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~h:.!~~::~. E~~=~~us] MOHiM Bi KANUN LAYiHA Si 
münasebetiyle Berlin bildiriyor: 

: 4 Fevkaıa·de r 
Şarkın b;r teşkil,ta, bir 

liderlije mı:htaç oldıığan .. 
dan bahsedilintH! ismi cismi 
h men hemen meçhul Bal. 
l k devletleri değil, B:ılkan-
1 ır ve Boğazlar halira gel. 
'" k zaruridir. Bu bir veh:m 
d , ıftlir; maatteessüf sarih 
•ııınQdır. Biz mak~ui d ğil 
.d y::.ek istisna edild:ğimiz 
-' ra ~aten bildirilmek lazım 
g lırdi. 

L_ 
llüse.yin Ca.hld YALÇIN 

" 
tebliğ 

neşredildi 
• 

895 bin esir alındı 
13143 tank, 10388 

top ve 9084 
tayyare tahrip 

olundu 
Berlin, 6 <a.a.) - 4 numaralı 

f1' ün AnlM.radan gelince fevkalade tebliğ: 
lbJJ bi'.!' gUn evvel Ahmet E- Şark cephemiz hakkında bu-

mın Yalman'm, The Ti- günkü tebliğlerde zikredilmiş 
rnt$'de çıık~ makale münasebe- muvaffakiyetlerle 11 Temmuz 
tı.yle yazdıgı müta.Ieayı gör- tarihli tebliğde bildirilen ra
dum ,ve ayni zamanda c.lünkü kamlar 4:00.000 esir ve 7615 
'.'~.atan} ~~ maıkaieuin elde et- tank, 1423, top ve 62J 5 tayya
tıgı suretının tercünıe:;ini oku-1 re idi. Bugün rakamlar 895.000 
dum. esire, 13143 tanka, 10388 topa, 

En e~el Şurasını ;;;öylemek 9084 tovyart>ye baliğ olmuştur. 
m~~nyetindeyinı. Ahmet E- [ Bu muvaffakiyetler en cüret-
:e ;ıman'ın ,ncş~·cttiği ter- (Sonu sayfa 3 siitun 6 da) 

. he 'F.tJl'l'e.s<.iekı makalenin vvvvvvvv·.-~·v"'"" ~ v' 

:i~:r def~~~· 
1
sadec_e bir hüla •

1

,. , 
• ~0 u A3·ansının ha- ' 

~ı: R:ovterd~n naklen bir hü- IA L M AN - RUS ı 
hun b1 ıbaretti. Bu kada.r mü-
beş alt ~sele hakkında uradan HAR Bi · 
Lond ~gun ge<;tiği ha.İde lı5 ıa. 
k~n, kendi resm! ıua- 'A-foskova bildiriyor 
l'ğ . . ulan makalenın teb-

• 
1 etlilıniş tam metnine malik. A ·~ 1 
buJunm.amamız hayret w e- a ma n a r 
Selle ka.ı:şılaına.cak bir dlagıu-
W<tır. 'llam metin gözlerimizin agv I r zay• t 
önünde butunmadııkc,;a makale . . 1 a 
hakıkında, odiııebile~ğinıiz ka- • 
naaUer bjzza.rure kat'i olamaz • l lfe r F: y r 1 ~ r 

Şimdiki halde tahakkuk eden V E! U 

ingiliz hükumeti 
Sovyetlerin 

> :... 

> 

CI) 

RUıS - Alınan harbirun son inkişafla.nnı gğstA_ıtt;n harita 
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Alman - Rus Cephesi 
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,.-------~ Hazerde, sete~de bütün 
Heyecan uyandı· 

ran makale 
• 

Ti mes 
gazetesi 

izah ediyor 
• 

Türkler muttasıf olduk· 
lan devlet adamı me
zayası sayesinde şarki 
Avrupada sevk ve ida-
re faaliyet\ne iştirak 

edebılirler 
Londra, 6 (a..a.) - Time· 

sin diplnroatik muharriri, 
Türk guetecisi Hüseyin Ca
hid Yalçın'ın Times'in "sulh 
ve kuvvet,, başlıklı cuma 
günkü baş makaleEri hakkın
da. yazdığı yazıya cevap ver
mektedir. Bu cevap böyle de
nilmektedir: 

"Sevk ve idare,, tabiri ha.k 
kındaki İngiliz ve Alman te
lakkileri birbirinden ayrıdır. 
İngilizlere göre bu tabir, şar
ki Avrupaya Ruayanııı veya 
diğer herhangi bi1:' devletin 
hakim olması mıınasını w.
zammun etmez. Böyle bir şay 
ieteımeıyen camiaları vesayat 
altına sokmak !n.giliz devlet 

Sonu sayfa 3 11ütun 3 de)) 

subaylara elbise, 
1kaput ve çizme verilecek 

·----------------------
Lagi ha cıınıa giinii lllecliste müzakere 

edilecek, bazı belediye vergileriııe 
muayııen nisbetlerde zam yapılacak 

Meclisin dünkü toplantısı 
.Aniu\rii, 6 (Hususi muhabi

rimfwn) - Büyük Millet Mec
li~fuin cuma günü yapacağı top
lentıda. Dahiliye Vekaletinin 
hazırladığı mühim bir kanun la
y;Jıaaı da müzakere edilecektir. , 
.. Bu U~yihaya nazaran Hazar 
ı.&.ına.nmda ya.rsubaydan1 yüz • 
b&!Jıya kadar bir kısım ı.u~y
lara, seferde bütün subay\iı>ra, 
ask~ memurlara elbise, kaput 
ve çizme verilmesi içın arttırma 
kanununda tadilat yapılma.sı \ 
teklif edilmektedir. 

L&yihaya nazaran tenvirat 
v~ lırıanzi.fat vergileri hari<: diğeı I 
belediye reeimlerine belediy.ile -

rin yüzde elliye kadar zam 
yapmaları, elektrik istihlak ver
gisine, nakliye vesaiti biletlerine 
birer kuruş, tiyatro, sinema 
bitletlerine yüz.de ona kadar zam 
~pılması tecil edilenlerden mü
nasip bir miktar alınması teklif 
e<hlmektedir. 

Bunlar kafi gelmediği takdir
de eksik kalan mıktar servet 
nisbetinde halka tevzi edilecek· 
tir. Bu t.e-v1.iat miktarı kazanç, 
buhran ve bina vergisinin yüzde 
yuz yirm.i beşini tecavüz etıni -
yecektir. 

Sonu sayfa 3 sütun 3 de)). 

Çok çacuklu aileler ikramiyes·ni afarr.ıyan 

(9) Çocuk sahibi fakir bir baba 

1 

Eden Avam kama-

ilk mektebi "Pek. iyi,, derece ile bitir&n 
oğh.mun yatıh bir mektepte yetiştirilma· 

&ini Maarif Vekaletinden rica ediyor. 
~ 

rasında dedlki: 
--.:ıtııtı---

ltlasrlf Vekillmi2in dikkat 
n~rını çeh/.ul1rıız 

nokta ajansın Türkçe metninde 
olduğu gibi ".Merkezi Avrupa,,
nın mevzuu bahsolmayıp F.ııan
~ı7.ca • metııınde oldugu gıbi 

11~ar~ Avrupa,, hakkında bir 
le erl leşkılinden bahsedilmek-

, 0 maaıdır AJans t bl" -ı 
rindeki ayrılık aslınJ~ki '~Orı~ e
ta1 keli · . ıen

. '! . m~ını müte.ıcciınlerden 

ihtiya~ı~ı k~rşı- Artık yıldırım metodul doğuda neden 
lamak ıçın elınden tatbik yeri bulamıyor ? 

TOrk 
ingiliz · 
Dostluğu bırının dogru, diğerinin "Cen-

~~al" oku~ından ıleri gelmiş 
ır yanlı~lıgın neticesıdir. Bi

naenaleyh hiç bir ınfına ifade 
c<lerneıeu alcl8.de bir tesadüf
ten baş!<n hır §eY değildir. 

b 
En uf ak teferriiat üzerinde 

ıle. bu kadar dumıamızın se
bebı ~eeelsnin ı::on derece e
he:ınmıyeti haiz olmasındandır. 
Bu mesele örtbas edilecek, ne
:za1tcten halledilmiş gıbi telakki 
olıına.Lilecek cinsten değildir. 
Şımdıye kadar Mister "Chur
<.:~ill,, iı:ı bazı sit~mlerini gör-ı 
dtSt. M1eter Eden ın bazı scr~
n~~~dne maruz kaldık. Fakat 
buttin bunl!lr iki dost millet a
rasmdıa suıt.efehhüm yıa;ratamı- 1 
y~cak h a f i f hildisclerdi. 
Geçirdikleri m Ü ş k ti l dev
re içinde dostlanınızın ziya
dece h~a.s davranmalaruıı ta
bii gördük ve bunlara mukabe- 1 
l~in en iyi taı":Glnı İngiliz mil
le!Jne karşı daha ziyade mu -
habbet göstermekte aradık. Fa
kat b~i.iıı karşılaştıı'runız me
se.lc 'l'ürk Lıgiliz dostlu~u 
tCTn~nd?n ~;ehirleyebilecek bir 
vah~crt.ı haızdir. Bu dostluğun 
c~ . lı~t·aı eili tıarnftarlarından 
b.ırı sı~atiyle son hadise üze
rıııdc ısrar ctmeğe mecburum. 
~tı . dostluk ve ittifakııı billfır 
.,ıhı be1 l."ak bir tarzd d 
Inl"<:İni ve 1.~ a evam et
hi ·1 · ~arşıhklı itimadın 

c )it' z man sarsıım . 
terim. Bu m 1 aınu.sııu ıs-

. es~ e nczıakete 
musrunahnya mutehn.tnmil 01: 
"ıytlı, Ahmet Emin Yalman'ın 
t '.lhı.tivlc işi halledilip bitmiş 
lc~Rkki edebilirdik. Fakat iza. 

:ıt Lıgiliz doı::;tlarımızdan gel
ı:ıek icap eder ki, bi.7.im için 
Lır kıymeti haiz olabilsin. 1 

Ahr;ıet I~rıri:n Yıalman'ın fik-ı 
ı · ~ "Şarki Avrupa,, tabirin
dcın Balkanlaı1 ve bizi anlamağa 
,..,,,•.up yoktur. Ben "Şarkl 
A v r u p a ,, tabirini coğra
G hır nıanacla anladığım için 
f"mlınışım ! İngilizler Balkan- ı 
ha:a.Ttıı.u ve biz.den dalına cenu
J u .a.rk1~ A vr;;ıpa diye bahseder
~ş. Şarki Avrupa,, Lehis-

).04,n ili! Baltık devletleri imış. 
0ırıet Emin Yalman İngilte. 

1
cnin f-\usya ile böyle bir aııla~

~na yapabilmesini düşünmek 
i ~la bir velıhaınlık olacağına 
1 Çıt~~t7u soill'a bütün teessfu -
:ı-ınuzıu "Şarki Avruı'Ja., labi .. r1 · ı 
c:_ı Yanlış tefsır<len ilen geldi.. 
•'l'll t.emiu ediye>"" 

geleni yapıyor 
Moskova. 6 (a.a.) - B. B. C.: 
Sovyet ordulan wnumi karar 

gabınd.an: 
5 Ağııstos tarihinde Rus kı

ta:atı, Smolensk, Prokorosten, 
.Byala - Tserkov mıntakaların
da ve Estonya cephesinde har
be devam etmistir. 
Diğer mmlakalarda mühim 

bir değ·işiklik olmamıştır. 
Kara kuvvetlerile mesai bir

liği yapan Rus tayyareleri, düş
manın makineli kuvvetlerine, 
piyn.de ve hava kuvvetlerine 
darbeler indirmişler ve bu kuv
vetleri ağır zayiata uğratmışlar 
fu~ ; 

Hava muharebelerinde ve i 
yerde olmak üzere Ruslar 21 ı 

(Sonu aayfa 3 sütun 5 de) 

Ahmet Emin Yalmanı ve ona 
bu malumatı veren, ve bu tefsir 
ve izah tarzını telkin eden bu
radaki İngiliz dostlarımızı te
min ederim ki, en çok temenni 
ettiğim şey onların dediklerinin 
doğru olduğunu, ve bu mesele
nin s.rf bir suitefehhüınden 
ileri geldığin.i görmektir. Fakat 
maatteessüf Ahmet Emin Yal
manın makaJesindeki mütalea-
lar beni tatmin edememiştir. 
"Oriental Avrupa,. tabiri yalnız 
Lehistanla Baltık devletlerine 
inhisar etmez. İngilizler bizleri 
ithal etmeden şarkın yukarı 
k.ıd s1n.ıın~u11 bahsettikleri zıa.man 

a ıa zıya.de "'C'l--
kelinıesi . ~tern Europe,. 

nı kullamrlar, "Orien-
tal,, demezler "O . . . 
Balkanlılarız . .. ........ rıent,, bızız, 

· .o.ue '.l'iın · makalesindeki "şarki Acs,, ın 
tab. . • b" . vrupa,, 

ırı umumı ır tabırdir ki . . 
d b. d . B ıçın-e ız e, saır alkanlılar d 
Lehü;tan da, Raltık devletleri ~ 
dahildir. 

Hatt.1. şimaldekilcri beliti is
tisnn. bile kabil olabilir. Her 
halde bizlerin dahil olına:mız 
çok daha muhakkaktır. Eğer 
'"l'he Tirnes,, yalnız bizi Rusyıa 
nın liderliği altına koymak i3 • 

terocruiş ols.:ı.y lı, ancak o zaman 
"Cenubu Şnr.kl .A:ı.rnpa,, yıahut 
''Yakınşark,, gibi bir tabir kul
lamrdı. Fmt biziı.ule beraber 
.Avrupnn.ıu şıu·k1ndaki diğer 
devletleri 'ile Itwı liderliği altına 
wnuek fJk:ri!li miidafaa ediyor 
olacak ki 1m1tltlh: ve umumi su
retle ''Şarki Avrupa,, diyor 

1 
YAZAN: 1 

Emekli General Kemal Koçer 
Harpten sonrada Avrupa 

1 .Arkk yıld•rı.m mA'ttodu, cıoğu.. anlaşma&ma devamh 
Dost İranın ı ~~n tatbik yeri. bulomı-I tarzda hizmet edecektir 

Londra, (a.a.) 1- B&ıiciyeı 

M•}}"" b Yıldırım harbi, kuvvetini, si- nazırı Eden bugün Avam Ka-

1 
] ) a yra ffi) Wı, vasıta ve metod üstünlüğü- marasında, Attleeden sonra söz I 

Iran, 6 (a.a.) - Kantınu esa- ne dayanan bir ordunun mevzii a1'arak umumi vaziyet hakkında~ 
sinin 36 ıncı yıl dön~ü lranda büyük bir siklet merkezile yap- izahat vermiştir: 4 

resmen kutlulanmıştır. Sabah - tığı baskın teşebbüslerinden Eden Türkiyeden bahsederek 
leyin Şehinşah 12 mebusdan ~tır. Hareket muhabelerin- şöyle demiştir; 

Moorlf Vflldlinden ya.nbın istiyen dokm çooukhı 0000 mürekkep bir heyeti kabul et- de muva.ffakiyet. kabir bir ates Türkiye ile olan münasebetl6riw 
miştir. Akşam meelis rC'isi bü- tefevvuku teminine vabestedir'. mizin esası İngiltere. Ttirk mu
yük bir resmi kabul vermiştir. Mat.ör, oynak ve her talep edi- ahedesidir. Bu muahedeye hali - Dün idarem.ize Mustafa Mesci 
Kabine azaları bir çok yüksek len yerde mütefeVVik bir ateş sane riayet ettik ve ve etmeıkte ı.eminde bh· yurddaş müracaat 
memurlar, Tahran eşrafı ve kor siklet merkezi tesisine imkan devam eyleyeceğiz. etti. Seyyar emafiLltla güç be-
diplomatik resmi kabulde hazır vermiştir. Büyük Britanya. ile Türkiye l! geç.indiğini ve dokuz Qocu.k 

~er yüzlti ve dinç vatanda, 
~ •tulan söyledi: 

- baya.zı.dda, Soğanağa ma
laallesinde, Dil>eklk.ami soka· 

f8mıu ~fe ·' .<Nit1'.tl "t de) bulunmuşlardır. 1 (Sonu sayfa 2 ıütun 2 de) (Sonu sayfa 3 si.itun 4 de) babası olduğunu söyliyen bıt 

ve bu 11Şark,, mefhumunu ifad~ ı------------------------------_------1.,,------h----.-d----------H-----A d • • • 
için de "Oriental,, kelimesini y e n 1• E k m e k n ı am a ısesının tercih etmiş olması bizi bütün -
bütün alakadar ediyor. J! w JP* ,w:a Lr.ill 

Zaten mantık itibariyle de p.. kt 
başka türlü olamaz. İngiltere ıyasaya çı 1 
tavassut ederek Sovyetlcre dün 
Lehistarun istiklalini kabul et
tirdi. Şimdi onları tekrar Rus 
liderliği ıaltına verecek değil ya! 
Şu halde Sarkta. kim kalıyor? 
Ahmet Emin YaJman'ın görüşü 
kabul edilse sadece Baltık dev
letleri mevzuu bahsolm.a.k la
zım gelecek ki yıalnız bu dev
letler için Şarkta bir Rus lider- ~ 
liği ihdas etmek zahmetine bi
le değmez bir meseledir. Şarkın 
asıl "nevralgique,, noktası Bal-1 
kanlardır ve. J?oğazl3:1'dır.. Ş'.l:- ! 
km bir teşkılata, bır liderlige 
muiıtaç olduğundan bahsedilince 
ismi cismi hemen hemen meç -
hul Baltık devlteleri değil, Bal
kanJar ve Boğazlar h:ıtıra g~l
mek zaruridir. Bu bır Yehim 
değildir; maatteessüf .:>.a~ ma
nadır. Biz maksut degıl ıdiysek 
istisna edildiğimiz sarahaten 
bildirilmek lazım gelirdi. 

Şimdi ilave edelim ki "Lider
lik,, kelimesini Ahmet Emin r 
Yalman, Türkçeye "Rehberlikn 
kelimesiyle tercüme ediyor ki 
yanlış denilemezse de matlup 
~ı;iı~ ve nüfuzun şidc'etini biraz 
tahfü ediyor. "Liderlik,, bizim 
"Rehberlik,, kelimesinden anla
dığımız manadan çok daha kuv
vetlidir. 

Belediye fırınların konturolü için 
veni teşkilat vücude getirdi 

Dün piyasaya çılwıyeni tlp ekmeK 
' muğaddi olan ekmek halk ta-

i Mes'ulleri aranıyor -
Binanın maili inhidam 
olduğu Belediyeye ne 
zamaıı bildiri(miş? 
-----------~--·---------~-

Müddei Umumilik tahkikata devam 
ediyor. Belediye şehrin harap bina
larını fenni kontroldan geç·ırecek 
Evvelki gün Galatada, Neca· 

ti bey caddesinde dörder ka tb 
iki evin çökme.~ ile nilııayethmcn 
inhidam h!disesi etrnfınd~ 00.. 
Iediye ve ıuüddeiwnumilikçe 
yapılan tahkikat ehemmiyetle 
yUıi.itülmektedir. 

Enk~ t.mnizlooiyor 
Enkaz temizlemnesi i~ dün 

de gece ve gündilıı devam etmiş, 
enkazın altında herhaıı.~ bir 
kimsenin lraJma.oıış olduğu kat'1 
surette ıaıı.la@lınıştır. 

feı.ı heyeti vak'a malıa.lllndP ke. 
~ yıı.para.k Lina.n.uı n~ suretle 
yık.Uouş olduğunu mey<lıta.ıuı ç.ı
kanı.oa.ktır. 

Mey.ha.neci Sotmnın. d.il.kka
nım genişletmek mııksadlylo bi 
namn istinat duvarl ınndan bin 
ni yıktığı ?e e~ aı.mr.:re.en tutup 
oda oda kinıJ.ayaıı N.ııimanua 
belediye,. bnuının çökOUıği 
yolunda mtln..ca.a.t cfüğl ~ 
deki iddJalan talıld.k eıUılmak.t,e.. 
dir. 

11Adi$o .baklanda i.ııeJe,.,Jiye ne 
diycrf 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

Yüzde doksan randımanlı saf ı 
buğday unundan im.al edilecek 
olan yeni tip ekmek diin sabah
tan itibaren şehrimizde piyasa
ya çıkmıştır. Biraz esmer ol
makla beraber çok lezzetli ve 

rafından ·büyük bir ı·ağbet gör
müştür. Şehrimizin bazı mmtıa
kalarında bulunan fırıncıların 
elihde eski tip un mevcuf oldu-

(Sonu sayfa 2 şütun 5 de) l 

En.kaz bugU.n tammnen f&
mizlendiği tılkdirde tahkikıab 
idare eden ınüddemmumı mııa· 
vini Hayrln.in de i~ flo bir 

Bidise balık möa, bc:k.dlyeni11. 
( 6itıt0 l.ahJf4 .. ..wı. • ~ 



,._' --.-.J Şehir Röportajları ] 1 ~~:L:Rt 1 ( Ş E H 1 R H A B E R L E R 11 
tlş idarehanelerinde Soğ~:~~~~~·kı::~~ında iHTiKAR DAYAL·Rı roK~~~~ı.; Ki: 

Büro sahibi bezgin bir adama: "Belediye.ye git, Ankara, 6 (Hususi) - &zı H Tramvay idaresine 
b d eJ ~ .. ı d t d m.ıntakalardan soğan ihracı için filanca zata en en s am soyre, os um ur; vaki olan müraeaatlar üzerine hakh bir sual 

beni kırmaz,, dedi adam gitti ve "böyle bir yapılan tetkikatı mttteıaıkip bu Baker dAvası tehir olundu Karlman okuyucuıarımızôan Ne.cdet Gür 
ı kimse tanımıyorum ! ,, cevabını getirdi. maddelerin serbest dövizle ve- maJı'..azasımn mahkemesi bugu"n den aldığımız mektubu aynen il- 1 ya mühim ithalat maddeleri .5 veriyoruz: ,-----------------·,,._J temini mukabilinde ihracına. Asliye ı·kinci Cezada yapılıyor 
~ye giren bezgin bir ooama. mız sizi memnun bırakmadı mı? müeaa.de olunmllf} ve keyfiyet Bebekto oturmaktayım'. Vazl· 

'"Patron". bir tezkere ı.wattı: - İstanbul hayatından ye- a!B.kad.a.rlara tebliğ edilmiştir. Kundura fiys.tları il7a'inde nilmelerini kararlaştırmış ve fem Beyazıttadır. Galatada Neca-
- Belediyeye git, orada ..... nibir şey daha öğrenm.i.ş oldum. Serbest döviz ve~ bazı mü· yüzde yliz vn.m; sekil derece _ muhakemeyi dün saıa.t 14 e bı- tibey caddeaindo vukua gelen in· 

m.Udürünü gör. Mektubu ver, Teşekktir ederim. him maddelerin ithali muka.bi - sinde ihtikb--y;pan Baker mü- rakouşb. Ancak şahidlerin gel- hldam ~ünasebotlle Beboktetı ı .. 
seni be:ııim yolladığımı söyle •• linde soğalıı ihraç etmenin arzet. essesesi müdürü Sa.lamon Se _ mediği ve fiyat mürakabe ko- tanouı tarafına giden yolcular 
Dostumdur, beni kırmaz. * tiği müşkilller na.zan dikkate a- rera ile kundura dairesi şefi misyonuna yazılan müzekkere- Tophanedo aktarma yapmak 'mec-

Gillümsiyerek sordum: Eskiden ev teıı.aııannın "bil- bnara.k, ihracatın daha kolay Dim.itri Pavelidis bir kaç gfuı.1 ye de cevap verilmediği için mu- ı burlyetlndedlrler. Hattın yıkıntı· 
- Maşallah, ne kadar da çok ro., ları yoktu. Bunlar, da.ha şartlar içinde icrasını teminen evvel asliye ikinci ceza m:ıhke • hakeme başka bir güne bırakıl· tarla dotması bunu icap ettiriyor. 

tanıdığınız var. Böyle büyük zi~ade her semtte muayyen kah- bu madde ihracı ~vike muhtaç 1 mesi tarafından tevkil olunmuş- mıştır. ı Fakat tramvı;y idar.:sı Topha-
mevki sahiplerini nasıl tanı • velerde otururlar, iş takip eder- maddeler arasına alınmıştır. Ya lardı. 1 Sultanhamamında Safa ha- nede inerek K;ıraköyii yayan boy-
dınız? lerdi. Hoş şimdi de bir cokları bancı memleketlerle hesap va- Mahkeme ehli v uktıf olarak d anifatu a tı'c· etı' va I' layan yolcuya aktarma b leti ke· 

b. · · 'b'l d - nın a m· r ·ar J< • • serek her zamankı' u··~~etten 4 ku-Sen de ne ılırsın gı ı er en bu dediğim şekilde çalışıyor ya.. ziyetlerinin müsait olmadıgı tl b' d f d M · s il t ·ht " -· 
1 h b .... k rapor veren za ann ır e a a pan .., orıs _ayo e ezga arı ., ruş fazla almaktadır. 

yüzüme balnp, UJ a ne uyu Ne ise, Yazımın başlangıcında ahval müstesna bulunmak kay- mahkeme.le şahit olarak dinle- Yako, geçenlerde mağaıcı.larına ı Bu doğru mu? 
a?amlan t.:anıdığıru ima eden ı bahsettiğim "büro,. dayını. Dört diyle soğan ihracatına muhtelif. ıvvvvvv-.. vvvvvvvvvvvvv vvv' gelen iki taşralı tüccara mal 
bır ~esle: sandalye, yayları fırlamış iki suretlerle kolaylık gösterilecek- K h t yok cevabı ile mal satmak iste- ! '_, ___ .... --------·• 

- Eh ... dedi. İşimiz bu.. İn- koltuk, bir yazıhane... İşte bü- tir. a ve sa 1ş1 memişier, fakat dükkanlarında Yen 1 ekmek 
~an böyle bir müessesenin sahi· ronun mobilyesi.. Yazıhanenin yapılan arama sonunda tam 
bi olur da. kendisini tanıtmazsa başından ayrılmıyan muha.ta - Kızına aşık olan Serbest 1774 topkumaş bulunarak as- • 
acırım doğrusu.. bıma sordum. Bu iş karlı bir korkunç adam liye ikinci ceza mahkemesine \"e· pıyasaya 

"Böyle bir nıüessese,. . ni~ iş midir, ne kazanıyorsunuz? b 
1 
rakı I d 

1 
rilmiş ve tevkif olunmuşlardır. 

"patronu,. dediğim zat, kimdı - Bizim iş iki türlüdür: Biri Konya.dan bildiriliyor - Sille Bunların da muhakemelerine ç 1 ktl 
bilir misiniz? ev, apartıman. oda bulmak, di- nahiyesine bağlı Tat köyünden il dün devam olunmu~, şahit olan 

Bir ev telli.lı! Hani şu, Divan- ğeri arı:;a, emlak alım satımına. 37 yaşında Ali adında birisi 16 ta§ralı tacirler memleketlerine' 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) yolunoo, Sultanahmette, Fa- tavassut etmek. Bu ikinci daha ya~mdaki kızı Aliyeyi tabanca K h 250 döndüklerinden istinabe yoluyla 

tihde Aksa.rayda. Beyazıtta, karlı .. Birinci nevi işden yüzde ile vurup öldürmüştür. a ve şer üadelerinin alınmasına karar ğ·undan dün bu nuntakalarda es-
Beyoğıunda sık sık gördüğü- 10 komisyon alıyoruz. Ali kızını sevmekte idi. Bu gram paketler verilmiş ve muhakeme başka ki tip ekmek çıkmıştır. Bu fı-
müz ev tellallarından biri. Fakat - Tabii her iki taraftan, de.- sevgi köyde şayi olunca evde bir güne bırakılmıştır. nncılar ellerindeki stok eski tip 
onlar, kendilerine ev tellalı den· ğil mi? karısı ve kızı ile kavgaya tutu - İçinde serbest Bavul ve çanta üzerinde yüz- unlar bittikten sonra yeni tip 
mesine fena halde kızıyorlar. - Evet .. Fakat dediğim gibi şan Ali neticede tabancasını çe- de 70 küsur derecesinde ihtibar ekmek imal edeceklerdir. 

k d 'l • n ı,.,..+ ... dık emJA kerek genç kızını öldürmüştür. satılacak Onların en ı erme Y·~~ • ak komisyonları olmasa ha- yapan Beyoğlundaki Karlman Diğer tarra.ftan.. halkı ekmek-
~ linV'Rn 1 şuAldurlah: ~ç:ıa~yl~o- timiz ~.arfi;i~ .. . ~I e> ı:-LED/ y c-o e- Ticaret Ofisi yeniden 45 ton m.taüessKesesıtan· mt~d~1rü iBle teulzgah - lerde ve fırınlarda görülecek ku-
~yoncusu. . . • -c..ın ne zaman ı.~ınız o- c;':"~ ı;;;. ı;;;; kahve o·etirtmektedir. Bu kah- n os ın ı e av ve surları derhal belediyeye ihbara 
mell, komisyonculuk f~na bır ı~ luyor? l\feyva ve sebze veler de yakında tevzi edilecek- çanta taci.rıi İ.stemat Şa.minin teşvik eden Başvekcllet tebli-
ml? Komisyon vo komısyoncu • - Yazın, nisan, mayısta say- tir. Gerek şimdiye kadar getiri-! de asliye ikinci ceza mahkeme- 1 ğinden sonra belediye fırınlann 
hık yiliünden 'kimler zengin fiye komis'-·onctılan ha'-"'li i<> çı- ! halı·nı·n teftı•ş1• !enler, gerekse getirilmekte bu- sin.de bugün muhalcemelerine 1 

lm dı ki ? J J J '1 teftiş ve kontrofüne daha fu.zla 
o a · k karırlar. Biz bilhaasa göç son- lunan kahveler, memleketin bü- başlanacaktır. ehemmiyet vermeğe başlamış • 

Muhatabımda., kendisini be • lanna doğru ağustoı:;, eylfıl, teş.- İstanbul belediyesi müfettiş - 'tün iytiyaçlanna yetipte artacak Duruşma hayli meraklı ola -
leyen servete pek de uzak olma- rinien·el de. Kışın bekarlara leri dün meyva ve sebze halini vaziyette olduğu için alakadar- caktır. . . ı tırFırınların teftis_i için belediye 
manın verdiği gülü:msetici bir ve talebeye pansiyon bulmak - tefti~ etınişİerclir. Teftişler ne- lar kıalıve satışlaruu ta.nıamen 
1.nşirah vardı. Derken içeriye, tan ba~kta bir şey yaptığımız ticeeinde hfil dahilinde toptan serbest bırakmışlardır. Vilayet Bir gemıcı arkadaşını hııs~si .bir ~kilatı vücud~. ge- ı 
demin tezkereyi alıp:··; ~üdü- yok.. sat.Jşa memur kabzımalların da makamı, kuru kahveeilerin 250 yaraladı ı . tırmıştir .. Dun sabahtan ıtıba -
rünbale üklgiden a.d~m girdıı 'pa ron., ,_ Peki. mademki pek o ka- perakend~ satış yaptıkları tesbit şer gramlık paketler içindeki Balar şilebinin Uçüncü çarkçı- rk~n1 . tftaaalisbe'eteledi~aşlaya.nüf. btut· teşl ~ 
te .. e soıuu: dar işin.iz olnuyor, neden yazıha- olunarak haklarında ceııa zabıt- kahvelerin serbest satılabilece- sı İsmail Hakk1, dün Beşiktaş- 1 a .. Ye m e ış erı 

- Ne dedi? ne tutup mru;r"'ıfa giriyorsunuz? lan tutulmuştm'. Diğ·er taraf - 1 ğıni alakadarlara bildirmiştir. ta ahır bekçiliği yapan Hasan ve topra~. ofısı memurlan var- ı 
- Böyle bir .kimseyi tıarumı • Tekrar, sen de bilirdin gibi • tan halde bulunan çürük mey- Bostancı oğlu ile bir alacak me- ~· Te~kıl~tın kor~trol ve .t~f-

yorum, dedi! !erden yu'"ztime baktı: va. sebze ve billia.ssa kavun, İ KT I SAT selesinden dolayı kavgaya tu • ı tiş faalıyetme emnıyet teşkılatı - Yanında kalabalık var H ı 
dı 9 - Bizim nice büyük mü..-:.te- ~a~pı.u:Iarda ~alice atılarak a I • tuşmuştur. Kavga sonunda Ha- geniş mikyasta ya.rdrm edecek . 

mı.:_, Vardı. · rilerimiz var ki kendilerini so- ~cın kirlenn:ıes~n~ sebep ~lundu- Bır l{ömür muhte· san Bostancı oğlu bıçağı çekmiş tir. 
_ A evladım, ne diye böyle kak ortasında karşılamamıza gu tesbit edılmıştir. Beledıye bu- ve İsmail Hakkıyı bacağından 

bu .. yu··k adaml ..... sıkışık vazıy· e- imkan yoktur. Büromuza ge- nu şiddetle menetmi§tir. Bun - kiri yakalandı yaralamıştır. 
- · ı .. · b' · · "..J ed dan sonra hal rıhtımında bir y alı h tah ık ldı 1 tinde rahatsız edersin? Ayıp en ınu.şten ıze ıtımtw er . a.r as aneye n rı. 

B d kı:ı ? çön. k mavnası bulundurula.ca Yenikapıda Cemal Seylan oğ-ı 1 .,,,ı,. 1 t 
YanmıR<>ın dogr· usu. Ne ise, ben u a az ıır mı. - mış, suç u ,,...na anmış ır. 

ı:----r- B" d b' ı b , __ , ·b· ve çöpler buraya atılacaktır. lu adında biri~i, 5.5 kuruşa sat-telefon edeyim de özür dileyim ır en ıre ıa rl.4llLlş gı ı, öm.Urü' ki 
ı.n..:!. kendisinden iltimas bekle·ven i ması 18.zım gele.n k · n -
'""" 1 J. * Ekmek tocrUbe<ti - stanbul lostmu 7,5 kuruşa satmıştır • 

* Em.I8;k komisyoncularının 
ciddiyetine hayranım. Geçenler
de, bir iş için Beyoğlunda büro
BU olan bir ev tellalına telefon 
etmiştim. Beni tanımıyordu, ça
lıştı~ gazetenin ismini ver -

deminki be?.gin ada.."lla döndü: belediyesi yeni ekmek tıpinin gıdai İhtikar suçu il!' yakalanan Ce-
- Seni de beklettik birader, laymetinı tesbit i<:in dün bir tecrübe mal. bu kömürleri Ali Yılmaz 

dedi, dur, sana bir tezkere ya- yapıruşur. Tecrübede Toprak Mah- adında birisinden 6.30 kuruşa 
za.yım da vilayette ( .... ) ._ gö- sullPrı Ofisi memurlıırıle Belediye satın aldığını söyleıni,.c:ıtir. Ali 

1 

tür, dostumdur, beni ku·maz ! ih."tısad .Müdtirluğu memurları hıızır Yılmaz ise bu iddiıa.yı cerh ede-
Behiye bulunmuştur. rek kömürleri 6 kuruş 30 para~ 

Kızılay Cemile inden 
KadıkÖJ' snbsi 

Kızılay Cemiyeti Kadıköy ka
za şube merkezimiz. tarafından 
Ağustosun 9 uncu cumartesi 
günü akşamı Fenerbahçe Belvü 
gazinosunda kır balosu tertip 

edilmiştir. ' 

Bir Hırsız yakala t dı 
Zaven adında bir sabıkalı hır

gız. dün gece, Divanyolunda 
benzinci Saimin, dükkan önün-
C:e bulunan bir teneke makine 
yaP.ını ça!mış, kaçarken yaka
lanmıştır. 

Zavcn dün verildiği ikinci 
sulh ceza mahkemesi tarafındaın 
~.5 ay müddetle hapse mahkılm 
edilerek hemen tevkif olunmuş
tur . 

Yine imla meselesi 
Yazan : ULUNAY 

Eskişehirden Bay ömer Sı~ 
Uyar imzasile bir mektup a1' 
dım. Bu okuyucumuzun fikrJ.t)f 
göre lisanımızı zenginleşti~ 
Arap, Fars vesa.ir kelimelev 
dürüst okutmak için elifb' 
harflerinin ziyadeleştiri.lmesi ıG 
zumu ileri sürülüyor. Bu itibat' 
la: 

"Muayyen mahreçlerderı ~ 
karılınakta. olan seslerden rJ'!, 
nizden çıkarılan <nef • nun gilJ 
te18.f fuz edilen kaf) harfi tiirlı" 
çe kdimelerin. dil ve ön dişler~ 
uçları b'de~tirilerek çıkaııl~ 
peltek zal ve peltek se harfleı• 
arapça ve ingilizceden aldığınııf 
kelimeleıin "ha, h1, sad, dad, t1ı 
zı, ayn, kef harfleri de arapc;•· 
dan aldığ,ınuz kelimelerin do~ 
tetaffuz edilmesi için kullanıl
maları zaruridir ve bu suretli 
Türk elifbasına. on bir harf ili' 
vesi lazımdır ... 

Diyor. 
Okuyucumuzun bu fikrine if' 

tirak etmiyorum. na.ve edilmeli 
ileri sürülen bu on bir harflll 
hiç birisi konuşulurken (meh" 
rici hurufa) riayet kaidesile t6 
laffuz edilmez. Mesela ( t .ile sa 
arasında bir harf olan pel~ 
seyi kimse tam hakkını vere!" 
telaffuz etmez. (Osman) ı (ot· 
.man) şeklinde söylemek d~ 
da olsa öyle telAffuz edilnıesıt 
gli<~ olur. Peltek zal da öyledit 
Türkün onda.ki peltekliği gör. 
terecek bir telaffuz inceliğij,l 
hiç bir zaman kııllanmamışW" 
dır. Bu harfin doğru dürlist I! 
dını bile bilmezler. Kimisi cc:Jll 
zesi), kimi (peltek za.l), kimi dl 
(noktalı dal) der. 

Arap harfleri lrullaruldıf 
devrelerde dahi (ha) ve (hı) t' 
rasındaki nokta ila.rkını ayırııJJ 
pek az adam vardı. (Sad) JSI 
bize hiç 1 ü z u m u yokttJ!.İ 
(dad) Arablarda olduğu gİ"' 
bizde (d) gibi telaffuz edilın6 
(Z) gibi kullanılır. Arap (dJ)' 
ya) der biz (ziya) deriz. (tı 
ve ( zı) harfleri de bizim içi' 
lüzumsuzdur. 

(Ayn) ve (kef) harfleriJJI 
gelince: Birincisinin keliınepjj 
ortasında ve nihayetinde liizJ 
muna kailim. Biz bu harfi teı~..; 
fu:r. ederken Araplar ~ı;
(ayın) ı çatlatmayız. Düz te13J' 
fuz ederiz. Hele kelimenin ~ 
şınıJa eliften farkı yoktur. (l~) 
harfinin hafifi olan (kef) i1' 
(C) ve (Ç) gibi bir işaretle euf• 
bamıza ithali ehemmiyetle dil• 
şünülecek bir meseledir. 

miştim: I HARP VAZiYETi 

Alman - Rus Cephesi 

ya değil, 5.5 kuruşa Cemale 
verdiğini iddia etmiştir. Fakat 1 
ortada fatura olma::lığı. için iki ı 
taraftan htangisinin haklı ol
duğu anlaşılamamıştır. Fiyat 
mürakabe büro ... u. bir zincirle - J 

me kömür ihtikarı mevzuu da 
olması ihtimali bulunan bu 
vak'a etrafında tahkikata de

Alemdar şubesi 
16 - 17 8.z:.OuStosda iki gün iki 

gece olmak üzere Sarayburnun
da yapılacak muhteşem siinnet 
düğününe mmtaka haricinde- ! 
ki müracaatların bizi mütehas • 
sis etmesine rağmen kadro dar 
lığı yüzün.den is'afına imkan 
olmadı~ bildiririz. 

Lisanda dürüst okumagıw (k&' 
VVVVVVVVVVVV'V"v'V"v'V'w""'-'°""~~ r. 

rlne) ye, sözün gelim.ine terkev 
- Affedersiniz, demişti. Ga

zetecilerle konuşamay12 ! 
- Fakat gazeteciler sizinle 

konusur! Hem ben, hususi bir 
iş içi~ telef on ediyorum. 

Telef onun öbür ba!Plldaki 1 
sesde hafif bir teliş: 

- Efenclim, affedersiniz, ma
ltim y-.ı bizim iş dehşetli pek a
ğız istiyen bir iş. Bir çok sırla -
nmız var. Bunları telefonla ve
remeyiz.. Maamafih bana ismini
zi verin, telefon numaranızı da 
lutfedln, sizi ben arayım. 

- Peki. 
Biraz sonra telefon zili çaldı. 

Deminki meçhul mulıalabım be
ni arayıp konuşmağa başladık : 

- Ef en.dim, bazı rakipleri
miz vardır, yabancı bir müşteri 
sıfatiyle bize telefon edip ağzı
ıruzdan laf almak istiyorlar. 

- Ne lafı? 
- Mesela, elimizde ne kadar' 

satılık arsa, emlak, han, hamam 
var, bunları öğrenip adreslerini 
a.l.nıik rakiplerimiz için bir mu
vaffıa.kıyettir. Teyakkuz itina .1 

, 

' !~!'~ s~~~-~ı 
ABONE BEDELi 

TUrklye Ecnebi 

8ENEl.IK 1400 Krf. 2700 Krt. 
6 AYLIK 760 lt 14SO ıt 

a AYLIK 400 • 800 lt 

1 AYL!K 110 • 100 :ıt 

TAKViM 
HIZIR 9-' GÜN ~19 AY 8 

1360 7 1357 

Rıceb .AÖUSTOS Temmuz 
13 1941 25 

Perşembe 
GUneı öGI• ikindi 
9.'3 5,00 8.53 Ezanf 
5.02 12,20 16.13 v .. au 

Akpm Vauı 1maak 
12.00 1.46 7.-44 EzanJ 
19.19 21.C6 3.03 Vacatr 

(Ba.ş tarafı 1 inci ooltifcde) 1 
1914 • 18 harbi ateg üstün -

lüğünü. klasik usullere bağlı 
kuvvetlerin silahında aramakta 
idi. Bir taarruzun hazırlanması 
için, taarruza tekaddüm eden 
gecelerde mühim bir topçu küt
lesinin meYzıe sürülme::;i icap 
ediyordu. Bu iş, bir kaç gece 
devam ederdi. Ha?Jrhkların g"~
len.mesi, meha.retle kamufla.j 
yapılmasına rağmen, güçtü. Ni-
hayet, taarruzu hazırlamak ü
zere gütle ateşleri açılır ve bu, 
günlerce devam ederdi. Bu ha
reket tarzı hasmın da mukabil 
't e d b i r almasını intaç 
ederdi. Hatta, taarruz teşebbü
sünün önceden sezildiği de vaki 
idi. 

Bu usul. şarkta muvaffaki· 
yetler vadetmişti. Garpte ise, 
en büyük kuvvetlerin tahsisi ve 
sürekli ateşler icrasile beraber, 
kat'i bir netiı..ıe elde ettiremiyor
du. 

Bunun en büyük mahzuru, a
zim cephane sarfiyatına yol aç
masında idi. Menbaı kuvvetsiz 
olanların bu si~temden faide 
beklemeleri mümki.ln olamazdı. 

Yıldırım usulilnün mürevviç
leri, hedefe en kestirme yoldan 
varmak çarelerini bulmuşlardı: 
Karanın zırhlı, motörlü ve ma-
kineli kuvvetleri, hava kUV\'et
lerile iş birliği yaparak, öldürü
eü bir at~ kudreti yaratabilir
ler. Bir yarma kuvveti, nisbet
le dar bir cepheden derinlik -
lere dalan binlerce top ve m:ı-
kineli tüfeklerden mürekker .-el 
yıldırını sürat ve deh~tini ıı~.ı7.

0 

bir kütledir, her engeli ezer v~ 
topçunun şimdiye bdnr tesir 
dairesile çerçevelenen sahe.nın 
çok ötelerine nüfuz t.ıder. Hiç 
bir müdafaa cephesi bu ateş 
darbesini kıramaz! 

2500 kilometrelik bir cephe
de her savleti önliyebilecek bir 
müdafaa manzumesi tesisi. an-

cak kısmi seferberlik yapmış 
ve sınırlarına, çok kuvvetli de 
sayılsa, bir örtme ordusu sür
müş olan Rusya için imkan.sız
dı. Rus seferberliği aylara ih
tiyaç gösteriyordu. Bu sebeple, 
seyyal ateş kütleleri Rus ordu -
sunu yer yer hırpalamış ve ge-. 
rilere atmıştı. Rus zayiatı bü-
yüktü. 1 

vam etmektedir. 
• 

• Bakırköv şu~ 
Araba ıle 1 ramvay 1 Kızla u.~ı-.-k~ .. . 

d k 1 y .Dl4.AJ.L oy şubesı iara-
arası n a a dı fı.ndan 9.8.941 cumartesi ak-

Aksarayda oturan arabacı şam.:ı Fl~rya plaj gazinosunda 
1 

Aziz, dün odun yüklü arabası • ! t~~p edilen mehtap gece.si için 
nın yan tarafında yürUr bir hal- donuş tren ve otobüs temin e-
de Çapadan geçerken karşıd.an dilmiştir. 1 

MÜTEFERRİK mek bir noksan teskil eder. saJS 

Pozuk sigaralar 
Son zamanlarda bazı sıgara- 1 

ların yanarken ansızın parl:ıdı
dığı görülmüştür. Tahminlere 
göre bazı işçilerin bu gibi siga
ralıara kibrit ba.şı sıkıştırdık - ı 
la.rı aııfa.şılınaktadır. Maamafih, 
bu husustaki müşahedelerin ar 
kası gelmemi7tir. Bina.enaleyE, 
görülen bir iki parlamla vak'a. 
sının şümullü olmadığı zannı 
vardır. 

Hatta, Stalin manzumesine 
teveccüh eden hücum da muhte
lif mmtakalarda muvaffak ol-
muş ve kaleleri devirmişti. 1 

gelen 2717 numaralı tramvay ile ı 
arabasının arasında kalmıştır. 
Arabacı böylece vücudunun muh -
telif yerlerinde ağır surette ya
ralanmış, Cerrah paşa hasta -
hanesine kaldırılmıştır. Suçlu 
vatman Beytullah yakalanmış· 
tır. 

H a ı a ·a y ı I a m a m ı ş .. 

te manasına gelen (kalp) il• 
yürek manasına gelen (kalp) 
nyni suretle yazılıyor. Burad' 
(al harfinin telaffuzundaki j!l' 
celiği kalınlığı okuyucunun bil' 
gisine terketmelL Sonra (I{) 
nin (kef) gibi okunması icin bıl 
harfden sonra gelen sadahııJtJ 
Ü7..erine bir işaret konuluyor• 
Bu suretle mesela (Kamil) kell• 
mesi (Kam.il) suretinde okun• 
maktan kurtarılıyor. O haldi 
cinayet manasına gelen (katil) 
kelimesile car.i demek olan (kı!.' 
til) 1 nasıl tefrik edeceğiz? tıdtJ 
c.isini uzatmak icin ( a) nın il• 
zerine bir işaret koyysa.k (k) )-i 

' (kef) gibi telaffuz ettirmelt 
ihtimali var. Bunlar ehemmiyet 
li noktalardır. Fakat ıslahı ~M 
değildir. Ufak tadilat ile btı 
ııokı:ıanlar telafi edilebilir. 

Bu boğazla.aşmalar beş haf ta 
devam etmiş. bu müddet içinde 
müdafaa ordusu taze müdaha
le kuvvetlerile beslenerek yaran 
kolları karşılamı§tır. ========================== 

Rus ordusu, hemen her yerde c 
1 _ t 

n:~:ıre~l~r vererek çe.~i!me~!e 1 Kısa Ha .~~r_ 
1 1 gunun ıhtıyaçlarını duştlomuş . ;;;;;;, _ 

yetişmiş, güzel teçhiz, hatta va- ....:~iiiii!!!§iiiii!lliiıı?'?'ii--~!9i~ ...... ~~1r•!B 
ziyete göre sevk ve idare edil- * Adliyeye verilen muhtekirler
miş olduğunu isbat ediyor. Her Fiyat mürakabe bürosu, Eminönün
hangi bir silaha karşı defi ve de Mehmed adında bir işportacıyı 
tard tedbiri, mislile aynile, alı- yüz paralık dikiş i.ğne::ıini 12.5 kurulfn 
nabilirse afidelidir. Binaenaleyh yine Eminönünde Marko admda bi
Ruslar hava akınlarında tank risini dikiş iğnesini 15 kuruşa sat
hamlelerine de ona göre ve kah tığından dolayı adliyeye vermiştir. 

Fırında beyaz beyaz fırancalaları 1 
görünce dayanamıyarak zorla almak 

isteyen birisi adliyeye verildi 
Küçükpazarda oturan Kamil U

fak adında birisi, evvelki gece 
mwhtelif meyhaneleri dolatarak 
birer ikiter kadeh içmek suretile 
kondlı;lnl bilemiyecek derecede 
sarhOJ olmuf ve evine gitmek üze

re Küçükpazarda francala imal 
eden Petronun fırını önünden ge. 
çerken birdenbire içeri dalarak: 

teskin olunabilmiftir. Ancak bu 
arada Kamil Ufak polls memuru-
na da hakaretten geri durmamı§, 

kendisine bir hayli küfürler et• 
mittir. 

Nihayet mütecaviz karakola 
götürlümüştür. Fakat Kamil Ufak 
bu yaptıklarilo de kalmanı ıg ve 
bir fırsatını bularak kaNıkold;ın 

ramanca mukavemet etmişler, * MUnlr Nureddin ıstıfa ottı _ 
bir çok zamanlarda kanamak - Haber aldığımıza göre konservatu- 1 
tan da yılına.mışlardır. var icra heyeti kadrosunda bulunan 

- Çabuk, demiştir, bana fran· 
oala ver! 

Petro: 
- Raporun nerede? demiı, Ki· 

mlı Ufak buna karşı: 

kaçmrfl:ır. Amma bereket bel.çi
nin fark ctme8i Uzerlne yakalan· 
mıftır. 

Kamil Ufak dün adliyeye getl-

Ben Bay Ömer Sıtkı Uyarı.o 
dediği gibi elifbaya on bir har' 
fin ilaYesinden zannedildiği ka• 
dar büyük bir istifade tasav• 
vur etmiyorwn. Dil meselesiııdB 
imla meselesinde daiına halkıO 
konuştuğu lehçeyi, edayı, tcJaf• 
fu7Al. göz önünde tutmalıyıı. 
Her şeyden evvel Iıftkim olntJ 
odur. Va.ktile rr:edreHclcıde o .. 
kunan arapça ile Arap memlc • 
ketinde kimse meramııu ifade 
edemezdi. Bizim Fars telfiffıızu• 
muzu dinleyin bir İranlı ba.şkıa 
bir füıan dinliyorum sanır. Garp 
lisanlarındaıı aldığımız kelime• 
ler de böyledir. Biz yanlış ola• 
rak (otobos) deriz. Frenk (o· 
tobüs) der. Lehçe itibarile bi• 
zimki doğrudur. Çünkli iki sa • 

Büyük harbin tank dalgala- /Münir Nureddin istifa etm~tir. 
nnı kıran, Alman topçu ateşle-
ri idi. Dört yıl önce, Voroşilof, * Tramvaya atlarken - Kasım-

paşa belediye tahsil memurlarından 
bir Rus kolordusunda bir kolor- Rıfkı, dün Etyemezde bir tramvaya 
du topçusunun bir dakikada allamak istem.iş, yere düşmüştür. 
düşman cephesine göndereeeği Sukut sonunda muhtelif yerlerinden 
çelik miktarınm en asri bir or- yaralanan belediye tahsildarı baygın 
dudakine faik olduğunu söyle - bir halde Cerrahpaşa hastahanesine 
m1şti. Bu, silah sayısına kaldırılın~tır. 

ateş ve yürüyüş si\ratince te- * Bir boygirln marifeti - B~ik
kRddümü ifade eder. Ruslar, taşta Valide çeşmesinde oturan ara
hayvan kuvveti yerine motör bacı Mehmet Ali Sağlam, dün bey
kuvvetine müracaat edebilirler. girirıi arabaya koşarken hayvan ürk 
Rus çiftçisi gibi ordusu da bu- nıüş ve Mehmet Ali Sağlamı cıne
rada güçlük çekmez. Eğer, Rus . Iemi6t.i.r. Hayvanın tekmeleri gıfğsü
lar, açılan gedikleri bu sürat ne tesadüf ettiğinden arabaeı ağır 
ve bu kuvvetle kapıya.bilirse, , ve tehlikell SUl'ette yaralanmış, bay
şarkta yıdınm tesebbüsleri de cın bir halde Beyoğlu hastahanesine 
sonuna. erebilir! , kaldırılmı~ 

- Hangi rapor, be sen de, de· 
mlitlr, herkese bol keseden fran -
oala dağıtır, durursun, bize gelin
ce rapor .... 

Rapor yok ifte, çabuk francala· 
yı elden geli 

Petro pek tabil herhangı bir mo· 
swllyetten kaçınarak: 

- Raporun olmayınca aana fran 
caia verememl diye diretmiş, bu· 
na fevkalide sinirlenen KAmil 
Ufak: 

- Öylo ml?. diyerek bir kenar· 
da daran aanda1yeyl ka;>tı~f gibi 
dlikkarnn camlarını, çerçevolerlnl 
indirme~ baflamıftır. 

GUrültüye; polisler, bekçiler 
koş.u§mUf ve sarh09 gllçlüklo 

rllerek, sorgu için ikinci sulh ceza 
hiktmlnln huzuruna çıkarılnıı~b. 

Mahkemede: 

- Ah bu arkadaçlar yok mu 1 kilden sonra bir hafÜ kullan• 
hakim bey, diyordu, insanı baş- mak bizim şivcntize uymaz. O• 
tan çıkaranlar hep onlardır. Dün , tobos deriz çıkarız ve pekal' 
gece bir kaç arkadaşa uyduk, iç- etleriz. Bizde mukabili olmadığı 
tik, içtik, fitil olduk. mazeretile ecnebi kelimeyi dili• 

Kendimi bilemiyecek derecedo roize alınca onu istediğimiz gibi 
aarho§ olduöum iı;in hiç bir 9ey· tasarruf etmekte haklıyız. 
den haberim yok. Zira hal3 ayıla- U?ağa gitmeğe ne hacet. Di· 
roadıml Kafam yerinde del!lf... limize aldığımız ve asırlardııfl 

Neticede hakim kendisinin ika· 
rncte rapten serbest bırakılmasına 
ve alt olduğu mahkemeye sevk 
edltmuı için de evrakının müd· 
delumuml!lğe ladoaino karat ver· 
dl. 

beri kullanclığınuz birçok Arn:P 
ça keli.meler vardır ki buııın.g 
.Ara.r bızim gibi kullanmaz. 
bizim kasdettiğimiz manayı if tlı 
de içiu büsbütün başka keliıne " 
ler kullanır. 

(Sonu sahife 4 sütun 3 de)} 


