rtbek 
Kıran. atas<?militeı." Seyfı u ' 

k . t'I 1 , 1 ı:rsaklı ve Necdet a ı > smaı ,, 
K entten mi.iteşekkildir. . . . 

B led.. L"rafından mısafırleı e c ıye a • • • z.· 
b ir akşam ziyafeti verılmıştır. ı-
yafette Başmüşavir, V:ıli, Beledıye 
Reis Vekili bulunmuşlardır. 

Buyük elçi ve maiyeti yarın 
~ahah İshnbula hareket edecek.. 

)erdir. • ••••••••••••••• 

[DiiŞii;~~ler] 
Eğlen emiyenler ve 
eğlenir görünenler 
Plaj gazinosunun kapııına ~ir 

levha udmı f, hariçten meze getır
hıeoin yasak olduğunu haber veri
Yor. . d' 

İçeriye kalababk bir grup gır 1
• 

kartımdaki masada yarısı dolu d~: 
ran bir fite bira, etrafında 1 .. ~11 

cröru·· 4 .. b.. ük. 3 Ü koçük. • yoruz, u uy , . 
Ellerinde paket ıetirm~dıler, fa-

k~t hepainin cebinden birer ~~ -
vıç çıkh. Bira ıifesinin son.u iki sa. 
at sonra gidilirken içilecektır. 

Neş'elidirler. ((abkaha etrafı çuı-
latıyor. Fakat eğleniyorlar ını? 

Arlcadaıım ~ . . .k. 
- Bütün bir mevsimi 8 kıfı 1 1 

~. evde geçirirler. Gene eğlen. : 
tnenin yolunu bulurlar. Biz 8 kifı. 
8. odalı evde nef'esi.z kalabibne • 
hın sırnna ermişizdir, diyor. 

Bizim eğlenemedtğ:mi:ı muhak 
~k, fakat onların da eğlendikleri 
~heltdir. Yıalnız eğlenir görün -
füklerj noktasında itlifak edilebi -
~ır. Bunun da bir mazhariyet oldu
l'Unu inkar etmiye'im. 

dan biri bi:::- hastane üzerine düş- yetler BLrlıgıne karşı mucad~leye met göatermişlerdir. Brody ve • ·ı b f k h f 
m~tür. Bir yangın çıkmışsa da iştirak etmekte olmasına r~gmen Lwow mıntakalarında cepheyi yar- yenı mevzı er itara h mu a aza 
derhal söndürülmüştür. Saa~ 8 e İngiltereye karşı mnv~ffakıyetıı:r mak maksadile düşman tarafından 
kadar Finlandiya üzerinde uçan devam etmektedir. Denızaltılar şı- yapılan "teşebbüs mukabil taarruza işgal ettiler edecek 
Sovyet tayyarelerinden 21 i Fin- mali Atlan tikte .. 1n~.ıliz adalarınm geçen Kızı lordu kıtaatının muka -
landiya hava kU\·vetleri tarafıa. deniz yolları uzerınde olduk_r;a vemetile karşılaşmıştır. Hava kuv. 
dan ıdüşürülmüştür. Bunlardan müıhim miktard:t dıstroy_er ıle vetlcrimiz kara kuvvetlerimize mü
başka dafi bat:.:ıryaları da 2 Sov- ku'VVetli surette h~_maye edıle:ı ge. essir .. müzaheret~~r~.e. b.ulun~uştur. 

Londra 26 (AA) İngiliz Mosko,·a 26 (AA) - lranın 

et ta aresi clü.şürmüşlet·dir. mi kafilelerin'! hucum etmışler~ Duşman motorlu 1<.ıt alanı~. ce -
y yy dir, Münferid vapurlnra da başka reyan eden muharebelerde duşma-

Ortaşark umumi karargahının teb - Moskova büyük elçisi, Sovyetleı 
liği:. , J Birliği hariciye komiserine_ 26 Hazi-

.. Lı~a.d~: .. Tobrukta kıt aları~ız 1 randa şifahi bir nota ile, Iranın Al
dun hancı mudafaa hatlarında duş- man _ Sovyet muharebesi müvace • 
man elinde bulunan kısımda genis besinde ,lı;at'i bir bitaraflık muha -
bir cephe üzerinde yeniden mühim 1 faza edeceğini bildirmiştir. ispanyada Sovyetler 

aleyhine nümayişler 
de,·am ediyor 

Barselon, 2o (A.A.) - Stefani 

ajansından: . .. .. 
Bugün üniversıte. onun~e So_v_ 

yetler Birliği aleyhmde numayış. 
ıer yapı~t_ır_. ____ _ 

Kral Boris Bulgar 
Başvekilinden 

izahat aldı 
Sofya 26 (A.A.) - Kral Bo

. dün başvekil Filof'u kabul et -
~~ştir. Başvekil .v~ziyet hakkında 
krala izahat vermışlır. 

h" u.mlar y3.pılmıstır. Ccm·an na ağır zayiat verdirilmiştir. Kıtaa-
4~~00 tonilato hacrr;inde 8 düşman tımız se.ri bir mukabil h~~cı~~la 
t . t ·~· batırılmış.,r Zenysl cıvannda Pazenmysl ı ıstır. 
ıcare gemı::ıı ı.• • d d · ı d' a etmış er ır. 

Bükreş 26 (A.A.) - Sovyet Besarabya mıntakastnda 

bir ilerleme yapmış ve bu suretle ---------
bu bölgede kendi vaziyetimizi çok Am •k d • b• 
mühim surette takviye eylemiştir. en a a yenı ır 

tayyareleri bu aa!bah saat 5 ile 7.30 Cernauti mıntakasında Prut"u 

arasında Bükreşe taarruz ~~e~ek geçmeğe teşdbbüs eden düşmanın Mu··essı·t bı·r ha"' dı·se 
14 bomba atmışlardır. l 4 kışı ol. şiddetli hücumları püskürtülmüş - tayyare fabrikası 
müş ve 12 kişi yaralanmıştır. 6 bi- tür. Bes~abya cephesinde Kızılor- (Baştarafı 1 inci sayfada) 
na yıkılmış ve 3 bina da hasara du kuvvetleri Prut'un şark sahilin - ile vapur tayfasından 2 ~andal İçe· 
uğramıştır. deki mevzilerini sıkı bir surette tut- risinde 50 kiti kadar Mersine çık • 

Vaşfngton, 26 (A.A.) - Ford 
mücscsesi gibi ayda 2COO bombar. 
dıman tayyaresi imal edecek kud-

Ankara vilayeti 
iaşe müdürlüğü 

maıkta ve nehri geçmek için düş - mışhr. 
man tarafından yapılan birçok t~ Diğerlerinden daha bazısının da relte bir tayyare fabrikası tesis e -
şebbüsleri muvaff.akiyetle püskürt. kurtarılacağı ümid edilmektedir. dilmiştir. Bu fabrikanın lam faali 
mcktodirler. Skuleki mıntakasında Vapurun bir torpille mi, yol,sa yelte bulunduğu zaman 60.000 işçi 
düşman ilerlemek teşebbüsünde bu bir mayne çarparak mı baaığı hak- kullanacağı. ve Amerikanın en bü

Anlcan, 26 {Husuıi) - Anka· lunmuşsa da büyük bir muvaffaki- kında hükU:met~ tahkikat yapıl _ yük tayyare fabrikası olacağı tah. 
ra vilayeti iaşe müdürlüğüne eski yetsizliğe uğramış ve Prufu geç - maktadır. m·n edilmekteüir. 
vilfiyet iktısad müdürü Alaettin Ön- meğe muvaffak olan Alman ve · ·-----·---------------------~--
gün tayin edilmiştir. Rumenler esir edilmişlerdir. 

DüfÜriilen tayyareler 
Hava kuvvf.!tlerimiz Finlandiya

daki Alman tayyare meydanlarına 
tahribkar daııbeler indirmişler ve 
Memel'le Libaun'un şimalinde ve 
Köstence' de petrol yüklü gemileri 
bombardıman etmişlerdir. 

Çarşamba günü ha'!a muharebe
lerinde ve tayyare dafi bataryaları 
tarafından 76 düşman tayyaresi 
düşü.rülmüş~ür. Talyyarelerimizden 
1 7 si üslerine dönmemi;şlerdir. 

Sovyet - Finlandiya hududunda 
esir edilen bir Alman pilotu demiş
tir ki: 

Sovyetler Birliğile dövüşmek is
temiyoruz. Medbur edildiğimiz için 
harbediyoruz. Harbden yorulduk. 
Niçin harbettiğimizi bilmiyoruz. 

Cephenin bir yerinde Almanlar 
sarhoş olarak bir ileri hareketi yap. 
mışlar ve ağır zayiat vermişlerdir. 
Alınan Alman harb esirleri muha
rebeye sevkedilmeden evvel ken -
dilerine votka verildiğini söylemiş
lerdir. Cereyan eden bir hava mu
haretbesinde donanmay~ mensub · 
tayyarelerimiz 1 O dü~man tayyaresi 
düşümıüşlerdir. 

Sabahtan Sabaha: 

de'Pri Plan, proje 
~-----'--~ ~~------

Şehircilik kolay İş değil. Hele eski tehirleri yenilemek eski elbi
seyi bozup yeniye ~evinniye benzemez. Çünkü şehircinin zevk.i 
bilgisi hatta parası istediğini yapmak imkanını vermiyor. Şehircinin 
elinde yıkmak salahiyetini veren bir kanwı olmadıkça projelerini 
tahakkuk ettiremez. İs:anbul belediyesi timdi bir ye~il r,aha mera
kına diiftü. Faydalı bir meraktır. Emlik sahihlerinin bir karıt lop. 
rağa beş kat apartıman dikmek hırsile gösterdikleri zevksizliği an
cak belediyenin ye~il sahaları örtebilir. Fakat bu iti daha ucuz ve 
daha kolay ye._ ınak için başka \ 0 stirme çareler de vardır. Belf'.di
ye bundan sonra yapılacak b1nalc.. ı ... in Ankarada olduğu gibi sağ. 
dan ve aoldan be~r me~re bahçe bırakmayı mecburi kılacak bir 
kararname çıkardı mı tehri taı ve tuğla yığını olmaktan ve her ih
timale kartı bir hava tecavüzünde ıehri çok zarara düımekten kur
tarır. Şehir harici sayfiye yerleri için bu mesafeyi on, on bete ça.. 
karmak da pek tabiidir. Bu suretle meydan ve yeıil sahaları sıklat
tırmak lüzumu da kalmaz. Eski ailelerde bahçe merakı fazla idt 
Her sınıf halkın küçiık bir bahçesi bulunurdu. Şimdi bahçe adeta 
bir lüks oldu. Bazı flk apartunanların önlerinde gördüğümüz yetil 
ve çiçekli bölmccikler, par:erler arkasındaki binaya ne temiz 
manzara veriyor. Bu küçük yeşilli.klerin binanın her tarafında ol
duğunu tesavvur edin. Ne zarif. olur. Ve gene tasavvur edin ki 
bu tekilde bir apartıman bütün lstanbulda ancak bir tanedir. Do... 
twnuz Mim Kemalin Emek apartımanı. 

Meclisin Tiirk • . Aiman dostluk muah~~es~fl,i m1iz_ake·~P. için !f~pt~{jı 
t plantıdan in!10alıır : Yııkarıc1tt Ba.şvekilımız ııe fHırıcı?Je Vekıh ıle 
~"illi Miidaj11,a Vekiller! müzakereleri t°!'i~ c>delerke:ı 1 r.~~ğ~da H~: 
riciye Umuıı~i Krltıbı N•rnıarı Menenıencıoglu ıle Alman b•.ıytik eiçıst 

samiin locasında 

lngiliz askeri heyeti 
Londra 26 (A.A.) - Rusyaya 

gidecek lngiliz askeri heyeti bugün 
tayyare ile ıhare'ket etmiştir. tJeyet 
Lizbon ve Ortaşadt yolile eitmek -
tedir. 

İstanbul her taraf:an ger.İtlemek imkanı olan bir fehirdir. Şehir 
her istikamete yayılıyor. Bir harb devri ihtimalini de göze a'arak 
bu yayılıtı teıvilt ve icbar edecek yapı talimatnamelerinı tlındidea 
hazırlamalıyız. Sayın Vali Lutfi Kırdarla belediye daimi encümeni 
zannederim bu noktada benimle hemfikirdirler. Şehrin geçirdiği 
ıu proje ve plan devrinde bu ıuühim talimatnameyi hazırlarsak Y•· 
rın. çok_ faydasını görürüz. 
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ibret alsın! 

En şi etli ihtikar 
verildi cezası 

•• un 
Yün - İpek mağazası sahibi, 5 ay 25 gün hapse, 750 lira ağır 
'Oara cezasına, 50 gün müddetle mağazasının seddine, 2 sene 

müddetle de sürgüne mahkum edildi 

Asliye 2 nci c~za mahkemesi! Hadiseyi esaslı bir şeidlde fo~ 
dün müıhim bir ihtikar iddiası et- celeyen asliya 2 nci ceza mahke
~aiınd~_i d~vayı neticelendin:r.ış. mesi ıduruşına s':>nunda mağaza sa-
tir. Hadısenın suçlusu. Sııltanha- h.b. Nik · .. ı~·· d ·ht"kA 

gün müddetle mağazasının seddi
ne ve bütün bu cezaları infaz ed.iL 
dikten sonra da ·ayrıca 2 sene müd-
detle Sivasa sürgün cdllmes\ne ka-

f .... -.... -................................. ,, 

Eğlence yerlerine 1 
zam yapılmıyacak, · 

sınıflar da 
değişmiyecek 

lktısad İ1leri Müdürlüğii
niin hazırladığı yeni tarife 

: Daimi Encümen tarafından 
: reddedil.di 

Mahkemelerde: 

Milli Müdafaa Vekilinin 
imzasını taklid etmiş! 

Ağırcezada muhakeme edilen suçlunun 
evvelce sübay elbisesi giyerek dolaş

maktan sabıkası varmış 

Milli Müdafaa Vekilinin kartını 1 (C- Hadise meydana çıkınca 
:re imzasını .. taklidw edere~ ken~inj suçluyu yakaladık. Üzerinde MilJt 
Jandarma subaylıgınıı. tayın ettıren Müdafaa Vekaletinin antetini taşi... 
ve evvelce de bu şekilde birçok yan kağıdlar çıktı. Bir matbaada 
suçlardan sabıkası bulunan Şükrü- bastırdığını söyledi ve MilJi Mü -

ı nün duruşmasına ikinci ağırcezada dafaa Vekili Saffet Ankanln im -
Belediye lktısad İfleri Mü - dün de devam edilmiştir. zasını da kendisi taklid ettiğini iti-

dürlüğü, eğlence yerleri, yazlık Sahtekarlık meydana çıktıktan raf etti. Şükrü bu vak'adan evvel 
bahçeler ve lokan!alann yeni sonra hadisenin tahkikatına el ko de birkaç defa sahte sübay elbise
taritelerini hazırlamı, ve be!e.. yanlardan 2 nci ııube komiseri sile gezerken yakalanmıştı.>> 
diye daimi encümenine vermiş- Cemal, dünkü celsede şahid olarak Duruşma, diğer şahidlerin celbi 
ti Bu tarifelere göre tabldot _ dinlenmiş ve şu izahatı v.;nniştir: için, talik edilm.İ§tir. 

rar vermiştir. larda yüzde 25 oisbetiode bir 
tİhtikar hadiseleri etrafında bu zam yapılması ve bir kısım 

_.J _...:ı.. ,r.. 
1
· k ~ ı ı onun genış o~u e ı ı ar 

mamınıua m~utli" .ı. un- pe maga- _ . . .. .. 
zasının sahih~ Nikodur. Mezkur yaptıgıru dehllede sabıt gormuş.. .Askerlik işleri: 

1 
müessesenin muhtelü zamanlarda tür. Neticede muhtekir tüccarın 5 
ve muhtelli şekillerde ihtikar yap- ay 25 gün mtiddet~e h::rpsine, 750 
tığı iddia olwunaktadır. lira ağır para cezası ödemesine, 50 

eğlenıce yerlerinin de sınıflan-
derece şiddetli bir karar ilk defa nın birer derece yükselti mesi y ki d t 
verilmektedir. muvafık göriilmüJtü. 0 amaya ave CUMA 27/ 6/ 19U 

RADYO 

----------------------------------------- Belediye daimi~ ta- ı Beyoğlu Yabancı As. Şubesin- 7.3-0: Saat ayarı, 7.33: Ha.ff müa'k 

F asulya fiatlarına Basma satışları 1 Yerli mallar sergı· (: i rifeler üze~e hiçbir veçhııtı : den: (P.t.), 
7

·
45

: Ajans haıberleri, 8: Hafi! ~ ~eğifiklik yapılmasını icab et- f 1 _ İstanbu] Vilayeti haricindeki müzik (PL) 8.45: Evin saati, 12.30: Sa. 

k,. h dd• 1 • • t • t• ti A._, t • • d tirec:ek bir sebeb gönnem.İ§ ve i askerlik şubeierinde kayıdlı olup da at ayan, 12.33: Karışık fasıl, 12.45: ar a 1 ayını anzım ve ıa arı j us os ıçın e ~sad ~ürJüğüniin teklifi- S 1 Beyoğlu ve Beşiktaş. kazaları dahilin. Ajans !haberleri, 13: Karışık müzik 
nı red~e~Jıfir. • ! de ikamet etmekte buluna.n 1337 do- CiPl.) 13.15: Karışık fasıl, l4: Karışık için tetkikat teshil edildi aç· ılacak Eskı ta"!eler aynen !a~bık o- i ğuıniu ve bu doğumlularla muamele. müz:k {IPl.), 1'8: Saat ayarı, 18.03: 
lunacak, eğ!e~~e .yerl~nnm ~ı - İ ye tabj muhtelif doğumlu erlerin son Fasıl sazı, 18.30: Memleket poota8ı, 

!Fiat Müra_1<abe Komisyonunun ,,.,. ............................................... , Her sene olduguy gibi bu sene de nıffan da değiftin1m.İyec:ektir. • yoklamalarına şubemiz ibinasında te- l8.4Q: Radyo Swing orkestrası 19· 
\ İ şekkül edec~k askerlik meclisi tara • K . .. _. ' • 

dünkü toplantısında fasulva fiat- yerli Mallar Pazarında ha- şehrinıiroe bir yerli mallar sergısi ........................................... °"... . .. onU§ma, 19.15: Film müzlgı (Pl.). 
]arı üzerinde konuşulınuşt~r. Bazı tertibi düşünülmektedir. Bu ser- K h • • f~dan 2/Temmuz/ 94l Çarşamba gu- 19.30: Saat ayarı, ve ajans haberleri, 
4,;;.;~ l 11 • d l sıl olan vasiyet üzerine lk• a ve ıçın sıra IlU lba,ş.la.naraJk 941 •Ağustos SOllUlla 19.A".· '1:71;:...;k p:ı-ı-.ın"am. 20.15•. Rad'Vn uw.A;ar arın, e erın e, tesbit e~li en ginin tertibindeki maksad bilhas_ ...., ~· . .....,. · <1-•·-ad y ... La4l-•a· taralından kadar devam edeceğı esi 20 45 fiattan fazla: fiata nıalolmuş fasul. U1J ... ıc "= sa yerli sana-yiiınizin, hariçle mu- · gaze , · : Solo şarkılar, 21: Zl.. 
ya bulunması da gözönün.ı:le tutuL lıartlTlaflırtlan eıaslar vasalamızm kesilmesi dolayısile num· arası alınacak a - Yoklama Cumartesi ve Pazar raat takviml ve t.op. rak mahsulleri 

t K . b 'b k. br.ldr'n'ldı" d . günleri ıbıa.r!ıç olmak üzere haftanın !borsası, "l.10.· "'"msıl, ~2.· Radyo .... 
muş ur. omısyon, u g~ i ımse- ne ereceye kadar ihtiyacı kar"-ı.. ·n ·· 1 · d t 9 d 17 k ~ ..... .. ....... 

\ :r Halka kahve tavziatına onu_ ç1 gun erm e saa an ye a_ 
lerin iddialarının doğru olup ol- ~ ••• m ........................................ ..,J' ladı:ğını ortaya koymaktır. Diğer dar yaı: :lacağı. lon orkestrası, 22.30: Saat ay:!n, a-
anadıığım anlamak için İstanıb:ula ır~anb--ı.J~ır: Yerli Mall-'3..,. p.. taraftan serı?inin açılması ihtıkar- müz<le.ki Pazartesi günü başlana- • jans haberleri, borsa, 22.4ı5: Radyo ~ı. •ı.uu........,. · ..... .... ~ gı- 1r 3 - Aslı:er'liğini saglam olarak yap-
ıfasulya gönderen b~lıca istihsal zarlarında yapılan basma satışla- la ı:ıüca~ele dav~ın<i:ı da ha~ka ca nı yazmıştı ·. . mış ihtiyat erler arasm<3a sonradan salon ot'k.estra.sı, 23.15: caroand <PU 
mınta'kalar:ndıald fiatları araştır. nnı tanzim etmek üzere Yerli Mal_ g_e~ş ~yas~a bır yardım va~rfe_ Kahve alına\\. ıstıyenler kayma. hastalıklı ve arızalı bulunanların da ................................................. ... 
mış ve şehrimize en çok mal gön. lar Pazarı Müdürü Ahmed Haı:ndi sını '~.~:kttr. Bu su~etle p!y~ kamlıklara mürz.caatla birer sıra yokltııma.sıırunr devamı mü<lıcletiııce ÇOCUkfarlmlZlft SJhhafl 
deren Samsun ve Çarşamba mm- Bez Ankarada temaslar yapmak_ sadak1 butıın l""'addelenn s~_tış ~ı- numarası alacaklardır. Bu numa-lmüra.ca.atıarı ve bu müddet zarfın. 
takasındaki fiatlar esas tutuJmuş- tadı1' Bu .. ne ikadar ıs.atı larin .ır:nı halka tamtmak mumkun r~a~a kahven~n ner~den ve han~ da müracaat etmem~ olanların ay- (Ba$tarafı 2 nci sayfada) 
tur. Komisyon buralardan Ş('hrL . · . . ~ b · d .. § • o1aç:ağ.ndan baıKm s.ıtın alaca1h !gı gun alınacngı tasrm olunacak.. rıca muayeneye sevkedilmiyecekleri. veya dayıda görülür, sonra bjzim 

tanzımı ıçm urs a herg1m saat ' ::. t G · ı . h t 1 · · •1 -=~ ·· k v b" ··k.. mize kadar yapılan nakliyat esna. . . maddeyi tanıması ve aynı zaman- ır. azıno, K3. ve, o e vesaıre gı- 4 - YokJıamasını yaptırmaya ge ıt\.UÇU• çocugumuza geçer; uyu 
sında kilo başına ne kadar masraf 9 °.aı: 12 ye l.ad<ır ~atış yapılm.~k- da <la fiatını öğrendiğinoen al.da. ·bi yerler kahve ihtiyaçlarını doğ-; len'lerln behemehal nüfus cii7.danıa. lerde nezle nezle olarak kaldığı, 
·lb. d" y. • t tkik trrı kt d" N -k 'l ta iıdı. Bu hususta Iktısad Vekale- lm .. -~- rudan dogv rU'-'a v·ı:-y tt temı·n rmı ı...n- :• ... ~.r,..-..,.de b··~und"pma.ları ın ıgını e e e_ e ır. ı:t ı . b ası munu<..Ün olmıyacaktır. J ı a e en -"=__,.,,..,........ · ..,. .... · yani çok hafif geçtiti halde küçük.. 

-rı t b"t d.ld"kt tı tarafından hazırlanan esaslar S . . 'b· af aki h edecekl""'"dı" r '-'-- ... ··dcıe masr<U an e$ ı e ı ı en sonra IL..ildiri"l .<>+. D ,. ak , ergının te:rtı ı etr ınd a. ..,.. · 5 - Yo.ıuıı.ı.uanın ..... evamı mu - lerde bu basit nezle birçok ihtilat 
1 ak 'lk l d f , ·u mı;:.ır. ışarı-.a per ence lıkl d d"- k . . iH lk b d .k. d t ,. t t . l ,,_ hak.. ~pı ac ı to~ ~.n~.ı a ~su,ya satı yapan esnafa birer kart ve- zır . ara . eva~ . e ıua: teoır. ' a a un an sonra ' ı ay a ince muraıcaa e memış o am ... r vapaıbilir. 

fiatları tekrar goruşulecektır. ·ı ş . k 1 t ım • ., b Sergı vazıyet musaıd oldugu tak- bir (250) gram kahve tevzi oluna_ kında .ıtanu.ni ce?.::ı.ıun tatbik edile - v H 1 b d h. d zik 
rı mesı arar aş ırı_.,_=y ve u dird A~ t . . . d G 1 akt eeği ilan olunur. . e e verem ur~ a 1ıç c -
~a.rtların tevziine · başlanmıştır. e ~s.o~ ayı )çerısm ~ a a- c ır. * red~.e~e.n g~ılerruyec~Jt. 

Konservatuarm Türk 
musikisi etrafında faaliyeti 

Konserva~uar iİdaresi, Konser-
vatuar icra heyetinin kadrosunu 
takviye etmeğe karar vermiştir. 
Lcra heyetin::! yeniden üç san 'atkar 
ilave edilecektir. 

Merhum k~mani Reşadın yel'i
ne kemani Sadi aluıacak, !ki san'at 
kar da radyodan getirtilecek, bu 
suretle kadro tamamlanmış ola.. 
caktır. 

Konservatuar icra heyetinjn, 
şimdiye kadar mcmk'ketin musi
kisine aid yapmış olduğu tasnif
ler filme alınacaktır. Ta"nif olu
nan ilahiler, peşrevler ve eski 
şarkılar bir musiki filmi halinde 
tanzim olunacak ve sak1anacaktir. 
K'onservatua!' alaturka kısmının 
bu sene birkaç umumi konser ver. 
mesi <:le kararJaştırılmışt!r. 

Asker a:Ielerine yardım 
Belediye asker ailelerine yardım 

için • biletlere yapıştırılmak üzere 
pul tabettirmeğe karar vermiştir. 

Asker ailelerine yardtm hakkın.. 
da ibeled'iye daimi encümeninin 
verdiği karar mucibince nakil va -
ııtalarına yapılan zammın tatbikı
na ay başından itibaren başlana -
caktır. ·•· 

Çekilen ecnebi profesörler 
Üniversitede bulunan bazl ecne

bi profesörler bu sene fakültedeki 
kürsülerini !bırakacaklarını Rektör
lüğe bildil"llliş1erd.ir. 

Univ~rsite Rektörlüğü açık küT 
siilere tanınmış ecnebi üniversite
lerden pro(esör getirtilmesi için i -
cab eden teşebbüslere geçnıiştir. 

Bu .,_artı d ,1 f. tl tasaray lisesmde açılacaktır. Ser. v pek d ekm kJ • B h f 1 il .tı. ar a ma. ı:ırın ıa arı ya-- . . 1 y h b . .. A.e ve çav ar e erı Be wı y li Ask rlik ş bet. rrısmı - em az as e - yapar-
zılı bulunmaktadır. Satıcılar, mi.iş. gının . ~ı acagı a erı tü~c~~ ~e k l cak yog: u er e u m- ken ötekini ihmal eimek hiç de 
terilerin her talebinde bu kartla- sa:ıayı. erbabı arasında büyuk .bır çı an a den: doğru değildir. Hastalığa yaka • 

. .w:..:.+- - ;b t t 
1 

k alaika ıle karşılanmıştır. Daha Ş!ffi- Toprak Mahsu1leri Ofisi şdrrin ı - 33'7 doğumlular ·ve bu doITTım d 
rtıd6v.,.errnege mec ur u u ma • -Jiden kayriolunmak için Sanavi francala .ihtiyacına sarfediJmek ü - lul-ar.Ia muameleye tabi diğer d·oğum: 1anma talıhisizEğinin pis yerJehr e 
a ır. Birliğ;ne müracaatlar yapılmak. zere y~mde? _20. çuval franc!'la. u- l-uiarm l)"Oldlaroa.lanna O/Temmuz/ yaşıyan mikroblarla beraber as.. 
Diğer tarattan basmaların top. tadır. nu venlmesiru Tıcaret Vekaletıne 941 ta.rihinde başlanacak ve 1/Ağus ta adamların saçt1'kıarı ile de ol-

tan ve perakende fiatJarı da tesbit teklif etm.iş~r. Vekalet bu teklifi tos/941) de hitam bulacaktır. - duğunu ıhlç bir zaman unutmama-
edilmi<:,,tir. y d \ . . kabul etrnı-ştrr. Bu unlar francala fı.. l•dır. · ':/ eni oçent erımız 1 2 - Yoklama ayın tek güulerlnde 

Kayseri fabrikasının dokudui!u Tın arına tevzi olunacaltır. 
~ Bir müddet .. vv,.l Üniven~itec:le Diğer taraftan dünden itibaren sabahleyin saat 815 tan akşam saat 

!basmaların metresi toptan 33.25 6 ya ık:-'"a.r "~;vam edı ..... cekt·r ccu 

MtLLI PİYANGO yapılan doçentlik imtihanları neti - Gaiatada lbir f~1nda tuzsuz ekmek _, ._.., .,., ' · -
ve perakenci-e 36,5 kuruşa: Nazilli 1 . . . li b '- Yak __ _] k martes: - PM:ar hariÇ). fa!b ·k d 1 d - b I ce enmıstir. l'Jlla ne aşıoanmlştır. ın-oa e -

rı ~sı~ın o.rn u~u_ asn:a ar 11 Jmt.ih~na iştirak edenlerden Sab- pek ve çavdar ekmeği de çıkarıla- 3 - Yoklama.ya aşağıda gösteril -
metresı ıse toptan 3J,5 ve , p~ra-. ri Ulgener İktısacl, Tevfik Okyay caktır. diği üzere nahiye nahiye ya.pılacak • 
ken~e .38 kuruıa ı:.attlma~t:ıaır. Bu 1 Fen, Bürhan Batıman da Ede'bjyat tır. Eskişehirde çekiliyor 
satış fıatlarından fazla fıata satış Fakültesi doçentliklerine tayin edil- Açık hava temsilleri A) 1 : '1 Temmuz 941 de Beyoğ1u 
yapanlar aleyhinde, ihti'kd.r yap- ınişlerdir. Beyoğlu Halkevinden: merkez nahlyesi. Büyük ikramiye 
mak suçile takibata geçilecek ve Bir kısım namzedlerin imtihan_ 1 - İkinci meydan temsili 28/ Bl 8 : 15 Temmuz 941 de Taksim 
bundan sonra o kimsey~ kumaş ları da önümüzdeki İl'kteşıinde ic- 6/ 941 Cumartesi günü saat 18,30 nahiyesi. (40.000) \'erilm;yecektir. ra edilecektir. . da Hasköy nahiyesinde Halıcıoğlu C) 16 : 22 Temmuz 941 de Galat.a 

D•V t (t ' d" y ı• :;ı.r 1 o•Y f k • 0 "dd civarındıaki .meydanda verilecek - nahiyesi. 
ıger ara .:ın, şım ı er ı , .ı.::ı _ • ıger tara tan anunı mu et - tir. _ J -.t~ 8i1 

lar Pazarlarında dördet' mdre o- lerini bitiren birçok doçentlcrimiz 2 T ·ıd -1 .1 Dl 23 : 31 Temmuz 941 de Ka - Liradır. 
d b f 1 v f d - ernsı en evve ve tems1 _ ....... es· 

larak kesilip satılan basmaların e u sene pro esör Üge ter i e e - d .. l sımpaşa ı.w.uıy ı. (40.000) lira ile n~ler Y"'Pllmaz. 
ı.ı d. ~rasm a arnatgr aza arlmız tara _ .. .. .. 

'dışarıda daha fazla satılmaması ce-. er ır. fından hafif müzik konseri verile _ E} 1 : 7 Ağustos 94Jl de Ila.c;koy na. ( 40.000) lira ile bütün istikbalinizi 
için de tertibat alınmış bulunmak. Eminönü d " cektir. biyesi. refahınızı ve saadetinizi temin ede.. 
tadrr. urag\ 3 - Temsil ve konser parasız - F) 8: 15 Ağustos 941 de Şi.şli na - bilirsiniz. Milli: Piyango 7 TemmU%.. 

Fikretin Aşiyanında 
hazırlıklar 

Belediye emlak ve inşaat mü 
dürlerile İnkıl&b Müzesi müdürü 
dün Rumelihiw-lna giderek T ev -
fik Fikretin Aşiyarunda tetkiklerde 
bulunmuşlardır. Bu tetkikler esna~ 
sında binanın mühim bir tamire 
muhtaç olduğu görülmüştür. Aşi -
yanda yapılacak tamir ve tadilata 
aid bir plan hazırlanacak, mütea -
kıben Müzeler ve Maarif Vekaleti
le temasa geçilere<. buraya konu -
lacak eserler tesbit olunacaktır. 
Müzeler müdürü de hu hususta Ma
arif Vekaleti~ temaslarda bulun -
mak üzere bugünlerde Ankaraya 
gidecektir. 

Eminönünde, tramvay du;nğıntn dıı:. biyesi. da Esk*hirde çekiliyor ..• Bu sefer 
bazı kazalara sebeb okluğu anla - r K .. .. k H b 1 ) G) 16 : 22 Ağust-08 941 de Kemer_ ikran;D~eler hem ze~gİn b~m m?te-
şılarak lbiraz geriye çekilmesi ka \... uçu a er er burgaz naıh~i. nevvıdır. (10.00) lıralık ikranuye.. 
rarlaştlrllmıştır. . HJ 23 . :n Ağustoo 941 de kısa blz.. ler dört tanedir. 8 tane ( 5.000) 

T .d . d'" b • Beledıye ;reis muavini Lıltfi · klam liralık 60 tane (2.000) liralık, ve 
ramvay 1 aresı ıger azı s·emt Aksoy ve fen işleri müdürü Nuri. metlil~r:n yıo ası. tanı 120 tane (1.000) liralık ilaa-

lerdeki halkın kolayhkla gelip geç~ d.. T k · K b B ik Bu ilAn davetiye ma.hiyet.indedir. un a srm. a ataş, eş taşta m9ve vardır. mesine engel olan durakların yer - Te Ağ t '- · · d b' • ., yapılmakta ~an muhtelif foşaatı mmuz ve us 00 ay ... rı ıçın e '- 500 )1.ralık ikramiye1erio mikıtari 
lerini de de;;.;•tirecektir. , t .......ırı t -···~-.='.:"__ tetkik etmişler ve alakadarlara ye- ııe mazere J"-amasım yap :ı;ı:mı - bu sefer 90 dan 150 ye çıkanlmıt-

ni direktifler vermişlerdir. yanların 8S inci maddeye tiı.bi tutu. tır. 
Üniversite Talebe Cemiyeti e Şehircilik mütehassısı Prost. tacakları ilan olunur. Büyük, küçük birçok ikramiye 

Üniversite talebe cemiyetine aid dün Beyoğlunun imar ve Üsküdar Yedek sübaya gidecekler katar olmus Eskişehmle sizi bekli-
kanuni formaliteler tamamile ile - tafsilat planlarını tanzim işiJe meş- yor. Bir bil~tle bu katara qtirak e.. 
mal edilmiştir. gul olmuştur. Fatih Askerlik Şubesinden: diniz ... 

Cemiyet; önüm'üzdeki ders yı _ • Unkapanında oturan Ahmed Lise ve daha yüksek mekteb me -
lında, Maarif Vekili Hasan Ali Yü- adında biri dün Kantarctlarda Sa- zuınu <tltıo <fa ehliyetname derecesi 
celin dt; iştirak.ile merasimle açıla- atçi yokuşunda 24 numaralı arsada orta olanlıa.rın 1/Temmuz/941 tari • 
caktır. Üniversitenin sembolik bay- duva~l~ üstünde dolaşırken müva- !l ıbj1:de hazırlık: kıt'asına sevkedilecek_ 
rağl Talebe Cemiyeti taTafından zenesını kaybederek 6 metre yük- lerı yazılacak iken dakttlo hat'a.sı o. 
tesbit edilecektir. seklikten yere dü;-müş, başuıs:lan laraık 24/Haziu:ın/041 tarihli llanımız_ 

( TiYATROLAR ) 
R11Jid R t:m Tiyatrosu 

Bu akşam Şenyolda 

Ole. Hasan Bev Divor ki: 
tehlikeli surette yaralanmıştır. da l/Ağustos/94ıl şeklinde yazılm1ş 

Ahmed, baygın biı halde Cer - olduğu intişar eden ilanımızda görül 

Be-ni Öpünüz - Komedi 3 :ıerde 
Halide Pişkin tem;;illere ışt,rak 

edecekt'.r • 

- Hasan Bey as:11biye 
do'ktorbrının söyledık.. 
lerine bak1Lrsa .• 

İ~inç başka ma<l. 
de1c,· katılrt\}yan, halis 
kahve ••• 

. . . İnsanın aklmı ·ba
şına toplar, vücuda ra. 
ihatlık ve huzur verir
Jıiş ..• 

Hasan Bey - Öy~ 
lese bütün dünya karı
şık kahve içiyor! 

rahpaşa hastanesine kaldırılmış mii.ştür. Orta. ehliyetnamelilerin sevk 
•1r. tarihi 1/Temmuz/941 olduğundan ev_ 

H 
velki ilfuumızın hükmü o!madığı ve ergün bu şeraiti haiZ okurların oomen sevk 
edilmek ürere şubeye müracaatları 

' 

(Baştarafı 2 nd sayfada) aıi.n olunur. 

* 
dille i~fuı etti. Ancak Rusya aley 
binde Almanya ile anla,mayı ilti 
zam etmiş olan kısmrn eski düşün- Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesin.. 
celerinin kımıldaması ihtimal ba - den: 
ricinde değildir. Bu ihtiır.al zayıf. Kısa hizmetli ve orta ehliyetııamc!: 
tır. Hele uzaktır. Fakat Alr:ıany-anın olup da es'l:>:lıtn sıhbiye vesaire dola
İngiliz endişelerini bertaraf ehniye yıslle sevıltediılememiş bulun:ınlar 29/ 
muvaffak olması halinde tekrar H::ı.ziran/941 tarihinde Yedek Süh::ı.y 
meydana çıkm:u;ı ihtimali mcvcud - oku1.unda bul!unmak üzere .şimdiden 
dur. I::krem Uşakl1gil şubeye müm<:aat!:arı ilim olunur. 

CEMAL SABİlt 
yaz temslllerine başlıyor 

Suadiye Şenyoı Çınarditbi bahcrsinde 
23 Haziran Cumartesi günü :ık:anu 

çiNGENE AŞKI 

ZAYİ - Boyabad Askerlik Subesin.. 
den aldığım asker'lik terhis ve-ikamı 
z-ayi et~im. Yenisini ala.cağımdan es. 
kisinin hükmü olmadığını ilan ede
rim. 

Ahmed oğlu Hüseyin Bedir 317 
Boyabad. Şi§li Mecidiyeköyünde 

Teınizl~ Ahırında amde 
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CDNDL -, 
Bik&ye LtiiJj;IMQI 

Okuyucularıma 
cevablarım 

lehi uasa8 edilmeli mi? 
Siz de· bir mektubla 
fikrinizi söyleyiniz! 

-15-
Kediye pc) nir tulumu ~manet 

olunur mu? ... Sultan Hamıd ha -
pıShaneden çıkan meddah Kazımı 
irrıdei seniye ile komiser yapmış.. 
tı!... Kazım rahat durmadı. Ta -
ınıchğı !hırsızlardan bir kU;mpanra 
teşki) edip c~eriı ~)"\'.l~rmaga 
başlad1. Ve neticede bıttabı tarde. 
dildi .. 

cBir gün Sirkecide (Manastır) 
kıraathanesinde oturuyordum.·· 
Yan!mdoki masaöa - kenı:Ulerile 
biraz tanıştığım _ (Ramazan) ve 
Olasan) namında iki Arnavud 
koyun tüccan oturuyordu. Med - sat!iyedeıı yüzde bir ıey &lıyorsun 
dnh Kazım· bunların yanına te - KA .. ' azıın ... 
laşlı telfışlı gelerek: _ Sen her şeyi böyle tersınden 

-:- Oldu... Müjde.·· Bu akşam düşünür9iin işte, dedi. Bizim hası -
beklıyorlar. . latrmız daha başka. Bu akşam da 

Dedi. Arnavudların memnunı bu Arnavudlar gelecekler... Blz 
Yctten ağızları kulaklarına van • malımızı mülkümüzü yalnız uzak.. 
Yordu: İ . tan gösteririz ... O kadar. (Ne si • 

- Otur be Küzım Bey!... ç bır birdir ne keramet; el çabukluğu 
llargile bre ... Sen yaman ad~m - ma.rüet) hocam? ... Anladın mı~. 
mı§sın yahu. . Yaşa be Kazım * 
Bey ... Yaşa be Kazım Bey .. · . Ü" dört gün s:mra; eene ayni 

Arnavudl"'r Kazıma nasıl ık - ~ R " d kıraathanede koyun tüccarı ama. 
raın edeceklerini bilemi~rlarl ~· ve Has:m Beylere te~adü! et-

Acaba Kn:zım koyun tuccar ıgı- ::_ Beni görünce: 
lla mı başlamıstı?. _ 0 Kazını ... Çok yaman a • 

Yoksa Arn"vudları (altın kafe. ..ı h b. · ··ı·· .... dammış Fakst az aa a ızı o u-se) . k d ? •.• 
~ı oyuyor u · d k lk me sokuyordu, diye anlatrcağa baş 

Xaz :m onlarır.. masasın an a . 
tıktan sonra benim ~anıma C~:<l;. ladJla;;~amız var ... Sayei şaha -

- Yeni işe başlnmm. ~ · . de · · · e ko n tüccarlığı fap!yoruz ... 
Her:gece: par:ıyı :iP.sfoyle nı.ıyoruz1·· nş:a•l ı:Unbu'dıı. bıı· .gece zanpa • 

- MUhakkak gene kom•scr 0 • O) e ·k KA t 
dun . ralık yapalım cedı . .. azım; ~-

.. dedım. . ·d . ıdığı bir ev olduğunu; burada bır 
- Hayır ... dcdı ... Aksara) a, n 1 t rduitum.:· kızların ga -

~-'- . k y d t h bir '-'Cf saray ı o u :. ' 
~~~~~ı _ so ~gın a;. en a. .. ,J • hasna müstesna ~eyler ol • 
de, kuçuk hır ev k ralndık. Uc ta- ye~ ·· l<>di Methetti de et-
ne df' hasna mfüılesna kız bulduk.. dugunu soy -b · ·· d ld B' 
lien ·· ı . b 1 ..ı ti Aklımızı aşımız an a ı. ın 

gu mege aş .:ıl.'ur.: · . 1 'h t , ıa-· _ A 1 <l d d" B ti # naz ve nıyaz a nı aye e\'ve.mı ge. 
~aret . ~ a ıGm.ı.;ı.. e ım.d .. hu ı.latı ce 1'!'..iWıf'Jie k~rar veri}di. 

1) ı... a ıı.ua sen e as 

içlll ·a1e111tarım 

nun ve nizamın karşısında hesab 
vermeğe mecbur olduklarından, 
alkolü ağız tadile içenleri bir ya. 
sakla mağdur etmeğe sebeb yok. 
tur. 

şürüıyorlar. Tam rakı içildi; kafa
lar tütsülen<li mi .. ÇnL çat kapı ... 
(Aman kocam geldi, eyvah basıl. 
dık). Bir de polis elbisesi uydur -
muşlar... Belki içcrdckilcr silaha 
sarılır da vak'a çıkar diye sahte 
polisi de öne sürü~ orlar. Biçare 
tüccar gaz.<:!telere resım basılacak; 
senelerce hapis yatacak korkusile 
açıyor kesenin ağzını, 1.-urtarıyor 
canını. 

Benim gülmekHğime Arnavud 
hayli içerledi: 

- Gülme be.. deai... Gülme 
ko~na gelir başına derler ... Yal 

Hanmılar bizi ~kliyorlarmış. nildi ... Kafalar tütsıilcndi... Der- mışız ... Herifin biri binz yumu. nız kalbimi yakan bir şey var. 
Aman efendim aman ... O gün de ken efendim ... Çat ... çat ... çat... şaktı. Kenara çektim. - Karagöz kuzJlarının çil lira. 
tam .koyun satışı günüydü. Ko - - Aman bu ne Ramazan ağa... - Mori vallahı.. dedim... Bir lan mı? 
}'Unlan sattık. Paraları cebimize - Mori vallahi Mahmud Bey ~zad.ır oldu. Bize kıymayın, ~iz _Yok mori vallahi... Beş da • 
koyduk. Bizım katnkofti tabanca • kapı çalındı. Kızlar şaşırdılar ... tu~S:~· Memlekette de evhyız. kika şu kızlarla başbaşa kalama _ 
lan da bellerimize taktık. Otuzar Kazım Bey korkudan titremeğe Evımızı baritımızı yıkmayın. dk İşt .. ~· b 
da fişek aldık ... Birer de kama... başladı. Kız.ın biri pen«!reden - Ya siz elalemin evini barkını 1 

• ~ yuregım una ~.anıyor. 
? b .1... Am k 1 ld" 00. 1 ,...ı.-n, k . ı· Maamafi.h: Ben de onları guzcl al-- Harbe mi gidiyorsunuz. ao""·~ı. c an oca ar!mız €e ı .. ı. ye J ...... a ıs ıyorsunuz ya. dattını. 

- Hıayır mor.i sevda yapmağa! demez mi. .. c Yanlarına pol's te al- - !Bir cahilliktir oldu. 
_Ey... mışları.. Kazım: ~Eyvah .. de:Ji... _ Ya namusumuz? - Aman ne yaptın bakalım? 
- Fakat mori Mahmud Efendi; Ramazan ağa l:iasıldık. H<ım yarm - Kaç lira, sizm namusunuz? - Verdiğim altı yüz liranın iki 

baskm bas:ınmdır derler. eloğlu sabah ıgazetelcrc resmimizi ko - dedim. yüz lirası frenk altını idi. Malum 
adama tabanca bıcak çektirmiyor. yarlar. Hem de en nz üç sene ha- - Bin lira ... dedi. ya ... Bizim lira 108 kuruş Fransız 
Yanım::Ia silah old~ğunu otele gel- pis yatanZ> ... Ben bittim, bizim Al aşağı ver yukan altı yüz li. altını 95 kuruş. Arada on üç kuruş 
dikten sonra hatırladım. Hasan büsbütün bitti. raya uyuştuk. Ah bre Mahmud fark var. Herifler altınları sayar. 

Arnavudların güzel bir kafese - Ulan çabuk kapıy: açın ... Bey ... O karagöz kuzularının çil ken iki yüzünün Fransız altını ol-
düştiiıklerini anlamıştım. Gülme - Yoksa imamı muhtarı ela getirip çil paralıarını 9lkard1ık, bu belah duğunu hiç çakmadılar. Bir de 
mek için dudaklarımı sıkıyordum. kapıyı kıracağız ... Çat, çat, çat. . . kocaların ellc.'t'L11e saydık. Yalvar- derler ki: lstanbulda enayi yok. 

- Mori Mahmud Bey ... dedi ... Kapı ... Kızlar İstanbullu vaJJahi .. dık ... Yakardık, ağladık, sJzladık, İşte be mori herifler enayi. . Os _ 
O a'k.j:ı.m gelin gfüi lhaz.ırland1:k. KW'naz mı kurnaz. Bizi dolaba yakamızı dar kurtardık... Gül - manh altmı yerin~ Fransız altını 
Vallahi tam yirmı beş 'kuruş ver- koydu.lıar. Sözde sakladılar ... me; Mnfrımud Bey .. eh dünyadır. şnyıyonım da çakmndılar enaji 
dim, Hn<!ıy~ süründüm... Bir Kapıyı açtılar. Herifler geldı: Ka. Gençlrk var ... İnsanın başına her ler •.• • 
a:a~aya atlad•k ... (Az _gitt~·:· Uz dı.n~ara tekme .. tokat. Aradılar:·· şey .gelir ... Kızlar da ç~k mahcub _Hakikaten öyle Ramazan a _ 
gıttik ... dere tepe ... duz gıttık ... ) Bızı dola:bdan çıkardılar. PJlıs: olıdular. Kocalannın böyle gece ya. Enayi imişler. 
derler a... Nereye g;ttik b;Jmern. Buyurun karakola, dedi. Aman .. yarısı birdenbire geleceğini on - · · Be 1 d 
Bir eve geldik ... Üç tane güzel; dedik olmadı .. zaman denik olma- lar da bilmiyorlardı. -lt nl rurnazb akvrandım. Fran 

b .. k l d 1 M d JI ert . b h . l . . iB ··ı·· d Vak' - .. sız a ın arını ça u çabuk say piltç gibi kız ızı arşı a ı ar. O- ı. em ~sı sa a resım erımı- en ıgu uyor um. · a gozu. d E .. tt 1 ri valla'h.iı bizim Kosvada, Priştine. zi gazetelere basacaklarmış... mün önü.ne gcliyorclu: Kazımla üç un. nayııer yu u ar. 
de böyle kızlar yok. Masalar ku. Hem de nikahlı karılarla ba~ıldı - arkadaşı üç güzel kız elde etmiş. Mahmud Saim Alt111dağ 
ruldu ... Rakılaı içildi. Mezeler ye- ğımız için üç sent? hapis yatacak. ler, böyle paral! köylüleri eve dü. CArkıısı var) 
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[Memleket 
Çarşambada. 

Yeşilırmakta bir genç 
feci bir surette boğuldu 

Gelibolu (Huwsi) - l\'İetkczi 
kazaya bağh k.öıylerin bazılarında 
çekirge zuhur etmiştir. Çelc.ireglc
lerin Tekirdağ, Edirne vilayetlerin
den geldiği, veyahud da geçen yıl 
bırakılmış olan yumurtalardan mey 
dana çıktığı yahmin olunmaktadır. 
Kaymakamlıkça açılan mücadele Ü· 
zerine çekirge işi kısa bir zaman 
da bertaraf edilmiştir. 

«Son Poeta» om tefriba: 91 

Paşanın müdahalesi 
Kumandan paşa mülayim bir sesle güreşi 
berabere bitirmek istediğini söyleyince 
Aliço: "Yusuf ister mi bakalım!" dedi 

şmd.zda üç yeni aile kurmuş olan karşı bir çare diişündü'k ve yega.. arayıp bulurlar. 
altt çocuğunuzu görüyorsunuz... ne çarenin sizlere müracaat et - Dürrünün sözleri herkeste de _ 
Bir __ de Ka;a Aslan var. Fa~at ~ ~ek old~~un:ı -~anaat gC:tirdik.: Ay rin bir heyecan uyandJimıştı. Bu. 
henuz bekardır ve zannederım kı çıçeklerının guneşe dogııu don - na sıkı ve sı.irckii alkışlar delildL 
ilelebed böyle kalacaktır ... Evet, dükleri giıbı biz de bi.itün ümidle- cBravo Dürrü, yaşa Dürrfü nida
Sülünle Yıldız, Büciirl€ Şakrak ev- ri.rni.zi size tevcih ettik. Biz kimiz?. ları arasında Apust-0lun ses· yük. 
lendiler, biz de Ncş'eyle onları tak Biz neyiz? ... Biz san'at sahibi in~ seldi: ı 
lid ettik!... sanlarız. Bizim yegane gayemiz 

Melpomeni gülerek yerinden san'at yapmak, çalışmak, hayatı _ - Evlad, çok doğru söylüyor • 
YAZAN : EK.REM RESID sun!.. . Ben de tam amile senm 

kalkmıştı. Uzanan elleri sıkıyor - mızı temin etmektir .. : Bize bir 

Paraları sayarken kalb sekte 
sinden öleceğı muhakkaktı. 

- Melpomeni!, •• 

t B
. b' b 1 fi.kr.İ.'11.e iştirak ediyorum... Hattl 

• -:. ır sana, !r . ~na::· . yağma başlıyacaktı. Koca Aslanın du... hayat saıhası lazım. Bu sahayı bize 
Dıyerek parayı ıkı musavı kıs- hazır 'bulunması vahameti bir kat - Ah. oommc c'est charmant!... ancak sizler temın edebilirsiniz!.. bu husuısta Madam Melpomenile 

- Vite! .•. 
- Melpome:ni!. .. 
- Dcpech~z - vo11s'. ..• 
Apuslol adeta can çekijiyordu. 

Ağzından, bir soluk gibi son bir 
cMelpomeni!,. çıktı, fak:ıt merha
metslz Melpomeni bir türlü fikrin. 
den caymıyordu. 

- Haydi, ç~bu 1{, aç çantayı!. .. 
Yok, yok ... Bunu Apustol ya-

pamıyaaakt'ı! ... Çantay~ açmc.k., 
kend: dile idam kararını imza -
lamağa bedeldi. Bunu yapamaz -
dt. .. Zaten el!e::-i titriyordu. Çan -
taıaın anahtarmı Melpomen;ye u. 
zattı. Melpomeni - hain kadın! 
anahtarı kaptı. Çantayı açtı, son. 
ra, kovadan su hoşalttrm~ gibi. 
çantanıın muhteviyatını masanın 
üzerine daktü. Paraya böyle hor 
muamele edilir mi? ... Yüzlük, beş 
yü.zli.:.k., binlik kaimeler masanın 
tizerin<le, sepette balık gibi, karma 
kan.şt1' atılnuştıı. ~folpameni: 

ma ~~ırma~a ba~la~ı. Tan: o _sır~- daha artırıyordu. Buna rağmen Çok memnun oldum!. .. Evlenmek Sevgili cambazhanemiz, kadim ef- uzun bir münakaşamız oldu. Fa • 
da, ıkı taksıye guçlu'k.le sı?ab.J~ış Melpomeni gülümsüyordu! - Ne çdk güzel bir şeydir ... Tebrik ede- sanelerde tesadüf ettiğimiz meş - kat ne edeyim ki yalnız hayatta 
ol.an Ap~stol .cambazh~_nesı san ~t: cesur, ne şuursuz, ne çılgın kadın- rim ... Çok çok bonheur, çok çok hur Phenix ısimli kuş gibi yanıp değil, işte de ortağım olan Madam 
kar, muntesıb ve mustahdemını dı şu Melpomeni! ~ Tebessümü an- felidte sizin için' ... Niçin haber kül olduktan sonr:l külleri arasın. Melpomeni benim fikrime yanat -
murahhas ~e~e~i evi.n önüne vasıl ccdc ihtirasları tahrik edecek ma - vermediniz?... Düğüne gelirdik!.. dan dirilip ç:ıksın! ... Bızleri tek - ~ak istemiyor! .. · Amerikaya gi. 
olmuştu. Bır ikı dakıka sonra Ma- hiyetteydi? Bunu nasıl anlamı - Mesele hiç umulmadık bir şekil rar etrafınıza toplayın!. .. Bizlere dıp kurı_ıların arasında tabanca 99-
dam Hayganoş çalmış oldukları yordu? Ne düşüncesiz kadındıı şu alınıştı. Apustol neredeyse tam yeniden vazifeler verin!... Eski kecekml§! · • · 
kapıyı açıyordu. Bir aırda ev cıvıl- Melp::ımeni! ... Apustol başlamak bir emniyet kesbetmek üzereydi. kuvvetlerini bulmuş olan kolları _ Bu haber herkesi ha)'t'ete dü .. 
tılarla dolu bir muhabbet kuşu ka üzere olan yağma ve çapulculuk Yeni evlileri tebrik etmek lazım- mızın ucunda san'at meşaleleri zL şür:müştü. Bu da ne demekti? ••• 
fesine dönmüştü. Apustol bu ses. sahnesini görmemek için gözlerini dı. yalar saç1p insaniye·ti aydınlatsın!. Apustol devam etti. 
leri duyar duymaz: kapadı. Şimdi hepsi birer aç kurd _Çocuklar!. .. Son derece mem San' at mabedlerinin anahtarları - Zavallı cambazhanemizin al.. 

- Geliyorlar ... Par:ılan sakla! .. g1bi paranın üzerine atılacaklardı. nunum! ... Evlenerek pek mükem- sizdedir!... Açınız bize kapıları! .. gorta bedeli bir~aç. kuruşu ikiyw 
Demiş. dememişti ki odanın ka- F'akat hayır!... mel bir iş yaptınız!... Mabede girtp san'ata hizmet e - ayırmak m~cbuı:ıyetınde .bul~nu • 

pısı açılmıştı. Dürrü, Sülün, Yıl. - Hoş bulduk sevgili, aziz pat- Bücür, dayanamıyarak bir te ~ delim! .•• yorum. Benıı:ı:ı ~ıs_:ı~m_le hıç b•r ~ 
dız, Neş'e, Bücür, Şakrak, Kara ronlarımız!... kerleme yuvarladı: Dürrü, belilgatı hiç bir zaman yapmak kabıl oegtldır: ~ak~t bu.. 
Aslan hep beraber odaya girdıler. Heyetin reisliğini deruhde et _ - Biz mi.ikemmel bir iş yaptık bu kadar ileri götürmemişti. Bu n~ Madam Melp?menının hı~ 
Apustıol, masanın üzer;ne kapanıp miş olan Dürrü söze başlamıştı. amma, işler mı.ikemmel değil!... hitabeyi ii.ç günde hazırlamıştı.. n .. ı de katarsak bır ba_şlangıç ıçıa 
yumurtalarını vü.cudile muhafaza Sesiooe hiç bir tehdid edası yoktu. Eyvah!. .. Bücür hücum işa. Hatta cambazhan0yi PhCnix ısinı- lazım, gele~ se~m~y~yı bulmu~ 0 

-

eden kıskanç b1r kuluçka tavuk Melpomeninin: retini mi vermişti? ... Apustol tit- li kuşa teşbihi için Larousse lı'.ıga.. luruz. · · .Şımdı 51~1~ yapacag.ınd, 
gibi paraları emniyet altına al _ - Bonjur çocuklar!... retli. Fakat ~ene Dürrünün sesi tine müracaat etıniştı. Bundan do- ~adam Mclpomenıyı razı etmek-
mak istediyse de, böyle bir hare _ Deyişinde de hiç bir endişe se- kendisini müsterih etti. layıı kendisini tahtie e~mek tır .. • 
ketin icrasına lih:ıın olan kuvvet zilmiyordu. Apuatol bıraz rahat eL - Evet, aziz patronlarımız, va- doğru olmaz. Zira nice alim geçi - Buna herkes canl~, .başla ~ • 
ve cesareti kendinde bulamadı. ti. Korkusu yavaş yavaş zail ol _ ziyetimiz ve bilhassa müstahdem nenler vardır ki yazılarında sıra - tı, fancat Melp?menıyı fikrın&. 
Her şey bitmiştı. Paralarıı gör • maktayd1. arkadaşlarımızın vaziyeti gün gcÇ~ lad,ıkları, fakat kendilerine tama. caydırmak kabıl olmuyordu. 
mü.şlerdi. Kiın bilir ne müthiş bir - Sevgili pat.ronlarımız! ... Kar tiık:çe miişk.ü.l olmaktadır. Buna mile yalbancı, isimleri bu lug tte (Arkan vul 



27 HaziraD 

["Son P.osta11 nm lisan dersleri] 
6 a]'da. pratik usulle 

SON P-OSTA 

Türkiye her milletle 
nasıl dost olnr ? 

HİKAYE 
(Baftarafı 5 iDci sayfada) 

ile aitsjn}er. Diğer ikisi de burada 
benim otomobilimi bekle!Vnler .. De.. 
di. . 

• 
:in 

_ .Misafirler ga:ret manalı bir şu. 

Londra 26 (AA.) - İngiliz duv (Baıtaran 1 in~i .aavt.ada~. büyük bir sımf tezadı yaratmıştı. rette .~us~akta devam .. ettiler: B1t-

(Resmi Tebliğler J 
ingiltere 
üzerinde 

ban ve dahili emniyet nezaretleri gu dostluk ~e adem~. teca~ Bu tezadın mütaleasındaıı doğan nun ~erıne dostum §oyle hır hal 
tarafından bu aabah neşredilen teb- muahedenamesı de mer ıyette idı. ve ilmi sooyalizm d ·ı bü ··k ÇZU'C..5.1 buldu: 

H 
... '71'1>1 Ay ANLAR: llğ: · Halbu:ki mütıcfikimizle ve döı't amele har k tl . ~m en . yu - Hayır .. Hayu .. iyisi rıU şof&. 
.t'UA~ 1 Dün geceki dü~man bava faali- ıgüın ,sonra da dostumuzla harbe- · · teh)ik e -el e~ vr~p~· Dl~ rümle bir misafir bura.da kalsın. ~ 

Prof A il 
Thampsoa vı rfan Kour yeti büyük mikyasta olmamı~ur. crerı Almanya ile de dost oıuyoı·- ~ t e ouaca ?'enı ır goruş ğerleri ta~~ ite ga!aja gitsinler. 

• • B -'-ali bilh l-'L d·-'· ogun:r:mş u. murnı Harbden so.n~ Kansı ıtınz etb· 

d 
azı IIl<ın. ere assa ~oçyanın ~. m bu gör- tatb•k tın R ' - · 

36 Del. e .. s §imali şar~inde bir yerle İngiltere Vaziyeü.n bu tadar ka?'l§lk biı arak .uş _ 
1

• a . 
1 

'l" ~syacıa . -. - Ne mün~~ebet>: Bu takdirde · A nin cenubu ~ark.isine bombalar a _ çehre alması, Tür'kiyenin her t<ı- yap b?" kom~?1:t ıht14c:ılı m~y- h~m ~tomobıli gaz:a1dan buraya 
__ tılmıştır. Bir miktar hasar olmuş - rafla dost, hatta mütte-Lik olması .d;a»a geldi., Komunı:zm A":upaya kim _gewecek .. 0.stelik de bu kadaı 

---------· w. • • tur. ln.s~a zayiatın az olduğu bil- bir ~klannca tenaku.,. Ü d ed S!I'ayet. edecek, ve onun n1zamın1 ahali ba~una vakıt kaybedecek .. 

Lesson Tlıirty-Six ıHayrr, de~~).(~e:e wcot 0 1: the dirilmektedir. Gece bir dü§tllan telif kabul etmiyen blr haa~se :~ altüıst eyliyec~kti. Nitekim A!- Mühendis yolda~ hemen yelken-
'_ tree? Y~, .ıt ıs. .. aga~ın w:e - tayyaTesi düşürülmüştür. bi ımütalea edilebili D w • manya, Macanstan ve nihayet I- leri indirdi: 

~ercue · : • ? . . • ....... ,.an e sgı söylemek ıa:ıım gelirse hadisenin t yaya. auar ateşin dayandığı gö- - Çok do&rul.. Ne yazık ki üç r _ · /Tatn ...,.ı:;uon !rinde mıdır? Evet uzenndedir) t•-ı.. t br~· r. ogrusanu al k ..J 
Thirty - live: Is the dog an an.mal. Yes, ıt ıs. ~ Roma, 26 ~AA.) -;: İtalyan insanda ilk yaptığı tesir de bun. rüldü. Italyan faşizmi bu ~-eya- kişi yerine beş misafirimiz var. To-

l. B.iids .in Uıe air. the monkey under the tl'ee? No, ıt orduları umu~ı. karargahının 386 dan lbaşka bir şe lırumak . b na karşı Avrupa nizaınını müda. pu topu üç kişi olsaydınız. her~y 
2. .Blıds = aııimals with two t is not. Are the cat and the monkey num26ralı t:blıgı: , eder y 

0 ıc:ı faa ve muhafaza tertibatı idi. ~ıpın işi olup bitecelcti. Bulduın: Üç 
birds? No. They are not. Are they Hazıran gecesı Malta tayya,. · . .. . . Alm . misafir taksi ile yola revan olsunlar, 

ı-. ı mals? y th A f 
1 

. re meydanları hombardıman edil- Aeaba hakıkatte Türkıvenm anyaya gelınce bu rnemle- f" .. 1 b' . r· d 1 
-o- ll · the cart ani es ey are. ow ıs 'h k 1 . d b' · k .,. L - . b. f b' . şo oruın e ır mısa ır e yaya o a-

3 The hane wı gıve · ' miştir Ada üzerinde a.vcı tayyare- are et erın e ır tenakuz var e.,e ~omumzm ır şe , ır tcşkı. k 1 t kib t • 
a ~ by its e.ggs. A brown egg is a~o~g ıerirnlııe düşman avcı tayyareleri mıdır? Bir taraftan müttefi1dmfa. Jatçı bulamadı. Sosyal-demokrat- ra E:::rı a de 

81

~· ha... k d' 
4. 'Ibe t.ails of borses are lorı& tbe wtıite eggs. (Kahve ren.gı hır arasında cereyan eden muharebe _ ile dostumuz birleşerc-k, kendfain.. larm elinde tezebziib buhranlan b e tİ°nıun ~- .. a :n bn. 1 

l>ut .. ı..e ... _:1r of goats are sbort. yıınıtıl'ta beyaz yumurtaların lerde 2 lngiliz tayyare~i düşürül - den şimdiye kadar "Ckindigyimiz içinde hem rnsva1izm, hem de Av- atş.lnda pak ]ay~ ydurumke kmec ~ ıı.u ~ fr - .. A 1 " . · ye ın e a acagln an or an mısa-
5 We makt? warm coats om arasındadır). A feather from Il}uıtur. vcı anınız bir düşman bir memleketle barbederken bl- rupa nızamı çerçevesi <lahilinde f" ı d .ı..· • t .. d" B tl ·-• l · Th bo b dı t LL··ı.. .. ,__ı_ f • Al .k ırcr en vın uy u .. u sure e mı 

tıhe wool af sheep. the fuw ıs on. e grass m ar ma~ eş.e~u un~ ya~iW - zim lhe.m itti akımız ve hem de man apitalizmi ve nasyonaliz- aafirlerin adedi dörde inmiş oldu. 

6
• We keep animals on our near t'he eggs. Some of the yu~kd'~~~nh~;i ~pınde bu ta)Ya ro dostluğumuz baki kalmak ş.artile, mi büıyü.k bir inhilal tehlikesi gös.. Ev sahibi biz:i bir kenı daha sa-

iaxm. fuwls have whlte feathers. Others reyıŞimulş~A~~'-erd r.J 
1 

Al onunla da bır dostlµk yapmamız teriyordu. Umumi Harbden muz- yıdan geçirdi ve: 
· 1 have 1 k a ı rraı;a a ta yan ve - t ad rl~l · di ? . ' 7. The horns of anıma s have black feathen.. ~e b ac man tayyareleri Tobruk'un şarkın- ez ~~,. m: r. Y• 1~ib çıkmı"?, ist~ik!erinı temin _ Ha.h ~ylel .. Derli.. Şimdi üç 

aharp points. . fowls ere among the white ones. da Marsaluoh JDevkiinin §İmalinde Değişen Dunya ba.şlığüe Son şoyle dursun, bilııkis elindakileri- misafir ile şofOr taksi ile ifaraja gi-
a Sheep and goats and bırds A baby fowl is under the ... ~g sefer eden dü~an gemilerine hü. Pos~a'da. deva.ı:n e.t:mek.te olduğwn ni de vermiş vaziyette olan Al. derler, Dördüncü mi•fir de, ister 

and borscs are aıuınals. of its mother. 'nıe wings of birds cum etmişlerdir. tatıııı.ı~~~n netıcesınde bu suallere manya, lbu karışık ve buhranlı bunda kalır, istne garaja kaoar yü 
9. Goats havc horns and sorne are ifor fliıght. (Kuşların kanadları İngiliz tayyareleri Bingaziyi bom .kendıiligmden . ce~lar verılI?~ devrede milli davalarla ortaya atı- riir. . . . . ıfı.eep have horns but horses do uçmak içindir.) bar<lıman etmişlerdir. o1"ac_aktL Fakın M:tüel ~yı:ıetını lan büyük bir şefe nail oldu, ve Tam bu sırada mısafirlerden bm 

not have horns. Ba mailere d~nerek_ bu mevzuu ŞJmdı tet- mısyonal • sosyalizm ink1labını haykın:h: 
10. The horse will take the boys Exerci~ l: H b •ı • kik et.meyı faydalı buldum. yaptı. - Ha.hl .. lştc san tramvayl. HC>4 

salely to school i~ the cart. . c<Y U>l, yahsJ. <cNO)) ik ceııab ar gemı en ıDünya ve ce:ruye~ hadiseleri Demelk oluyor ki gerek Rusya.. ça kahn dostl~L Y•Belki yakalarıın 
11. The carts wıll go forward ıf veriniz: Cebelu••ttankta hakkında u.rnumı kavrayJŞa imkan daki komünizm, gerek italyadaki haspayıl.. Dedı, segırtcrek. tra~v~ 

the borses gıvo a ptıU vermiyen heyeca'l ve hareket za f . A, d k' 1 atladı ve lo,Iukta kayboldu gıtü. 
. - . t 1. Are fowls birds? . • aşımı ve .rumanyc> a ı nasyona - E _L .b. b du 

12 Two boys keep the goa s manlarında verilece!t hükümler aı· h · b:~ k · ı ı· v sı:rnı ı ~ne uyuT : · · 2 I 1JM t th tr ' t } d . . . . _ _ _ - sosy ız:m epsı uuen apı a ız... _ • 
safely in tlhe f:eld. . s ca up e ee. 0p an ) den z:ı:yade uırihın so-runun kıyrne. min bizzat kendi bünyesinde hasıl - Ne yapayım} Canı ~~ene 

V bula • 3. I.s wood sa!e? ti var<llT. Bu?iin Türkiyenin 1939 olmuş tezahürlerden, tesir ve aksi beklesin!.: ~abahat ?enın: df!gıl ya. 
oca ry. 4. Is the sky blue? Elce.zire, 26 (A.A.) - Dan öğ- harbind~~ı .tuttuğu yo~un ge- tesirleroen ibaretti. Bunlar öyle a~ık h.epın~~ ~u.taksıye 51gar ve ga-

Amon:g (emAn) arasında 5. Is the dog an aninlal? leden sonra Atlantikten Cebelüt.. rek 'kendi ::mliı, gerek dunyanın meselelerdi ki. İngilteredeki Hbe- raJa gı~ebılırsıroz. tanrı ~yolun.;: 
(.gramere bakınızı. tarı'k b' hlı b' kr .. b. wnumi menfaatleri bakımından açık etsınl. 

1 

cat (kat) - kedi. 6. Are you a schoolboy? a ır zır ' ır uvazor, ır w • w ' ral ekonomi nazariyeleri nasıl İn. Şoförü ezili büzülü mırıldan-
k E . il A ... d 1ı· ·ı tayyare gemisi, bir denizaltı. yedi e~. ~~ru bfır ylol ol~.~r1~ud, bu ıgiliz imparatorluk rejiminin iktı_ dı. P P 

dQg (dog) köıpe · xercııe : ftlgt a ı ı a- to.ıt?ido ~l!miştir. Linıanda daha nıuuu~ zar ınc a ne so~erın e ve sacli politika da·Ja'an · · . . . . . ı-Uı (fEd ) tüv • • • • h k tl · d d' · t' d L ıse, sosya- ıı.-- N:ikolayı Petrovıç Taksuun 
2"'"' er ar. - J• Jeleri •al -ldine 1>ftıatnız.: evvelden 1 zırhlı 1 kruvazör 1 are e enn e, ne e sıyase ın c lizm komüni7m fa · b ı · L" f.. B ..:Jl '"" (flA vt) UÇ'UŞ r- :s . . ' . ' kuz d 1m d ğıni 'h ' --.., şızm "le un a- parastnl vermedim. ut et. u aa-

ıı6., t • - • 1. A dog is un der the tree. ~yyare gemısı, 5 tor.~n~o . ve 3 de. t~na .. mevcu . ıJ a ı tarı nn nasyonal ve entet'nasyonal şe- hah öteki taksiye de cebimden ô-
f-OWl (Mul) - tavuk. 2. You are a teacher (öğretmen) Dızaltı bulu:ımakta ~dı. Bunô~ b:ze. g<>st~recektır .. TanI:i, mutlaka killeri tamamen Avrupanın kapi. dedim. Tam oıu"k.i rubief.. 
:ınonkey (mAnkı) - maymun. 

3
. She is old. başka Cebeluttarıkta 3 harb gcm1. hadıselerm olup bıtmesınden son- talistçe kurulmuş memleketlerinin Mühendis dostunı, elini para çan 

no (nOu) - hayır. si tamir görmektedir. Ct-belüttarık ra yazılan şey demek değildir. Yü. kendi davaları idi. tasına attı1 ~föriine parayı verd.i 
. t ) k t. ~ The cups ar~ broken. l d k" wırııg (u n - ana S. We may smoke. lro)~~a. ayrıca 8 ticaret vapuru rü.ıy.en. ve .'1~a arın :ı ~an~ ı ve T\iWyeye gelince bu memleket ve ekşi bir suratla: . 

yes (yes) - evet. ti. Thye may have some rest. demırlidır. a~. bır sılsL~e kuru~abılmış . olan lföeral kapitalist rejimine geçeme. - Doğrusu bu taksıler oldukça 
Grammar: 

7
_ He will comc ints the gaı:den. hadıseler tarihi teşkil eder. Bır ce- miş, biliiıkis bu rejimin .kurbanı tuz~y~ mal oluyor. 

l - Talebelerimiz batırlıyacak- Süveyş' e Amerika- miyelte geçmiş hadiseleri bugün- olmuştu. Orada hem liberalizm, e . lardır '.ki turk.çedcki carasında> kü va.kıalara bağlar, Ye bunlara .hem de sosvalizm meselelen ve Karısı da: 
kelimesinin mukabili olarak dan yenı· harb akli ve mantık; bir sHsile teşkil davaları bfr~r özenti ve taklidden - Hesabladım. Günde en az o-
between kelımesini -qermiştik. Bu.. Bir doktorUA günlük ~t~i~cb:lirs~k o ~am:n .realiteyi en -başka şeyler olama~dı. Vaziyet tuz ruble t&ksi parası ••eriyaısun 
m;n de ayni manaya gehnek üzere notlarından 1 • td• ıyı ıfade veden hır lıadıse .~arşısı~ böyle olunca da liberalizm ve sos- Miki.. Yoksa şimdiye kadar bir dek 
b- - ma zemesı ge 1 da kaldıgımızı anlarız. Boyle ha- . . . . . trikü süpürge alacaktık. 
among kelimesını veriyoruz. Var- dis l ka t 'h' w• h"' yaliz:m meselelerının bır se:ıtezı Nih l d"-'"'d'O'-

ed
. ? B e ere rşı arı ın vereccgı U- ~ı· d t k f . ayet yo a uz.w U&.. 

sa, aralanndaki fa&: n ır · u Kadın go·•gvüs/erindekz Nevyork, 26 (A.A.) _ World kilin, realitey~ uy.gun cereyan et- :I"' ... ın el or aya1. Ç\ and h'aşTüız:nki ve Misafirler, şoföre yalvararak ya.. 

f :k 
...,,;ı Bet\V""Il ancak iki !':ey . . d d 1 . t d nasyona sosya ızm a ı r ye- k k k dil . . d d v 

1 
ar. S'"'"'ur: ~ ~ Telegramın VaŞ'ngondaki muhabL mesın en o ayı mi!mnunıye uy. . 1 1 . .rj • 1 .. d arara , en enıu os ogru eve-

arasında Olcı·ug·u zaman kuJlanılır, Seri/ı"k/~· . . bilclird·~· . ki l makt ll'barett1'r nın mese e erı ve a•a arı ıçın e rine götürmesini garaJ'dan vazg--~ rının ıgme gore ra ama an • · hulunmayan bir e· di . . .. · ' .. ·· -,.. daıha fazla ;eyler nıevzuuba.bs 01• Yaşı klZ'k beş e!1iyi bu.lan kadm- , ve ödünç verme kanunu mu.cibin. ltşte hareketlerimiz baştan so- t:: .. • , ş y -· . . meunı .. soylediler. Şoforu kandır-
duğu zaman kullan ılmaz. Among Jarın göğiisılerindeki bir ta.kını lce Amerikadan sevkedilmiş olc.n nuna kaıdar her biri samimi YC iç- Tü.rkiyenın <lav.ısı, kapıtalımıe ma-k guç .dmadı. 
ise iki şeyden fazla şeyler arasın- sertlikler hakkında nazan dikkat •'külliyetli haı·b malzemesi Süveyşe ten gelen t~zahürlcr arasında Bü- karşı cephe alan ve k~ndi - İsabeti .• dedi. geçen gün ra-
da bir şey mevzuubahs olduğu za- 1 Jerini celbetmek istiyoruım.. Hali gelmektedir. > yük Millet Meclisinde tasdik edil milli hududlan içinde ken- ıaja birkaç misafir götüreçek ol-
tnan kullarnlır. Misaller: tıaıbiide tadın memelerinde hafif miş itti.fak ve dostluk ır..ukavde: di .. ~~runu bulan, ve.> ide. <lum. Bek.çiyi uy~~dırı~caya ka-

d th t b
le bir sertMk vardır. Bu serilik ta- Al l Af• . . .. olOJlSllU 'kurmaya mecbur O- dar anamdan enıdigım aut burnum-

! am between you an e a man ar ınanın narnelcnne 'kadar her hadıse - bu- l . b•' . d Bun dan -Uj, Nihayet otomobı'li h·""T-
bah ) 

ma.men bir sünger sertliğı. derece- an ~nvenı r mevzu u un ~......, ..... (yalnız iki ~y .ınevzuu s ·. sindedir. Yani yumuşak bir :mu- ı•daresz•nı• italyan- yük bir m~n.:1et ve iftiharla söy1ü- tt-~ bU -k 1• 'd' )ayıp da gaze bastığım zaman plak 
The dog is amo11g the cats (ık.J~ ....... ~eınet Jıl.ssedllir. Bu tamamen yoruz - böyle akli ve mantıki bir YM8::at 

1
k"'.'1 en Y": 11.mesede dşlu 1 ı: sökme.ğc ve otobüsler de i§lemeğe 

d d ) 
...... l d il •ı ·ı ·ı · · d t · t• H usa ı ve mı ı hu u arına L _ 1 S d d b"' .. . 

en fazla kedıiJerın arasın a • normaldir. F.altat nadir olmak.la ara evre l er sı Si e ıçın I! cereyan C ffi!Ş ır. ll- al'k .. . oaş amlftl. onun a a ulun mısa.. 
- 2 _ Suai: Türkçede bir sual beraber ıbatıan ıne.-nenin dahilin_ reketlerimıı ve sözlerimizde te·na- ~ . 1 

B unıteler ve memleketler lirler otobüslerle evlerine döndü-
soracağımız zaman .fiilin nihaye~i- dıe bir fındtlt ce.:>ametinde veya Roma, 2~ (A .... ı\..) - Atinadan kuz değil, bilakis tam bir ahenk t~ı. u h~dud içinde dış pazar is- ler .. 
ne bır .mi?, lahikası ilave ederız. biraz daha küçük veyahud daha lbildirildiğim göre Alman kuman- vardır. İngillzlerle müttefikiz; tısmarına ayanmayacak ve başka Taksi ile evlerimize döndük. 
Fakat in.gilizcede bö;>le bir l:lhi~a büyük mabdud bir setlik hissedL danlığı dün Akropclde merasimle Ruslarla dostuz· hunların her iki- memleketlerm ne topraklarında, Mühendw yoldatın ~oförii de bizim 
yoktur. Bunun yerine cümlede bır lirse bu ser.t.likte ağrı mevcu<l ol- salaıhiyetlerim İtalyan kumand:m- sinin düşmanı ;lan Almanlarla da ne de ~erve~leTinde gözü olmaya.. le birlikte geldi. Adamtn, bu şofö... 
akıs, bir yer değiştirme w;ulU •.•'- sun oımasın süratle aDe doktonı. lığı~a .. devretmiştir. ll<!•rasimcie, dostuz. Her üç devletle olan bu c~ nnıst".1"1, tezadsız ve mesele- •• v••.~·~ param yok diye _sızla?· 
biik edilir. Bir ifadeyi sual h~me na göst.erD:nalidir. Çünkü ekser 13 uncu kolordu kumanJanı gene- dostluk, hatta ittifak tezahürleı·j- sı~ memleKetleı~. yaratmak davas:. ması uz.enne aramızda yedı sekiz 
tıetinnek için yerleri . ~setlıl~n ahvalde l>u sertlLlder bir meme ral Bohme Atina mevk• kumanda .. nin hep& samimi ve içten gelm'~ ~~ya ancak böyle rahat edeh•- B'ble ~opla~~k /d';ja •unuduk .. 
iki şey fail ve fiildi;-. Ingılızceae tan.serinln ba.şlangıcıdır. Ve bu nı general Sdıorncr ve Atiı~.a :hepsi de milli şuurumuza ıntikal ır ı:. . . un~ . a m.u en ·~ c»lu~u.zun oto fıi! daima faih takib eder. Su.al !: ':.:::' ::~;,•e:,r me\'ki kumandanl•ğma tayin ed>- etmiştir. Bu nasol olur? Akü ve Tü.rk>ye bu davayı oeynelmilel m~h>lme hmmok >0temenmon kela-

b k' len general Berardi, tt~lyan ve havsalanın ~lamıyacağı .kadar '.ka. ıbir mevzu olarak ortaya atacak reti saydık. 
sormak istediğımiz zaman fiili a.- ~i nolttai Jlaza.nndan ° kadar Alman maslahatgüzarları ve bir rışık olan bu vazivetl<!r nasıl telif ne ~mkana, ne de iktiöara malik 

Ubrabim Hoyi 

~ 
1 

f .
1 

t kib .,.der Bu ""Vll"'lıd~r. Göğ5ü.n içinde ne tara. d J d v 
1 

r4 a ır.ız, aı onu :ı ... • •-.r··· çok zevat hazır bulu_nmuşlar ır. ~..Jili'r?. egi di. Onun içjn mütevazı bir 
1 "" ı i\.. f ... ·ıı ve ma!J fmda oklrSa olsun böyle gayri t:'\,1 ~u ıuaşlıca to be ı:ıı. tı•ı . . Merasmiden sonra Italvan 'kıt'a. iıddia W>k.linde bu dava, Türkiyeye il k f"ll çın tabii yuıvarlak bir .gert.lik süratle J Türk inkılab davasının dünya r e ullanılır. Dığer ıı er 1 el lan tarafından bir ~eçid resmi .ya- mahsus milli bir mahiyet al:lı. ıı.. ki 

1 
k muayene ve tedaVi ve am iyatı ~ mikyasında yepyen~ bir izahını 

uaş.ka bir metod vardır .ge ece ...... ,._,,.... eder. Vak'alar tesadüf pı.lmış ve İtalyan bayrağı Akro. Fakat bu şu demekti 
17

i, Türki-d d·ı ktir loli~ yapmak içın, bu hadıse çok tipik .... 
erslerimizde izah e 1 ece · edı'lı·yo"" ,_, ~ ..... , kadınlar ..;w..ı. .. .siz polün üzerine rekilmistil'. · ye .kendi ıs· tikla' lin ... ve bütu"n}li.0-ii 
Ş. ·ıa al • .., ..,_.. 9 "_... :r • bir misal teşkil eder. Ilk naz::;.rda " -o-
ıındi baıhsettiftimiz şekı e su • bllmem~•ılt ...mi.ünden böyle gay- ne ve kcndt' meınleketm' ın bu oz-1 ° ı· ~ ,,_ teza<i halinde olan hadiseleri bır. 

ere aid birkaç misal ver~ ıın: rı· tabi:Ulder h.lssettikleri hal® Malta u""zerı·nde 3 davasına hücum edecek her m;l.. b' leştiren bir s:yaset olamamak ıtı. 
1. İfade: I anı a nıan. (Ben ır fa.Us. ağrı ve ~ırab da olmadı_ J zım gelir. Halbuki teıad halinde !etle düşman, buna hürmet edecek 

Sadamım). ., (B bı·r ~~21e=e:ak;~~~~e: talyan tayyaresi birleştiği zannedilen bu hadiseler, herkesle~ de ddost olabilirdi. Türki-
ual: Am I aman. en , .... .,._ du"şu··ru"ldu" Türk inkılabı ölçüsün~ göre tam ye mill ... id iasuıı böylece tesbıt 

~met.ten ictinab etm'?'ktedir- d w ~dam mıyım)? ı.er. :söyıleee birçok ba.fta.lar ve bir atıerlk içinde cereyan eden bir etmiş ol ugu içın de liberal kapl-
12. Hade: You are in the rooın. Malta 26 (A.A.) - Resmi teb.. silsi'lenin muhteliıf tezalıurlerm- taliun ve onun doğurdufr1· me .. 

0

-

? aylar geçiril:mekWdir. o" ""'° 
Sual: Are von in the room · Nihayet iş jşten geçtikten son- liğ: .. .. den başka şeyler değildirler. lelerden ve davalardan çıkan ha. 

1. İfade: He ,;.m go out. ra hıı.ber veriliyor. Dcrh.al ic:ıb e- Çarşamba gu~u cereyan E;den Bunu kavramak için Türk inkı- reketelre bigane kaldı. 
Sual: Will he go out7 den ameliyat yap!hyor, fakat ar lhava muharebesı e:'nası~~~ .~ It~L ıcın hareketlle dünyaya ne gibi ye. 1939 haDbi bizim davamız de. 

4. İfade: They rnay come. t:ti: kanser int.iŞar halindedir. ve y~n avcı tayyaresı duışurülmuş ni fikirler geıml~ olduğunu :kısaca ğHdi. Onun için bununla ne bir ta. 
Sual: May they come? a.meJ;yat.ı. ve radyi!m tedavisine lbır İtalyan ı•ombat·dmıa-ı tayyare. mütalea etınek kafidir: raf ne de diaer taraf hor.,bı 

b k ı::ı • d ~ h w t 1 t ' "' """' ııa ._ 
T ext and tran•lation: rağmen nüki1sler feci ir şe i e sı e agır asara ugra 1 mış ır. inkılabımıL _ bunuan evvelki 18.kaıdar olmazd1k. Bin.aenalevh bu 

hastayı ifna edAyor. yazılarda da söylediğimiz veçhile • muharebede tara!lardan :ıı'an:ıisi 
Kadın ve eırkok vücudünilzi.i.n Eskişehirde yeni ~· . .Jı.. dog is un:for the tree. A cat 

~s on the tre\?. It w'll gct up the 
ree 'hy the branchcs. \Dallar s:ı

besinde ağacın üstüne çıkaca.~.) 
b ·ogs go -~ftcr cats;. cats go -~1ftcr 

ll'as. (Korpe!daı· keclilere hucum 
~~r. kediler kuı1ar:ı hücum e : 

r). Cats ha\'e gre"ı: Ic:ı-: of clogs 
:ıd b ' ıxls have a fea1· of cats. A 

11 
onkey is at the top of the tree~ 
or.key go: af$f:r fru,it. 

is Is the . dog .,n the trce? No, it 
not. (Köpek ağacın üstünde mi? 

herhangi bir yerinde bir gayri ta_ liıberal kapıtalmne 'karşı yapılmış i\nkılahımızla meydana gelmiş 0_ 
biilik hLssettiğın:z takdirde derhal yıhn ilk buğdayı ilk büyük isynn ve inkılab hare- lan, milli davamızla tezad iıalinoe 
"' '"'•be müracaat ediniz. Bundan keti idi. Vakıa inkı\abıınızdan ev. değilse onunla dost olmaktan baş.. 

v E.skişehir (Hususi) - Yeni Yılın d d b 1 Sıhhatiniz, hayatınız mı.roma cok h vel ve on an sonra a aş ta mem- ~a bir şey yapamazdık. Harbedeı•~ 
ilk buğdayı bugün Me med Duy - } h 

b
ümik 1ı:nzançlar temin e.debılir .. - f d b 1 leketl_erde bu gi )İ an•kctler oldu. lerin hepsi bunu k<tbul ve hadise-

J • gulu tara ın an orsaya getiri miş-
s:ci.z. I. Z. O. tir. Bu münasebetle şehirde parlak Rus, Italyan, Alman ilıtilalle.ri gi- !er de onların bu tclakkilerınde 

CeYab i.<ıtise11 ~ku~ucularımın bir hasad bayramı yapılmış ve bu- bi .. · Fakat bunların hepsi lıberal samimi oldukların.1 bizi inandır. 
pesta pulu yoll:ım:ılarını rka e.. na binlerce halk ve köylü katılmış- kapitalizm dünyasının kendi için- rnış olduğu takd1rd~ hepsile dost-
11.erım. usi takdirde istcklrrl tır. Mehmed Duyguluya borsa bir de doğmuş davaları11 tez ve anıl- luk muatıe<leleri yapmaktan tabıi 
nnıktbel~iz k:ı.lır. pulluk hediye etmiş ve yeru mahsul tezleri dahilinde yem bir sentez bir ~y olamazclt; ve nitekim b 'z 

'--------------" Toprak Mahsulleri Ofis~ Ji.rafJnd~n yaratmak için yapılmışb. Avru. e bun.u yaptık.. 
satın alınmıştır. panın sanayileşme' hafelteti orada Ah?ıied R!ı1ndi BO§M' 

Vergi taksitlerinizi 
ay sonuna kadar 

ödeyiniz 
Kanun icaba olarak vergi ver. 

melde mükellef bulunan valan
dqların bu ay sonuna kadar 
-.ersi taluitlerin.i maliye tahsil 
ıubelerine ödeyip mpkabilinde 
ınalclmalarıaı almaları icab e
der. Bu müddet zarfında öden... 
mİ>"• Tergİler yüzde on zam
la ve tah~ili emval kanunu i -
cablarına göre tahsil edilecek. 
tir. Bu ay sonuna kadar öden
mesi Juım gelen versileri qa
i'Ya yaı:ıyonu:: 

Birinci taksit maktu kazanç 
vergileri, beyannameye tabi 
luuanç vergilerinin ilk taksiti 
bey~ye tabi 1imited ıir : 
ketlere aıd vergiler, ünvan tez
keresi harçlan; Pazar talil rub
.. ~~ harçları; vergi 
kamelerı taksıtleri, buhran ver_ 
trisi ve milli :nıüdııf aa vergileri. 



• 
SON POSTA: 

s OM ER BANK -----.1Ee°4İi~;~~Z;f;ri 
YERLİ MALLAR PAZARLARI TÜRK-ALMAN PAKTI , 

MÜDÜRİYETiNDEN: 

Basma Satışları Hakkında Halkın Nazarı Dikkatine 
Her Türk münevveri tarafından 1 
okunması elzem ola.n zamanın 

en mühim eseTi. 

--- Yakında çıkıyor. -' 
Sümer Bank F abn"kaları Basmaları Türk.iyen.in her tarafında 

NAZiLLi TiPi KAYSERi TiPi 
Toptan metresi 3 \. ıS T optao metresi 35. 50 
Perakende ,, 36.50 Perakende ,. 38.75 Kuruıa 

ZAYİ - Askeri tezkeremi üç ay 
evve1ı a:ayi ettim. Yenisıni alacağım -
dıan eskiSıtlln ihükınü yoktur. '-stanbulda Bahçekapıda Birinci Vakıf hanındaki lstanbul mağazamıda Kadı1cöyiindeki mağazamTzda 

satılmaktadır. Keyfiyeti saytn halka bildirir ve daha yüksek fiatlarla satın almamalarını ilan ederiz. Küçükpazar Hacıkadın Sabunha
ne sokak 26 numarada 318 do .. 
ğumlu Mehmed oğlu Kamil Keser 

Devlet Demiryolları işletme U. M. dan: 
Ankara.da Gazi t.erblye enstitüsü civarında i.n.şa edilmekte o1a.n has. 

tahane binasının mütebaki lnş:ıat ve tesıS3.t işlerinin müteahhid nam ve 
hesabına olmak üzere yapıtırılması vahidi fıat üzerinden aı,;ık eblltmeye 
konu1.ın~tur. 

l - Bu işlerin muhammen bedeli 245594 liradır. 
2 - İsteklıler bu iŞe aid şartaıa:ne vesair evrala Devlet DcmiryoUarı 

nın Ankara ve Sırkecl veznelerinden 1225 kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksıltme 11/7/941 tarihinde Cuma günü saat 16 da Ankarada 

Devlet Demlry:>1ları yol dairesinde merkez 1 inci komiSyonunca. yapıla
caktı.r. 

İsteklnerln aşağıda yazılı teminat ve ıvesaikl hll.mUen eksiltme saatine 
kadar komJsyona mıirae..-ıat etmeleri lfızımdır. 

A - 24.00 snyılı kanun ahkflmına uygun 13529,70 liralık muvakkat te. 
mınat . 

B - Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesaik. 
C - Bu tşe, mahsw; olmak üzere Münakalit VekMettnden alının~ 

ehlıyet vesı'kası. 
Ehlıyet vesıka.sı .çln ihale tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida He 

Miımı:ka16.t Vekiı.let..ne müracaat olunması. (3586 - 5016) 

** Muhammen ıbedeli c7000ıı Ura olan 10000 metre yolcu vagonları körfik. 
lerl ıçin astarlık bez c7/7/94h Pazartesi günü saat cıs. 011 beşte Haydar. 
paşada gnr binası dahilindekl komisyon tarafından kapalı zarf usulile 
satın alına.en ktır. 

Bu U}e gırmek lstiyenlerln cı525• liralık muvakkat teminat, k:ınunun 

OO.yin e~tiğr vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat d4ı 
on dorde kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu iŞe a.id şa.rtnnmeler komisyondan parasız olarak dnğıtılma.ktadır. 
c4319o 

Kayseri Belediye Riyasetinden: 
ı - Mezbahanın 3!>,379 lirıı. 16 kuruş keşif bedelli su, elektrik ve şişir

me tes!.9atı 417/91:1 Cuma günü saat 16 da yapma teklif haddi layik gö_ 
rfildüğü takdirde ıhalesi yapılmak üzere kapalı zarf u.sulile ekslltmiye 
lron ulm uştur. 

2 - Muvakkat teminat 2,653 Ura t4 kuruş olup kıWi teminatı bunun 
lki mislidir. 

3 - Tnlıplcrln bu tesisatları yaptıklarına veya yapa.blleceklerlne dair 
ilcllı mn.kamlardan alncaklan vesikaları ticaret odasındil kayıdh olduk_ 
larını havı ·ıesıka ve muvakkat teminat ma~buılarllr;: 2490 sayılı kanu _ 
nun 32 inci mnddesı tarıtatı dalr~inde ihzar edüecer: teklif mekt.ublo.rıno. 
koymaları l{ııınıdıl', 

4 - Ke~f. şart'!lame ve projeler Ankarndn No.l'la Vek:\leti yapı ve 
i:mar işleri :eıJliğindc, İstanbulda beledlye fen müdürlüğünde mevcud o. 
lup ~lıplerın bu makamlara. nıürscant ederek rnüt:tlı?J. etmeleri ve 177 
kuru.ş mukabıllnde suret almak istlyenlerin Kayseri b..!,edlye mühen _ 
di:f.lğ.ne muracg,atları. 

5 - Teklıf mektub!nrı ek.c:iltmeyl açma saatinden bı.r saat evveline 
yanı S3at on beşe kadar makbuz mukabllinde belediye rlynsf'Une tevdi 
edilecek ve po,,tıda. vaki gecikmeler na.zara alınnııyncakt1r. (4806) 

Küçük tasarruf hesapları 1941 iKRAMiYE PLANI 
Keşıdc:cr: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 İkıncıteşrln 

tarihlerim1e yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
ı nded 2ilOJ liralık - 2000.- lira 8 nded 250 liralık - 2000.- lira 
3 • 1000 • - 3000.- > 35 • 100 :ı. - 3500.- J) 

2 J 750 • -- l 50i:ı.- > 80 J 50 • - 4000.- • 
4 D fOO J) - 2000 -- > 300 • 20 JI - 6000.-- » 
~ ~ 

SiZİN DE TAKDİR 
ETTIGiNIZ ÜZERE 
A.!mmıitn modasmın z:ırafet ve lncellfine inzimam eden 
futad terzilenn melıareti, kadın da gençliğe nıatuf şa
yanı hayret bir beıkn tenasübıi arzeder 

Fakat yüz ve onun bufııtu gevezedirler. Eter bu nokta
ya lazım gelen Uıtinıam gösteri.lmeıse, seneler bu batl:trı 
başkalanna pek ç:ıbuk fark.ettirirler. Bu, sizin bir sırrmız
dır ki, ufak bir dlkkatsblik veya ihmal neticesi rakıbeleri

nlzlıı dikkat nazarından aıa.k kalamaz. işte senck.rin (bil
hassa.~ ve ha sas clldlere mwıallat olan o tabribk:\r 
senelerin} i!llflinize çizmeli- oldufll ve binlerce (bidayette 
gayri :ıuahsus) ince çtzga•e fbmalkir kalmayınu. 

• 

Zamanla cildinizi soldunıcak obn ve sizi pek çok defa vaıutsa ba
:rab eden bu i.'ru..aluı akşam ~ sab:ıh KREM PERTEV'le yapacağ1-
ruz ufak bir masajla refedioiz. KREl\I PERTE\l'in bu mucizesine yıiz 
binlerce ~emrinsinlz gibı siz de hayret ve menınuniyetle şahld ola-. 
caksınız. Göreceksiniz ki slma111!, ebedi ıençli&-inizl herkese mağru· 
rane söyliyecektir. 
KREM PERTEV .. m terkibindek 1 faal anasar en derin çizgileri bile 
izalede gecikıniyecektir. Bug-ünden itibaren siz de bir tüp KRE:\I 
PERTEV'i tuvalet ma.sa.n.ızda buhındl.lrunuz. O, ayni zamanda s~rt 
rüzgi.rlann ve kuvvet.ll gi.ıne§ln en iyi mııhafızıdır. 

Ziraat san'atları enstitüsüne 
bir asistan alınacak 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Zıraat San'atlnrı Fakültesi Ziraat San'at.ıwrı En.st~Lüsüne 35 Ura asli 

maa,şla lklncı sınıf bir asistan alınacaktır. Bu nı.cvki içın istekillerin 
aşağıdaki ~rtltırı hafa olmaları lazımdır. 

1 - Ziraat FakUltesinden a.;;g;ıri iyi derece ile diploma almış bulunmak 
2 - Bir f'?C!te'.li dıli iyice bilmek. 
3 - Mecbud nskerl hizmetini yapmış olm~k ve :ı.zaml 30 yaşını geç_ 

mcmiş bulunmak. 

4 - Zira:ı.t tcşklUıtında en aşağı bir sene ç..ılışmı~ olmak. 
Bu şartlıırı hnlz tstekliler Zlrna~ San'atları s:ı.hasıle bir ecnebl dilin. 

den ımtfüana tabı tı.rt.Ulacaklardır. İmt.lhan 28 6 9U Cumartesi saat 10 
da Zıraa.t San'ntlnrı Enstıtüsünde yapılacakıtır 

Tnliblertn bııtıhandan evvel tercümeihallen ve llğeı· müsblt evrakla_ 
rile Yüksek Zırna.t Enstitüsü Rektor1üğune murac:ıatları ve imtihan saa-
ı.nde Enstıitüde 1sbatı vücud el.'.me!eri ilan o:unur. (4684) 

INSAAT SAHiPLERiNiN ve YOL 
' " MÜTEAHHiTLERiNiN NAZARI DiKKATiNE. 

İnşaatınızın sağltım ve metin olmasını isterseniz yabancı maddelerden 

ari, temiz ve Sultan çı·ftıı·g\J ·1 kum ve çakılını 
yıkanmış kullanınız 

re motörler1c ve tnşaat mahallıne teslim edilir. Her kumcuda 
ulunur. Adres: Beşiktaş Yalı sokak No. 6 Telefon 49154: 

Osman ve Mehmet Kumcuoğlu Kardeşler 

Teknik Okulu Satın alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Cinsi Mıktarı kilo Tahmın bedelı Lira 

Sadeyağı 7500 10875 

Ekmek 70000 ml25 --Tavuk> 3000 2250) 
Hindi) 2000 1200) --345!> 
Yoğurt (Silivri) GOOO 1560 

Yoğurt <Kase>. 600'} 450 

Süt 5000 950 

Kaymak 150 171 
Tereyağ 300 480 

3611 
Odun 75000 1()20 
Yıldızda bulunan Teknik Okulunun 1941 mali yılı ihtiyacı olan yuka-

rıda cins ve mikt.arae tahmin bedelleri yazılt 5 kalem iaşe ihtiyacı 5 ay_ 
n şartnamelerine göre 30.0.941 tarihine rasUnyan Pazartesi günü, sa
deyağ saat (15) de, ekmek saat (15,30) da tavuk ve hindı ctı saat (16) 
da. yoğurt. vesafre saat <16,15) de odun saat (16,30) da sadeyağ ve ek.. 
mck kapalı zarf usulıle ve diğerleri açık eksatmc ile ihaleleri yapılmak 
üz.ere Yüksek Mühendis mektebi muhasebesinde topkınacak olan ko
misyonumuzda eksiltmeye konulm~lardır. S:ıdeyağın ilk teminatı (815) 
lira (63) kuruş, ekmeğin (669) lir:ı (38) kuruş, tavuk ile hindinin (258) 
lira. (75) kuruş, süt ve müştakkatının (270) lira (83) kuruş ve odunun :ıse 
(76) lira (50) kuruştur. İsteklilerin şartnameleri görmek ve ilk teminat 
yatırmak üzere eksiltmeden bir gün ewveline kadar Beşiktaş Yıldızda 

bulunan okulumuza. ve cksatme günü de Giımilş5uyundn Yuksek Mühen_ 
dis mektebi muhaSebe..,inc gelmeleri.Teklif mekublarının eksiltmeden bir 
sa.at evveline kadar makbuz mukabilinde verilmiş bulunması lfızımdır. 
~ada. vaki olncak gecik~cler kabul edılmez. (4.477) 

Devlet Denizyolları 

Müdürlüğü 

işletme Umum 
ilanları 

............................. -· ... ·-···· ......... ·--.... ··-··· ·-·--···-·······---···--· - :istan.bu1ı şehir hntlurı va.purlarlle parasız seyaha.t hakKı verilen paso. 
ı~nn değ!Şlrılmesil1c başlanmıştır. 15 Teı:pmuz 941 tarihinden itibaren 
eldeki pasol'a.r hü.kUmsüz addolunacağınçtın altı.kadarlarm bu tarihten 
evvel l.şletıneml~ yolcu. yük ser:v1slııe mıu-aç.ı.aUa. pasolarını değiştinne • Son Posla Matbaası: N~yat Müdürü: Selim Ragıp Emcg 

SAHiBLERt · s Hııv1p EME.C A. Ekrem USAKLf Glı.; 1eri ilfm olunur. · (5163> 

Sabah, Öğle ve Akşam her yemekten son~ 

İLE 

fırçalamahsınızr 

Çünkü: 
Bir defa fırçalanmakla 

dişler temizlenmiş oL 
maz. Ağı.z guddelerinin 
ve dahili uzuvların mü • 
temad!ye:ı alınan ecnebi 
maddei:r, mikroblar, ye. 
mek, içki, sigara vesaire 
dişlere, diş etlerine b inbir 
mikrob aşılar, arızalar 
husule ~clirir. Bunlar bi
rike birike nihayet cliş • 
lerde çürüme, etlerde ıl _ 
tihablar başlar. Artılc 
felaketi önlemek ve dur· 
durmak lazımdır. 

Vaktinde ihtiyati elden bırakmıyarak 
dişlerinizi sabah, öğle ve akşam 

her yemekten sonra 

SAN 1 N 
DIŞ MACUNILe: FIRÇALAYINIZ. 

Eczanelerde büyrık ıtriyat mağazalannda bulunur. 

Saa tçı ustası aranıyor 
lstanbul elektrik, tramvay ve tünel 
işletmeleri umum müdürlüğünden: 

İdaremiz Ayaz.paşa atölyesi çin iki muvakkat saatçi uataaı alınacaktır. 
Tallblerin 2 şer fotof,rnf, hüviyet cüzdanı, hüsnWıal Uğıdı ve şıındi~ 

kadar ç:ı.Iıştık'ları yerlerden hüsnü hıZınet .vesikalarile birl.kte en geo 
30.6.941 tarihinde Beyoğlunda Tünel meyda.nındaki idare merkezınde 

Zaıt İ.şleri Müdürlüğüne mürncnatıa lüzumu bildirilir. (5137> 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurultı§ tarihi: 1881 

100.000.000 Türk Lirası 
Şubt Ye ajana adedi: Hl 

Zirai ye ticari her nevi banka muameıeım 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOj~ 

Z&r:ıa~ Bankasında kumbarall ve ilıbarm tuamal buıblırmda 

enaz 50 lirası bulunanlara senede ' defa telillcelE tur'a ili aeatı • 
Clalti pl!ı.na eöre ikramiye datıtılacakt.ır. 

4 Adet 1.000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 

500 
" 

2,000 .. 
4 " 

250 " 
1,000 

" 40 " 
100 " 

4,000 
" ıoo " 

50 ID e,ooo 
" \20 

" 
40 " 

4,SOJ 
" \60 " 

20 " 
3,200 

" Dıkkat: Hesablarındııki paralar bir aene içinde 50 liradan aoatı 
dÜ§tllıyenlere ik.ranıiye çıktığı takdiJ·de 'lı 20 ıazıuae verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Hazıran, 11 KJlw, 11 Birin.. 
ci Kfınuh tarihlerinde çekılccektir. 


