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...._Milleti Maliye Vekilimiz•idare 
~ •ı111ııttadır • • 

memurla• "Ingiliz -.!~rk 
paktı buton 

~ lstanbula Gıttı 
'leiaadan deYam-

~"aaıar "Uçar 
~ lllilletler "\Jçar 

•11 biz, bili ya-
~ı? Hayır, Ttlrk 

r ıibi yerde 
-..,,'•y~ kaplumbağa

f •illet deiildir. 
p'rtçe Yt milletçe 
•~at, bunan içia 

.,., r&canıaz yettiği 
~et Ye ebemmi

tt llzundır. Bir de
,1 Ydea akdem •e 
'' Dıilli müdafaa 
t '· •onra Tilrk6n 
lleaıindeki mev-
lldın havacılığa 

"rılnıanıız liıım-
~. ~•rp iıbat etti ki 

•da kuvvetli olma
••rl .. 

• • 1rını, yurdunu, 
)~ "&dafaa etmenin 
-i~1lr: Bundan ıou

•tıa medeniyet 

·'::'" haYacıhktaki f &lçlleceii ribi 
,. •• kudreti de 

it 1• ~•iiJ, tayyare
~•ıı ile ilçülecektir. -.,:t,, demek meni 
~ elr, kavvetli mil

olacaktır • • Gaedeni ve kuv· 
etler ara11adaki 
ııuıbıfa:ıa et ı.ek 

llab~· Bu iti'>arla o da 
et" olacaktır. 

*•* 
li•va Kurumunun 
~· h 1 lcampanı ziyaret 

~ ••teci aı kadaılar; 
to tezıbtır ve onun 
Pladıtı Tiirk ıenç. 

,~ı çalıtbiıaı ıör
'ct •• b&yllk ıevlnç 
~•la d6adiller. On· 
~, lç Ye heyecanını 
, ltbii bulurum; çGn 
::dıiı y\ldan beri her 
I •ttitim bu kamp· 

, tQ hir kaç ıaabn 
~~6ytık &mitler 'fer· ... 

Maliye Vekili 
B. FUAT AGRALI 

İalnü bir kartal yuvasıdır; 
Türk Hava Kurumunun ilk 
kanat çırpmayı urada öğre
nirler. Oraya geldikleri za· 
man ayaklarını topraktan 
kesemiyen ve uçan arkadaş-
larının karşısında : Üftade 
bir piyadeyim ey tenıuvar 

dur. Diyen bu yayalar, bir 
kaç hafta içi11de uçmağı öğ· 
renir; Türk zaferlerine sah~ 
ne olan o şanlı lnönfinden, 
Tlir ki yenin kafası, kalbi ve 
kalesi olan Ankaraya bir 
kartal gibi silziılerek ıök
lerden gelebilir.er. 

Türk çocuğu, havacılığı 

sev; 
TOrk renci, ülkün uçar 

neslinden olmaktır; 
Türk vatandaşı, havacılık 

için fedakulak etmek milli 
vazifendir; Hava Kurumuna 
mutlaka iza ol; 

Tlrk Milleti, iıtikbalin ha-
vacıhktadır. 

Abid in Daver 

(Türk Korkutulama.z) 

~ 1•111imi halk ıairi üzerinde ken
~· ~"titrini Hde bir ifade ile anlattı. 
"tı. di.lim döndüiü kadar bildikleri

clını. 

Maliye Vekilimiz B. Fuat 
Airalı buılln 6ileyin Hat 
on Bçte lzmir vapuruyle lı-
tanbula bare!s:et etmiıtir. 

Vekil, ••purda Vali•iz 
~Bay Fuad Tuk1al,5 Belediye 

I Reiıi Dr. B: hçet Uz, Mils
~ tabkelD mevki kumandanı 

Mahmut Berk öz, Vali mua
vini Bay Emin, Defterdar 
Mümtaz, Emniyet Müdlirli 
Sait Ôzglir, Parti Başkanı 
Abf lnaa lzmirde bulunan 
Mebuslar ve erkinı hükii· 
met tarafından teşyi edil· 
mişlerdir. 

1

Döktor o-Manio 

1 Transııvanuadaki mo. 
ı oadelenin deıam ede

ceğini blldlrdi 
--·--

Londra (A.A) - [Royter 
ajansı•ın muhabiri bildiri· 
yor:) 

Tranıilvanyanın üçte iki
sindan fazlasının Macariıta-
na terkini protesto için ya
pılan nümayi,ler gittikçe şid· 
det kesbetmektedir. Macar
lar da bunlara kartı şiddetli 
mukabil nümayi,ler yapma
ğa başlamıılardır. 

Sokaklarda dükkanlar ka-
pah, otomobiller işlemez va· 
ziyettedir. Mnıellih Macar-

lar bankalara la6cum etmiı· 
ler ve 9 f<umen jandarması 

öldDriilmllş, yüz kadar da 
Macar tevkif edilmiştir. 

TranıilYanyadaki Rumen 
askerleri mevkilerini terket· 
mek istemiyorlar. Doktor 
Manio Royter muhabirine 
mücadelenin devam edece
ğini söyle mittir . 

(51) 

rının terfii propağandala -
ra mukavemet 

OTOMATIKLEŞTIRILIYOR • t• " etmış ır. 
~~~~~ .. ~~~~~ --o--

idare memurlarının terfii itleri de 
miş uıul ıibi otomatik ••rette terfi 

ordu için kabul edil
etmeleri karar altına 

Londra (A.A) - Royte
rin diplomatik muhabiri, har
bin ilk aylarında ujraaılaa 
mağl6biyetlerden sonra la· 
gilizlerin diplomatik sahada 
ve hava muhau.belerinde el
de ettiği son zaferleri teba
rüz ettirdikten ıoara diyor 
ki : logiliz - Amerikan mü· 
nasebetleri hiç bir zaman bu 
kadar iyi olmamıthr. Ame
rika cümhurreiıliğine kim 
geçerse geçsin bu siyaset 
böyle devam edecektir. 

alınmıştır. 

Terfide kıdem kadar ehliyet ve alınan randıman göz 
önünde tutulacaktır. 

23 ALMA 
TAYYARE 1 
DUŞURULDU 

--o--
Londra (A.A.)- Ola ıa

babki ilk alirm işareti9,20de 
verilmiştir. 

Aliraı işaretini müteakip 

havada büyük muharebelerin 
olduğu görülmüş avcılarımı-

:tlD kahramanca hücumları 
karıııında beş dakika gibi 
bir kısa zamanda Alman 
bombardı•an tayyareleri boz· 
ıuna uirablarak kaçmağa 
mecbur edilmiştir. Bu tayya-
reler kaçarken bombalarını 
geliıi rüzel atmıılardır. Bu 
muharebelerde 23 Alman 
tayyaresi d6ıürülmliştür. 

ikinci alarm öğledeoıonra 
olmuş ve bu sefer tayyar.e
ler çok ytiksekten uçmuş· 

lardır. Bu s~fer de avcıları-
mız düıman tayyarelerini 
püskiirtmeğe tekrar muvaf
fak olmuşlardır. 

Londra (A.A) - Dünkii 
verilen birinci alirm işareti 
esnasında Batvekil Çörçil, 
Lord Ha!ifaks Harbiye na
zırı Eden ile Amerika sefiri 

bir kilisede ruhani bir ayin
de bulun makta idiler. Alirm 

işaretine rağeıea ayine de· 
vam edilmiıtir. 

Londra (A.A) - Alman 
tayyareleri lngilterenin ce · 
nubi ıarki sahilini geçerek 
Kenz mıntakaıına bombalar 
düşmüş az hasar olmuştur. 
Bir kaç ölü ve yaralı vardır. 

20 Tayyare kayıbımız var
dır. 10 pilot sağ ve salimdir. 

Havalarına hakim ol· 
mıyanlar toprakların

dan hayır bekle
meslnlar 
-10-

Hava Kurumuna lza 
yazılmak milletçe yerine 
ıetireceğimiz bir vazife
dir. Az veya çok taab· 
bitte bulunmayı d&ıln· 
meksizin, biltlia vataadaı
ların Hava Kurumuna iza 
yazıldığını gördilğilmüz 

giin, bu memleketin emai· 
yet ve sellmeti teminat 
altına alınmıı olacaktır. 
Bu neticeye varmak için 
birbirimize yol göıtererek 
herkesin Hava Kurumuna 
iz• yazılmasını temine ça
lııabm. Kurtuluı bunda· 
dır. 

Roman yanın 
tam bir paylaş
ması yolunda 

Londra (A.A) - Taymis 
gıızetcsinin yazdığına göre 
Romanya hariciye naurı 8. 
Msnelesko Viyanaya müza· 
ke için değil mihvercilerin 
kararlarım kabul etmek için 
çağrılmıştır. 

Romen murahht.aları Ma
car heyeti ile görüşmelerine 
müsaade edilmemittir. 

Ekalliyetler meseluinde 
çıkan zorluklardan ıoara 

Romenler Romanyanın tam 
bir paylaşması karıııında 
bulunduklarını anlatmakta 
dırlar. 

Tranailvanyanın ıimalinde 
bulunan Almanlar Macariı
tana dönmeği ş iddetle pro
testc etmişlerdir. 

--o---
Amerika ile 
lngiltere ara

sında bir 
anlaşma 

Vaşington (A.A) - Ame· 
rika Cumhurreiai Ruzvelt 
Amerika ile logiltere ara-
11nda bir anlaıma aktedil
diğini ve bu anlaımaya göre 
Atlantik Okyanosunda bulu~ 
nan lngiliz Adalarının hava 
üslerinin kiralandığını ve 
buna mukabil 50 torpito 
mahbirioin logiltereye veri
leceğini parlamentoya bildir-
miştir. 

Türkiye ile aktetiğimiz 
pakt bütün oyunlarla ve 
propağandalara raimen mu
kavemet etti. Müslüman ce· 
miyetleri Mussolininin hima
yesini redddtiler. Fransız 
müıtemlekeleri de Vişi hü
kumetinden yüz çevirmiıler
dir. Mihver deYletlerinin çok 
alay ettikleri Rumaaya p
rantisi ve himayeai onların 
eline geçtikten sonra Ru
manyanın baııaa ıelealer 
herıeyi meydana çıkarmııtır. 

--o--
EDENiN 
MUHIM 
BEYANATI 
Londra (A.A) - B. Eden 

beyanatında demiıtir ki: 

"Büyük Britanya muhare
besi tiddetle devam ediyor. 
Ağustos ayı bizim için ea 
iyi bir harp ayı olmuıtur. 
Sonbaharla istili tehlikeai 
geçmiı d ~ ğildir. Bizim para
lamız düşmanı sıö:ılemek ve 
daimi hazır bulunmaktır. Hiç 
birdevirde ordumuzun tec
hizat ve maneviyatı ve mil· 
dafaa teıkilitmız bu derece 
sağlam ve miikemmel olma
mııtır ." 

kadar! •• 

Baba - Ben s~na havalar auiudu, bir daha denize rir
miyelim demedim mi? 

Anne - Kızımız seni, beni dinler mi? Onıa falana ba
kan bir adam ona: "Bu banyo mevıiminde behemehal ıaaa 
bir kısmet çıkacaktır." Dediji için bizi buralara dalla çok 

-----------~ ı&rüldiyecıktir. 
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Yaimur ar 
Zararı Fazl dır 

--o--
Yuğmurların Ege mınta

kasında bazı mabıuller tiıc
rinde yapbiı zararlar tah
min edildiğinden fat.liıi ol
muıtur. Henftz kat'i raka -
lar alın mış olmakla bera
ber, yaj'murların mıntakaı n
da oldukça fazı~ z rar ika 
eylediii anlatılmaktadır. 

---e--
Gelenler, 

G·denler 
Mardin mebusu Ali Riza 

LeYent, Trabz•n mebuıa 
iırrı Day, Trabzon mebusu 
Mithat Aydın, Maraı mebus• 
J;;>r. Kemal, Giresun mebu.• 
Dr. Vaııf lzmire gelmiıler
clir. 

Maniıa mebu u Rld•an 
Nafiz Edgüder, Manisa meb
usu Hftsnn Yaman, Erzurum 
mebuıu Nakiye ElrUn, Edir· 
De mebusu Bn. Fatma Mimik, 
Busraa mcbuıu Muhiddin 
Baha Pan lımirden ayrılmıt· 
lartlır. 

--o--
Lüzumsuz 

Evrak 
Dairelerde toplanmıt bu

lunan l6zumsuz evr kın im
huı tekerrDr ettiğinden bun
ların klğıt f abrikamııda ilk 
medde olar k kullanılması 
için Sfimerbanka verilmesi 
Başvekiletten viliyete bildi
rilmiştir. 

o 

lzmirden 
ihracat 

Atustoı ayı içinde lzmir
den mulıtelif m•mleketlere 
~016 ton miktarında 2:l0.554 
liralık fCfİtli madde ihraç 
edilmiştir, Aynı ay içinde 
133.586 lira tutarında 24581 
c=anlı hayTan ihraç edilmiş· 
tir. 

Dre Fah i şı 
ı:ımir Memleket Haataneai 

Rontken Mütehanııı 
Re11tken ve Elektrik tedavisi 
yapılar. İkinci Beyler Sokak 

29 No. TELEFON 2542 

Bol çeıit. uygun fiyat, 
temiz, katıkısız~ve iyi mal. 

Ahıverişte saygı, doğruluk 
ve inan. Telefon :3882 30-1 

a ş 
----lll' 

Aokar - Mahalıle b .. kçiI rinin maaşlarını halktan top
lamaları usulü, modern bir d evlet çerçivesine sığmayacak 
kadar es i görülmüş ve bunu.o kaldırılması maksadile da· 
biliye vekaletince tetkik ta bnşlaoılmıştır. Tetkikat bitince 
m halle bekçilerinin maaşları muvazenesi umumiyeden ve· 
rHme i için Jiıım gelen formalit nin yapılacafı anlaıılmak
t .ıır. 

z 
Berlinin İngiliz kuvvet- n -

sında Ke-vga 
lerini hissetmeöe baş. Gaziler mahallesi Çolak 

sokakta 43 yaşında Bn. Emi
ne ve Yusuf kızı Meşkure 
çocuk meselesinde araların
da münazaa çıkan Mehmet 
kııı 30 yaşlarında Bu. Ne
fiseyi dövdükleri ve iki ay· 
lık K'ebe olduğundan ıaccı
landıiı ıikiyet edilmiş, mai· 
dur Memleket ~ ıtanesine 
kaldırılmıf ve suçlular ya
kalanmıılardır. 

- -·-- ...... ____ _ 
Bulgar b şveki 
linin beyanatı 

Sofya (A.A) - "Stefani" 
ajan ı bildiriyor: 

Bulıar baı•ekili cenultt 
Dobrice hakkında yaptıjı 

bir beyannatta eıcftmle ele
miştir ki: 

"Dobricenin iııal tarihi
•İn teıbitı meaolHi •anhr. 
Macarların T ranıil•anyaya 
ıiriı tarihinde ltiıim de Dob-

Hamburq 
Limanı 
Tahrip Edildi 

Blkret (A.A) - Reyter : 
Almanyadan K6ıtenceye 

relen yalcular: Hamburı li
manının her bakımdan tah· 

rip edilmiş oJduiunu ve 
lerlia civarınd ki b61ıelore 

büylik bHarlar yapılmıf bu

luııclutun• ı6yl•mtıktedirlor. 

----o------

ladığını söuledi 
Londra (A.A.) - iktisat 

Nazarı 8. Dartonda §Unları 

ı~ylemiıtir. "Sekiı ayda Al
manlar ablokayı hafifletme
miılerdir. Yalnız demirden 
itiraz hafiflik görmüşlerdir. 
Buna muka1'il işgal ettikleri 
yerler nisbetiode onların ih
tiyaçları ve müşkUAtı artmıı· 
hr. Berlin ıchri lagilizlerin 1 
ku•vetini her glin biraz d ha 
hi11etmeğe baılamıştır, Av
rupada İfial altında ve ih
tiyaç içinde kalan memlo-
k tlere y rdımlarımızı Avru
paya erdularımızla birlikte 
ıltlrec:eğiı. 

11111 -11ıııııuııa111aıııwııwwun111.1•ırn •l(ııı:ıırnııı:ıı , 

--o--
Pantalon 
çalmış 

• Çocuk Esı 
me Kur11dl 

riceye ıirmemiıi talep etmek
teyiz. Bu mltklliln de balle
dileceğini limiti ediyorum. 
Diler mali milzakere•er de
vam etmekt dir. 

---···--
Şarap ima! 
Ank ra - Şarap imal v 

ıatışının serbest bırakı lması • 
için bir ka .,un liyıhası ha
zırlanmıştır. 

Yunan vap ru 
Amerika ·a 

Ü .. nyüklüyor 

Halkın Sesi ~::.~rr 1 
BU da~ bir başka tiirıo · 

dolandırıcılıktır 

Kemorde Taaıifat hanında 
Ahmet oğlu Hnseyin Kıldan 
b lediye temizlik han koju
ıunda ç mafır yıkamak ba
hanesiyle kalan suçlu Mus
tafa oilu İlyas Selak t ra
fından 8 lira kıymetinde 
milstamel bir pantolon çal· 
dığmdan yakalanmıştır. 

1 - Aiustoı 1~ 
içinde Çocuk lakıo> -
ze (599) haata çosuk 

11 
caat ederek muayeoe 
daYi edilmiş ilaçları " 
nen verilmiştir. 

2 - (4,4) çocuj• 
üç dtfa olmak oıer~l 
yemek verilmiş ve b · 
giyecekle~i temin ed~: .. 

Liyıhaya göre dabild ki 
ıarap ıatışlarındım ilo k-ia
şına bir miktar i obi r re · 
mi alın caktır. 

••mir ll•ft•rllarlllınllan: 
Satış 
No. 

O n limanımıın gelen Yu

nan a:ııdırah Patriy vapuru 

Amerika için tUtüo yllkle
mei b 1lam11tır. 

dema mahsullerimizi bu 

•apurla arice se•kedeceiiz. 

Mulaam••• S. 
Lira K. 

74 Gizt pe ıaltin •· t31 atla 1 par. lJl,25 •· . 41 N. arsa 110 ff 
71' ,, Nena91tey ,, 117 ada lJ ,, 491 ıra. • '' Ne. arsa H 10 
T6 lkiael Karaati•• IGlltU ... 1741 atla J parıd 18' •·•· 

3 No. Arsa 1.( 61 
77 SaUıaae M. Sell1net ae. 694 ada 1 parul 14l,ll m. •· 

10 tajh ana 28 59 
YS Köprö M. Kayatepe ... 1137 ada lH parael 215 m. •· 

hlll Ne. araa 21 59 
7' Ôçkuyular 3 11e. lu ao. 1865 ula ' parHl 119 m. m. 

'bill no. ana ' Ot 
H G~:ıtep• M111rlı ucL '54 ada 5 parHl N. lH m. m. 

5N/ 1 kapu "' aumaralı ana 300 to 
11 3 lacft Karatat Enveriye ... '"' atla 2 par1el N. 

llt,5& m. m. 46 au•arah aua 75 90 
12 3 !ael Karat•§ Eanriye ve Hilll ao. 671 atla parsel 

Ne. la '77,lt M. M. ıe numarah araa 'e 89 
il filHlyalı tece441t ... M7 ada 4 parHI N. 41,7' •· m. 

,, 

" 

" " 

" ,, H4 ada ' 

,, ,, iN ada 7 

1'/ 1 N. ana 41 ff 
,, N. 167 m. •· 

15 tajh araa J2 58 
,, N. 87 m. m. 

1' Ne. ana 78 00 
" ve aellmet ıo. 906 atla 2 parsel 14 m.ın. 

19/ 1 numaralı arsa 78 80 
87 Glulyah Tıautep• nılıtHalt ıade ••· '19 ada 14 parsel 

Ne. lu l24 m. m. kapu 6t/ 1, 51 tajlı ana 126 10 
81 Güz lyalı metreatep• '14 ada 1 parsel N. 141,25 m.m. 

• tajlı arsa 110 te 
19 ., teceddiid ve ulimet 50. jt7 ada 1 parsel 177 

ıu. m. 14·2 nnmaralı arsa 48 eo 
,. Güzelyalı lteıadiye se. 8'1 ada ' parsel 137115 M. M. 

15 taj arsa 70 eo 
91 G~:ıelyalı Erik n madenci Şükrü so. &98 ada 4 parsel 

53, 15 m. m. S-2 numaralı arsa 38 50 
92 Güzelyalı matlHci Şükrü ıo. 9i4 ada l parsel 148 m. 

m. 1-12 No. arsa 200 00 
93 İkiaci Karantina Bülbül sokak 1741 ada 7 parsel N. 211 63 3o 

m. m. 2-1 kapu numaralı arsa 

Yukarıd yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya ikinci 
tertip tasfiye vesika.ile ve açık arttırma usulile 25-1-940 tari
bicdea itibaren 1, rin müddetle müzayedeye konulmuştur. 

İhaleleri 9-9-9'41 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 15 tedir. 

t 
Taliplerin muhammen hedelleri üzerinden yüzde 7,5 depozito ak
çesi yatırarak yevmi mezktırde Milli EnaJik Müdürlüğünde müte-
şekkil satış komiayonuna müracaatları ilin elunur. (3432) 
............ _ .................. ,~ .. ... # ........ - ..... . 

: IZMIR - BUCA ı 
ı Klz-Erkek K••ıt•• L• • Kız-Erkek ı 
: Nehari U Ur ISeSI Leyli ı 
: ORTA OKUL - LiSE SINIFLARI VARDIR ı 
ı 1-0rtaokul leyli ücreti 200 nehari ücreti 60 liH leyli ı 
ı ücreti21~ nehari ücreti 75 liradır. Üç taksitte ahtıır. ı 
• 2-Bütuıılemelere 27 ağustoıta başlanacaktır. ı 
ı 3-Eski talebe 9 eyldle kadar kayıtlarını yaptırmazlarsaı 
ı yerlerine yenileri alınacaktır. ı 
: 4-Yeni ayd olunacak talebenin kayıd işlerine başlan- ı 1 
ı mıştır. Her gün Liseye müracaat olunabilir. Telefon: 2080: 
ı den 74 aranılacak. D.12-11 ı ı 

Okuyucularımızdan Kesta-
nepazarınd 12 numarad 
Sadi imzı:ısiyle aldığımız bir 
mektupd şu haklı şikfiyete 
rastladık. Onun için mektu
bun bazı cümlelerini aynen 
aıağıya geçiriyoruz: 

"1l1 kuruş kıymetinde 
olan bir saatı bazı ins fsız-
lar 6· 1 lireya kadar ıavalh 
köyllllerimize ıatıyorJar. Bu 
da bi rkaç kişiden mürekkep 
bir kuaıapanyııdır, bir kaç 
senedir blSyle geçiniyorlar. 
Köylülerimize yazıktır ilah 11 

Cidden bu hareket çirkin
dir ve bir nevi dolandmcı
lıktır. Fa l ve hassas zabı · 
tamızm dikkat n zarını çe
keriz. 

iıiiikiir sesi :::"fur.1 _llllDll____ -- -=-
~"~""'""-'"'-~""""" 

--o---
Yaraladı 

Halkapınar Şayak fabri· 
kasında çalışan Ali İlkmen 
kasa alıp vermek yüzUoden 
aralarında çıkan münaıaa 

neticesinde ayni fabrikada 
çalışan Yuıuf oğlu Galip 
Arıka'yı ufak tırnak çakısı 
ile sağ' bacağından hafif ıu
rette yaraladığından suçlu 
yakalanmıştır. 

lzmir Askerlik 
Şubesinden: 

lzmir şubesince alınan mo
lörlü vesait sahipleri ayni
yatlarını almak üzere şube
ye mfiracaatları lllzumu ilAn 
olunur. 

'··~··~··-~~ ............ , 
ı BugUn matln lerden ltlb•r•n ı 

: ELHAM A 19-40 - 1941 menimi-ı 
ı nin iki büyük filmi ı 

i 1 - 8 Ü Y U K A T E Şi 
t CHARLES LAUeHTON ı 

i ı - ADAM ve ŞOFÖRÜ i 
ı CONST ANCE BENNETT : 
: Seanslar: l\1adam ve Şoförü S· 6 30:-1 OBüyük Ateş8,45 8, 1 Steı 
ı Cumartesi •e paxar gihıleri 1.15 te Madam ve Şoförü ı 
ı filmi ile başlar.. ı 

3 - Bır çok çocu . 
ye g;yecek eşya te•11 

miştir. --------
Altın Fiatl~ 

lstanbal - Af tıa ~' 
meğe devam ediy•r· 

Jı• 
evvel 2120 kurut 0 

altın dün 2160 k 
o:ıuamele ıermilştür. 

Büuük eserler ' 
adamlar genç ıı 

mı ölürler 1 
--o--- ., 

Bliyük eserler ver,.•_. 
sclerin hayatlarınıo k• 
d uğunu söylerler. fı
ise kendi aralarıod• ~ 
ve büyük eşerler ya~ 
olanların uzun ömOrlO 
laranı iddia etmekte ~·fi' 
isimleri zikretmektedır ~ 

, ... ~ ........... ~ ............... ~ 

Lafonten yetmişd&rt, ,t 
yetmiş yedi, KoroeY 1İf 
sekiz, Lamartin yeldi V 
kuz, Şatobriaa ıeks••0, 
tor Hugo ıekseP d• 
meşhur ilim F ontenel 
sene yaşamıılardır . 

(52) (Türk Kerkuhılcmaz) 

Sazı tekrar eline aldı ve telleri 
- muhtnrıo dediği gibi - konuşturu-

verdi : 

Bu•ına burma duman tüter dağın belinden 
Okunm dık ferman ·gelir yarın ilinden 

Onu yaz:an yanlış y ımış sarhoş haliyle 
Yol ver efem ben yazayım zülfün telinle ... 

Köroğluuun bu çok içli türkiisü, bi

ze Türk karekterindeki merdliği, efeli(i 
bir kere daha hatırlattı. Kendisine : 

- Haydi amca, dedik, bir az da ken-

din söyleyip bestelediklerinden çalıver!... 

gülümsedi: 

(49) (Türk Korkutulam"~) 

~ıı~ 
sızılarını çektim, ayağımdaki ak~,_ 
o günlerin yadigirıdır. CaoıaıJı g6'4 
sağ ola! Şükür ki bugünleri de 
beyim !... ,ı~ 

Muhtar, ağaca dayalı 

Kör Halile uzatarak: 

sazı 
~ ,, 

- Haydi, amca, dedi bir•
1 I ' 

tellerı konuşturuver !.. .., ı• 'J 
Kör Halil, sazı kucakladı. ve tf" 

söylediği şu türküye - hakikat•11 

söylete söylete - çaldı : 

Çıkıp yücelere bakmak istersio~ 
Çoıkun sular gibi akmak ister••" i• 

. t•'' Her güzelle düşüp kalkmak •• el!.-' 
Ben senin kahrını çekemeoı g6ll 

••• 
Deli g6nül gezer gezer ıelirıİll 

........................ (' ............................. , 
MilliPiy;anıron.un Ao!:o. B.iletler"nizi (SA DeT)! 
ldfHlnden alınnr)Çorakkapa Polbmerke:al karı111No.864HaH• Tabtıla Ôad.eıTelefoDl497 1 

- Önce onlardan başl znıştık ya ... 

Jsrar ettik, dayanamadı ve birinci 
formamızda neşrettiğimiz "K6r Halil ih

tiyarladı, Göni\l Kocamaz!,, şiirini heye · 

canlı dakikalar yaıatarak döktürdti ... 

Arı gibi her çiçekten alırsın , 1., 

Nerde ıüzel görsen orda kalı'6.,eı. 
Ben seoin kahrını çekemeın i . · 

. . • • . . . . . . ttl"' .,.,, 
Bir aralık Karacaoilından k• 

1 


