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Glridde 
muharebe 
şiddetle 
devam 
ediyor 

Almanlar yeniden 
ağır hücumlarda 

bulundular 
f ngilizler daha müsaid 

mevzilere çekildiler 

İngiliz hava 
kuvvetlerinin 
yeni akınları 

Kahire, 28 (AJ\.) - R~smi teb
liğ: 

Giride hava yolu ile nakledilen 
Yenı kıt'alarla takvıye cdılmiş o
lan Almanlar gittikçe artan bir 
bonibauchman müzaherctile Han
Yadaki kuvvelterimzıe karşı yeni
den ağır hücıımlarda bulunmuş
lardır. 

Kıt'alanınız çok büyük bir a· 
Z.imlc muhareb<>yc devam etmekle 
beraber arJcada daha mtlsaid bir 
ln:evzi üz.erine çek lmeğe mecbur 

(Devamı 3 iincil savf ada) 

Pasif korunma 
tedblrlerı 

Vali alkı 
vazlle e 
çajırı1or 

yazı .. .... foaa : J 0201 PERŞEMBE 29 MA YlS 1941 idare illeri telefonu : 20203 F"ıatı' kuJUI 

:Amerika Cümhurreıisi Ru.zvelt 

Bazvelt 
levkalAde 

ahval 
ilin etti 
"Amerika 

ehemmiyetli 
tedbirler aldı,, 

Nutkun 
akisleri 

"Dlüstak'Bel 
harekat için 

sağlam 

bir temel .. ,, 

"Nutuk bilkuvve 
hir ilan• harb 
mahiyetindedir,, 

~,,._~_._._._..__.._..._...~.__.~-------.-.ııııı~~-------._...~.__.___.__...-ııııııı~~---~~.._..~ 

Teni vergiler 
Yeni kanun lô.gihası bugün 
Mecliste müzakere ediliyor 
Elektrik, havagazi, tntnn ve içkiler 
Kanun önümüzdeki Cumartesi veya Pazar 

gününden itibaren tatbik edilecek 
IAnkara. 21l (Hususi) - Bü. 

yük Millet Meclisi yarın fev
kalade vaziyet dolayısfle bazı 
oyengi ve resimlere zam icrası
na dair bulunar. 382 numaralı 
!kanuna ek kanun layihasını 
müzakere edecektır. Meclis 
umumi heyetinde müzakereye 
esas teşkil edecek olan layi. 
hanın Bütçe EncümenindE' al· 
dığı son şeklinde göze çarpan • 
muayyen yenilikleri ve husu. 
siyetleri de bugün bıldiriyo
rum; 

1 - Tuğla ve kiremidin 
muamele vergisi muafiyetinin 

Hüsnü Kitabcı İsmet Eke,. 

kaldırılması yurdun imarı ba
kımında:ı mahzurlu olacağı 
düşüncesile ve bu muafiyetin 

kaldırılmasından beklenen va
ridatın da takriben 150 bin lı
ra raddesinde bulunduğu göz 
önünde tut!ılarai.< munftyctin 
ipkası fa

0

yd3i.ı görülmüştür. 
2 - Valfsız ve eteksiz yel 

ve su değırmcnlerindc ta'sır 

olunan y.:ığlar da vcrg. mü. 
kcllefiyeti dahılinc alınml§tır. 
Ancak un imaline aı<i muafı
yet mahfuz tutulmuştur. 

3 - Layihada şekcrd<>n i
mal olunan madd lerin mua
mele vergisine tabi tutulma
sına dair olan hükümden fakir 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Muhtekire yer yok 
Dnnkn Mecliste bntçe mnzakereleri 

"Ekmek şeker ve diğer başlıca maddeler 
üzerinde vesika usulünü tatbik et:uniyeceğiz:,, Amerika Cümhurreisinin 

beklenen tarihi nutku 
Ruzvelt dün Lord Nafia, İktısad, Münakalat, ve Ziraat bütçeleri kabt.d edildi. 

«Mihverciler denizlere hakim Hatib/erin suallerine Vekiller cevablar verdiler 
olmazlarsa mağlubiyetleri Halifaksla görüştü \ 
muahkkaktır· Amerikanın s ·ı· d u 
tarihi denizlerin serbestisine Nevyork 2d (A.A) - Rcuter:. VI ıngra • zun• 

bağlıdır» Gazeteler bi.ıyük başlıklarla reı- k d 
_ -sicümhur Ruzvelt'in «hududsuz fev o··pr·u· em·ıryolunun 

• '> c·· kalii.de milli ahvaln içindP. bulunul-
Vaşıngton, .. 3 (Radyo) - um- d w •ıA .... · kt d r d 

ihA ugunu ' an ettıgmı yazma a ı • t f 
hurreısi Ruz.velt b~klen~n t~r. ı tar. Matbuat rei!icümhurun nutkun ara ımız an 
nutkunu V~ıt H~ll de soyI.en:ıştı;: da sarahaten görülen Hitlerizm a- • • • 

B. Rıuzveıt ezcumle. ~emıştır kı. leyhtarlığını ehemmiyetle kaydey ~ ışletılmesı 
- Bu akşamdan ıtıbaren fcv- !emektedir. Biitün gazete müt(llea -

kalade ah.val n_1c~c.ud olduğunu ıve ları Ruzvelt"iıı leh:ndedir. ,,.. ••• _. ..................................... , 
bu alwalın mılh ıktadırımızın a- Bazı gazetelere göre bu nut~k : • 
zami haddine kadar kuvvetlendir- bilkuvve bir ilnnı harb mahiyetın- : Dımetokada yapılan ko- l\lazlıar Müfid Kan.;11 Besim At:ılay, Rasih Kaplan, Abdurrahman Naci 

memiz icab ettirdiğine dair lbe- ~dir. : nupnaların ilk •alha•ı bit- Ankara 28 (Hususil _ Büyük rüıülecck ve bu münasebetle Milli 
(Dev ....... 3 unc·· u·· llayfada) (Devamı 3 üncü sayfada} ·.= ti, hattın ifletmcye arılma• ' b d M""d f V '-"l" f"b b" "hb" 1 - :ı- Millet Meclisi ugün saat on örtte u a aa e-.ı ı, ga ı ır ı ma e 

~ •ı için miiz.akerelere fehri- reis vekillerinden Re~~t Canıtezin göre, ıanlı Türk ordus~ hakkında C: Askeri va~lyet :::ı 

Tayyare, harb gemisinin 
başına bela oldu! 

~ mizde devam edilecek riyasetinde toplanarak bütçe mü - kısa bir beyanat yapacaktır. Bu su-
\. 1 zakere.ine devam etti. Bugünkü retle bütçenin nıasraf kısmının mü-

s····:l·:······•d••••••U ........ k •• :····::··d· .... •:' toplantıda Nafıa lktıııad, Müna • zakeresi tamanılanacak ve varidat 
vı ıngra - zun opru emır- aı· T " ' ' z· b "" 1 · b.. · · ·· k · ·ı .. . . .. .. . . k at, ıcaret ve ıraat utçc en utçeaının muza eresıne geçı me • 

yolu uzerındekı koprulerın tamır .. ._ k b 1 d ")d" den evvel vergi zamlarına dair 0 • 

ed·ım . b d . l T .. muza-.ere ve a u e ı ı . 
. ı esı ve u e~ıryo unu!l ur: Yarınki toplantıda miili müda • lan layihanın müzakeresi yapıla -

kıye Devlet Demtryolları Idaresı faa grupuna dahil bütçeler de gö _ caktır .• Aıkua sayfa 7 sütun 1 de) 
tarafından muvakkate!'l işletilmesi 
hakkında bir müddettenberi Di
metokada yapılmakta olan müza.. 

Lutf i. Kırdar 
Şehrimizde pasif korunma ted.. 

birlerini takviye hususundaki ç~ 
Iışmalara devam olunmaktadır. Büyük harbde Alman donanması bugünkünün 

<Arkası sayfa 
7 .üıun 5 

te> birkaç misli idi. Bun~ rağmen lngiliz donan-

~ kerelerin ilk safh:m bitmiştir. Bu 
müzakerelere hükumetimiz nanu

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Ecnebi kelimelerle 
dilimizde yapılan tabritiat 

Bugün: 
• 

Çocukları korumada 
ziyaretçi hemşire 

teşki!ah 
YAZAN 

Prof. Dr. Ihsan Hilmi 
Alan tar 

( 2 nci sayfamızda) 

Yarın: 
Değişen dünya! 

Harbler, ihtilaller 
ve buhranlar 

YAZAN 

ması denizlerde rahat rahat dolaşabiliyordu 
Son günlerin h~diseleri bize ha

va silahının yeni muharebelerde oy • 
nadığı rol hakkında daha esaslı 
dersler getirdi. Bu dersler o kadar 
mühimdir kı hattl bunlardan alı -
nan ışıkla bu hubin bundan aonıa
ki seyri hakkında ıimdiye kadar ol
duiundan daha doğru fikirler bile 
edinebiliriz. 

Hadiselere bakalım: Almanlar, 
Girid adasına karşı, genişliği y~z 
kilometre olan bir mesafeden mu
him bir askeri sıçrama hareketı 
yapmak üzere bir teşebbüse çiriş -
tiler. Bu mesafe, lstanbulla Izmil 
arasındaki uz.ıklıktan biraz fazla -
dır. Eski askeri bilgilere gö.ı.e. börte 
bir hareketin tasavvuru bile ımkanı 
yoktu; halbuki, Almanlar bunu 
hem yaptılar, hem de muvaffak oL 
dular. MuvaHakiyetlerinin sırrı, tay 
yaredir: Onunla heı_n aeker, he~ _ 
de malzeme naklettıler. Fakat, bu- . . . 
·· kli t alnız hava yoluna Yırmıncı cunn Ebabıl kuşlarından Ahmed Hamdi Başar tun na ya , Y b" . _,_ 1 d ~ d v l J münhastr blmıı olsaydı, bu hare- ırı yl.fA..ata .• ı~o .. avına ogru '-----------CLT (~ _,fa 7 litUD 4 te) au.zulu~or ., 

Bir dalgınhğın 
sebeb olduğu 
garib ~ava 

Maarif Vekaleti güzel 
san'atlar umum müdü

rü, radyo idaresi 
tarafından mahke

meye verildi 

Maar.üf Vekalet! Güzel San'at
lar Umum Müdürü Tevfik Ara
radın ıbir unutkanlığı aleyhınde 
garib bir davaya ?ebeb olmuştur. 

Umum Müdür Istnnbulda bu-

Salahiyetli münevverler ne diyorlar, 
ne gibi tedbirler tavsiye ediyorlar? 

lutrd'Uğu sırada radyo ruhsatname. 
1 

. . D H '·'· T k 113 • Yav•• ... Abııdcı'"' , ·· · · k 'Ju uttı'ı f'gcn a" r..ı 11rı ...... . . si almak muddotını bır unut ~an- · · . . . . . .. .. ·· - b lt ı 
lık t . · l"'r k u·· ç gu··n g""ir- Büyük Millet Mcclısının evvel- berı Turk kulturunu n a ıyan. 

ne ıcesı o ... a -~ ·f b" T"" k d"l" liş · • · mi ve bu yüzden hakkında taki- ki günkü celsesinde Maan ulçc.. ur ı ının ge mcsın: manı o-
t (Devama 3 üncü '*yfada) si müzakere edılirken, senelerden- (Arku& aayfa 7 autun S le) 
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Ameri ada ik ısadl 
harb nezareti 

kuru u or 
Bir habere göre Razvelt biter 
ro.llık kanananıı ilga etmiye • 

ceğini ihsas cylemiı 

Vaşington 29 (A.A) - Ameri
ka matbuatı Ruzveltin nutkunu ha 
:rareUe tahl le devam etmektedir
ler. Gazetelerd~ şu gibi cüm1elere 
tesadüf edilmektedir: cBiz harb
deyiz!,., eBirleş!k Amerika Mih -
\reri mağlt'.Pb edecektir•, cAmeri -
kalılar Büyük Britanyanm yanın
dadırlar!,. 

Londra 29 (A.A.) - Royter a -
1 nsınm Vaşingtondan bildirdiği -
ne ~re. Ruzvelt yakında iktısadi 
harb nezareti ihdas etmek niyetin
credir. 

Vae;i"8ton, 19 (A.A.) - B. 
B. C: Dün, bir matbuat konf eran-
111 esnasında Reisicünıhur Ruzvelt 
bihuaflık kanununu ilga tasavvurun 
d olmadığım ve bunun tadilini de 
duliinmediğira nçıkça ~saa ~miı
tir. 

İngilizler Giridin 
hava müdafaasını 

zayii buluyorlar 
Lorrdra 29 (A.A.) - Londrada 

öğrenildiğine göre Girid üsleri ü
zerinde devamlı hava harekatı im. 

kansızlığının sebeblerinrlen biri 

hava müdafaasmın kıfayetsizliği -
dır. Yunanistanın tahPye.,i esna -
sın-da Ciride nakledilen küçük av
cı teşekkülü geri ıılınm:ştır. Düş 

in.an bu kuvveti aded itibarile pek 
-ziyade geçmiştir. 

K eza Alınanlar Avnıpanın batı 
şimal nd ki hava kuvvetlerini his 
sedıl r derecede azaltarak oradaki 

kuvvetl~rden bir kısmını da Bal -
kanlar üzerinden Giride gönder -
mış1cdır. Bunu yapmak için Al -
m.anlar yalnız 1900 kilometre bir 
mesafe uçmuşlardır. Halbuki şi -
mali Afrikadaki imparatorluk 

kuvvctlerın~ İngiliz sevkiyatının 
yapılması çın Kap burnu üzerin
den 12,000 mil bır deniz seferi lç
zundır. 

T 

lngiliz tayyarlcri Franii~ li -
manında bir /talyan re.mi.ini 

bombaladılm 

Tunus, 29 (A.A.) - lngiliz tay 
yarelcri tarafaodıın Sfnx limanının 

bombardımanı hakkında IU malu
nıat olınnuşur: 

SEax çığındn bir İtalyan ticaret 
gemisi hıgıliz tayyarelerinin hücu-
muna uğramı~tır. Gemi bir ~danın 
civ rı.na iltic<& etmiştir. Bir ltalyan 
torpidosunu!n refakatinde \,ulunan 
cl.iicr bir gemi de hücum neticesin
de ,sakarlanmış, Sfnx limanına kaç
m:ıştır. Torpido liman dı_ında k.al-
IIU§tır. Devletler hukuk11 mucibince 
muharib bir dcvid~ meıuub bir ti. 
e:ıret gemisi a<tkatlanmı olursa ail
~ bitaraf ı;r.lana iltica edebiür. 

Bir müddet 90nra fngiliz tayyare 
leri Sfax limaııı üzerine gelernk mü 
tcad •d bombalar atmıtlar ve bu 
~alar Rab~laia adıD<lalU Franeı.z 

•aıMJrun& inbet etmiJtir. ltalyıan va 
pt.ıruna i.aa.:bet vaki olmamıştır. 

UIMtıuufl l inci s:ıyfada) 

y:ımnameyı neşred;yorum: 

Millet ve bütün vatandaşlar hiç 
bir hodgıbnuk hissine kapılmadan 
rollerinın hepsine intizar ede<>ek.. 
tir. Bunun neticesi ise muzaffe
rane bir surette yapmasına devam 
etmek olacaktır. 

Bu kuvvet ve kudretimiz.in son 
hBdrline k dar müdafaamızın ve 
milli otontemızın 'takviyesini icab 
ettirır. 

Amerika cümhurietlerinrn yek
vucud oluşu. hem hürriyet, h~m 
kendi mı.idafaaları içı>ı elzemdir. 
Amerika, hakikati olduğu gibi 
karşılıyor. Nazilerın tahakkümü, 
Hitlerin ıleriPv.s durdurulmazsa 
garb yarım kıiresı Nazi silahları
nın erişebileceği mıntaka olacak
tır. 

BirleşiJıc Amerika, bu tehlikeye 
karşı, Amerika Cümhuriyetlerlle 
anlaşmalar, en b\ivük silahlanma 
prograrru, demokrasiler~ yard1m 
gibi ehemmtyetli tedbirle\' almtt
tır. 

Birleşik Amerikanın demokrasi
lere yardım etmesinin sebebi, 
kendi emniyetlni idamp etmesı, e
min ve med~ni dünynyı kaybet
menH!'k a~usudur. 
Hitler galib gehrse. ileri süreceği 
şartları biliyoruz: Muhtelif :mem. 
leketlerde kukla hükumetlerı ku
rarak dünyayı paylaşaeak. A\'US
turyayı işgalden ve Çek<'slovakya
yı parçaladıktan sonra söyledikle
rini tekra.rlr;racaktır : 

- Artık memnun ve mutmai
niz. Bu en ~on arazi ta1ebimdir.:t 

Fakat Amerikalılar, bu söz.. 
lere inanacak kad:ıı· saf değıl-
\erdiır. Hit!er. c 0 nubi AmNika 

milletlerinm şin·dı Balkan millet -
!erine yaptığı muameleye tabi tu -
tl\cak, Birle~i1'. Amerika ile Kana
dayı boğmntİtı çalışacak ve Ame -
rikanın dini hakkı hayatı kalmıya. 
caktır. Çünkü naı.iler din tanunRZ.. 
lar. 

Cümhurreisi 
Roosevelti bir daha 
dinlenziş olduk 

y zan:. Selim Ragıp Eme9 
merıka Cümhurreisi Bay 
Roosevelt' .n harb tarihın. 

de bır donum noktası tcşkıl ede. 
cegı ıadıa uiurldn Ocak başı ko
nuşması:t .ıdı verilen nutku umu
mı bir aliı.kııyla bekleniyordu. Bu 
nutuk sôylenını§ti.r ve umumi hat. 
lan ile de malumumuz :.>lmuştur. 
İnkısarımızı mucib olmadı, dersek 
yalan olur. 

Amerika Cümhurrcisi, sözleri
ne, Amerıkada hududsuz bır ah
valı fevkalade vaz.yetı ilanına da
ir bır beyanname neşrettirdığıni 

kaydetmekle başlamıştır. Bu ted.. 
birin mahiyetı şu olacakmış: 

Birleşik Amerikanın kuvvet ve 
kl.Ddı-etinin son haddine kadar m;L 
li otoritenin ve müdafaanın tak
viyesi. 

Rei:siciimhurun böyle bir tedbir 
almayı mazur göstermek üzere ile
ı1 sürdüğli mucib sebeble• şun. 
!ardır: 

eGayesi dünya tahakkümü ol
ma:k üzere ve Naz.ileriıı kanaatleri 
neticesi olarak Avrupa harbinin 
bir dünya muharebesi haline in
kılnb etmiş olması.• 

Avrupa harbinin bir dünya har. 
bi haline gelerek garb nısıf kü. 
resi <iıenilen ve içine Birleşik A.. 
merika ve onun nüfuz mıntakala
rını alan sahava sirayet etmesi 
takdirinde Amerika Cümhurre.ısi
nin her müdafaa !tedbirini almak. 
ta haklı ve ~erbest bulunması ta. 
bii ve şüphesizdi. l<'aKat bugün İn
giltereye karşı A\'rupada harbe
den Almanyımın elindeki vesait. 
iki alemi birblr'rtden ayıran geniş 
mesafeyi aşacak ve Birleşik Arrıe. 
rikaya kar~ı bir tecavüzü değil 
kılmak hatta icrava dahi imkan 

Cesaretle hıarekeı veremiyeceK kadar mahdud ve C-

Amerika milleti, aklıselim ve cc- hemmiyetsizdir. Şu haldE'. b~ te
Nretle hareket eder11c hiçbir zaman iliş. ya bir vehm:n mevh'.idüoor; 
kendiainc böyle f4yler kabul ettiri- yahud da İng"lterey•~ kar~: yapıl
lcmez. mak istenen yardımın bugünden 

Bundan ıonrcı Ruzvclt, Alman- yanna şeklinı dcğiştirıneye matuf 
yanın elinde. Mı~ırla Süveyşin tı-h. bir ilk adım harckf't'dir. 
did altındn bulunduğundan, her . 
hangi bir .ınd.ı İııpanya ile Porte - Almanya için Bırlcşik Amerı.. 
kizin iaaal edilebileceğinden hah _ kaya karşı bugünkü şartlar içinde 

.... ve bilhassa vasıta noksrnınrian do. setmiş ve demiştir ki: 
_ Bu ıehdid, Atlanıiğİn mu - layı tfr ıtaarruz icrası imkansız 

him ıtrateJik noktlllarından biri olduğuna göre, Bay Roosevel!'in 
olan Dakaııı , Aeur ve Yeşilburun almayı faydalı bulduğu fevkalade 
adalarına k.adar uzanmaktadır. Bu tedbirleri, ikinci şıkkın tahakkuk 
hal ise timali ve cenubi Amr-rika- ett.rılmesine müteveccih olarak 
yı ıehdid der, emniyetimizi tehli. ka!bul etmek dahn. doğrudur. 
kcye düşürür. Halbuki bu fa~·azi ·e, Birleşik 

Hitlcri ve Mihveri emellerini !ıak:ı Amerika için daha başka mahıy~t-
hakkuk ettirmekten meneden te atılgan b ir politika yolun~ gı~-
şey vardır: meyi emreder ki cümhurre!sın~n 

1 - Büyük Bxitanyantn tarihi s()zlerinde buna aid bir işaret gu. 
mukavemetı. 

2 - Çinin tayanı itayret mü - ze çarpmıyor. Zira: 
dafaası. Bırleşik Amerikanın milli siya. 

Mihvcrciler denızlere hakim ol- setini izah , .. ylıyen Bay Rooscvelt 
madan Britanya:ra t11hakkiiın ede - bu !bahiste eLcümle şunlıı.n söyle
mezler, denizlere h ·kim olamazlar. mektedir: 
68 mağlubiyetleri muhakkaktır. A. cGarb nısıf küresine karşı ya
merikanın tarihi, deniz.lerin acrbes.. pılacak her hücuma muhalefet ~
lieine bağlıdıı. deceğiz. Dikta<!örlerin denizler ha-

Mİ(teak~bcn Ruızvelt, Ati ntik lkimiyetini elde etmelerine müsıa
muharObesinden bahııetmiş ve Şi .. a<ie edemeyız. İngıltereye ve de-
mal buz denızindcn Cenub buz de- t 
nlz.ine kadar uzayan geniş bir sa • mokrasilre yardım viıdiınizı tu B-

luıda cerey:an ettiğini.. nazi korsan cağız. Devriyelerimiz harb malze. 
ve tahtclbahirlerinin lngilız tcz.g~h me<;inın İngiltereye tesliminin· te
larının yapabileceklerinden üç mis. min olunmasına çalışacaklardır. 
li gemi batırdıklarını ve Amerika. Menfaatlenmizin ne z:ıman nere
nın gemi inoaat programını hızlan- de tecavüze uğradıgını, enıniyetı. 
dırarak bu tehlikeye karşı koymağa mızin gene nerede tehdid cdilrli
vc zayiatı kapatmağa calıttığını, ti ğıni biz Am~r;kalıl.ır tayin edece
amli ve cenubi Atlantikte bahriye ğız. Müsellah kuvvetlerimizi stra
devriyelerini genişlettiğini ve bu tejik mevkilere ycrleştirmekteyiz. 
husı,ııta fazla tayyare de kullandı, Bır hücumu defotmek ;çin miisel
ğını söylemiş, Amerikanın milli si- lah kuvvetkrimizj llanmakta 
yaactini şöyle tasvir etmiştir: terc<ldüd etmiyeceğiz.• 

- Hitler~ tabi bir diinya tanı • . . 
Yanı Bay H.oos<!velt'in tabıycsı, 

mıyacağı.z :\merik.ayn tahakküm et ak 
mesinc veyahud tehdid eylemesine sözlerine göre, muhakkaka Y ın 
azami azimle karşı koyacağız. Bü. bir tecavüz ibtirruılinı nazarı dık. 
yük Britanyu ve nazizme karşı mu kate alarak tamamen mü<lafaa e
kavemct eden diğer milletlere yar- sasına ;istinad edıyor. Halbuki or. 
dım edeceğiz. Kendilerine gönder- tada böyle bır tecavÜZ(' waddi ım
diğimiz mühimmatın teıılimini cm- kim bulunmaınaktadıP, bundan 
niyet altına alıyoruz. Amerika Hit. dolayı da ıbu tedbirlerin gayesı 
lerin tahakkümünde bir dünyavı ka pek anlaşılamamaktadır. Şu h~L 
bul edemez. Amerika, deınokraaL de: Ortada Amerikay:ı tevcccuh 
lcrc verdiği sözü tutacaktır. edebilecek bir tehlikenin mevcud 

Biz Amerikalılar, nerede ve ne olamayacağı sübut bulduğuna gô
zaman menfaatlerimizin teeaviize re. harbin gittikçe kız•şmak ve 
ui-radı~l veyahud emniyetimiTin kanlılaşm.ak istidadını gösteren 
tehlikeye d:.i,tüğüniı tayin edece - bugünkü seyrınde, Cümhurrcısi
ğiz. Amerika eüahlı kuvvetleri ,im nin cOcak lıaşı ll!iİsahabcsin~ » rna. 
diden stratejik mevkilerde bulunu-

kul ve insani bir telifi beyin saf. yor. Bir tecnvüzu defetmek ic;in si -
llhlı lcUYntlerimi:ıi kullanma1'ta te.. hasına intikal ettirme!n. şüphe 
reddücl etmiyec:eiiz.e yok ki milyon!arca insanın minne-

Yeni vergi er 
(&,tarafı 1 inci snyfaöa) 

halkın groasım tcşk.I ı>den tc.han 
helvası istısna edilmiş ve şeker
den mamul maddeleri imal eden 
miresseselerın küçük san"at mun
fiyetınden istifade) c devam eyle
meleri kararlaştırılmıştır. 

'f ütün ve içkiler 
4 - Tüti.ın ve içKilerden alın

makta olan müdafaa vergilerine 
yapılacak ~:am miktarları şöyle 

Le• bıt olunmuştur: 
20 ıgarayı muhtevi paketler. 

den 11 kuru~ ve daha yukarı o
lanların beher paketıne bir kuruş 
ve bu f attan a~ağı satılanların be
her paketın_ 20 para, anf ye ve 
tömbekı dahıl fabr'kalar mamu
l'ııt nfan 25 gr:ımt k paketlı>r<:le sa
tılan tütunlerde bercr pakete 60 
para, dığer b lfıll'um mamuliitın 
20 ve 25 gramlık beher paketine 
hır kuruş, içkil••rd' rakı, kanyak, 
konyak ve Jikörıerde şişe haC'ım.. 

ler 15 ve 25 sanh1'tre olanların 
b.,.her şışesıne 5 kuruş. 3j ve 50 
santil tre olanlı:ır•n beher şışesine 
8 kuruş siş.;? hacimlet"i 50 santilit
r df'n fazln olanlann beher şişe-

nt> 12 kuruş. şampanva vr- vı<ıki
nin beher c:işf'Sine 7:; kurtt!':, şa. 

rapların beh0 r litresin,. 2 kuruş. 
Elektrik, bavr.gasi 

5 - Elektrık ve havagazi istih
lak resmınm, sınai müesseselerde 
muharrık kuvvet olarak sarfolu. 
nan elektrik ve havag.ızi huiç or
mak ü-ıere, diğer sarfiya~ resmine 
yüzde 50 zam yapılması llyihaya 
encümenle.rtl~ ilave edilen bir· hü
kümle teklif olunmaktadır. Bu re. 
s'rrde yapılacak zamnun taıtbık 
mebdeinı tayin tçın aboneler 
nezdındeki baatlerin kanunun neş. 
rinden sonra on gun içinde okun
ması ve bu teshit edilen miktar. 
lardan sonra!d sarfiyatın zamıra 

tıiibi tutulması ve hususi surette 
elektrik istihsal edenler:n kanu
nun neşrinden itibaren 3 gün için
de son sarf ıyatla:·ı miktarını ,.a_ 
ridat daırel~rine bildirmeleri mak 
sadile layihava hiikümler ilave o
lunmuştur. 

lbnacat resmi 
6 - İhracattan alınacak resim 

ni~beti. Bütçl~ Encümeninde bazı 

kayıdlarln .vüzde 2 dPn yüzde üçe 
çıkarılmı~tı!". Ancak icra· Vekilleri 
Heyeti lüzum gördüğü c?ya, hay. 
van ve madrie1erin vergi nisbeti 
vaziya in ioablar na göre tenzile 
salahiyetı olacaktır. 

Asker şigaruı ucuzl1ttılıyor 
7 - Ask..?r sigarasından alın-

1 Giridde muharebe 
şiddetle e am 

ediyor 
(Ba,tarafı 1 inci aayfnd ) 

kalmışlardır. ~: ddetlı muharebe
ler devam etmektedir. 

Kahırc, 28 ( J\..A.) - Ortaşark 
İngilız hava kt:VV( tleri kuman
danlığının teblı~ı: 

Girid İngilız tayyareleri dün 
ve evvelki gece Maleme tayyare 
meydanına bırçok hücumlarda bu
lunmuşlardır. Gunauzün yerd 
bulunan birç:Jk dı.işman tayyare
lerine ağır hücumlar yapılmıştır. 
Bu tayyarelerın bır çogu tahr.b 
edilm ş ve b:r tnkımı da ag r su
rette hasara uğramışlar. Avcı t-Y
yareler"nden miık ekkil bır hı.ıvıı 
filosu adanın şımalınde 88 Jun
kers tıpınde düşman bombarclı
man tayyarelerin<' tesadüf etmi~ 
ve bunlardan üçünü iüşürmüştür. 

Londra, 28 (A.A.) - Bugün 
Londrada haber alındığımı göre 
G;ridin tayyar.~ mcvdanlarmın 
harekata devam etmelerındeki !m
kansızlık, tayyare dafi -tesısatının 
matluba muvaf::C olamamasından 
ileri gelmi~tir. Bu sebebdcn dola
yı Yunanir;tanın tahliyesi üzer·ne 
Giriıde getirilmış olan zayıf avcı 
tayyare filo!arı geri ahnm.~tır. 

Gene öğrenıldiğiııe göre Alman
lar, Balkan tarikıle Yunanıstana 

mühim mik arda tay' areler g-On
dermek suretile Avrupanın şimal 
garoisindeki hava filolarının mik
tarını oldukça eksiı+mislcrdir. 

Giridde vaziyet dddi 
Kahire, 28 < A.A.) - Kahire as. 

kNi mahfeller~ dun akşam Girid
deki vazivet hakkınrla aşağıdaki 

malumatı vermışlerdir: 
Maleme ile H:ıny,1 arasındaki 

ovada çok ş::irletli çarpışmalaı vu
kua gelmektedir. Alman kıt'aları 
Malemede yere inmeğe devam ey
lemektedir ve vaziyet ciddidir. AL 
manlar, fevkalade Rğn zayiat ver
mektedir. Fakat Aln·anlarm, he. 
deflerinc varabilırlerse kayıblara 
pek az ehemmiyet verdikleri ma
lumdur. Mesele. Almanların Gi
ride tayyarelerle n" kadar zaman 
askerler indirmeğe dev.ım ede
ceklerdir. Gelı>n kıt'alar, paraşüt. 
çü kıt'aları cle~·ı, fakat yanmış 
tayyare parçaları ile dolu Maleme 
tayyare meydanına naklive tayya
relerinden çıkan kııt'alardır. 

Nutkun akisleri 

İngiliz - Sovyet • 
münasebatı hakkın
d Edenin beyanatı 

Londra, 28 (AA.) - Avam Ka
marasında, İngiliz - Rll.3 mı.ınase
betine müteallik bır suale ynlnı~ 
B. Eden, kafi cevab verebılmışt r 

Mumaileyhe, Moskovı:ıdak.i lngı 
liz sefirı Sir Cr.pps'in ne zaman 
B. Stalın lle gön.işmı.iş olduğu ve 
Sovyetlerin Yakmşarktaki niyet 
ve tasavvurbrı hakkında tem nat 
alınmış \'eya verilrnış olduğu su 
refnde b r .)ual tevcıh e.iilmiş ıdı 

B. Ed n. Sır Cr pp'i'ı!ı So· (' 
hukumet ıl munt 7a'Tl surett" te 
mas n muh if 'iza etmış, ancak sor. 
zamanlarda B. Stıı' n il g r ı ı c
nuş ofic r...ınu so ı ·m tıı. 

ısır ıududund 
muharebeler 

Kah re, 28 (A.A.) - Tebliğ: 
Tobnıkta tı:be;dul y.>ktur. 
Adeden ii:.tun duşman kuvvet.. 

lerin;n tnzy·ki kar ısında İng !ız 
kıtaatı Helfaya geç.dını muvakka
ten terketm şlerdir. 

Bu ceph::mın saır kısımlarrn :ia 
motörlü Ingılız keşıf kolları duş.. 

manı taciz etmLk faslıv"tıne cıe
vam etmişlerdir. 

Vatanperverlerden mı.iteşekkı 
mühim kuv•vctler halı hnzırda 

Debratabordakı Italyan garnizo
nunu sarmaktad•rbr. 

Svilingrad - Uzunköprü 
demiryolunun tarafımız

dan işletilmesi . 
( Baştarafı 1 inci sayfada) 

na iştirak etmiş olan De,·Iet De.. 
miryolları Umum Mı.idür Muavın! 
Fua'dın riyaset ncieki heyN dun 
sabah hususi bır trenl.? şehr'nııze 
dönmüştür. Müzakerelerde dıgf'r 
hükumetlen t msıl eden mümes
siller de ayni trenle şehrimize gel
mişlerdir. 

Bu hattm işletmeye açılm s• 
hususundaki mı.izakerclere şehrı
mizde devnm olunacak ve alaka
dar mümessılle; bı;günden it•ba. 
ren toplantılara başlıyacaklardır 

Bu toplantılar üç gı.in kadar d 
vam edecek, müteakıben Devıe 
Dem·rvolları ,rkanı Ankaraya 
döneceklerJ ır. --------

makla olan l kumş müdafaa ver- (Brı~tnrafı 1 iııcı savfana) Bir dalgınl•gın sebeb 
gisı kaldırılınaktadr·. Sağlam bir temel 

.Bundan başka hukumet ayr•ca Nevyork Times ve Nevyoık He- OldUQU garib dava 
asker S gara:.ı fiatını l kuru~ ten- rald Tribune gazeteler; bu nutku (8a.ftarafı 1 inci ~yfada) 
zil tasavvurundadır. Bu suretle müstakbel h~cket için sağlam bir bat yapılal'nk, hadise mahkemeye 
bugün beş kuruşa satılan asker 

1 

temel addeylemekt.edirl
0
er. .. •. .. intikal etm 'stir. 

.iigarası 3 kuruşa inecektir. Ancak Ruzv~lt Jord Halıfaks la gorutl~ Asliye 6 ncı cew mahkemesin
tatbikatında bunun dığer s:gsra . yaşmgtoa 28 (A.~.) - Reı - de yapılan duruşma nt">tıcesinde. 
satışlarına muhtemel tesirini ön- sıcwnhur Ruzvclt, hugun lord Ha - mahkeme Tevfık Araradı 25 lıra 
lemek için l>ir ere günde verilecek lifakıı'la.. '!1eşh\I'. - iktısadcı J. W. para cezasına mahklım etm ştir. 
· ·k · V k "ll · Keynes ı nyaeetıcumhur sarayına 

stgara mı tarımn icra e 1 en d . ti Fakat, bu t:eza tecil edılmişt:r. 
Heyetince kabul edilecek bır ta- _a_v_et_c_tm_ış.:__r_. ____________________ _ 

l:imatname i!e tayın edilmrsi 
hakkında Iayıhaya bir hüküm ıla
ve olunmuştur. 

8 - SenPlik iradı 5 liradan faz
la olan binaların daha yüksek nis
b tte bır müdafaa vergisine ttıbi 
tutulması hakkında Btlıtçe Encii
meninde iler ve sürülen rrıutalea. 
nın hüktımet.<;e tetkik edilmesi 
ka.rarla'>:hrılmış. ve scnolik ira.dı 
60 liraya kadar olan bina sahihle
rinin bu vergi:ien munf tutulması 
hakkındaki teklif ise eklenen va
ridat temin edilemez endişesilc 
encümence kabul edilmemı~tir. 

Bu vergi lfıvihası Büyük Millet 
Meclısi tarafından kabul edildik
ten sonra de!'hal neşir ve tatbik 
edilec kıt.ir. K anunun nihavet ö
nümüzdeki Cumartesi ,qünü neşri 
veva Pazaı· ~mindcn itibaren tat
b:k•na geçıl:nesi mukarrerdir. 

tim ayyuka çıkaracak yüksek ve 
ulvi b r vesile olacaktı. Y&zımızın 
başında duyduğumuzu kaydetıı. 
ğimız inkisar b1Ihassa ı})undan doğ
muştur. Bütün bu n~ıitaleaları 
~özden geçirdikten sonra diyebili
rız ki: Cümhurreisi Roosevelt dün 
ne söylemışse bugün de ayni şey. 
leri tekrar ctmış ve bunlara sade. 
ce bir cfevkalide> I:k sıfatı ızafe 
eylemekten başka hiçbir yenilik 
ılilve eylememiştir. Halbuki ken
disinden beklenilen hiç te bu de. 
ğildi. 

5.üm &a91-t- CNU9 

Sabahtan Sabaha: 

Şöhret yolu bu değildir! 
Herkesin y pamadığını yapmnk, düşünmediğini düşür.mek eğer 

o~n ve tok bir kafnn~n mahsuli.ı ise orijimıl sayılır. Ansiklope -
dilerc adları geçen ilim ve san'at erbabı arnstnda bu kıratı ol n.. 

ları vardır. Fakat bu hareketler eğer hnm ve boş bir kafanın tu
luatı ise o da ziıppclik sayılır. !•tc son zamnnlardo edebiynt !I hıı -
mızda görijlen dört laşlı drlikanlıların üat tabakadakilcre karşı cep
he almaları bu ikinci nevidcndir. 

Birkaç yıl evvel bir mN:muıı <t Puıları devırelim l ıı diye Abdur,. 
hak Hamid' den başlıyarak edrbiyat tarihimiz'! mnl olmuş isimlere 
karJı mürtedli'-: etmişti. Daha sonra bir takım adları. sanlan meç. 
hul gençler yeniçeri bozuklarının: 

- lstemezük 1 fer} ndı ile bu günün maruf imzalarına karşı ka
zan kaldırdılar . Şimdi gene im güruhtan bir grup aynı §amala ile 
poat almek sevdasına dijştüler. Servet mi i,tiyorlar. Her ne ist&.
yorlarsa elde edebilirler. Gençlik kadar cömcıd ve şöhret ve servet 
hazinesi olduktan sonra şöhret de, servet de önlarindedir. Yalnız 
şöhrete ve servete vasıl olmak İçin onu ha~ etti:~ccıt csı-ri meydana 
getirmek şarttır. Şöhret de sen·et de bu eseri göstt>rmeklc elde c. 
dilir. Hele cdcbiyal gibi s::ın'aıların nankörı.ine bağl<ınndar için bu 
bir uzun ve çetin bir imıih:ındır. Bir imtihan ki muallimi biıtün 
bir ilim dünyası, mümeyyizi de bütün bir fikir il~midir. Bu im -
tihandan ı;eçmedikçe öhret tıl:sımı çözülmez. 

Şöhret almak içirı şöhrete hücum c•miyc gelince bu meşhur halk 
tabiri ile aya tükürmiye benzer. Adı tarihe ge;sın diye zemzem ku
ywıuna abdest bozan ıneczub ile şöhret kazanmak için meşhura 
saldıran arasında fark ancak bi: tarih mesafesinden ibnrcttir. 

Tekrar edeyim. Gençlık için vöhrct de, servet de vardır. Bunu 
elde etmenin df' bir tek ) olu vıırdır. Çalışmak, Ka:; kere ısrarl } aı.
dık. Yerlerimizi dolduracak genç arkada~la ra ihti) .acımız \ar -
dır. Ne yazık kı karşımlZd çömez olarak tevımlıı değil üstadız diye 
uknlalılda çıkıyorlar. Bir marangoz kalfası bile destere tutmak 
için birko.ç yıl çıraklık ediyor. Bu kalemin dcatere kadar da mı e

hemmiyeti yokl 
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Belediyenin bir yılda 1 

yaptırdığı inşaat ve 
sarfett~i para 

Diyarbakırda Üniversite haftası 

Mahkemelerde: 

Dün dört cinayet 
davası Ağırcezada 
karara bağlandı r ···------· ....... -·------, 

Koordinaqon he~ 
miiwJenle Beletliyc, re
~n Hd;Rrandeutberi. yap
tırJıiı infaatla bu inf'l'lla 
MD"leJil.R pcaal.11 aUl bir 

idcıt~.tilı haırl.adı 

'--················-·--··-··· .. ····· ........ .) 
Belediye geçen Haziran batın.. 

dan Mart 941 e kadar yapılan in. 
pat ve bunlara sarfedilen parala
ra aid bir itsatistik haz•rlamıştır. 

'Buna göre Florya gazinosundı. 
kl inşaata 1579, Barbaros türbesi 
duvarlarına 3684, Fıorya köşkü a
rası kaldırımlarına 1621, plaj ka
b nelerine ıs.:;oo, Vali konağı ta. 
mir ve sığınağına 3152. Süley:ma.. 
niyedıe Kervansaray sığ>nağ na 
13.838, Süleymaniye medresesi ta
mirine 1009, Taksim gazinosunun 
bazı inşaatına 41.,47, hayvan, Cer. 
rahpaşa. Zevnebkamil, Beyoğlu 
hastaneleri ve mücadele meTkez. 
lerinin tamir ve ilavelerine 72 897, 
Taksim kışlasının meydana nazır 
lusmının tanzimine 53.799, Aynalı
çeşme, Tozkoparan, Tepebaşı bah. 
çelcri civannın tanzimine 26.283, 
belediye şul>el~ri ve emlakinin ta. 
rnir"ne 7231\ Çubuklıı köskü tami
rine 5379 iira sarfedilmist!r. Bu 
inşaaıt koordinasyon heyetinin ev
velce verm."ş olduılu karara uy. 
pn olarak, müsaade alınmak su
retile yapılmıştır. 

Prof esorıer heyeti don 
rektornn riyasetinde 
Diyarbakıra gitti 

H~t H~ gcınnda hareketinden eın.~? 
l8a 9!• IXyarbakuda tıertibil gelen tedbirler alınmıştır. Bu hu. 

Jı:ar~l~•ftırılan Üniversite haftası.. 8l1Bta bilhusa Birinei Umumi Mü
na ifüra.lı: e:ieeeık profesörler he- fettifimjz Abidin ôzmen phsan 
yeti, Rektör Cemil Bilselin riya. meşgul olmaktadır. Faydalı olaca. 
Rtillde dün saat lii,15 te ıeJırimiz. jlmızı ve istifa.de ederek dönece
clen hattket etmiştir. ğiınizi umarak buradan aynlıyo-

Heıyet Haydarpaşa gannda Vali ruz.• 
ve ~lediye Reisi Lutfi Kırdar, Diyarbakır Üniversite haftası 
İstanbul Komut3nı İshak Avni 
A.kdağ, ÜniYM"Site .mensubları ve evvelce de yazdığımız gibi 1 Ha-

ziran Pazar günü Rektör Cemil 
difer zeı9'at tsrafından uğurlan. Bilselin açış nutkil':! başlıyacak ve 

r····················· ........................ , 
ithalat ve ihracat 
için yeni imkanlar 

araştırıhyor 
Almanlaınn Pari. • latan· 
bal tll"amda Joirıı po•ta 
YGJllftlllı l~f"bbiialeri mu
oallalt olduğa takdirde ı 
ticari miinaaebat tırtacak, 
lr4n transit yolanJan da 

istifade imkanları 
düfiinülüyor 

-----------
Kıskançlık yüzünden metreslerini öldüren 
iki katil 30 ar sene, diğer katil 12 ve bir 
soygunculuk neticesinde adam öldüren bir 

katil de 10 seneye mahkum edildiler 

Birinci Ağırceza mahkemesi dun maksadla, KemaÜn imzasını taklid ,on yılların dört mühim cinayet da ederek, Hacere bic m~~tub vazmıf 
Harh vaziyeti, ithalat ve ih- vasını neticelendirmiştir. Oç tanesi ve kadını randevuya davet ~tıniş 

racatı güçle~ticdiğir.den hu va- aık yüzünden. dördüncüsü soyaun- tir. Mektubu yazdt~ı ve gönderdiiİ 
ziyeti düzeltmek ıc;;in hergün ye. culuk maksadile iılenen bu katıl günün akpnıı sarhoş bir halde cY• 
ni imkanlar ;ı~a, .ınlmaktadır. vak" alarını;ı lahramanları mahke - dönmüt ve ağzını a:dmak için met. 

: Iraktaki harekat üurine Baarn mece muhtelif ağır cezalara çarp - resine : 
yolile yapılmakta olan ticari tınlmıştır. ljunlan aıraaüe )azıyo - <ı- Sen b•JgÜn Kemalden mek.-
münakalat tamamen kesilmittir. ruz: tub aldın, değil mi? ı> 
Evvelce Basradan Baf;dada ge _ Hacı İbrahim isminde yaglı bir Diye aormuştur. Hacer: 
tirilere.k depo edilmiş olan ba- adam, bir müddet evvel Çırçı rda «- Hayır. •ı cevabını verince 
zı ithalat maddele.iı.den bat - kendisini terkt:den metresi Binna - çılgına dönmü,, aralannda ıiddetli 
ka bu yolla eıya g~tirilmesine zı hıçaklıyaıak, oldürmüttü. İbra - bir kavga haşlamıştır. Kendine ha 
imkan kalmanıı~tır. Süveyt yo- him çok .1e.vdiği Binnaza muhtelif kim olamıyan Faik bu sırada bir 
!undan iae pratik bir şekilde ia- defalar tekrar kendiaine dönmesi denhire hıçağ:nı çekerek, metresine 
tifade edilip e<la.uiyeceği he • ve eski hayatlarını :hya için müra- raııgele aapl•ınl!f ve vucudunu de 
nüz malum değilJic. İhracat ve caat etmİpe d~, genç kadın bütün lik detilı: ederek, öldürmüıtür. 
itfıalatımızın_ bürün ağırlığı A·;. bu teklifleri reddetmiı ve Muatafa Mahkeme, hadisedeki tahrik .e
rupa memleketlc:rile deniz ve iaminde bir başkaaile yapmağa bat heblerini de nazara alarak, Faild 
kara yolilc ya.p·lıın ticari mü - lamııtır. Nihaye~ aabrı tükenen yaı ceza .kanununun -446 ve 59 unco 
na.d>ata ;nhiLlr elmiıtir. Uzt\k.- lı Atık, bir giin BinnazLı Muatafa - maddelerine göre 1 2 aene müddet.. 
tar.it ve Amerika ile yapılan ti- nın birlikte oturdukları eve gitmiş- le hapae mahkum etmiıtir. 
cari temasların yem bir yolla • tir. Karıııına çıkan Binnaza ayni * 
temini buausunda Laz• tetebhüa- teklifleri tekrarlamıt. kadın gene Çatalcada kendisile kaçmak ia .. 
)ere giriJilrniftir. Bu yollar ara.. reddedince bıçağını çekerek, üıtü. temiyen sevgilili Zülfiyeyi ve kı • 
aında lran transit yolundan ıs.. ne saldırmıt ve sevgilisini kanlar i.. zın imdadina ko,an hahaaı Alıyi 
tifade edilmek iınkanları nıev- çerisinde yere aermiıtir. feci tekilde öldüren Şevketin de du 
cuddur. Yalnız yolun uzunlu - A~ırceza mahkemeai suçu aabit rupnaaı birinci ağırcezada dün 'bit
ğu nakliyatın bi.. müddet uza - olan lbrahimı 30 sene müddetle a-, mi4tir. Mahkeme, nak7f'n görülen 
masını ;ntaç edecektir. Bu yol ğır hapse ve 01üebbeden imme hiz- duruşma sonunda e"l."Velce idama 
vasıta.sile bilhassa Hindi,tandan metlerinden mahrumiyete mahkum mahkWıı edilmiş olan Şevketi bu 
mühim ithal.it e~yumın celbi- etmi~ir. defa her iki cinayetinden dolayı 
nin mümkün olacağı söylen • * cem'an 30 sene a~r hapıe, müeb-
mektedir. Ortaköyde kıskançlık &aikaıılle beden amme hizmetlerinden mah. 

TOrkiyede çıkan 
gazete Ye 

mecmualar 
Matbuat Umum Müdürlüiü ha

len neşredilmekte olan gazete ve 
mecmuların bir ı;stesini hazırla
rnışt•r. Buna göre Türkivede gün
delik siyasi :>O gazete, resmi ve si
yasi .gündelik 2, gayri siyasi cün
delik 5. efindelik olmayan husuwi 
siyasi 36, resmi 22 gazete. 37 
Halkevleri, 65 remli, 47 meslek, 7 
spor, 19 çocuk ve talebe, 18 mizah 
ve salon, 31 kültür mf'Cmuası çık
maktadı:r. 

mı~~fversite Rektörü Cemil Bil- müteakıb günlerde profesör Ali 
sel h~ketind<:>n evwl kendisile Fuad Başgil, profesör Ömer Celal 
görüışen bir muharririmiz~ Diyar. Sarç, profesör Sıddık Sami Onar. 
ba1mıd11 tertib edilen Üniversite profesör Tevfik Remzi Kazancı. 
haftası hakkında fU beyanatta bu- gil, profesör Fahrettin Kerim 
lunmUfhır: Gökay, profesör Muhittin Erel, 

c- Şimdi 13.15 trenile Diyar- profesör Arif İJnıet Çetingil, pro
bakıra mütevrccihP.n hareket edL fesör Cevad Kerim İncedayı, pro. I 
yoruz. Yarını Ankarada geçire- fesör Şinasi Hakkı Erel, profe- • 
cek ve bilahare yolumuza devam sör Mükrimin Halil Ymanç ve i 
edeceğiz. Sekiz gün devam edecek profesör Naci Bengisu hukuki, iç- İ 
olan Diya~kır haftasına iştirak timai. tıbbi ve tarihi mevzularda İ 
eden 12 profesör bu şehrimizin umumi ve münakaşalı mesleki ( 
haJılcile her saJıada yakın temas.. konferanslar verecekletdir. 
larda bulunacaktır. Haziranın 7 sine kadar devam ,. 

Diğer taraftan Tuna volile metreai Haceri hıçakhyarak iıldü - rumiyete m•hkum et mittir. 
yapılan nakHyat mühim )Jj~ de- ren tütün amelesinrleıı Fnildn du - * 
Teceye viaıl olmakt ,dır. .Şima- rupnaaı da ağırcezada dün hitama Eyübün Pirinççi köyünde yanın 
li Avrupa hüktimetlerile. bil - ermiıtir. Duruı,ına neticesinde vak. daki arkada~larile birlikte ve soy. 
haaaa Skandi.nav nıe:nleketle • acun IUreti cereyanı 1öy)1: teshit e- gunculuk kaadile evine girdiği Ha
rine yapılan ihra<.ı:.Uınızın Ye dilmiştir: lili tabanca ile öldüren, Mustafa is
bu memleketlerden gelen itha _ Haceri deli gibi seven ve haya - minde bir köylüyü yaralıyan Kıpti 
]at qyumı:ı mühim bir kıamı tını onunla hirlettirmit bulunan Fa Resulün de nakzen görülen duıut
Tuna yolu vaeıtamle yapılmak.. ik. senç kadının ealü doatu Kemal- mam dün aona varmıs ve 10 aene 
tadır. Nc:hir yoluna aaveten de- le de yeniden münasebet tesis et - müddetle hap~ne karar verilmi~ -
mir yolile yapdan nakliyat da meainden §Üphelenmektt-dir. Bu tir. 

~~~~~~~~ 

İlmi, memleketin üstün kuvve- edecek olan Üniversite haftasında 
ti savan cümhuriyet hükumeti profesörler tarafından halkın her i 
Hmi yaymayı istihdaf edc:n bu te- türlü muayen~ ve konsültasyonla.. i 
şebbüsümüzü talcdid.? karşıladığı n rnecc.ani olara.ıc yapılacaktır. 
€ib" halkım' z da yakın bır alaka ÜniverSıte neşriyatındaı! bir kı
gögtermiştir. Haftam!zın 1.tniver. sım eeerler de ayrıca Diyarbakır 
site için de, Diyarbakır şehri için Halkevi kütübhane.sine hedıye e
de v~rimli olabilmesi için lizım dilecektir. 

Balkan harekatının bitmesi ü - - - ----------------------

( TiYATROLAR ) zerine çoğalmıştır. Sorı günler
de Almaıılann Parla ve latan -
bul araııında doğru fimendifeT 

lstanbul borsası 
Arnılwudköy Tunca a&nemaamda 

Bu akşam büyük ~msiJ Ankara vapuru bıgun 
Atinaya gidiyor 

Bugün Anka.ta vapuru saat -
16,30 da Galata rıhtımından hare- Malt yılbaşı mDna
ket ecrerek Pireye gidecek ve 0-

radalr;i sefaı:etimu erkinile istan- Sabetila faaliyet 
Bir çocuk tramvay 

altında kaldı 
bula dönmeği arzu eden tebaamı
zı alacaktir. 

~......:...~~-~~~ 

Eminönü HalkeTi temeilleri 
Eminönü Halkevinden: 
30-31/5 / 1941 Cuma v~ Cumar 

tem akfamları saat 21 de Evimiz 
temail ttU>etıi tarafından (Sof ok -
1es) in methur (Kral Edip) iaiınli 
; perdelik trajedw temail edile -
cektir. 

laa malıtıNb.ai Camartai- 12 ,..,.Jalri yaura, tramva
de11 itibaTen dört pn teJiyat yan öniinden lrarpya 6eçntelr. 

o. talt.ilôt m ..... elai idahn tramuayrn ahına 
~pm~alr Jiiftii 

Her iki temsile aid giri~ kartla -
nnın Evimiz büroaullda.n alınması 
rica olunur. 

~~-~~~~~ 

Aslı erlik iş lerl: 

Yeni mali yılbaşının yaklaşma
sı :mürıasebetile şehrimizdeki bü
tün resmi daireler:, ellerinde mev. 
cud 940 mali yılına aid işleri çı. 

karmak ve hesabları kapatmak 
hususunda hummalı bir faaliyet 
g&termek tedilre('. 

İcra .muhasebesi 940 mali sene. 
sinin bitmesi ve umuml hesabatın 
941 senesine devrı dol.yıs;ıe 31 
Mayıs Cumartesi ve 2 Haziran 

312-332 ve 337 doğumlulara Pazarteei, 3 Haziran Salı. 4 Hnzi. 
B Jt!det Aweriik Şalaeıjeden: ran Çarşambıı günleri tahsilat ve 
1 - 1337 doğumlulardan tim - tediyat muam~leri yapmayacaktır. 

diye kııdar iik yoklamalarını yap - ~lediye şubeleri yeni mali yı. 
tınnam~ olanla 31 'l - 312 ihtiyat la aid levazım ihtiyaçlannı bi~r 
erlerden 941 yoklamaama ıelme- liste halindP. hazırlıyarak Leva. 
mit olanlann Haziran 9-41 aoRuna 
keclar Cumarteai eününden maada zım MüdürlüğifoP bild:rme~e baş. 
hergün tubeye müntcaat etmeleri. lamışlardır. Beledivn Daimi Erıcü-

2 M 
_L• "h L d L meni dün Vali ve Belediye Reisi 

- e:ıt&ur tan e 5a ar yos; - • . d · · d 
la l · la la h kL d Dr. Lutf ı Kır arm rıyasetm e maya ıre memlf o n r a s;ın a • _ . 
1111. •yılı A.. kanununun hüküm • ıtoplanar:-k 940 malı y~h b~tçesın
lerine göre para cezaaıu çarptınla de tahsı.sat ayrılrnlf ış-lerı el<M:n 
caklirı ilin olunuı. ?Jkarmıştır. 

Dün Beyazı<lda bir çocuğun a
ğır Slll'ette yaralanmasile :letice
lenen bir tramvay kazası olmuştur. 

Kocamustafapaşada, Arabacı 
Beyazıd mahallesinde 24 numaralı 
ev<le oturan Hamdi adında bir za.. 
tın 12 yaşlarındaki oğlu Muhittin 
Erol. dün Beyuıddan bindiği 

tramvayla, Yeniçeri caddesinden 
geçerken, b irden.bire atlam1~ ve 
karşı kaldırıma d<>ğru koşmak is.. 
temişt:r. 

Bu maksadla caddenin ortasına 
gelen Muhi(tin, aksı istikametten 
süratle gelmekte olan vatman 
Haydann idaresindeki 113 numa
ralı Harbiye - Fatih tramvayının 
sadmesine uğr:unıştır. 

Kazazede ÇO"Uk, ifade veremi
yecek bir halde Cerrahpaşa hasta
nesine kaldırılmış, vatman yaka. 
lanarak hakkında takibata başları.. 
mıştır. 

Pazar Ola Hasan Bev Diyor ki : 

- Hasan Bey b;r ru
hiyatçı yazdığı makale-
et.! ••• • .... 

.•. Harbin insan bin.. 
yeler;ndP. yaptığı tesir
leri anlatarak ..• 

. . . Bu harbden sonra, 
Avrupadaki erkeklerin 
likayıd ve havai ola
caklarını isbat e-tm~ye 
çalış· yor. 

Hasan Bey - Doğru
dur... Bugünden jıleri 

güçleri tayyare ile gez
mek veya parqütle in
mek ... 

28/ 5/ lMl 1.4,.'1iııf - kapaoış fiatları 

AIWI 
Londra 1 l!tlırUn 
New.Yort 100 Dol&r 

postalan tesisi ftakkındaki tqeh
hüaleri de muvaffak olduiu tak • 
dirde ticari münakalitımızın hu 
sahaya kadar teın<licli mümkün 
cörülmektedir. Demir yolundan 
istifade imltinlan çoğaldıiı 
takdirde F ranaa ve halyaya ya
pılacak ihracatın çoğalacağı 
zannedilmektedir. i Cenenı JOO ~- rr. 

: Atilla 100 I>rahml 

ft bpanı~ 

524 
130.-
30.~025 

'-•••••••••··---·-· ..... ·-···------·_; Madrid 100 PeçeLa 
0.9975 

12.9375 
31.1375 
30.745 
213.95 

Harbiyedeki otomobil 
kazasında ölenlerin 
sayısı 3 ü buldu 

Geçenlerde Harbiyede vukua 
.gelen ve iki akademr talebesinin 
feci eşkilde ölmesile neticelenen 

Yokoh&Dıa100 Yen 
Stotholm 100 1s~ 1'r. 
Altın 

:.M lyar ki.ilçe altın 

İkramiyeli -,(. 5 1998 

334 

19.10 

otomobil faciası sırasında ağır ya-

ralanan Kimya Enstitüsü tale'De. t ft A D Y O 1 
sinden İhsan da dün Gureba has.. 1.. ------------'
tanesinde ölmüştür. 

Böylece hadise kurbanlarının 
sayısı iit;e ç1kınıftır. 

PEKŞEllBB lt.s.ıNl 

•uo ~ &YMı. ·ua Hafı! parça _ 
ıar (Pl.), 'Uö AJant WW>eclcrı, a.oo 
Baftf mbik (.Pl.J, 8.30 - &.~ BYiD 

Dünkü ihracat faaliyeti uati. 
Dünkü i1uacatımız 960.000 li - 1~.30 Salt a.ya.rı, 12.38 S.ıfif tarla· 

radır. Muhtelif m•eketlere bir. lar; 12.45 Ajana haberJerı, 11.00 Kan. 
çok ~tidli mal ihraç edilrniftir. lh. tık mnzit (Pli, 13.1~ Hafit p.rkılar, 
raç edilen maddeler aruında Al- 13.30 _ H.00 K&n§lk m~ (Pi). 

manyaya tiftik, tütün, Romanyaya ılilo Saat &Jarı, ıa.03 Fa.;:J heyeU, 
tuzlu balık, suaam, iç fındık, Çek • 18.JO Ziraat t.abimi Ye Topru Mab
yaya kuru yemiı; rmlandiyaya tü - aulleri B>nıuı. l&.tO Radyo caz or -
tün; Maca.tan ve lsviçreye küa - kellt.nılll, 19.00 KonUtırDA, J.US Radyo 
pe; fındık içı Ye İnciltereye tiftik ca.ı orkeatnaı, 18.30 SaaL ayan. ve 
bulunmaktadır. Ajana haberleri, 19.45 Kon~, 20.00 
~------------ Dönya fU'kıla.n. ~.15 .R.ıdyo guf'te_ 
( Küçük Haberler ) 81, •.45 Ankara HalJcmnden nakı';n 
~----------~ t.emsil, 21.50 Saat iyan, Att.n.s ha_ 

e Belediye Reia muavini Lutfi 
Ahoy. dün Fatih, Üaküdar, Bqik-

berleri, boraa, 22.05 Konuşma, 22 15 
.Madame Butterf!Ja t.emlıiL&ıJh1 ık.inci 
ve tM;ilncü perdeleri, 

AK N 111.. 
Facia 3 perde 

Yazan: VEDAD ORFI 
(Temsile eski Da.rül-bedayi, İstanbul 
Opereti ve Halk tiyatrosu aan'atki.r -

la.rmdan müteşekkil bir grup 
iftirak edecektir) 

Prop"amda Dede efendiden, ıtanburl 

Ali efendiden, Şükrü atadan, İbra • 
hlnı atadan ıve Şevki beyden eserler 

mevcuddur. 

Saad illa lloaıerl 
5 Haraan Perşembe akşamı 

Taksim .sinemasında 

CEMAL SAHiR 
Yaz temsillerine başlıyor 

İSTANBULUN yenı harlk9sı 
i.tanbulun methur 7 t.epesiru 

büyü'k ve küçük; Çamlıca tepele
lrlni Marmara ve AdiLları ayakla. 

nnıan altına. seren 

BEYAZITTA 
MARMARA SinemaaıDl:ı 

taraçalarında J.a•anoumn 
misilsiz ve muhteşem HAV A1 
MARMARA 
GAZiNOSU 

a-:ılnuıttır. 
Halil tahve: bur.lu bira, erwa: 
nefti dondunnala.r; aolat büfe; 

alalarta Ye al&franı.t. aervi.'i 

~ Geceleri il de bıcllAZ aç:ıt .. tqtaki fınnlard.a teftİf ve kontrol

lar yapmıttır. Bu teftitleı- aonunda ~--•••••••••••••••••••••••llllllıııı 
ekmeklerin çeııııi ve vezin ~ın-
dan iyi olduiunu. bamınklrlann bil 
ha.- yeni veznin kabulünden 90n
ra daha i.Ji ebuek çıkardıklan an
lqılmqtır. 

e Şehircilik mütehueıaa M. 
Proet, dün Vaii ve Belecliye Reilile 
birlikte ~leciiye daimi encümenine 
geleJ"elt önümüzdeki yıla aid nbJm 

BuctKı maıinelerden itibaren: ... 

iPEK Sinemasında 
2 film birden ... 

1 - B AHBAP ÇAVUŞLAR SiRKTE 
(Ttlrtçe 16slt1) 

2 MOTO 
planların a"- hadan hakkında iza. ~---ut 'ftmlİflİr. 

-M6sv6 
CANAVAR ADAM--~ 
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BikA:ge 
1 Darbhanedeki pul 1 

suiistimali tahkikatı 
10.000 lUalık auii.timal yap
tıkları iddia olunan iki me

murun mülklerine haciz 
vazıedüdi 

Tetkikler 
(Battarafı 2 nci sayfada) 

cek kadar (60-90 derece) başaşağı 
diker ve yıldırım süratile yere 
doğru sevkeder. Tayyare ne kadar 
fazla başaşağı ve dikine olursa, 

arasına girecekmiş gibı tazyik e· 
dildiğini his.seder. (Şekil 2). 

Sözsüz facialar Bir müddettenberi maliye mü.. 
fettişlerince tetkik edilm<.'kte o~an 

yerle olan zavij·esi de o kadar bü
yür. Bu büyüyü~ün son haddi, 90 
derecedir. Bu vaziyette tayyare, 
yere tamamen amud bir haldedır. 
(Şekil 1 de olduğu gibi.) 

Amerikanın tanınmış pike pi • 
!otlarından Cirnmi Kollinz ("') bir 
tecrübe uçuşu esnasın.da, tay~a -
resinin pikeden çıkış an·ındaki ih
tisasını şöyle anlatıyor: 

c4600. metre)c kadar yüksel _ 
dim. Ondan sonra tayyaremi pi _ 
keye sevkederek, saatte 300 mil 
bir sikaıtle yere ®ğru inmeğe 
başladım. Soma man;\ elayı keıı -
dime doğru çekerek AkseleromeL 
royu gözlerimle takib etmeğe baş.. 
ladım. 

Yanzan: Alberl Acrement Çeviren: Halid Fahri Ozansoy 
Darbhanedelti pul suiistimali tah
ki•katı ikmal edilmi-ı, evrak müd
deiumumiliğe tevdi kılınmıştır. 

Pike vaziyetinde uçan bir tay
yarenin sürati, cazibe kanunu ne
ticesindıe, fevkalade ar.tar. Çünkü 
bu vaziyette ohn bır tayyarenin 
hava ile olan temas sathı fevkaıa. 
de azaldığından cazibe kanunu, 
daha kuvvetl~ tesirini gösterir. 
Pike tayyarelerin b.tşaşağı uçuş. 

larmdıaki bu sürat, hava muka -

Kendilerinin.ki kadar ~kin bir 
~va yoktu. Oturdukları apartı -
?nanda, eşyaların konulu~ tarzın .. 
dan, bibloların dalına mükemmel 
sıralan.şından. hayatlar..nın ne 
ln.uniazam geçtiği anlaşılıyordu. 

Yirmi yıldan fazladır ki evliy • 
di'ler ve mes'ud görünüyorlardı. 
li'akat pek parlak surettte değili 
Gürültüye karşı, ik.insinde de, seY. 

ki tabii ile bir dehşet hissi vardı. 
liem ciddi olarak! 

~aşka şekilde bir garaza inkı -
lab etmeden, bırbiderine, müfte
l"ek bir hayatta zaruri olan müsaa
delerde bulunuyorlard!. Biribirle
l'ine danıştıkları zama!l, :iaima il
füatlı davranırlard1. Münakaşala
l'ında da sesleri hep ayni sesti. 

Hakikatte, her ikisi de çok çe-
kin.gendi. kadının ismi Hortenisa Balexka 

O, lbir romanc;ydı. Maamafih idi. Güzeldi, mlK'eraperest bir ka
mını, Lucien Rieheı, hjç bir suret- dı..n olarak kendine emindi, roman_ 
le orta bir şöhretin üstüne çıkma- cıyı teeirr altında bırakıyordu. O 
llnştı. Fakat bu, ona kifi geliyor- da, bu kadının yanında, böyle bir 
du. Eserlerinin büyük miktarda hayat arkad9.şmdan yardım gör -
t~'ı şerefile beraber servete sa- seydi ltim bilir mesleğinde ne ka.. 
hih olması için ıoalonlara devam cr.r ilerliyeceğini hesaıblıyordu. 
etmesi, merasimlerde kendisini 
~termesi lazım.eh; fakat bundan :Hakikaten pek ~~kingen olduğu 
daima imtina etmişti. Doıgları: için, kadın onu istediğ. g.iobi sevke
c- Pek fazla tevazu ı • diyorlardı. diyordu. Bir gün kendisinden, ho
llakikatte ise, bu, cesaret nok _ şuna -giden bir rr..ücevheri ister gL 
&anlığından ileri geliyordu. bi evlenmelerini taleb etti. Fakat 

daha evvel onun karısmde.n boşan 
Eve döndüğü zaman, 'karısını 

alnından öpüyor ve ona asla de _ ması lazımdı. Pöh~ Her halde bu, 
ğişmiyen bir cümle söylüyo:-du: pek kolay bir ~ olmalıydı. Tam 

- Umanm ki !bensiz çok fazlR tamına yirmi yıl evlilikten sonra, 
karısı her halde onu artık sevmL 

canın sı.kıl mamıştır, ~ilim? •. • 
·Bu söze karş1 daima ayni ceva- yOl'dıu.. Histe.o ziyade ıtiyadla bir-

ba mazhar oluyordu: likte yaşıyorlardı. Ayrılık keder-
e- Hayır. Bir apartımanda o siz vukua gelebilirdi. 

kadar yapacak iş var kr... Maa- ıHortensia Balexka, sıcak bir 
ına.tm gene geldiğine memnu • sesle kolayca bilim bir tonla söy. 
rıurn. ... • lüyordu. En sonunda Lucien Ric-

Esasen Madam Riche;-: kocası _ hez'i tama.mile ikna etti. Maama.. 
nın eserlerine iştirak ediyordu, fa_ fih o, eve dönüncP., gene k.al'ısını 
kat çok mahrem bir surette. Onun alnından öptü v~ ona ayni sözü 

her hafta Gra-:ıd Journald'da neşret söyledi: 
tiği hikayele:::-i makineyle yRzmak - Umar1m ki bensiz çok fazla 
vazifesi kendisine düşüyordu. Bun canın sıkılmamı~t1r sevgilim? 
lan istinsah ediyor, zarflara koyu. - Hayır. ~ir apa~ırnanda o k~
Yor ve yolluyordu; kend'isini yazı dar yapaıc.~ ış var kı ... Maamafıh 
ortağı sayması için bu mütevazi iş gene ıgeldiğıne memnunum ... 
ona kafi gelmekteydi. j Gece otururlarken. pro1esini 

Ne yazık ki, kadıncağız, kendL hakikate isal edecek çareyi aradı. 
sini tehdid eden faciadan şüphe- Hi~ şüphesiz, kend;si için hır hır -
lentnekten uzaktı. sız gibi kaçmak mevzuubahs de. 

Nasıl olur da, Lucien Richez gi- ğildıi. Victh.nımn müsterih olması 
bi elH y~da bri adam, henüz pek için, ocağının, saadetinin, aşk yıp
az tanıdığı, kocasından ayrılıruş randığından, artık bir kelimeden 
bir kadı.nın aşkına kapılır, başı başka ibir şey olmadığına inanmak 
döner. muhakemesini kaybeder - ihtiyaeın~ydı. Bu bedahaıt bir 
di? Maamafih bu hAdıı;e vukua kere anlaşılınca, ayrılış ~eburl 
geldi. j olacaktı. 

Kocasından ayrılmış olan bu Evet. öyle amma, nasıl olur da 
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Nedimle Muhsin Çelebi, sadra-

zam İbrahim Paşayı, pek nadir 
görülen ıbir halinde, fevkalade si
tıir leruni.ş buldular. 

Haklarında takibat yapılmakta 
olan memur ve müstahdemlerden 
ikisinin, suiistimalin vukubulduğu 
sıralarda birer mülk aldıkları tes
bit edıildiğindea, hazinenin huku
kunu temın maksadile bu gayri 
menkullere haciz vazedilmiştir. 

Öğrendiğimize göre, miktan 10 
bin rrayı tecavüz eden bu suiisti
mal, muhtelif tarihlerde ve kıy~ 
metli damga pullan üzerinde ya.. 
pılm ştır. 

Pul yapılacak kıyreetH kağıd
ları muhafaza eden memurla üç 
müstahdem haklarında yapılmak
ta olan tahkikat bugünlerde sor
gu nakiml:iğine intikal edecektir. 

vemetinin, tayyarenin ağırhğile 

bir müvazenet tesisine kadar de
vam eder. 

Amerika pilotlarının yaptıklaıı 
tecrUbelere nazaran, rtayyarenin 
sağlamlığına bağlı olarak pike u
çuşu yapan b;r tayyarenin saatte 
800-900 kilometrelik bir sürat kes_ 
bettiği v~idir. 

cTayyarern keskin bir <lönüşJe 

iki çekingen, aralarında, açık bir kik etti. Hi:kayeyi mak:!neyle ha
izahta ıl>ulunabilirlerdi? kikaten o yaı:rruş, dikkatle tekrar 

Pike bombardıman tayyareleri
nin azami süratltjtini tecrübe için 
yaptıklan pike uçuşlar, birçok de
falar •büyük facialarla neticelen
mişt;r. Bunların sebeblerini sıra -
sile izah edeceğiz!. 

pikeden çıkmağa başladı. Aksele
rornetro (ağ!rlık kuvvetinin artışı
nı ölçen alet) şidde• le harekete 
geçti. Görünmiyen kuıkunç bir 
kuvvet (kuvvei anilmerkez:ye) 
başımı müthiş surette Yukarıdan 
tazyik ediyor, başım, fıdcta ikı o~ 
muzumun arasına gömülecekmiş 
gibi oluyordu. Kendimi, müthiş 
bir ağırlık taraimdan, oturdu~ıum 
sandalyeye. yukarıdan :aşağıya 
doğru bastırılıyordum. Bu tazyik 
altında belkemiğim nerede ise kı
rılacaktı. Ben canımın acısından 
inliyordum. Başrmdaki kan gözle. 
rime hücum etmiş, gözlerim etrafı 
karanlık görmeğe başlamışlardı. 
Ben, ~ittikçe koyulaşan bir duman 
ve sis tabaitası arasından Aksele
rometroya b'lkıyordum. Aletin, 
5,5 rakamını (yani ağırhğın beş 
buçuk misli aı·ttığmı) gösterdiğini 
hayal meyal farkediyordum. 

Lucien Richez'in romancı oldu. 
ğu hatırlanırsa, bu vaziyete karşı, 
onun, muhayyilesinde yeni bir u
sul araştırmasını mazur görmek 
lazım gelir. 

Karısına karŞl. vaziyetlerini teş 
hir için bir hikaye yazdı ve bu hi
kayede muhayyel şahıslara atfe _ 
derek. bütün kend~lerinin macera
sını anlattı. Esasen daha ıyi anla. 
şılsın diye bazı mahrem tafsilat 
kaydtına da dikkat ettı. Ba sure-tle 
hikayenin rnan::ı ve delaleti hak
kında Madam Richez'in hiç şüp -
hesi kalmıyacaktı. Hikayenin so _ 
nurda karı kocayı birbirinden a-
yırıyor ve bilhassa kadmm, sev _ 
gisi olmadığı için, göz yaşlan dök
~den gittiğini ve cenuba çekile
rek, orada, kafi iradile, ailesi y;_ 
n n~ mes'ud günler geçireceğjni 
tasrih ediyordu. 

Yazı makirıes'fo istinsah etme
si için bu metni Madam Richez' e 
verirken teessür duymadı <lEğH. 

Fakat Horte:.ısi.ı Balexka memnun 
kalacaktı. Yaptığı işi bir an evvel 
ona anlatmağa can atıyordu. 

Eve dönüşünde, karısının ken
dıisini nasıl karşılıyacağım düşün
mekıteydi. 

• Tereddüdlü bir sesle: 
- Umarım ki bensiz çok fazla 

canın sıkılmamıştır, sevgilim? ... 
Dedi. 

okumuş ve Grand Journai.'a yolla
mıştı. 

Ni-çin susuyordu? Dilıizliği an
laşılmaz şeydi. Hiç şüphesiz o da 
çekingendi. Fakat şimdi vaziyet 
haşin hakikatile ortaya konulmuş 
ve artık sadece, hiç faciaya kaç : 
maksız'n, lll-cseleyı halletrr.ek k:.ıl
rnış olduğundan, •bunu konuşabi _ 
lirler sanıyordu. İşin güç tarafı 
meseleye girişmekti. İşte o da ol
muştu! 

Hikaye neşrolununca, Lucien 
Richez, bekled'iği izahı elde etti. 
Kansı hikayenin sonunu değiştir
mişti. Karı koca gene ayrılıyorlar
dı, çünkü koca öyle istiyordu, fa
kat. yirmi yll izdivaçtan sonra da, 
sevgisini, belki iyi nnlatamamakla 
beraber gene eskisi gibi tertemiz 
muhafaza etmiş oian kadın kede. 
rin<l~n ölüyordu. 

Bu, bir cevabdı! 
Lucien Richcz bunu anladı, da

ha o gün, meçhul kad'ınla alakası
nı kesti. Fakat nasıl karısı, arizi O

larak, bu nikayes'ni yazmakta ken 
disine yardım ettiğine dair bir 
imada bulunmadıysa, kendisi de, 
yeni neticesini okuduğunu ona as
la itiraf etmedi. İşte böyle sözsüz 
facialar vard:r. 

Yalnız, eve dfjndüğü zaman, 
her vak:tten biraz daha tatlı bir 
sesle: 

- Umarım kı bensiz çok fazla 

Pike uçuşlarını her pilot idare 
edemez. Bunun için hususi bir 
bünye ve hususi bir kahiliy~t la _ 
zım:iıır. Pike uçuşla:- esnasında, u
ç~ yolunun ilk yarısında, veyahud 
üçte ikisinde, tayyarenin pilotu ve 
mürettebatı fevkalade ağır anlar 
geçirir. Pilot, gorunmiyen bir 
kuvvet tarafından, oturduğu yer
den yukan doğru çekiliyorm~ 

gibi olur. Bu kafı gelmiyormuş gi
bi, hava tazyikinin şiddetle artı -
şmdtan dolayı, pilot, kulakhrrında 
müthiş 'bir ağn hissetmeğe başlar. 

Fakat bütün bunların içinde en 
tehlikeli anı, ıtayyarenin pikeden 
çıkış anı, yani tekrar do~rulmağa 
başlaması anıdır. Bu vaziyette bir 
kaç saniye ıçin tayyarenin sukut 
sürati tamamen durur. Ve atalet 
hali dolayısilc gerek tayyarenin 
içinde \bulunan müretteıbat, gerek
se tayyarenin makme aksamı müt
hiş ıbir ağırlık kesbederler. Tayya
renin bu vaziyet;nde, .tayyare pi
lotu müthiş buhranlar geçirir. Çok 
defa şuurunu bile kaybettiği va
kidir. Buna ancak, iyi antrenman 
görm'..iş pilotlar tahammül edebi -
lirler. 

cManivelayı tekrar serbest bı -
rakıtım. Bu esnada yegane görebil
diğim şey akselerometrnnun geri
sin geriye hareket ettiğiıdir. Göz. 
ler;m hiç bir şey görmüyor, başım 
müthiş surette dönüyordu. Top
rağın bulunması lazım gelen isti
kamete baktım. İlk önce hiç bir 
şey göremedim. Fakat çok geçme
den, sabıi sislPr: arasından çıkı -
yormuş gibi, toprak görünmeğe 
başladı. Biraz sonra ortalığı nor
mal görmeğe başlad1m. Artık tay
yarem toprağa müvazi olarak uçu~ 
yordu Fakat baş:m ateş gibi yanı
yor. kalb:m, tasavvur edi1em:ye -
cek kadar süratle çarpıyo-:-du .• 

Pike tayyarelerin, pikeden çı -
kışları esnasında pilotların kalb 
sektesinden öldükleri, şuurlarını 
kayibettikleri de vakidir. 

Ve öteki, 
vab verdi: 

mutad sükt.netle ce- canın sıkılmamıştır, sevgilim? 

Pike uçuşundakı bir tayyarenin 
içinde bulutıanlar şu üç haletı ru
hiye ile karşılaşırlar: 1) Tayyare 
kendijni pikeye bırakt1ğ1 zaman pL 
lot ve mürettebat, tamamen ağır. 
lıklarını kaybeder giıbi olurlar, ha. 
fiflerler. 2) Tayyare, pike vaziye
tinde alçaldıkça, pilot, adeta tay
yarenin içinden dışarıya oğru çe
kiliyormuş gı."bi olur. 3) Tayyare 
pikeden kurtulduğu zaman pilotun 
ağırlığı bir:Caç misli artar. O za -
man pilot, ba.~ınm adeta omuzları 

Yukarıda da söylediğimiz g:bi 
tayyareler için en büyük tehlike, 
pikeden çıkış anıdır. Çünkü bu es
nada, tayyarenin içindeki rnaltine, 
motör aksa?lli ve hamule, birkaç 
misli ağırlaşır. İşte tayyare sağ -
lam olarak yapılmışsa, pikeden çı
kış anında, en hafif tabirile ciağı
lıverir. Yani, kanad1arı bir tarafa, 
gövdesi bir tarafa ayrılır ... 

Pike bombardıman tayyarele -
rinin en fazla ve en sık karşılaş -
tıkları tehlike, işte b11dur. 

- Hayır. Bir apartımanda o 
kadar yapacak i ş var ki. .. Maama 
fih gene geldiğine memnunum ..• 

Yoksa anlamam·ş mıydı? Lu -
cien, hikayenin ıstinsah?nı onun 
ertesi .güne bıraktığını sandı, ta'h-

\ 

Diye sordu. 
Kansı, ona kollarını uzatarak: 
- Hayır. Bir apartımanda oka. 

dar yapacak iş var ki... Maamafih 
gene geldiğine memnunum •.• 

Diye ceva'b vcrdli. 
Halid Fa1ıri Ozansoy 

lgan .İstanbul 
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(.11-rkası var) 

(•) c. Kollinz bir tecrübe pikıtu 

olduğu için VM:ifesi icabı birçok pılre 

uç~arı yapmıştır. 

Boynunu büküp ctaş ve veba ve 
yangın bizim içindir!. diyordu. 

Bu, İbrahim Paşanın can düş
manları tarafından, halkı heyeca
na verecek şekllde uydurulm~ 

yüzlerce masal<l!m biri jdi. Bu kor
kunç dedikoduları önlemek içjn, 
kalyonou neferleri arasında 
bir uyıgunsuz adam bulına'k. 

Bütün tahsili basit bir okuma 
yazma öğrenmiş olmaktan ibaret 
bulunan, cahil, ayyaş, ~hvetpe -
rest, alık, bunların neticesi olarak 
da son derece zalim ve gaddar er 
lan üçüncii Ahmed, bu zeki sad. 
razamın elinde bir oyuncak gibiy
di. İbrahim Paşanın kıymetleri, 
ilme, edebiyata, s:ın'ata karşı gös
ter~ği alaka ve hürmet, cömerd
liği, padişahın hakiki hüviyetini 
halkın gözünden gizliyen nakışlı 
ve yaldızlı bir perde olmuştu. 

İhtilal tohumları ekilirken 

yahud, zindandan bir hırsız, katil 
çıkarıp kalyoncu kılığına sokmak, 
Deli Bek5r. bulundu diye çalyaka 
götürüp Üsküdarda iskele başında 
asmak lazımdı. Bu ise, İbrahim 
Paşa ile yaranının işi değildi. 

cÜstmnüze .taş yağar!. tehcfüii 

Halkın umumi fikirleri, civa gi. 
bi oynaktır. Onu bir nokta uzun 
zaman tutabilmek, bir prensi;b sa
hibinin kuvvetli iradesile müm -
kündür. Halbuki. bütün zeka ve 
iyi niyetleri.ne rağmen, İbrahim 
Paşa, kozmopol:t bir şark sarayı 
ter'biyesi görmüş bir vezirdi. Ke~ 
disini coşkun bir zevk ve safa se
line kaptırm;.ştı. Ne prensib sahi
biydi, ne de ciddi tehlikeler kar
Ş16ında metanı:-tle duracak b'r ira. 
desi varrlıı. İbra'him Paşanm kera.. 
metine inanan safdiller vardı, İb
rahim Paşayı kelimenin en sarn;mi 
manasile samimi sevenler vardı; 
İbrahim Paşama etrafını riyakar 
dalkavuklardan, kalleş taraftar -
]ardan mürekkeb bir kalababk çe
virm'i'Şti, İbrahim Paşayı tenkid e
den ve kıymetlerini tebarüz etti
ren, sadrazamı zaman zaman ikazı 
bir vazife bilen dostlar vardı, İb-

rllhi.ın Patayı çıekemiyenler, İbra. 
him Papdan nefre<: e<k!nler, İbra
hIDı Paşanın felaketini ve mahvı
nı diliyenler, bekliyenler vardı. 
Bu sonuncular, bir mahalleyi su 
bassa, bir yerde yangın çıksa, şe
hirde bir salgın olsa, yegane m('s'
ul İbrahim Payayı ıjörüyorlardı. 
Şüphesiz ki bu gibi afetlere kacşı 
hazırlanmak bir vezirin vazifele
rindendi. Fakat bunlar, bu afet
leri, dlefihane hayatını rezalet de
receırine kadar çıkaran vezire kar_ 
şı gazabı ilahin!n bir tecellisb 
şHlinoo görüyorlardı. 

O gün yaranma bir veda ziya
feti vermek için Sid'abada gelmiş 
olan sadrazama bir şikayetname 
sunulmuştu. İhtiyar veziri, gayet 
kötü bir hatla, kargacık burgacık, 
Beta kUfi ve ş~ri hatların me -
Jezi ile yazılmış olan bu şikiyet -
nam.enin dü:ıgün .üadeli ürküt -
mü-ştü: cDevletlu vezir. Padişahı-

mız avucun içinde, ağzr var, dili ı binden ziyade paha ile istekli var
yoktur. Lale ve mahbub ve çira- dır ıeliye alırlar. Leh ve Buğdan eL 
ğan ve helva ile o şahini avlamJŞ çiliklerine vesair maldar kefereye 
devlet sürersin. Amma ki olan şe- ·götürüp bir gece, iki gece 
naatleri görmezsin. Ciğer köşe kU- tasarruıf ettirip karşılığında 
zulanınız, nevhat yiğitler!miz fa- birkaç şey alıp beğenmedi. 
saika ve fecere şerrinden emin ol- ler diye cariyeyi sahfüine ge
mak: için avr~t ~ib! k.afe& ardınca ri verirler. Bumı benzer daha nice 
m.ahpu~tur. Mededı ey devletlu. fesa.dl.ar olur. Kahvehaneler ve be 
Dünya ve ~irett·~ on parmağımız llihaneler ve h~lvacı ve bozacı 
yakanda ve eteğindedir. Bir ima- ve kaymakçı dü>kkanlan birer 
mın yeni açm·ş güle misal olmuş iısıkhane olmuştur. Kayıkçı pabuç 
kızcağızını Kalyoncu efkiyasından suz ayakla kayıkta oturur, karşı
.bir adam evinden kaldirmış, saçmı sında çuhuktar taşır, sorana dev
kes~p at oğlanı esvabı giydirip letlu vezirden nemiz eksiktir der. 
nevcivan m-kada.şı.m, ayakda.şım Üstümüze taş yağmasını bekleşi
kalyoncu yiğittir diye yanında riz. Otuz sekiz vebasını ve kırk 
gezdirir, çevirip soran çıkmaz. Üs- iki yangınını bekleşiriz. Devletlu 
küdardıa.. iskele başında, kahvede v$ir, ya pad'<şahtmız1 lale yanak 
kalyon<:u Dlei Bekir diye sorula. ve sünbül kakül ve ak sine Ye pem 
~irci tayfası arasında bazı hHe- be topuk zincinnden aza<le eyle, 
ili ve müflis ve UYlrJ.nSUzlar olup feryadımızı işi~en, ya dellal bağır. 
hususa kadın e;:;irciler perh;zkar s•n, biz baş'ka diyara gidip kul cıla. 
olmayıp müslü.man cariyeyi sabi- lım, sürunelim ölelim>. 

Bu bir çeşid ihtilfil beyanname. manalıydı. Beş yıl evvel, hicri bin 
si idi. Sabahleyin Sadübar bah- yüz otuz sekiz baharırui'a İstanbul
çelerinde bir taşa bağlı olarak bu- da veba çıkmıştı. Nice bin ocak 
lunmuştur. Sinsi bir ıtehdidle giz- sönmüştü. Kocasını, karısını, kızı
li olan bu şikayetnameyi okur o- m oğlunu. yarini cananım kaybe
kumaz, sadrazamın ilk işi, sadaka- dip perişan olanlar, bu o\fetı bir 
tine güvendiği adamlanndan biri- ilahi ceza kabul etmişlerdi. Çıra
ni Üsküdıara göndermek, bir imam ğan eğlencelerinde yükselen saz 
kızını oğlan .kı.yafolinde yanında ve söz sesleri gökleri tutan Üçün
ıgezdiren kalyoncu Deli Bekiri a- cü Ahmedin sevgili Beşikta§ sa.. 
ratmak olmuştu. Fakat Üsküdar- hilsarayı, dört gece birbiri arka • 
da, yalnız zikredilc?n iskelebaşın- sından taşlanmıştı. Sıkı gözcülü
daki gemici ve kayıkçı ve yeniçeri ğe ve muhafazaya rağmen taşla -
kahvehanesinde değli, hiçbir yer. yan eller görülememişti. Bu sefer, 
de Deli Bekiri gören, tanıyan yok- ~zcülerin ve muhafızların ağzıı:ı.. 
tu. Amma, böyle hır vak'a herke- dan: cTaşlar gökyüzünden yağu
sin ağzmd'a idi. Hiç kimse hangi dı!.- sözleri yayılmıştı. Halle deh
imam, nerenm imaıru diye aorma- şet içinde kalmıştı. Öyle ki, gece 
ğa lüzum görmüyordu. Deli Bekir rüzgar biraz fazlaca esip camları 
nerede, nasıl olup da tutulmaz di- sarıssa: cTaş yağar!.• diye titrefi-
ye de araşbrnuyordu. Fakat bu yordu. 
vak'aya görmiif gibi iDanıyordu. 
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Naimenin sihirli pumaklm, 1 Melpomeninin içeri girmesile 1 Apustolun bir işareti üzerine celse 
daha doğrusu sihırli çantası saye - Apustolun ona doğr11 yürümesi bir tatil edilerek: pr.:>vaya geçıldi. 
aıinde son dere<:e şık bir delikanlı olm~tu. Seııbestçe geze-bilecekleri _ fa-
olalıdanberi, yani dündenberi Dür - Sevgili karıC?ğun!... kat yalnız kulislerde - haberı Te-
rü Melpomeniye karşı tavrını de- Bu sözler lıerkesi te~m et- melle Şetvant memnun etti. Bil .. 
ğiştırmişti. Daha düne kadar peres tirrniştL hassa Şetvaıı Tcmdle saatlerce 
tiş ettiği kadına şimdi istihfaf na- _ Seygili karıcığırr., çocuklara bağlı kalmak azabmdan kurtul -
zarlarile bakıyordu. Nerede kal - hepsini söyledim. Biz ötedenberi muş olmasına son derece sevini -
mıştı, açlığına rağmen kadın pa- sımsıkı bağlı bir aile teşkil ediyo- yordu. Prova aralarında, prova -
rasını reddeden Melpomeninin ruz. Böyle bir aile<!e gizli, .:aklı dan sonda yeni mesıekdaşlarla ta
çılgın ~ığı? .•. Fakat şunu itiraf olmaı ... Harkes vazifesini yapa _ nışmak fırsatı düştü. Bır iki gün 
etmek lazımdır ki Dürrü iİmdi bir caktır, yani herkes sus pus ola - sonra dünyanın her tiyatrosunda 
1>an'atkar olmuştu. San'atkfırların caktır!... mer'ıyette olan senli benli konuŞ-
aleiade kimselerin tabi oldukları Melpomeni gülümsedi. mak kaidesi Şetvanla Temele de 
kaidelerden azade yaşadıkJarı her- - Çok ıyı!. .. Niçin Tcmelski tatbik edildı. Bund•n Temel zer-
kesçe maltlm <leğil midir? Aşık bugün huysuzdur... BağlanJTuık re kadar müteesiir olmam!ştı, da
Dürrünün yapmaktan içtinab etti- i6temiyor!... Ş€ker verdim, nafi- ha doğrusu, kendisi herkesle bu 
ği hareketleri, san'atkar Dür:rü le.·· tarzda konuştuğ:ı için bunun far-
kemali rahatla yapabilirdi. San'at Büciir fırsatı k::ıçırmadı: kına bile rnrmamıştı. Fak.at, ne 
kendisine bu ruhsatı vermişti. Fa- - Atfeders•niz, atınızdan nu yalan söylemeli, Şetvan bu teklif-
kat ıheyhat ki Melpomeni Dürrü - bahsediyor.;unuı?. .• sizliği oldıukça hayretle karşıladı. 
nün ne kıyafetinde, ne tavrındaki Diye sorması üurine herkesin Herkes kendisine sen diyordu; biıi 
değişikliği farketmerni4ti. Buna güçlükle zap-tetmelcte olduğu kah- müetesna: Yıldız. 
mukabil Neı'e dündenberi Dür • kahalara meydan açıldı. Hukes Şetvan daha ilk günü Yıld:zın 
rüye başka nazarlarla bakmaktay- gülüyordu.. Fakat Dürrünün gülü. diğerlerinden çok farklı olduğunu 
dı, fakat, gene heyhat ki, bunu da şünde bir hususiyet vardı: Acryd.ı. görmüştü. Yıldı.zın, arkadaşları gL 
Dürrii anlamım1ttı. Arik provaya l>qlanabiliNJ. bi efilüp pkılapnamaS4 bir kff&-

her nevi yapılan zengin apor miiaa 
bakalannda mıntalcalar arasında 
ki heyecanlı rekabet görülecek. ~ey
di. Ve iıte bu temiz ve heyecanlı 
Tekabettir ki asıl malt.ad da mu.. 
vaffakiyet müjdelediği için h.erkui 
aevindiriyordu. 

Bu arada, en genci. üç çoçuk ba
baaı olan :nütekaid futbolcuların 
gözle talc..ibinde mütkülat çekilecek 
kadar seri ( 1) maçlarını kaydetme
den geçemiyeceğim. 

Müsabakaları başından sonuna 
kdaar büyük biT alaka ile talcib e.. 
den yeni valimiz Cavid Ünnr mü
sabakaların sonunda derece alan
lara hediyelerini bizzat verclıler. 

Bu senenin 19 Mayıs BayrMnl 
diğer hiçbir sene ile kıyas kabul et.. 
mİyecek kadar intizamlı, kalababk 
ve bilhassa çok cotkun ve samimi 
olmtştur. 

$ehir stadında göğsümüzü guTur 
ve iftiharla kaLartan bir atlet oTdu
su gördü isek hunu, kömür havza
ıtında devlet elinin bir adı olan 
Ereğli kömürleri işletmesinin beden 
terbiyesi kanununu candan benim. 
ıeyerek ele almış olmasına borç
luyuz, 

Ahmed Naim 

de sessiz v~ mahzun _ Y:ldJZ he
nüz Sülünün gitmiş olmasın _ 
dan mütees::.irdı - durması kendi
sine, Şetvanın na7.arın<la, bir hu
susiyet vermekteydi. Şctv;m ken
disini Yıldıza yakın h)ssedıyordu. 
Ayni mahcubivet. avni cıddiyet, 

ayni hüzün ikis~ ·1i birbirine yak
laştırmıştı. Birkaç prova sonra ar-
kadaş, dost olmuşlardı. Boş za _ 
manlarmda, diğerlerinden uıak, 
bil'birile konuşnr, :ierdleşirlerdi. 

Temel, çok geçm~den, Setvanın 
kumpanyanın en güzel k:zile böyle 
bir kenara çekilip konuşmasına 
tahammül edemeli.: oldu. 'l'err:elin 
cinsi latife kar~ı zarı malUmdur. 
Çok kimsede bu zaf tahakküm ar
zusile zahir olur. Temel bu kim _ 

selerden madudd:ı. Bu görüşme
lere, konuşmalara mani, Şotvana 
engel olmağı kararlaştırdı. 

Temel bil kararı aldığının er -
tesi günü, Yıldız bermutacl bir ke. 
nara çekilmi$, Sülüni.i düşünerek 
sessiz sessiz ağlıyordu. Şetvan u
sulca yanaştı: 

- Yıldız Hanım, gene ağlıyor 
musunuz? ... Hila ağlıyor mu.su _ 
nuz? .•. 

Yıldız, en sert yüreği ve bil -
hassa her türlü hissi, bir sünger 
gibi kendine çekmeğe hazır olan 
Şetvanın yüreğini hüzünle doldu.. 
ran bir sesle cevab ver-ii. 

(Arkua nr) 

Koca Yusuf ile Adalı Halil gureşe büyük 
bir hızla başladılar, ilk haınleyi Yusuf 

yaptı ve Adalıyı çapraza getirdi 

Çocuklarımızın sıbbati 
(Ba,t:arafı 2 nci sayfada) 

yaşıya.n ve listesi kendinde bulu
nan çocukları ziyaret eder; anne
nin hali hatırını sorarak ve bazı iş
lerinde ona yardım ederek çocuğu 
hakkında malılm.at toplar \•e an -
nenin çocuğu hakkındaki sorgula
rına hekimin tavsiyesi dairesinde 
cevahlar verir, 

Hemşirenin işi çocuk hastala -
runca artar; hekimin hastalığı teş
hisinden sonra onun direh.'iifi al -
tmda tedaviyi. devam ettirmek 
için belki hergün hasta çocuğun 
evine gitmek ve l<h.ım gelen <te -
davi tekniklerim tatbik etmek zi
yaretıçi hemşirenin işidir! enjek
siyonlar, lapalar, buğular, banyo -
lar, lavmanlar, bazı mamaları ha
zırlamak gibi. 

Bunlardan başka ziyaretçi hem
şirenin bir ışi daha vardır; o da 
polikliniklere, dispanserlere gel -
miyen, gelmek istem.iyen annele -
rin çocuklarını korumadır; ve en 
zor iş de budur. Burada müşkül 
ne mali cihettendir, ne de maıddi 
noktadan; ~ngel doğrudan doğru
ya anneıd~ir; annenfo ist~ksizliği 
ihmalidir; berekte ki böyle anne
lere pek nadir olarak tesadüf e
dilmektedir; fakat ne de olsa bun
ların mevcudiyeti inkar c<lileme7.; 
işte böyle hallerde hf'mşire bü.tün 
bilgisini, ruh vukufunu, yumuşak
lığını, faziletlerini -göı::tcrecek ve 
o anneyi yola getır _•cek. onun kal
bini te6hir edecektir; bir çok an
neler belki çocuğun sıhhatte ol -
duğu müddetçe doğru yola pek 
zor gelir, belki de hemşirenin de
diklerine karıı dudak büker; ge -
çer; fakat - Allı:ıh saklasın ya - ço
cuğu bir kere ha5talandı m~ artık 
onu yola getirmek kolaylaşır; işte 
o vakit :ciyaretç'i hemşire o çocıığu 
hekimin önüne getirmek :çin fır -
sat bulmuş demektir. 

* Ziyaretçi hemşire teşkilatı ço -
cuklarımızın sıhhati için çok mü
hinl bir iştir; ziyaretçi hemş:re 
müessese hekiminin s:tğ koludur; 
bir müessesenin faaliyeti yalnız o
raya kendüiğinden müracaat e -
denlerle değıl, bundan başka ora
ya bir yardımcı hemşire tarafın -
dan getirilenlerle ölçülür; bunu 
temin eden ise doğrudan doğruya 
ziıyare+.çi ih.emşıredir; bu teşikila
tın müessese içın ne kada:..· :nühim 
olduğu bu surtle teyid edilmiş o
hır. 

İnsanların iyi huylan arasında 
bazan da fenalanna rastlanır; me.s 
sela ihmal... Buglinün i~ini yarı
na bırakmak ıilleıti.. Buna ufak te-

fek işlerimiz için ceval verilse b le 
sıhhat müesseselerinde bunun }, ç 
yeri olmamak lazımdır; maales• f 
bazan bu illet mühim meselelere , 
de parmağını sokuyor ve bu su
retle tamiri kabil olmıyau bir ta
lkun neticeler çıkıyor, bunu birı 
ıbiri ~çinden bir misalle izah etmek 
ka:bildir; mesela: difteri hastalığı 
hemen teşhis ve hemen tedavi e
dilmesi lazım bir hastalıktır· val
nız bizimkiler değil, Avrupa.dırı" is
tatistikleri difterinin çabuk ted'l-
vi edilmesini bildiren rakamlarla 
doludur; mesela ilk günü tedavi e
dıilen diDterili çocukların hepsi iyi 
oldukları halde ikinci günden son- ' 
ra ölüm vak'alarına tesadi.!f ed;I -
meğe başlanır ve dördüncü tedavi 
ıgününden sonra bu vak'alar <f..· 50 
ye kadar çıkar. 

Hastanemize getirilen difterili 
çocukların en erken 4 üncü günü 
geldiğini söylersem okuyucularıınııı 
ağzının dehşetten açık kaldığını 

görür gibi olur sanırım; fakat ben 
onları hemen tatmin edeyim; mero 
leketimizde habis dedığimiz difte
ri vak'alarına az rastlıyoruz; Av
rupanın o habisler dalgası - birçok 
başka haıbasetl~r gibi - mcmlekc -
timize girmemiştir. Bundan do -
layı Türk çocuklarında - onların 
böyle mühim ve ciddi bir hastalı
ğa ya~alandıkları halde oldukça 
geç getirilmelerine mukabil - ö
lüm hayret edilecek kadar azdır( 
fakaıt ne de olsa geç getirme va· 
kidir ve buna bir çare bulmak ge
reklidir; işte bu mühim iş için zi· 
yaretçi hemşire teşkilatına ihti • 
yaç -vardır; daha doğrusu. henii1 
çekirdek hai.indt! bulunan bu te .. 
şekkülü gen;şletmek lanmdır. 

Bu nasıl olur? Tam zamanıdır. 

Şimdi sayın Rcisicümhurumuzun 
sayın ref ikalarının irşadile kuru -
lan Yardımsevenler cemiyeti var
dır ıbu kurumun program: pek ge
niş... Bütün yardım işleri bu
rada münde:niç ... O halde bu e -
sasları t~şkilatlandırma.k, çocuk 
bahsinde ~~rçok ~eyler yapmak ka 
bildir. 

Ziyaretçi hemşire te,X:ilatı ya
parken şe-hrimizin muhtPlif semt
lerinde mevcuJı olan çocuk te -
şekküJlerinden, enstitülerinden. 
kliniklerinden, poliklinik ve dis -
panserlerinden istifade edilir ve 
böylece Türk yavrularının sıhhati 
korunarak neslimiz <ıaba gürbüz
leşir ve nüfusumuz daha ço~alır. 

Henüz teşebbüs halinde bulu,. 
nan bu işin pek yakında tatbik sa
hasına çıkacağına emin olarak .. 
tiye itimadla bakınalıJD. 



SON POSTA 

uhtekire yer yok . ~ 1v~~ Ec~ebi kelimelerle dili
ILeam muvaHil olması mümkün de mızde yapılan tabrı•bat 

Yol U.- iti aWsiımu ~ c:ak bir halde bulunduklanaı ilave lbımdı; 1ariliz filosunun huna mi-
(........,. J W -tak) •ı-H•mak ortaya konan iddiaı- memlclıe1 .. eı:hU brtalıya • iiJdi. Derm yoluııu da bllanmalan 

Bugiinkü toplantıda Naha Veka- •.:.kıel•• Wır W&inl» tıllL KarMikae IMmüz çivi 7&PmM ni olmak bere Y•Pttiı tetebbüa çok. 
'-ti bütçellİDİD mizakeffli tınma• ..._ Atalay mükellef amele ... m.ünıaı,ndan mahnım bulunda • •in' zayiatla akim kaldığı için. Al- (.........,. 1 iad uyfacla) ı dır Bunların b" · dili . de 
t. ilk aözii AWamJaman N9ci De. wliaiia kaldırılmuunn doiru ola. t-nuzu. ~anda lN teliıle cie a ... man hava filoları Kaodiye derım... lan eelri bir deni yeniden ortaya ·~ bizıın ızım mıze 
"irai alnuftu. Ciw • ~.et ..fıa _ 111J7K8iım bu fikrin aleyhinde ol • lııil> olacajunm iiade elti. de auabtemel teblike7i en asgari atıldı: Dilimizde gittikçe çoğalan :ı ~ Avrupa mect:ntye. 
tlnın fimcl'iye kadar baprchiı itle- ....._ ~erek ilA•c etti: .-Bir M=+.Jit Vekileti .. ıni hadde indirdiles ve nakliyat yapa. ecnebi kelimeler meselesi. Bu mev. ~ •: :tıbüumz için ll-
~ ehemmiyetini takdirle jflıcle e - köylimün zelirile verecegı vergıyı Müınabl6t VekMeii batım ·.;... rak Giriddeki juavntlerini tanzim: zu etrafında söz alan hatibi d • zı : . mo uı, . konjonktiir, 
._ hatib 20 yılclanberi sarfectilen ~ ıetinnek lazımdır. Bir çift mizakerfllİ an..da Muhu Mü - ..fer lw~eti haline ptiıip ilerle - Besim Atalay türkçeöek" ::, en akredıtif, Jdering ft98ıre gibi dalıa 
~ car-etlere raimen >-Ol.,.._ te melik olan adam senede kaldıra- fid Kan.. Deniz Tıcaıet mekW... ıaeJe bafladslar. kelimelerm 3 bi . buld 

1 
Y ~cı pek çok k~limeler vardır ki, bun

'1un bek.leaen netic.e7i temin et - caia 70. 80 kil~ buida:rı ne yap - llJ'l'ılan pmamn f•zlebima jpret .ikinci bir laidiM de Hood vs liyerek· nı uğunu soy- 1ar artık hıçbir miUetin değfl. bL 
llaed..iğini .Oyl~mif(.İr. aın, •bp ihci;raçlarına mı sarf et - ederek. her taıeDqe bia k-. liıa Binnuk aruuıdaki mücadele ve b• _ y 30 bini bul tün insanlığın malı oımuşlarcr r. 

Yol miikel1efiJeli llİn. yoka veıgjye mi versin) Kah.. ilı.t>et ettijimi aöylıedi. a- mabadiclir. Hood, Fıiıımark'ın c a, , ursa, 0 vakit Fakat, mersi, bonjur gibi adi ve 
.. Yelere bir bakın binlerce adam ak. Cevdet Kerim İDceclayı bu iMi- gülleaile battı. Bu. eıW muharebe • ile yapacağız.. edebi dile aid kelimelerı bizim dil-

Demirai hundan ~ ~) mu • ,..a kadar taYla oyaamaktadır. _.. izahat vereli. T aMi.atıa fazla lerdeki klUik deniz kaidf'lerine, pek Diy~ sordu. de kullanmak hakikaten milli dl· 
Wlefiyeti •eııiıiai ele alaıak ez - Bu adamlan medıari olarak çalıt- •ad•iun iddia eyledi. az farkla u,nundur .• Pe-k. az farklu Banm Atalay bugüne tadar :rümlerin ~n büyüklerinden sayıl. 
~ yd:ıa:::O:i.-L y.-1.:.ıe talı- tırmak en doira bir iftb. &ııaınıt Vellil.li Wilpei diyoruz; çüokü. çelik zırhları ba memle~etine ve milletinin konuş.. ması lizundır.• 

.- ~-- ~ •• .l>isı..-. _,. weden Tıcaret Vekaleti ·biitçninin mi- kadar kolaylıkla delen mermiler dk tuğu dıle Aşık ıbütün Türk münev.. 8a . 8. ·ı· 1 
ti olunamamaktacbr. rlu.-i idar• ...,._,. mlel'elinde o-.ıı Şevki Uludaj defa bu muharebelerde kullanıla - verlerinin iistünde defalarca dur- Sıft ırhyl sfaabul 
~ bir 11ened~~~btıil li edecjl'l~ri Yol için 20 mi~ lltrna ile mi tek tip ekmek me.e'-iae teaa• et. yor ve bu da menıü'erin uclarına duğu bir derdi bu beyanat11e gene ~Si" het"sı" HalrLI t} parası. 1 S ~on ra 0 up caclele için bilmem pa kadar mil - ti Ye bı. itele çC>k reç kaldıiıınızı, konulan gayet sert yem bil çelilde memleketin en yüksek kürsüsfin- 'f'R'V il W.:i ::il::::ı:~ ~a~i:~ t~nr ~ par~ nereden reliyor. ~ ~--t· olan çavdu. mik.. müm1ı:Wı 2luyor. Fakat, m~ ~ den tuelem;ş bulunuyor. Bu işin Tarık Us ne diyor 1 

L__ it d aa cleiirmeain .ya nenden akı - tannm ihtıy-.ı kar11lıyacak LU ı..ı rada clesil, turadaclır: 8Jıllllar.k JD sonu ne olacak Kozmopoli• b'r 
~lu yerleTe Mıioı-mama ta ır. 701'· S- ı.e..blaaak lbımdır, de .l.aclıjım eöyı..li. batmuını. kendiainin yoı...... kesme zfhnfyetin ba. k l~t k' c- Evet, yabancı kelı.meler df-
t'ıirkiyede 40 bin kilometre yol yar diı,weık ~ '-1,,etine te • s.1.e9t tic...a ie çıfu hü:rük LıcaTaz fi1oeu delil, 1 ~e ~. ozmopo ~- ~- limlıxlıe maalesef gittılc:çe çojalı-
6r. Bunlum MplİBİD lııirclea iMda: mu etti. Tıcuet Vekili Mümtaz Ökmen: tanare temin etmiftir. Tayyare lııir ~ırd ~ "'!_~ dılıne .gümrukstı.z yor. Besim AtalSJ111 'bu fikri.. 

İDfUl bugünlui .. rtlar altıa "' Amele ,,. --•-- «Haıt. .__a 1ııİZllil memLL~ kere ..... .._.. .. .... :!= -L- a~ la•• O)uQıce .solııtufu bu keli- ne tamamen ;..;_a,. -"-- • 

• ::.-L-·· d..öiı'-'ı"r. faL-· bununla _.._....- .._.,., -~ ..- _,, mel lisan mızda hıı.14 cak ~- -z--.. - _... ~ Ame&e-. ha pauoalar eliltde de de en had bir tekHde tesir yap- ketfetti: .onra ona bir torpil daha er ı .ucıı yaşıya sabah bana okudukları bir m& 
'-r-.. ahnaca~ bazı &eclbirlerle bu nMll :....:...-r ed''_.,,._l~: L-nz· m&.· __ ....._...1.- a._..ı.- • • .-1..~ iaal.et .w.cM. o.M - b INa- nn' ...... mü.bel :..ı-: •irülmüt o - - ..... _ _. wwwr. ~~ ticaret, R:l"UOnll • ---. - • - tubda unsasyona cbçmaymn., 
..... ..,..... - •Derle anlatb: •Ynııd,aiai al • piyaa memlekete zaıar veıen ne_ lar attı ve nihayet yol kemıeie ge.. Kiiltüribniizün en esaslı mese. pi.be ediniz• gıöi tibirler bu. 

AWmraluDaa NaQ o~..uai ~ol mak • bir -·huıiu firket mi - ticeln 'Y11CUcla celimıif, halkla ,,. le~"9111D&JUD müclahalesile it lelerinden biri olan bu hldiseyi nılnuftı. Butılann türqe ile it. 
d 

. •llli•ıiııwlen ne çektiiilti lıiuat mili m6dafauun muhtaç bulundu- fa adı. . artık btr netf~ye bağlamak pye- desi -a. ~ herkes !""" a-._ 

lıaraaını nakd~n tediye e emıyen • scwcl.üm. Cidap müdmle ettim Ri iu mac:Ldekti hnia için dnl.t n &a ...., lladiului ~ni olarak sile. bu bahts tizerinde konuşma-~ ;,;;;-' Bu .aJ.: ~ 
l.rim ~ · ... au.4a bedeDcıD çal.,. cada ............ Şirk.tin mlnaea - rnaadeler ünrinc:le müdalıaleye mec :rahuz 'bu ~efa görmüyoruz. Tay - ya aalAhfyetli mftneıvverlerfmfz a- •. ınm.leri· ~ uırı.._ 
...,._11" iairaz ederek yeai ya • aili müdalaale etmememi~ Hii- bur blmıttır. «limumf iate mev • ,.ıe. IMnıWn t.tmd..ı.eri, .,...._ rasında. bir anket açtık. Aldıa.-z ~çare • 
lllacak kanaala Dil-.U. ya&aadat- k6melin Tirk -ele1illi Wm.,e ve zuunun batında hububat gelmekte. Noneç ~Un. ~ıktaa 800.., ceval>lan neşrediyoruz: auu• Birinci pk olarü, bu vaz:iyelıt 
ilrduı varhkJ.rile mütenaaib ola - mödafaa etmai biiyi1ık bir yuife- din dedi. Ve abnan tedbiıleria bir ea O..ctli ıemilewe brp c1aı1.i mü- I h"tt" 8. .a· 1t• mAcWııale t!den ve dilimize ecmll 
'IÜ maayyea1 bir verıi almmuım dir. Bu itlere Jakayıd kalamayız. hüıa....nı yaphktan sonra: ~ l»ir aillh ~~ufmı• .-a~. U 1 ID ırgen •IJGr 1: keHmelerin ıtrmesi~ mini oba. 
teklif etmiıtiı Bir kaaan ı.u.n..u. ilaiz ......_ «Bandan mak•d111$ hallın lir. s.le ~ Girici hareketini ..... c- Besim Aıalaym suali ve bu ya p)Jfllll lrh•welenır bu ,w.tMl 

Trea ı..tlart ye it bulm~, ~ol inpatında ve di.. n:ı~taç. bulunduiu rıda maddele • •~nda İnsiliz filoaun~~ ~aptıiı .tah. sualin ifade etiği endişe çok ye- arzularına hünnet etmek lizım. 
Feridun f'tbi Blapl 1Uk• riclea ier nafıa itlennde phPnıak bir n• lwa:ilw Mu lııir ...._ lreıy • ribat ~·~ delilidir. lçlerinde rincte.lr Bberiyetle De tür~ . Sonra da guetecUerın, bilhassa 

tılııen hatlannın inıaatıaa aid iaa .. zanarettir.» makb. Bu.da da buıün m-.vaffak en yenı ve bma.ıaleylı tayyareleı;e ne de g(t a öğrenmi old , 1
11

' yazı işleri müdürlerinin tabif dilin 
ltetin aocı zamanlarda bir bataete Bu aırad.a müzakerenin kifi ol - ohnuı ayılabiliriZJ> diyerek latan - k~ '- clereıc:eye k~ar muhafaza~ A k1 .... b~J . UK arı mü.ite8681bı haline ,gelmeleri faıb 
...... ofau&-u alJyliyenk ini • d.iu• daır hir tam •eüldiiie9 bul cazetelerindc et ve ~llir me- ~bm baYJ •emıler de bulun - b·i'ıırupa bi erdınilıd ıyı d ğı mıy~n ve ediyor. Bilbasaa. yabanc! kelime.. 

beb lwkkı d Velild · • reia bildirdi aeleleri hUkında yapılan · atı ..ak uzere hetenlar. herhnlde, in. 1 assa, r i!!l i er bir dde . i:1 ;emi:m. n a en JZa M.zhar Mafi!l Kamu, imtinia ba temas etti, deJi ki: utn7 sfterenfn bbııl ettiif adedden faz- ~zgün bir tercüme yapmağa ka- me pek fazla ya ver~ ·~ 
. il W. ır•••a oldqana eöyliyerek - Hemen l.ersün IMiyük lın la olmak lıU.ım sddiii aibi tahrilaat dir bulunmayan yeni nesil. yani da ıslahı lazımdır. Eskiden böylt 

R•~ :!:::-m::•ıııllı~ııidit na_ .öz mtedi. R.S. reddetti. Mazi.ar derd halinde bu meaeleden balı • hakkında İngilterenin aöylediii kör Avrupa takl;dcileri türkçeye anl~'1maz türkçe yazanların .yap-
6-ıe Ciimhanyet -hnı arruın - MıiifW ,.-,:;1ea; 'biilçe llriiılakere - .-Uebedirler. Velilet hubuhatta lı:adannd.a anı.,-. ki ~ ha - her dilden yeril yersiz, türlü türlü hfı ışe 4ara~t• derlenli. Şimdi, 
clak.i bariz farklan bir iki m.iaal aidir, koau...,.byız, dedi. olduP p,j cfiier p:la maddele • halde ajndwr. kelimeler getiriyorlaı-. Bwlların bunun .tı manfet oldu.• 
le illlla etmiıt Te lııadn __. 7o1 IWia V ' W v imllllrıli rih de iıtihaal mıntakalannda el * 7apbklan tahribata bir llibaye' Hukuk f akllllesi 
lbükelleôyeli kanununda bir tadil Bundan aonra Nafıa Vekili Ce.. koymakta ve ilıtiklrıt mini olmak- Demek olU)"Or ki. deniz Mllıltı, Vermek lizımdır. Fakat buııu.ıı hal • 
Jas-an11a ururi hulmJdaiuna aö:r aenJ Ali Fa:-d ~-oy kiirtıii7e ae- ~dır. Hük~et ia.t~ _ ~tınnak, tayyareye karşı. zayıf bir kuvve.t - taresf Mee.tts, devlet ve kanun yo. pr&feslrlerinden Yavuz 
~rek. hususi jdarelerin böyle bi; lerek nafıa Jtlen hakkında renit i- ıiballh çopltm-!c JÇlll buyük say- tir. Teeariz. sil6hı m ........... }undan gitmek değildir. AL.ı.&.ıı ' tik . 
da.a71 kendi ba9lanaa halledenıi.. z.Mt verdi ve ezcümle dedi ki: ret ..net.sektedir. Bu ı..-.ta il- ela,_ bclreti daha zayıf. Şa hal Gençlerimla Avrupadan evvel IRIVilD IO n 
1ecekleriıni iıaretb demiıtir ki: <Bazı •lihiyetlı arkadaılarım. b~çılann .na ~ derttiıü dö - ~ ~ tıilılıba, ancak tayyarele • Türkü y~cı dilden evvel türk.. •- Ecnebi kdımelerin türkçe. 

- yol inşaatının ahenksizli~ - yol inpaı ve müteahhicUerin faali. vız meeelai te)kil etmektedir. nn faaliyet sahalarına airmediltleri ~ . ' k du k be de yer etmesi tabiatile gayet kötl 
bi "YUCuda ıeti;en ne parasızlıktır yeti hakkında kıymetli malUmat cm. Çlln!, ....... taaia edileli y•lerde serbest hareket edebilen ~. ~ ~gu~nu verme 
ile de lııuauai idarelerin faaliyeti verdiler. Bu itler üzerinde hasaaai.. Bugün memleketin muhtaç bu • kvvwtlerdir. İyi hava mania terti- pımızın bir VUlfesı olmalıdır. Ba- bir şey. Bir an evvel bir lisan ubı-
S.C.ece tqkilataızlıktır. Çalıfllla tar yetle durduğunıuzu beyan etmek ~ia ~ddelerin retirtilmeai pr batile ~fuz olarak durduklan ba, ana. ~~teb ve bilhassa . ~ tasının, bir akadem"nm teessüsü 
zı~ aksaklıktır. Muteabh;dle • isteriln, lılerimizin bapnda bilhaua tile •tenilen maddenin barice p _ yerde bir de.eceye kadar emniyet- b~ ~ e:<Jıbleır bu iş~ en büyüt lAzun. IJsanm ~ildili bakırrua. 
'rin eD.a.a. hulunan yollii'rı bir _ yol me.eleli seJmekıedir. Bir JK'OS· kanhnaaına ~~ oluçıakıadır. le bannabilea harb gemileri, açık vazıfeyı görmekle mükelleftirler. dan türkçede karş lığı olan keli. 
Lirlenne devretmek Mttedle k_. - ram bazırı..m, bahlnayoruz. 4 a~ jbracatımı• manHHuaiyeti Clenidue çaıp da. icabana aöre b.. Bence, bu derd, çok b.ıyülı: bir melerin ecnebi mukabilını kulla-
lerini doldurduklarını, fakat yol in. c.t. wilaşedeaia.. m~.. Dnfedn ımıhtac hahm - ...ıu. y.alda,tılar iDi, •Ebabil Ku,.. derd ve milletimizin manm la- nanlara müaaade etmemeiı. Bil 
taatının bu fena ve muhtekir eller- Ba proıTaJD &zmnde faaliyeti • dulu çıvı, Ç11val, teneke sibi mad- lan 1• hemea _bunların bulundakJan nını bozacak ve hatta bozmakta gibi haller bir kültür <fuğisiklilf 
de aeliti güzel yapılmakta olduğu- mize muntazaman devam etmekte- el.eler nnıa,yen maDarın ihıacı su• yerini lıetfedıp batlanna üfitiyor- olan ıbir mikrobdur d vresindeki · tikal ormalliiJe.. 
nu ititiyoruıu. Muhterem Vekilin bu yjz. Geçen 9ene sarb vilayetlerimiz- ıetile temin -edilmiıtir. far. Bu kuılar. vaktile Hicula 'Ye· Bu bakımdan B~rm Atalayla ~ (•) d~~ an ı 
Luııuata bize izahat venneaini rica de MO kilomet•e yol yapmııtık.Her Bu ~etle nıu~~ekire Y• JOk me~ arasındaki mubarebeye iıtirak çok beraberim ve muharrir olarak rı arasın a ır.> 
ederim. sene yapıbnıuı )izım selen itleri Fıat mw~abe ı11ne ten:ı-11 ~en et~ olan kuıla~da~ daha tehli - bu sahada ben vazifemi dikkatle G. O. 

Wa lu1ome muntazaman tamamlamak için bii. Ticaret Velulı bu husuatakı faalıye- ~lı oldukluıru 11mdıye kadar çok. tı;r,,, k . . k d ki, B 
40 tıw yol u yük pyretler aarfetmekteyiz. Söy. ti de anlatmış. burün ihtikarın ö • iyi .i9bat ettiler. ~p 5•ma annm, fU a ar.. . .e. (*) YaTm ~badan «aa:rritahil• 

...._, Miiiid Ka-. ADcliinaa }endij:i citri fimdiye kadar hiç bir n~ne ~ama~en r~ldiğinin iddia e. .. Şu .~•ide. lnailiz donanmıaaırun srm Atalay l:>U • saha~ia mu~ıttır. nin «~ ~ m ~ karpllia ol -
inan Naci Deıniraiın beyanabnı i- amelenin iamaedea 40 pua alacağı ~ll~ıyecej:ıni söylemi, ve demir mh umkunAI mertebe sahillere ve bil _ :"~palı aldtllerı1 . i~n1. dahlerı en- ~~· .. ~~ ~~'J!.. olduiu içia 
tuet ederek meaıleketin bugün yap kalmamıttır. En ufak kö lere ka- tir &i: ~ man bava kuvvetledle teç. ı.cıuasyon o muş a.I! ıme var- uu .-. ........... ,....'". 

&ırmak iated!ği .fO bin b1ometre yo dar eitbm, yakınen alalı:!dar ol _ - Mütemadiyen yeni ve ameli biz edilmit iialese 7aklqaıamaları 
hın çok az olduğunıı ve bu miktar dum. tedbirler almamıza nimen •atasa- ve AvnıpaJUQ ablukaauu, mümkün Pasif korunma tedbirleri )olun en İptıdlli memleketler için Bu arada fena •ol •ap•u.~ LL cla,Jardan yardım aörmedix.:_:_ i- olduiu. kadar uzak sulardan temin 
ctahi bü7ük bio ~ tetlUI •tm .. - kJJMia vW .,.._ ~--n"aıla...,_..r --~ çin tamamile muvaffak ola;:;y~oruz. etm~, bu .barbi.a meydana ko,·ınuı • • . .. 
..1.:%..!. MJduDdaai ısözle~ mUDala uc_,.- ~ ) 0 '- ld - ~ (11--A- fa J --..&-..1-) ı •al. } d ~h t ~1 

) bM ...._. ·- - eef doinıdm.Maka•el bük .. l · ~urut olan bir mah 20 kuTUf& o ugu zaruretlerden bıridir. ....,..... ana ~·- r-''ır er e 11.•n ecruu.::'ler e sa " 
fearb a...~~l!un~nu1~~~i_eJ~ m~1~,~?~f1. ne muhalif ial .. at J~nlard::; t:';: •tan bir •tJctyı tıl:Ayet etme&: hü Almualar da bunu iyi biliyorlar Kazalarda ~~ ve hUllUSi k~ 1 ol'IQUftUr ti, pasif korunma ı§l e!'I-

_.., - .... ~1ea._ lllUJ'•• ..._t aı......r. yük bir it telakki ol\lllaJor. Fakat ve İngiliz donanmasını mütemadi. runma yerlerının inşasım gözden veli balkın ifidir, umumiyet itl-
cle tenkid etmit Ye: Hlllİ.s Wr iddia hanci zümreye menaub olursa a1- Y~ parçalamak, çüıütmek. ,,. di • geçirmek üzere teşekkül eden Ü- barile belki baıılarının kanaatle.. 

•.BecleDen çal'llllak nreüle :rol Su prasranunın tatbiltab -r • aın fııiçbir k.imae vataa...li...-1n arr • diklemek _için oıaa karJI muhtelif ~ kijilik heyetlar faaliyete geç- rini tamamile tatmiıı etmiyen al. 
Jll.ı.:.1..-11-L:..etj ı__l..J.._L L.Mrl::..•• _I - d ...... t rzd L....!L •' _,3.: 
_.,,. &11 u.ı~ a.-, ... 7u m.. ~ takib etmektedir. CL-ı bn an .reçinemez. Bu memlekette ~ • taıuut. uauu.ıerine. nıüracaaL e- miflenı.ir. Bu heyetler eskiden ya- perlerin kapalı büyük beton sık. 

he.m~a almamak demektir. Bir kö ~.:.. ol ~ uh ı_,_ ) d la B k li ..-1 _,..., •n paraJann sene .. ı., m te~e yer o ıaadıilnı abıcaiı • .o.!~or r. ıamar ın pma ı Atlan - pılan siperlerı kontrol edecekler naklar kadar emin olduğu da ay-
lii -.ede on, on ~ lira 7ol para. tarafından ıötürüldiifü Hld ... IMık ~ız yenı tedbirlerle en açık bir te- ~te do~aınuuı, bir taraEtan ıemi ve bunları temizleteceklerdir. lardanberi ·hava taarruzuna maruz 
91 veremez. Neai wır ki. ....mi ala.. aadu. Hiç fÜphe :pok .ki a.bialle ki~~e anlatacağız. (Alk.ıtlar). ka~lednne harnız içinse, diirr ta- Vali ve Belediye Reisi Dr. Lftt- kalan ..... ı.irlerdeki zayiatın nist>et.. 
cakam. Bedenen çalıllfl'l&k auretile mücadele etmekae,ia. Yçıln ,. .,,_.. ~ tatltlı edilmiyeeek ra.~, a. bu nevi bir tahrikti. Ni. fi Kırdar viliyet seferberlik mÜ- lerintte':' anla 1 tır. Umud 

=İ.~:.1.~ı:~ kaldırmak :::tk-:=.m~ ~=~~enn:u · rin~b~naık=~ "';ok':rddZ ~:~hli::;ar~;c~lc:tlnn•~:~:· d.iirlülii ve ~ym~amlıkların pa- me!daat nam:.. ın:!phe gerisi dL 
Diier taraftan müteahhidlerin al pt,•nlannı ..__ zla s.. P dı~unız tedb" 1 J h L -1· bu defa da, AJm . . . ' sil korunma ışlen etrafındaki ça- siplini bakımından vatandaşlar .. • ve yapıuv tar nnı sore- • ar ere l!lfeY ou ve an 1remmmn yo • l·--1... ık b .. kild .. 

daklaıı itleri clevrettikl~r.i ve bu su- bilirler. temjz olarak Utecl:iibaia kadar a- lunu keaıru. ola11 filonun başına ti· _,....._ını s ı 1~ şe e mura.. dan istediğimiz ve herkesin yapa-
retle fen. ve bomk yol yapukla ı Nafıa Vekili handan ..,.. ba • lalrilininiz. Bu bakımda.. ekmek, fÜfllliit oldupna, henilz netice hak k~ ~~e ve icab. eden ,yeni bileceji pasıf korunma tedbirleri 
vikidi.. Bu l.u.ua lıallıncla Vekile zırlanan 70) mtikellefiJeti k .... nu teker ve diğer batlıca maddeler ü- kıeda mal&matımaz olmamakla. he- öirektıflen vermelctedır. için çok titiz -davranaujl2. Bir 
aual •rmai.A lüzum yokl11r. Buaa etrafında izahat veTcli Te Şark ti_ ~rinde ... vesika uaalünü tatbik et • r~, dün öirendik. Vali ve Beledi~ Reisi pasif kazma ve bir küreklP kazılabile
ınw olacak tedbiıluin bir aa •Y- mencliferleri Ye .. rktaki demiryol - ~ıy~cegız.. Son zamanlarda kahve Dikkatten kaçmayacak bir hidi - ~ma işleri hakkında dün ga- cek bir buçuk, iki metrelik ıiperi 
Yel alınmasını Nafıa Vekilinden is· la,u hakkındaki male cevab •ere. uzeTinde hafif bir bahraa --~ ae ele ... r: CiMa HarhWHle Al - zetedten pmlan aöyleıniftir: de açmayuak kadar ge~ik gm 
temek lizrmdu. Bea bww rica edi· ıek köpriilerio ~.malzeme i de bu da ha~lecli~m~ıtir .. Simdi kanm:.nan~ı, ~künüa bir. c- Sizleri bugün pasif torun.. tererek mnuınf menfaatler! bOızan-
torum. buhranına ~ edıldıganden bi.. L afazylık1 kah~emaz C:~dedır. Da.. maç ı-~~ınde ·~ ~a ni · ma tedbirlerini tamamlayamaJlUf lan cezalandıracaftz. 

Batakbldar meıeleai raz taahhur mutahede edilm.iş ol- ım a ıretirtmelc ıçın temasları - en, •...- ülo.w biç bir aman b" daha eh · . · 
Ceneral lı,,ıett•n Çalıtlar. dün daiunu, timdi köprülerin beton ıalZa 4e,,..., etmel:teyiz. keneli.ini bu har.bdeki kadar mi • vlltandaşlara ır emmı. Pasif korunm9 tedbırlerıni ta. 

SILLiye Vekifeti bütçesinde temas me olarak nt.wna d vem la ;r- • Zirut Vek&ı.ti bit • hiın bir tebliJte JtarflSlnda &• 1 •it yetle bu vazifeyi hatırlatmak !çin mamlammmt olanlar puif korun-
ettiji baırakfıklar meeeleaini tekrar inna, selecelı aene edemn:oı:..: Ziraat Vekileıi büt;;::n mü- de-fildi. DenizeJtılan tarahndan bi- davet et~lm. Ha~a .~arruzla!'l, ~ep- ma bnunu mucibince kaza idare 
ele afaral: bu i~n memlelı:et için e. Kanla'- mnkiine ••ncaiını ha - 7.akeresi hararetli olmuf, FiL--et d~yette yapılan tal.riıet. brtr ted- he gertsinfn cfis!pltnınl ft emmye- ~tleri Tasıtalil~ mahkemelere 
h-.nmiyetli ~ir mesele olduiuDU ber ft'Tdi. Atlı. hayvan Yemi yetiştir.i:lmesi ~J al~ıl:tan .onra lnsiliz file>A de- tiai tep.il eden bu esaslı ve bayatt seWolunaeaklardır. Bu gibiler 
hem aaWıat Lalumından, Denı ele ..... Velrll.6 h8tçaıl hU8UIWlda Vekiletin gösterdiğı dız ebe .. ra~at rahat do!~biliyor. mewle hakttnda muhtelif vasıta hakkında elli liraya kadar pmn 
müahit Ye mal.autdar toprak b - lkt.M Velclletf biitçeainin mü. llımale ifaret eylemi§ ve bakını- u. usuclo n 1Se ö1~e. deiih ldir: tay - ve ft9ilelerle fehirlilerf tenvir et- cezasile altı aya kadar hapis ceza-

L 1. L 1. d zalı:erai nıinaaeL ....... l• 1ı:~ sızlık .. .. yare, nanma lıÇlll eniz '"•resi tn· ı..:-1- '"sha lara'- bastı 
zaamas im hı us ı•1n aa ize • len lkhaad V 1t·r.'H-"' _ .. Ç .... b,. e P.. yuzunden hayvan ölümil- bulu111'1U7an bir beli ol b 1 -. uuucrce nu o a. r- sı vrdır. Biz. hemşerllerimizden 
rinde ısrarla durdu. ayyen me~ı ı ıu:u a r mu- nün fazla olduğunu, bu mevzu ü- nuyor. mSş c': u- dıjımız pasif korunma ana esasla.. pNıS ve umumi emniyet namına 

l:aıet ArulaD (Eali~tıir)' ~6 - rek izaftat n-:dL iatihaal Tım:t'; ~ Vekilett_n. ~~s ~~- .. . . n adlı brofürü dağıttık. bir buçuk Od metrelik baslt bir 
~m::ı:e:!'8tı!;e;.,!eı;;!:!:~!;cl.Jlfft; olan ipliklerin ilrtiyac;lan ni.betin _ mmı lazım geldıgını soylemlftJT. v~ılık. böcekçiJik. çıçekçilik, süt· bu~~a=kmayrıCI ~kazlarda toprak siper baznt.malarını ilti-
beketıinin muhtelif tuheleıine ve de aıüeue.elere daiıtılmakta oldu . v~ ...... çu ük g"bi mevzular üzerinde ça- unara :;,apma a Jr~ yoruz. Bunu ~a bövle b"r ZR'TlaD.. 

faydalı bir ,ekiJ.le tevziini iMedi. iunu, ı:.. tekildeki tevziatın aanayi Z~ra~t Ve.~ili. muhtelif hatible- I11ınalarım~zda devanı etmekteyiz. bur oıdufu basit korunma ı,1erını da kiJlfet addedenler bulunmu 
Su itleri erbabım maınun bırakbiına Taca- rin ılerıye surdük!erı mühlealara Hayvan mıktan h·:-r ıene artmak- anlattılar. Bundan başka bu son sanmm.> 

ret Velliletiain bir miktar iplik se. cevab vererek. geniı beyanatta tadır. Bu sene 56 milyonu bulmuı- hab Ankara ~yos~mdı da ?,B-
Emin Aııl~n, • itlerinin yn•ı tirtmek için Avnıpa finnalarile te.. bulunımış. demiştır ki: tur. Ziraat mak·neleri sayesinde sif korunma tedbırlerı birkaç gun- ZaJi - PaUb Aabrllt lı;b.'lıinltm 

ilerlediğini birinci av proaramı ile masa SeQIDİf bultmduiunu anı.ttı, _ Köylü hayvan yeminin ZJra· 460 bin çift,çin'n itleri bu mevsim. dür üstüste anlat1lmaktadır. Bu aldıtmı terbii te*emni ıayi ettan. 
31 milyon lira .. rfedilmit olma•na ~=~~kı~ı yiini':' her sene daha atteki mevkiini henüz anlamağa de bunlarla görülmilştür. Memle- "tibarla artık herkf"Sin kendi va- Yenilin! aıacatımivı ~-tıMn htlk. 
raimen yapıllln su bendferiai aene ...., aflar söııterdiğinj, mem- ba•lamıı;:tır. Yoncanın ehemnuve. ketin her tarafından yapılan mü. ziyetine göre yapacağı teYler ma. mil ydttur. .._ .. __ 
suyun götiirdüiünü •rfedt1en para leket ihtiyacın· la 1 k b k ""T' .. • " n• dotaml• ...,,, -·-
ve --~ı·n heder ol_ı--.;.·nu ..;;.Y • dan fabn"ka' ' rıı Lama bula ırnın ıt;ni takdir etnuşfr. Her sene mü- racaatlardan anlıyoruz ki makine- hım olmuştur. .. .... !11 L__._ y • .:.. 

.._... QU.- - ıann muntaç undu. hi _,,_. rd k ktedi 1 'L. b" -k l~'-- 'l:'-.ı• • • d s..1r n_.......,...... --ledi. ia iptidai maddele • 
1 

m ıuuua a yonca e mt' r . ere "'alll uyu a -- uyanmıs- .ren.u emnıyetı temın e en v ............ .-................. - ........ _ 
D , tia .W.... tedarikinin tl\m Te .hm khe b" •me .e Memleketimizde toprak :k&nununa tır. Makinelen daha fazla olarak ltaç siper kazmaktan ibu.t bir lon POIUla lla&lıwl: 
~ ~i D . i. takı1> ettiğini söyledi.en u aeyır hakikaten büyük bir lüzum var. ve daha verimli bir şekilde Ti.iTk 7ahmetle cem'j emniyetin teeaOs -------• 

MazL.. MW• cenh ~:rk:.- çm 9Nflıi d:r. Proje ~ hazırlıklar)· köym.ünün etnt"ine hazır birJıal ~ecelini vatandaparunız daima,._., .. urnil'i: 8elia Bacap-. 
diainia ,.... .....W... lıir içU • K.ıiılıGl lalmblaruu• fa.&,.e • mıs bi1:m$. uzeredl~ Mer.ınoa -le bulwıdtırrnak baş}lea emeli- 'latıniaıı çıkannamebclırlar. Bu !9... Mt· .... w 

l.ad w ı..a,. w •iııı Mr ._ tiıllt ._. -.... ... " "ı .. mllrfflı ... •ne artmaktadır, l'llidr. - 'Mm plul, bem • topla lroru- IA- · a. -
..__...llıuL.ııılm-... ı&*~_!~ ~ la.dele fabıibeil~ ce1ik faltrlb. • Ha~ aMama fllerl, mq. ...-~ .,..,,. •M. 11 le ı•ı r ~...,.. .. .,._ &. .._ ... nMIL 



Yeni ve cazib 1 
• BIB PUDRA 

Hergün 
( Ba,tarafı 2 nci sayfada) 

arıtmış ·bir donanmanın bekçiliği
ne tevdi etmek istediğini herkes 

Emsalsiz güzellikte görüyor ve hunun ne demek oldu-
ğunu da, Mihverin ayrıca anlat-

SON POSTA 

bir ten temin eden masına dahi lüzum kalmaksızın, 1 
Bu pudra, yeni uHavalandırma. u. herkes anlıyor'. 

SiZiN DE .TAKDİR 
ETTiGiNIZ ÜZERE 
.\sruntz modasının zarafet ve inceliğine inziına.m eden 
üstad terzUerın mehareti, kadın da. gençliğe matuf şa.
yam hayret bir beden tenasübü aneder r ulü sayesinde on defa daha ince ve * 

(iayri mer'i olduğundan cild için gayet Ev~t, Amerikanm bug~n~.:ü si-
11ratiktir. ve cildin • Makyajlı değıl _ yasetı Avrupada bundan ıkı sene 
1 \bii manzarasını te,niı1 eder. Yağ • evvel ıbir vahimedcn ıbaret telak
ıı urlu, rüzgarlı havalarda bile bü • ' ki edilen bir Avrupa itt'hadı fık... 
t n gün sabit kalır. rini birdenb're canlı ve yaşamaya 

En sıcak dans salonlarında bile ar. layık bir fikir haline ıgetirmiştir. 
ıtık parlak bir buruna tesadüf edil • Bunun neticelerinin daha canlı 

mez. Q.ün~ü terkibinde hususi bir u - ve kat'i şekilde görülmesi ;çın 
s~~ .~~~resınde karıştırılmış 11Krem.a Mihverin biraz daha muvaffak oL ı 
Kopuğuıı .. var~ır. _Bu pudranın bır ması kafi gelecektir. Bunun icin, 
Fransız guzellık. mutehassısı tarafın A 'k b ·· k" · ı· " 
<lan icad edilen ve P:ı.ri3te pek ziyad; ll?-erı :nın ug~~ u sı!.asc .ı yan-
!l'ağbet bulan on muhtelif rengi var - lıştır; eger k~.ndısıne guv~nıyorsa, 
dır. En iyi cins olan T 0 K AL 0 N hazırsa Amerıka yazı geçırmeden 
pudrasını tecrübe ediniz ve yüzünü_ harbe girmelidir; değilse, A vru.. 
zün ruı.cııl sehhar ve cazib bir manzara payı mütemadiyen ıtahrik edip 
kesbettiğjnl görürsünüz. kendi hakimiyetine karşı Mih

verle birleşmeğe icbar edecek yer
de ıbir uzlaşm:ı sulh'l!nu mümkün 
kılacak bir yoldan gitmelidir. 
Yoksa, Amerika, halen yaptığı gi
bi Fransanm dahilt işlerine mü
dahalede devam eder, Fransayı 

gıih aç bırakmakla, gah müstemle
kelerini işgal il~ tehdid eylerse, 
bir taraftatı bndi manevi vaziye. 
eni çürütecek ve diğer taraftan 
Avrupada birleşme fikirlerini ar
tıracaktır. 

tflu.hitlin ~i,.9aH 

Türk Hava Kurumu lstanbul Ş. Başkan
hğından 

Fak.a.t yüz ve onun hututu gevezedirler. Eğer bu nokta
ya lazım gelen ilıtinıa.ın gösterilme~e, seneler bu hatları 
başlraJanna pek çabuk farkettf.rirler. Bıı, sizin bir sırrmız
dır ki, ulak bir dikkatsizlik veya ihmal neticesi rakıbeleri
nfzin dik.kat naza.ruıdan uzak kalam.az. işte senelerin (bil
hassa naz1k ve hassas clld'ere musallat olan o tahribkar 
senelerin) c!lfüoize çizmekte olduğu ve binlerce (bidayette 
ıraYri mahsus) ince çizgilere ihmalkar kalm.a.yuıız. 

Zamanla cildinizi soldur~-0ak olan ve sizi pek çok defa. Vl\kitsiı; ha. 
ra.b -eden bu &rızaları akşam ve sabah KREM PERTEV'le yapacağı
nız ufak masajla reft:din.lz. ICBEıu PERTEV'in bu mucizesine yüz 
binlerce lhemcinsintz gibı siz de hayret ve memnuniyette şa.hid ola. 
caksınız. Göreceksiniz ki simanız, ebedi gençliğinizi herkese mağru
rane söyliyecektlr. 
KREM PERTEV'iu terkibindeki faal anasır en derin çizgileri bile 
izalede gecikmiyecektir. Bugünden itibaren siz de bir tüp KRE.lf 
PERTEV'! tuvalet masa.ruzda bulundurunuz. O ayni zamanda. sert 
riizgaıların ve kUTvetli güneşin en iyi muhafız;dır, 

aranıyor , 

elektrik, tramvay ve tünel işlet
meleri umum müdürlüğünden: 

On kaldırımcı 
İstanbul 

ustası 

İdaremiz Demiryollarl jUb~nde 250 kıırlJ-i yevmiye il.e Ça1l9tuıla.cak ıo 
kaldıcımcı ustasına iht.ya\) Vllrdır. 

Taliblerin nü!~ hiiviy~L eiızd ınları, hüsnuhal kağıdıarı ve 2 ş.:;r aded 
fotoğrafiarile birlikte W.5.941 Cuma günü saa.t ı O da Metro hıını 7 nci 
kat~ Tramvay Telcnik Dait e.:11 Reisliğine müracaatları !uzumu bı.jirilir. 

(4141) 

Devlet Denizyolları 

MUdürlllğU 

lşlecme Umum 
ilanları 1 - Yalnız kAğıdı idaremiZden verilmek üzere nümune ve şartname_ 

ı;ine göre imAl etıtirilecek iki milyon titre zarfı, açık eksiltmeye konul -
muştur. 

2 - Muhanunen bedeli 2500, muvakkat teminatı 187.5 liradır. 
3 - Eksiltme 30/Mayıs/941 Cuma günü saat 15 de Türk Hava Kurumu 

İstanbul şubesinde müteşekkil kom.Wyon huzurunıda yapılacaktır. 

Köprü - Haydarpaşa .. Kadıköy hatb tarifesi 

4 - Nümunesi gfuterilir. Ve şartnamesi parasız verilir. 
5 - İsteklilerin, kanunun tarif ettiği vesika ve teminatlarile birlitke 

belli gün ve saatLe İ.:iiaııbul şubesine müracaatları. c392i» 

Nakliyatı Tevhit Komisyonu Reisliğinden: 
Kendi arzularıle Anadoluya gitmek istiyenlere ;ı:ıarasız nakiileri içia kay_ 

maka"(Il.lıldarca. vel1ilın;ş vest' . .ulard:ı yazılı günlertie tahsis edilen vapurlar 
la gitmiyenlerln veya seyahatlerini herhangi bir :;ebeble telıır etnıi~ olan
ların müteakıb posta vapurhrıle nakillerine nihayet verilmiştır. 

Herhangi bir ~babı mücbire ve mazerete binaen va~tınde seyaha.t ede
memiş olanlardan badema mazeretleri mevzuubahs vesikalar üzerine şerh 
verilmek suretile vilayetçe ta.>dik. edilenlerin vesikaları Devlet Denizy•oı _ 
lan İstanbul b.ışacentalığı.ıea vize edi!ebileceğinden :ılö.kadarl.ır:ıı bu 
hususa dikka~ ve itina göstermeleri ilfın olunur. (4142ı 

Devlet Dem.ıryollaıı İdaresinin p~ta ve banliyö katarları tarifes;nde 
yaptlğı tadilata mütena.zıran Köprü - Ha.ydar,paşa - Kadıkoy vu.pu.r ta _ 
rifesi de 1 Haziran 941 tarihinden itibaren değl.ştiı·il~cktır. Yeni ta.rıie is ~ 
kelelere asılmıı ve ccb tarifele.·i de g>şelerımizde .<;atışa çıka.rı.lnıt'1~ıt. 

(4114) 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
.................. , ...... lllliı ...................................................... ... 

Trakya hattı ile Mudanya.Bursa ve Samsun _ sah.il hatlarından gay
ri bütün şebekede 1 Haziran 194.1 talihınden itıbaren yeni tarifelerin 
tatbıklne başlanacağı, 

Bu tarifelere göre yolcu münasebetlerini ve yolcu trenierini hareket za
m.anlarını gösterir cedvellerin istasyonların bekleme salonlarına asıL 
m.14 ve küçük ceb tarifelerinın gişeler.de satılı:ğa çıkarılmış bulunduğu sa-
yın halka ilan olunur. dl09• 

MaJ1• 29-

HASAN ÇİL LOSYONU 

Çil, ergenlık, sivilce, y.ı~. k!r ve lekeleri kat'iyen izale eder. Gece\et"i 
yatarken bir pamuğu b ı lo.cyoı:~a ısla.tarak yüzilnüzü ve kıı :.i ruaho.1 _ 
leri silirıız. Cehrenizdekı bov.ı . rııj, kir, ter ve her Lti.rlü toz- ve s•.yah -
lıklarla çirkinlikleri ve yanıkları izale eder. Cild ~rindeKi. ıeneffi.\& 
noksanlarını a.çar ve bıı sayede çenre güzelleŞir ve şe!tııı.fıy~ ve leta
fet kesbeder. 

HASAN ÇİL LOSYONU fenniıı ve tekamülün bır harıkasıdır. Bütfın 
kadınların iıa)at arkadr şı olabilir. Traştan .:>0nr:ı. erkekler için pek 

'7ince bir zev.ıc teşkil eder. Şişesı 50. dört misli 100 kuruştw.Ha.sa.n de _ 
.._ posu ve ~ub.:!!erile ık:, a ıçıla.ı ve eczanelerde arayınız. I 
' Zonguldakta 

Ereğli Kömürleri işletmesi 
Umum Müdürlüğünden : 

SADE V AGI ALINACAKTIR. 
İşçi Ta.bldotlarımız ihtiyacı için 180.000 kilo erimiş sade yağı müba_ 
!aa olunacaktır. Şartname Ankarada Etibank umum müdürlüğünde, 
Istanbulda Etrbabank bürosunda ve Zor.ı.guldak'ta işletme umum mü
düriüğünde görülebilir. Tek.liflerın 16 Haziran 1941 tarihine kadar Zon
g~ak. İişletme Umu.m Müdürlü ğünc verilmiş olması lazımdır. 

Satılık Köknar 
Devlet Orman İşletmesi ,... 

Amirliğinden : 

tomruğu 
Karabük kevir 

1 - Mengen bölgesi emvalınden olup Rumşa rampasmda. mevcud 
«3520» aded muadili «136711 metre mi k'ap «121 desimetre mık'ap köknar 
tomruğu açık. arttırma su.retıle satılığa çıkanlmı.ştır. 

2 - Toınru.kların ka.bukları soyu! muş olup hacım orta icutıır üzerin. 
den hesablanmı.ştır. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 24/Mayıs/1941 vaziyeti 
3 - Tomruklara aıd satış şartnamesi Ankara.da orman umum mü -

dürlüğünde, İstanbul, Zoııgu1d:ık, Bolu, Çankırı orman ınüdürlültlerl:e 
Kara.bük devlet orman işletmesi revir amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların mu.hanın-.en bedeli cılh liradır. 

AKTiF. PASiF 

Kasa: 
Altın: Sa.fi kilog.r:ı.m 
Banknot • 
Ufaklık . 

72.604,465 

Dahildeki muhabirkır: 

Türk Lirası . 
Hariçteki muhabirler: 

Altın: Safi kilogram 12.937 ,317 

Altına tahvili kabil serbest dö - • 
Tizler 

Diğer dövizler ve borçlu Kllring 
bakiyeleri 

Hazine tahTlllerl: 
Deruhte edilen evrakı nııkdlye 

tarşılıft 
Kanunun 6-8 inel ms.ddele!ine 
tevfikan Hazine tarafında.n vlkl 

ted.iyat • • • 
Senedat Ciizclam: 

'l'lcarl Senetler • • 
Esham ft tabTfllt. cüzdanı: 

( Deruhte edilen evrakı nakdL 
& ( yenin kar~ılı~ esham ve 

( tahvillt <itıbarl kıymetle> .. 
B S"eı oleSt Esham Te Tahvilat: 

Avanslar: 
Altın ve döviz üzerıne anns 
Ta.hvillt üzerine avans . . . . • 
Hazineye kısa vldeU avans 
Hazineye 3850 No. lu kanuna göre 
a~ılan altın karşılıklı avaıı.a 
Hissedarlar: 
Muhtelif: • , 

Lı.ra 102.123.988,77 

• 7.415.667,-
» 692 141,7911 

• 400,247,13 

Lira. l&.197.:fl0,87 

• -.-
1 41l.685.821,16 

Lira. 15t 748.563,-

:n.253.171,- fo • 
L!ra 276.cJ29.l57,19 

Lira 46.149.523.93 

• 7.926.615,34 

Lir~ 4.741,69 

' 7.808.722,.-

• -.-
' 146.684.926,75 

Yeldin 

Lira 

110.231.797,56 

400.247,13 

64.883.192,03 

13"1.4.95.1392,-

276.829.157,19 

M.mU39.~7 

154.498.390.44 
4.500.000 .- . 
9 609.022.27 

812.523.'J.37 ,89 

Sennaye 

İhtly&t ak<'esl: 
Adi ve fevka!Ade • 
Hususi . 

Tedaviildeld Banknotlar: 
Deruhte edllen evrakı nakdiye 
Kanunun 8 _ 8 inci maddelerine 
tevfikan Razıne tarafından vaki 
tediyat . 
Deruııte edilen evrakı nakdiye 
b~l':ivesi . 
Kar~ılı~ı temıımen altın olarak 

tıheten terfavfüe V87edllen 
Reeskont mu'k:a.bnt ilheten te • 
d'lvij!e vazedtlen 
Hazlneye Y111>ılan alt1n ka~ılıt.. 
h avaru mulı::abilt !t"'I~ N'o. !u lcs. 
nun rr.u,.ibince Ulveten tedavil.. 
le Tazedllen . • . • • 

Mln'!>UAT: 
Türk f,iruı 
Altın: Safi knogram 877,150 
3850 No. ıu kanuna göre hazineye 
açılan avaM mukabili tevdi olu
nan altınlar: 

Safl kilogram 55.541,930 
Döm Taahhüdatu 

Altına tahvili kabU .jl}Tizler • • 
Diğer dövizler ve alacaklı KU • 
ring bakiyeleri 
Muht.ellt: • • • • • 

• 
. . 

Llra 7 822 019,15 
lt 6.000,000,-

Lır.ı. 158.742.563--

» 21.253.171,--

Lira. l't7.495.392,-

1 11000.000 .. -

• 2.;0.000.000,--

• lOL000.000',--

LJra. 65 238.942,49 
• 1.233.782,03 

• 78.124.167,90 

Lira. -,-

.,. 25.093.166,76 

Yek ün 

ı Temmuz 1938 tarihinden itibaren: İskonto haddi % 4 altın ü7.erine avans % 3 

7am· vallin:lll IİJ!ctfr11~41 
9elmiyen /~/;.;- !JIİ-e,;,~r: 

..Va-ktfflde · 0*11oııy'6n 
·~ .'.;sl.!'·ı ···ı~ · ı ~ -~ ' '· '""'-·· 
·~·vnı ""•11a 11r· ~ '". · ... ~ ... 

Lira 
15.000.000,-

13.822.019,15 

505.495.392,-

66.472. 724 ,52 

78.124..167,90 

25.093.166,76 
108.515.867 ,56 

812.523.337,89 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakk~t pey akçe.sile 6/ 6/ 941 tarıhıııe ı ..ı 
yan Cuma günü saat 14 de Gerede orman bölge şefliği binasında Kara
bük devlet orman işletın~i revir funı rligi riya.setinde tqplanaca.k komis • 
yona müracaatları. f4058) 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 
Tahmin 
bedeli teminat 

550,00 41,25 <.ılıkapanında Harraçç ikaramehmed mahalle.:;t0-0.e Eivan _ 
zedeçeşmesi .Aıkağında 11,1111 numaıaıı bına .)n~mzının 
sıtı.şı. 

660,00 49,50 Unkapanında Ka.sabdemirhun mahalle.sinin YcŞiı'.ulumba 

sokağında 21 numaran bina enkazmın satışı. 

Tahmin 1Jedeiierile ilk teminat. mıktarları yukarıda yazılı iki parça en
kaz saıtılınak üze.re ayrı, ayrı açık artırm.ıya konulmuştur. Şartnameleri 
Zabıt ve MuamelM Müdtirtüğu kaleminde görülebilir. Ihale 9/6/94ıt Pa. 
zartesi günü saat 14 ae Damı Encümende yapılacaktır. Talınleru.ı. ille temi_ 
nat makıbuz veya. mektubl.arıle ihale günü muayyen saatte Da.imi En -
cümende bulunmaları. (4047) 

Büyük Bir Fırsat 
30 senelik geiik.li m~terileri bulun an mühim bir züccaciye mağazası bu 

kere müsıteeirlerinin :ıskere gitmesile boşalm.ııŞtır. Marpu~uları Tahta _ 
kaleye bağlıyn.n büyük cadde üzerın de (4-1) numaralı bu mağaza kiraya 
verilecektir. Peşte-mallık vesaire yoktur. Ayrıca kiralık b.r de büyük depo 
vardır. Müracaat. İstanbul Ketenciler Fındık sokak numara 6 boya ma.. 
pzası İsmail Kema.ı 

Maarif Vekilliğinden: 
3003 sayılı kanuna tevfikan Ankar a Hasanoğlan köyünde açılan köy 

enstitüsü için yruptırıla.ca.k bıuaların vaziyet plan.larile avan projelerinin 
hazırlatılması ve birincılik kazanacak mimarın detay resimlerini yapmam 
iŞi 23.Mayı.<1.1941 tarihinden 3.Temmuz.1941 tarihine kadar devam etmek 
üzere memleket mimarları arasında müsabakaya koriulm.~tur. 

Müsabaka şartnamesi Maarif Veki iliği ilk tedrisat umum müdürlüğün-
den alınacaktır. Bu Şartnamenin Maarif Vekilliği tebliğler derğisinin 

d2h numaralı sayısında neşredilece ğt il~n olunur. <2817) (39'7~) 

FAKAT, hıi- Mı~ ı-PtWJNuo 
( ~t ihin_:tJ '.l>lrlnı:1 "çe'kiii#n_"fr'f dç"'°c1n 
lıtmu o tertibin c!ı'rjer 'iki .. 


