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Uibanta ıHm clnb mtihot'ebedM ve prki Akdeımde lnjliz 
kadar taklb ettiOi yolu göaterir donanmasının da zayiata ui-

harita radığını bildirmiıtir. Başve-
Girid mücadt::!.esinde en bılyu"k Lorulra 27 (A.A.) - Alman kil esas nutkuna başladığı va-

J d · zrhlısı Biaıııark.'ın tahribi amiTallık 1.;t Bismarkın batırıJ.dıllrına 
rolü ~atı ıova ve eııı.z d'l b' - e '-· , _ . makamı tarafından neıre a eq ar dair otan haber henüz kendi 

ft;uvvetKn b'l..J· il '- d' tehliile resmen ı {lar me .. te ar. kul ğ :muız bulunu 
Kahire, 21 (A.A) - Ortaşarlt Tebliğde töJle denilmektedir: a ına varnı .,. -

İngiliz umıpni karargfilıının teb. Ahnan zırblaaı Bismark deniz yorduGa1clcle vuiyet 
lıği.: kuvvetlerimiz tarafından hatmi - 1 

Giridde, Alman kıtlaları yeni mlft'lr. Harekat hakkında mümkün Çörçil şu beyanatta bu un. 
ve kesif t>ir hava bombardımanı- olur olmaz tafsilat verilecektir. mÔi~~deki muharebe bir 
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Dün Dahıliye, Maarif, Sıhhat 
Adliye ve Hariciye bütçeleri 

müzakere ve kabul edildi 
Maarif ve Sıhhat bütçelerinin 

müzakeresi hararetli oldu 
Besim Atalay lisanımızda ecnebi 

kelimelerin 3 bini bulduGunu ve 30 
bini bulursa ne olacaOını sordu 

BCl§Vekil D.·. Refik Sayd<ım Mecliıte Maliye Vektlintft iıaluıııım 
dinlerken 

Ankara. 27 (Huauat) - Büyük ne devam etmiftir. ~timada bal'a • 

J 
Millet Meclisi buaün öileden •on- retli müzakereler olmut. Dahiliye. 
ta toplaufak bütçe .. fiz.Ueıeleri - (.,...,.. ... ..,.. ••• 

!'1'evlciJ9 edilea 
muhtekirler 
Bh zirai alet taciri ve iki 
tuhafiyeci mahkemede 

nın müzaheret:le Hanyanm garb ilk _...rebe .....ı olda • 
mıntakasında dün akşam tekrar Londra 27 (A.A.) - Hood un haftadanberı devam etmek- Mahmudpapda manifatura ti- pazyan me".resi 70 kurup satılma. 
bir hücum yapmışlar ve müdafaa tahrib~le b~lıyan ve "Bia?'ark» an tedir. Bütün bu müddet zar- Ruzvelt careti yapan Oseb Karakq ve Ar- sı llzım gelen basmanın belıer 
hatlarımıza olan giriılerini geniş- tah~ile nihayet ~lan. f11Dali At. fında orada bulunan kıtaatı- Londra 28 (Radyo) - Reisicüm pk Papazyan · adlarında iki kip metresine 110 kuruş fiat taleb et-
letmişlerdir. Bu kıt'alarımızın ge- lantik muharebesi . tımd~e kadar mız çok sıkı V':: fasılasız su- hur Ruzvelt White Housede me dün rilJvet teklifi suçundan adli· mi§lerdir. 
. ·i k·ım · · · gelen maldmata müsteniden IU su.. rette düşman tayyare hücum.. rakla beklenen nutkunu söylemif- yeye verilmişler, 2 inci sulh ceza İstenilen bu fiatı kabul eder gi-

rılerde~i mevzı ere çe ı e~ını ~ retle hül&u edilebilir: larına maruz kalınıf ve col- · 
cab ett1rmiştir. Alman takvıyelerı Biamark iJe sek~ inçlik toplarla (0...... 

3 
inci sqfada) tır. hlkimliğinın kararile sorgu~armı bi görünen memur bilAhare gehp 

hava yoMe Gıride gelmekte ve Cl>nom& 3 tlnci •vfadcı) (l>eftma 3 indi IQfada) müteakıb tevkif edilmişlerdir. Fiat ayni ~ı;nadan bir .. to~ mal alaca-
muharebe de şiddetle devam et. --------------------------------------------------- Mürakabe Komisyonu memurla· ğını soyliyerek dukkindan çık· 
mektedir. c .a k rl • t :J nndan bir zat din Ma."ı.mudpapda mıştır. 

Şidcledl ...........,..,.. oluyor s e ... ~••e mü§tereken manifaturacılık ya- Birkaç saat IOllra diğer arka. 
Kahire, 2? (A.A.) - İyi haber W -- # pan suçluların mağazasına gide- daşlarile birlikte ayni mağazqa 

~~~;1~~~; Hood ve Bismarck :m~basa~~=:,;~A~;:;:~ 
. kıt'alar göndermiş olduğu Maleme U ~ 
mıntak8Slnda ııddetli muharebe- ...._. d 1 d --'-•- _.,,._..._ b t 1 kl 
ler cereyan etmektedir. Hi<iisele- &.it& en • • ........... Y&8.&& ...... -. ,,. a~ma arı ~·e suç orta arı 
rin inkipfı hakkında bir fikir e- il ~-... 4 t~•~ı .-1 h lrl'Lı t V 
dinmek çok güçtür. Düşmanın ye. e .,.,ı• • ...... ...... ~ a& 
t~ ~~irC!iii k~t'aları bund_an e~e~ Birkaç sün evvel. biri bayab de- malıküm oldular 
ki ıki gun içmde yere mdirılmış . .. -•1 n· ve mücadelelerile 

• ~- t k t .. mz aeqıuz,.... e 
kıt alarla mu-yese e me e guç- i bir amiralın, diieri de bu • 

(O..- 3 l9cl SQfada) ::k'u' Alman birliiinin te~~liıd 
kumıut bir devlet aclaınmln _.. • 

---------------~ 

,;.,.------------.. lerinl taflyan iki deni.z devi aruın-

Bugun.. .• da bir çarpıtma oldu. ~ ça~ 
neticeeinde amiral Hood un unum 

Genç kızlan fuhşa teıvik eden Atina üç sene 
6 ay ağır hapis cezasına çarpbnldı 
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tapyan semi, onun, üstünde ke~ 
bayraiını çok dolattardıiı Atlanti. 
iin clerinlik&erine sömüldü: öteki, 
yani Biamarck da senç hayabnın 
yeglne zaferini Alman limanlanna 
kendi aizile na.kletmeie vakit bul· 
madan Danimarka açıklarında bat• 
u. 

Hood, Cihan Harbinin bir yadi -
glndır. O zamanlar, büyük bir do-
nanmaya aahib olaıı Almanya. 7e- Girid sulann.Ja Almatı hara kuwetlerile lnqiliz dCYıanmcuı ara.Bl'7&. 
ni bir semi tipi icad etınitler v.e bu da cereyan ecien muharebeler ııetices;nde batan İngiliz' knıvuörle-
tipte aemiler baltımından ~ • rind-.m Gloucester 
lere karıı üstün bir me.fti ~ . . .. d''-1 · · · C'h 

la da Bu y•ni tip semi.. ~-nmamazın bat gemiai olan Ya- kudretanı ııoster ı .. en ıçın. a an 
mufznb · bakır:andan 'kuvvetli _...e bwılardan biri idi. O zamanki Harbi bunların üzerine ebem~ye!- ... 
b~ deniz harbini mUYafAli)4ıf ,. n donanmasında bu nevi ıe - le dikkati celbedi!'~rdu. M~sela. bı- Suçlular mahkeme hunmnclll 

tul·;_a!>dilir, ~~ silabbive =::ahk :ıı:r01 a~~ierci~ÖW!~::n~hı':; dt1~~i:~n:::d:ı::Y::~ ::-.. Bir müddet evve! Ga•atasanaydal ~i mahkfuniye~Kabu~unan 1-ladua 
..- an JaPUDllf r r ' lflSllRI b deni&d bea d 1 b.liy r • Repdpqa hamnı kiralıyank bu - Atma, Juzkardep liDa ve suç or-
mubWliade, ud ~zer blelere Dİi iki tane bulunuyordu. .•Muhare e ra e ter tçe o &fil ı o l sizli bir fuhut ynuı 'baım. taklan Vuil.pola, Emilfa ve EJ 
bede çok daha Miratll tekneler G • luaftdrlb llDıfıaı. tetk~I eden lıau .._ (n- • • _.:..~~ ~.:..- ve rancle*ulbk -andan (AlllMI ..,,. 7 tilun 4 

~--------------" ...... ~ Hilen ............. ~ -·· .. .... -- • - ... -, ·-- - ... 
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Hergün 
Demokrasi softalı/ı 

Resimli Dlalraleı = Tari'J!en bir 9aprak c:: == Askeri vaziyet 

' D iklcaıt ediyorum: Bizim 
memleket münevverleri a.. 

rasında bir demokrasi softalığı 
peyda oldu. Fransız ihtilalinin ya
digarı olan bir takım tikirler ve 
kaideler, yani kitablara yazılmış 
bir takım nazari düsturlar, bilhas.. 
sa bir zamandanberi bir kısım 
münevverlerimiz arasmda yeni
den revaç kazandı. Eski medrese. 
lerde de es)d zaman münevverleri 
bu tanda bir takım kaideler öğ
renirler ve bunları dillerine vird 
ederek söyleyip gezerlerdi Bu 
kaidelerin, nazari mefhum1ar•n 
hatta sevdalıları bile bulunurdu. 
Güzel sözlerle süslenmiş olan bu 
nazariyeleri hayata tatb"ka gelin. 
ce, eski zaman softaları bununla 
kencJileriai hiç alaıkadar Jaiseet- • 

( 8af,tarafı 1 inci sayfada) 
hte, Hood bu modanın yarattıi 

biT tip oldu. }ngilizler onu 916 d 
tezgaha koydular, 9 J 8 de deniz 
ill<firdiler ve 920 de hizmete ve 
diler. Fakat, Hood ile lngilizler 
tip geminin biıyüklüğünü birden 

1 

bire artrrm1şlar, hacmini 42,0 
tiona çıkarmıılar, Ahnanlanın b4 
nevi gemılere koydukları 28 aan 
timlik topa mukabil ona 36 lik to 
lar verıniflerdi. Bu suretle Hood 
hacmine nisbetle büyük topu a 
fakat buna mukabil sürati fazla bi 

1 gemi nümuııesi oldu. Bidayette, in• 
gilizler bu tipten dört gemi yaptır• 
mayı tasavvur etmiş oldukları hal• 
de, harb sonunda yeni inpatı bir 
denbire tatil eden İflgıliz bahıiy 
Hood'u eşsiz bnaktı. Bununla be • 
raber, güzel bir gemi olduğu içini 
onu eakiliiine rağmen kadro baric 
etmedi ve bundan on 9elle CVY 

tersaneye çekerek yenileştircli. 
Almanyanın Bismarck'ına ge ı 

mezlerdi. 
Realist halk, yam ınuztarib in. 

sanlar kütııe.i, bu manzaraya bak

lince, bu yenı Alman donanmasının 
Bir gün Napolyon mareşal uNeyn den eoruyordu: Ha,rabn her aaftıasında en büyük cltliltlijj kendimizi tanımamak - yüzer kalesi idi. 35,000 tonluk haq 
- ,Hayat proiramua ~dir) tan duyanz. Ya kuvvetimize inanmaz, yafıud' da kuvvetimizi ~~ mi ve bir Alman semisioe ilk d 

mış bakrruş ve nihayet: 
Mareşal fU cevılhı verdi: görürüz. Halbuki bunun tam aksidir ki. bize fırsatı kaçırtmaz. bızı olarak konulan 38 santimetıelik 8 
- Kendi kendimi doiıu ölçüyle ölçmek. mağlUbiyete düşürtmez. topu ile. Alman tezgihlamadan il 

Halka ~:r taJkmı, 
K~ yutar salkı~! 

---··--·----.. -----.. ······-······----·---·---------· ................................ .._..__. ......... - ........ ___ , _________ ... defa olarak ba büyüklükte çıkmıf 

[ T iht fala J ı il U olan harb gemisiydi. Cihan Harbin" 
Deyip hükmünü vermifti. Ka.. 

fiyesi bozuk olsa da, ibu ıözün i
çindeki hakikatin sakat olan ibir 
tarafı bulunmadığı ınalUmd~ 
Een de bugün, bizde t-lft'.JeD de
mokrasi softalanna bu halk tözile 

ar en say r il de Alman filosunun en büyük tek 

Gllle 'fe ... -e il L. işle--1.· ~~~ t':1:~ :~is~~t~~a::. Al .-... 1 san ... man tekniği hu ~emiye yerıi ıın .. 
kanlar vermiştir. Mesela, hacm • 

insan yalnız 35,000 tonc:laa ib..ret oldu 
bakanlardan biriyim! ----- ti U ğu laalde, onun üzerine Hood'daki 

•·eUesl Merd ud harf ::::: d~~ ı:::: :a:. s: * A gemilerin ill§aatı kımıen ele ha Demokrasi demek haltın ha:ki-
kimiyeti demektir. De.mokraıi1ye 
aid kara kitabları.a yazdıklan da C «Son Poıltn> 11111 ıorilri 
hep bu halk h~kimiyeti mefhumu- 6ahUla ınıılaaniri 7"2170') 
nu sümleyen ~er cü~elerden .ı- Kayalara çarpan bir gülle, hü
baret olur. Bizun munevverlerill cunuı idare eden Trablus Arab 
bir kısmına göre, demokrasi de- beyled>eyi Turgud Pqanlll ba
mek ifte bu cümleleri ~yi ezberle- pna 'VUl'du. Büyük .kahraman ve 
~ ve bol 581'fetıııektır. Ezberle- eski deniz kurdu o an<ia yere yu -
yıp bol bol kullanmak: ile halka varlandı· ağzından, lbumund:.n ve 
ne hizm~ e~~ileceiine ~nim kulaklar~dan kan boşandı; Lala 
aklımın bir turfa eTmesme imlin Mustafa Paşa bu :müthiş manzara 
bulamıyorum. . karpsında bir an pşırmadı: mu _ 

ıBence, demokrat bır adam. kaddes ölünün üzerine bir örtü at
kendisini halkın ~ine atan, mai~ tırdı ve Sent Elmo kalesini daha 
seviyesini onun seviyesinden. yu. çok sıkıştıracak şekilde yeni bir 
kan tutmamaya çalı.p:ı, kendi ka- bataryanın yerlest·rilmesi hakkm
fası ile onun k~!ıısı a:asmda hay~- da topçubaşı ile ~ünakaşasına de-
ta bakış iti.barile saglam bır mu- etti 
nasebet ve hatta bir arkadaşlık v~aled~ bin üç yüz kisi vardı· 
tesi! eden. ka~indeki duyguları bunların yüz tanesi Akde~izde hı~ 
halk kal~ındekı duy~lara uydu- ristiyanlık fileminde büyük şölıret 
ran ve nihayet, kendı aklı_:ıı bal- sahibi olan Maltalıların şövalye 
km faydası ve umumun mu§terek rüt'besini haiz bulunuyorlardL Ye
menfaatleri için ku~lanmayı .ken- di gu··n süren hücum neticesinde 
di · hl.k dinmıc: olan ınsan sıne ~ a e . ır • Osmanlı askerleri yalçın kale be. 
demektir. Halbuki, bakıyorum. bı- denlerinde açılan gediklerden içe. 
zim ~krasid~ e!'1. çok ~ ri daldılar; m3zgallar, kuleleT, ka.. 
den munevvcr!cr;~ızm ne kendı lenin meydan VP. koridnrları bo -
yaşadıkları hayat ıle halkın haya- ..:ı- ed k k b" 1..-.. sebet dır yunca ucvam en or unç ır uu-
tı arasında bır muna var . • ğu~a netiee!inde her tarafa hi-
ne de onların ~afaları v~ kalble~ kim oldular; bu neticeye varmak 
le hakın kafa.il ve kall>ı arasın için düşmanlanndan birkaç misli 
bir ahenk mevcı:ddur. . . . zayiat vermişlerdi. LAla Mustafa 

Bunlu arasıooa . en ılen gıdcn Pa~a buna o kadar kızmıştı ki hm. 
demokratları:nızı bıle halk arasın- · 1~ ld h b' · ım 

.. .. d • w Hatt~ bunla- cını esır .:::cuen a ı; er ın -
da .g<>.rmuş eg m. m~ketin kaç Osmanlı askerini öldürmüş 0-
nn lbır kısrı:ıı, bu :ıB.n bu adamlann esaret ıltın:ia 
kütlesini teşkıl eden Ana<loluyu ya b .1 1 efes ~malann · · 
hiç ıgörmemi:ltlf; yahud da, ekseri- . 1 e 

1
° ~ nb 11_, d b" ~ Y~!.ıp 

aklı resin ıçme enne. eı.A.1 e- :r gun ur. 
ya, yat vagonun pence - riyete kavuşrr.a1arın;1: tahammül 
den seyretmiş olanlardır. Şu hal- d . kt· O 1 ida ttircLi 

. d k ti 1 s'li e emıyece ı. narı m e ; 
de bu nevı emo · ra ar el e tahtal h ı.1:_..:ı- cakt d ' . b 1 of ara aç şea.w.ııue ır ı; 
zamanın iyı şeyler ez er emış s - .1 k k M lt : ... ı.. .. • · 

f k ., K li gemı ere oyara a a ~"4 ınm 
taları arasında ne ar var . e - S .... . 1 kal · · d ı ., en ~nJe o esını.n uvar arı 
me ve söz; farıtı mı· karşısına gönderdi. Bu suretle dL * ğer Malıta ~övalye ve askerlerine 

Hayır, demokrasi bır takım dehşet verecek· mukaver.ıet ka -
manaları eskimi§ cümleler _ezbeı:.. ibiliyetlerini kır'acaktı. 
lemck ve bunla.n temcıd p.lavı gı.- Fakat Malta şövalyelert ve bu 
bi mütemadıy!'1 tekrarlamak d~- şövalyelerin kumandanı olan La
ğildir. Bunu .. boyle zannedenle:ın valet o kadar kuvvetli bir hıristi
yazdıkları cilnuelı:?r oe kadar ~cı!- yanlık taassubu içindeydiler ki bu 
lak olursa olsun. yapb~~ı. ışın manzara on!:ırı büsbütün kızdır . 
hiçbir kıymeti olamaz. Bılakıs'. ~u maktan başka bi:' işe yaramadı . 
usul bize demokrasınm kendıs ni Hatt• kadar !belki hiç 

~· de ftah"'"ı ve a o zamaDıı degıl, sa ce on~n '° e;w• - kinmenm aklına "elmiyen dehşetli 
· Biz ise eski zanıan softala- . 

rır. ' . . bir manzaranın ilhamım verdı. 
rından yakamızı yenı kurtarın.- . ·-· . _ . 
ız. Onu pmdı bir de ye:ıti zaman LaTaletıI?' wrdıgı emır uzerıne 

§ ft l kap•ıralım? Maltanın zından veya hendekle -
80 a anna mı ~ . d 1..: oo· - o l . ,_ . t 

l · · · d"kk tl r·ı nn eıu tun sınan ı esır.:n op iM.. ver erımrz.ın ı a e -un~'L.. k eh . n• la.ttırıldı; bunlar kalenın kule ve 
ni i>u mwıtm no taya. emmıy"'- - - d h 

k D kr · ki maıJgallan ustun e. mu asara e .. 
le ç~~ala isterıd mh. ke~o ~;.le- den ordunun görebileceği tekl1de 
tab _J rın a er esın ezu= - . . d Son ba la 

. . 1 - lel d i idam edilıyorl:ır 1. r:ı ~ rı 
mesi ıçm_ Y~1 m11 cum er en - toplanıı namlulanna o devrin yu-
baret değildır; o, halkın hayatı .. • . 
içinde yaşayan bir hakikattir :k.t e... varlak Ye taşta1 n. gulldeleBrı_ !ekrıb~e 
ğer biz kafamızı bu hakikatin k~n~y~~ ateş enıyor u. uyu !r 
içinde dolaştırmasını b" lınezaelı cüriilanndantu ile ~tkselıyakn topıa:~ nam. 
ve eğer kendi hayatımızla hal.'lt:ın lul • yu ve ya;~n maz
h atı arasın 1a bır ahenk tesis e- gallann aralarından, dumanlar a .. 
d:~k kendımize eskı softalar- rasından bir baş dö~e döne :fırlı -
d daha 'ud bir şöhret tem ·n yor; dehşet veren bır hızla ti u • 
~n . 1 mes zaklara. denize, kadirg:ılat'a yahud 

emepz. karşı sahile düfUyordu. Osırum lı 
cJl,,J,. ·u;.,,. ,!}3u, •1t askerleri düşman tara:fından atı-

' 9 lan gülleleri topltyarak gene on • 

• Dünkü ihracatlmR l 00 bia 
liracln". İıı~ c2ilen rM<Weler ara. 
anıda Alma1l11'11Ja Ye Danimarkaya 
tiNll. ~ flndıık jci, tleri.:. ~ 
WJllY• Wık ....... , ··"·· 

lara karşı kullandıkları cihetle bu 
başların atılmasına ba~ladığı za -
man da onlan almak :çin gitmiş. 
ler; 1"ır an dehşetle bakıp kalmış

(Albm ..,,. 8 aiitun 3 te) 

zamanına teıadüf etmif olduğu j -
çin onun diğer va91fları o kadar 

Z T T k/ / malUm değildir. fakat, bu geminin Yazan: Halid ina v.şa ıai şimdiye kadar rıaJüm olan bir kar-
::7 O deşi daha ha:en hizmet~ ya giTmit 

veya sinne~ üzere bulunuyor. Ar
Bu harfin. Türk a. b. c. sinde ı yesine müracaat külfetini ihtiyar ruza bir ~ koyarak size bir proka kadan ayni tipte diğer iki gemi da. 

kendisine nrilmiyen q olduğunu etmiyerek ~tiyi düşünmemek de giydiririz, siz de sesınizi ona ~re ha yapılmakta olduiuna dair bir ri
ben söylemeı:len siz. keşfet.tiniz. Bir doğru değndır, diyorum. Türkün değiştirir. başka başka seslerle vayet vudr. 
kaç kere bu bahtı kara harfin sos- liaanı ve yazısı yalnız bugün değil, konuşursunuz, mademki sız bir * 
turulan masum sesine yaz1larımda kendisile beraber ebediyete vasıl ventriloque olacaksınız;. karar böy Her iki deniz devinin de yaptık-
müdafaa vekaletini üzerime al - alacak bir varlıktır. ve onu koru- ledir, onun hükmüne uymak icab 

1
,lan mufıarebelere dair aelen yeni 

mıştım, bugün o r.tzifeye .gene av- mak milletin en mukaddes vazife. ed1yor.> ı ı tafsilata ~öre, Bismarck·ın şimali 
det etmek mecburiyetini duyuyo. lerindeıi birimi teşkil eder. K için bu 'karara kısd bir tebe.s- AtJantilı:te k~ndi ayarında iki bü -

·· le b ğmekte başka ya. yük gemiye karşı harbettikten ve nım. Zorluklara gelince: Onları ta - sum oyu'!l e n Hood'u batırd ık.taıı aonra az bir 
İ ......... herhangı· ibir m-·lede ..... :vvur edıy,..,...,..., ve 'ben de irkili- pılacak bir iş kalınıyordu, öylece 
~ """'"' .,.,. "'"' ...... hasaıla Breat limanına dönerken bu 

fikrinin sıhhatine, kanaatinin kuv- yorum; fakat buna da çare Yardır. azinı bir nefs feragatile işe girişti. defa tayyareler tarafından yakalatı 
vetine ne kadar itimad ederse et- dyiorum Davayı tercih ettikten fakat bütün gayretlerine rağmen dığı anlaşılıyor. Geminin batması
sin herkesin hemen kendisine ilti- sonra ç~relerden de bahsedece - m12vaffak olabiliyor mu? Bunu nı mucib oları daıheler de tayyare. 
hak edeceğine inanırsa pek ziyade ğim: herkes tecrübi! edebilir. _ ler tarafında:\ indirilmiş olmak Ia-
aldanmı• olur. Ben Türk a. b. c. Q h r· bah" ,_ara demi-+r...., 1şte. ba yazılan okuyanlal', lut- zım geliyor. Bu hadise. dünkü ma. ır ar ıne ~ı JL :ı_.... 1 .. ..:_, 11 • ~- 1 al ak 

k 1 f t d ,_._ .ıe~.uel', e enne ı&a em ar kalede izah etmiş olduğumuz fikri sinde bu harfin eksik ·a rnasının ona bu sı atı yapışır 1'""'n sonra k d"l . t .. be tahta la k 
d . 1- 1.=.- lece:k en l enne ecru sı o ra teyid eden ıycni bir deüldir. büyük ıt>ir mahzur olduğuna o e. halıne acıma.. ~uu ge am. .. ~ . . v d ki k 

1
. B.tıü k b b 

1 · -kfı il aöaterecea:ınuz ac:agı a e 1Dle' - .. n ü ar gemi erinin in ... rece emniyetle zahib idim ki ak- ma, o. menfasmda bir su t e ~1 . b .. b·.. ·mıasl'A ·ıe k b" ,,.. 
erı Ugunun l ~ı yazara ·r tarzlltn öykd.r ki en (!batmaz ge-sine delalet edecek bir mütalea takyı·d edilerek uyutulduktan aon- · . 

kere okusunlar ve çıkacak seslerı mi ıı olarak in~n edilen tekneler bi-serdedilmesine ıhtimal vermiyor - ra VPniden hayatın faaliyetine atı. d 
1
. k h""k- ·nı 

dı "-·· . . . in ıyere u um versı er: le, tayyare hücumlan lı:arşıaında 
dum. Hakikatte öyle olma . larak uğraşıp didıneceğıne varsın E ı-ır t~- k t---t.. 1 kendilerini müdafaa ec:lemiJ'(>rlaY. 
-- • • ...ı;. • i d . ı.:... d d m~ \.U·a ' .Uw:M&At v.s. H Elbette benimle beraber düşü - istirauatın n enn UYA~sun a ln- B k li l r b .. l ak angi gemi nya lıanııi filo kendi-
nen azim bir ekseriyet vardır, fa. lensin keyfine baksın . Asıl üzeri. h ul e..__me en oy e yazslens~~ siııi. tayyarelerin faaliyet sahasın. 

' . "f ··kı t"l k ece er ~yaz manasına ge - d d k lu b kat o ekseryletin de sesi aynile q ne ağır bır vazı e yu e ı ere acı- . . "b" .. k, balbuk" a mey ana ataca o rsa, ya at-
harfinin sesi gibi sükutu terdh et- Dacak bir hale getirilen o değil, k k~l~~ı gı ; .se~ v~,ece . . 1 mak, yahud da uzun zaman hizmet 
mesine muilbil bu merdud hadin harfidir. Bu harfe denildi ki: cSiz.. bıze. ~zım oıan ~ın. ~ sesmı ver- edemez hale gelmek tehlikelerin • 

b h . 'L.-kli mesıdır Bunu temın ıçın anın ba:. den birini kabule mecbur olacaktır. aleyhine deliller, bürhanlar serde. d fedakarane ır ımınet oe - · 
en .. .. . . . şına bir proke koyacağız: A Tayyare, bu harbin baılıca kahra -

den sesler yükseld:; fakat kanaa - yoruz, k~uk zarı f kız kardeşınız Eml"' .... ·ıh .. ~ manlanndan ve ailahlanndan biri . t k S ~ - ı . . . yazacag,z. timde bir tezelıili husule getire - q yu bızııı2t en çı arıyoruz. eue- A . Ü ahd d h el o)me,tur. S. G. 
medi. Belki b iraz muannidim, fa_ bini pek incelıi!meyin, onu izah et- kulla~-e d ~ du Bec edr ıçm 

l k S. 1 n.u.u emyor u. ura a ona 
kat insanın seıametine iman ettiği mek uzun o aca · ız yanız şunu d iki. ·d ·f erilın. 1 Sahte ptAllah etomobitfer 

bl.linı·z kı· bundan sonra Türk ya. a . N"çteekşı. vazı~:_'\k, v ı,i,.... 1~ uk -bir akidede sebat göstermesi bir meuu nı- UA e H • 
b · zısında siz onu da istihlaf ederek Y_ot • ~ un -y.it - ususı otomobillerin scyruse.. 

nakise değil, belki ir meziyettır. iki türlü ses vereceksin1z, yani lim~lerı~~e son hec~er. ~agruk ı . :ferden menedilır.elerindeıı sonra 
Bugün bir vakı'a mevcuddur: y ından. hem karnından ses kelıme:'ının. son. heces: g~ ~- §ehrimfade Trakya vilayetlerinin 

Türk yazısınd:ı q yoktur, büıtün hem agz . !uz edllınesın dıye u nun uzerme nwnaralarını filıtiva eden otomo
titablarda, çocuklarımıza gösteri- çıkararak .iki şahı~ mesabesınde gene a işaretini koyduk, hem k biller görulmeğe başlannuştır. 
len imla derslerinde bu sese bir konuşan bır ventrıloque olacaksı- lan q ya tebdil etti9 hem heceleri Dün lbu suretle seyrüsefer ınüsaa
yer tahsis edilmemiştir; öyle ki ev- mz. yahud başka ~~r ~·b ile an.. uzattı. desi olmadığı halde, Trakya pı&. 
velce yapılmış bir nisyana, yahud, latalım: Hanıya mumessıller ~erçe İşte pek iyi oluyor, diye acele kalı olarak sefer eden bir otomo
bir sehve tic'at edilse de onun vesi da7 ol~n. aahn~lerde. mur~ - buyurolmasın. Bakınız, başka ya. bil yakalanmıştır. 1stanbu.ı Valili. 
tashihine lüzum görülerek yeni - caat edilen bır usu. tatbık edıle- pıda birkaç kelimeyi daha te<'rübe ği büıtün Trakya vilayetlerine bir 
den bu harfin kabulüne karar ve- rek oynanan eserde iki şahsı tem.. edelim: tamim göndererek, vilayetlen da
rilse şimdiye kadar yapılıruş olan sil eden s.an'atld,:lar olur. siz de on Her vakit konu§mada ve yazıda hilinde seyrüsefer müsaadesi ve
icleri yeniden ıslaha gı"ricı:mek icab lar .gibi ıki vazife alacaksınız, aı- k llamlan rilen otomob:ll<!rın numaralarını 
'"'Y ~ •• b" adam, ah d u ••• 
edecektir. Bu haylice zor ve kan- rasına gore ır genç Y u Bu satırda bile onunla başla _ istemjştir. Trakya plakalı otomo. 
şık bir teşebbüstür; fakat bugün bir ihtiyar ba~ o~a:ksıt· ~~· ~ya.. dık· Vakit kelimesi. Vakit.mi, va- biller fehrlmızde sıkı bir kontrola 
Lçı"n zor görünen bir tashih ameli- fetinizi ona gore es•Ş mnz, a~ı- · ıı. B ' · · · d k. k tabi tutulacak. ve sahte plaka kuL kıt.mı yazma ırıncısın e c 
.................... - ... ·-·----·-·-···-····--·--·-·-· .. - ... - (q) sesi veriyor, Türk öyle telaf- !ananlar cezalandırılacaklardır. 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA 1 

f uz edemez; ikincisinde son hece 
az manasına ielen Jn.t kelimesinin e Belediye reis muavini Lôtfi 

Sesini veriyor, Allah muhafaza et- Aksoy dün Ts!imhanedeki pazar 

Yeni çıkan haftalık edebi 
memcualardan birinde bobstil 
şairlerden Asaf Halet Çelebi
nin yazdığı bir makale üzerine 
çıkan münakaşa malfım! ••• 

yerinde te~ler yapmlf ve l>de
sin. bir Tür.it hiç bir vakit (işte ge. diye yanklarma aykırı fHlreket e _ 

Pnacet'etkki hni uycmdw· ne o kelime geldi) vakıt diyerek den bir kaıah ve 4 manavı ceza • 
malıyım, gülünç olmağa tahammül edemez. landırmııtır. Ayrıca noksan vezin 

lB<ıbstil şair, yazısında yana 
yakıla, yenilerın matbuattan 
yüz bulmadığından bu suretle 
kendilerine yer tedarik edeme
diklerinden şikayet ediyor. Me
rak etiik. Bu Çelebi zat ta kim 
ola?... Sorduğumuz bir ar.kadq 
bize bu meşhur c!, şairin şu şi. 

J ÇeNe hınız t7CW 

lçerideki hınızın 
Bc1lı olacağımdcııı 

Mekteblerde imla yazan çocuklar bı1lanan birkaç kaıah yıldınm ce
ne yapıyorlar, yazdıktan IOllr& zaıına çarptırılrı11t1ır. 

kOTkuJIOı. kendilerini dinliyorlar mı, bil - -·································--··· .. ····-

irini okudu: 

"' .. 
Şiiri okudWrtan sonra, deli-

kanlıya hak verdik. Hakikaten 
bu kıymetli c!> şaire Ankara 
caddesinde yer vermelidir. Me.. 
seli, niçin Florinalı :merhum
dan açıkta kalan cŞiir krallığı> 
tacını bahşetmeınjli .. 

Şaka he1'taraf, bu tanda 
şiirler yazdıktan sonra, bu deli
kanlının Babıalide yer isteme-

Bu evin ktrpı:mı çcılıam, 
lçeriden ben çıkacağım. 
İçeriden çıkcıeak beni, 
Ne kadar görmek i3tiyorum. ğe hakkı olacağına: 

iSTER lNAN, 
iSTER lNANMA ! 

meın? 

Bu neviden misallerden birinde 
k harfinin nasıl ıes çıkarmak ll -
zım geleceğinde ne dereceye ka
dar şaşırdığının bariz bir misalini 
bulacağız: 

Rumi aııe 

ı• -ı.ı.,. 
15 

MAYIS 

as Arabi .. u 
JMO 

RHıal HD• -.Hasır 
1941 21 

Hakı'kı. k dan sonra ı yazsak ÇARŞAMBA 
Hakkı isminde olduğu gibi k kalın ._G_ü_r._t:::;;-. ..------...,.~--u 
sesile kulağı tırmalıyacat, i ile ,:,. o. 11 C. Evvel iMSAK 

yazsak k bozuk bjr keman teli gıöi 
8 20 bir cızıltı çıkarak, her iki ilhtirnal.. ~ d3 1 

de de 'k harfinin ventriloque kabi. .__ıı-4--o~:.a-!!.--:---:-:~:---ii"-:~
liyeti iflas ediyor. 

·r· ' 49 

Yat•r ôtlo l<ınôi Aq.. 
Ba§lta misaller arzu edilir mi? 
İtte sadık. Burada pekfil&! sa 

sakil old'ağu için ık .ile biüyor, 
v. 
E. 

;:,. 

ıa 

' 

D. 
11 
tO 

s. L>. 

17 10 
8 ~ 

:ı. v. !>. o. 
*> 12 Ü ~8 
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Telgrd, Telef'on Ve Telsiz Baberleri 
Son Dakika: 

Alman filosu 
kum~nd~nı, süvari 

ve Bismarkın bütün 
mürettebatı boğuldu 

Bismark zırhhsı 
batırlldı 

1 p~etF)_ 1 B. Çörçil askeri 1 Giridde muharebe 
At:EMfNDE . harekat hakkında yeniden kızıştı 

Yeni bütçe 
(Bq:.nrafı 1 inci sayfada) 

Maarif, Sıhhat ve İçtimai Muave -
net, Adliye, Hariciye Vekaletleri 
bütçeleri le Jandarma, Emniyet U
mum Müdürlüğıi, Tapu ve Kadaa. 
tro bütçeleri kabul edilmi§tir. 

Berlin, 28 (A.A.) Alınan 
Bahriye Kumandanlığı Bismark ge 
tnisile beraber filo kumandanı Ami 
tal Lütjens ve gemi süvarisinin ve 
bütün gemi mürettebatının kaybol
duklarını biidirmektedir. 

Ruzvelt merakla 
beklenen nutkunu 

(Battarafı 1 inci sayfada) 
mücehhez yeni Alman kruYazörü 
Prinz Eugen geçen Perşembe gü -
nü Bergen'i terkettikleri e.anada gö
rülmüşlerdir. lngiliz amirnllığı, bu 
iki geminin yollarının kesilmesi için 
lazım gelen emirleri vermiştir. İn -
giliz cüzütamları hu gemileri Cuma 
gecesi görmüılerdir. Cumartesi gü
nü fecir vaktı Prince of \Vales zırh. 
lısile Hood saffı harb gemi!li baş -
lıyan muharebeye iştirak etmişler -
dir. 

Son darbe 

izahat verdi • Hadiselerin kısa 
bir tarihçesi 

e Allah ıs.'ah etsin 
<Baş..a.:afı ı incı sayl!Mla> 

rafi vazıyet dolayısile tayyare 
kuvvetlerımiL: bu hücumlara an

Y azan:. Selim Ragıp Emet cak mahduj fakat çok cesuraııc 
bir tarzda mukabelelerde buluna-

B arb baıladığı zaman bunu, 
kendilerince tabii bir intiha bilmiştir. Pek şiddetli ve pek !<an 

ve bir hak saydıkları nihai zafere dokucu olan be muharebeler esna
ulaştınncıya kadaı devam ettirme- sında düşman zayiatı bize nazarım 
ye ahdeden lngıltere ile Fransa ya- çok ağırdır. Maamafih düşman 
rı yolda ve yoluıı bdki yarısından kuvvetlerıni:-ı yen iden ha\'3. yolile 
da evvel bir:birlerindcn ayrıldılar. gelerek Gir ddekı Al'Tlan kı!aatını 
Bu, mecburi bir iftirak oldu. Fran. takvıye etrr.esinc mfıni olamadı:<ıı. 2 3 bin ya:-dalık bir mesafeden a. 6 

tılan bir obüs Hood'un cephaneli- 3a mağlUb olmuştu. Memleketinin mız içın d.işman tarafından yapı-
w • • b cd k fil k dörtte üçü istila edilmişti. Bir mü · lan hucuın;arın ag· ırl gw 1 gün gel" gıne ısa et ere geminin in a l< 

. b b I B . tareke ile ha.ıh hareketini durdur - tı'kçc artnlıştır. etmesıne se e o muştur. unun ü-
. 8. k h b ki masa umumi V'e milli bir felakete Hanyada kanlı muharabeler zenne l!lmar · avanın ozu uğun "' 

dan ve rüyet ıartlarıRın fenalığın. uğrıyacağına kanaat getirmiıti. Muharebe Hanyada tasavvur e-
d . ·r d d k k Müttefikinin de muvafakatile düı - dı'lemı'y cck d"'~eced~ hunrı'zane 

an ıstı a e e ere açmıştır, manından mütareke istedi. Alman. ,__ ':.! 
Bismark dünkii Pazartesi günü b'r şekild· .. bazan bir tarafa hazan 

f d ) ıırA, buna rıza gösterdi. Fakat bu ~ ' (Baştarafı 1 ınci saya 4 Fransız limanhırına doğru giderken ~- diğer tarafa temayül ederek de-

söyledi 
R lt A 'k · hur:yet muvafaıkıt.tinin esa!I prens~bi ne o 

uzve • merı <ın cum · ~ Ark Rovııı.l'in bir tayyareei tara - vam etmıc, Resmo ile Kandi'-·ada 
l · k ·· ı b 1 J J- gün, ne bugün hala belh olmadı. "' .1 

erının ye vucu~ u unma ar~~~ın fından görülmü~tür. Ark Royal'ın Faltat Fransanın lngiltereye verdi. ise gene avnı şiddetle fakat daha 
dunya hürriyeti yolunda çok u · torpil tayyarelen aüratle taarruza ~ d d d k ku''çu''k bı'r mıkyas~~ olarak cere-. k d gi teminat a onanmasını ün Ü ,... 
Zumlu bir Sclrt olduğunu ar eş geçmiıler ve gece yarısına dogwıu ...ı·· • • yan eylemı·~tı'ı. • vtqll'Wlnının emnne vermıyecegı ' 
Oilm.huriyetlerin biribirlerıne bir tayyarenin torpilile yaralanan ıkaydı aş.kardı. Fakat bu ortaklık Geçen Çarıamba günü yeni Alman 
bağlı bulunnıalan ile demokrasi- Bismar'k okluğu yerde büyük dai - ayrı•ı§Mlln iki tarafta da derin bir zırhlı.eı Bismark, beraberinde 20 
hin sağlamllğını gördüğünü söyli. reler çizerek dönmeie başlamıttır. meraret uyandırdığı belli oluyordu. santimetrelik toplarla mücehhez ye. 
)'erek sözü Avrupa harbıne ınti - O esnada bir Jngiliz filotillası yeti- F ranaa, Dünkerk ric' atini affede _ ni kruvazör Prinz Eugen olduğu hal 
kal ettirmiş ve bu harbin bir Av- şerek gem;ye son darbeyi indirmiş- miyordu. Buraya takaddüm eden de ketif tayyatelerimiz tarafından 
l"upa harbi olarak !>aşlayıp Nazi - tir. harekatta, iddiaıuna göre, İngiliz Sergen civarında görülmüş ve Per-
lerin ıtahakkümu olarak devam et- Berlinin verdiii malimat kuvıvetleri, Fransız ba,kumandan - şembe günü ikiai birden kaybolmuı 
tığinc işarctlP. dr>miştir ki: Berlin, 27 (A.A.) - Bismark lığının taarruz emrini dinlememiş, tur. Bu gemiler, Amerikadan gelen 

Hitlerin tehdidi durdurulmazsa zırhlısının batmadan evvel Alman dinlememekle kalmıyarak sahil is - gemi kafilelerimize taarruz etmek 
dünya hürriyeti tehlikeye gire _ başkumandanlığına gör.derm:ş ol. tikametine ric'ate başlamrşlardı. Sa. üzere Atlantik Okyanusuna açılma 
cektır. Ruzve!l, ' Amerika tarihin- duğu mes~J. şudur: cGemi, manev- h.il tutulduktan ıt0nra da evvela ln. ia teşebbüs ettikleri takdirde yolla-

. gı'liz k 1 · • k. bı t c"h ol rın kesilmesi için birçok tertibat a-deki en bt.iyu"k imalatı harbiye ra kabiliyetinı kaybetmıştir. Son as er erırun ır a er ı un. 
mut ve mahşeri bir kargaşalık ne- lınmış ve Cuml\ gecesi Alman harb 

proguunının tatbik edilmeğe baş. obüsümüm kadar çarpışacağız. ticesinde yüz bin Fransıza kartı iki gemileri Croenland ile İsla.'d ara. 
!andığını ı;öyledikten sonra Na - Yaşasın Führer.• yüz altmıt küsur bin İngiliz kurta- sındaki Danimarka boğazını geçer 
Zilerle çarpışan mil:e~lcrin yardım Bismuk 71rh!ısı üstün İngiliz nlmıştı. Bu. ukdenin eaas batlan. ken kruvazörlerimiz tarafından gö-
larına koşmak ve bu harbCe de ~ kuvvetlerine karşı yaptığı ilk mu- gıcı oldu. rülmüılerdir. 
!nokrasileTin üstünlüğünü temin hareıbede Hood'u b.ıtmnış ve King * Cuma sabahı Prens dö Gal zırh. 
için ted~ir almak lazım geldiğini George'u hasara uğratmıştır. Fa- Bir kıemı şimali Afrikaya, bir kıs lımızla Hood zırhlı kruvazörümüz 
söylemiştir. Rıızvelt devamla §Öyle kat düşmanın bir obüsü gemının mı da Dakar'a çekilen Fransız do. Alman gemilerile muharebeye tu -
demıştir: ba, tarafına isabet etmiş ve Bia- nanmaaının bakiyelerinden İngilte- tuşmuşlardır. Hadiıteler o kadar 

c- Hali hazıf' vu;'yeti karşıla- markın ~üra.ı azalmıştır. Bundan re endişe ediyordu. Bunların Alman süratle cereyan etmiştir ki, bunlar 
inak Birleşi~ Amerikan devletle- başka 24 Mayı;; gecesindeki hava ellerine geçmelerinden korkuyordu. hakkında henüz tam malUınata ma 
l'inin yardımile kabi~ olacaktır. Ak taarruzu esnasında gerr.:ye bil' tor- iki ani hareketle bunların bir kıs- lik bulunmuyorum. Fakat ıuraaı 
ıi takdirde Bırlcşik Amerıka kendi pil daha isabet etmiş ve sürati da- mını Mürselü'Jkebir' de, bir kısmını malumdur ki Hood, 2 J bin yarda 

• b' da Dakar'da topa tuttu, Cinnet ge. dan çekilen bir güllenin tam isabe-
ernniyeti il~ beraber medenı ır ha ziyad~ azıılmıştır. 26 Mayı9ta tird.iği zannohınan bir insanın iten. tine maruz kalmış ve cepanelikle -
dünyayı kaybetmk vaziyet ne dü- Brestin 40- mil garbında akşamın diıline zarar vermemeunı iatiyen rine ııiren bu ııülle gemiyi berhu.a 
fecektır. Hitler gallb geldiği tak. dokuzuna dofr!.1 Bısmarka İngiliz kardetinin nefis müdafaa8ına ben- etmiftir. Hood' dan kurtanlanların 
dirde ileri slire-::e~i şeraiti herkes tayyareleri iki torpii. daha Atmış.. ziyen, fakat hakikatte kanlı olmak- aayıeı pek mahduddur. Planları 
bilir. Bütün dünyad:ı kukla hüku- lardır. bu yüzden gP.min;n dümeni tan kurtulamıyan bu hareketi ilk bundan 23 sene evvel yapılmı, oL 
ınetler kurarak ve dünyayı payla- kullanılama~ bır hale gelmiştir. ukdeyi iibirare tahvil etti ve ger - makla beraber bu mükemmel ge
prak Müni~te ve Çekoslovakya - Üç saat sonra amiral Luetzens. ginlik o gün, bugün mütemadi ıu- minin batması lngiliz bahriyesi için 
nın işgali işinde olduğu gibi şun- Alman baskumandanlığına yuka. rette arttı. büyült bir zıya ve içinde bulunan 
ları söyliyetekt1r: ndaki yaz;lı ol:ın telgrafı gönder- * tayfalarla er!erin ölümleri ise da. 

c- Artık tamamen müsterihim. k t Fransa Almanya ıle işbirliği yap. ha ağır bir l':.ayıbdır. 
. d' miştir. Mütemadiyen taze uvve - m-•- kara--•-ı vermı',.tı'r. Bu kararını Biamark Bu benim en son arazi taleb·m ı.> · -1 · k ~ ...... .. 

1 ler alan diışmanı:ı gemı erme ar. açıkra ilan etmekten çekinmiyor. Dün öğleden az evvel Amer'ka-
Bu be'l•ancıtı Amerikanın kabu L ...L.-..1 B' k " d ı ,.. 

.1 şı naV1.1e<.1!n ısmar mura e es'- Çünkü hayat uırtları, yaşamak mec- lılar taraiındaıı bize gönderilmiş 
etmekle ne vaz~yete düşeceğini ta. k d d t · ..-

ne sonuna a ar evam e mış ve buriyeti, onu, bu yola sevkeder gö- olan uzun n!esafeli keşif tayyare· 
savvur edebiliriz. Çünkü Naz'ler, 27 Mayıs sa.ba}\ı üstün kuvvetler rünme4ttedir. İngihere haklı olarak !erinden Katalina tayyaresi Bis-
bundan sonra ne yap:ı"_ağa çal;şa - önünde ~tmıştır. endişededir. Zira, bu i~irliğinin markın mevkiini keşfetmiş \'e AL 
caklarını esasen şimdiden çizmiı Alman tebliği teklinde uker ve donanma ile har- man zırhlısının Fransız limanla. 
bulunuyorlar. Çünkü Naziler ce- Bertin 27 (A.A.) Alman be iştirak bahta me\·zuu olmamakla rından Brest ve Saint-Nazaire'e 
n . .ıı..·ı Amerı'kıı devletlerine Bal - b b _JJ_ F t 

u.u ordulan başkumandanlığı, Bis • era er gerC"Z. ransız ana va an. doğru yol almakta oljuğtaıu anla-
kanlara yaptığım ve şimdi yap - mark z:ırfılısımn ıon mücadelesi hak gerek müaıtemleke topraklarından mıştır. 
ınakta olduğunu tatbik edecekler- kında a@iıdaki tafsilatı vermekte - Almanların geçebilmek hakkıl • Dün ak~arn torpıl atan bombar. 
dır ~ dir: nın eeas bir tart olarak ka e-

. d b le ı d ı d l · ı dıman ~ayyarelerimizlc Ark Ro. Nazi dünyası Hitler en aı a 8 . le ı-LI lr. bi me a ın ığı görü mekte ir. ngı tere 
b l d ıamar z rn ısı, manevra a - k h-Lt d F h h k yal tayyare gemisinin deniz tay. Allan tanımadığı için ura arın a li ti' d h b' . tt ızıyor, ~ ı ır. akat ayal a -

l k ye n en ma rum ır vazıye e ve '- k ._ d' · ı 1 '- ._ yareleri tarafından '"alnız basına dini ve hayatı bile o mıyaca tır. 11 d d t dr' a t d'' d 11;1nı anca &.en uı e an aşma&. 11.•Y- ı • 
d a e ce e ıcen r an utman e- d'I 1.! _ __ 1_. d" '- seyah t t k• 1 B' k Reiaicümhur buna asla müsaa e . ı e tanıyan vır cea.1 uşman 11.ar • a e me .~ o :ın ısmar a 

etmiyeceğini ve kat'iyetle mani ~- niz kuvvetlen kartıaında ~ 7 Mayıs psında Franaanın yapabileceği ne. karşı birbirını takiben müteaddid 
lacağını söyledikten sonra AmeıL ~babı bat~ııttır. Fakat duıman de dir? f'.akat berikinin hid_ğeti, öte - taarruzlar yapılmış ve gece yarı
lr.an milletinın akli selimle hareket n~z kuvvetı 3 s~r~fı harb .. gem~ı, kinin ıztırarı, araları bir müddet ev sına doğru Bismark zırhlısının iki 
etmesi aayesinde bu azminin tahak- bkır tayyare gde~ısı le dmutea?,dıdk -w!I aÇJIJllıf olan iki e.ki müttefiki, torpille yaralandığı haberi bize 
kuk edeceğini ilave etıniı. Mısır ve k~~~zör ve ıstroyer er en mure şim<ii. hadisat'. ya~a,, ~a.vaş iki gelmiştir. Bu torpillerderı biri ge-
Süveytin halen tehdid altında ol • Al . brw• 1 'li fi hasım namzedı halıne getınyor. A- minin tam ortasına ve diğf!ri ar. 
dul'FıLnu ve İspanya ve Portekizin man te ıgı. ngı z 1 osunun ralarında bir muharebe bahis mev- k b · 

·- b hah b Al b b asına isa et etmiştir. ikinci tor. dahi i.aale uğrayabileceiini ifade u sa tan erlı . . man oınl ar - zuu olmuyor. Amma a.keri bir za-
,... ônnan tay}"are ennın taarruz arın& ruretle b. F .. t 1 kesine pil ıgemin · n düm~nini tahrıb et. 

etmiıtir. b 1 d w ·1· k ır ransız mus em e miş olacak kı valnız sürati düş-
Ruzvelt Fransız timali Afrika- maruz u un ugunu 1 ave etme te- bir lngiliz giriti, muhakkak ki ka - " 

aına, Dakar'ın Atl.sntik adalarına dir. çJnılmalt iatenen bu akıbeti bugün mekle kalmamış ve Bismark zırh-
yayılacak tehlikenin fimali ve ce - değilse yarın, fakat herhalde müm lısı O dakıkadan itibaren intizam-
nubi Amerikayı tehlikeye sokaca.. Romanya propagan- kün kılacakur. sız daireler çizmeğe başlamıştır. 
iını söylemİf, mihvercilerin tahak- da nazın Sofyada * Bu vazıyet~ düşen Bismark, filo. 
k.üm emellennin evveli Britanya • Bundan evvelki yazılanmızdan larımızd:ı:ı bırinin taarruzuna uğ. 
ntn tarihi mukavemeti, sonra da Sofya, 27 (A.A.) - Stdani ıı- birinde hayat gibi harbin de kendi- rıyarak yeniden iki tc,rpıl yemiş 
~n pyan hayret müdafaası ile jansından: ne mahaua ve onu idare eden ka - ve Alman bombardıman tayyare-
Pmclilik durdurulmuş olduğunu söy Romanya propaganda naım B. nunlan okJuğunu kaydetmi,tik. Har !erinin her türfü imdad sahasın-
lemiı ve demi,tir ki: Ragnich, ou sabah resmi bir ziya. be ba,lıyan ona beUc.i bir müddet dan uzak b:r mevkide hareketsiz 

- Denizlere hakim olamıyan rette bulunmak üzere Sofyaya gel- muayyen -bir istikamet verebiliyor. bir halde ka!m1ştır. Bu sabah gü
dünyaya hikim olamaz ve nuiler miştir. Fakat binbir tartın taaHuku ile vu - neş doğa!"kcn Bismark kendisirıi 
denizlere hikim olamayınca da Misafir, bugün kra! Boris tıtra. !kuatın dizgini öyl~ elden kaçıyor takıb etmekt~ olan zırhlıların hü-
mağlUb olacakları muhakkaktır. fından k.ıb•JI edilmi~tir. ki, 90nra Kısan iptida ile intihan:n cumuna ınaı-uz kalmışsa da neti. 
Naziler parçalanmıya mahkumdur. nereleri olduğunu anlamaz hale ge- k d 

cenin ne oldu~unu şu dak• ~ il Ru:ııvek denizlerin hürriyetinin mi ka.biliyetlerimizle kartı koyaca. liyor. Çünkü hadisatın rüzgarı el. f; 

fimdi Amerikaya bağlı olduğuna ğız. Onun denizlere hakim olmasına deki puslayı uçurmuştur, bilmi~rum. 
haret ederek deıniıtir ki: mani olacağız. Jngiltereye bütün * Avam Kamarası bu beyanattan 

- Atlantik mıntakasında mu - yardımı yapacağır.. Ve yardımları· Yukarrki satırlar silsilesini, be • sonra diğer mesailin müzakeresi-
azzm bir harb oluyor. Bu harbi a- mızı tahtı ~mniyete alacağız. ıı hemehal fU veya bu şekil ve seb~b- ne başladı•~! s:rada Çörçil tekrar 
yakta tutmak cayesile Amerikada Ruzvelt Hıtlerin tahakkümün - le harbe girmemizi iatiyenlerin o - ayağa kalkmış w bıışta .::öyledıği 
ıemi inşaatı proğramına büyük bir de olan bir diınyayı kabul etmi _ kuması için yazmış değilim. Çün • gibi Bismark gemisinin batır lmış 
hızla devam ediliyor. Amerika Bir. yeceğini söylemı' ve: demist!r ki: k~ .~e~, o.nların , .vak'a~arı kendı in- olduğunu mecl;se h'ldirmiştir. 
le,ik devietleri bahriyesi çok hare· c- Amrika Birleşik devletle _ dı o)çulenle tahlı_I ve _ız.a~ eden ~- Ba~ekılin miijdesi meb'uslar ta
ketli bir devreyi genifletiyor. Buna rinin müsellah kuvvetleri şimdi k~t muhake~elen~~ hı~.ır mantıgın rafından p~k şiddetlı alkışlarla 
..ı:..tdetle 'Lti'yac var Çünkü harbin .. k , d b 1 1 b hıtab edemıyecegıne ınanıyorum. karsılantllıstı•·. 
pu 
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her gününde daha fazla gemi ve . en, u sa ır arı sa ım uşunen, u =============== 
L il 1 ederse bunlar kullanııacakhr,.. l L t b •ı ,. •• d w•ı h 1 • c•• ki • tayyare &.U anı ıyor.• . . .. h .

11
, f k r mem e11.e e ag ı gorunen egı, a. annı istıyorum. orece erı man-

Ruzvelt bundan sonra yeniden Reısıcu.~ ur mı ı ve w ev a a- kikaten bağlı illan ve hiç olmazsa zaranın onlarda uya'lldıraıhileceği 
W)zünü Almanyaya intikal eltirerek de ahval ıçınde bulunul~ugunu ve devletin dizginlerini ellerinde tu . ibret ve intibaha kanaatim vardır. 
Clemittir ki: müdafaa tertib:ıtının kuvvetlf:ndL tanların kiyasetlerine inananlar için Öbür insanlar için Allahtan eatah 

- Hitler timdi carb nı.ıf kür - rilmeai i<:ab ettiğini sözli1erek söz yazıyor Ye gözleri.ni ,öyl-: bir Av- dilemekten baıka timd.ilik yapıta. 
reaini tebdid ediyo ·. Biz. bua. aza• lerini bitirmiftir. rupa haritut üzerinde dolaftlrma • bilecek bir teJ' ıöremiyorum. 

CBat tarafı 1 inci sayfada) 
tür. Fakat düşmanın tayyare ba
kınıından ci'i:li kayıblar kaydey
lediği muhakkaktır. Bundan lbaş.. 

ka, birçok t:ıyyare de y.akında ta
mirlere muhtaç olacaktır. Muha
rebe, hala, Hanya ile Maıe-me ara
sında. Maleme tayyare meydanı 

etrafında cereyan ctmektedır. 
Binlerce Alman ukeri boğuldu 

Londra, 27 (A.A.) -· Almanla
rın deniz yolu ile Giride asker ih. 
raç etmek iç•n sarfetmiş oldukları 

bütün gayretle-:, İngilıı harb ge
milerinin harekatı netices'nd~ a
kamete nğramıs ve İn~ilız gemi
leri düşmanı ağır zayiata uğrat

mışlardır. Bu zayia: meyanında 

suda boğu'arı b inlerce asker var. 
dır. 

İngiliz deniz zayİah 
Maamafıh İngilizler n GlouceS

ter ve F iji adında ıki kruvazör 
ile Juno, Greyhound, Ke:ıy ve 
Jashmir admd:ı dört torpido muh
rfüi kaybetmi~ olduğu malumdur. 
Bundan başka ikı zırhlı ı le bırkaç 
kruvazör daha hasara uğramış ıse 
de hasarları ağır değildır. 

f.kviy" kıtaatı 
Halen Giriddeki kumandan ~e

neral Freyberg,., sağ ve salim tak
viye kıtaatı gelmektedir. 

İngilizlerin yeni akmlan 
Kahire 27 (A.A.) - Ortaşark 

İngiliz hava kuvvetleri umumi ka -
rargahının tebliği: 

İngi)iz hava kuvvetleri Giridde 
düımana ağır zayiat verdirmeğe 
devam etmişlerdir. Avcı tayyarele
ri Maleme'ye karşı yüksek bir mu
vaffakiyetle hücum ederek kıtaat 
yüklü Yoolı:ers 5 2 tipinde bet tay 
yare düıürmüşlerdir. Yünkers 52 
tipinde bir miktar tayyare daha av
cılanmız tarafından dütürülmüttür. 
Avcılarımızdan üçü üslerine dön -
memişlerdir. Avcı tayyarelerimiz 
Maleme de yerde birbirine yakın 
bulunan 100 kadar Yünkera 52 ti
pinde taıyyareye de hücum ederek 
dÜflDana aiır zayiat verdinni,ler
dir. 

Alman tebliği 
Berlin 27 (A.A.) - Alman or

duları baıkumandanlığının tebliği: 
Afrikamn garbında denizaltıları 

düımanın çok yüklü 14 ticaret ge
misini batırmışlardır. Bunların mec 
mu tonilatoları 77.600 dür. 

Girid adasında, Alman kıt' aları 
muvaffakiyetü muharebelerden ve 
müteadd.id mevltiler.in İşgalinden 
sqnra plan mucibince ileri yürüyÜ§
lerine devam ediyorlar. 

Alman hava kuvvetleri Girid'de
ki muharebelere müessir taarruzlarla 
müzaheret etmektedir. Stukalar İn
giliz üslerine, kıtaat tecemmülerine 
ve orduganlara muvaf!akiyetli ta. 
arruilar yapmıılardır. 

r···----·--··-------·············~ 

6 ayda pratik 
usul ile 

• 

IDglllzce 
Yirmi üçüncü ders 

5 nci sayfada 
\. .......................•..•.........•........•• 

Nahiye müdürleri 
lik olaratt dahiliye bütçesi mü -

zakere edilmiş ve söz alan hatibler 
nahiye müdürlerinin terfihleri etra
fında temennilerde bulunmu !ardır. 
Hatiblerin suallerine cevab veren 
Dahiliye Vekilı F aız Öztrak, nahıye 
müdürlerinin terfihlcri için İcab e
den tedbirlerin alınmakta elduğU
nu bildirmiştir. 

Lisanun'ızdAki ecnebi kelimeler 
Maarif bütçesının müzakcreaı 

çok hararetlı olmuş, bilhnssa dil 
bahsi üzerinde durulmuştur. Bu sı
rada söz alan meb'uslardan Besim 
Atalay lisanımızdaki ecnebi keli 
melerin 3 bini bulduğunu ve 30 
bini bulursa ne olacağını sormuı -
tur. 

Meb'udardan Feridun Fikri de 
mekteblerdc kızlarımıza ev işleri 
ve analık vazifeleri gosterilmes.ani 
ve daha iyi yetıştırilmesini istemi, 
kızlarımız için bu gıbi enstitüler ku
rulması temennisinde bulunmuı -
tur. 

Maarif Vekilinin cevabı 
Müteakıben kürsüyc.- geleIJ Ma

arif Vekili mekteblerımızde kızla. 
rımıza bu gibi vazıfelerın gosteriL 
mekte olduğunu söylemış ve bu
günkü şeraıt içınde bu hususta 
daha geniş tedbider ahnmac;ına 
imkan olnıadtğını ileri sürmüştur. 

Sabbat ve İçtimai MUAvenet 
Sıhhat ve lçtımai Muavenet 

bütçesinin müzakeres esnasında 
söz alan hatibler sıtma, trahom 
ve frengi müca<ielesi üzerınde 

durmuşlar ve bazı temenniler ıleri 
surmüşlerd ir. 

Ooktorsusluk 
Hatıbler, bılhassa, bazı yerierin 

doktorsuz kaldığını ileri sürmüş
lerdir. Bunun üzerine kürsüyE' gc>
len Sıhhiye Vekılı Huljsı Alataş. 
bazı yerlerin doktorsuz kalması. 
nın bir kısım doktorların vatani 
vazifelerıni ifa etmekte olmal:mn
dan ileri geldiğım bild :rmış, elde 
bulunan mevcudlarla bu zaruretin 
izalesine çalışılmakıta oluğunu ila
ve etmiştir. 

S;tnıa mücadelHi 
Bundan sonra Vekil 940 senesi

nin atma mi\cadelesi lıak ımından 
iyi geçmedığinı, çünkü bır kısım 
doktorların vatani vaz feler nı ifa. 
ya davet edilmeleri münasebetıle 
98 sıtma mü(!adele şubesinde 65 
tabible .;alı~ağa mechuriyet ha
sıl olduğun!l, sal~ın h:ıstalık olan 
yerlerde mucadele: yapılamadıgını, 
fakat buna rağmen sıtmadan ö
~«IOlerin 50.) ü ıgeçmediğinı, tra. 
hom mevc!ld olan yerlerin resbit 
edıldiğini ve buralar<ia lazım ge. 
len teşkilatın genişletilmiş oldu. 
ğunu bildirdi. 

Vekil, mütealuben, bu S"ne An. 
kara civarında kııamık vak'asının 
çok olduğunu ve kayıb!uın 3 b:ni 
bulduğunu söylemiş ve bu mikta
rın çok olduğunu ilave etmiştir. 

Vekil, memlekette salgın halin
de hiç bir hastalık yoktur diyerek 
sözlerine nihayet vermiştir. 

Müteakıbe,, müzakere edilen ad. 
liye bütçesinde bazı hatibler aöz 
almış, Vekıl suallere cevablar ver
miftir. 

Hariciye VeU.leti bütçesi de 
aynen kabul edilmiştir. 

~---------------------------------_;_---

Sabahtan Sabaha: 

Oldum olası böyle 
latanibul belediyesi bir ay içinde binlerce esnafa ceza kestiğini 

ilin etti. Bu cezalar hafif para cezalarıdLr. Belediye bütçeminin 
(gayri melıhuz) varidat fulını dolduran bu cezaların esnaf üze
rinde terbiyevi teair bıraktığını zannetmek hatadır. Esnaf bu ceza
larla o kadar ülfet etmiıtir ki onlar da verdikleri bu cezayı kendi 
bütçelerinin (masarifi gayri melhuza) faahna koymuılardır. Ve İf 
adeta normal bir resim tahsili haline gehniftir. 

Vazıı kanunun cezadan kaedi cürmün tekrarına mani olmaktır. 
Bu itibarla cezanın müeuiriyeti §arttır. Yasakların ve cezaların ce. 
miyet terbiyesini hedef tutan terbiye edici bir fazileti vardır. Böyle 
muçhı ile memur arasında bir makbuz alıtveıiti haline gelen para ce
zasından bu fazileti beklemek gülünç okır. 

Nasıl ki bazı belediye ya.saklan esnafla belediye nıemurları ara
sırıda adeta bir hırsız, polis oyunu haline gelmiftir. Belediye tali -
matnamesinin menettiği birçok hareketler vardır ki irili ufaklı her 
boy esnaf bunları bildikleri halde riayet etmez ve belediye memur
ları da bu talimata apna oldukları halde bunu tatbik etmezler. Ara
sıra bir emirle ıehirde töyle bir tarama yap1lı1'. Yan kald-rımlan 

tutan İşportacılar ürk.ütülü.r, eksik ekmek çıkaran fırınlardan müsa
dereler yapılır, karışık gıda maddesi satan esnafa göz dağı verilir. 
Ondan sonra esnafla belediye mütareke yaparlar. 

Yirmi bet yıilık biI gazeteciyim. Bu it oldum olasıya böyle gel
di ve böyle gidiyor. Bu liübalililr. devam ettikçe ıone bu minval 
üzere aüriip cidecek. Bilemem eJlİyecok airye midir, hande midir} 

'-23,,.1..,. c~ 
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( Şehir Da beri eri JI Mahkemelerde: • • 
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lst nbala 
karşı bir korunma geri 1000 ı --çava ~ "Kaynanası dayak yer de insan 

hazırlamıga mecbur olacak kabvegeldil Jıiç gider kurtarır ını?,, 
_. .............. -............. -.. . 
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VllA•etin banwin balka bı·taben bir Bağdaddr.ı kalan ithalat ~ Kavgada dayak yiyen kadınlardan biri, v~cudundaki ~ 
J :1- eıya11 da peyderpey geli- ~ çürükleri göıtermeğe kalkınca, hakim: ~<Lüzum yok, ra- ~ be a am t . b ki . yor, ba meyanda 100 san- ~ porun kafi/)) diye ihtar etti i 1 DD e neşre mesı e eaı•or dık çay ve ıoo balya çuvaı '-. .............................. - ........................ --.................................... ./ 

J da latanbula getirildi Sultanahmed 3 üncü sulh ceza 1 dövdüler. banmazsanız. damada 

Ş ehrin muhtelif semtlerinde yeniden u- Vilayet şimdilik her vatandaşın _ üstü örtül- hakimi, Baktrköyünde çeşmeden sorun.> 
mumi siperler ve korunma yerleri kaz- meıniş te olsa _ korunma yeri kazmasını faydalı Mersinden gelmiş olan kah - su aldıkları sırada birbirlerine gi- llafizenin <iamadı Ali de şcha-

dırılması hususuı:.da başlanan çaiışmalara ehem- bulmaktadır. velerdcn 1000 çuvallık ilk par- ren ve sopa sopaya dövüşen üç ka- qetinde kayın validesin i teyid e-
miyetle devam olunmaktadır. Vilayet bu!!Ün bu ti lstanbula getirilmiştir. Bu dının muhakemelerini yapmıştır. derek demiştir k!: 

~ Umumi siperlerin kazdırılmasın.da mahkum- ı_ah ı k ..ı K l kl 1 b hususta halka bir beyanname nesrederek her va- & ve erin , tev:t.üne ya tncın arşı ı ı açı an u davada taraf- ,_ Kadınlar bir olmuşlar,· Ha-
, lardan da istüade edilecektir. Bu mahkumlara iL ı k o· - ft l R l tandaşı bir korunma yen hazırlamağa davet e- ·caş anaca tır. ıger tara an, ar, ume i munacirlerinden Ha- f;zeyi dayaktan öldürüyorlardı . Be 

decektir. verilere~ gün1elik miktarı lesb·t olunmu~tur. Mera.indeki diğer kahvelerin ge. fize ve kızı Perihanla, Rumdan 1 reket versin ki, yetiştim de kadm-
Kaym k 1 kl t f nd 1- 1 h l tirilmesi iç)n de t---Lbüslere ge- d"" - 11 · d Bu beyannamede hava taarruzlarına karı:ı pa- a am ı a!' ara ı an P an arı azır a- Cf'CU onme Emine Fırattır. Emine Fı- cagızı e erın en kurtardım. Ben, 

~ ç.ilmiotir. Bu kahveler de Is.. 
sif korunma tedbırlcrı alınmas: ve bu tedbirleri nan belediye, hususi idare, Uevkaf ve maliyeye tanbulda muhteüf bölgelere tev- ratın iddiasın:ı göre, çeşmede sıra yetişmeseydim bızim kayınval:de 
.'llm.ayanlar hakkındaki cezai müeyyideler halka aid arsalarda kazılacak umumi siperlerin inşaatı- zi edilecektir. beklemek yüzünden aralarında öbür dünyayı bo~·lıyncakıtı.> 
bir kere daha hatrrlatılacakt?r. na bugünlerde başlanacaktır. Diğer u.raftan Bağciaddan şiddetli bir kavga çıkmış, Haf:ze Muhakemeyi takib eden samiin 

Bir esrar tekkesi 
meydana çıkarıldı 
Dört sabıkalı esrar 
nargilesi içerken 

cürmümeşhud halinde 
yakayı ele verdiler 

Zabıta evvelki gece bir müd
detlenberi faaliyette bulunan tam 
teşkilatlı bir esrar tekkesini mey. 

Maarifin ilk okul 
talebesi için hazırla
dığı tatil programı 

Talebenin tatil aylarını istifadeli bir şekilde 
geçirmesi için, kamplardan başka, talebe 

kursları açılacak, toplu gezintiler yapılacak 
dana çıkarmıştır. 

Sabıkalı esrar kaçakçılarından !Bu sene okullann erken tatil rafından tıbbi muayeneleri yap.la-
Reşadın son günlercic Sultanah- edilmesi dolayısile, oldukça uzun caktır. 

: bazı ithalat malları gelmeğe ile kızı bir olup kc-ndisini sopa ~ arasında genç bir bayan, şahid in 
: başlamı~ır. Bunların arasında larla dövmüşlerd,ir. Karşı taraf ise sözleri üzerine dayanamamış. bi.. 
: 100 aandıit çayla 100 balya çu- aksi iddiad3 bulunarak, bilakis E- raz yüksek sesle vanınoakine: 
: val bulunmaktadır. Öğrenildi - minenin yan•ndaki Rum kadınları •- A! ayol adamın yalan söy
i iine göre, Bağdaddakj tüccar ile beraber kendilerin'.:! dayak at.. le<Hgi şu 13.fından belli. İnsan. kay 
: eoyattının memleketimize itha _ nanas ı öbür dünyı:ıy: boylarken, 
• li · · ı --LL ı tıklarını ileri ı:ürmektf'dirler. An-: ıçın yapı an teşcıuuüı er mü.- hk gidip, kurtarır mı?• 
: bet bir netice vermiştir. YaL cak Emine Fıratın dayak yediği Emine Fir3t ise mahkemede da. 
~ nız Bağdad ve Bura arasında belediye dokıtorunun raporile de yak yediğinde ısrar ederek demiş
• münakale tcm.n edilemcdiğin _ ; sabit olduğu halde, diğerleri hak- tir ki: 
! den şimdilil yalnız Bağdaddaki i kın<ia böyle bir şey yoktur. «- Ben; on1ar gib ı deği1im Ra 
~ ithalat CıfYhl memleketimize 1 Hakim bu ciheti Hııfizeden sor-
•: getirilecektir. Bu maddeler ara- porum da var. Dövdüler; bayılta.. 

muş, kadın cevaben şöyle demiş- ki d b · v ·· d ·· ·· k1 : eında luılıve, çay, makine ve ca ar ı enı. ucu um çuru er, 
E madeni e,,-a, jut mamulatı bu- • tir: çarıklar içinde kaldı. İsterseniz; 
: lunmaltta<lır. 1 c- A! bay hakim, b iz mütcas- ~ayım da göstereyim.> 
\. ı sıb adamlanz. Öyle dcUcrlara viL H.k. d k d 

....................................... _ ••• ..,, cudumuzu açıp, gösteremeyiz. Mu ~ ;;yır~~ac~ır ~::~ar:apor ka-

yardlmseyenler ayene olmak için. doktora gitme. fi. Zahmete girme.> 
dim. Fakat, biz ana kız kimseyi f'emictir. 

C f 
dövmüş değili7. As•l Emine He ya- Duruşma; başka şahidlerin cel-emiyetinin aaliyeti nındaki kadınlar birlik olup, b izi bi için talik edilmiştir. medde Küçükayasofyada Medrese bir müddet devam edecek olan yaz 2 - Çocukların vüc~dca neşvü

sokağında 14 numaralı evi kiralı- tatil~ ilkokul talebelerini boş nemalarını temin gayesile bir 
yarak burıısını biı esrar tekkesi zamanlarında terbiyevi oyunlar mü~t evvel de yazdığımız gıbi 
haline getirdiğ! t~sbit edıl!ll:ştir. ve faydalı mevzularla meşgul et- şehrin en güzel sayfiye yerlerinde K.tı%alarda yardım kolları ter 
Bir müddettenberi zabı t<> memur. mek maksadile MaarH Müdür;~t~~ kamplar te5is edilecektir. kil edilecek ve kollar mü.takil 
lan tarafından tarassud e<fümek- tarafından geniş bir cyaz 3 - Tatil aylarında talebenin l k al hl L--

te olan ~u e.ve .?v;velki . gece bazı progran:11>. hazırl~ıştır. ..v fikri inkişafları na imkan ıvermek oma ç ııaca ':", ll(Qt~ba-

Lisan işleri: Merdud harf 
( B8fW'afı 2 nci sayfada) 

mükemmel. Fakat Ra'ik, Fa'ik, 
sa'ik kelimeler.inde i olamaz, o za
man {ke) sesi çıkıyor, ı da olamaz, 
o zaman kalın bır k ile ık oluyor, 
biz o kelimelerı i ile, fakat k nin 
asıl ses.ile telaffuz ederiz. Jt,akir, 
hakir kabilinden kelimeler<le de 
böyle .•• 

tım ve k hafif i ile kendi sesini 
verecekti, q sesi olsaydı o zaman 
k harfini değil q harfini kullanmış 
olurduk. 

kimselerın grrerek, içe:~en _uzun şeııı:~~eki ı~oku! ?.ar,ıgret- üzere şehrimizdeki birçok ilkokul Aıcı Auraları laalıyete eeçıyor 
müddet çı~madıklan gorulmuş ye ~nlerı dün. Ma~f Mu?uru Tev. binalarında talebe kurslan açıla
buraya anı bir baskın yapılmıştır. fik Kutun rıyasetmde bır toplantı caktır. Kurslar he.:- kazanın maa. 

Bu evin hali bir arsaya bakan yapmış ve tatil programı hazırlık- rif memuru tarafından idare edile
pencerelerinC'en gizlice ıçeriye gi- l.arı etrafında müz&kerelerde bu- cektir. Kurslarda talebenin ikmale 
ren memurlar, boşta Reşad olmak lwımuşlardır. kald - d l 1 b t b"l · · 
üzere d6rt meçhul şahsın toplu bir Yaz tatilinde Maarif İdaresi ta- h ı~ı 1 .. erb~le~le ayali ı gısı v~ 
h ld 

·1 · k k L _.ç._.:1- t ı be · · J k L " er turu ı gı er ame ve nciZal'ı a e esrar nargt esı ÇE' me te o r;u..ınuan a e ıçın yapı aca vı- b. k "ld ..• til kf Ç k-
duklannı görmüşlerdir. Kıpırda- himum yardım. ve teşkilat tama- larır şef bı...:,e ogre. ealc~., ır. 1 ocu .. 

d 
d • 

1 
·1 • kl def" , a: .ı.>uc.a ve ım i:Cl..llane ere go~ 

maya mey an bu:arrıa. an Mya_Kd.:ı .. a- mı e ~~stı.zf vdclço:u ~~ı~;_:na b!· türülecek ve buraların ' idare ve 
nan esrarkeşle:, Emnıyet u ur- manevı ıs ı a e erıne mı.,ı.uu ır f l" 1 . ' d . · ·ı 
ı- · ·· r ·ı · b d - 1 · va ·yette olacaktır aa ıyet erı etra.ı.ın a tenvır eaı e-
ugune ge ın mış, ura a uzer erı ziBı t ı·ı de. . d ceklerıdir. 
aranmıştır. u sene a ı vrcsın e yapı-

Cafer, Mehmed, Ali, ve Hikmet lacak faaliyet. şekilleri dünkü oğ- 4 - Bütün talebeye toplu bir 
adlarmdakı bu esrar müptelala- ret.menler toplant!Sında, dört esas halde,. şehri.!Tl2zin ve. yakın .. viltı
rından Hikmet!n ü zerinde 50 gram üzerinde tesbit edilmiştir: yetlerın tarihı yerler. gezdırılecck 
esrar çıkmıştır. ı - Hasta ve umumiyet itiba- ve buralarda cereyan. eden vak'a. 

Suçlular, dün akşam geç vakit rile bünyece b~kıma muhtaç ço- lar .hakkı~d:ı mahııllınde izahat 
Asliye 5 inci ceza müddeiumumi- .cuklar Maarli idaresinin parasız vel'lle<:~tır. 
liğine teslim oıunmuşlardır. sanatoryom ve prevantoryomla- Şehrimizde açılacak olan bütün 

Çöpler şimdilik 
çukurlara 

doldurulacak 

rında devamlı surette tedavi alb- talebe kamplan 23 Haz;rand.1, Ye 
na alınacakla:-dır. Bu maksaöla talebe gezintilerile kurslar da 15 
şehrimizde bulunan 74,000 ilkokui Temmuzdan itibaren başlıyacak
çocuğunun mekteb doktorlan ta.. br. 

Yangın 

yapılan 

yerlerinde 
istimlakla-

rın bedelleri 
:Belediye İs~nbul yangın yerle-

iBele:iiy~nin çöp müteahhidi ile 
yaptığı mukavelemn müddeti 1 
Haziranda bitecektir. Çöpkrin, 
denizden uzak mesafolerc: kadar 
nakli için kafi deniz vesaiti temin rinde eski cbni.ye kanununa iStina-
edilemediğinden. fırınların inşa- den ctarla faydası, mucibince, ev. 
sına kadar hergün şehirden 3-4 velce birçok istimlakler yapmı,ıır. 
kilometre ı:zak-ta mesafelere gö. Bu binaların sahi.bleri Belediyeye 
tiiriilerek atılması kararlaştırıl- .. 1 . timlıtk b ll · · muracaat a ıs • e ıe e.:rını 
mıştır. 

.Bu çöpler, şehirden uzak semt- istemektediri~r. Bu şekilde yapı-

Mısırçarşısı orijinal 
vaziyeti bozulmadan 

tadil edilecek 
Mısırçarşısmın §ehir planına 

göre imarı \:e hal şekline sokul. 
ması etrafındaki projeye aid Be
lediye ve Müzeler İdaresi tarafın
dan tanzim edilen raporların l\faa.. 
rü Vekilliğine gönderildiğini ev-
velce ya.zmııtık. 

Yardımscvenler Cemiyeti dün 
Beden Terbiyesi Genel Direktör
lüğü İstanbul bölge başkanlığı bi
nasında Bayan LUtfi Kırdann re. 
isliğinde bir ~oplantı yapmıştır. 

Toplantı.fa kaza yardım kolları
nın teşkiline karar verilmiştir. 

Her 'kaza keneli elemanlarından 

müstakil bir grup teşkil edecek ve 
böyle<:e cemiyetin umumi faaliye. 
tine iştirak eyliyecektir. 

Yardımsev2nler Cemiyetıne ıa. 
zım gelen müzaherette bulunma
ları için dün Parti kaza reislikle
rine birer mektub gönderilmiştir. 

Diğer taraftan gönüllü hasta
bakıcrlık kurslarına, talebe kaydı
na devam edilmektedir. Her haS
tane için gruplar halinde 30 bayan 
ayrılmaktadır. Bu gruplardan bi
rincisinin kayı<iları bitirilmiş. di
ğerlerine d~ devam edilmektedir. 
Kayıdları müteakıb 30 Hazirancan 
itibaren hastanelerde hastabakıcı 
kursları faaliyete geçecektir. 

Y ardımsevenler Kurumu onu
müı.deki hafta içinde Eminönü 
Halkevinde umumi bir toplanıtı 
yapacak ve yardım i~lerine müte
allik diğer meseleleri müzakere e
decektir. 

~~----~--~~ 

Francala imal 
edecek fırınlar 

Türkçede q harfine lüzum gör-
miycnlrein insafına müracaat e -
derim. Eğer bir lisanın güzelliği te 
lilluzunun sıhhatine, asıl ta'biriy
le desahati'ne bağlı <ise kenciHeri 
hüküm versinler, Türkün güzel 
telaffuzunu, 'bJmem hangi 1'ürk 
olmıyanların kaba ve bozuk türk
çesine benzetmek tehlikesini ne 
için ihtiyar etmelı? 

İnsan beşikten m~zara kaöar 
yeni yeni şeyler öğrenmek mec -
buriyetinde olduğuna ve bu sözün 
isabetine inanmak icab ettiğine 
son zamanlarda bir vesile daha 
buldum: 

Bir manzumedP. Kabil (Adem.in 
şu ilk katil oğlu, bu kelimede öy
le ... ) ismıni kullanmak .ihtiyacın
da olan şair düştlnmüş, meğer bir 
usul varmış. Ka becasını heın u. 
zun okutmak. hem ona q sesi vcr
dirmeme'k için k dan sonra bir ıg 
koymak çaresi varm1ş. Nitekim 
katil kahir, v.s. da böyle, ~u halde , . 
Kağbil şkelinde kar~r vermış. 

Ne külfet! Ne zahmet!... Ne 
çapraşık usul! ... Bütün bu şeyler 
a. b. c. ye bir 1 harfi ilave etme -
mek ve onun yerıni tasarruf eyle
mek için ihtiyar ediliyor. 

Halbuki bu masum bari kabul 

Görülüyor ki bütün çapra~ıklık 
q nun fikdanındao neş'et ediyor. 

Bunun çaresi: 
Nice bedahetle sabit olan bu Iü. 

zumu kabul ederek a. b. c. ye q 
harfini ilhak etmelidir. Bugüne 
kadar basılmı~ kitabları tash:he 
lüzum görmiyerek bundan sonra 
basılacak olanlarda o harfi kul -
!anmak, mekteblerd.? de q (ke di
yeceğiz) kabul ettikten ve çocuk
lara sesini ve kullanılacak yerleri. 
ni anlattıktan sonra birkaç sene 
için, ta ki yeni kitablar meydana 
çıksın, onları bunun istimalinde 
muhtar bırakmak ... Bu suretle 
büyük bir tedirginliğe imkan bı -
rakılmış olmaz zannediyorurr 

* Aziz muhibbim ve pek mukte-
dir bir lisan mütehassısı olarak 
takdir ettiğim Türk dil Kurumu 
umumi katibi İbrahim Necmi Dil
men yeni imla kılavuzu üzerine 
Öntasar namile Kurum tarafından 
neşredilen bir r isaleyi hitfederek 
bann gönde:-di. Henüz bunu tet -
kika fırsat bulmadım, fakat ilk 
sayfalarda Türk harfleri cedveli
ne ibaktım, q harfi yoktu, ve ola.. 
mazdı. Bugün onu kabul etmelt 
zannetmem ki Kurumun tek başı
na salfihiveti dairesine girebilsin. 
Bu salahiyet hangi müessesededir, 
bunu kim önayak olarak karara 
raptetıtirebilir, onu da bilmek ba
na aid değil. •• 

H. Z. Uşaktıgil 
lende kazılacak büyü'k çukurlara lan istimlakler için rnılyonlarca 
atılacak, üzerine krezil dökülecek lira ödenmesi icab emıektedir. 
ve üstü yanm metre toprakla ör- Halbuki Belediye bu iş için hfr 
tülecektir. sene bütçeye ancak az bir miktar 

Raporlar, Vekalet tarafından 

tetkik edilmiş ve meselenin Bele-
diye ile Müzel<;?r aras:nda yeniden Şehrin muhtelif •emtlerinde 
tetkik edilerek kat'i bir neticeye kur'a ile 4 İınn teahit edildi, 

edilmiş olsayili k harfine böyl: ~~ 
ğır bir vazife vermek ve onu turlu 
kılıklara sokmak ihtıyacında bu- Bir Rumen firmasının teklifi 
lunulmıyacaktı. . Bir Rumen firması bele<liyey• 

Belediye b~ ç~erin nakliyesi para koyabilecektir. Bu st•beble 
için 50 kadar kamyon kiralıyacak, istimlak edilen binaların bedelle. 

bağlanması bildirilmiştir. lolıaıdalara francala vermek 
Q kabul edilmi'3 olsaydı tek bır müracaatla asf:ılt satmak. tcklirindt 

misalde bunu tatbik edelim, diğer bulunmuştur. Firma, birkaç asfalt 
misallere ve hatıra gelebilecek nümunesi vermişti~. Bu nümuneler 
bütün emsaline teşmil edilmek Ü- belediye fen heyetince t~crübe ccli
zere hakiki kelimesini alalım: lecek ve en muvafık görüleni satın 

Dün Müzeler İdaresinde, eski ycııak 

ayrıca te:nizlik amelesi adedi de 
artınlacaktır. 

fstanbulda bir günde 400 metre 
mikabı çöp çıkmaktadır. Bu çöpier 
için hergün ~ büyük çukur kazıla
caktır. 

Q)p fırınları inşası hazırlıkla
nna da derhnl başlanacak ve bir 
müddet son..-a çöpler bu fırınlarda 
yakılacaktır. 

rinin ödenmesi çok uzun senelere 

bağlı bulunmaktadır. 
Boıediye müracaat sahiblerine 

bu şekilde tebligatta bulunmuştur. 

eserleri koruma encümeni ile Be.. 
lediye Reis Muavini Ncati, İmar 
Müdürü Hüsnü ve İmar Müdür 
Muavini İbrahimden müt2§ekkil 
bir komisyon toplanmış, tamir 

Bir katil mabkiim oldu projesine aid meseleleri yenkien 

Kadın Telt~bcti yüzünden arka. tetkik etmiştir. 
d şı Betııt mı, c~en ıene bir gece Müzeler encümeni ve Belediye 
I....alelKle tabaııca kuqunile ağır ıu- heyetinin tetkikle•-.:? müsteniden 

~--------------
Halkevinde ingirızce derıleri rette yaralamaktan suçlu Celilin bir verdikleri karara nazaran Mısır

müddettenberi 2 nci l'lğırcczada de çarşısında orijinal vaziyetini boz
vam eunekte olan duruşması clün ma.dan bazı tadilat yapılacaktır. Eminönü Halm:viadell: 

18 2~6/EI 9:41. raza~te~;. günt ııaat nihayetlO'IUrliş.tir. Behramı Tekabet iMüzeler idareslnce hazırlanan 
e vımız e ıngı ızce ursuna k L d"l ab son rapor Pazartesi gu··nü Maarif 

baolanacağından kayıdlarını yaptır- tıissile ve öldürme &.as ı e t an. 
max istiyenlerin iki,er vesika fo _ ca ile yaraladığı sahit olan Celiilin Vekilliğine gönderilecek ve Yekli. 
toğrafilc Ev bürosuna müracaatları tenı:ilen 8 yıl müddetle hapsine ka- letin tasdikile proje kat'i şeklini 
iliın olunur. , rar veril~r. alaca,li:.tır. 

Francala ununun tahdidi üzeri
ne, şehrin muhtelif semtlerinde 
yalnız dört fırında francala imal 
edileceğini yazmıştık. Belediye 

Bu kelimevi bövlece yazacak - ahnacakbr. 

her semtteki fırınlar arasında dün 
kur'a çekmiş ve francala imal e
decek fırınları tesbi! etmiştir. Bu 
kur'a neticesine göre Adalarda 

, 
Hiçbir renkli filme benzemiyen ... lhtiş~mın~ hudud; azametine 

e~ o1mıyan 2 şahane film bırden: • 

Y arm. ~atinelerden L A"" L E ainemaaında 
ıtıbaren 

Yani Sirepol<>s, İstanbulda Petro, ( • VATAN KURTARAN 
Beyoğlunda Zehra Aka:, Kadıköy- AR S LAN uRENKLl,, 
de Mehmed Keçelinin fırınların-

nnlar yalnız hastaneler, sıhhat HAVlLLAND'ın 
Şöhreti dillere destan olan lc.ud-

yurdlan ve evlerdeki hastalar için retine herke"'i hayran eden 

2-KADIN 
PARMAGI 

JOAN BLONDELL -
M. DOUCLi\.S'ın 

Kal>leri zev.kle dolduran, gö -
nüllere heyecan veren nei er.ile 

dünyayı sarsan film 

da francala çıkarılacaktır. Bu fı~ 1 E. FL YNN - O. DE 

francla imal ~deceklerclır. Lokanta büyük film 

ve diğer yerlerde bundan sonra '••••••••••••••••••••••••••mıl' 
francala vcrilmiyecckıtir. 
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Resmi Tebliğler 
Tayyare 
akınları 

Londra, 27 (A.A.) - Hava ve L, ......... .;;;..ı=::::::::::::::::::::::::=~;; 
lid~~ili emniyet nezaretlerinin teb Kn.gilizce &ı: 

.. Dün düşman tayyareleri sahil 
bölgeleri üzarincic hafif bir faali
>'et göstermişlerdir. Öğleden son
ra doğu sahili üzerinde bombalar 
atılmıştır. Hasnt' ve insanca zayiat 

Tanınmış bir ilim adamı 
Yazan : Leonid Lenç Çeviren : Hasan Ali Ediz 

HAZIRLAYANLAR: 1 
Prof. A. R. Thompson ve irfan Konur 

lzdır. 
Meşhur Kabinosofun istirahat 

Almaa tebliği 

l3erlin. 27 (A.A.) -- Alman or. 
dı.ııarı başkumandanlığınm tebliği: 

evine geldiği daha sabahtan itiba-
ren şayi olmuştu. Onun emrine is. /, ~?~ 
tirahat evinin en iyi odası say;lan '11tcf%/ 

23 üncii ders 
;:!s~~nc;~e~~~ ve~~~~eter-1 Şimali Afrikada, Sollum mınta

kasında İngilizlerın tankların mü
~aheretile yaptıkları mevzii bir 
~aarruz tardedilmiştir. Alman ve 
ltaıyan hava teşekküllerı muhare
belere muvaffakiyetl: yard!mda 
huıunmuşlaı·dır. D:ır-El.Famranın 
ganbında İngiliz kollarına karşı 
Çok alçakta:ı yapılan taarruzlar 
neticesinde düşman ağır zayiata 
lıhamıştır. 

7 numaralı odayı tahsis ettiler. Bu ~ z Xf 
odada oturmakta olan şişman ak- ~ _;;;-

You come - Gelirsiniz. 
They ,get - Onlar alırlar. 
We let - Bi.·l bırakırız. tör Guryayevi de 5 numaralı oda. ...::: k. ~ 

ya naklettiler. ~ ,... ... ,. 
Guryayev bu nakil işine fena """' 

cüme vazifesinin doğru şekli: 
Bu bizim ailem.iz.dir. Ana ve ba

bamın iki oğlu ve bir kızı vardır. 
Annem, dizlerinde bebek birade
rimle bir iskemlenin üzerindedir. 
Yanındaki kız hemşiremdir. Onun 
elinde ,bebek i~ın bir kase gıda 
vardır. 

MENFi 
I do not go - Gitmem . 
You do not come - Gelmezsi

niz. 
They do not get - Onlar al ... 

mazlar. 
We do not kt - Biz bırakma. 

yız. 

Mürekkeb kelimeler: 

Tobruk önünde Alman stuka.. 
la.n cem'an 9.000 tonluk iki tıcaret 
geznisi batırmışlardır. Keza bir 
h~if İngiliz kruvazörünü <le hasa
ra uğratmışlardır. 

ha:üde i\Qerle:ii. İstirahat evinin 
müdürüne müracaa,t ederek, ona 
derd yandı. F'akat bu müracaatin
den hiç bir fayda hasıl olmadı. 
istirahat evinin müdürü, verdiğı 
kararı geri almadı. Bu suretle 
Guryayev ister istemez 5 numa • 
ralı odada kalmak zaruretini his
setti. 
Akşam yemeğinde Kabinosof, 

sofranın en baş köşesine kuruldu. 
Açık sarı 1-enkli parlak gözlerile 
sofradaki kadınlan bol bol süzdü. 
Çatalını tabaklara vurarak ve ağ
zını şapırdatarak yemeğini yedi. 
Adeta ders verir gibi, yüksek ses-

hakkında, gazeteler <ie yaunış • 
!ardı. 

Guryayev ensesini 
sordu: 

O bir kaşıkla bebeğe •biraz gıda 
verecek. Bebeğin kaşığı almasına 
ve onu alıkoymasına müsaade eL 

Makul Guryayev şöyle bir teklif- miyecek. O (bebek) onun için ba
te bulundu: ğ;racak, fakat o af;zma biraz gıda 

kaşıyarak - Bütün bunlar bana çok aca.. koyacak ve o tekrar mes'ud olacak. 
yib ve tuhaf görünüyor. Mesela Ben küçük bir çocuğum. Hem
d.iyelim ki, benim psikolojimi tet - şirem hala bir kızdır, fakat o çok 
kik etmek için ne diye eJalemin küçük değildır. O ve ben annon€ 
kedisinin 1tu}Tuğunu kesmek icab ve babama yardım edC'ceğiz. Ye -

- Kedilerle ne yapıyormuş?. 

Türkçe gibi in~ilizce de blrçok 
mürekkeb kelimelere salıibdır. İki 
isim birleşirler ve onların bırli -
ğinden yeni bir kelime meydana 
gelir. Mesela (ra•n - yağmur) ve 
(water _ su) kelimelerinin birleş
mesile (rain - water) kelım.esi 
meydana geliı: ki yağmur suyu de
mektir. Keza (S.lreet _ cadde) ve 
(door - kapı) kelimelerinden 
(street - door) yani (sokak kapısı) 
kelimesi meydan<ı gelir. 

İngiliz dımiz mıntakasmda, sa
\ıa.ş tayyareleri üç bin tonl\lk b1r 
Yiik vapurunu batırmışlar ve bü
>'iik bir ticaret gemisini de ciddi 
hasara uğratm.;şlardır. 

Dünkü gün ve gece İngilterenin 
cenubu şarkisince bulunan liman
lar diğer hava taarruzlarmm baş
lıca hedeflerini teŞkil etmişlerdir. 

İtalyan tebJiği 

Ro~a, 2 7 ( A.A.) - İtalyan or
duları umum) karargihınnı 356 nu 
hı aralı tebliği: 

Geçen gece bombardıman tay -

\l
)'arelerimiz, Malta adwıında itiin 

aletta deniz üaaünü bombardrma·n 
Ctı:niş}erdir. 

Şimali Afrikada bilha18a T obruk 
Cephesinde ıiddetli olmak üzere 
toı>çu faaliyeti görülmüştür. Hava 
tniifrczelerimiz T obruk'dakj teai ~ 
ıta.~ı ve servisleri bombardıman et
j1 lcr, mühim yangınlar çı.karmış -
ardır. Dünkü bültenimizde bahse-

dilen hava bombardımanı esnaeın. 
da iki gemiye -daha • mermi isabet 
etmiş ve bu gemiler vahim surette 
hasara uğramıştır. 

Geçen Pazartesi gecesi düşman, 
'Bingazi üzerine bir akın yapmıştır. 

Rodos bombalandı 

. E4!e denizinde l"giliz tayyareleb' Rodos ve Scarpanto adalarında 
azı mahallere bombalar atmışlar

d1r. 

le konuştu. Laf arasında, herkese 
duyuracak bir şekilde: 

- Eh, yemekler fena değilmiş, 
diye söylendL Esasen Genadi İva
nov!ç, yem~klerinin iyıliğinden Ö

türü benim buraya gelmem husu
sunda ısrar etmişti. Evet, evet, 
şu meşhur Genadi İvanoviç. 

Kabinosof, böyle meşhur bir a
damın soy adını söylemeden, sa -
dece ismini söylemekle adeta bö
bür leni yordu. 

K..t>inosof, iriyarı, kerE ferli, ka 
ra sakallı. :ilimlere yaraşır bir 
tarzda dazlak kafalı bir adamdı. 
O, herkesten önce yemekten kalk.. 
tı ve yukarıya, odasına çıktı. 

Sofra başında oturmakta olan 
aktör Guryayev. alaka ile sordu: 

- Kuzum §U Kabinosof nesile 
meşhurdur?. 

Her şeyi bilirim iddiasmd;ı bu
lunan Zoya Livovna, kaşlarını hay 
retle kaldırdı: 

- Sahiden bilmiyor musunuz?. 
dedi. Onun şahsına aid bir labo -
ratuvarı varm;ş!. 

- Maalesef bilmiyorum. Meş
hur ~im Pavlovun adını d1ty -
dum; Speranskiyi bildim. Fakat 
Kabinosof adında bir profesörü ilk 
defa işitiyorum. Bu zatı şerif la
boratuvarında ne yaparmış? 

- Galiba kuyruklarını kesip 
muayene ediyormuş. 

- Fakat müsaade ediniz, kedi
leri mi muayene ediyormuş, yoksa 
kuyrukların mı?. 

- Yanılmıyorsam kesik kuy -
rukları muayene ediyormuş!. Her 
halde çok enteresan ıbir teıtkik 
mevzuu olsa gerek. 

Guryayev ısrarla tekrar etti: 
- Affınızı rica ederim: Anla -

mak istediğim nokta şudur: Sjzin 
bu arilattığmıza n:ıznan Kabfa0-
sof ·biyoloğ mu olmuş oluyor?. 

Sofrada hazır bulunanlardan 
mim.ar Nekuşayev de söze karıştı: 

- Bence o baytar olsa gerek, 
dedi. 

etsin? Maamafih kim bilir, belki meğinden sonra o (annem) bebeği 
de bu meşhur Kabinosof bakika. yatağa koyacak, annem yata?i'ı h:ı
ten talbia~i~ sırlarını çözıneğe ça- zırlıyarak ve hemşirem bebeği o -
!ışıyor. Bılıvor rn1Jsunuz ben ne Taya koymak üzere kollarına ala. 
düşünüyorum: Kabinosofa gidip cak. Bebeğin düşmesine müsaade 
keşifleri hakkında bize bir konfe- etmiyecekıtir. 
r~ns vermesini rica edelim. Not: Vazifo olarak verilen bu 

Sofra başındakilerin hepsi de bu metinlerin tercümesinde, a;;lında 
fikr.i makul buldular. Bu işjn haL da olduğu gibi, edebi güzellik a -
lini Guryayev üzerine aldı. ranma.makta, sadece muhtelif şe-

Guryayev ertesi sabah Kabino- killerde örnek cümleler tanzimi ile 
sofla görüştü. Kabinosof bu teklifi bunların aynen tercürnesı nazarı 
işitince, ilk önce suratını buruştur- dikkate alınmaktadır. Bu sebeble 
du, ibiraz nazlandı. Fakat nihayet, okuyucularımızın bazı garih cüm
böyle bi rkonferansı vermeğe razı leler ve cü.mlele.:in tertibi karşı -
oldu. sında ta.accü.b etmemelerini rica e. 

Ressam Komarinof da 
söyledi: 

fikrini Konferansın alcşam yemğein _ deriz. 
den sonra, istirahat evinin mavi Gramer: Meııfi fiiller: 
salonunda verilmesi takarrür etti. <l am - Benim> filinin menfi 

Kabinosof akşam yemeğine in- şekli <İ am not - Ben değilim> ve 
medi. İstirahat evindekiler: < You are - si.ısın~ filinin menfi 

Vocabulary: 
base (bEysJ - Temel, bir şeyin 

alt kısmı. 
door (d'oar) - Kapı. 
drain (drEyn) ·- Yolun kena

rındaki hend~~{, lağım. 

number (nAmbar) - Numara, 
sayı, aded. 

owner (Ounar) - Sahib 
pipe (pAyp) - boru. 
property (pıOperti) - mülk, 

emlak. 
road (rOud) - yol. 
street (strİit} - cadde. 
way (uuEy) - usui, tarz, y('l. 
window (uı.ılnciaul - pencere. 

T ext anJ translation: 
- Bana kalırsa Kabinosof bir 

hayvanat mütehassısıdır. Çünkü 
kediler, köpekler, kujj'TU'klar~ fa
lan, !ilan hep bir hayvanat müte
hassısının işidir. 

- Konferansa hazırlanıyor, di- şekli <you are not - siz değilsi - Artık talebeı.erimizb metinJer-
ye düşündüler!. niz> dir. de verilen büt:'i~ı cümlelerin ter • 
Akşam yemeğ·nden sonra her- Bu iki mi.sa! gösteriyor ki biz 

kes mavi salona toplandı ve Ka _ bir fiili menfi yapmak için müsbet 
binosofu beklemeğe başladılar. şekline <nob eda.tını ilave edıyo-

Aradan kırk dakika geçti. fakat ruz. Yardımcı olnuyan fillerde 
Kabinosof görünürlerde yoktu. Bir menfi şekil ise dah-ı karışık bir şe
saat geçtiği halde Ka.binosof hala kilde yapılır. Bunun için bir cdo -
gelmemişti. yapmak> yardımcı fi ili koyarız. 

Guryayev daha fazla sabrede - Fakat burada artı~ cdo> füli yap
medi. Bu gecikmenin sebebini an.. ınak manasına gelmez. Tıpkı istik 
lamak üzere - evvelce kendisinin bal sigasındaki will gibi o da artık 
oturduğu - muhteşem 7 numaralı manasızdır, fakat menfi şekli mey-

cümesini istC?miy<?ce.t kad~1r ı ~rı le_ 
miş olduklarını ümid cd!yoruz. Bu 
sebeble, bun<l:ı~ s:mra. yalnız zor 
olan veya taıebe.erim:zin alışık 
olmadıkları yr.nı. bir cümle ~.,.ı.ı; 

arzeden cümıel~rın !°""""" 
vereceğiz. Bu usul, şüphes . 
talebelerimiz için daha u;rur. .ı. b·
lizce metinler vermek imkan•nı 
verecektir 

Şarki Afrikada CaUa ve Sida -
lllo memleketi Göller mıntakasınta kıtaatımız, düJman müfrezeleri -
e çarpışımı.h:r ve bunları mühim 
~iata uğratmışlardır. 

- Sarih olarak ne yaptığını 
bilmiyorum, dedi. Galibe kedilerle 
bir şeıyler yapıyormuş. Bunun 

Zoya Livovııa tafsilata girişti: 
- Galiba o ruhiyat mütehassısı 

bir doktormuş. Kedi onun için sa
dece bir tecriıh? hayvanıdır. Bana 
anlattıklarım göre bu Kabinosof 
kediler vasıtasile insan psikoloji
sini tetkik ediyormuş. Onun keıı... 
disine bas bir nazariyesi varmış. 
Bilmem anlatabiliyor muyum?. 
Mesela: Başkalar1 tetkik mevzuu 
olarak ıbeygiri, r-_aymunu falanı 
nasıl seçiyoriarsa, bu da kedileri 
seçiyormuş. 

Münakaşa hara.reıtini kaybetti. 

odaya gitti. dana getirmeğe yarıyan bir yar -
Kapıya vurarak seslendi: dımcıdır. Misal'i.er: 
- Vatandaş Kabinosof, sizi bil- MÜSBET 

(Arkası sayfa 7 sütun 6 da) I ıgo - giderim. 

The boys are on a road. It is 
the way to the school (o mektebe 
giden yoldur). 

It is a long road and the school 
(Arkası sayfa 8 aütun 3 te) 

-9-
. Lalelerden Dürrüyekta, Nu-

l'Ussadet, Sayeihüma, Simen-
dan ve Nurusefid beyazdı. 
'Yakutu ciha~ Şuai yakut, 
~fayı yaku,t, Peymanei gül
gıın. ve Gülüşebab kırmızıydı. 
Şem'i tecelJi ile Ruyu mahbub ela, 
Şerefi hurşid san, Camı hurşid 
leylak!, Pertevü asüman mor, Ca
nu hurşid turuncuydu. 

Fakat bu renkler kaba ve geniş 
bir çerçeve değildi. Mesela, yalnız 
turuncunun bala ıuruncu, hoş tu -
ı-uncu, müoella turuncu. mümtaz 
turuncu diye birkaç renk ôaJgası 

= 

dg.n İstanbul 
,.;' t 

YAZAN : REŞ.W EKREM 

Lale devrinde kadınlar 
Vardı. Sonra çiçekler, oyaları, na - ' 
k~Ian, ve süslerı ile biribirlerjn- Çmar altlarında,. lale ve sünbül so-, rengarenk laleler, katmerli. sa. Bir güzele, mor hare, gülgüli sefahati erkeklerinkinden aşağı 
den ayrılıyordu. falannda ney, ~ntur ve def ses- çaklı sünbülle::-, ışık. sanki göbek- kerrake yaraşırdı~ kalıruyordu. Ömürlerini, hiç bir 

Bir lalede şarabi bir zemin üze- leri yükselirdi. !erinde yanıyormuş gibi parıldar- Şive.si, ?Uizı, edası, hande.si pek kayıdla bağlı olmadan mütemadi 
rine gümüş benekler serpilir, Ö- Seyrolup rakıı yine 'dilberi dL Gül ve ya.semin ağaçları da al- btbedel, eğlencelerle geçiriyorlardı. Kom • 
büründe gümüş yapraklann kena- mü.mtazları.n, tın zincirli billfir kandillerle do. Gerden;. pü.skiinne benli, gö.!:le. şuya ve hamama gitmek. yeni bir 
rına güıvez ipliklerle oyalar işle _ Yine eflake ı;ıkar naleleri saz- natılırd.L ri gayet güzel, moda icad etnıek yegane düşün -
nirdi. Acaba, Nahlierguvan sırma- ların, Çirağan eğlencelerinde İstan • Smna k4kiil1 dm gf!rden, zülüf celeriydi. Karısından en ufak bir 
lı ve Camı gülrenk billfırdan bir Cana ate§ bırak1.Lr 11.ılesi avaz • bul güzelleri en güzel tuvaletltıri, tcı tel, ince bel, iktısad istiyen kocaya edeli> diye 
lale miydi? Acaba ckuzu> lale, Zarın. en zarif kıyafetlerile görünürlerdi. Giil yanaklı, gi.i.lgifü kerrakeli, bakılıyordu. Parayı kazanmak 
incecik sapının üstünde meler Şairler, İstanbul bahçelerinde- Pembe bir topuğun, kızıl bir şalın, mor hareli. kocanın, sarletmek kadının hakkı 
nıiydi? ki zevku safa mevsimini «baha _ kara bir kakülün, yahud fettan ibir Nihayet yaz b~ter, güz gelir, idi. En adi tabakaya mensub ka.. 

Renk renk dalgalanan lale hah- riye> lerle karşılarlardı. Üçüncü &1imzenin ardından esir gönüller bağların ve bahçelerin son günleri, dınlar bile sırmasız esvab giymi
çeleri bir tavus kuyruğunu andı _ Ahmede, İbrahim Paşaya, paşanın sürüklenirdi. ayni neş'e ve şetaret :çinde geçi- yordu. Koca Kapahçarşıda hamal. 
rıyordu: en yüksek mevkileri işgal eden Sürmeli gözlü, güzel yüzlü ga- rilirdi. lık ederdi, kadı~ onun al~nter~ pa-

zem:ııi lıilezann nıArdan ta~ akraba ve taallUkatına kasideler %4.lln anda, Bülbiillerin ister seni ey gonçe rasmı kakum kürke verır, Goksu 
tur gUyo.! sunulurdu. Yen~en jnşa edilen, Zer kemerli, beli hançerli civa- diher.. gel! safasında sandal parası yapard.L 

Çlrağan eğle11celerinin baş - yahud tamir ve tadil edilen kasır- nan anda. Gül gittiğin anmayalım, gül§e. Sandalcının denize kürek çalarak 
langıcını Jaleler müjdelerdi: lar, sahilsaraylar, yalılar için ta - Bir mevsim, samur kürkler kır. ne sen gel! topladı'klaril~ de, sandalcı kansı 

Yine bemıi çemene ııtte fu.rn • rihler tanzim edilirdi. · mızı şala J(aplanırdı: Vir hökmünü ey servirevan s~.de nakışlı Istanb~l di~ ~· ~-
2an geldi, Ziyafetler, cirid ve güreş seyri Sam.urunu kaplat bu sene kır. köhne bahamı! yubde kaymakçı guzehnı gormege 

Müjdeler gii.l§ene kim vakti Çı. ve nişan talimlerile .g~n bir günü mızı şlile, istanbulun uzun ve güzel bir giderdi. 
rağıın geldi! gece, çirağan eğlenceleri takib e- Al deste eğer lale bulunmazsa sonbaharı vardır. Fakat her köh- İstan!bulun heme=ı her semtinde 

Laleler çatladı mı, başta üçün- derdi. piyale! ne baharı bir kış kovalar. Çiçekle- beş on tane gönül tellalı, safa be-
cü Ahmedle veziri, devlet erkanı, Lale ve sünbüllerin arasma en Öbür mevsim gül pembe moda rin vedaından sonra kışlık saray zirganı acuzeler vardı. Kaymakçı 
büyük, zenginler bulunmak üzere nef'ıs Venedik billurlarmdan kan. olurdu: ve konaklarda helva sohbetleri güzeli, h~lvacı güzeli, turşucu gü.. 
bütün İstanbul halkı, bahann ilk diller konulur, çiçeklerin dibine Kaplat gi.iı pembe fdlı firvei başlardı. zeli, hamurkar güzeli, balıkçı gü-
güzel günlerindnc itibaren mcsi - küçücük aynalar dizilirdi. Kandil- sıimunına, Çirağan ve halva alemlerinin en zeli, bahçıvan güzeli, berber gü.. 
relere dökülürlerdi. Sa<labad ka - lerin ışığı bu aynalara vurur, ay- oı siyeh z:illfii. dökiLp ol sinei kıymetli süsünden biri de kadın zeli, bir tüysüz nevcivan oğla."1 gö-
sırları şarkılar, gazellerle inlerdi. nalar da, ışığı çiçeklere aksettirir, biUuruna! idi Bu devirde kadının israf ve rüp gönül kuşunu yuvadan uçuran 

kadın, soluğu, çoğu yeşil başörtü. 
1ü bir hacı hatun olan bu kadın
lardan birinin evinde alırdı. Koca.. 
sının kudretine göre hediyesini 
sunar, evini tarif eder, kocasının 
sokakta bulunduğu zamanları söy
lerdi. Arası çok geçmez, gelin ar. 
kasına alıp o sokakta geçen hacı 

hatunun sancıları tutar, gıiya rast
gele bir kapı çalar, içeri dalardı. 
Gelin kızın fe.racesinden de alıal.. 
moru mor, bir helvacı güzeli çıkl.. 
verirdi. Yıllarca dükkanın üstün
deki bekar odasında ıb'Jnalan oğ .. 
lan zaten soyunmuş, dökünmüş, 
baskını, çıplak tabana yüz değne
ği, tersane zindanında hapsı göze 
almış; nazlanıp da kendisini pa.. 
halıya satmağı aklından bile ge
çirmezdi 

İstanbulu n bir de, av !arını keıı .. 
dileri yakalıyan naz~nin hatunları, 
hafifmeşreb, uygunsuz aşifteleri 

vardı. Bunlar sokağa çıktıkları za
man. halkı baştan çıkarmak içia 
süslenirlerdi. Geniş yakalı ferace 
giyerler, başlarına üç değirmiden 
fazla yemeni sararlar, feracelerini 
geniş şeridler, dantellerle süsler
ler, yaşmak altın-dan billUr sme 
gösterirler, hırlstiyan kad'ınlarm.: 
dan taklid edilmiş kıyafetler çıka. 
nrlardı. Irz ehli kadınlar bile, k~ 
calarını zorlıyarak bu açık saçık 
kıyafetlerle sokağa çıkmağa bq.. 
lamışlardı. 

Boğaziçi mesirelerinde, Sada -
bad bahçele-"'İnde. Llnga sahille.. 
rinde, Yenib:iliçede, Şehzadede, 
güvez, turuncu, sünbül pembesi ve 
leylaki feracelerle dolaşırlar, el -
}erinde geniş şemsiyeler, hazan sa. 
ten feracelerinin eteğinden tutup 
bütün naz ve işvelet"ile bir pere -
meye atlavıp Göksuya. Kağıdha -

(Arkası sayfa 8 sütun 3 te) 
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[M.emleket lla berleri) 
"1'1ard ·nde 

Bir katil idama mah
kum olduktan sonra 

heyeti hakimege· 
teşekkür etti 

Mardin (HWNSi) - lk.i ay ev -
vel, evine çağırdığı mücevherat sa
pcı.& Man.sureyi, üzerindelci altmlara 
ta.maan iple boğarak cese<Üni ma
ğaraya gömen Abdi Şa.mt'ın tehri
miz ağırceza mahkemesinde cer~ 
yan eden rm.dtakemesi biııniı ve ka
til idama mahkUnı edilmiştir. 

ldnm bu"bnü Abdi Şamt' a tef -
Lim edildiği zaman hiç bir teessür 
göstermemiş ve gayet ıoiu1ckanlı 
bir lisanla heyeti haltimeye teeek
kür etmiştir. 

·~--------------

Bigada yeni bir hayvan 
pazarı açıldı 

Bahkesirde iki mahkOm 
hapisaneden kaçmak 

istediler 

Biga Halkavi reisliği 
Biga (Hususi) -- Yeni küşad 

:reeımi ya.pılan Hlalkev.imi:ze., tehıi
miz orta okul direktörü bay Ziya 
Öç reis tayin edihnittir. Kendisini 
her1'e&e ıevdiren direktörün bu va
zifeye tay.ini, sevinçle karıılanmıı -
hr. 

Ziya Öç, Evin idaresini t'le ahr 
almaz, derlıal mevcud azalan, ar, 
gö.sterit, müzik dil, tarih, edebiyat, 
kitabearay, aoeyal yatdım, ıpor kol 
llarına ayınnlf, her on be~ günde 
bir aile toplanıtlları yapılmak için 
harekete geçmiftir. 

Milli Şefin fotoğrafiferi · 
Gemlik Halkevinde 
Cemli1c (Hususi) -- Cüm -

11'.ırreisimiz lsmeıt. tnönünün Halk 
evimize hediye buyurdu1'ları im -
zalı fotoğrafları Evimiz salonuna 
merasimle talik edilmiştir. 

Bergama kermesinin beşinci 
Y!ll da kutlulamyor 

24 Mayısta başlıyan eğ~nceler büyük bir 
hararetle devam ediyor ve Bergamaya her 

gün yeni yeni ziyaretçiler gidiyor 
-~- ~--~---...... ~ ......... -._._,....,,___...,*""n;• -

.. 

Bigada 
Köylüler keten çamaşır 

ve elbise gigmeğe 
başladılar 

19 Mayıs bayramı bütün yurdda olduğu gibi Smdırgıda, Adapazannd~, Cemlilc!e, 
da, Edremidde co~kun bir tekilde lc.utlulanmıttır. Reaimler Konya, Sındırgı, Gemlik. 
bayramdan intibalardır. 

Mayiı 11 

«Son Powh mn tefrikası: 11 

usuf 
Adalı meydanda 

ÇARŞAMB~ 28/5/941 

uSon Pottu mn tefribea: 61 karlık derniyeceğim amma başka yatrolarındak.i dekorlar bile mu. 
kelime bulamıyorum... kavvadan, bezden, kontrplakeden, 

Bid, yardımına yetişti. 

'7.30: Saat ayarı, 7.33: Hafif müzik 
CPl.), '7.45: AjatlB ha.berler,i 8: Ope .. 
retlerden seçilmiş parçalar \PlJ, 
8.30: Evin saati, 12.30: Saat ayarı. 
12.33: Seçflmtş şarkılar, 12.45: Aja~ 
haberleri, 13: Radyo salon orkestrası. 
13.15: Seçilmtş şarkılar, 13.30: Radyo 

YAZAN : EKREM RESID 
Bu fevkalada numaranm 1 Neden bayatta tam bir saadet yok 1 gider:~ ~u kRrarm t~siri altınd.a 

provasını görmek için seyir. tur?... Neden Temelle Şetvanın kendını .. 7:.1:1de, kuvv~tlı, he~ ~usı
ci koltuklarına yerleşmiş olan arkadaşları huzurunda kazanmış bete gogus gereceK kabılıyette 
san'atkarların gülmeleri, alkışla - oldukları büyük rnuvaffakiyctin - hissediyordu. Böylece, ikinci pro. 
maları kulağına gelmekteydi. Fa- den Apustol, kendisine isabet e - vadan evvel san 'a-tkarları odasına 
kat bunların hakiki gülüş.meler, den sevinç ve gurur hissini doya topladı ve, derin bir nefes aldık. 
hakiki alkışlar olduğuna kani de- doya, kana kana kalbin<ie besltye- tan sonra SÖ'le başladı: 
ğildi. Belki bunlar kendis:nin sa- medi? Neden Bücür - şu yılan ze- - Çocuklar! ... Kendinize tev. 
dece vehmettiği bir h;sti! ... Hayır, hid aşılıyan cüce! - gelip manidar di edilmiyen bir sırrı ifşa etmek _ 
lıayır... Hakikaten kahkahalar bir gülümseyişle: ten pek ta bit olarak çekinmezsL 
yükseliyordu. Fakat bu kahkaha- - Hava-Civa cidden çok usta - niz! . .. Amm;ı bin gelir de size: 
lar istihza kahkahaları olabilirdi... lıklı bir numara!... Aşkol&un pat. cSana, gizli, saklı bir şey bildire. 
Hayır ... Bu kahkahalar içten gel- rORcuğum!... ceğim, sakın kimseye söyleme! ... 
me; halis; samimi kah'kahalardı. Dedi? ... Büeiirün bu sözleri A- Söylersen ziyam hem sana doku. 
Temelle Şetvan son derece ibüyük pu9tolun rahatını kaçırnuştı. Ra- nur, hem bana ... • derse siz ıığzı
bir muvaffakiyet kazanmaktay<iı- hatı gibi gece uykusu da kaçtı. nızı sıkı sıkı kaparsınız ... Çünkü 
lar. Herkes Temelin fevkalade hoş s!matyadaki odasında yatağınm siz hem akıl, hem vicdan sahibi 
tuluatlarına, Şetvanın takındığı içinı:fe sağd:ın sola, soldan sağa kimselersiniz ... Öyle değil mi ço
emsali nadir görülmüş şaşkın hale döndü, yuvarlandı, güçhalle saba- cuklar? ... 
hayran olmuştu. Numara alkış tu- hı etti. Fakat bu uykusuz, bu ıztı. Herkesin ağzından , hiç bi= kat'i 
f.anları, coşkunluk tezahüratı için- rablı gece beyhude yer~ gelip geç.. yet ifade etmiyen: Evet ... Evet ... 
ae l>itıti. mernişti. Gecenin hamile olduğu kelimesi çıktı. Apustol devam et. 

Niçin nefis ve mebzul yemekli söylenir. Buna inanmak lazımdır; ti: 
bir ziyafeti mide rahatsızlığı ta - çü.nkü Apustolun dimağınd~ .. gece - Çocuklar ... Bu yeni Hava. 
Jtib eder, niçin yazdan sonra kış bir fikir doğur~uştu. ~u. f1kır de Civa sahici değil... Ayrı ayrı ıki 
gelir? Neden büyük bir sevincin bir kararla netıcelenm~ti. adam. sizin, benlm gibi... Amma 
akabinde üzüntüler zuhur eder... Uykusuzluğun yorgı.ınlujunu ne edelim.... Bu ... Bu... Sahte -

- Hile ... 
- Evet bu hile rnecburiyeıt al. 

tında yapılm~ştır. Her şeyden ev
vel kendimizi, sonra da kafes için
de muhakkak ölüme mahküm cam 
bazhanenin zavallı atlarını, köpek
lerini, aslanlarını, her ne ise bü. 
tün hayvanlarmı kurtarmak la -
zımdı ... Ben bu ... Bu hileden baş. 
ka çare fbulamadım. Tekrar ediyo
rum. hepinizi ve hayvanları düşü
nerek yaptım . . . Fena ettimse söy
leyin! ... 

- Hayır ... Hayır ... İyi ettin ... 
Sesleri yükseldi. 
- Öyleyse arkadaşlar, çocuk -

Iar, sizden ketum olmanızı bekle
rim ... Sus pus olalım! ... Foyamız 
meydana çıkarsa hepimiz mahvo
luruz ... 

Güzel bir hitabed~ bulunmak 
vesilesi mevcuddur. Dürrü atıldı: 

- Hayır- ... İtiraz ediyorum! ... 
Herkesi hayrette bırakan bu 

sözlerinin tesirinden memnun oL 
duğunu bir tebessümle bildirerek 
tekrar. 

- Hayır . . . İtiraz ediyarurn!. .. 
Bu işde ne sahtekarlık vardır, ne 
hile, ne foya!... Siz patronumuz 
tam ve hakiki bir san'atkarsınız! •. 
San'at nedir? ... San'at hülvayı ha
kikat yapmaktan b!lika bir şey de
ğildir ... Dünyanm en büyük ti-

şundan bundandır. Binaenaleyh salon orke.:.trası, 18: Saa:t ayarı, 18.03: 

yalancıdır. Sahnede ölen genç kız Solo şark~r. 18.18: Ziraat takvimi 
'Ve toprak maıhsulleri borsası, 18.25: 

veya sevgilisi sahiden mi ölür? ... K'onWjllla, 18.45: Çocuk saati, 10 so: 
B~ba rolüne çıkan aktörün sakalı Saat ayarı ve ajans haberleri, 19.45: 
hakiki midir?... Sahne üzerınde Kadınlar faslı, 20.15: Radyo gazetesi, 
doğan gün, batan güneş, ışıldıyan 20.46 : Hattanın türkilsü, 21: Memle~ 

yıldızlar, parıldıyan ay elektrik ket pootası, 21 10 Gitar konseri, 2U5 
ziyasından başka b ır şey midir?... Riyase~wnhur ba.ndosu, 22 U> Şar~ 

kılı ve .7arkısız oyun ha vala.rı, 22.30: 
O halde!··· O halde!··· Arkadaş - Saat auarı. ajans haberleri; borsa. 
lar, san' atta hakikat olmadığı ıg;bi 22 "5 D 'ğ' <Pl 

.'T : ans muzt ı .ı, 

yalan, dolan, hile, sahtekarlık da ...ır..------------•...,ıo.. 
yoktur. Binaenaleyh biz Hava-Ci
vayı, Hava.Civa olarak, yani iki 
yapışık kardeş olarak kabul edi
yoruz! ... 

- Teşekkür ederim, Dürrücü -
ğüm, teşekkür ederim! ..• 

Apufltolun gözleri yaşarm~tı. 
Hararetle Dürrünün ellerini sıkı

yordu. Cambazhane san'atkarları 

kahkahalarını güç zaptediyorlardı. 
İstihza dolu nazarları gözden göze 
giderken birbirile Ç3rptşıyordu. 

Maamafih herkes, ibrete şayan bir 
ittifakla Dürrüyü alkışlıyarak fik~ 
rine iştirak edildlğini bildirdi. O 
sırada Mclpomeni içeri giriyordu. 
Dürrü, Mazhar olduğu alkışları 
Melpomeninin de duymuş olma -
sından derin bir memnuniyet his
setti. 

(Arkua var) 

lstanbul borsası 
27/5/1941 açılış _ kapanış fiatları 

ÇEKLER 

Açılıf 
Londra 1 B\el'Un 
New.Yorlr 100 Dolar 
Cennre 100 İniç. rr. 
Alin& 100 btahml 
lıladrid 100 Pe99La 
Yokob&ma 100 Yeıı 
stokholm 100 ineo rı. 
Altın 

24 A.yar külçe altın 

... lt""'l!.11 

5.24 
130.-
30.:!025 
0.9975 

12.9375 
31.1375 
30.745 
27,00 

335 

Eaham ve Tahvilat 

İkramiyeli % 5 1933 
Ergani, A, B, C 
s~vaa..Erzurum 2 ili. 7 

ıuo 
19.71 
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Tevkif edilen muhtekirler HİKAYE 
,, 

Askerlik işleri 

• 
Maliye Vekilinin botçe 

nınzakeresi mnnasebetile 
Meclisteki beyanatı 

(BaJtarah 1 inci sayfada) rakabe Komisyonu kontrolu Bü_ 
basmadan şimdilik on metre ala.. len dinlenmiş, vak'ayı §U §ekilde 
cağını söyliya-ek beher metresi anlatmıştır; 
110 kuruştan .faturanın yapıhnası- c- Hulfısi Tayfurun ihbarı ü
m istemişti!'. Vaziyetten şüphelen- zerine, müşteri sıiatHe Memduhun 

Yedek sübay ve 
askeri memurların 

yoklamaları 

.. . ( Baıtarafı 5 inci aayfada ), 
yuk hır sabJrsıılıkla bekliyoruz. 

Ka:binosof hiç bir cevab verme.. 
di. Fakat odada bazı pıtırdılar ol
du. . 

. ~uryaye.v kapıyı açarak içeri 
gırdı: Kaıbınosof yere çömelmift 
bavulunu yerleştirmekle meşgul .. 
dü. Saçları karma karışık olmuş, 
dazlak kafası bir domates gibi kı
zarmıştı. Sözün kısası tanınmış a
lim, pek perışan bir manzara arze
diyordu. 

. l 1 ' Be~ "-& .. -1--lik ~-ı.-:.._ nuyen suç U.14r faturayı bu fiat mağazasına gittim ve pulluk de- den:,,..,. ... .&- ,,,....._., ~ 

[ 
üzerinden doldurmuşlar, müteakı- mirlerinden birkaç tane~ine talib k Maliye Vekili Fuad. -4.ğralı, ev- mnda, Avrupa harbinin. tevlid et- ben de memurlar tarafından cür- Id M duh. b d 1 1 - l Haziran 9~ 1 günü yedek 

'elki gin bü~e müzakereleri mü- tiiL buhranı.o. giimrük. vezgileı:imiz mümeşhnd halinde yakalanımşlar_ 0 
um. em · u entir erin sübay ve askeri memurların sene -

~betile li".!cliste beya1'..atta bu.. üzerindeki tesirini tahlil etmiş ,idim beherine lOO kuruş fiat istedi. cKa lik yoklamaları ba~ıyacaktu. Ve 
lı B . 1940 1. l d ..ı •• dır. bul ediyorum, faturasını doldu- bir ay devam edec-,_tir. 
ıınım·tu. Tlk kısmı dünkü sayı- u tos. ır . ma 1 yı ın a ua . .m.u Haklarında ihtikar suçundan ~ 

!il -Y .~..ı bir d run> cevaomı verdim. 2 - 20 Haziran 940 günün -
lZda intişar t:t~en bu miıhim be. ~•.r"": surette evam et:mı~ zabıt varakası tan:mm edildiği bir M mduh y 11 k d 

llcınatın mütebcl~i k-ı.!mmı 'bt~gün Filhakika, geçen aene muhtelif ver e . J ı pu u emirine den 30 uncu gününe kadar herhan. 
l.J 'e~edi1tnruz. Vek;.z, 1'?HUntf büt- ~lere yapıl~asını k~bul b~yurdu.. sıra<la Oseb Karakaşla Arşak Pa- benden iki yüz kuruş aldığı halde g.i bir suretle gününde gelmiyeıılere 

Guryaye·ı adeta korkmuş bir 
halde sordu: 

~ai d .~. lla . t ·ıı· gunuz fevkal&de mahıyettek.i zam • pazyan cürmümeşhudu tertib e- faturaya behermi 50 kuruştan sat- t~sis edilmiştir. 
t; - h ' emıryo . 1"l ~AŞ® ı, mt ı lar arasında, gümrüklerde tahsil e- d'en memurları bir kenara çekerek tığını yazmıştı. 3 - yoklamaya gelirlten 2 ve -

-~<J4.ya flVıtP.dliJc mturııf~ar, dilen istihlak verıgilerinin ni5betle- onlara ŞU teklifte bulunmuşlardır: Bu vaziyet karşısında cürmü- sika fotoğrafile, nüfus hüviyet cüz.. 

- Kabinosof Yoldaş neniz var? 
.. Açık duran bavulunun bir gö
z~ne mavi bir deniz donu yerleş
tırmekle meşgul olan Kabinosof: 

- Hiç sormayın, dedi, çok fena 

~· rc::z~ Piyango ~ılatı,~ fevkulade ri yüzde ı O dereceamde tezy:id e- c- Bizi mahkemeya vereceksi- meşbud tamamlanmış oluyordu. danlannıt askeri hizmet vesikalarını 
· l &.satın unıu.r.ıı yekunu, ka-rşı. dilmi~ ve muhtelif eşya üzerine ye niz, mahkum olacağız, bundan ne Kend'isine hakıki hüviyetimi söy- umumi ahvali sıhhiye tapoTlarını, 
• ~~lcırı, tedcımi1dd.;i bmıktwt1ar, niden istilı.Jaik vergisi vazedilmiıJ ol çıkacak? ... Siz cebinize g!rene ba- ledim ve cereyanı hali bir zabıt dok.tor, veteriner, eczacı ve di§Çi -

1 ıı erkez Batı.kasında?'ci altın ·mev- m.asın.,. Tağınen l l aylık. tzıhsila.t kın ••• Bu ışden vazgeçerseniz size varakasile ıtesbite başla<lını. Bu ler diploma ve ihtisas vesikalarını 
µi ~u ve sa-.ıı:ı!Ji işleri1e maden is. rakamlanna göre yapılan hesab helalından (!) 50, 60 lira veririz d 1 M d h b birlikte getireceklerdir. 

bir haber aldım. 
- Karınız. yahud çocuklarnız 

falan mı har. talandı? ~L - -=- ..ı h esna a suç u em u ana: 4 - YoLlamaları --nasınd• ;.t~ t: • ·..-.ala.tı.mızdan bahs~ttikten soTı- netic~e, ~u .~men_ata nazar~ ve ıbu suı·etle de ne şiş yanar, ne B' ahiffkt' 1 • k ıt ... ~ .. """ .. -

•a. beyan~tına şôyle devam eyle- 19~0 .!ıh ~ruk. ':'anclatımJzdaki kebab! •.• > c- ır c .ı ır ~ au,. usur~- nilen maJ6mab ,ifahen v~ya mek-
e- '1;. ı:~:t.t~):: 8 mil lir k L ma lbakm. a. bem affet .> .dıy_ e mu.: tu'bla bildirmemi• ve •ubeye gele. 
~e ·~tir~] de ~ınl yon a~ ya ın ° Suç fumine suç işlemeğe kalkı_ tem <li l kt d T b - " .,. 
~- .ugu ~ afl~ıtt.•.r. On b.ır a. yLk s. ~Y şan Oseble arkadaşının bu ~on a 'yen ya varma a ı 1

• a ıı rek kayııdlarım yaptırmamış olan 

- Ne münasebet! Karımın, ço
cuklarımın bu işle ne alakası var! 

- Sakın kedilerinizin başına 
bir felaket gelmjş olmasın? " Su "ışler"ı - :.:-'- l h 1- - .ıabıt varakasına bu cföeti de ilave yedek sübayla.rı.n 50 lira para ce _ nne gore g-'8llrUK vergı erı ta sı a- t ~-""'' · d k bul d "b' ·· ·· 

t d 3 7 5 38 ·ı e'JUU.101 e a e er gı ı goru- ettimd zaaına çarptırılacaktır. ının sene SO'nun a , - mı yon . . . b" .. .. - Evet, tahmin etti ğlniz gibi. t Büyük su işJ.erine aid 31 n:ıily~n üra rad.clesinde olacaiı tahmin edil- nen memnrla~, Jkincı . ı.r curmu- , Bu şahidden sonra Ffat Müra- 5 - Mayısta yapılan maaş yok._ 
• alı~ lr•.,..... miistenicl beş unelik mddtedir. Bu miktar Avrupa har- meşhudu temm etmek ıçm: kabe Komisyonu kontrollarından lamasile Haziran yoklamasının hiç-

İşin sonu kedilerime dokunacalt. 
Tam enstitümün bütçesi müzake. 
re edileceği bir sırada Gonadi iva· 
noviçe işten el çektirmişler .. Onun 
için beni affedin!. Ben şimdi konfe 
rans falan verecek vaziyette de -
ğilim!. 

e ~~a giren mevzulardan ha - hm<len evve&i en son nornıal .sene c- Hay, hay.> <liğer bir zatla, cmniye~ kaçakçılık bir alakası yoktur. 
ıı- 'q\ taahhüde bağlanarak inıaatına ohı.n 1938 maJi yılı tahsilatile mu- Demişlerdir. bürosu memurlanndrcı Cemil din- 6 - Temmuz 941 tarihinde yaş 

l~llnut olanlar 24 milyon lirayı kaycse edilirse gümriik varidatında.. Eunun üzerine Oseb Karakaşla, lenmiş, onlar da hadi~eyi, evveJkj haddine uğrıyaca~ yedek eübaylar 
• ıııt11~tt:r· .~ya. vuiy,.etinin .ihdas ki tenakus. nisbeti 1939 -da yüzde Arşak Papazyan çekmeceden al- şahidin ifadesın~ uygun bir tarzda yoklamaya gelrnege mecburdur)~'" 

b:gı ~~,kul .ııeraıt·e· rag~en. mşaa- 29 radd~nde iken_ 1. 9..ıf~ ~a yüzde d'ıkları 50 lirayı memurlara uzat- anlatmışlardır. . 7 - Bu yok~aı_nada r~por~~ hıç-
~· liıi' tab!ı seyn ~ahilınde ın:k.ışaf et- 5 O ye yanı hemen .ikı mıslme yakın mışlar, onlar da bu parayı alarak Müteakıben söz alan müddeiu. htt ma~s_a~a .lmkafi g:lmıyecegınden 
~- ._.J'trne.me azamı aurette çalışılmak bir hadde çıktığı görülür. Cerçi ge- keyfiyeti ik~nci bir zabıt varaka- • Ed b t hk.k . 1 . rapor gonoerı emesı. 

L.~~· Ö.üınüzddci aene de hu yoL çen sene muhtelif vergilerde kabul .1 te$b't .. 'sl d:r m~. ıı , a ·v~ ~t~n ~enış etıl- 8 - Taşrada bulunanlar, bulun... 
Tanınmış alim.in konf eransmı 

dinlemek üzere mavi salona top .. 
lanmış olan istirahat evinin saki~ 
leri, gecelerini boş geçirmemiş ol. 
mak için dansa başla:iılar. 

" ~~ mesaiye program dahilinde buyurulan fevkalade zamların da 51 ~ ; e.zr;ı. erd' · d 
1 2 

mesı lazıın geldıgın~ ıddıa ederek. duklan mahallin askerlik ıubeleri -
~ cvanı edilecektir. tesirüc dahili vergilerimizin bazıla- • u suç:ar•ın, acn Ao oayıh n- suçlunun tevkifini istemiştir. ne bir dilekçe ile müracaat edecek-

ıa Sutmrıa ücretlerinin zirai iıtihsa- rı tezayüd göetenniş ve T940 vari- cı sulh ceza bakımı elfilin ~~: Maznun Memduhun vekili ise, ler veyahud taahhüdlü mektubla şu 
it ~ bakımından daha verimli esaS- dat muiıammenaUna nazaran 20 runa çıkarılan su.71uların her .ık1 s1 tahkikatın tavsüne lüzum olmadı- be;ı:Jdti deher sıra numarıı.sını bil _ 

dahilinde cibayetini temin ede- milyon racldaıinde fazlalık elde ıe.. de sor.gulanru muteakıb tevkif o- ğını. hali hazırdaki delHlerfn aleyh dinneai ve tercümeihal ile as.keri 
~ :;t Yeni ~ kanu!1 iaY'il:ası.nın yük- cültciıı iae de bu fazlalığın 194 ı yı. lunmuşlardır. lerinde dahi olsa bunu kabule a- vesaik. auTetleri gönderilecelttir. 

Kabinosofun otomobili istirahat 
evinden ayrıldıktan sonfa, Zoya 
Livovna: 

,. ~ Mecüu tak.dim efolmış oldu - lmda da aynen elde edilmesi müm. Zni a1ita ilatilıirı made buluııduki.arım söylemiştir. 9 - Bundan ba§ka: 
"' }i._ ııu da hu münasebetle arzed.e • kün görülmem.ektedir. Suçlu veki.Hnin bu iddiası üze- . A) H~en göt~üğü jş v.e memu-

·~. Varı"dafla te-'·us Dün Asliye 2 nci ceza mahke- rine müddeiumumi tekrar söz al- nyetı ve ikametgah adresı. 
- Fakat ne olursa olsun. dedi, 

şu Kahinosof çok enteresan bir 
adam. Onda esrareng;z bır hal 
var. Adeta zamanımızın doktor 
Faust'u. 

ık• b _.,, Hi:IA mesine yeni bir ihtikar hadisesi ve· B) Tahsil dereccai. 
1 ÜtÇ8 arastnua Filhaikika önümüzdeki yıl vari - :intikal etmiştfr. İddiaya ve muha~ ~ .M kT . ahk C) Mühendis ve kimyagerlerin 

ka dat ta'hıninaılına esas olan" hesabla- keme safahatına nazaran, vak'anın ·~ aznun ve. 1 ~nm m ~: hangi tubede ihôu.slan bulunduğu ... 
mu f0S8 ra göre: mahiyet ve tafs•Iatı şudur: meyı, .suçlu al~hıne 1°f1ara~ te'?u (Su yolu, elektrik., sanayi, vescüre) 

&titı;enin varidat kıemına aid 5.250.000 liııuı günırük vergi- Adapazannda rençperlik yapan tahkkiat ve no sa'l e 1 er uzerme vesika ıuretler:i 
• ~l'\ızatıma geçmeden evvel son lcrinde, 2-50-0.000 lira3ı buğdaY1 Hulusi Tayfur adında biri geçen- karar vermeğe sevketmeğe hakkı D) Doktorl~rın dahili, harici, 
; ı . ınal'i 8C'De hazine he.aabı umami- lt~ruma vergiain~e, 2.000.000 lirası lerde Galatada Perşembe pazarın- yoktur.> kulak vesaire ihtisaslarının vesika 

;;; •~a.mcı. bU mukayese yapaca... faız aoCYIO ~ıı.cla, l.600.00-0 da ziraat aletleri satan Memduhun Demiştir. suretleri 
~· Bu vaıile ile ıurumı ar:ı.ecle- iiTa.a1 atoildudan bir defaya mahaua mağazasına giderek pulluk demi- Müdafi vekilile müddeiumumi E) Yabancı dillerden hangisi -

'" •.. ~ki hazine 1ıesahı umUL'.lisiırin olu~ alınmış olan istihlak ver&i- . ak . . · ' arasında cereyan eden kısa bit nin ne dereceye kadar bildiği (ter -
" ·'- M li kd. . . . •- f • ..ı 3 0-00 000 l' d h.. rı alm ıstemıştır. ak .. k 11" ) 
11 ~ ec se ta ınu ıçın "anu - ennoe ve . . nası a mu . münakaşayı müte ıb mahkeme cume ve te e um. 
tııcn Verilen müddet mali yılın hita- telif varidatta olmak üzere 1940 Normal satış, fı.atı 5o kuruş oldu riyaseti, iddh makamının noktai F) Askerliğinde gördüğü kurs • 

~. q lndan itibaren J 1 ay olduğu ha]. taMilatına nazaran cem'an J 4 5 ğu halde Mematuı' bu pulluk, de- nazarını ~{a.bul e• miş, tevsii tah- lar. .. _ . 
k e 1939 mali yılı hesabı umumisi milyon liraya yakın bir düşü:klük ~- mirlerini HulU.Si Tayfura doksan ki'kata lüzum görerek suçlu Mem. . G) Malul olanlar. mal~lıyet ve 
,,CÇen senelerde olduğu gibi muay- lacağı anlaşılmaktadır. Binaenaleyh beşer kuruşt.1.n sa!r(llştır. . . . . sıkaları ve yaş haddine ugramamış-
~cn olan nıüddetten 8 ay evvel 1940 tah~iti.tı.r:ıda görülen 20 mil- Bilahare miışter,nin Fiat Uü. duhun ıtevkıfıne karar vermı~ır. lar kamilen geleceklerdir. 
iltıtiJn ve takdim ecülmi5 bulun - yon lira fazlalığın ancak 5,5 milyon rakabe oKrrusyonuna vukubulan H} Yaş haddine uğrıyan ve yaş 
tııatttadır. şimdi rakamların muka- lira•ının önümüzdeki varidat tah _ müracaatı üzerine, kontronar ta- Randevucu Atina ve suç haddine uğradığına dair nüfuıı hü
l'ese.:&e geç.iyorum: minlerinde nazara alınabileceği ne- rafından Memduhun ınağa7.asmda Ortakları mahkQm oldular viyet cüzdanlanna işaret edilmiyen 
~ !938 senesinde bütçeden Te fev- ticeııine varrlm~r. Diğer taraftan bir cürmümei'rnd yapılmış, keyfi- sübay ve askeri memuılar müra -
ı· la.de membalardan 322. 9 milyon masraf bütçea:indeki maruzatım sı- yet ibk zablth tesbit edHerek suçlu (8aftarah 1 inci sayfada) caat ederek nüfusuna işaret ettire -
:; tahsil ve 296.2 milyon lira te- rasında i~.ah e.ttiğim l~avelerle .1941 mahkemeye seVkolunmuştur. terpi haklarında bir ınüddettenberi ceklerdir. 
?\'ıile edilmiftir ki aradaki fark 26.7 masraf butçaı 309.h4.307 lıra 0 _ Dünkü duru?mada cürmümeş- aslıi\Ye altıncı ceza mahkem~inde 10 - Yedek sübay yoklama 
~.Yon liradan ~ettir. ~undan, lar~ tetbi;t ~lmiı .olduğundan ara hudu tertth edenlerden Fiat Mü- bakılmakta olan dava dün ıuçlu - günleri aşağıda yazıldığı veçhile 
lı e ~nund~ butçe ~manetıne a • daki ~~,5 mılyo~ liranın karııılan _ lardan dördünün mahld'imiyetile ne sınıf ve rütbe sıra takib edecek -
cı~ak suretıl~ ertesı sen~e b~rç ması ?° mulıtelıf vergri ve resimle- s d ticelonmiştiY. tir. 
t .. rak deVTedilen 14.9 mılyon lıra re )"Cniden zam yapılması zaruri gö- uriye en geçen İlk celseden itibaren hafi devam 1 - 2 Haziran 941 günü gene. 
etızıı edilirse hesab devresi 11.8 rülımüş ve vatandaşları, bu sene de etmekte .:>lan muhakeme, dün ka - ral, kurmay, piyade albaylar. 
~.Yon liralık bir fazla He kapan - fevkalade ahvalin icab ettirdiği bir Al t 1 • rar teilhimi münasebetile aleni ol - 2 - 3-4 Haziran 941 günü ta. 

,, demektir. feduarbğa davet etmek mecburi - man ayyare erı mu§, büyük bir kalabalık celsede bib, diş tabibi, eczacı, veteriner, 
d 1939 senesinde iae gene bütçe~ yeti basıl olduştur. hazır bulunarak hükmü dinlemiş - kimyager, sübaylar. 

3~ ve . fevkal.ide ~embalardan y BRİ Yergiler Londra 2 7 (A.A.) - Kahire- tir. 3 - 5-6 Haziran 941 günü le-
9 .7 mılyon lira tahsıl ve 380.3 den alınan habeTlere göre, Alman Reşidpaşa hanını gizli bir fuhuş va:zıım, istihkam., muhabere, ıüveri 

~~on lira tediye edilmiştir. Ara - Da'hili vergilerimizin, heynelmi _ tayyareleri Suriyeden geçmeğe de- yuvası haline sokan sııç1ulann, Vi- her rütbeden. 
-'<i faıfc. 9,4 liradan ibarettir. Se- lel buhran:ı.n tesirlerine mukavemet vam ediyorlar. Fakat Almanlar Ci- ruhi, Eliz, Aspasya ve Aznif adla. 4 - 1 Haziran topçu, ölçme, ı-

( &onunda l 8,3 milyon liranın büıt etmekle beraber 1940 yılı tahminle riddc fazla meşgul olduk1arından rındaki vaşı küçük kızları fuhşa şıldak büyük küçük rütbeli sübay_ 
~ emanetine ahndıiı nazarı itiba- rini de aşmış olması, geçen sene ka- eskisine nisbeten geçen tayyareler t~vilı: ettikleri, J&lıidlerin ifadele - lar. 
l' alınına he.ah devresinin 6. 9 mil bul buyurulm11.1 olan fevkalade :zam daha azdır. Suriyeden Alman tay - ri, keşif ve ehli vükuf raporlarile 5 - 9 Haziran 941 günü jan -
ı_Gıı lirala bir açıkla kapandığı an... kanununun gayesini tarnarnile ta - yarelerinin geçmesi Suriye efkarı ftahit olmuş, bunlardan Madam A- danna, harb sanayi küçük büyük 
;tılır. Bu hat 1939 yılında başlı - ha.Jdmk ettircüiini ve memkketin ik umumiyesinde Vichy'e karşı has • tina ve Karina fuhuşla mücadele ni rütbeli aübaylar. 
tı"n . Avrupa harbinin gümrük ver- tısadi faaliyet ve hareketini de taz- mane bir tesir yapmıştır. zamnamesinia l O 7 nci maddesi de- 6 - 1 O Haziran 941 günü nak-
t'~rılc, giimri&ten gayrı diğer ver- yiık .etımoemif okl'uğunu gösl'Cnnek.. laletile Türle ceza kanununun mad- ]iye, otomobil, küçük büyük rütbeli 
~er üzerinde yaptığı twrin za - tedir. Biraz evvel arzettiğim 35 ,5 Ar dl k B k"I" dei mah.susasına tevfikan, üçer ee.. sübaylar. 

0 
1i bi<r neticesidir. Bu vergilerde milyon Iiralıık farkın karşılığını tet- RaVU U 8ŞV8 1 188 ne altışar ay ağır hapse ve 233 7 - 11-12 Hazil'an 941 günü 

) le~ tahımin.e nazaran 23, 7 mil- lcil etmek üzere yük.sek meclise tak "k d d lira ağır para cezası ödemeğe; suç· deniz, demiryo], hava, harita her 
~ <>ıı liralık hır noksan bulunduğu dmı edilmiş olan .kanun layihasile SUI as yapan a anı lulara ırardımcı mahiyetinde görü - rütbeden l!übaylar. 
) alde heeab devreli yalnız 8.9 mil. derpİf edilen Zamlar sureti unıumi- ·ıdam ed·ıldı" len Vasilapola ve Emilya da birer 6 - l 3 Haziran 941 günü he-
'1°ıı. 'liralıık bir açıkla kapanmıı, bu yede geçen seneki kanuna giren sene ,9 ar ay ağır hapse ve 1 16 sah memuru ve muamele memur -
lqil ~~ senelerin varidat fazla- m.eıvzulaııa. temıae etmekle beraber Tirana 27 (A.A.) _ 25 Mayıs lir.a pa~a cezasına mahkum edil - ları. . .... 
.,ı.tl?ld1 an rnütevellid hazine mevcu- bu sene zıraat ve hayvan mahsula- ·~ba11.ı k d V ·ı · h · mışlerdır. 9 - 1 4 Hazıran 941 gunu as -
~ .... n er en en OSSJ acı apısa - o·w k A h.k. .. . k . 

e karıılamnıttır. tile ihracat mevadı fiatlarında ha. nenin avlusunda idam olunmuş_ ıger &uçlu Efterpi hakkında be- erı a ım ve muşavu,. mızı a, ı -
. Para vaziyeti sıl olan tereffü nazara alınarak bun tur. raet karan verilmiştir. mamlar. Esnafatı askerıye. 
-. dan müetefid olan vatandaşların da 1 O - 16 Haziran 941 gi:nü pi-
b Veme ve banka mevcud]arile bu muvak.lcat fedakarlığa iştirak et. Vosailaci 17 Mayısta Arnavud- ( 1 '\ yade yarbay, binbaşı, yüzbaşılar. 
l
q yoklaki paralardan nı.ürekkeb meleri mi:imkün görü!mfre ve geçen lult başvekili Verlaci'yi öldürmeğe T YA TR Q LAR J 11 - 1 7-18-19-20 Haziran 941 

cı a ~- J 939 - ~ 1 d 1 H "' tetehbüa etmi.,tir. Suikasd esnasın - - - · d · w . ra~ lnilUl yı ın an a - senelerde vanvetin mÜllılladesi ru.. .. günü pıya e üsttegmen, teğmen, as. 
~•r• 19 "'O _,,._. d ) _,, da başvekil V arlaci Arnavudluktan Arnıaıvud'köy Tunca sinemasında. v 1 
ı ·d n "9 taunıne evro unan na- betin.de tenzile tabi tutulan hay - lm 1 tegmen er. 
1t1 d 54 6 ·? li d ayrı akta olan talyan kralına Ti- 29 Mayıs Perşembe alcjamı 12 21 23 24 25 26 27 28 l;ı me. vcu u · mı yon ra an vanlar vergisile tuz resmine milli Büyük' .. Temsil - - - - - - • 
•Q-r Se ·h · d b rana t'"""'aı·e meydanına kadar re. H · 94 ı · h h b ettIT. ne nı ayetın e ütçe müdafaa veraisi mahiyetinde olarak ....,. J azıran gıinü er angi ir se • 
~ . l l 1 3 3 1 •· fakat etmişti. AK 11 1 b bd d l ki l ~l'ıanetıne a mrnı! o a~ ·v." mi !on bir miktar zam yapılmış ve ihracat N e en o ayı yo amaya ge miyen 

39 bundan tenzıl ed•ld~gı tak~ırde maddeleri üzerine de ayni mahiyet- • • sübaoylar. 
l' ·~ milyon lıra kalır kı bu mıktar te hafif bir resim konulması nıuva- Londra 16 geceyi Facia 3 perde 337 doğumlulara 
\>;;1 m~ı.t. y~l biday~ttne müdev - fık görühnü~ür. b b d Yazan: VEDAO ÜRFI Fatiıt Askezllk Şubesinden: 
l.f kaıbıh ıstıma. l nakıd mevcudunu Norma) zamanlarda ihracatın veT- om asız geçir i . 337 dogwnw luların ı·ık yoklama 
~ ole odi (Temsile eski Dartilbedayl, Istanbul 

e etınV t.d rf. b I • giye tabi tutulmasındaki mahzurlar Londra, 27 (A.A} -- Dün Lon- Opereti ve Halle tiyatrosu san•atkA.r _ müd-leti hitam bulmak üzere oldu-
ar. a Ü ÇeSI malıinı bulunmakla Leraber bey • dranın birbiri arkasından bomba- ıarmdan müteşekkil bir grup ğundan yoklamaya icabet etmiyen-

1941 1 .. b.. . . . nelmilel mübadelatın bugünkü ııart sız geçirdiği on altıncı gece idi. iŞ'tirak edecektir) lerin cezalanmamak üzere biran ev 
~ ma 1 utçe.mızın vandat lan için.de muvakkat v~ hafif bir -- vel 4 fotoğraf, ikamet kağıdı ve 
tn~1 3o9. 743 .oo 1 Jıra olarak tah- verginin ihracatı müteı-ssir etmiye- Programda Dede efendiden, tanburl nüfus cüzdanile acele şubeye mü-
. ın edilmiştir. Masraf kısmına aid ceği nazara alınmıştır. Pirinç fiatlarında tereffü Ali efendiden, Şükrü ağadan, İbra - racaatlan. • 
~ahat arasında arze.~tiğim gibi, ~ü- Geçen sene kabui buyurulmuş o- Pirinç fiatlannda h~fif bir yük- hlnı ağadan rve Şrvki beyden eserler 
tatn~t tar~fı~dan yukse~ M:chse lan muamele vergisi kanunu ile bu selme görülmektedir. lki hafta ev- mevcuddur. 
tı-ı· dım echhniş olan layihada1d tah verginin tarh ve tahakkuka aid esas ve birinci nevi Tosya pirınci 36_37 S d Ofl Jl 1 
•n'n ı 940 mali yı]ı?ı1? B aylı~. ta~- hükümlerinde yapılmış olan ıslaha- kuruş arasından muamele görürken. D8 D ODS&r 
.. at rakkamlarına ıstmad ettirılmış tın semereler.i daha Hk tat.bile. sene- şimdi, 36-41 kuruşa kadar çıkmış
'<lı. Bütçe encümenince müzak~rcsi sinde kendini göstermiş ve vergi .tır. Pirinç fiatlarının yükselmesine 
'1l'•sıncla Nisan gayesi itibarile 11 nisbetinde hiç bir değişiklik olmadı_ seıbeb olarak bu sene Tıakyada e
~l'ltk tahsilat nıkamları alırunıı ğı halde 1940 yılı 11 aylık hasılatı lcimin az oluşu gösterilmektedir. Ma 
-.,Uhınduğundan encümende varidat 1939 yılının aynıl devresi tahsilatı. amafih Anadohıda pirinç ekimi çok 
~ammen.atı bu rakkamlara göre na nazaran 6. 135.000 lira radde - müıaid olduğundan yeni mahsulün 
~ it olunan& arzettiiitn yekuna ainde JNr fazlaLk kaydetmiştir. tevziinden sonıa fiatlann düşeceği 
~ttll'. Geçen eenek.i maruza- C..Arkau var) iannedilmektedir. 

5 Ha7.iran Perşembe akşamı 
Taksim sinemasında 

Ustarl Mlihlis SabahaUt.in 
operet topluluğu 

nı.m kadro, büyük orke.sra ve balet 
heyeti.le pek yakında yazlık 

ıte:ndlerine tıaşlıy~ak.t.ır. 

Şubeye çağırılanlar 

Eminönü Yerli Askerlik Şubesin 
den: 
• Sımf 8 muameh memuru Yahya 
Nüzhet oğlu Reı:.tı (35469) 

Yedek piyade teğmen (47587) 
"laci Celal Boranel. 

Y ede:k piyade teğmen Tevfik 
oğlu Ret~d San (45410). 

Yedek J>tyade teğmen Hüseyin 
Hilmi oilu Mustafa Adnan Boz -

Aradan on gün kadar bir müd
det geçmişti. lstirahat evinde sa.. 
bah kahvaltısı yapıyorlardı. O gün 
kü gazeteleri gözden geçirmnkte 
olan Guryayev, birdenbire çatalile 
tabağlna vurarak seslendi: 

- Bana bakın arkadaşlar, dedi, 
meğer bizim meşhur Kabinosof bi
yoloğ d'eğilmiş~. 

Mimar Nekuşayev muzaffer bir 
eda ile: 

- Onun veteriner olduğunu 
ben size söylememiş miydim?! di
ye böbürlendi. 

- Hayır, veteriner de değilmiş! 
Ressam Komarinof: 
- Demek hayvanat mütehassL 

sı da değilmiş?!. 
Zoya Li vovnll sevinçli bir eda 

ile: 
- Nasıl? .. Ben haklı değil miy

mişim?. Demek Kabinosof ruhiyat 
doktoru imiş!. 

- Hayır, ruhiyatçı da değil!. 
- Peki, şu halde neci imiş ku-

zum?. 
Gözleri sevinçten pırıl pırıl ya

nan Guryayev: 
- Neci olacak. dedi, düpedüz 

bir şarlatanmışL Kedileri fa1an da 
hep göz boyamak için besliyor .. 
muş!. Gazeteyi :>kursanız her şeyi 
öğreneceksıniz!. O şimdiye kadar 
Genadi İ'Vanoviç sayesinde tutu
nabilmiş! Genadi İvanoviç mev • 
kiinden düşünce, bunun da (oyası 
meydana çıkmış!. 

Herkes susmuştu. Mimar Ne • 
kuşayev kendim tutamadı: 
·- Nasıl olmuş da şimdiye ka .. 

dar bu kedi camhazınm foyası 
meydana çıkmamış?. Doğrusunu 
isterseniz benim asıl hayretimi rnu 
cib olan nokta burasıdır. 

Guryayev filozofça bir eda ile: 
- Nasıl olacak, dedi. çok basit: 

Veterinerler bu himmeti hayva -
natçılardan beklemişler; hayva • 
natçılarsa veterinerlere güvenerek 
bu işi ihmal etmişler!. Ya si.z •. Zo· 
ya Livovna, bu işe ne dersmız? •. 

Zoya Livovna. kıpkırmızı kesı.. 

lerek: 
- Ben daha ilk gördüğüm da. 

kikadan itibaren bu adamın bir 
şarlatana benzediğinı size söyle ,. 
me~ miydim? dedi. 

Hııaan. Ali Ediz 

Yazı makin~i ihtiki.rı 
Fiat Mü:rakabe Bürosuna fahit 

fiatla yazı makinesi 83tmak istiyen 
Jak Salaha ve oğlu hakkında ya • 
pılan tahkikat müsbet netice ver -
diğinden, her iki muhtekir de ad • 
Üyeye verilmişlerdir. Jak Salaha 
Remi,..,vton markalı bir yazı makine
sini 300 lira gibi fahiş bir fiatla ko. 
misyona satmak teşeblbüsünde bu
lunmaktan suçludm. 

calı ( 1421 3) run kayıdları tetkik 
edilmek üzere nüftm hüviyet cüz .. 
danlarile birlikte acele ~eye mi
recaatlan. 

' 

: 



• 

8 Sayfa 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
dişleri niçin temizlemek lazımdır? 

SON POSTA 

" Son Posta ,, nın 
lisan dersleri 

·Çlnkfi; unu mayınız ki: ( Ba!Jarafı 5 inci sayfada) 
is at the end of it. A drain is at the 
side of the road. ln wet wcather 
rain.water will go into the drain. 

Bakımaızhktan çürüyen dişle .. .-~~~~~~!"""'!"----"'!"'!'-~ 
This is a street. A street is a 

road with houscs at the sıdcs of. 
it. The housc of the boys is in this 
street (çocukların evi bu sokak
tadır). 

Haşeratın En Biaman Katilidir. 
rin difteri, bademcik, kızamık, 
enftoenza, ve hatta zatürrieye 
yol açtı!klan, iltihnb yapan dit 
etlerile ikökterinde mide bum -
ması, apandisit, nevrasteni, sıt -
rna ve romatizma yaptığı fen -
nen anlaşılmıştır. Temiz ağız ve 
sağlam dişler umumi vücud aağ .. 
lığının en birinci §Artı olmuştur. 

Snaenaleyh dişleribizi her eün ---''""""''" 
bbil olduğu kadar fazla • laakal 
3 defa .. (SANIN) eli§ macuni
le ftrçabyarak sıhhatinizi garanti 
edebilirainiz vıe ctmdisiruz. Bu 
auretle mikrobları imha ederek 
Clişleriaiz:i kol'Ulllu§ olursunuz. 

' "':. ... "::. '-·, '::. .. _ -, ' 
...... ,_ ' ' 

Bütün tehlikelere karıı sıhhatinizi korur. 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

3 defa dişlerinizi fırçalayınız. 
,,. . ... ... . 

' . 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

100,000 kilo süt ka,palı zarfia ek.5iltmeye kanmu.ştur. İhalesi 29/ 5/ 941 
Perşembe günü saat 11 de Ank.arada Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 20,000 lira. ilk teminau 1500 lıradır. Talib .. 
!erin kanuni vreikalarile teldif mcktublımnı ihale saat&nden bir saat ev. 
veı komisyona ~ermeleri. c2370 • 3623• ...... 

160,000 kilo yoğurt alınacaktır. Kapalı zarf ile eksiltmesi 29/ 5/ 941 Per
şembe günü saat 15 de Ankarada Lv. Aınırliği satın alma komisyonunda 
N>ı1'acaktlr. Tahmin bedeli 4,8.,000 lira ilk teminatı 3600 liradır. Talib .. 
lerin kanuni vesikalarilc teklif mektublaı-mı ihale sa.atin.den bir saat ev-
vel komisyona vermeleı·J. «2372 .. !625• 

* * 30 000 ton şehir nakliyatı kapalı zarf ile eksatme~ konmuştur. İhalesi 
30!5İ941 Cuma günü saat 16 dn. Anltnrada Lv. Amirliği satın nlmn ko
mlsyonundn yapılacaktır. Tahmin bedeli 75.000 Ura tık teminatı 5000 11.
radır. Evsaf ve şartnamesi komisyonda görülür. Talihlerin belli gün ve 
santıten bir saat evvel kanuni vesikalarile teklif mektubl11rını komi.,.--yona 
vermeleri. c2S89 - 369811 

' Zarif tebessümünıü, ancak D ENTO L 
sayesinde temin edebildim ! 

Sebatı ve •k'8"' •§zıtntn netfffml Hf'lnlendlten. 

oı~el'lılrin minesini toı O sn 8 f'M!heMd eden ve 

dftlerlfl'le beyackk ve D•rtakltk veren 

DENTOL'dwr. 

Adalar Sulh Mahkemesinden: ı Zayi - Eminönü kaymakamJ~ın
Beyoğlunda Parmakkapıd:ı Kalyon ctan aldığım ~1 numaralı aSkerlik 

cu caddestnde Tekkuyulu so:Cnk 8 üm . tr y · 1 . 
Dumanda m·ıkim ıken iknmetgahlo.rı maaş c anıım uyı e ını. enıs nı 
meçlıuı öMi. Diml.tri kardeşi Yorgonun alacağnndan eskisinin hukmfi yoktur. 
mirasçıları ıka.ncıı Arsınoyi ve Yorgo.. Manuk kuısı Matyora 
nun km SOfiya.ya: 

Hazine vekili avukat Zülfikar oı:a.. Zayi - Ri:ze nüfus meınurluğıından 
nın aleyhinize açtığı 2210 kuruş ecri aidığım hw.yet cüzdanlll\l, askerlik 
misil davasının duruşma glinü olan şubesinden aldığım terhts tezkeremi 
3315/941 cuma günü saat 14 de iltı _ zayi .e~tlm .!'enilerini alııcnğımdan es
nen vaki tebliga.ta ra(';mcn isbati 'VÜ.. kllerrnın hükmü yoktur. 
cud etmediğinden hakkınızdn gıyab Gzcntn l:alı lk.öyüıulen l\lııhmud 
kararı verilmiş ve duruşma Z0/ 6/941 oğ'la 1322 tevellüdlü İmdad Gilndoğdu 
tarilıine müsadif Cuma günü saat 14 ................................................... . 

de bırakılmıştır. İlt\n neşrinin ertesi Son Posta ~a.tbaası: 
gühünden itı"baren muteber olmak ü- ======-=== 
zere yirmi gün zarfında itiraz etme. Neşriya.t l\lüdürü: selim Ragıp Eme"ç 
diğina takdirde mahkemeye kabul . 
edilm1yeoeğiniz tebUğ yerine kıı.1m ol.. SAHiBl.ERI: S. Ragıp EMEÇ 
mat: üzere iliin olunur. 941/54 A. Ekrem UŞAKLIGİL 

Sinek, Tahtakurusu, Güve, Pire, Bit ve Bütün Haşeratı 

They are at the door of their 
housc. The door is the way out 1 
(kapı dışarıdan içeriye ve içerden 
dışarıya yoldur). Ovcr the door of 
their housP. is a numi:>er. Down 
thc side of the house is a pipe (e .. 
vin yanından aşağLya bir ıboru 
vardır). lt is anot her sort of drain. 
This drain will take rnin-water 
from the roof. The water will co .. 
me out from the hole at the bas~ 
of the pipe. 

SANİYEDE İMBA EDEB. 
Piyasada adi gaz ile yapılan ve Avrupa malı diye yalan markaları 

F A Y D A yerine .ize vermek iıterlerıe aldanmayınız. 

FA YDA'YI iSRARLA iSTEYiNiZ 
H A S A N isim ve Markasına Dikkat Ediniz. H A S J( N DEPOSU 

'IThe mother of the boys is aıt 
the window ou the right of the 
door. The wi!1dow is open. The 
father of the boys is the owner of 
the house. (Çocukların babası evin 
sah.iJbidir). İl is his property. (0, 
onun mülküdür). 

Exuci.e: 
Evvelii cümleleri okuyunuz ve 

sonra boşlukları doldurunuz: 
1. These pipes take water from 

the house. They are -. 
2. A part of the wall is in the 

earth. It is the - of the building. 
3. I go to my house through this 

street. It is the - to my house. 
4. My brother is the owner of 

this garden. The .garden is the -
of my brother. 

5. The way into a house is 
through the -. 

6. I ,go in through tbe open -, 
and get air in through the open - . 

7. I take your book. I - not let 
you havc it. --------

Çtlgın İstanbul 

•= T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesaplar• 
1941 iKRAMiYE PLANI 

Kefidelet: 4 ~ ı MaJ'."fll, l L 

tuaı.a.. a ikincüetrin &arioleNMlıe 

~· 
1941 ikramiJeleri 

ı ade~ 2000 lirlLilk - 2000.- lira 
• • 1000 • - 3000.- • 
a • '1&0 • - 1500.- • 

( Baftarafı 5 inci sayfada) ' • 600 • _ 2000.- • 
ye giderlerdi. Bazan da Üsküdara 8 • 2fll> • _ ~ooo.- • 
geçip arabalarla Kısıklıya, Bul - u • 100 • - 8500.- • 
gurluya, Çaml;caya, Mcrdivenkö .. 80 , &O • - 4000.- • 
yüne kadar uzanırlar, yahud Bey- soo • 20 • - tooo.- • 
koza çıkıp Toknt bahçesine, Ak - 1 
babaya, Dcrt?Sekiye, Yuşa tepesine 
g iderlerdi. Böyle, şehirden uzak Bergarr a kermesinin 5 inci 
yerlere ıgidildi mi de yalnız ckeşti 1 1 
güzar .. ile kalınmazdı. Oralar - yılf da kut U anıyor 
da cenvai fezahat ve şennyiin ya.. (Baıtarafı 6 ncı sayfada) 
pıldığı• da söylenirdi. tarihl an'tikitelerinden jstifade fır-

Fa'kaıt İstanbul. ayni zamanda satını da kazandırıyor. • 
cülema ve suliıha. yatağı bir bü- Kennes eğ'l.encelerini zenginle, -
yük şehirdi. Kadınların bu serbest tiren 8 az ve hal:k türkülerini dün 
hayatı dedikoduyu çoğaltmış, nı - bitkaç kişinin inhisarı üzerinde gö
hayet, İstanbul kadısına, yeniçeri rüşorduk. Fakat bugün memleke • 
ağasına ve bostancıbaşıya emirler tin en münevver gençliği arasında 
verilerek kadmların sokak kıya - emsalsiz bir rekabetle ilerl~miş gö
fctleri tesbıt edilmiş, bir karıştan rüyoruz. Kalkan oyıınlan, aucıhk, 
büyük yakalı feraceler, üç değir .. atlı sporlar, koşular, gençler arasın 

da giireşler bir hayli j)erlemi§tir. 
miden fazla yemeniler, menedil- Seyircileri lheyecandan heyecana 
miş, bir parmaktan f!p}a şerid kul .. sürükliyen at koşuları ve cirid o .. 
lanılmıyacağı bildirilmişti. Buna yunlanna çok eb.eımmiyet verilmiş~ 
aykırı hareket eden kadınların ev- tir. Toplu zeybdc oyunları; Dağlı, 
vela yakaları kesilecek, söz dinle .. Güvende, Arpazh. Palabıyık. Dört 
mezlersc İstanbuldan sürülecek ~ lü hann'andalı gjbi isimlerde ayn 
lerdi. Ayrıca terzi Ye şcridcilere ayn bestelerin yarattığı bu kıymetli 
de şiddetli emirler verilm ' şti. Fa.. oyunları im: ve erkekler karışık 
kat bu şiddetli emirler, İstanbul oynarlar. Bilhassa Bengi oyununu 
kadınlarına pek ağır gelmişti. Ge .. eey~e?~rkc;n i~an ruhunun .. ~~eri~
len İbrahim Paşa. bu emri verir .. de ılahı bır tesır bırakır. Buyük bır 
ken kendisi ve yaranı hakkında bir vecd içinde devam eder. Asil 

k ' l ded"koduları du··şünmüş- Türk ruhunun vekarını bu oyunda 
çı arı an 1 

•• •• •• Bu k k l b l k tü. Tatıbikine gelince, imkansızlı.. goruruz.. . ~yun ço a ~ a 1 o>:-

d b ·u d N k d ko- nanır. Bır kışı tarafından ıdare edi. 
1'ını o a ı yor u. e a ın ı· B k · · b 1 ·k· 6 .. . • ır. ergama ennesının ao ıca ı ı 
lay kolay bu hurrıyet.mden vazge .. günü güzel nahiyelerinden Kınık 
çer, ne de bunu tatbık edecek a- ve Kozakta geçer. Kınık emsaline 
dam bulabili:-di. ömck olabilecek hcJar terakki et-

Nitekim. Nedimle esirci Muhsin miş bir nahiyedir. Burada mahalli 
Çelebi Sadabada giderlerken, Pat- eğlenceler yapılacaktır. 
rona Halil a~amn kapatması, İs - Kermesin son günü üç milyon _ 
tan'bulun büyük şöhretlerinden dan fazla fıshk çamile mestur Ko
AtlıaSC'9 Fatm~ hatuna açık saçık zak na,hiyesinde geçer. Kozak bir 
tuvaleti ile Kağıdhane neresinde haya.t kaynağıdır. Suları abıhavat 
rastlamıştı. misa11clir. Bu nahiye halkı kamilen 

Tarihtan sayfalar 
çavdar ekmeği yer. Çünkü buğday 
ekmeği içtikleri 9Uyun ve aldıktan 
ıtemiz havanın tesirile çarçabuk erir. 

(Ba,tarafı 2 nci sayfada) Ve buna kaza.nem \:afi gelmiyece
lardı. Sonra barut dumanı, kan ve ğini söylerler. insanları sağlam ve 
toprağın kararttığı bu acayib kel- gürhüzıdüT. Kennes eğlencelerinin 

bu güzel ve ye!'il köşedeki seyrini 
leleri başkumandan Lrtla Mustafa görmek bir zevktir. Burada milli 
Paşa.va g~ü~müşle~i. nık!\lar ve ge'be oyunları yapıh.r. 

Laveletın bundakı maksadlann- E gÜ7.el eğlencelerin sonund k -
dan biri de hiç şüphesiz muhasara m:s haftası burada kapanır. a er 
ordusunun harb kabiliyct;ni kır .. 
maktı. Lakin yaptığı harc:ket mak- e Bf'lediye istimlak müdürlüğü 
sadı teminden çık uzrıktı. Gerek Sultanahmedde fnciliçavı.r.ş cami _ 
Lala Mustafa Paşa, gerek dığer sinin etrafındaki binaları istimlak 
kuman~a•1lar ve> aı:ıkerler bıı ha- etmeğe ve caminin etrafını açmağa 
dise üzerine daha büyük bir hınç .. karar vermiştir. Bu iı:timliik için 52 
la hücuma ba~ladılar, iki tarafın bin lira avrılrnıştır. 
da büyük fedakfrrlık vr 'kahraman .. 
lık .gösterdikleri ~örüldü. karşılık. 
lı yirmi beş bin kişini •1 ölümüne 
malolan Malta muhasarası döt ay Sun'i diş takmnları Rida diş ııuyu 
sonra hiç i:>ir netice vt>rmeden so. mallliıliinde bırakılmakla mikrobla
na erdi. 

Kadircan Kofh 
rını ötdür.ür ve hem de bunlara gü
zel bir koku verir. 

-~· 

İDARUİNİ BİlH İ5 BANKASllCDA 
iKRAMiYEL:.i HESAP AyAA 

Zonguldakta 
Ereğli Kömiirleri /ş~etmesi 

Umum Müdürlüğünden: 

SADE VAGI ALINACAKTIR. 
İşçi Tabldotlarımız ihtiyacı için 180.000 kil<> erımiş sade yağı müba .. 
yaa olunacaktır. Şartname Ankarada Etibank umum müdürlüğünde. 
İstanbulda Etibabank bürosunda ve Zorıguldıı.it'ta işle tme umum mü
dürlüğünde görülebilir. Tekliflerin 16 Haziran 1941 tarihine kadar Zon· 
g\Odak İŞietme Umu.:m Müdürlüğüne verilmtş olması lıizımdır. 

Devlet Demiryolları İşletme U. M. den: 
Trakya hattı ile Mudnnya..Bur&n ve samsun _ sa.hll haUarındo.n gay· 

ri ıbüt'ün §Cbckede 1 Haziran 19~ tarihinden itıb:ıren yeni tari!elerırı 
tatbikine başlnnacağı, 

Bu tarifelere göre yolcu m Una.sebetlerlni ve yolcu trenlerini hareket zn· 
manlnrını gösterir cedvellerin istasyonların bekleme salonln-rına nsıL 
mı.ş ve .küçük ceb tarifelerinın gişelerde satılığa çıkarılmış bulunduğu sa· 
ym halka illin olunur. •41091 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kunılut ta.ribJ: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
Şubl n ajana adedi: MI 

r.iral ve ticari her nni banka muamelelllrl 

-

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiVE VERiVOtl 

Zinaı Bankasında kumbaralı ft 1bbarala ıuarruı h••N•nnda 

enas 60 lirası bulunanlara aenede 4 defa çekileoe• kur'a a. &f&tı • 
dak.i pl.A.na eöre 1kramiye dajıtılacUW'. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 n 500 " 

2,000 
" 4 " 250 " 

1,000 H 

40 " 
100 " 

4,000 H 

100 " 
50 " 5,000 

" \20 " 
40 " 

4,SO:l 
" \60 " 

20 .. 3,200' 
" Dikkat: Hesablanndaki paralu bir .sene içinde 50 liradan aşa§ı 

dQ.şmiyenlere ikramiye çılttıtı tnkditde ~ 20 fa:ı:lasüe verılecelr.tir. 
Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart., ıı Hnz.ran, ıı Eylül, 11 Birin. 

ci KA.ııun tarihlerinde çeknecektk. 


