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Milli Mücadele-senelerinde 
İki motörbotumuz koca bir düş
man vapurunu nasıl zabtetmişti? 

Yazan! A. Cemaleddin Saraçoaıu 
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Cumhur .. reisinin 
dünkü gezintileri -----. ... -----
İnönü akşam yemeğini yeni 
belediye gazinosunda yedi ___ ,, __ _ 

Dün ı;:ıat 15.5 <le, F.n.inömi ıneyda· ı 
nında ltndm yüzünden bir i!incyct 
olmu;;, Kfizım adında bir rcçpc.r, ra
kibinin bıç:ıkla gırtlagını parç. lıyn
ra~. ol dLlrımlf'tur. Hadisenin sebebi 
\'C t-eı C')"m ııeltli ~..ıdur: 

Khmnla Mahmud, ayni :z:aınand;ı 
bırih.rlerilc t:ınışmaktadırlar. Ve fil-
hakil,:ı, P:ıtmn da, d aha c;cnç ,·c :> :ı
kışıklı olan ;Mnhmııdla :ıliıl:a tesis 
etıni tir. 
Küzım, hıuıdıklarmın söylcdigi bu 

söı.lcı· i.lzniııc, i§i tahkik etmek i..te
mi. \'c Mohınudun pcı;ine dilşmüştw 
F.ıkat, diğer tnra!dan Mahmud d 
bunun !arkına varmış, bir J.aç gun
ler Bt<kırköy civnrı:ıda göı .. nmemı"
tir. K67.ım da, her tarafda dola arnk 
:Malunudu :ıramıığa başlamıı;tır. Ni
h. yet, dun, ilci r:ıkib, snat on beş 
buçukda Eminöııu meydnnmd.:ı s atin 
.ı.lunda kar ılaşmışfar, K:'..zım Mnh
mudu önliycrek kendisine F.1tımı He 
niçin nlfıkadar olduguııu soıınustur. 
l\i, hınud, csas itibarile Kiizımdarı çc
l.ı'1mckle beraber, gupcgtindılz büylc 
kalabalık bir yerde \:endisinc lıir ey 
yapac:ıgım hatırın~ gctiııncdi i i~ln, 
bu ı::ualc ters ccvnb \'Cnnistir. 

lstanbulu sevmek 

Bunun üzerine, Kazım, ! zcr:ııdc 
U: ıdıgı sı\·ri ve kcsl~in bir bı :ı n ccJ..:
miş, Mııhmudun gırU. gm.ı r .ddctlc 
s .. pı .. nuşlır. But un bunlar lıcrr t •ı • z 
\nr zaman zarf•ndn olmu , o eh arcl:l 
b~lun. olar cinayetin vukuu na ıı : ni 
olam:ınu;lnrdır. Bıçak d .. rb" I '.:.\'I lı

rnudun gırthıgmı parçnl .. -:u l rnlar 
fışkırınağa bn~lamışır. Bu hali ı_:orcn 
Kfızım tehlıkc;ı. i sezmiş \'C Eti' inon·i 
mrydanından Balıkpazarına do.,1"u 
koşmağa ba5l::--Jm~ır. 

Amerikadaki Polon .. 
yalıların yardımları 

--0-

Londra, 4 (a.a. ) - ~ncral 

Sikorski'.niıı reisliğindeki Po -
loıı.fa Jrabmesi nzasında.'1 gene-

' r al H:ıllcr AmerikadaR dönmüş-! 
t ür. General Amerikada sa
kin dört buçuk milyon Polonya
lının müşterek dava uğrunda 
!nıiliz a~kerlerinin yanıbaşınrJa 
mücadele eden Polonyalılara 

yardımlarını arttırmakta olduk-
larını bildirmiştir. 

Bu Amerika Polonyalıları ln
gilteredeki Polonya ord us una. 
seyyar hastahnneler hediye et
mi~erdir. 

Yeni bir cemiyet kuruldu; Bu canım 
şehire yeni bir imar fidanı ilave 

edebiliyor mu? Onn bakahm. 

. 
Bu camın tehir ci!mizc gcç<!li 

beş asır ohıyc:-. On sene ~onrn. 

in.~aliah fethi!ıin beş yUzüncü 
yıldönümüı:ü clünyay~ parmak 
ısırtacak bir ilıtı-:am iie kut.lu
lnya<:ağı z. PA:.5 ~üz ccnedir, su
yunun, hın csmın ha~':"amyız. 
Ad~m.in <'R!lls:- l•:ıfar alıii 

~ı:.tYa.""ı camnn 

Gfö~<?l.. I•""almt canımıza can 
katan bu abU havaya, yani bu 
güzel şehre biz h i<J m.i h iç bir scy 
vermem.işiz. Uğrunda canımızı 

\'Crmiyc de hazır olduğumuzu 

(Sonu : ı . . :. s<ıihdıl 

Mahmud do, kanlar iı~r.ırı :ıl.n n
(Sonu 3 ü ne.Ü sayfada) 

Arnavutlukta bir 
İtalyan n1ira~.ayı 

öldürüldü 
-»11«-

İtalyanlar da muka .. 
bele olarak üç 
köyü yaktılar 

Lon<lra, 4 ( a.a.) - Sunday 
Timcs gazetesinin yazd.Jgına gö
re Arnavutluktaki İtalyan otoir
tesinc karşı hnllun mukaveme
ti gittikçe nrtmaktadıl'. Ama -
vutluğa yeni takviye kıtatı gel
mektcclir. Bir İtalyan miralayı
nın l~:!tli üzcdnc ınukabeleibil
mif; l ırr.[.i u?.ere Uç Arnavut 
köyii yakılmıştır. 
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Merhu~rl aziye-C::ş=eh=i=r~~v=e==~============~~~~~~ 
ci Mehmed "izzet Şeh~imi~in sıhhi Cemil Taner Tahriri nüfus ha~ 

• 

uoxm:rncu;cc 

İzmitte klüb 
ilıtiyacı 

--<>--

M. l zzetin Türk maarif ine 
Vazty8tl bU 80- Dün sa~rimize Zlf Jldarl ikmal 

ne çok iyi geldi ve t~ta başladı ediliyor 

1zınit (Hususi) - Şehrimizde mü
nc.-vcr zümrenin ol.utup istirahnt 
edeceği bir mahfü ve yer yoktu. Du 
müncv\·erler da ınık b.r halde bulu
n·..ıyordu. Bu \'eziyet nazarı dikkate 
ırtımır:ı:k şehrimizde İzmit şehir ku
Lıbı.i ismıyle bir klüb tcC3SÜS etmi5 
\·c evvel :1 ciın k~nt resmi vali ve 
lt0mırtanlar mızm h:ızır bulu.'lduğu 

gü el 1.ıır me;asanlc y:ıpılmıştır. Klu
biın rCU'.::ıgıne ı:ıgır ceza mv.hkernesi 
rcı..q N :il Tore scçilmi§tlr. 

ve darüşşaf akaya hizmetleri ---o---
Sıhhat müdUrUnUn bu 

husustaki izahatı 

Beden Terbiyesi Genel Di- _-o--

1:.ktörll General Cemil Tan.er !siatisfik umum müdUrti 
dun sabahki Ankara ckı;presıl~ 1 • • 

:'lrrhı.m ?ı!··hmed İzzet 

Yazan: 

H. Fehmi Çay5'öy 
Darü~ufakıı MUdurU 

G<· "n lı la, Tilrk ınaa.'ilinin 1 

kı=-,n ·•' bır }l:·dııninı, Riyaziye
ci He: mc-d İzzcti de toprağa 
\·rrclik. EUi neneden fazla bir 
:.n:nan cscrleriyl" tcdrisntiylc 
lı:ı.yatını memleketin irfan se-

1 
v· ye ini yük eltmegc hasretmiş 
olan bu çalışkan ve faziletli in
snnm ufulü h • discsi maalesef 
cıhanm •·elvcleli harb ••e politi
k..ı. kn·ndislcri arasında m.ltbu
al sütunlaıında lüyık olduğu 

d~rcccdc chemmiyelli bir yer 
bulı adı. Buna gönlümüz ı·azı 
olmadığı ic;in şu ~atırlan kara
fa.makla eserlerinden aldığımız 
feyzin F.ükriinii eda ettiğimize 
kani bulunuyonız. 

Mchmcd İzzet, 1873 denberi 
ın"mlckcte irfan nuru saçnn 
Dariişşafakanın 1881 den 
1888 c .lradar talebesi Ye 1888 
den 1940 a knd:ı.r da hadimidir. 
1 38 de sınıfmın birincisi ola-' 
ı ık cıktı ve ömü.rünün sonuna 
kadar müesseseye bağlı kaldı. 

1908 meşrutiyet inkılübını 

müteakib Cemiyeti Tc lriniyei 
l.slamiyeyi yen~den ihya işle -
rinde müessir \"C amil Oldu. 

1939 a kadar hemen h men 
fasılasız cemiyetin idare heye
tinde calıştı. 

Üstad, candan merbut -0lduğu 
Darü afakanın ikinci müessisi 

1 
sayılır. 

Kencli<>ine hu sıfatı knmndı -
rn hadise Abdülhamid tlevrln-
de vukubulmuştur. J 

ll!'asılasız 21 s~e D.arü.:ışafaka 
müdürlügümi ifa .cd n HUse-' 
yin Paşn merhuma karşı 1003-

1 de talebe it>yan edere1t Babıali

yc gitmi.S}crdi. V.:ı.ziyetteıı ür
ken Abdülhamid, Darüşşafaka 
tul~bcsiııin vilayet idadiforiue • 
tr>vzııni ve mektebin kapattlına-
sm• irade etmişti. 1 

Bu irad rıiıı ikinci k&tib lzzet 1 

pn ... Hl t.eblii;ri sırnsında Meh
rnt'd 1..1.zet orada bulunuyordu. 
Ve bu suretle meseleye muttali 
olr.ıı.u;tu. Çi.inkii Mehmed tz
ze.t merhum o zaman D.:u~gfila
k. un bırınci ve ikıncilikl<! neşet 
Cd~nleı"?n .;araydn hizmet(' alın
ın tarı ha.tkındaki usul mucıbin
cc m<.ıhcvn mlilercımlığmdc bu-

Ye~ 

Türklyu Ecnebi 
1400 Krı. 2700 Krı. 
750 • 1450 • 

lunııy6rdu. Feyz mcnba.ına kar
t;ı çok ağır bir darbenin vurul
mak üzere olduğunu gören iis· 1 
tad derhal bütün zcklisını ve 
fikri kudretini l..'Ullı:uıarak mu-ı 
kabil bir tedbir almakta gecili
memi~ ve İzzet Pa.~ya bu ka-, 
rann avnkibi itibariyle ıteemmü-ı 
le ısa.yan ve fcvkala"Je ehemmi-, 
yeti haiz bulunduğun•; ve isynn
ı~ar bir ruh t:ışıdıklan zannolu
nan 1. u talebelerin dağıblması 

biitün memleket dahiline isyan 
tohumlu.rının yay-.J.ma:sı dane1;: 
olacağını tcb:ıri.iz ettirerek pa
disalun vehmini tahn"k etmit; ve 
ilk 1ınmlede mektebin kapatılma 
sı fikrinin önüne g~miş ve neti
cede kendisi meselenin hnlline 
memur edilmiştir. 

Bu ıun üzerine mektebe gelen 
Mehmed hzet tahkikata el koy
muş ve ariz ve amile tahkikat e
dere]-:: gerek mekteb idnr~sinin 
ve gerek talcb:min .kusurlarını 

b tarnfanc tcsbit ve bu babdal 
tanzim eylediği raporu padişa
ha nrzeylemiştir. Üstad bu işte · 
müı:::"V\'İk ve mürettib o1an bir 
ıki talebenin tanlı ile keyfiyeti 
hüsnü suretle kapatmağa \·e 
Dariiş...<m.fakayı iın:ı. gibi elim bir 
akibetten kurtar.ıruığ:ı. mU\•af
fak olmuştur. Bu tarihi hadi
senin vesikası olan rapor, Ab
dülh:ımidin hal'ından !:Ok son
ra bir gün Fatihde bir kitab 
seI'gisinde eski kitabları tedkik 
eden Süleyman Nazif rncr'hum 
tarafmdan bulunınuşhır. 

Bu raporun altına Süleyman 
Nazif kendine has uslf.ıbiyle ta
rihi bir hiıtıranın çok kıymetli 
bir vesikası olduğunu ifade ede
rek Darüşşafokn. :kütüphanesine 
hedi}C ettiğini yazmıştır. 

ü ... tnd Mercan idadisinde, İs
tanbul lioeaindc, İstanbul er
kek muallim mektebinde, mali
ye m"ktcbindc ve Darüşşafaka
dn mihanik, kozmog:ra.fya, ce
b;r, hendes\' dersleri tedris ey
lemiş ve riyaziye üstadı Salih 
Zeki ile birlikte lstanbul Da
rülfünunu riyaziye şubesi talim 
heyeti arasuıda. bulunarak riya
zi mihanik dersini okutmu~hU'. 

... fehnıed İzzet fransızca ve 
ingilizce lisanlarına i..sina ve 
kudretli tercemcye muktedir 
idi. 

Bu kudretle memleket maa
rifine çok kıymetli eserler kazan 
dırmıPtlr. Hemen diyebilirim ki 
bugün memleketi idare eden mü 
nevv·er ?.evatın hepsi merhumun 
eser1erinden müstefid olmuştur. , 
Merhumun dyaziyeyc müteal -, 
lik sayı!;ıy, eserlerinden başka 

bundan kırk sene evvel basıl

Şehrimizin sıhhi vaziyeti bu 
scmelcre nazaran §ay.a.nı mem
nuniyet bir derecede iyi gitmek
tedir. Geçen senelerde nlınnn 

tecrübeler 'Jleticesinde belediye 
Sıhhct Müdürlüğü \"C villiyet 
Sıhhat Müdüriüğünün aldığı 
cok esruili tedbirler neticesinde 
şehirde hiç bir s:ıri \"e tehlikeli 
hastalık çıkmrunı§lır. Sıhhat ı:ve 

!~timai Muavenet \"ekfı.leti 
de ~ehrin bu vaziyetiyle yakın

dan alakadar olm:lktaô.ır4 Sıh

hiye Vekiıleti müstcsarı Asını 

şehrin sıhhi vaziyeti hakkında 
teclkikler yapmak üzere §ehri-

şehrimize gelmiştir. General ou hususta ızahat vardı 
istasyonda. .Beden Terblye::;i ge- 20 ilktewin 1940 da :vapıla -
nel direktönü;:ü lstanbd mm- cak nüfus oaymu l'rtzırlıkları ta
tnkası ba!]l:anı ve azaları Ull'a- mamlammı.k üzeredir. Her vilu
fından kal'l)lanmIJ ur. Gl.!ncral yctte bu hususda ~alı.c:oan ko -
Cemil Taner şclıİimizde bir knç misyonlar bütün kaclrolarıuı 
gün kalarak tcdkilrnt yapacak 

1 

seferber etmişlerdir. 
"·e bilhassa Beden Terbiyesi mü 1st::ı.tistik umum müdürü Ce
kellefiyeti. kmnuıunun tatbikatı llll Aybnr tahriri nüfus İ!;}Cri 
etrafında alınan t.edbiı leri tetl _ hakkın::la. ~ izn batı \·crmi 'tir: 
kik edecektir. "-Tahriri nüfus yapıltlılrt ... n 

~ııır-- sonra umumi yel•u::ıu 24 teşrini 
• ~ evvel akg:ımı elde edebiLc"ği -a sım auyBSi mizi tal1min cdiy rum. Bunı.n

la beraber her vil.iyetin ııüfu .u 

azın su a~~ldı umumi ni.ifusu tesbit cdılme<len 
Y evvel nef}rcdilecektir. Yeni sayı-

mizc ı;c!mişt.ir. 1stanbul belediyesi tar. r nd:ı .in~ 

l.stanbul Sıhh1t Müdürü Ali olunan Taksim bahçcsl g zino,u dun 
a!-.şmn saat 17 de mcr .mle eni e 

Rıza lstanbulun sıhhi vazi~ eU aı:ılrm~tır. 'ı 
'\C ihtiyaçları hakkında ŞU iza- Mcr:ısımde D::ılüı e Vekili Faik 
batı vcrmi!)tir: öztrpk, l\fanrli \'ekili Hı.ı an J,Ji Yü-

1 "-Bir kısmı açık gözlerin o- cel, Münaknlc Vekili Alı Çcli.nk. ya, 
telleri, istns)onlurı ve umumi Valı \'C Belediyen · D&tor Lütfi 

Y
erleri dolaşarak İstanbula tc- Kırdar hazır bulwımuşl:u·d r. 

1 
'Dun Servise açıl:ın ga .'no luks 

davi edilmek üzere gelen hasta- tarifeyi ıtatbik: cclı!cck ve ~ ır n en 
'ktrı kandırdıkları ve onlara bazı gıael cazını havi bulunacaktır. D !Cl' 

doktor isimleri verdikleri Sıhhi- tarn!dan GnZlııo ganon mck;.ebi rolı.i

yc Vekrueti U?.rafmdan bilin - nü görecektir. 
--zııc--

mektcdir. Vckllct son günler- 1 
de bu işle esaslı şekilde mücade- Nafıa Vekili istanbu:da 
leye girişuıi~r. Ayrıca zabıta Trakyada bir tetkik seyah.ıti y; p-

maktn bulunmı Nnfi:ı Vckilımlz Ali 
da, doktorlara tellallık eden bu Fuad Ccbcsoy dün :.;clırlmize a\·det 
gibi kimseleri takib tmektedir. etm.ş'r. Naiıa Vckilı daha bir lcaç 

mın suallcıi eski suallerin ayni
dir. Sadece iki tali sual iltıve e-
dilmiştir. Biri ç:ı:lışan müessese
nin yaptığı i5dir. Diğer sualJe 
mesleki sıfab haiz bulunmakta
dır. Bu iki sual gcçerilerde Bn.
kırköyde ve İskendermıda yapı
lan tccrilbelerde denenmü tir. 
Sayını memurlarını gene Juı.y

rnakam ve valiler seçecektir. Bu 
seçim de 200 bine yakın memur 
kullanacaf,rız. ,, 

ir 
p· 

Bu hınıusda ciirmü meşlıud yap- sün ,.ehrimizde kııla.'"Uk tetkikat ya- Balkanlar ,.e merkezi AYn.pa dev-
ınak gok güç olduğundan henüz pOK'aktır. leUcri ile ticari mC4bad~klcri'n;ıin 
kimse yakalanmış değildir. Biz -ııtı:-- glindcn ı;une inkişaf ctme.,e ba 1..ı-

Nu man Menemencioijlu mosı ı.izerineic; piya'"alarunı.ı:da hare-
Sıhlıiye Vekaletinden bu hu- şehrimize geldi ket artmıştır. Bazı lıubuu .. t ,c mah-
susda aldıi;'llllız emiı' üzerine lü- sulatımızın on hafüı zarfındaki piya.

1 
, Hariciye Vc1cileti umumi ka-zumlu olan tedbırleri alıyoruz. sa \'aziyetini ncsrediyoruz: 

Son zamanlarda lstanbul<la tibi, Bay Numan Meuemencioğ- Buijday: 

sahte ~ilerin türemiş oldu- lu dün sabahki Ankara ckspre- Döküm mc,·simindc 1.ıulundut;umuz 
ğu da haber nlınmıştır. Talan:ı 

siyle şchriıni7.e gelmiş ve nlak:ı- 1 h .. ::ıl.de A.nadoludan gelen bugdayı:.ı·ın 
darlar tarafından karşılanmış . muhun bır l:ısmı topr:ıl: mnhsullerı o-

dL5 ~ap~rda:-1 baz.ıla:ının. diş j 1i.sine aiddir. Mnlısul norm:ıl :i!yatlnr-
çcktiklen ve di~ tedavı ettikle- tır. aııc- , 1 la sa\ılmaktndır. Tüccru-lar ns.m•n:ı 
ri öğrenilince bu gibi kimseler ,aCll'n butd:ı~l:ır ym·ıniyc 4 ,·ngo:ı ı.11-

sıkı bir §Ckilde kontrol altına a- lzmı•tte dardır. Ycnı mahsul pfy:ıs."l,Yoı. c:.l.t.ı ı 
lıntlı. Sahte dişçilik yapanlar için üyntlarda. hakiki. bir ~eı:ı ;:ıc 

Yaı~alandıklan takdirde ha~!a- Bir l<eresle kaçakçılığı / mcvcuddur. Fıyatıar c.-u lcnr-c ı;o::e 
5.10 parn ile 7.05 pnrn arasmcladır. l 

nnda en ağır cczn tatbik oluna- 1zınit (Hususi) - Şchmnizde bü- 1 Arpa: 

1 l b n k d 'c goyclt>ri etra-
fı ela N il Tore buna ;,ıunları SÖJ: le-

:.ı4 u • y d azru:& 

r;enı;nk üzcı inde de l..izım Gelen a ;ık:ı 

1 
\C \ z.!e:ini ytı C t • 

HENDEK GE'NÇL-trRI DÜZCEDE 
1zmit (Husuri - Hcnd k G"nrlr.:r 

birli ı :!5 k: ilıl: bı.r ~ ln 1 ... l.ııdc 
Duzccye gıtm lcrdlr. Du~cl"lılcr nıi 

~ur gençlere büyuk bır huc;·ıit l::ı'J:ıl 
gü tcı'lll i ler \:e ıuız ve ik da bu-
1.ınınu l .dır. Ge;ıçk At tuık mu-
1 mı <'elenk ı-oyarak Atnlm ın n nziz 
hatıra:ıru annuŞlar \ e ru-.d ic;ml lcr
illr. Gcc c &ncmn bino.ısır,d.ı Km.ser 
ısimli piyesi nnıvaff kiycUe tems 1 
et lJcrdi . 

Hend_l::de uyanık \ c faal bir ~enç
ı.,. \'ardır. Gençler ayru tcms H telc
ı.ı·l ını.l<ır \ e uzun uzun, rıl!n;,la:ı

ını lar.dır. 

FECi BfR CiNAYET 

BeVemurlar l:öy 'nde müthhı b.r ci
nnJ oln•u- ve mcıküı· l. J un rr.uh
ta.n l'ı ~hmcd S ycrind"n l b~mc;ı il · 
yar l<mır:ık öltluriilnı~ur. 

Muhtar tece e\ inde otururl.cn meç 
hul bir &nhıs ı;elmis ,.c kendi.dni kti- 1 
oo ::ı kndar davcl etn1i. tır. Bu d "ete 
ico:ıbet eden muhtar l!ıhznda tab.ınca l 
ile mu•ıtclıi yerlerinden vurularnk 

1 l:<ı'lcılilın,istlr. 

-M:Cf:hu1 1rntil şiddetle nnınm:ıkt .

1 
dır. 

1 Ki ÇOCUK BOtiULDU 

Jc:mlt (Hususi) - Aclapauırında 
Sakııryıı nehrinde Receb ot:ıu 11 ya~-1 
larındn ll:ılJI ile ?.tür el o:ıu E<;rc! 1 
Sakarya nehrinde yık .. mrlnrken bo
ı,ulm:nl;: iı1mu~lcrd r. 

IZMJT'de MAHKÜM EDiLEN 
KATiLLER 

bmil {HurıW) - Eur .. clıı Bahcc-caktır yiik ve mühim bir kereste kac.ıkçılı- lhrnc bpıları henüz ;ı.çılmr.dığın-
• gı olduğu şayiaları mcvcuddur. Or- d · k ::ı· 1 C-:k rahi.vesir.d~ bir nlecak mesclc-Bu yaz tifo ve tifils \'~k'aları an pıyasa gev e ıq..ııi ınuhafııuı ct-

man Ç(!virce müdurlü ·imde ya,p1l.1n mckte:Ur. Mevnıdat norm:ı.ldir. l'ı- sinden Ali Ke~kini k.ıtil ı t ic yn-
çok az görülmü~für. Halkımızı t ... hk'katn ı"' "tl" · t b- ı _ .. 1 • ı .. zarım mu ırıyc C 0 : .c yat:ır: Anadolu dökme H~ drırpa a 
yerlere tükürmek huyundan bir ıhb;ır vardır. V:ımed:ırlar · unua 420 _ •1.25 para Samsun _ Tr:ıl.yn 

r:üam:ıktkII suçlu Z hni Yılm:ı • ağır 
ecza m..iıkcmt.:;.>..ncc 8. K.-ı."ldır:ının 

Çiftlik ltoyünden G:i yaşuıd;ı Entlni, bir türlü \'azgedrcmiyoruz. Sa- tnhkika-tı Ilı! meş;;ıuldürler. Yalnız 11 ,, 00 5 0- la d d :. 1 ~;uvn ı :.ı. - • J parn nra rın a .r. 
bahları büyük caddeler Ve köp- tcıhkikatın bugünk.un7Jycti ha -kın- Pirinç: bir ka,·ı:ıa dol,ıyıs:.lc bır:akl:ı i.ıltturen 

dn yine tııbkikatı~ i 'cl.i edilmemesi v . k' d ..... '""sında n~, ..... m ... ,. rü üzerinde bir çok t.ükrü!der nz.iyctte hiç bir tebeddül o'mam• aynı OJ.' e•ı • .., ,, .. ~ D.t.••.. "' •• 
için orman çevirge mlidiılyctLketu-ı t s k'- ldd 1 d lll"'C de G ı;...nc hapse >C 1000 l ıa ~örülüycr. Bu t(!lc esaslı s.ckil- ır. ~ ıca uırııı ~ et i olmarın nn -.. ...... 

~ ~ - miyet gö~mc'k~r. Y kında \'a:z.i- :r b · 1 'h · 1 tarnıinat.ı ın:ıhküm cdilmişl<:rdir. 
de mücadele edilmek ıı rı ·a :ır ı tıyaç n.Ebetincie çcltil: 

zamanı yet tavnzzUh edecektir. işlemektedirler. Piyasa bir kııc ha!tıı. GE'9ZE CELEDYIESININ 

gclıni6tir. B b k bh>:ıK~ balo cvvclinenaznrandalıııistckli,csağ- FUKARAYA YAROIMI 
Vcremililer için selıirdeki bas- e 8 a ÇBSIO 8 lamdır. Fı.yatıar: Orh:m:;aziler 34

1 
iz.mit (Hu :.ısl) - Gebze l><-'ed yesi. 

tahaneler ve bunlardaki yatak .Beşiktaş llalkc\irün senelik sosy.al makineli Tosyal:ır 2i, Dly:ırbal.ır , _ 939 yılı icindc Cıık&r halk 4;;9 ı.r.ı :.!3
1 

adcdleri çoğalWacaktır. yardun b::J.a.gı 10 :ıcustl~ 94-0 cumar-l ynrları 26, Mersin ,.e emsali ınall .. r ku. us yardımda bulunrı u~ur. Son 

1 
le3l guuü .akşamı sa ıt 21 den !mb:ıha 24 kuı"US aralıınndndı•. bır ay iclnde de bu bclı:ruye ul nr:.ı_y. 

sl:anbulda kullanıln:ıyacak kadar dc\·am etmek uzcre Bebek Tiftik: 2542 lrnrnşluk bugday, \c 15 llı ı 
suları alfiltadıı.rJara bildirdik. bahçesinde verilecektir. l Piy~da Rumanyaya SC\ k('dılecck nakdi ~· dun cbniştlr. 
Dcmirboru buhraw devam ettik- .'- tiftiklcr&n fn:ıliycti dc\am et t:.!.:te- Dm."ıca belediyesi de ktı~iik çocu:...-
çe !50lıriıni.zdc mahzurlu sulan (Radyo Programı ı d.:r. Almanyıı iı;in faaliyet hcn•ıı; ba - l;:ırm çobanlık yapmasını -y ... :ı1~ 131-
lüzumu halinde kullanmak mcc- _, laınıştır. Yeııi lnıılırcçlerdcn tal b- m'ı,t"t. Dam.ada bu sene .. eyi.in n.ah-

!i/8/1940 PAZAP.TESI , ler beklenmektedir. Piyru>a?ıırımmia sulil ço.: \'erimlioir. 
l:ıuriyetindcyiz. ,, 

Elektrikle ölüm 
7.30 Program \'C uıcmlckct saat sntış;ı mlihey,Y:ı mubiın mikdı-.rda tlf- IZMIT SAZU SöZLÜ VE SESLi 

mış (r'chberl umuru beytiye) - Pendikde &ckcrci Abdürralıloin 

si o zam..•uıda bu vadide yazıl- 18 yn~nd:ıki tırağL clektrilc prizllc 
nılfi ilk mühim eser olarak çok O.) narkcn cereyan çnrpmıs ve deli-

kanlı kömlir kesilerek lilmü$tür. 
rağbet görmüs ve az ,-,amanda !!!!~~~!!!!!!!~~~~~!!!!!!!~!!!!!!!!"! 

ayarı. tik stoku me\·cuddur. 1 BiR $HitR OLDU, FAKAT-
7.35 Milzik: lLüıC soıol.lr (Pl.) Fiyatlar: OJ;lak 150 _ JCO. ı~nralıi- 1zmit (Hu ı i l\tuh:ıbir mızcler.) - 1 
8.00 Ajans haberleri. sar, Kutaiıya, Eskisehir 120 _ 130, lfal":c\'i \C Halk Partisuun ,guzel lııı· 
8.10 Ev k&dını - Yemek listesi. 1 Ankara, Bol\·adın, Pol:ıcllı 120 _ ı2;;, harc:cctı ılc ~e.lırlmizin muhtel, rcmt 
8.20/3.30 Müzik: Muzc.t orkc...-tr:ı:u Bolu, Çerkeş, Gerede ııo _ 115 Kas- ,.c ınahal!ahruı hop:ırlörler konuL·m:ş 
12.30 Program ve memleket sn:ıt tam unu, Safı-nnbolu 120 _ ı:ıo, Kqıı- tuı. Bu \ aıııt ılc Anl.nrn ratlyosu-

ikinci tab'ma liizum hasıl ol
nıuFtur. 

Merhum Meh:.:ncd İzzet, elli 
seneden fazla hizmetinde öm
riinü vakfettiği Darüş~fnlmyı 

ölümUndcn sonra. nurlandırmak 
kin bütün kitablannı mektebe 
tcberrü etmiş ve ailesi keyfiyeti 

1 mektebe bildirmiştir. Mebmed 
İzzet. iş ve idare havatındn. dr.. 
mühim eserler bırakmı§tır. ı 

çalışlırılamıyaC2ğı iddiası h~

mcn hemen gr !ebe edecek gibi 
olmuş L~en bugün pek kolay kul
lamlan bu sistem gemilerin f:y 
daları merhumun şahsi gayret
leriyle isbat edilerek bu badire 
atlatılmış ve bu işde çekilen sı
kıntıdan dolayı ikinci deia ge
len iki uskurlu vapura lnbis:it 
ve İm.ıirnh ismi verilmişti· 

Merhumun gerek hastalığı 

esnasında ve gerek irtihalicden 
sonra ebedi istirahatgfilıına nak
li sırasında Şirketi Hayriye 
meclisi idaresi yüksek ve kadir
[5inns bir alaka ile merhumun 
Rirketc üa ettiği hizmetlerin 
:ısil bir mukabelesini göstermi~ 
tir. 

ay:ın. ya dng malları, ıııın, ııo _ ı::cı, 1-;on- mın nC' r.yatını h.dl, dinliycbiliyor. 
12.35 'Müzik - Şarhbr. :M urla malı, Mardin, ı ıo _ 115, muh- öyle ki iınüt. "aılı, söz.H, şarkılı ve 
Çalnnlnr: Cc\'dct Çağl:ı, Fahri KD- tel f deri mallan 100 _ 105, kuru~ sE'Sl. bil' şehır olmı.ş~ur. Nereye gıt-

puz, Hasan Gür. aralarındadır. Een!z \'e ~.·ede bu!uı>s .. mz bu ne. •·i-
1 Okuyan: Mustafa Ç.lglar. Yapağı: y.ıı nı duyalJ.liyorsunuz. Yıılııız i te-

12.'50 Ajans haberleri. I Rumanyaya gönderilcccl; yupagla- nen :r-2 "CY \.:tr: Bu ı c .... :yatın bır 
13.05 Müzik: Türküler (Okuy:ın: nn ınühim o!r 1cısmı temin cdilıni • progı·ıım 'e iPüz:ım duhilindc yapıl-

Mefharet Yıldırım) . ı tir. Zir:ıııt Bankası e ki fiJ atlard .. n m 1• 

13.20/14.00 Müzik: Karışık prog- birer kııruş f.ırkl:ı y:ıpagı.fiy:ıUarın! Buı ııı tcm.n cdil:.w~i çok htcnil-
ram (Pl.) yeniden tesbit ctm:ıitir. Yl'.'ılı !.ıbri- mektcdı · 

18.00 Program \ 'C memleket saat, kalar fnalıyctlcrini az:ıltmı 1 .dır. Pi- ,KARASUYA Y~~AN YACMURLAP.I 
ay:ırı. 1 yasa istek.Ldir. ı Jı: t (ıH:ı us ) - ~ıır~Sl ı·. ~b:ı-1 

18.05 Milzik: Aryalar (Pl.) Fiyatlar: Trakyn, B:ll"..dır na, nur- 'l'l on 48 aatt nh"rı mut~nadiyc.n 
18 40 Mıizlk: Röıdyu caz o kcstrası sa 70 - 72, Çanal:k::ılc, lz ır, Gcll- ~ ·ı r ''agmıli \'e bir luıç C\ i de sel 

(tbrahlın özgür idııres~'lde) 1 bolu 65 _ 75
1 

Knrnhl .1!', F kı;o~h r, I b._mı.tu·. B .. ııka zııy ... t yokl.ur. 
19.IO Müzik: Küwhya 62 - G3, Ankar , Poldd Aleni teşekkür 
Çalanlar: Vcdhe, Ce\'Clct Kozan, Konya 59 - 60, yıkanmt$ gjz yun'.ı lzmit Türk Havtı Kurumu cubesln. 

Ruşen Kam. j W - 75, dcı i ve t:ıb. k n. llnrı 50 -· de": 
Okuyanlar: Azize Totem, Muzeyycn 55 'kuruş a...ımrmd.ı uuıamclc göı, ı: 1 ı-·m.ule"l ~c".'::1 !st.nnbul Yıldı-

Scnnr. j tedir. Tcr.n k ol:1ılu ı ulıevdıslik kursunda I 
19.·15 Memleket s:ıııt ayar~ \e ajans Keçi .kılı: Elaz.ıg fen m_n uru Muhlis D yı :nn-

haberleri. Kırkım mallarına karsı p'y . en mınd ı · m-1, da ı!Jcmiz" ~Jyar:ık 
20.00 Müzik: F:w.l heyeti. istek artmıştır. F yatl:ır: :,;ı - 5i hır4, T. ll. K. n. 15 lıru tclıerrü C1n•ek su-

5 Ağu.•f~~ 
- ıw: liS!Z!!--

5 ABA ti TAN SABAH_! 

lstanbu1u 
sevmek 

(Bııı tarafı 1 lnc1 ıra)';;:; 
söyler, dururuz. Fakat )1 
bul bizden .bel.ki bir asır .,.,r 
hiç bir himmet eseri gö~.; 
tir. lstanbulwı tnbii siJu 
değiŞtireıı fıbı.delar b~ ~~ l>lf 
e-\"Velki asırların e!:>erıdil' · 
met bilmemek, ya.hud :ibfl1al~ 
zi.inden etrafına yığılıı.n ıneı 
lcrlc bu abideleri bile biı' g; 
içinde kvybedip gidiyoruz: ~ 
nicami, nasılsa molozlar ıÇ ~ 
kaybolmaktan kurtuldu \'e 
ld.mse senelerdenberi geÇ 
köprüd n şimdi geçerken: .. ~ 

- Yenicn.mi meğer ne gu;; 
ne heybetli imi~! 

diy... lıayret ve 
b kıyor. 

lstanb•ılu ihya etmcl< 
lıükfunet elinin bifi gelnlCJ 
takdir ederek ona yardı!ll 'ti 
m k üzere f"imdiP knd r 
çok cemiyetler kuruldu. 1 
nıalnr yapıldı. İ truıbulun ~ 
ayrı g'i.zt'l kö clerinin bil!' lJC) 

le ha vırkiir m:ıksatlıu la kıt>..,; 
muş ~erniy°C'tleri vardı. Hfıı; 
vardır: Adaları Güzclleştif!l1 
Cemiyeti gibi. .. Bu cemiyetle 
icti.ma.l...ırmdan ba--lm fanli.Yetl' 
ri tesbit edilememi:itir. 

Şimdi de Türing klüb bil' fJ' 
ta.nbulu Sevenler Cemiyeti ıcııt' 
muş ve b ı cemiyet ilk toplııtltı 
mnı yap!l.llf?. Böyle bir ceınİ); 
tin ne parn bulmak, ne d.: .nı 
tnnbuln faydalı olmakta bU) 
müşkülata uğT.anııyac:ığınıı ~ 
nıiniz .. Yeter ki himmet crbJ 
toplanmış olsun. Evkııf .Nııııt' 
mcrhu~n Hayri Efendi: 

- Parayı bulduktan SO~ 
herkes hir iş yapabilir. Mıııı:, 
hem n:ır:ıı.yı bıılmak, hen:ı eF 
vi.ıcuda gctir:ncktir. • 

Dcrmi.,;. On 11ar:ısız buld~ 
evkafı Hayri Efendinin nasıl '~ 
ya C'Uiğini eserleriyle gürdUl: ·· 
t ·tanbul r.ehri Evkuf 1dare~ 
benzer. P:ırosı yoktur; fakat .P'' 
:rası olmadığı i1'in bu r.el>rc Jı!ı. 
bir şey ilft.vc edilemiyeccğini 8f 
tık dınlcrnek ist.emiyonız 

"İstanlJulu Sevenler Cemi\-t' 
ti,, nin gayesi şüb1ıesi.1 Ça:ı1'ı; 
ca tepesinde içtimalar ) uptil .. 
Nedimin fiÜrlerini okumrk, 1'l'f' 
şıda bir .bulut görünce: ·~ 

lleı• !talkmın 6(.y· .. n ı>('.SC1.lil' 
,.e ma.htwl 

I>"rler l.i biraz clifüer.i biınihsf 
wfadlt 

<liycrek lıüzne do.1ma\c dei;il<Jit· 
P.izcc ilk topla..'ltıda görü,..illli' 
"Alaturka ycmc~dcrin ı!.Iab?ı' 

I• 
endişesi d(· 1)u ce.ıııi; d..: ,."! l' 
mam:ı.k gere1.Ur. 'l1>t.u ... Ju1ll ~ 
vcıılcr Cenııvt li., bu şehre ~ 
tek iinu 3n ·fıdmıı ilıi ve edebili' 
yor mu': On:ı b:ılmlun .. 

Th!hçct SAtr~ 

POLISDE j 
Bir kahvecinin ciir' e~ 

J\::ı ımpa ,..ıd:ı otunm H:ıoer '.C ce' 
n1ılc .. dındıı iki lc:ıd!.n Q charon s~ 
hin :ah\ esine gıtmi~ler, bır müd ı1 
otw·up sobb<>t ettikten sonra kfil" JI 
gıtmcit i ,ıeıni~lerdır. B ı ı;ırad:ı ~t; 
üıılerıne ~ ıp bır:ıkmamnk tstcııılt 
e\·vet:ı ır. lanndtı ıınınıılul<:a çıtn1~ 
soıu·;;ı. S;;Lh kadıufarın il'z.e.rine l ' 
Ltı.ın elm~. do\•miış ve tasla >aftil~ 
ım, tıı. Etr::ı!dan j·~cfllcr Ccı: 

ile Haccri S. 'ılıiıı clındC'n l urtarı1' 1~' 
lar, ı.adıol:ır t!'dııvi .ııtııuı :ılırH'1 1~ 
Salah yaxalanar.ık ha! .. kmda ıa!Jl'I' 
1.::tta o& 1 •ımı,..tır. 

Kontak 
V •,n .. n Hu e;-iı ı ln idare ıı-ıtl ~ 

213 nurr:nrııiı Kurtulu - B Y ıı 
trnnwnvı evvelki ol.şam Sırıt~ 
Rcş:ıdıyc cııddesı d~ g~ kl'!ll eW': 
trik tcl'erlrun birib:tinc • sı "Jt e 
restnd•• 'Lırdenbire kontak oımu, \ 
ön h.ı.nlıgınd;ı yangın çı.k..'Dl J ~: 
ııy.c <le sı.royet clnıek tehi !·!' ;· · t' 

~ lC' 
tr •• ı ' . Yv1 • l · ı, ka ·, k · ~ 
rinı t <.ıınvnyd.ın atmışlar, lıirtır. o 
ccre>y .. n ke lcrck y:ın,gını.n o , 
ı:ecilmi l'r. Nl ;.asça z:yınt ,e >ıır9 

l:ınım olmamıştır. 
SENELiK 
CI AYLIK 
8 AYLIK 
1 AYLIK 

400 • 800 • 
1!i0 • 800 • 

1904 senesinde Şirketi Hay-, 
riyenin İrjletmc müdijrlüğünü 
dC'nılıde ederek o zamana ka
dar pek basit bir şeldldc olan 
tnıifeleri yeni bir şekle sokmul3 
ve darülfünundaki talebesinden 
sonrnları memJeketin talim ha
yatında mühim mevkiler alzru3 
bulunan ild üç kabiliyetli genci 
yanına alarak teknik bir seyrü
sefer bürosu kurmuş ve bugün
kü tarüc si3teminin esasını mey 
dana ~ıknnnıştır. lstruıbul şe
hir hatlarında yandnn çarklı 
vapurların yerine uskurlu \'a
purlann ikamesi işinde büyük 
itirazlara ve mukavemetlcre 
maruz kalmış, hatta ilk uskur
lu gemiler olan 4 7, 48 numaralı 
vapurların İstanbul limanında 

Burada bilhassa Maarif Ve
kili sayın Hasan Ali Yücelin, 
Mchmed İzzetin ufulü üzcıiııe 
manrJf mensublannın duyduğu 
teessürü kcderdide ailesine bil-

20.30 Konuşnuı. ar:ılormda.dır. Tab:ık mallarına t'"..lcb retilc yurd . ev,.rliğın! ııostcı mlôır. 
20.45 Mu~ Dinle.)ici dilekleri. cuz'id..r. Kcad.slnc ;.ıl ni tl' cl>l.iıı-lcr eder \~ ===::::::==::::::::::::====::::: 

5 A§ustor; 1940 PAZARTESi 
30 Cem:.zıl4hır 1359 

23 Rumi Tcmmu: 1356 
Glln 2ıs Ay: 19:10 - Hızır 92 

Gılncı Öğlo ikindi 
9.38 
6.00 

Akıam 

l2.00 
2021 

4.58 

13.20 
Yatsı 

1.47 
2209 

8.52 

16.14 
imsak 

7.39 
3 OG 

Ez:ıni 

Vasati 

Ez.anı 

V;ıa;ıti 

'21.10 Muzık: S'nem:ı "'esi (Pi.) Deriler: 
21.:r.> Komışma (R cl,70 ";t ctesi) Alm l.;ı·d;ın m:ıad:ı M. rı:rl .ı-ı•ı dr 
21.'45 Müzik: Radyo ... alon orkcs- deri r;:y~ ı il~ alukndnr ol'l1 l .ı p -

trası. 1 ysyı iımidlere "C\ kc • i Lr. ll ırc t 1 
diren kıymetli bir mektubu tev- 22.ao Memlcl.:ct r at ayarı, ujnns gunclen ,ı::1.1ne :ırtnrnkt .. dır. r y..tl.ıı 
dic !stanbul Mruırif Müdürüne haberleri; Zira:ıt, E:.;ham - Tnhvilüt, kc-çi deri. i çifti;l50 - 190 o,.l k dc.:-
memur etmek suretiyle göster
diği alikayı sükranla kaydede
rek yazıma nihayet veriyorum. 

Darüşşafıdi!ı T,,:sesl Müdürü 
Jiıı.san Fehmi CJ::ı.vlıöy 

Kambiyo - Nukut Bors:ı~ı (FJyat.) risl 120 - 140, kuzu tlf.'r ı HG - ::n.
1 22.45 Müzik: Radyo salo!l orkestr:ı- kuru sıgır derisi l.ılr : 65 - -;-;, • -

sı :p ogr:ımınuı dc\-nmı. lamur:ı sığır deri ı .. o - 55, l v~ ın 1 
23.00 Mı.iz.ik: Cazhcınd (Pi.) deris.i hoı·a kurusu 50 - .k 'l de-

1 
23.25/23.30 Yoınnkl progrıım \•e risi tuı.lu kı:nı 40 - 42 hunış nnua-1 

ktıp:ını.,. J rındadır. 
~, 



.. s ~1940 -..... iLse = - SVfa ı 1 
& ~rif ank~imiz 

'''**"• ' ISA""""'1\Y\TVYV\•ı/\VVV'':V"l'/\V.r\~W'(V\h .... 'VVVV'A 
Yunan başvekili 
radyoda bir 
nutuk söyJedi 

lngiliz istih- TereddücUer ve ŞİMDİLİK 
BU KADAR Liseler neden iyi barat nazı- intizarlar 

randıman vermiyor? 
~ 

~ (B .. tarafı 1 inci n:ıyfada) 1 
;:-ıtı hirer birer tcdkik ettik-
>ÇQ 'lonra: 1 
4 -Musaadc ederseniz, ı ili 
~aralı suallerınize .. Top 
~n •• bir cevab vereyim .. dedi 

80 
:bir~~ alımı durakladıktan 
ara. sozunc dc\·:ım lti: 

tin - Zannediyorum :i bu anke
te 'Z n r.>ebebi imtihanlarda ta
benın ınu\'affaklyct.;izligidir. 

G~tclerde ben de öıdünı: Fil
"'llk 'Sllllf ta kalan trucbclcrin a.-

fından kurtulunca, iyi g:ıdalanın- j 
ca, mektebin sevimli disiplini al-· 
tında kalınca h ~ kuvvetlcne-ı 
cek, hem iimidlcnecek-, hem 

ıstıluha istinası çok daha fay
dalı olur. 

Günlük ve yazı diline gelince: 

( Br.ı; tarafı 1 inci sayfada) 
Tavsiyeyi vazifem icnbı addet 

tiğim yegane şey, bu sene geçen 
senelerde olduğu gibi §enlik te
zahüratı yapılmaması ve bu 
suretle 1940 daki tcsidin go
çirdiğimiz vaziyetin nezaketiyle 
mütenasib basit bir mahiyet ik
tısa.b eylemesidir. 

Elen milleti, f1U anda senin 
::ı.dına birkAç kelime ile milletin 
beynelmilel yaziyet luıkkındı:ı. 

umumi istikaı~ıetinin no olduğu-
mı bildirmenin münasib olacağı
nı zannediyorum. 

rının nutku 
( Elaş tarafı 1 inci ~ayfada) 

şöyle söylemiştir. Nüfusu nrt
brına'k igin ı:ıarf ettiltleri gay -
rctlere rağmen mezkur istatis· 
tikler son yedi sene zarfında nü
fusun bilakis azalmakta olduğu
nu göstermektedir. Kemik yu
muşama lıa..;tıı.lıjı vak'a.lan vasi 
miktarda çoğ·:.lmıştır. 1934 ile 
1937 nrasmdaki gen~ ölümleri 
bir misli artmısbr. 

İstihbarat nazırı. Hitlerin 
nutkun:m p:ırça.ln.rını ihti\'a c
<lip ahiren İngiltcrenin üzerino 
atılmış olrn hcyannruneleri 
'' .. T zi hamakatuun mü!ccmmel 
bir misali,, sözleriyle tavsif ct
miı:;t·r. 

(Bq tarafı 1 inci uyf.cla) 

niyetinde iseler, kış mevslmiıı- fatanbuJu · 
den yani sonbahardan evvel bu d ld .-Zll&-- u -
hücumu yapınağa Almanlar o uran'llHDRRil..-
mecburdurlar. Çünkü sonra kar- Avrupa harbmiıi ~ 
şılannda en müdhiş bir dÜfjman facialar neticesinde Jstanbo.la 
olarak tabiati de bulacaklardır. kara ve deniz tarikiyle müte • 

1 .ok. l"ak t lı men ünıid -
Ç ' dü miydim .. i'I çin mi? 
b llnku c "elU; eski, kocaman 
~ r r. 1.t' 1 '\Tikli, onun ~iirül, 

1 ) . lendi. üzerine ~ep-
eru hır d \Tin buyilk mimarfai 
~lauı. Bu l.olny bir i d ğıl - 1 

r. Ru ınu:uzam mekanizma da 
CQ • ı s emi buJmak i<;in bir 
~laı;nı toorubc etmek lılzım-

de ahlfıksızlıktaıı kurtulacak -
tır. Tabii randımanı da o nis
bette artacakbr . .Madem ki ba
na da sordwıuz, i§te gene tck-ı 
rar ediyorum: Bizi ge.ce mekleb
leri kurtaracak. Gece mekteble
ri bize mesud bir ati hnurlaya- l 
cak.. Sevgili çocukln.rımızı spor 1 
ve ta biatle kucak kucağa dine 1 

ve sağlam göreceğiz. O z:ıınan 
mckteb saatlerinde, on bir yu
şındaki kızla on iki ya:pndaki 
çocuju sinema perdesindeki 
rolleri, karanlık salonların kö~-ı 
!erinde takHd ederken göı üp 
tüylerimiz ürpermiyecek !. Gece 1 

mel..-teblerini coğaltmak lıiç 

ı:ıübhe iz büyük bir himmete 
muhtaç. Fakat netice o k.1dar 
parlak \•e muvaffoloyetli ki 
her türlü fodak.ll'!ığa dei;er . 

Öz Ye ifadeli Türkçe.c;i olmıyan 
kelimeleri alıştığımız ve benim
sediğimiz tarzda kullanınnğa 

ele\ ::ım cbnek, ~ok daha kolay 
Ye akla yakındır. Mesela; Cüm
huriyet Halk Partisi yerine Cüın 
huriyct Halk Fırkası demek , 
bir irtica mıdır?! Madem ki 

1 

cüınlıuriyet ve hnlk arnbca ke-ı 
liıneler hunların arkasından par
tinin işi nedir? Niçin b..,ran.,ızca ı 
bir kelime ilave etmeli? 

Gene mesela: hir kalab:ı.Jık 1 

ı C3ıni günde bir memur, ahali - , 
ye: 1 

- Rıylıır trotuvarları takib 
ediniz!. diyeceğine niçin lıo.lis 
muhlis türkçe olan kaldırımları 
takib ediniz! Demesin? Lüzum 
lu yerlerde beynelmilel ıstılalı
lan kaldırıb atarken hlc lı.inımu 

Toprağının biitiinlüğü, istikfı.11 I 
Ye Ş"'rcfi tehlikeye clüstüğü taJ,-

1 dirde bunları korumak için bil 
tün fedaldi.rlıklan ~·apmağa a-ı 
made olan Yunanistan Avrupn.
mn temellerini earsan bu müd -

1 
lıiş harbde bitaraf Jrn.lmış ve 
kalmaktadır. Yunanısna hodb;n 
veyn lakayd oldu; u için değil, 
kuvvetlerini, vasıtal ıını ve coğ 
rafi vaziyetini hesaba katarak 
sarsılan Avrupay::ı. yapılacak en 
iyi hizmetin hiç olmaz.sa bu böl 

Nnzır, Alınanların bgiliz lıü 
kümelinin halkuıı tö~ le :ıh • 

1 
ınak ·a dcbd ·beli ,.c sıkıcı şüri 
okutmaktan ınencdeccg:ni zan - ı 
netmekle cidden şayanı dikkat 
bir cehalet ve lı:>maknt gös • 
terJıl.leriui ilfıvc etmektedir. 

Kış mevsimine ancak iki ay madiyen ecnebi mülteciler ~ 
kalmıştır. Bir ~k tereddlidlü mektedir. Hele Ru.manyadald 
noktalar bu iki ay içinde halle- son değişikliklerden sonra ıs,. 
dileccğe benziyor. Alman bil- tanbula akan bu mültecilerin sa.o 
cuınu vaki olur da kuV\etle ü- yısı bir misli daha artmış bu• 
mid edildiği gibi bir hezimete lurunaktadır. Sabaha kadar 
müntehi olursa Almanya için Beyoğlu kahvelerinde ve sokak'· 
mukad1eı· felaket saati çalınış lannda sürten bu mültcdlcrin 
olac..-ıktır. Almanlar hücum ce-ı hemen hemen büyük ekseriy~ 
suretini gföteremezlerse artık ti beş parasız olduğundan doğ .. 
muvııffakıyetten kat'iyen ümid rudan doğruya şehrin sırtına 
kesmek zaruretine düşecekler - bir yük teşkil et mcktcdirler. Bir 
dir. Bundan sonra ne kadar za- kaç gün evvel bunlardan biri ü
man dayanabilecelderi ancak nümc çıkarak iki gündenbcri 
gelecek ilkbaharda az cok doğ- aç olduğunu söyledi -,;c bcııdcn 
ru bir surette tahmin edilebilir . })at'a i:;;t di. 

Bütün bunlar ıılda yakın gö- Buna ı anladığıma 7ore, ha-
rünse bile Alman taarruzu vu- yatalanm kurtarmak 'çin ka • 
kua. gelmezse, lngilterenin nasıl pağ1 1stanbula at n bu bed
kat'i neticeyi elde edeceği mesc- bahtlar dilenme.;e de baslaımş 
lesi hcniiz halledilemiyor. Ab- bulunmaktadırlar. Bir İn~iliz gazetefinin ınütaleası 

L ndra, 4 ( ... ~1.) - •l::iun.:icy Ab c:-
'v r ı;::ı-.ctcslnd.!, B. G..u \'.n ,anhırı 

ıt. \ alnız en iyiye, en cabuk 
: l.İt~n sıstcmi bulnı k i :·n cn
b İlarlı:cn modaya. "Hahde Edi
rıı~~riyle,, zamaneye uy
. ~a çahşmahylZ.. Bir za- 1 
~ böyleydi: Siyasi dost-

• t~ ~rı, d rhal memleketin ic:· 
~ı bünyesine kadar s~ldır -:"ta .çalışırdık. O :.istc:nlcr <le 
lu dostluklar kadar vefası.: o
it tdu. Bence lıcr memleketin 

B:r de muvaffak olan c:ocuk 1 
adedinin aclıJı bana ~unu dü- ı 
ründüı Uyor. Biz hangi ö!çiiye 
~öre buna hükmediyoruz? Cüm
huriyettcn önceki zamnru düşi.l-
11clim ve istatistiklere nıürac~t 
edelim: O znnıandan bu 7.amana 
kadar artan nüfusla, o zaman- : 
la bu zaman arasındaki mekteb 
adedini, ve okuyan çocuk mıkta- / 
rını göz önüne nlalnn. Her hal
de arada muazzam bir fark 
var. 1',aknt biz daima t.crakki -
mizi azımsıyalım, daima daha 
çok, daha geniş, daha yükseğe 

olmıynn yerlerde fransızca lcc- 1 

lföıcler almnk dilimizin güzel 
~h.siyctini bir .maske ile şalı ... i
yctsizlcştiriyor. P..ıen samimi -
vetıc diicıilndüklerimi sövliiyo-l 
~ ~ • 1 

rum. Sonra yeni ynzı da mlaha 

g~e baı1§ın idamcs'nc hizmet 
olıı.cağmı müdı;k bulundduğu ı 
için bitaraf ltalmıF:tır. Bunun 
içindir ki bu bitaraflık daima; 
samimi oimuş 'c böyle kalacak 
br ve bu bitaraflığ1n hiç bir su- 1 

retle ihlaline müsamaha etme-ı 

:; nz '13 , tadır: l 
D ın, muh.:ırcbenln 12 inci nym:ı 

girdik, ve l3nyiılc Ilı t nyamn tnrihı 
L.ıl~ , hiç bir ~.nman ı.;imdıkindeo 1 

d hı kun"clli görülme•ni.tir. Bu ya-ı 
l.ın ul.-inete kar ı nıuley kkız bulu
n lım. Şin diyC' kadar bir dinlenme t 
'.~ ."en· den biı' tCli kiUitlanınn için bn-ı 
ı ız ebebls ıneYcud bulunm:ıkta idi. 
Hitler. garb:ie yapac~ı çetin i i için 
cllcı·iııin ı.oll.:ırmın erbes! oJm mı 
i tıyor. Her ne pah:::sına Q}urs:ı ol un 
şarkta bir ihtilal zuhurundan i tinnlJ 
etmek arzu ediyor. Tuna devletl~rinc ~ildi ihtiyaç ve r,;artlanna gö

te bir eıı;tcmi olmalıdır. Böyle 
~ uaulu kurnuık için ise lecrü
~ müşahedeye dayımınırk, 

-..caıc . b' t• cmın ır ııc ıceye var-
~ İrnkinını hazırlar. Kit.ıhlar 

1 fenadır? Çocuklarımız mı 
tabiliyetsizdir? Den;leı· mi vo-
hı--. • 1 

~ur? Ders saatleri mi çok-
ı.t· Yeya. azdır? Tedris llffulleri [ 
) 1 hoıruıctur? Yoka& 111Dunü ha-
lt kaıışıklıklanndan ço...""Ukla -

tıınıtın ruhuna siray~ etmi~ 
~ beıgmuıc mi var? lşte hatı
ı.....ıen bir çok sualler.. Bize 
;:,_ıaı:_ın en doğru ccvabla!"ım 
~~ iş ı..maui muallimle-ı 
~ır. 

~ 8eıı kendi hesa.buna yaptı
~ ~ilderde; mekLcb kitab
._.lllln mütehassıs kirnseli!r ta-
~dan te:rceme edihnemi~ ol-
'!iunll kaniim. Göz gezdirdi

:ın haıı mekteb kit:ıblarının 
~i. çocuk 4imağlarının ha
~e temsil kabiliyeUeıine te
l\.... - edecek k~ değıldir. 
t;" adedleriyle, saatler de çok-

.. Bize ansiklopedik inaa.ıılar-
~!'Yade memleketin muhtaç 
~ iltiere .göre adam lılzım-

1 "-t. lCULtür gayemiz bu olmah
~-~~uklanınızın muvaffakı
~ğinde Amil olan mühim 
~ Çok :milhim sebeb, ihtiyaç 
ltı...~rettir. Sizi temin ederim. 

1 

;:. alamamak, üatbaş yapa
~ k, iyi gıdalanmamak, ana 

babaıannın çektiği maişet 
~ından ruhlarma çöken 
1' . lik yüzünden sınıfta kn
lh..ı lbrudsiZıiğe düşen nihayet 
~lehini terkadeu bir çok 
'- Yavrucuklar tanıyorum. 
ık.._~ çocuklar için yürc-'1 nasıl mzladığını anlata - ı 
~··· Açık söylüyorum; hatır, 
~· iltimas gibi seyyieleri 

1 ~tb fakir Ye muhtaç çocuk
ti....:·•lZtn istikbalini her şeyden ı 
~ tutarak bunları çırpındır
~ gece mekteblerine al-1 
"k, :ve gecelik mektebleri -
Ilı adedini arttırmazsak, 
~taç c:ocuklarımızın ihtiyaç
~ lemin etnıczsek imtihan -
~ muvaffak bir netice , 
' ~ bir hayal olur. Hatta 
~ h.'\Uı denilen nile çocukl"n 
~~ g~meğc muvaffak 
lti'-b ı zaına.n pek pahalı olan 
)iilt .ı>arasını düşünerek bil
~ ~ g&ileyc maruzdur. Mek
% ttabJımnı ucuzlatmak Ji
~· leyli mektp,blerin acleUini 
~ i.a~ıtıak, ~em çok arttırmak -
Ilı~ ~l~ m.ız ve beklediğimiz 
~ neticeye derhal vasıl '°· ıza kat'i bir imanım 

~ ~ Y&Vrulannın çoğu :Cakir-
. höyıe bir çocuk yol ınasra-

gözlerimizi dikelim. 
1şt~ sizin dört sualinize epey

ce m:un olmakla beraber toptan 
bir cevab verdim. 

- O halde 'beşinciyi ~ruyo. 
rum: 

· - Bizde 6İmdiye kadar tat
bik edilmiş olan maarif ilistem- J 
!erinden bugün için alınacak iyi t' 
örnekler .bulunabilir mi? 

- Bırakınız eskileri azizim .. l 
Yeni hayatın, yeni şart ve ihti
yaçlarına göre yepyeni sistem. 
Kski sistemlerden alınmış iyi 
bir netice hatırlamıyorum. 

HUiasa: tatbikat ve ameliyat. 
En güzel sistem budur. 

muhtaç çok şeyler var. M~da 
katil ve katl ayni tarzdn yazılı
yor. Buna benzer kelimeleri a
yırt etmek için bazı işaretler 

konulamaz mı? Bunları ıslih 

zaruridir. Çok alim dilciler -
den ciddi bir cnciimene muhak-
kak ihtiyaç var. 1 

- t.luhtelit tedrisata taraftar 

nııSınız? 1 
- Evet. Ciddi bir kürsU kar-

şıSlnda, mektebin kutsal çatısı 1 

altında birbirine alı.pn cinsler, 
cina.iyet ihtiraslarmd11n bir de
receye kadar uzaklaşmış olur • l 
lar. Alı9kanlık ;şiddetli ihti
rasları tadil eder. Her iki ta-1 
rafın iu.etinefsi, daha f azl :ı 
kendini göetermeğe, daha müm 
taz görünmeğe saik olur. lyi 
çalışmak ve daha muvaffak oı-1 
malt için de faydala4ır zannede
ı im. Zannederim, diyorum. 
Çünkü ben muhtelit mekteblcr
de hocalık etmediğim için bu 
mesel~e müşahede ve tecrübe 
sahibi değilim. ı 

(Re - Sa) 

mek azmbıd~ olan Yunanisna c
sa.zcn kendi hüsnüniyetine ima
nı olan diğer devtleı in btı vazi
y:ıte lıürmet ve riayet edecek
lerine kanidir. İşte harbin ba-

yaptıgı m~e\TCŞ ınü~akerelcr \ c 
sındanberi Yunanistan siyaseti- Moskorn ile buldu~u bir surell hal 
nin istikameti bu olmuRtur. ile, .'\vrup~nm şıırkınd:ı shküncti 

Böyle bir hattı hareketin bü- muhafaza etmcge muvafink oldu. 
tün yurdda.şlara mümasil vazi- F'ransa ile muharcbC!lin hitamın
feler tahmil etmekte olduğu be- dan beri yı:ıptıI:ı bUyiık tasarruf ve 

Rum'lnyııdaki inhis"rı s .. yesindc Hit
yandan müstağnidir. Adedi par ler. Biiyiik Britany::ı ve Brltany:ı ım-
malda gösterilecek kadar az paratoı·luguna kar.şı yapac. ğı hare
olmakla beraber bu vazifeden J:iıt için hazırlıklarını ftınam ediyor., 
inhiraf gösteren bazı hafif ve' Fr:ınsad:ı i ;;al edilen ara:ü üzerine 
bud:ıla kimseler acınacak insan ' u,r kontrol vazetmek ve Fet:.ıin hü
lardır. Bunlar bütün bu korkunç kumctinin itaatini temin -ey~ek 1 

içın vakit Jfıwndı. 1 
harbin kendileri için \'e kendile- JY ·h t o \ ıger cı et en , unı.crqur macero-
rine kıymet kazanmak ve hakim sında:ı be:i geçen ?.:ımand:ıo, biz. de 
olmak fırsatım \'ermek için ya- ı .istifade etUk. Geçen her gün, mın~
pıldığını zannederek her biri tın ve imparatorluğun ku, ... ·etlcrin"n 
ayrı ayn ve kendi hesabına muh arlmasına şahid olmaktadır. Bugun 

en fena vaziyete karşı koyın.aga hazır 
telif görüşlerle )'abancılara bulunmaktayız. Bu fena \ aziyetle 1 
\•e muhtelif milliyetlere çirkin bugün lt:ırşılavaeaıımız yerde yann 1 
hizmet teklifinde bulwımağa ka karşılaşacak olursak, cl.ıha iyi teclıiı: 
rar vermişlerdir. Hiç bir ya _ cdılmiş bulunacağız.• ı 
hancı esasen hiçbir ehemmiyet- Muharrir yazısım şöyle bitiını.i:; -

' tiı·: leri olmaClığını bildikleri bu a-
<lliUeı· bi~e ümid eHiiimizden !az-

danılraın hizmetlerini kabul et- la muhlet vermi:i bulunmaktadır.~ - Tal~bemiı niçin ecnebi dil l 
öğrenemiyor, öğretmenin ~.are-

si nedir? 1 Kadın 
- Gene leyli nıekteb ! .. Ve yüzünden 

feci bir cinayet 

memiştir. J A .k 
Fakat ben Yunanistanın kis- aponya me·:91 8· 

vesi üzerin~.lıiç bir lekenin bu- yı protesto etti 
kuv:~i azimli ecnebi dil öğret- , 
menıerı .. 

- Gramer meselesi hakkındcı. 
fikriniz? 

- Her dilin mazbut kaideleı i 
var. Gramersiz lisan olmaz .. Di
limizi anarşiden kurtarmalıyız. 

Hem ni<;in gramer diyorsunuz? 
Mademki Türkçe6i yok, sarfı 

demek t1aha doğru olmaz mı? 1 
Dil meselesi de böyle.. HPrkcs 
aklına gelen türküyu çngnyor .. 

1 Kakafoniden kulaklarımız pat
lıyor artık. Misal çok. Fnkat 
size en mühimmini ~öyliyece - ı' 
ğim: Sevgili edibimiz Nurullah 
Ataç bile mısra diyeceğine mıs
rağ diye yazıyor. Arab harfle-ı 
riyle bile yazdığımız zaman 

1 
mısradaki "ayın,, harfini med
rese çömezleri gibi gulgule ile 

1 çatlatmıyorduk .. Muhterem Nu
rullah Atnç dalın mübniağa 

yaparak "gaym,, kullanıyor .. 
Artık ötesini <l~ünün! .. 

- Istılahlar meselesi hakkın-
da fikriniz? 

- Bana kalırsa fen ıstılah

larını beynelmilel almak mu-
1 hakkak lıhımdır. Niçin mi? 

Söyliyeyim: Tahisili iptidai de
recede kalacak bir çocuk için 
tiryangl ele yeni Tiirkce ile "üç
gen,, de ayni derecede meçhul 
ve ifadesizdir. Bunların hepsini 
ö~etmen resmini yaparak, nü
mune göstererek çocuğa izah 
etmeğe mecburdur. 

Tah~ilini il,ti.sas derecesine 
getirmek ihtiyacında olan çocuk 
lar ise tctcbbülerini, - mademki 
bizde yazılmış ve terceme edil
miş kitab az veya hiç yoktur -
mutlaka ecnebi lisaııiyle ilerle
tt-ccktir. O halde .beynelmilel 

(Bat tlıc'afı 1 lacı uhlfede) 
lan gırUatını ellerile tutarak Kazı
mı ı.klbe ba lamIŞ. hadiseyi görenler 
de peşlerine takılmı~l:ırdır. Mahmud, 
biraz koştuktan sonra tak:ıti keıilmiı, 
yere düşnıuı ve lu&.ricl nezfden öl-
müştur. j 

Etratdan yetişenler hadi:red.,11 polisi 
c:e haberdar etmişler, mcınurlar, kaç.

1 
nınkta elan Klzımı yakalaını,lardır. 

H.adiae,:e nöbetçi müddeiumumi 
\•az'.ıyed a>ni" tahkikata ba lanıış
tır. Katil Ki'wmın bugi.ın meşhuden 
ikinci egır ce;-.a mahkemesine veril-1 
meai muhtemeldir. 

---•uc--
Dobrice mesetesi 

(B•ı tarafı 1 inci aayf•da) 
ıun Bulgarmtan sefiri Von 
Rihthofen dün Filof ile bir gö
riişme ya~tır. 

İtalyan 'll&ktai nazarı , 
Roma, 4 (a.a.) - Gazeteler, 

yakında Rnmanya ile Bulgaris
tan arasında başlıyacak olan I 
müzakerelerin doğu - cenub A v-

1 rupa.sının kalkmmaauıa pek zi
yade hizmet edeceğini yazıyor., 
lar. 

Popolo di Roma gazetesi, Bul
gar hükUnıetinjn n ktn.i n::ız.ı -
r.nı Rumanyaya bildirmiş oldu
ğunu ve Rumen hükümeti mü
said rc,·ab Ycrdigi takdirde 
Dulgar heyetinin b uha.fta znr-1 
fında hareket edecejini bildir
ıı..e:ktedir. 

---»ııc:---

Macaristanın enditeai 
(Baf tarafı 1 inci ııayfada) 

Bir Rnmen gnzet~in arzusu 
Bükrc;. 4 (o.:ı.) - Rumen de'.let 

acfaın!armın Salzburg seyahat hak-1 
kınd:ı 1.efsirı:ıtta bulunan tJ nn ersul 
gozetesi. bu ziy:ıret m>icel"rmın mil
let b.ldirilmesini lıu:.ümttte:ı ı ı arla 
iscrnekledir. 

lunmaması için, bu bir ka" kiaj. \'nc:in<>t 4 ( ) n N B ~ -s ..., .... on, a.a. - . . . a-ı 
ııin yabancılar nazarında ~efli j:ınsı bildiriyor: 
Yunanistan ismini kirletmekten A., ociatcd Press ejansı, Japon sc
\'&Z ge<_:meğe mecbur edecek ted- -!iri Harinouchi'nin hariciye nez:ıre
birleri aldım. Esasen bu adam- tine bugün hükUmetinin bir no~smı 

tevdi ettiginl'. bUdirmekedır 
Jarla daha ziyade meşgul olmak !!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!! 
zahmetine değeı· bir şey değil -j 
~~ ı 

Buna binaen, bütün milleti 
kral ve hükiirnetin etrafında 
miltlehid bir surette toplanmış 
olarak milli hi!", menfaat ve va
zifeye uygun olan ycgine siya-j 
setin takib edilmesine imkin 
bahşetmektedir. Fakat Elen mil 
Jetinin siyasi Ye ask.eri .itibarla 
harbe iştirak etmemiş olması, 
bu harbin neticelerine iktısadi 

bakımdan da maruz kalmadığı 1 
manasını tuammun etmez. 
Yunanistanın harbin tesir dar 

belerine şimdiye kadar mukave~ 
met edebilmesi ve sonuna kadar 

1 
da mukavemet edebilecek halde 
olması 4 ağustos ı'C'jimi ve bu 
dört yılın azimli ihya.kir gay • 
retleri sayesinde olduğu gibi bir
leşmiş ve inzibath bir halde çe
tin harici ah,•ali karşılıynrak 

bu suretle bi.zzn• ~'eYcudiyctini 
koruyabilmesini <le yine 4 ağus
tos rejimine borçludur. Millet, 
hepimi?. kısa olmaStnı temenni 
ctmekel beraber müddeti kims" 
tarafından tahmin cdilmiveeek ! 
olan bu harbin 4 ağustos· 19361 

da başlıyan kalkınma hareketi
ni iııkıtan uğratmamasını arzu 
etmiştir. Buna binaen, nskerl 
hazırlığımız için l.atlandığımı~ 

bütün muazzam frdakirlıklara 
rağmen, müsa.lemetperver mesa
imize devamda bir dakika bile 
tercddü<l etrne<1im. l{em mille
tin fikri ve artistik kalkınması 

için olduğu gibi f ela.ket ve sefa
leUerin tehvini için olan masraf
ların yapılmasında da tereddüd 
etmedim. 

Bu siyaootin müreffeh sınıf

lara yen~ yükler tahmil etmiş 
olduğu meçhul değildir. Fakat 1 
ben eervetin haklar temin etme
diğini, bilakis vazife ve yükler 1 

tahmil eylediğini düşündüm. 
B. Metaksas <:jftçiyc, işçiye, 

memurlara, burjm·a sınıfından 

ve bütün meslek t>rbabından olan 
Yunanlılara vazifesinin ifasın -
da hükümetc yaptıklan yardım
dan ve kendilerine tahmil edilen 
fedakarlıkları yaptıklanndan do 
layı teuekkür etmiş, müteakiben 
genı:liğe hitab edcı\!k sözlerine 
şu auretfo devam etmi§tir: 

- Elen gençlıği, 
Şevk ve lıeyecanm, neşe ve 

imanından dolayı sana teşekkilr 
ederim. Elen milleti adı verileni 
bu dc\•in hiç bir f;eyin yıkaını
)-acağına kanaatin olduğundan 
doiayı ::."1Ila teşekkür ederim. 

Azimkfır olarak her ters \·a-
. ~· ı ı - .. 1 

zıycLl rnrşı ıyacugımıza ve o-
nümWe c:.ıkabilecck bütün en -
gelleri cesaretle ikWıam edece
ğimize kanaatimiz vardır birl~
miş ve azimkar olarak ileri yü
rüyeceğiz. Ve nihayet mukaddes 
barış ssati geldiği ?.aman, o da
kilca bizi daha kudretli ve yeni 
hamleler, daha büyük hamleler 
i~in tavlanmış olarak bulacak
tır. 

lukı mı ıniie sir olacak? Tayya- Sayıları binleri bulan bu mül
lcr mi bu işi göıecek? Yoksa teciler arasında kendisine uıvai
İııgiltere A vrupaya bir istila lı süsü veren casusların da bu
ordusu mu gönderecek? ltuıduklaı ı muhakkaktır. Bu iti-

İngilizlerc galebeyi temin c- barla bunların sıkı bir kontrol 
decck bu .i;ç vasıta içinde alda altmda bulundurulması da icab 
en mülayim geleni fayynrclcr- etmektedir ki, ~hir için bu da 
dir. E~er İngilterenin tayyare I ayrıca masrafı müstehdm bir 
tedariki hususundaki gayret- yüktür. Bence bu nevi mülte<:i
lerine dair verilen malfımat ta- lcrc fazla. misafirperverlik gös
lıakkuk ederse gelecek sene ya- termek şimdiki dünya ahvali kra 
zında İngilizlerin çok üstün bir şısmda hiç de faydalı bir St.'y 
haYa kuvveti olacaktır. 7..aten değildir. Bunları Filistin gibi 
bugiindcıı İngilizler Almanyayı beynelmilel kızıl hac cemiyetle
tayyarelcriyle son oorcoo hı:-pa- rinin, harb mültecileri teşkilat -
lıyorlar. Ona hiç göz açtırmıyor !arının daha ziyade faal bulun
lar. Ve çok büyük zararlar \'er- t <lul·jırı yerlere göndermek hem 
diriyorlar. Fakat bizzat lııgi- kendileri için iyidir, hem de bizi 
liz nazırlan bile tayyarelere ağır bir yük ve zahmetten kur
sanki pek büyük bir ehemmiyet 1 taracak bir işdir. 
atfetmiyor gibi galebenin ancak Bunlıııın arasından vücudün .. 
taarruz ile yani ordu ile k bil den istifade edilebilecek filim ve
olacağını söylüyorl:ır. Fakat j ya ha.kiki &an'atkarJa.r var iBe 
bunun ne suret.le ille çıkarıla- ! nihayet bunlara münasib birer iş 
cağını kestirmeğe imkan görii- tedarik etmeleri şart.ile memle -
lemiyor . .Meseleyi isti.ıar salla- ketle kalmak müsaadesi \•erile
smdan uzaklastırarak manbk bilir. Bu huamda şimdiden icab 
:ve muhakemeye bırakırsak P.dcn tedbirleri ahnazsak, uzun 
kahir bir tay~e üstünlüğünün süreceği a.nla§ılan barb esnnaın
Almanya.yı nihayet sulh talebi- 1 da bir çok beyhude ldllfetiere 
ne icbar etmesi ve he.rbin ancak katlanmak icab edecektir. 
bu suretle nihayete ermesi şekli MURAD SERTOGLU 
pek kuvvetli göriiniir. 1'.,akat ~vw~ 
mütehassıslar nazarında müte - J •ı• 
ııassıs olınıyanlann mantık ve 1 ngı iZ 
muhakemesinin ne kıymeti o- ! Q d 
lur? lşte bugünkü tercddüd ve: r usunun 
jntizarları hülasa eden bu sözler M la 
den sonra netice hakkında bir anevra n 
fikir dermeyan edilmek istenir- (Bat 'tarafı 1 tncl sahifede) 

se denilebilir ki gafobc mubak- J.ib~adalii harekitllt hlİlllÇO!ılU 
kak 1ngiltcrede kalacaktır. Fa- Kalııre, 4 (a.a.) - J..ondramn sa-
kat hangi Yasıt.alarla? Bugün- j Ialuyettal· lıir membaı tara!ından 
den belli olamıyor. I 1ngılli.ler,n Liby:ıdaki muharelA--i« 

esnasındaki z.ayfotı h:ıkkıncb ahiren 
HÜtN") in OaJüd V Al-ÇIN 1 \ crılmiş olan bir rapor ingilıL :ııı7ia-

tınm olü, y, rah 'e kay11> olarak 38 
Fransız bliyU~ elçisi- 1 kiliiYC balıg oldugunu bıldirmekte<lr. 

nin vedaı Jhılyan 7-ayıatı :o olü, %0 y3r:ıJı ve 
47!? e ir olarıık lt;ıydedılmektedır. 

Ankara, 4 (a:a.) - Fnmsa buyuk Mezkur 20 ôli.ınun ancak 1ngılızler 
elcisi B. Massigli 3 ağustos tarihinde tarafından defnedilmiş olanları kH
Anadolu Ajansına gündcrd'gj n~ıgı- detUgi de i?a..-c edılnlL'ktedir. 20 ya
daki notun neşl'.ini rica etmi tir: ralıdan mak ad da estr edılmi olan 
Ankarayı b:d::ıy~tte derpi;; etUkle- ltalyaıılara raci hulunrnaktadı . Orta 

rinden daha ç buk terk zaruretmde ıtark t~iz kuV\ etlerinin umu nt ka
kalan Fransn bııyilk el Li ,.e Bayan r:ırgahınuı \"erd sı bu la\-::i.h ır a
Renc Masslgll, Tiırkiyedel;;i bulun dc:I nln elye\'m 818 <' baht olduı;unu 
dostlarına t":ıhsen \cefa arzusunu ~ e- d ılü\·e e) lemcktedır. 1ta.lyaP ökı 
rinc geii.."'ememişlerdir. Bu.na lımacn \ C' yaralılarının .. dedi l>ugiın bir kıtÇ 
görmek i nk:inını bulıı nadıkhtrı dost- yuze çıkını tır. 

!arına 'eda iç:n, Anadolu .ajansının Mı r Llby:ı hududu Y•kınında 
ve Türk matbu::tının del~lctinı ıica 'l'apuzzo kalesinin meşkük i t rda&. 
cderleı·. 

Druta. mu·.-:ısal tlarından fül;· ren 
haklarında gösterilen hilsnukabul \ e 1 

on se1<iz aydanberi kıymetli dclilmi j 
ıordükleri le\·eccüh 'H' muhabbet 
Bay \'e Bay .. n Ma:;sigJi jı:in unutul- j 
~:ız bir hatır~ olorak Icı.ılaC'aktıı. Bil
tun dostlarına tcşekkur eyler ve hep
sine şahsi saad"'Ueri \ e aziz memle
ketlerinin re!ahı hususundaki temen
nile!'ini anedeıler. 

se.: .,u.ıeşti kendilerinı, i~n. l91>, 
bnl,, \ esaıti nııkliye ,.e her ne\ ı mal-
2en•e ağır za)iala ugratnıJ.itır. H;wa 
Vt" k:ıra raild kollarunız .aık sık dw;
man mevz.ilet·1 ctra!ıııd:ı defnedıfme
miş ölil~r sörmektedir. Her ycıW. 
1.erkcdılmiş tan!. \ e motörlu \<:!aiti 
nalclıye cUzuUımları gorillmekLedır-. 

Alınan esirler, ha..-rtah:lnelerın yar;ı
hlarln tıklım tıklım dolu (l1dugunu. 
teyid etmoklcd rler. 

Hitler bana dedi ki 
l;htle. 'in en yakm nıkad laı~d:ııı DANZINô. AYAN REiSiNE 

silıılediği en mahrem sözleri n kleden bu c.; er, j~lndc y~d:gunız 
bu baş clondürücu de\ rin sırlaı 1111 co~mc c yıırı.}iall bir kibptır. 

SELAM 1 iZZET tarafından buyuk b;r Uina ile dilimize çcv
rilt.on. \ e res,,am ALI 6UAVl'ıın ~ap 1n renl,li nefis bir kap;!t 
icinde çık;.m bu !.itap, «Alınm.yaıun ?lnıctıer Cemiyetinden çel.ı
lişi>, «Dan inı; rncsdcsi , « lcksık me. le > \ e luUWın cıı entere
san bir faslı olan (Hitler'in 'ıclyctna • e i) nl de ihtiva etmel• :..u
retile tam \ e noksa:ısız bır tercume olarak IllC!ydana cıknuşbr. 

emzi kitabevi Fiah 75 kuruştu 
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Bereket ver:;in Adalı, ahali -
nin içine girdikten dört beş a
dmı sonra., birdenbire çaprazdan 
sıyrılmağn muvaffak oldu. 

Fakat, alta düBtü. Ali~'<mun 
gözü kızmıştı. Nerede olduğu
nun farlunda değildi. 

Her lki pchlh·an da canlariylc 
uğraştıkları için seyirciler içine 
diiştüJclerinin farkında bile dc
gillerd'. Yalnız yere düştükten 

ve Ali~o kem::ı.nC'yc geçtikten 
sonra vaziyeti ~nlamı!j idiler. 

Afü,;o. güreşi biran cvYel bi - . 
tirmek için olanca kun·ctini s:ır
fe<liyordu. 

.Adalı, tekrar kapana kısıl -
mı. tı. Berel·c-t versin, hızlı bir 
ters dônU~lc kendini kurtardı. 

)ki pehlh'ru1 tekrar ayakta bir 
birlerini ez mcğc başltlaıla.r .. Fa
ırat Adalının biraz müteessir ol-
duğu g<::rulüyordu. J 

Çlinkü Ali~?· ağır _basrü~a I 
b~şl:ır.nştı. Gureşc başııyalı yır-, 
mi beş <l.kıka olduğu halde A
dalı bir tiirlü hasmına kar~ı gü
reşi deııkleştfrenıl"mişti. 

İki ı ehl~'·an biı ibi.rlerine kuv
vetJi f'lensdC'r, ln.v-velli tırpan -
lar vuruyordu. Adalının yıwarı 

yavas ı!Çildığı göıüliiyordu. El -
cmıeleri \'P, tırı>anlnrı vurdukça 
.Ali~)"U y<'rindcn sarsıyordu. 1 

Bir aralık A<lah c;apra1.a gir -
eli. Hasmını toparladığı gibi sür-· 
dil, ''e l1Cfi on :ı.dım gitmeden çcn 
geliiycrek önüı·c <li.4.:ürdü. 

Adn.lı <ı.c·ıim.1'ıtı. Ali\'oyu Jro - i 
laylılda altına nl1Ycımiffli. Vn-ı 
ziyet değişmi~ti. 

A<lıtlı, kolaycacık Alicoyu ~-
1 

tınn :--Jınca, Edirneliler s vinme
tçe haşlamıştı. Yarım santhr ü-
7.Untülü bir dene geçiren Edir
neül~r b:l'ıJenblr•.! hı:>yccaua gel -
İnişlerdi. Pehlfranları harekete 
golmişti. 

Ynıan: Sami KABA YEL 

söktü.. Lakin, Aliço hasmının 
altından kurtulamıyordu. 

Ad:ılı Halil, hnsmım altından 
kac.ıIT.oarnak i<;in olanca kuYve
tini sarft..>diyordu. 

Aliço, ievkalfı.de iista<l Ye 
ihtiyar bir kurd olduğu için o
nun harclcetlerindcn ela.ima te
val.ki eylemclidir. 

Aliçonun bu harekatını yal
nız, bir kişl ~örüyor ve se1..iyor-

1 du. O da ihtiyar Cazgırdı. Bu, 
usta bir pehlivandı. 

Cazgırın y:mmda bulunan g_ 
d!rucli nğ"uın sevincinden a~'Zt 
kulaklann:ı vanyrodu. 

Çünkü, Adalı hasmını yenmek 
iizcrC'ydi. 

Aliçoyu bir oyundan bir oyu
na geçirerek üzüyordu. Aliço da 
alundnn kulkaınıyordu. 

Edirneli ağa, ihtiyar Cazgı

ra dönerek: 
- Usta, nasıl iyi değil mi? 

dedi. 
İhtiyar Cazgır: 
- ,.crcsi? 
- r;;jrmiiyor musun Adalıyı? 
- Görtiyorum? 
- Gi.ircı i bini.lirdi değil mi? 
- Bildiğin gibi değil .. 
- Anının yaptın ha!. 
- Öyle!. 
- Yahu, görmüyor musun A-

liı:oyu '? 
- Adah, b:r şeyler yapa -

caJ !. 
- O kadar acele etme! 
- Nc<lcn" 
- Aliço brürcşmiyor .. 
- Deli mi oldun usta : 
- AJ·l.m baŞlmdıı. ağa .. Biz 

bu meydanın eriyiz.. Biliriz bu ' 
i~leri bh: .. 

- Eh! Ne oluyor öyle ise? 
- Ne olncak ! Adalıya güreşi 

taşıtıyor Ali<;o? 
(~\'a.."llı \'al') 

YE~'İ SABAH 

1 s P ~o R llf ı . Ö~k~~a Po~ia ş~f (Aranıyor 
Fener atletizimde :; ~!11 ~r .~ark S~nay.' K~mpanyası 

* lstanbul Cumhuriyet müddei umumi
liğind~n · 

• fffi.::"'- Turk Ananım Şırketınden: 
1 stan bu I -Fabrik~anız i~in boyalı, ian1;ızi \ c k:ıput bezleri iMrli'lunı idr:rc 

Kilo 

50() 
4.000 
2000 
2000 

C inai 
Muhammen bedel 1 

Lira 

610 
1140 
H O 

Krf. 
Mwv. l\kat t'eminat: 

Lira Krı. 

75 
50 
00 
60 

edecek bilgili bır dokuma JlQst<ı. ~ef.iııe it'ıti)a1:ımız Yadır. Ş&rtnaıneıniz • ı d :ı.şıığıd:ı y:ızılıdır: 
şampıyonu o U 1 - Fabrikomıı.ua çıılış:ıc:ık p:>stn sdi 'furk ol:ıc:ık ve Türk tiibi- ;_3_00_ 

. iyetiııt h:ıiz bulumıcal.hr. 
t f1 

) 
2490 186 75 . İslımbul ntlciizm şampiyonası dun 2 - Ya~ı otu;ı:dan a~:ı~ı. l.ıı ı.t .. n tul:ıııı olmır:;c:-ktır. 1st:ıı bul Ceza ;e tevki! e\'i ha..<iahanesınin on aylık ihtiyacı olmı 'y~l 

rıda cinsi 'e ınikdarı ile muhammen bedel ve muvakkat teminntıan ,uıJl 
dört kı:ılcm enak nçık eksiltme sureille alınaeak.ır. Eltsiltme 20/8/940 sa
lı günu saı:ıt 14 de Sirkecide Adliye Levazım daireBi binasında ~pılal~ 
tııı. istekliler şartnameyi mesai snntleri içinde her giın ıııezkür d:ılıede ıd4 
reblllrler. Talıblerln yukarda yaı.ılı gün ve santte ktınuni vcsikalart i1' 
birlikte yukarda yazılı dairede toplanaca .ı;atın .. lın.a komisyonuna mtir*" 
caalları ilan olunur. <6907> ' 

büyük bir kal:ıbalık ününde Fener- 3 - l\lutlak surette Tı.:rkçr.ı olrum • .sı, ym:mas• olac:n; \'e dokuma-
bah~e stadında yapılmı:ltır. Beden ı İlikr:ıe alal<adar hesnb is1cı·iııı bllecd.t.r. 
Terbiyesi Genel D:rel:törü Genı-rnl 4 - Fabrllrn'llızın iıımlıi1ını y;ıp;ııı mu.na il bir imaJ~1h::ne \'eya 
Cemil Tnnc:ıin de hazır bulunduğu fabrfüoda muhtelit dolnıma ifkrUıı bilgıli l.ıir :suı ette :fa cttiı,<ıne drılr 
mür.:.lnıkalar h:ısdan sona ı.a<lar mun bonscrvi~ ibr:ız cdccekt:r. 
tau:m ı;q;miş f•ıkat atletlerin klüblcr 

1 
5 - Husnüh:ıl \'arakası i}( hirlil.t~ ııe miktar aylık rılmakta olduı,:una 

hes;.bmıı puvon topfamııyı ilk 1'1:1nda d"ir \'e ·1cn ibrnz cc!ecektfr. 
luttul.ları to::n ı;ok iyi dereceler ıııı- 1 6 _ 1 alib olanlo.r sirk* t..miz..n i.m irJcki merkczir.e müracaat 
ruımcmı·1u-. edebilirler. 

istanbul sıhhi müesseseler arttrma1 Fcnu 'Jııhçc ,.e Gaı .. tasnroy ckipl"rl 
her uıır a:ı oldu,'.ıu gib.I .) ine !'ckis -
mişler, bidııyettc Fcnerb:ıh:;c bazı 
ş:mssızlıldı.ıla kıırşıl~mış fal .. 1t ınü
raoak:ılar sonunda G:ıl.:ıtasaray da 
bazı bekkıımcdlk hfıdlseh.rlc karşı
laşm,.,.,tır. ı::;u ~uretlc Feneı l>:ıhçeııin 

''c G:ılat.ısaraJın kııybett!.kkri pu
vanlıır hemen hemen ınüs::wl eılmu ,
tuı:. Neticede Fenerbalıçe GO puvaııla 
İstanbul şamplyonlu~unu tekrar ı:ıl

rnış, Cnlııt:ı,,aray 49 puvanla ikinci 
ll~ıklnş 21 nuvanln {içüncil, l:uı-tu
hı~ 20 pm aı!la dordfım:ti o!mu~lardır. 

ıoo ııı. v .. Itit ı 1,1 
Melıh (F. I.;.) Zaven (G. S) Ati

neo:: (K.) 
200 m. Vakii 23 
M"lilı, (F. B.) H&lld (D. L.) Z.wcn 

(G .. S.) 

400 ın. Vakit 51.'.! 
Gören (G. S.) Z3re (G. S.} Osm:ın 

Mlt. 

800 rn. Vakit 2, 14, 4 
Rı:ı:a (F. B.) Skoı; moru 

Eli (K,) 

1500 ın. Vakit 4, 22., G 
H•.z.:ı (F. E.) Mafldis (K.) 

(G. S.)j 

5000 m. Vaklt lC,25 

(G. S.) l 
Osman 

Artıın (B, J'. K) ~ rcf (! l. L.} 

110 mı.rı:aıı Vnkit HJ,2 
Ya-.ru (G. S.) S• dı (F. Il.) 

Şirketler, izmlr - Poı.ta kutuı;ı.ı &5 m•~zmm•ml 

,,. .. 1 k D . T. . M k b. ve eksiltme komisyonu riyasetinden : 
J. u <Se enız ıcaretı e te ı- Balıarl:öy Akliye ve Asabiye haııtahanesinin 100.000 met!'\: yerli aıııe"! 

ı b k b •• ı •• d • J rilran bezi kapalı zar!~ eksiltmeye konulmuştur. ne ta e e a u un e aı r şart ar l - Eksıltme 16/8/940 L'Wl'la günü ~a:ıt 15 de Cl!galoğlunda S1lıhat "' 
1~ma1 Muavenet MüdurlligU binasında kurulu kumisyondn ynpıl:-c<>kllT· 

1 - Mckkbi.n t.nhsil miıddcti, l!sc \C y,ık~ek ..-:uıllı olmak üzere altı 2 - Muhı:ıınm~I\ fiyat beher metTesi 3i kuruştur. Jı 
senedir. Yatılı ve parasızdır. Ga~ esi ticaıt•t gonih rimize >:::ıpt:ııı ve makinist 3 - Mu,·akkat teminat 2775 liradır, 
yeUştiınıcl•Ur. Mektebe k .. IJul olunıın tnl<:bcrıin gi~ iıni, :ri~ imi \ esair hu- 4 - iı;teklilcr ş:ı.rtnameyi her gün 185 kuruş bedei mukabilinde komıs .. 
susatı mektep t:ırofmd:ın temin t'dilır. ' yond:ın alabilirler. 

2 - Mel<tebin bu sene yalııı;ı: lbc birinci sını!rna takbe rılıııac~ktır. 5 - 1stekliler 1940 yılı Tk:ırct Odası \'esik:ısHe 2490 sayılı kamında ya 
A - Alınacak hılebcl"jn ort .. md:t bi b:tu mi~ olmalkrı ve ~aşlarının zıh vc=ikalnr ,.e bu işe yeter muvakkat teminat veya bankn mektubu ııe 

15 den l:üçUlc l!l dnn büyUk <•lmnm. lm·ı ~nrttır. birlikte teltlifi havi zarfl arını ihnle saatinden bir saat enel makbuz mir' 
B - Orta okulu gc~'<m Et'n< u.~ırmış olanlnr ru:ıda ge\en bir !eı~elik 

1 

kabili komfryoruı vcnnelerI. ( 669!1• 
zamaıu ne He geçirdiklerini t~vsik ı;df,(eklerdir. 

3 -- 1steklıleıin ıneltteb miid..ırlıigur.c k;ır-;t y:-.zncakl •• rı istıd:ılr.rına ı,--•.,,..--··---------------.---------ı 
nşagıd:ıki \'CSik:ılan raptt>derel. 1 :ığın1os 1940 tarihinden ıtibaren paz .. r-1 Istanbul Belediyesi ilanları 
tesi, ça~mbn \'e cuma gunleri tal.mh s:ı.ıt O d .. ıı 12 3 c Ye oğk-den sonra 
14 dc:ı 17 ye kadar ınürac<tat cınıelcri. 

A - iiu\ iyct ctizdam Çöp araba ve s:ındık1::ırırun inuıl \"e t~mirindc Jıull:ııulmak iı7<'rc ıı.ıı.u-
B - Aşı kfıgıdı , :-.; ulan 8 kalemden ibaret a~ab ınaız,.mc kapalı znrf usl!ıle ekı:,ıltnı e-< 
c - Mektcb şchadetnnmes! nya fr,!;dikn:-.m '·i \'ey ... huü bur.lm ın mu- ye konulmu~tur. Mccınuunun tııhmin heüeli 5028 Ura 50 }:uruş \'C iik te* 

~addak örnf'klerl. minah 377 lırn 89 kuruştur. Şartname zabıt \'C ınuıımcl.ıt Müdurlügü l'i.4llt~ 
D - Pofüee ta .. dık ed,Imış ı~ ı h:ıl kağid'. mindc ı:ürnleccktir. ihale 8/8/940 ~rşembc giinıl saat 15 de Daıml Encıl~ 
E - Veiiler nin izahlı r.dreslcı• ve uıtbik imz:.ları rr.cnde ~·opılocnktır. T~1iblerin ilk t~minat makbuz \'eya mektubliıı ı ve 
F - Altı adcd kaı10nı.u~ totograr (4X(lı. eb':ıdında. S40 :yılına rud tk<ırı t odaıu '\'esıkalal'ilc 2-490 numarnlı kanunun 1:lrifa-
5 - Yazılımı S~i 2G ni;ustos 91§0 p:11.aril!si ı;uı.unc k .. dardır. tı ı;cvrt,_!nde hnzırl:ıyacakları teklif ınCktublarını ih:tlc günü 5aat 14 d• 
Kayıd olunanların 23 :ıı;ustos 94cl ç .. ~:ımh:t gı.inı.i sıhhi mur.ycr.('kri- J;:ıd:11· d:ıiıni <:ncUmcne vermeleri H'ıwndır. (fi4Sj) ,1'-ı 

nin yl.lpılınası için srı~h raat •8> de m(·ktepte bulunmaları ı:ızmldır. 
G - Fa~l:ı Uıfsilat için Ortııköyd n.rJ~teb .müdurhigune ıııUrcc< .. t Ta hmin 

oluıımııiıdı.r. tstnnbuldan gnyri rr.. h:ılleıdcn yııpıfac-.k ınıihıc. atlara, matbu bedeli 
tduhul bilg.lsb gör:derfür. 

4i • * 
il~ 

temlr.at 

Muhaber:ı.t için po~t:ı pulu glınd lJn<.""i l:i.Jm<lır. d2i'3> 25~9.JO !Dl.21 
(G. S.) 

40G muni:ıh Vııkit 5i,!l ·ı D } D • }) ı·}" } 1 1'';ıilt (G, S.) Nc.ru..,nn (F. B.) Alı ev et emıry·o arı an arı (G. S. ı,.) J., _ ______ _ _,, ___________ .,,,,__,,.__ 

15'li.50 llS.31 

ıro.a1 225.00 

Çocı;kl«r• ktırtnrma 3 urdumm ~ ıllık .htı5 :-.cı içın alı'" 
ııu:-~k Sadcya.i?, Tcr<'l r.;.r. 7.cytin •;ıı11•"i, sabuıı ve so<iJ• 
Çoeukl.ın kuı tamıa ~urdur.un~ ıllıl. ıhtiyac>ı için aJın:ı' 
cak muhkliC cins kuru ert.ak. 
> > > , > > > > > 

5CO kilo beya7. peynir. Dall.an u:ıyrnk vııkit 3, 34, 1 
Fcııcrbnlıı:c takımı (l~ıuı. Melih, 

I:.fl:wn, Neriman). 
G"lat:ıs:u-:-y tal:ıını 

ı::urtulus Uıkıroı. 

Mulıammen bedeli 1600 lir. ol • .n 5000 Kg. l.ulı;e çmho 12/&/1Q40 
paz:nte~i günü saat (10.4fi) c;ı, lmk br.•tc llt.ydnrpa~.ıda G:u· bin:m da
lıillndeki koınL<:yon tnı-afındruı nı;ık t·l:sıltınc wulıle sntın ;ılm:ıc:ıl:tır. 

Ilu İŞC g:rmclt istiyenkrl.n 1'20 lıralık lllUV<ıkk,ıt 1em.innt \C konunun 
tuyin c.ttiğl vesııikle lıirlikte ck:.:ıltme glinu r •• atınc k .. cl<ır J.:cımıfyoııa m\i
raca.atJarı lazımdır. 

4'i'i.50 

13Si.50 

364.()0 

35.:n 

104.07 

27.30 

c;ocukl. n kurt:ırın:ı. ~ urdunun yıllıl. ihtlyneı iı;in • lın:ı• 
•al; ımılıt::li! ciııs ya" ~cb,e. 
Yıldı.ı IJ:ı-inei ;) atı oh."Ulunun 
;ılınnl·ak muhtcll~ citts yaş •cb;:e, 

yıllık ihtiyacı içııı 

Adu.Jı, cesur ve, cür'cUrar bir 
adamdı. l{orkm:ızdı. Hasmını al
tma alır almaz <lcrhal r.armayı 

doladı Ye kündeyi taktı. Ali~oyu, 
aşırıp yenmeğe knlktı. 

Dünkü at yarışları 
At•::m:ılar: 

Uzun: Derece 6,<10 
Ça ·o •lu (K.) Tı::vfil:, üçtd~ (F. B.) 1 
3 adım: Derece 13,88 

Bu işe n!d ~&rtnameler k(lmin Ör,d:ın p. rn ıı lural: 
{1!€20) 

dag•bl,.nı.~ d>r.

1 
.. 'Muhammen bedelı 30800 rı a olan 12 kn1em tıızyil i lı. \·::ı aletleri 1 

13/0/19-10 cuma günU ~:ıaı 15.SO dn k. pıılı 4.ır! tı~uuc !~Plrnrr.dıı ıd:ırc bi- 1 
nasında &alın alınacaktır. 

• e • 

3530.ClO 2GC 2G 

Yıldı:l hiı·iı •·I y:ıt1 ı,kulunun yıllık ihtiyacı :ç;n • ıı
nncak 1000 kilo sabun ve 300 kilo ı;od:ı. 

Yıldız bilinci yatı okulunun yıllık ilıtiy::cı içiıı ::ılına

cak 2500 kilo s:lde VC\ ıo<ıo kilo :;:cyt.n c.ğı. 

Aliço, ltünteyi yer yemez, has
mı ı:>armayı böş~ltmad:ın ters 
döndü. Bir kol bas1nsile hasmı-

Adulı, hasmının ters döndü -
nın i.izerirıe dönmek istedi. 
ğünü görünce hemen kündeyi 
"öktü. Saıma.yı doldurarak hns
ınını olduğu yerde tcs.;bitc c;ıılıı;

tJ. 
Giireş çelinleşmişti. Adnlı, sar 

mada dunnadı. Tekrar, künde-
ye el atlı. ı 

Bunun üzcı;ne Aliço, iik yap
tığı gibi bir kol b~kısile ters 
,Iönmcğc ko~ uldu. il 

Adalı, yine l.cndisini tehlike
de ~örerek dcı hal küncfoyi bol·-1 
lü. v~. srı.rrnnyı doldur::lu. 

lki pe'nlivanın hareketleri ol -
flukça meraklı ,.e heyecanlı idi. 
Nihayet, AJiço ha.c:mırun sar -
masını nöktli. 

1 

Fnkat Adnlı boş durmu<lı. He -
men yeni bir harekete geçti. Ve, 
paça kasnak oyununu almuğa 

yeltendi. Alico, buıı-:.ı da ı::;öktii. 

Adnlı, ters kepçe oyununu al - 1 
dı. 

Aliçonun iccrden paçası, 

dine gec•mişti. İki tar"f arasın
da hunrizaı1c bır boğu .. nıa baş
ladı. 

T'cl:nl, Aliço ters kcrc;cyi ele 

Doğru ,ı ben ele c:pC'yce bı.dııla imi
şım ~,? M.ıd m I'ıko el'. n !'c. y.ıl 
cd ~ordu: 

- Çar.,:ıfü rı p.ıral .. dın, can.l:ı

rın • kırdın, k y bu l. n ı;clrr 

ol:ıJidın" • -<.' uc,L r:ıu,., r c ! ı.dı msiz 
herıf ıını 

ar. 
ı.. ı nt ttı~I 

zuın Pıko• ugı ı>ı b ı ı bır ~ gideyim! 
~ Ne <lMin ı "? S nra o heri!le

r<' ben ne !!e\ ab \ cr~y m. Yarm al·
a ndan e\·,·cJ seni bir y r<' 'Jırnk ı

maı . luiıJ... cınnıyclım hiıhın butün 
ı ... ıı.tı. Şımdi ) ne mfilızcnc inccc:k- 1 
.- n' .. 

- Anı:-01 r eti ederim. 
- Ben ı ic.u ! lan bılmcnı. 
Kndm:ı S<iz 0•1l:ıt:ımıyac l:tım. Kc,ı 

fl's:ne ı.ak da H" ıydrdum. F-.kotl 
ne Y• pı) ı . Ce i l de kabal·etim 
yo . B ... ın :ı l.iu h. ilerin gelecegini 

1 
bil • diM ok:ıkta ) atm:ı a !:atla -
'llırdım. S rrıdi i~ lst n :::c~ınişti. Pıko: 

Dordı: ı<.'t h:ı.!u rt ~·r.nçlıırı dün 
\"eliefc ıd, çuyırında yopılıoı~tır. 

Bir.nci kn:;u (SP.tı.S \{O!ıUSU) dört 
'e ela ha ~ uk .. rı y::ışrlaki h:dis kıın 
aı·: b .. t ve l ısr.ıkl. rmn ı l h ustur. 

1 - Poyrnz, !! - Nin·an, 3 - ilc
ree · te banyun 140, pl:ısc 100 - 105 -
200. Çu:te bııhı'> 280. 

ikinci Jıoçıı (l{{'ndikap) 
Dt.i, t \'e d .. h:ı yukrrı ym•taki \'C 1 

knuındıg~ lkr;ımiyder yekünu ::oııo il 
lıroyı d 'clurmn~ nıı h .. lli; ka:-ı ~ı .. b at 
\ e l.u:rakl r .... rr. .. h• ;.ıı.tııı-. Mesafe 1600 
metre. 

ı - D.:nır, 2 - Romen:;, 3 -
K mi<:arj 

Ga:-ynn 290, plfL';e 120 - 2<0 - 210. 

YmTu (G. S.) üçtck (F. B.) Nadi 
(Kul.) 

Yüksek: Derece 1,69 
Fa.ıl: (G S.) Ar.cus (K.) M hım:cl 

S:rık: Derece :l,13 
Şerif (B. J. K.) Viçoropulos (K.) 

Atmalar: 

Ctlllc: Derece 1:1,90 
Ates, Arot (B. J. K.) Nadi 

Dı !-: Derece :l9,9'i 
Arat (B. J. K.) Hayri (Kul.) At~. 1 
Cır~d Dcrece 55 o;; 
Mel.h {F B.) Şcrıf (B. J. K.) Ke

mal <t t. L.) 
Çekiç: 
L:zct (F. I3.) Ateş, Geork (K.) 

,k li b:ıhı;.ı ·•oo. u lu b. his 640. Ku·· rek teşv·ık 
üçüncü k09:ı. (Gok u koşu u). 

tki yacıııd.ı ve koşu knuınmuroı. b 1 1 
~(' li ~ 1 knn ıı.-;:liz ed-~k ".edişi müsa aı<a arı 
ta~larn ırı..ılısmduı". ıkr.ımıy,•sı 400 
lıı. me. feri 110 metredir. 

1
1 Sa ,.po:-1<.trı ı:ıjanhğı t.arn!ınd •• ı~ ter-

1 - Y~ n:.ın, 2 - Unlu, 3 - Yuk- tlb ed len ıkinl'i k{ırek teşvik mfüıa-
fi(•l. ba!rnları dıın Kuınknpı ile &ım:otya 

G:ınyan 10 "ı:ı, plfısc 220 kuruş, arıısında yapılmıştır. Ev\•clce Ycnikn-
ı lasc 200 l.t:.ru . pı nçıklnrmdu :> apılacagı tnkarı ur 

DbrdUncü kooıı (Camlıca koşusu) etmiş olun bu mu abnkalnr sulı:ıı ın 
Do • \ c d ha yuk~.rı 3' a.5dakı yerli dnhn ın(ısnid olması y{lzundcn Kum- 1 
yarım ı-.. n lngılız nt \C kısrııklara k::ıpı ıle Srımntyo ara ındnki sahıle 
ın. h. ustur ikraml~e .. i 510 J.r:. ınesa- nlınnuş \'e bu ımhndn yııpı1on yar~lrıı 1 

<lcl1a tatmin edici IJir şekilde geçmiş-' le ı 2400 ı .ct .. e. 
1 - K~.akuş, 2 -

Yukı:d. 

Gun~. n lt.lO kuru-.. 

Y.man, 3 -

Bcşırıci ko6ı.ı (Bı>t,.U.İı i l oşt• u) 
üç \'C <!ah. ) ul': rı ytışdakı h. l s k. n 
ır. l ~ ;,.ıl \ <.' kı r ıklanna M:ılı u du". 
lkraı iyv ~ J80 lıı -:. M~sal'.esi 240ll. 

1 - Ur:ı<!CI, 2 - Ayfer, 3 - Yeti~. 
Ga y. ı ıon nifı e 190. 1 

d. ca-
mını: kırdı• . l;~buk ı ı;h ene. 

Di)c b:ı .rıyo:du. 

ŞunJ ıııı ıl .ı: ... n·iıı mr lı? R~tubctli 

mahzende faı dc.ı· il<.' l.:ıru h pınck 
n~ kad r fena "'~ ! Otc'de Modam 
Pıko ılc benden b:ı~ko ı-:·m,.c ynk. 
idi. Mad m Piki) ne kıı oba l>ir 
kndındır, benıınle baıı;:ı çıl- m:ı.ıdı. 

Guzdlıkl6'! benı bırakmı.) nca:.t olur a 
cebren s. \ usmnı;a l.arrr \'erdim. 
Pıkn:ı: 

- C ... nı hann ncımaz mısın" Be
ni l.oy\ <.' • gideyim, bir d ... ha bu tn
r. lil .s.k bıle ntm:ıın, dedim. 

- lfayır, IK.) ır:. Ben byl:. şey bil
lll<'l'l, mahzc.nc knpıyacağuu. 
Aı1ık pek hiddet etmişt·m. Hemen, 

e:ımını kırdı~ırn pcnc~renin ününe 
1 cl'lc.c1.: 1 

- -Ad'yu M:ıdjm Pıko: Muınrnnntl 
edeyim den e, i iı.1 -..;Jr, bt1khyccck 
-.,;nktim yol , dedim. I 

Karı baca..,ımn s:ıı ıldı, kuvvcW 
bir tekme ind rdim. Yere yunırl:m-ı 
dı, ben de ı~c .. dimi pencereden soka
i;;ıı .. \.lım. F .. kat yere y:ın ustü düs-

t..r. 
Biı .ııc• teşvik mü abakasınd.:ı bü

~·uk bır Yal'lık gostermiş olan Gimeş 
takımı dün Cnfot.-ı•,;ırnyın bariz tc
fcv\ ül:u 1. r ı~ında boyun eı.'lncı:;c 

1 
mecbur üTmu ı r. Nctlcc<lc 3:> sayı lle 

Galııta aı uy birıncilik kup:ısını alınışı 
Güneş 13 sayı ile ikirıci Dcykoz da 
D sayı ılc uı;.i.:ııcü olmuştur. 

ça 
tüg,imden l.cmiklerlm biraz zc.'<iclcıı
ıni .tı. B::- il.i d J-ikn yerimden ı.ı -
ınJdonamaclır.1. Mnd:ıın Pıko pcnro
ı·edcıı bacını uzat&rak: 

- Hırsız var! Kaçıyor, tutunuz! 
tutunuz! diye bagmyordu. 

Ayagn l:alktıın, koşm:ı.ga b:ı.şl:ıdım. 
Pfüor.un: 1 

- Yemek parası. ş:ıral..ı par:ısı, 

ı;:ırş;ıC \ c c:ı:n par:u:ı nerede? 1 
·r-er.} adına kulak \ cr:nedim. Dur- 1 

m:ıd:ın yarım sıı:ıt ko,,ınustum. Yinj ! 
ag.a lıklı bir :>c>ı·c geldim, rıcre g:-yet 
kııranlıktı. Kndının gece yarı 1 bcniJ 
tnl.ibc çıı:mı"acnt:mclan emin bulun
dııt,rumclan, birıız d..nleıunck Jçın bır 

n0acın dil:inc oturdl!ıtl. Yarım saat 
bur:ıda \':ıkil geçirdim. Yorguııluğum 'ı 
kıS?nen zııil olnıtt~tu. Kıılkmnğa dm:
rnndığım sırada biraz ileride :ıyak 

Bu Js..: girme!~ isti'yeıılcrin 23lfl Jırı;lı~ muvok··-.t tem:r.:ıt ile J.•nuııun 
tayin ettiği \'eSıll:nları \'e 1chliflerını nyni l,,'iill &; <l 14.30 a J.:; urr ).omisyon 
reisligine venncleri 15ııındır. 

ş.ırtn:ım(!1cı· 150 kurll'i- Anknra n: lfoydnı pşn vc;:nderindc Eatıl-

n\aktadır. {ti5i3) 

• * * 
'E•ıgünden itibaren ı.;ınli~''' hrttı ı.d.ı ı~liycn k,OL:;rloırd:ın lb~ka her ;.;ün 

s:ıat 23.45 de Sırkeddcn K. Ç'l"lQneceyc vc,..smıt 23.00 de K. Ç'ekmccedeı, 
Sirl\:cciye birer ll:'ıve ~trıUı"ı 1'!Ctl"iye br.şlı~.ıı; ktır. 

Ta!sillit için istaryo:ılıır. ı.1iir:ı(;:-:ıt edilme i. •6935:) 

Galatı:ısa.:ıy uryanl;u.ı da r:ıkıbsız ı 
ohmık ınD'$abakayu girmişler \C bı. 

ktll)a da onlar ıılmı~lardır. 
MOn·rEDI L ER 

Bir çifte: Derece: 12.46. 

Birineı Galat:lhnr:ıy, ikınt'ı 

tiçüncii Beyko7. müsabak~ı hancı 
mit ikinci r.elmi~tir. 

1 ki çifte derece: l 1 .25 
Birinci Galata•nray, ik:ncı Gö~eş, 

tu;üncü Beykoz ınfü; .. b:ıka lı:ııiı;; lz-

mit Uı,~ncü gelmiştir. 
Dört tek: Derece 10.14 

Birinci C::alntrts::ıray ibne: Gunc~, 
üçüncü B .... ykoz. 

K I DEMLILC:R: 
Bir çifte: Dl:'rC\~e 12.39.4 

Dirinci Galat:ısarny, ikin<i Bc>ykoz, 
üçuneti muı:abaka harici lw.H. j 

iki ~ifte Derece 11.32 1 

Bit inci C':ılat.-ısaray, ikir.c, B:.>:>ko;:, 1 
iıı;U:-eti Uuncs. 

Dört t~k: Derece 10.23. ı 
Blılnci G ı .. tasaı·ay, ik.ııı i Güneş, 

iıçüııcü ı .. mıt (mü~b:ıka haric. ) 
Piyasaya çıkmışi.ır 

Her ecz..-:ıııedc bulunur 

3052.50 
ti75.00 

HO.CO 

1350.00 

70.00 

70G.ll 

619.50 

345.'0 

136!1.00 

H!:.50 

150.00 

2705.00 

4950.00 

800.00 

3500.00 

5000.00 

~!!8.94 

Civ.G:! 

30.UO 

101 . .!.3 

5.25 

52.98 

46.46 

2:i.!ll 

102.tli 

10.G9 

l 1.23 

!!02.88 

3iı.~; 

eo.uo 

21i2.50 
l.5 t•m 
3i5.CO 

2.5 ton 

Yıldız birinci yatı okulunun muhtelif ı:-ıns kuru cı-zr.k. 
Yıldız l>iı inci yatı ııkuluııı.ın 45.000 kilo kcsılıniş gur
ı:en odunu. 
Yıldız lı.rinci y:ıtı okulunun 200(1 l:ilo ~üt ve 1000 kJ)C 

~·o~uı t. 
Kon. en :ı.lU\ ;ır :rnlı okulunun yıllık ihtiyacı için • lııı:ı
cnk 3000 kilo ltıı.ıl Karnmıın eti. 
Konsen·:ıtuvar Yatı okulunun yıllı!: ihtiyarı iı;in :ılııı:ı· 

c:ık 175 h.i!o rcı:C'l. 

K'>ascrvntu· ar y, t: okulunun ;)'ıllıi ihtiyacı iç:n aıın::ı
cak ımıhtell! cins kuru crz:ık. 

Kt)n en; :ıtuvıır Yatı t•kulunun yıllık ihtiyacı için .ııınıı-
ral< muhtelif cın1 y. ş st•bze. • 
Konsen :ıtU\ :-ır yotı okulunun yıllı]: ihtiyacı için tılın:ı
c<>k 7.<>ylin) tığı, rubun \ c soci:ı. 

Konscrvatı.:var yr.tı ol.ulunun yıllık ihtıyacı için alına~ 
e.ıl; tereyağı, s:ıdeyr.gı, bcynz ve kaşcr peyniri. 
Kmu.crvnluv:ır Yatı okulunun yıllık ihtiyııcı için aıın:ı"" 
ı·nk !'iOO l;ilo çiy süt ve 4Cı0 l.ilo yoğurt. 
Konscrvutuvor yatı okulunun yıllık ilıtiytıcı için alı•1:ı
rak uıı, m:ıl~arıın, şehrlyı', nisnsto, p!ıinç unu ve irnuk· 
Bl'ledıyc nıatbaa.sı il.''n ::ılmacak mucellid bezi, kt teJl 
şcriti, tutkııl \ csaıre. 
Balat ve Kasıınp:ı,.:ı hnll: hnmnml. rı ıÇın nlınac..ıl. 300 
toa krj~lc ın~dt'ııkömurü. 
Kar:ı:ığnç p:ıy mnh::ıllinde bir sene z:ır!ında birlk('ÇC'!C 
.ıuımi 1000 ton SJllbrcnın BOyukdcre mcyva 1slah is.~ 

tnsyonunn na~tll işi. 

K:ır:ı~nç ınıks:;~.ıtı için alınacak 1 adcd 1.5 tonl ılC 
ma n olor f:ı .. i \'ey:ı 2.5 tonluk karoseri ve m:ı molt•f 
şasi. 

Tulımin bı.:dc·llcri ile ilk tcmin.ıt n ikd:ırhrı yukarıda yazılı iş~ı·r ayrı 
:ıyrı nçıl:: cksiltmey<' ko•ııılmu• tur. Ş:ırtn;mıeler :zabıt ve muamelat ın'1-
dürhlgU kulcmınde ı::öı·ii.leceklir. 1h:ılc 13/8/1940 salı gunu saat 14 de D· -
mi Encümcntıc ) ;ıpıl:ı('akbı·. T~ılibl •rin ilk u•minat makbuz vey:ı nıcktubI:ı
rile ve !140 yılınn :ıid Tıcarct Od:ı'..ı 'csık •• larılc ıhale aunü muayyen :ıt-
tc Daiıni Encum:mdc lıuluııııııılnrı. (G~IO) 

Sahibi: Ahmed Cemalcddln SARAÇO~LU 

Neşriyat MudürU: r~acid ÇETiN Basıtdı91 yer (Yeni Sabah maıtbı:ıaaı) 
~-~~~~-=================== 
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sc:>lcri pcyd,ı oldu. Bu defo d.ı ya
kayı <'le \'Crir.:.em, :ırtı : km tuh.:r 
yok. Hemen &ğacın uzerıne urman
dım, dlcrtmlc b~inci dalı tuttuğum 1 
ı:;ırad;:ı aynk sesleri ag:ıcın ııltınıı l:::ı

dar geldi. Kendimi yukarı çclcmeğe 1 
Yaldt bulamadım. B:ıcnklnrım mu
ailttklo ı .. ldı. Afioğı haktım, iki adam 
ı;ölgesi gortinüyoıdu. Heı iflerdrn b:
rı b:ıcakl.ırımı gôrdıl. Ark~daşıl'a bır 

şeyler söylt:diktcn sorır:ı: 1 
- Ifoy bu iki b<cngın sal.ibi kim-

dir?. dedi. 1 
Hiç ses ,ı:ıkarm'.IS:ım o";.nı:.z. Ağ;ıcın l 

dııllıırı insan b::cagı şckrııdc ola -
maz yn ! Tabii ht>riner a&t::ır;t:ı bir 
adam olduf,runu ıııılamışi:ırdı. Naçar j 
ccvnb vcrdım · 

- O iki bn~a~ın r.nhiOi fukara bir~, 
çalgıcıdır! 

- Aşn0ı in b:ık;ı~·ım. [ 
Elleı !n 1 doldun koyu\ erdim, pııt j 

dıye yer<.' duııtum. Bunların ot6'!1de 
ı astgcldıgiın lııı.) dudlar olmadığını 

gorüııı.:c o kadar sevindim 1.i tarif 
edemem. Hcrifjıı Liri: 

- Sen kimrin? ücdl. 
- Çalgıl'ıyıml 

- Gece y::r1sı lltir:ıdıı ne arıyor-
sun? 

- Yolumu şııı;:rdı=n! 

- Dvgru SÖJ le! 
- Dogı-ıısu bu! 
- Hırsız falnn olmt)a~ın? 
- Est..-ıgfuıı.ılluh~ Ben Mfü:yö Al-

iı cd Müllerim! 

- Uzerindc prr:ı v:ır mı? 
- Ne t~zer. 

Biz yokl:ıı ız. 
e u ındc sd,iz on lira kodrır bir 

para ' r ıdi. Ş:ıtodo iken Mik"tcll:ı
dan al'::? sıra hediye sureli!:! :ıldıl'ım 1 
p:ır~yı blril:tirmi.ş idim. Baıı:ı hırsız 

!ıliin olımyasın dıyen hcrıflcrin mc-. 
gerse kcnd!lerl lıır:;ız lını:_;. Kendi I 
kenı;hmc toııccub ediyordum. Ne ka
tlar hırsızı bol yere gclınf~im, ll:i hny 
dudıı: 

- isterseniz rırtıyınız. 
Demekten maksod param olduğunu 

ııı11ntınnınak idi. Val:ıa ledbirlmln 
tesiri görüldll. Hcrı!lcr: 

- Hnydl O) le ise uğurlar olsun! 
elediler. 

Beygirden düştüj:,oiim znınnn kcın:ı
nım b.r t:ıra!:ı yu\ı:ırlanmış, ben de 
can acısından :ıram:ıga ,·ııklt hula
ınmnıslım. Hırsızlar!! ben ç:ılgıc.yım 
dediğim \'akit keman aklıına gelcii. 
Sırtımı ;rnkladım, boş. O kndaı· ımıh
zun oldum ki tarif edemem. Her ne 
kadar celıimde bir kcrn:.ın edinecC'k 
kcdnr p:ıra var ise ele bu hırsızı bol 
yerlerde kcmnn bui:ımıyacugım ınu
h:ıJ.l..:ık idi. ilk 'asıl olduğum kiiy 
y:ıhud &ehirdc bir keman satın alına
ğa karar \'erdikten 'c hrrızl:ıı a da: 

Dedil,tcn sonra tabanları kaldır

dım. Ak,:uml..ınberi, ınııhzcnde ı ocın
ya, od:ı.dıın ınl.lhzcne y:ıptıı;ım nıı.:11-
teli! ey::.hntlcr, muhtelif fösııaı .. rl:t 
<.'peyce imtid<ıd et tiğiııdcn \ oklt c;cec 
yaıısım ı;cçmış, sabah yaklaş n~tı· 
Otelde ikınci dcfn mahzene kııp • .Jl

m;ıma schcb ol:ın meçhul }:oylu k'd1" 

ııııı tarif ettiği yol üzerinden h zlı ıııı 
lı ytlrlimeğe başladım. K:ıdın iki nrtı" 
bamıı bir yoldan geçtiğini söyicmiŞ" 
ti. Ah ::\1ık:ıellaeıı;ıını bul am arııb:ı
nın :ı: kn .. ına kendimi b:ığlıyncıı!:l1Jl1• 
bir d:ıha nyrılınıyal'ağım. MikncJl:ı 
da bcrJ knylıettiği uımandcnbeı i ~il~ 
bilir ne kad:ır m:ılızuıı olınuştor 
l\fösyo Al!rcd Miilleri kaybcttilliı: 
diye arabacıları ne kadar nz:ırl:ıı.1 1~" 
tır. C::nım hep talih! n, n b .. lınıTl111 
e\ inl tcrkcltigim gün M kaeJlayı ı;vı·-

· dı ş dı"fl mt">C ı m. . atoıl:ı yerle '1'CSC ı 
1
_ 

- Fı ... •n ,,ı'Tl;ıyın, adiyo'. 

ötede beride dolıış:ıcak, keman c 
makin maişetim! temin N.tecektirll'. 
Fakat benim dedigim gihı oimadı. ~1 

kaella beni araLnsınn ~ıldı, li:ıtc a 
bana bir d:ıirc verdi, en.- ·c ı ,scy:ıb:;;. 
te cıktıkt:ın sonra üı;i,.ıcu T.:ıt.a tı1 rl 

, l'cn on:ı nlı~tım, o b:ınr. (Sonu v'' 


