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Her Yerde 5 Kuruş 

harEJ CAfrik~ harQ 
ltalya lar ·-Ve vazife 

r-:=Bu ı:-1.'li 4ıı l g \lllli. propaga.n u-
llUUeri ile a.-:nl barb, btldlflmi.z 
l>lilııatlaki silahlı barbden cv
\'cl Yapılan bu hazırlık!ar, bu 
lbaııe,i hücumlar demrlrtlr. 
Sonraıci harb bu sayede ka-

Başvekil Dr. ~e Aik S~yd~ . M cr_s ~e~~ur 
gr~punda ham:-ıc• ~azıy~b ızah · et 1 ombaladı 

S li e 
üç k dan 

...,~·~ •r; ııilalılı zaforlcro 1 
!:.~!:daha. evvelinden F.Cmin 
\e •nıkan lıaz.ırlanır.or. 

l'~:ın· ıı·· . c~ı.ıa u&:ı "11' 
~~ <UU. A~~~ 

Türk-Alman 
ticaret anlaşması 

tasvib edildi 
'Ankara, 7 (a.a.) Büyüli 

Millet Meclisi bugün Dr. Maz .. 
har Germenin başkanhğında. 
toplanmır;tır. • . 

Celse açıld.ılct.an sonra Ktt'§e· 
hir mebusluğuna. seçilen dok .. 
tor Hüseyin Ülkü, Seyhan me· 
buslu:;mıa seçilen Salflha.ddin 
Çam ve Siird mebusluğuna seçi· 
len ressam Şevket. Dağa aid in· 
tihab mazbatnlan tasYib edil .. 
m.iş ve yeni mebuslar and içmiş· 
lcrdir. 

Btlyük Millet Meclisinin 1940 
yılı bütçesine dcğişikliR yapıl
mış ve Büyük Millet Meclisi· 
nin 194!) yılı şubat ve mart ay; 

(Sonu 3 üncü .. yfadı) 

;,c; 

Alman tayyareleri İngil
tere Uı:erine yeni 
beyanna~efer ath 

Londra, 7 (a,a.) - Hrı\'a r.euıreti 

tebli&i: 
Dün ıeı:·e 1ngiliz lxıınbartlıman tay .. 

(Sonu S llnoü sayfada) 

. 
Macar- Ru· 

·ıer iyo ar 
İngiliz kuvvetlerl 

çete harbi yzparak 
çekiliyorlar 

Londr:l, 7 (ı..o.) - İngiliz somnli
ılndeki 1t:ılyan harek!itna :tid nsker! 
mahfilden i)ğr<>nilcn mütemmim ma

( Sonu 3 üncü u yfoda) 

tan· Bul • a ı 

rice men müza-Do 
kereleri çık- i i a 
maza girdi haz rla 

• 
1 

ıy 

4 milyon Transilvan
yafl arazi terkine 

mllştereken muhalif 
Biikre$ 7 (a.a.) - Rcuter ajansının 

Bükreş muhabiri yıizıyor: 

----<o----
Bir Bulgar heyeti 

bugünlerde Rumanyaya 
gidecek 

Sıcı[ya 7 (:ı.:ı.) - Rcutcr: \ 

> •• 
Büyük Millet Medisi son toplar _lırından birinde '· 

I.400.000 kişi raddesinde b\tlunan 
(Sonu 3 llr.cO sayfada) 

Bulc<>r kal.ıine:;:nin p:ız:ırtesi ı;ün\l 

yoplıt;ı içtim:.ıdo, Bulg:ıdst:ımı ter-
\ Scnu 3 üncü ~yfado) 

lira kazannıı;i1ariı~. l!'..ından tonra 
çekilen şu im k num:ırnya blneı· l!.J::ı 

isabcl etmiııU!: 
(84nu 8 üncü sayfada) 

Ankara Hukuk 
fakültesinde 
yeni teşkilat 

--0-

A.·ık:ıra, 7 (Hususi Muluıbirlmiz
dcn) - Adliye Vekilliğinden 1940 
bi.ltçe k:ınunu ile Mo:ırif Vekilliğine 
dcvrc<lılmı~ bulunnn Ankara Hukuk 
Fakultcsinın birinci profesörler mec
lisi bugun saot 10 da Manri! Veklll 
Hasan Ali Yücelin rclsligi altında 
ıoIJl:ınmı~tır. 

R1J1J1oıncdc Ank:ır:ı Hukuk Fnki.11-
tcsinde 1stonlıul Hulıuk Fnkültcsllc 
ayni te~kilfıt \'C ayni progr::unların tat 
bik edilmei cörüşulmUştilr. Netice
de yeni programın mevcud talebenin 
bitjrrr.eşinden sonr:ı tatbik edilıncpi l 
kaı·;,ırl:ı~tınlmı~tır. Müzakereler .bit' 
raııorla yi\kcck profesörler meclisine 
;ırzedılecektır. 

lnönü k 
Burada binlerce ge .ıç, yo u -

ile ç;.1111. ıyor maz bire er ------...... -=-----........... ~m:c;..._,.,_._.~~~ 
16 yaşını doldurmayan bir getıç bi.n metre
den ilk atlayışını gözünü kırpm.adaı~ l/apiz 

-·-

İOO:!?i kampında çalı~n ~·ilzl~·roo ~cnı,.ten baz::\·\n \(' u~~a. 
lınzırla.ıL-uı IJ:r planör 

motörlü tayya.ı·e1 plim.ör ve ı::clr Doru, dört. aylık yaz faaliyeti 
uçuş tesisatı içinde yonılmcz hakkında. şu izahatı verdi: 
bir ga}Tct enerji ve heyecanla -- Iluı-adn gördüği.inü?. taJe
uğra[lıyorlar.. Bizi yurt.l::ırıncla beler bize iki kanal vnsıfasiyh 
küçük bir mcı-..s.im!e karşllamak gelirfar. Bir kısmı hava gedikli 

· .. , ~ j istemişler ve rnetreleıce imtiua<l J o!•ulundan staj görmek iizere 
Türk H::ı\"a I\uruillunun bu eden bir saf lı:ılindc dizilnıi;:ler- gelen taJ~belcr, diğerleri Tiirk-

scne Uç ayd:mb('ri faaliyette bu- ı di. kuşu azası olan ve C Brövesi al· 
lwııın İnönü havacılık kamınn- • ., " mak üzere gelen talebeler. 
day-..z. Yüzle;:cc genç buradai lfampın kıyınct!i müdürit Arif Eunl:ır lmmpda çok sıkı bir 

,~n·•"" ... ""~""'"',,.. •• \ .... ;.m-. ,." .. "" .. .... """'lfY"i'VV"t'/9'1ı~•~"""'"v'"""' ..... _. .• vv'"'"'"W'V'tlV'IJ''fl"WY'V•v•·•·n·• ankeı i mtta~·er..eyc tabi tutulur-

1\luha.rcur. lı::..1fa<l:~1 7,am:ın in,.;ai7. H~rct fi!mmnun to:ı:ıjı \ 'C 
on lv tt.:r~-• ha.)'! ett!ğt ion:ıj mı!tfarını gl.stcrcn !troJd 

lrua!1!.ırııı ı:;cı; lıaftd::::-1 h~icuın:.. bir ke:-e d:ıh:ı b:.:yülc 1 
i~hııfo .!' .... '.tıl~ nr.kliya ,..!,ı;:nmiyct vc1\.!J.,lcri gü .. ül.i • 

tına. bur.ı.dall ·~-:: l:""''1izaltı!1dx1, (Cor.u :? in::l ::ayfad:ı) 
1 ı 

lar. Bu muayene neticesinde bün 
yelen h:ıvncılığa rnüsa.id olanlar 
bed.?ni kabiliyetlerine göre yer 
mahinisti, hn\•a makinisti, telsiz 
:r:ıakinistiı bc.mbardımancı ve 
pi!ot sınıflarınn. tefrik olWlur -
lt.:r. 
nu lmmp, yalnız paraşütçü· 

Vtı pilotlar içiu tesis olunduğun· 
dan diğer sınıflara ayrılanlar, 
diğer nuntal.a!ara scvkohır.aralt 
yalnız paraşUtç-..ı ve pilotlar bu
rada k:!lırlar. 

Pilot ve r:ıraşütçüler ayni kur 
:v.ı görürler. Hnvnnın saki!l 
zam:ınlru mJ:ı p:ıı ~.ıjÜt ve :rüz .. 
g:.rıı zamanl:ırırnfa. da kendi!~· 
rin~ planör uc:.:c;!:ırı ynptırı .. 
r•z. t 

5 seneden beri her ya.:ıı 4 ny 
fan.il, •et göstcre:n ka.rn;-ımız sim 
dıyc !md;,r binlerce L.a~ebc ycl:Ş. 
tirdi. Sonu 3 Uncü ~yf ada 



Sl.\J•.la .: .! 

c~ııı; tarafı 1 inci Qyfada) 

1eroc bu .fdstam tekemmül ctti
rilmi!itir. '.Bu Hlbar1a ben. Eiste-

} mi (Ve onun 1st3lınınettni zanıa. .. 
:r..ımıza gelinciye kada.r noıma.1 
btiluyonım. Talıuz, normal ol
mak tabintiyle mükemmel ol
ınnk demclt: değildir. Meşrutiyet 
w 'bılhrı.ssa Cümhuriyet inkıla
bı, ımparatorluk maarif sistemi, 
truızimattruıberi devam eden 
gayrctı~rine r~mcn, şaşırtacak 
k adar lw:vveUi ve biraz da an
sızın ve umulm:ıdı.k şeraitte va
ki olmuştur~ Bunun için yalnız 
ınnarif sistemimiz değil, diğer 

bütün sistemlenmiz de bir sürp
riz ı ~ııdn kalmışlardır. Bu 
siu prız eski itiyadlan sarsmış, 
fakat söiremcmc§tir. İmpara -
tor l ıı!tuı maarif siyasetinde ga
ye.si i tati.ıkoyu, ~·aııi mevcudu 
aliılni!lühat muhnfuza etmek ol- ! 
du ;.u icin bu hususta ne fazla 
gnyı le, ı c de fedakarlıga lü
zum gonnüyorclu. Halbuki kal
kınmanın ceasını m nriften b k
li~ ;1 biıtün yem milli devletler 
f ırsn.t buldukça en büyük feda~ 

k trlık ve gnyı'Cti maarife has • 
rutmcde birbirleriyle yarış et
mişlerdir. 

Bence kusur xr.ruı.ı if sistemi • 
mizde de~ri.l, bu yarışa tam miı-
11'.lSİ ·le dahil olmamaktadır. Bal
knnlnrın ve A\rupa milletlerinin 
mnarjf bütçeleriyle maarif büt
çelerimiz mul dairesinde mu
kayc.::c cdllecek olursa, arzetti
ğim Jıakıl:at mcydnna çıknı·. Bu 

1 
yarışta {,"'CÇ lmlmnnuzı mazur 
go.,,tcrccclt sebcblC'rdc, mesela 
mcrnlekctm imparatorluk reji
rıuudc hanı.b bir bale gelmesi 
ynı u.duk. sirncnılife.rsizlik ve 

1 nairc g•hi dnha mübrem ve 

1 
m: c],_li Lhtiyaçlnr tunil olmuş

: ::- t .... kut, uf.elin yanında onu j 
J. ~·-... c::ı.k insanuı zihni, hissi 
w · r J ? iU~n.dlıırmı aynı kuv -

de daha evvel 
e~./.nun 't zannımca da.ha ha- 1 

yn-h olur. "El şilcr, füet oğüı:ıür,. 
nta sö:t.ü ele bu baldkati teyid 
eder. 1gtoycn el oln:ndikça en1 
mükemmel fı.letler bile luyaıct.siz • 
kalır. 

muz viiloalax hayret edilecek bir yuktur. Ve illa şapkayı pnndo
IJCY olmaktan çıkar. m!ma diliyle anlatma.ğa katlan

- Sizce umumt bir ıalfilıatn ma.k icab eder. Dilinµzdc ycrleş-
ihtiyaç var mıdır? miş, bizden ekmek r;u mtcme -

- Umumi ısliı.hat §aka. de~-11- yen, kul 'köle olan, scnta.ksunızı 
dir. Umumi tahavVüllCrc bağl - bozmıynn kelimelerin başımız 
dır. Bu olmndikça romantik bir !Üstünde yeri var. Bir lisanın 
arzu halinde kalır. kuvvet ve zenginliği kelimeleri-

- Biz de §imdiye kadar tat- nin bolluğuna ve mfı..-ıill:ırınm 

bik edilmiş olan maı:ı.rif sistem- r>arihliğine ve bunların .zengin 
lerinde bugün için alınacak iyi ıbir edebiyat ile yaşa.nnı.ı§ ve .iş
örneklcr bulunabilir ,mi? !lenmiş olmalarına bağlıdır. Bi-

- Eski .maarif msteınlerim~- ~nneııaleyb bu şartlara ri:ıyct et
de bugün için alınacak örnekler l lt.iğinm takdirde lisanımızın is
var mıdır, bilmiyorum. tediğimiz kemale doğru her gün 

- Talebemiz niçin yabancı dlerlcycccğindcn emin olabi-
dil öğrenemiyor? liriz. Şunu da wıutmamı:ı.k la-

- Yabancı bir dil. o dile ya- 2Jmdır ki, hiç bir lisan tek bir 
hancı bir memlekette ancak fer- prensip, tek bir mezlıcb ile yü
di bir azim ve ~yretlc öğrmıi- rümez. Her lisan binbir tesir al
Jcbilir. Yalnız bu azim ve gayre- tındadır. Ve bunlnıın tesiriyle 
ti uyandırmak, ateşlemek lii- g.ıyct karışık bir oluş içinde 
zımdır. Bu da, bir çok vasıtalar- gelişir. Bu oluşa ray döşemek 
la yapılabilir. Hiç bir mcmlekc- onu bir makine gibi istenilen ye
tin mektebleıi ecnebi dili öğret- 1 re ve istenildiği gibi götürüle
mektc istenilen kudreti göstc- ce~ri.ıı.i zannetmek olur. Eskile
.rememiştir. Bununla beraber rin selika dedikleri bir lisan 
iyi metod ,iyi hoca Ye iyi ldtab duygusu ve lisan zevki vardır ki 
yabana atılacak şeyler değildir. bunun manb!;'l o duygu ve 
Avrupalılar bu hususu kolaylaş- ~cvke en iyi sahib olanlardadır. 
tırmnk için tatillerde blrbirlennc Binaenaleyh, l>u zevk ve duy
çocuklannı göndermekte ve bu guyu en güzel t.emsil edenlere 
suretle yabancı bir dil kendi kıymet vermek, bunları ç0ğnlt
muhitinde ve aile içinde kaza- ! malc, bunları kuvvetlendirmek 
nılmaktadır . .Ailelerin de kültürü 1 en temelli bir lisan :inkılabınn 
zengin yab:ıncı dillere~ şu- do&'l'll gitmek olur. 
ııırlu olma.lan lfızımdır ki çocuk- - Muhtelit tedr.i.sn:ta tarnf-
~anna liizım gclen telkini devam- tar mısınız? 
Ilı bir surette yapabilsinler. - "Alaca tedrisat,, yalnız 

- Gro.mcr tedrisatı hakkın- nlncalık olsun diye değil, bazı 
da :fikriniz? mo.halli zaruretler, mcktcb kıt-

- Gramerin kıymetini ııe bil- lığı gibi zaruretlerden mütecs
yilllmek, ne de küçültmek ıazın:ı vir olmakla beraber cinsiyet 
.dır. Yalnız gramerle biç birli- farkı izam edilmemek şarti.yle 
san_ Öh'Tenilcmodiği gibi gramer- faydalı bir çok tarafları olduğu 
siz de lisanın istikrar ve cmniye- huıantindeyim. Bilhassa yeni 
tini muhnfa?.a. etmek güs olur. ıırn-.il için bunun birmeselcyapıl
Gramerin rolü milsbet olnmk- mrun artık lüzumsuzdur, zn.nn<r 
tan 7.iyude menfidir. Adeta li- diyorum. 
san alemi içinde :mr zabıta -va- - Bu -davanın umumt hatlnn 
zif~i görür. Yoksa, lisan fi.le- üzerinde vardl'Juı.ız netice ? 
mini Yn:.~tan. ilerleten gramer! - Maarif hn.yahmızın eıı 
değildir. l<'nkat, lisana karşı aç olduğu nokta iş terbiyesidir. 
sarkıntılık ve liübalilik etmek ilıtısas ve iş terbiyesi mruırif 
isteyenlerin karşılarına dildlc- siyasetimbdo var kuvvetimizle 
cck otoriteli bir Jmvvcttir. Bu- gcnişlet:llmesi ve kuvvetıendiril
nun için gramer otoritesi mu - mesi ~ olan iki ana temeli 
hafozıı ve hatta takviye edilmek olnınlıdır. Bunların ilcisi de - - 1mtihanlarda maUüb ne-

ticelcrin alınıımamusındnki sc- lfu:ımdır. .memleketin ihtiyaçlar.ııuı'. kll.fi gc 
bcblcr? - Istılfilılar meselesi hakkın. lccck kadar olmadığını hep bi-

duki fikriniz? liyoruz. Bildiğimize inanilığı -
- Bunlar bir çoktur. Müteva- _ JsWahlardan millctıcrara- mız uisbette ~arelerini bulaca -

li f elılket ve harbi er ve bunların sı olmuş ıstılıı.hla.r Cb'°er dilimiz- ğız. Fakat nasıl? Bu cihet e
tcvlid ettiği huzursuzluk ve sc- de yerleşmiş bir mukabili yok- bcınmiyeti :nisbetinde ve icab ct
faletlcr, yeni rejime intibak için sa, aynen alımnııktan ba.~ka hiç tirdiği fedakllrlıkla ele nlınırsa, 
gençlere rclıbcrlik eden yaşlı-1 bir çare yoktur. McsclA "~p- emsalinde gösterdiğimiz mu
lanıı, ynni ana ve babaların şaş- kanın,, dilimizde yer~t:ımi~ bir vaffa.kıyctlerin burada da ta
ltınhk.lan, yeni rejimin ülküsü- mukabili olmadığı için o.na sap- hakkuk edeceği şübhesizdir. 
nün maşeri vicdanda bir raleyan 1 1m demekten b~ka çarem.iz (Bo - Sa) 
haline gclm.csi için liızım olan za-ı------================-------
man gibi umumi scooblerden 1 • • f •• • • 
mnn.da harf ve dil inkılablan- aızcı pro esorun 
nın tcvlid cttii:'i snrsmtılar ve 

=:~: ~ı::t~~~d;:i. ~: yaptı g~ tiki r 
dnpte veya aktarma suretiyle 

YENİ SARAil 

Ticaret Vekaleti 
Tif til iş ili 

niz ve bava har 1 

ı'~Kuvucu - l·ı~a ımıza malbinin .imdye ada~ 
oıvoR Ki: geUren Yu ıan va- ne ~ı· nı ldu .. ? 

Bakn~kö ünde ı_:I llrn :ff• r'!:İ !). n~ur,,;ıU il.. J e tdk edi1or 
1 

pis bir arsa l:IJ u H. ..a u ul .U ceaı tmırı 1 ıncı aııytadaf 
yor. Resmi \tebliğlerini bu lıÜ" 
cumlur doltlurmWdadır ve itldl· 
nlanna göre günde 40 - 50 bi.ıl 
ton gemi batırma.lrtııdırlar. EV· 
\ı:clki haf ta batwlan 1.icm:et ge
milerinin ~ymcti 200 bin tonu 1 

Rumnnynya sata r.:alt ikı..-ıcı pr.rtl 
tiftik ve yııııafı t \•ı:lııtınduki is.ıbı.'! ·-' 
sızlik u;:cı ine T icaret Vckflleti bu 
meseleyi c:;aslı surette tetkik elın<'JC 
knrar vcrmlşt.ir. Bu iııe dtıı tıearC't 

umum mu:iuru Servet Berkin m emur 
cililmiştir. Sçrvet Berkin dun sabah 
Anknradıın şchnmıze gclm.~ ve dCT
hal tıf.llk ve yapağı bi:-lı ı:; l ne ı:;iderck 

1 
idare ht-yctı :ızubrHe goruşmcğe bDş- i 

I:ım~ınrdtr. ı 

Servet Vcıkin bur.,da bulundusu 
tnuddet z;u-fuıd.:ı Rumenlere vcnle
cek ikinci ııartj m..ıllarm vaktinde 1 
tz-.J.ım edilmesi i~m liızım cclen te
ı>.:bbilslcn yt1p:ıcııktır. 

I3akırkd7Unde Zcytir'J,k m ~ı:ıl

ll!Slllde- C:Sporcu sol~ıığı snlmıl r
denim. l:.'\•ımiz buyuk bır h ılı ~r
s:ıya mmıdır. ArJanın b::~ı bo;; bir 
h lde bırulullşı , vnh~i bir n..--:ıı:i 

mıınzar::ısını ona b~hşct.ınlş ve çnlı 
çırpılurla tın tlQlııdur. Gcecl."'Ti, ın-
hırları bulwınındıcı iı;.n, lıcy"ır ve 
cşeklcrıne ahu ve gilııdiız.lcri ele 
mabzn key( için !tuzu lıeshycn !.om 
şu ı.re civar halkımn km:.u, k~ı;i v ... 
to\·uklnnna bir oUıık v. zıfr m• ğo-
ren bu arsa, ınııalcscr bC'~ gir, e,.ck, 
kuzu, l.;cçi ve tnvukl::ırın pıslikkri
le t.ıhammillfers:ı bi.!" halı bı..lınuş
tur. O derecede k i vnktındcıı çok 
evvel on büyükl;ığünde l.ara FJ
neklcrin, ve goktukl:ırı yeri k:ıunr
ton ve binnctice ya.-n h::ılme S"kan 

--ı>ııa:-- siynh renginde r1,.1ô.rny b sinısı-

DUn beş ırz dllşmam nck.lerın urc."lıe ve tmcıncleriııc 
s beb olmw;tur, Gerek kaymakam

SUÇ OstUndo yakalan9ı hk ve ger t;se B kı:koy cmrıısct 
Ahtnk wbıtru.ı mcmurlnrı, kadın flmir.li!i nezdinde vukubul:m mu-

tclltillı •ı elm kln m:ıru! Muzafferle teat!füd talrrlri ve şlfohi murnc :ıt.

kcndisıne bu işti"' yordım eden H:ı- l:ırıınız, her ne knd:ır :ıahırcn bıze 
sanı, Salc.w gacı c .. ddesındc bır oto- hak vcrır ve m:ıhzırrlıırın L::ıld 

mabif ı~c ınd:::, Ahmed ııdında bi- zımnında vudlcrle dolu m~h yett, 
ruane 'Onz.ilc admd:ı ve lG yaşında idi ler de, netice itib, ülc v ·ıye-

hlr ı ... zı ı1~kcş çı: h.en curmu m~- tiru hiç de dcğ.ı~tinmş c1 .. uıcr ır. 

hud h lınde ~ akJlam..,.l::mhr. Emnyet fımirinın: dstcr bıı• lı, 
Bu kızı, bunlıır:ı, Nezaket ve Sc- ister bnş.ı b<>:i olı:un, ehli lıny\•nnln

her adında iki kadının turun e1tıgl nn, mer'nlard:m gayı ı bir yerde 
nntasılmt,?, onlnr da yakalnnmıı;lar.. ot.ı •• nuıları laınwıcn c.ıiz dct; IJ.r.» 
dır. yoluııdnki beyanatına mukab l, b:ı-

ünzile munycncyc sevl-edilmi:;. h:ı.. zı. belediye me.·nurl:ırmın da. dl ıy
tn olclucu nnla:sılmış, lınst&h:ıncyc vaıılur bnğlı oldukları tnl:dirdc ot
scvltolunınuş, hepsı hakkında tokıb:ı- lamJfarı caizdir> diye mutolcadn 
\a ba51aıunıııtır. bulunmal:ın bir tez.ad tcşkıl elıncz 

iki randeVÜCÜ mi? Bu mutalcalnrın hangısi dog
nıdur? Emnıyct ltmırlıgmın l>uyur-

y akalandı dukları vcçhilc ehli hayvanl:mn 
. rncr'nd..m gnyri bir yerde otlama:. 

Alıl.ık z.ubıtusı, Ayn:ılı.cc.tmede C<,ı- lan -k:ınunım ~'llz değlli!e, uu :ı.a-
bkkaş sokağında 35 - 37 numaralı dar şikayet ve muroca füırımızrı 
S:ı!fcti :ıpartm:ınının ı nuınnrnlı d;:ıı- ~ 

rcsind n .
1 

n 
1 

d . rqgrnerı neden dolayı bunun liııune 
· d •-- d vü F . ' geçilemiyor ve geçılmek çarclcrmc c :An w 1 c - numara ı ııı-1 . . 

rcsın e ....,,ınn113 r:ın c cu •anının .. . 
d 1 '· 1 tti'-l . . h b 1 ıcvcssul edllmıyor? Yoksa bu ınc-

rcn cvu ;::ıuu e .. eruu a er ıı -ı .. 
1 ·ı · d · - h d ha S<'lcde knnun mu musaıd d:ı\Tmu-

1~: ıcr 1 cısı e cunnu Z:O~ u. - yor ynhud d:ı onu tatbike ımımur o
lınac ynlmlımnıış ve her ıkı dnırc de ı· l; n1 .. ah 1 .. b l 
mülıurlcnmişUr. ·ı :ır tnı musam, . :ı :ı•r. ır voz.ıyc 

takınıyorlar. Eğer beledı,yl! mcmur-
1\~ uayene k2çağı farının nokt.ni n:wır'lnrı dıı ·ru ise, 

umumhaneler o znm:ın da belcdıyenin. bur.ıları

Dcyo •lundo 'Ycn.şclı.i.rdc Zlb::ıdo J, 
2 \'C 3 :numııral.L umwni e".'lerdc ;ya
pılan kontroldn Mclfıhat. Ayşe. Ber.i
hmı. Ncbahcl, Sııl.nli:i. F.ahriyc Şa
Uık. Sevim, F.ahriye Muznffcr-ııdınö:ı 
yedi tane ve:slkaslZ :ve muayene 'kıı
ç:ığı .kı:ıdın bulunmuş, bunlar muaye
neye ı;cvkc:ddmi:. bir kısmının hns
lalık4 oWuğıı görülmU§, tedavi :altı-
na~. 

Bu evlerin cabibleri balfu.ında b
nwıl bkibat yapılıruiktndı.r. 

İskenderun şileb 
seferleri başiıyor 

tskeaderı.uın yopılncrık :;Ilcp sefer
leri "YUkında IJ~lıyncaklır. Bu husus
dnki mukavele ve müz:ıkcrtrtı Vutmı 
ve Smner- !iil~lcri rohiblcri ile Deniz. 
yollıırı idıır · 'nm!Unda ncUcclenmi~ 
lir. tik: sefer önümıizdeki p~ırtezi 
günli bııslıyncıık ve §ehrlmizden kal
kan bir şilep iske:'.'derun.ı gidecek
tir. 

Bu suretle her 10 giınde bır'-k:ırşı
lıklı olıırJk vrıpur f!clerleri yapı.L'lC:ık 
ve cenub lammlnrunızdıı bldken ti-

DI tctniz.leıncınclcri -1e tııııttln yu
zi.ındC'n herhangi bir hııst:ılığH nı~y 
dan vermeleri bir cllrum tCS!dl et
mez nı i? Estı!terı hmT01fet. v~rıım ver
diğimiz hnlcle, .senede htr deüıcık 
olsun t:ınzlf:ıt memurlarının yuz
lcrini görcmiycn l>u clv:ır halkı, lııı 
pisliklere nasıl tııhıımıııul etsin. 
Yoksa Bnltırköyün tcmizlığı, kny

'molromlık binası önu ile ona mil
cavir ve miıvıızi olnn caddeye mi 
inhisar ediyor? 

Lutlcn, muhlt!rcm gozct ·ııizle 
oid olduğu mııkomm n:rz:ırı c.lll~lcu
tini cclbclmcnm rica eder ve sun-
suz saygılarımı J:unarım. 

Ziyıı B .. lcı 

kdenizde ticari 
nakr yat ba:ıadı 

Hı ıdist.ın::l.ııı t lctıt:ı muhim nılk
t.ı:ıda csyııyı ticnrcy"yı unanımıza 

rctırrı k ıçuı S ... vc:r yoW~ Akdenize 
t:elcn Yun::ıı ı bandır.ılı Kliantis \ upu
rü <;.'nna~dt;ıle boı;.ıuna yakın Sclcl. 
burn tnU ı tchlil:Cli surette knrnya o-
tu mu 'ur. 

Vapurun olurdugu yer.gayet kaya
lık olduğu için v.-ızıyctinden cndlşe 

lmcktcd.r. 
~un cıı.~am ceç vcı!d(' kndor !~auı

ıuıı scbeb ve m . hjyeH etrafında şeh
rimizdeki alftl.-nd:ırl:ırn hiç bir ın:ılıl
mat ı;:elıµ.::ınişı:r. Cemi h-urt~nın 
Alcnıd u t.nhh l)rcsi dün ulı:§am lıAdi-c 
mah,ıllııı e gtındcı:.ilmisUr. VapJird<l 
tlircr.tl rımızm tı:ıris-ten s:lpnrl.$ cU:gl 

ı miıh m mikd:ırd;ı ~'Uval ve knı a\'ıce 
bul·ın:nnktıdır. Bu ınrufar Q$ffill.Dlı 

Bıınknsı ı Dtnlnıı i;e1mckte idi. 

__ P_O_Ll._S_D._ıJE __ l I 
Otomobil ve kaınyon; 

carpıştılar 

gcçmi2tir. 

lngilizler bu luıberi kat'iyet·~ 
le ter..ib ediyorlar ve z.iyan]art·i 
mn bu mıktann dörtte lJirinl 
bulduğunu ileri sürerek esasen 
ııc tahtclbahirlccin, no de tayyn .. · 
rcleı:in hücum ettikleri geminin 1 
babp batmadığını .lmt'iyctle ta.· ~ 
y.in etmelc.rlııe irnkü.n olmadığını 
ilave ediyorlar. İngilizler Iıar· / 
bin başmdanberi 2.250.000 toni
lô.tonluk ticaret gemisi k:ıybct· I 
tiklcıini kabul etmckkdirlcr. }3u ı 
mıklnr Alınan ticaret fHosunun 
yarıd,uı fa.zln.cu demektir. Fıılmt 
lngı!! z Uı ru'Ct fiJoımnun oıııia bi
rine yatmtlı.r. C:'unlcU lı:gillz 11-

.:0un snı 6.40 dn Mabmudun ida- <'.l!ret filo..,u geçen ~'lır.. <./lül<lc 
1 r e ııct::\ı blr .inı; ııal ~ı:ketinc aid 39 21 .000.000 tonilıito hacminde 

num r-alı k :l'y :tlo o!ik lsmnil idn-
rdndckı 2!?7.ı num:ır'!l! t<.ıksiye yol 
vermemek yuzumf~ıı Anlmr:ı cndde
siıtde 1;~rpı:mı lar, ı -ısi e hnsnrn tı

r ~lnrclı~. Şo!or lcr yak::ılıumıls, l.ab 
ki}rnt:ı b:ı~aıım ştır. 

yhaaeciyJ düven 
hovarda ftadm 

10 sabıkası o1m Bahtiyar adında 
bır kadm ~ulbnu.hmcdde bır meyha
nede şıı" ıh ıı;mış, nıkı d:ı istemı.,o;, rıı- l 
kı \'.Crmcyıncc ıncy!ı.aııcclyi dı.ivmuş

tur. Sult:ınal.med binnci suTh l'cza 
mııhl:cnıcsı Bahtiyarı tevkil ctnıış- 1 
t~. \ 

Bir katti hadisesinin 
tahkikatı 

B'rkac ıin evvel Em ııoniı mc>y<l -
umdn Küzırn ismınde !Jlr rençper or-

1 
lrndo.ışı Mnhınudu bıı;ai<lıı yıırnlıyarJk I 
iıldürınüı;lu. Morg, m:ıktul hakltın
dnki raporunu vcnniştir. Rııpord:ı, 

'Mulıruudun bı_çok ,yarn.-ıındnn oınu .. ıı 
bitdlril'Tlcl.tt.-dır. f 
Et hırsızı tevkif edildi 1 

Koerudc blr yolcunuıı 6 kilo elini• 
ı::iUıraıt t1..ı1, • =..:ıı yııı .... ı .. u.:ııı r. e;; t1 
dun Sult..ınalımcd biı:ınci sulh t'.Czn 
m:ıhkemcsınclc orgusll ycptld1Uan 
so;ıı-.ı tcvkiC cdl~Hr. 

atb adan hur-uf at 1 

idi. 

İngilizler, Almruılann işgal 
ettiği Norvcçtcn, Dan.iımırka· 
dan, lioll:uıclad:ın, Bclçikn<lau, 
Fmnsaclan dn on milyon tonilH.· 
toya yakıu ticaret filosu elde 
~lrnişlcr, bu suretle ticaret ge
milerini yarı ıtlsbetinde aıtt.Jr

mışlardır. 

İngiltere, lıcr bn!ta limanla. ~ 
nua girip .çıkan ticaret vnpur
hlnnııı ndcdini iki bin ctr.ıfmda 
i;Östermektcdir. Bu va11urlar 
uilnyanın her tarafmt.l:ın gelmek 
todir. Hattii Akdcnizdcn bile. 
Akticnizin ~urkındn ticaret ge
milerinin kafileye bile Jüzunı 

görmeden scfore baş!::ımu~ ol· 
dul:larım, gnrbindc ise kafile 
h:ıliutlc sefer ederek lıiç bir 1-
tulynu gcmisinp rnstlamaılıltla· 
nuı ilan etmekl.c<.lirler. 

l talyan ve Alman deniz lmv
vetli'rmın fnal rolü tiigili?. ncık· 
liyatınıı bu kadır <l:ırlıc vura· 
bildiği halde İngiliz <lonıı.nmusı 

ynL·uz gölge ·iylc Alman ticaret 
filoı:ıunun 4 milyon tonum.ı Bal-

aşmyormuş tık deni1Jnc ve tı?.ak limanlara 
Cıığalo:oııur1du Cağ.1loğlu yuk~un- nulılanıı~, ltnlyanm 3.200.000 

da Snli.Jıin mmua:ısımlan hurufat <;.ı- tonunu nt.ıl hırnkmışbr . .AJmau 
1.uı Dnrkct Sult:ın:ılutıL-d btrınci sulh .. . . . . . • 
ccuı malıt.cıııcsınde r.orguım yapıl- ya dıınyu ılc t.ıcnnctınuı ıdhahıtta 
dıktan so:ıra tevkif cd:lm~\J.r. 1 yiiz<l.! 5:~, ihracatta yü:-.dc 43 

-----=====------1 nisbf>ti i c1enh:dcn yapıyordu. 
Bir tavzih ı Dn_ ~ı~darı l\~m yoh~~la y__apa· 

17.mit Delcdıye b:ıhçe;ıi mıırlürlu- ca:;ı IÇIU bu nli:lhCtlckı ıdlıalP.t VC 

ğüııden şu ıııCI:tubu aldık: I ihracatı muaf.tal kalmışttr. 
3/8/ 1940 t.nrih ve tn ı nu:nar:ılı 1 Behı;ct Kli'.A 

rlu-:ıı.ıt11l'.ın ikinci snyfösınd: - (1z-ı 
~ıttcki CJz.ı .. ol.:ır) b:ışlıkh yıızıda - nr:zı_. __ _, • .,.,,.., .. ,..., ______ , ______ ~ ... ~~ 

~1~:~,~J ll~:ı:~~~t~mee~~~~d~~ ~: .LVURO~;~ st~ ~~ 
sin .. :.!amadan ve bilmcfü!tı y:ınlmır 6 1 jl, - o· . 
oldut•u dh"l!c matııuat tmrıununıın SA&r.;. ~ e\.r:lı:Bffi l E'iJ< 
mnd:ki m:ıhsm;ısına \ .. \'fililln hu .. ı-1 Edl q { ~d 

tam ehillerin elinden çıkmayan 
mckt:eb kitabları ve bunların te
siri altında lıocalann maruz 
kaldıbrı m~külüt, eski nnu ba
baların gittikçe yenileşen bir 
nıulıite doğan çocukları üzo
rinqr-ki otoritelerinin zayıfla -

cııri eşyn nakledilecektir. 

Senede güzde 20 - 25 faiz ı HALKEVLERI 

ttalyanın h:ırbe ekmesi iızc .. in~ 
Aktlcniz lim:ın1nrı Ue tom:ımcn kcsll
mıı; olan t.ic:an mün:ısebl!tlcı· ycııııi::n 
t~cş:rtis etmiı;·tir. Yunan v ıpur lrum-\ 
pnnynlnrı :ı\.kdc:ıiz linıaıılnrı ile bıl
lınssa Mısır ve memleketimiz or.ı ... ın
dıı murıt.aznm seferlere başlrunı~tıı . 

Bu scbeble ilırncııt piy:ısn:;ınfüı 

mahsüs .bir canWık b .. .,lanustır. Bu 
rnuddctteııbcl'i 1ııgiltcrc ile durnııı.s 

olıın ticari mübadeıtıt tcb ar nornuıl 
hale! glnni.ştır. Dun muhtelif memle
kcUere 55 hin lirulık ihracat muo
mcl · kaydedilmi tir. tngııte:reye 

ham keteıı cvkcdılm.5tiı'. 

katı bu 1ka \}ek;Jdc tnvzih \'C t:ıslı.1l 1 l- 0 
.c:ylcr \'c nyru sütund.ı ııc.,rini nca 

1 

Edirı.c ( ıru .. W!i) - Nurıu Vcl:ıl\ 
cdeıim. Gcne:al Ali Fu, d C"clıe!>oy ile lıiı llkte 

1 
ması, sinema, boka, spor gibi 
fnaliyet:tcn ziynde kütlcl ri se
yirciliğe nUştıran ve mlizmin bir 
hale gelen :salgın eğlence!~. ve 
bmil.-ınn tcvlid ettiği kahve ha
yatı - benim gençliğimde, otuz 
yaşına gclınedcn evvel kahve
ye gitmek en büyüle ayıblardan 
dl • bilgi ve 1ıocaya hürmetin 
kudsiyctini lmybctmesi veni
hayet eski itiyadlann yerine 
yeni ıtiyadla.r:ın kurulmasındaki 
güçlük gibi lıusu.sl funıllcr uU
~ünülccck o'lursa., şa.hid olduğu-

JillONl-1 
TOrkly• Ecnebi 

SENEJ..IK 
e AVLU( 
8 AVLIK 

1400 Krf. 2700 K,... 
760 • 1460 • 
400 • eoo » 

1 AVLIK 150 » aoo • 
8 A(juaw 1940 PERŞEMBE 

3 Roceb 1!59 
2G Rum7 T~mmuz 1356 

Cun 221 Ay: 8 1B40 - Hızır 95 

Gtlneı Öğle ikindi 
9.45 !i.01 '8.54 Ezani 
G.03 13.19 17.12 V;asatl 

~I<ısm 'Vctaı imsak 
2.00 1.45 '/.47 Ezani 

20.18 22.04 4.0S Vuııtt 

aldıg"'ı sabit oldu Kndıkoy Halkevir.der:: 
u.ı cdebıyal ve kütüpbonc yayın 

'E."llniyct :katak~ik bürosu, r.emıi 
:rulısntl:ı :fuizcilik yapan ve Sult:ı.n
nhmed civarmda oturan doktor kiuı
ytl,{!cr sabık pro!c--..örlcrden Hadi l"ai
ltm senede yüzde 20 - 25 rusbctintie 
faizle pru-a verdiğini hnber nlrnış, bu
nun tesbiti i~ln bir müddctt.cnberi cıı.o 
lışınnğa b~'\amıştır. Kendisini ınıu· 
tcmadiycn takib eden memurlar, dun, 
tupu dııi.rcsinde bir lıncdn .(cklti işllel 
~ı·~makla ve Tevfik ndındıı blnı;ı -
fo hcsablnşm.ııkta iken, nı:nlımndaki 
ınulınvercyi dinlt'~lcr, lıcs:ıb pu .. u
lalunnı da görmüşlerdir. Mcmurl.ır, 
bunun ü:r.crine, lıuviyeUcrlni bildire
ı·ck hesab pusl!ılıınnı ist.cmişlerdır. 
Hııfü Fııik, elinde bulurınn ıınn bır 

kiı;:!dl yırtmak L~ .f:ıkot buna şubesi ua.ı smın 8/8/940 perşembe 
meydan verilmemiş ve kiıi;rıd elinden saııl 18.30 da llalkelline teşrifleri. 
alınmıştır. :-\ 

Hadi ~'ııikuı ltanuncn tutm:ığa mcc (Radyo ProgramO!J 
bur oldlltu defterlerle bu knğıd ü- _ -

8/8/11140 PERŞEMBE 
7.ZO :Program ve memleket 6'lnl o-

yıırı. 

7.SS Müzik Suppe ve Zichrc!'dcn 
h::ı fif c:ıcder (Pi.) 

'6.00 Ajans h.ıberlcri. 

Lim:ınınu:ı:dnn trıınsıt olarulc ıl!<'~!.'"l 

vapurlar fuzlalıışını.ıtır. Dunların ck
ı:c.ıi:;ı Yunan vıwurl::ırıdır. PoJ!" .ı?ddc

ki rnııll:ınmızın dJ Yuna ı vapurbırı 
taruCuıtlnn n:lkleJılcccı;ı öğı-enılmu;

tir. 

zerinde~ bgı;nblar ~lınca, 

uzun znmnndanbcri bir çok ınuamcle
Jcrindc, rcsülmııli noks:ın vermek 

suretnc faize zam yl\{>tığı ve nçıktnn 
scııe<l haricinde de p:uıı nlnuık su
reUle ;fıılz mlkdıınm senede yüz.de 

yırmi, yirmi bCfe CCtlrd.i~, :ıccnai r..1 
)'azısUc yıwlmı~ olıın lıu vesika ile 
sabıt olmuştur. 

c:.ıo Ev kadını - Ye!'ıck listesi. BEL~DİY~Dc:-
B.20/8.30 Muı.ik· Filin ~rkılnrı I ------~----&;;. ___ I;;;. __ 

Hadi Fruk hakkındaki lahk:ikııt ik
mal edilince ndliycyc verilecektir. 

ny:~;.o Program ve m emleket s:ı:ıt Otomobil kazaları 
12.35 Müzik· ldı 

-----------=========-------...... ---'! 12.50 Ajans habcrl •fi. ' aza 
13.05 Müzık. (Yukarıdaki pro.:r.ı-

yangını 

Bir fotoğrafhaneden çıkan yangın 
1otele sirayet ederken söndürüldü 

Dün saat on dörtte Sir -1 
kccide Hnmidiye caddesinde 53 - 59 
ııumnrnlı !otofrafhane ve diş mun
ycnchanesini.n bulunduğu bin:ıd:ı, 60 
ynşında Yani Alivlidlsin idnrcsındı:ki 

Zafer !otoğrnfhane!:lııdcn yangın cık
IIU$, y<ınınd:ıki 1zmlr oteline de s i-

r:ıyet etmit:, Folo Zafer kısmen, ote
lin de az. bir kısmı yandığı halde ıt
!ııiye tarofmdan söndürülmüı;tur. 

ŞUkrü oğlu Snllm Esen, ~d Esen, 
Su;ıd kızı ismet, Şiıkrü oğlu ?Jluza!
fcr, Şükrü oğlu MUnib ve Ali kı.zı 

Uanıidcnin mutasarrıf olduUnrı bi
ıınnın dörtte blr buı;uk hlsscsınln si
corlalı olduğu nnla:plmıştır. 

Yangın yuzundcn. bir müddet 
Tramvay munnknlAtı inkıta:ı. uğrn

mıstır, 

Yanzın esnasında, Vali V<' .Bcled!ye 
Reisi Lulfl Kırdar, lJelediye Reis 
mun\•inl !JQtfi Aksoy ve emniyet ~

be mudürlcri de gclmişlc:r, alakadar 
olmuslm'dı.r. 

YtınJ!ınm ı:cbcbi tahkik cdılmck
k"Clir. 

mın dcvnnıı.) 

13.20/14.00 Muz.ik. lLıfıf mu iki 
ıc.oo Progrnm ve m::mlckct saat 

ayarı. 

18.40 Muz.ik• R:ıdyo ca::: orkestrası 
(lbrahim ö zr,ur ıd:ıresınde ) 

19.10 Muzık. FMıl h yctı. 
19.45 Memleket !::!at uyarı ve ajans 

ruı bcrlcri. 
20.00 Muzik: 
20,30 Konuşm:ı. 

20.45 MU:r.ik: Dinleyici dilekleri. 
21.15 Konupna (Sıhhat ı:;;:ıli) 

21.30 Konuşma (Radyo gazetesi) 
21.45 Milzıl•: Buyuk bestekilrlar se-

ı isi - No. 2: Schubcrt 
22.30 Ml'ınlcl~ct r.:ınt oynrı, ajnns 

hııbcrleri; Zırnot, 'Esham - T"Ohvilat, 
K mbiyo - Nukut Bornı.=ı (Fıyot.) 

22.45 Mütik: ~tb:ınd (Pl.) 
23.2fı/23.30 Ynrınki pro.;t"um ve 

l:apanış. 

1st..ınbul belcdıycsinltı "'hİr duhl
lınde f.ulun.on r.nkıt v.'ISil:il1rınd~ yup 
tığı devamlı tclUş ve kontrôlleı net -
ce.:ındc luıZill mı ~.ıldıcı tcııb.:.t c
ililmıştır. Belediye kJ~.ı lar,, aıd tutu
Ll.-ı ıstJt:sUltlcrden btı neticeyi· nl
mınlır. 

Alınan bu musbel nclice lmNJı ı~dn 

belediye tefi..:; ve l:ontrol i,..lcrıııi tek
sı! etıncgc ve şiddetlcndh mt·ı;c k:lr:ı r 

'Vermiştir. 
--»ııcı:--

Ceketi va p~rah.u·ı götü
rürken yakal~ndı 

Sult:ıruıhmcdde t.ıpu idaresi onün
dc otomobilde uyunıaktu olan ~ofor 
SnTunin ba.}l llltı.ndan cehintlc 150 
lira p ra bulurıon cckefüu çalıp lm
tarkcıı Yugoslnvyrılı .llC!llZJ dun Sul
tanııhmcd birinci sulh cez.a m:ıhke
mc>inde sorgusu yııpıl<iıktan soıırn 

te\ klı cllılmiStir. 

1 - Ilclcdıye goziııosund~ pahalı - G bôluyı:. gıttıgini bild: rdıgım ıfntk
lık ,y.oktuı:, cyru zamand<ı nıü~l..cızyc ya Umumi l\'hıfrtti,.i Ccncr.ul l~Qzıın 
vcrılcb.h:cck larzdokl hıy:u ı ylı mi 1 Dlr.lı: bu · ıhalı Edır neyı· a\•tlct lıu
pn.çoya :ılumudıfıımz gibi ,pallıcnnı yurmu>ı.inrdır. 

da bir kuruşa nlanuyoruz. 1 i . · · 
2 - &ı.lıc ·mi::in ı.nr kı.::mı içl.ilı .zmıtd<:>kı demz hamamı 

lokantadır, ve pek labridır ki ltauınç j İzmit (u .. u:ıt) - Bir çok mfııuıluışa 
~ crr.-sl <Hgcı· kısma ni betle !a.ı.lııdır. ve dedi ı.odul:u;ı relıcb olnn deniz 

3 - 1cktli .kısımda kahve yenıektc h::ımı:ınunın tanıiri bilmi tır. ıtakat, 
vcy ı L.,lcıd..! ~ kuru~tur. Aksi t:ık-ı ~imdi de deniz homaml :işlelt..>cek bir 
dir:.lc y lnız knhve Ism ( 10) kuruş talib yoktur. 
nlıı:ız.. B!.I da p ... k tabiidir kı içi nı ı -.C:zmı·tde . I 
uır ı n~ ıbcb !;nln·c lJCl} kuru,,."l sa- sınema ar 
Wrun.ıL, Bılbassa gao:uıonwı senevi ı 
bclkl karı ( 1117) lirndıı· ve yalnız 
yaz: mcvmmind l,şlcr. :Cazoz d. lı · 
lı:.r koşcd • ~dı lıuı;.u't diğ~ !cüşe?Qc 
on nltı buçuk kun.ı.s de[;.ıtdır. Diger 

1<.o,..o tıb.rı vcrl'en m Jul i kıU kı-l 
sınıdır \'c s..:rvi.;ı l)ırıııcı sınır lol:an
t.:!.l.ı r <>r· uııdl.r. Bu kı.nmd.:ı c:ı.~ozf 
(10) l.urı Lı•'1r. 

4 - Potıı~n b .z< rtına:a dJ dört 
b pa~n d~ ll tam bınnı:ı sıo r bir 1 

lo!t.ıııb p(Jrsı.yonu v e oy111 zamanda j 
yob'l.ırtlu ol rak ylrmi 1:.uruştur. 

5 DJ, t :ıdad şiş kt>lıabı bi r po:·- 1 
iyon ve gnr.ıitililu bit' Ş.! : lde otuz 

dcı;ıl yırıni Lı~ lturıı;ı tur. neıhaıı~ı ı 
lıı r ko.ttec~e dalıı b ·ı· şi / bc:l lnıru.5 
oldu~ .. uı.::ı naı::ı~an durt $'~ yirmı ku
ru tur ki bız. l:oflccı dc~iliz. 

G - Mucssc:ıcnuz: bu..,ıme kndar 
yurdumuza mevkii içt 'maıl ri p~l~ t 
yiU~ .. ı:-k eıl:m c-:;lıası h er hu usta bi
hal:kın memnun elmiş ve milteacldld 
hnzal«r tqpla.-nı:tır. Binaen:ılcylı hiç 
dc yerin le olmıy~"l bu h:ıbcri tekzib 
eder ı::ızıyctjn bu ı;ekilde tııvzi.hini 

ıica eder derin .ı;nygılnnmı sunarım. 
tzmıt: Belediye lıahçc v.e 

gnzinO:>ll müdürü 
S:ılah:ıddin 'Tek 

Adap:ızarı (Husust Mıılınuinmlz.-

den) - Yaz sanlı ıııemlckcUn her 
t:ıraCındil latlıik cdıWlt;i lı.lld~. bu 
Ad.:ıp.ızan sinc:n:ılanrıd,ı l,ılb:k e<Hl
m cl~tcdir. Buı.ıtl:ıkI sin<.'lııJ'lur :ık

ş;ım $lal 10 da b ı ı .. nıukt ı \"C gece 
~..u:ısı 1.60 hcıtU tkıdc lıllnıelrtctlir. 

J3ll ,·.~y~4e Lir nıh.ayct veılmcsi 

hnlk tarn!Lndnıı çok ı:;tf'nntt!ketdu·. 

Babaeski panayırJ 
l~dimc (Husı.ui) - Vılıiyctirııiz 

mıtlınlli Jdareler ınufcttışi 13. Şııl-.ır 

1psnlııtlal.i tefti!}leriııı IJıtin.-rek r cşa
na geçmiştir. Kıymcllı gcıı1:lerirı z
den olan Şakir \'tızircsınde \'t' lcrt ş-
1,.rdc ı;ö .• tcrdmi dtırüstluk ve ehli
yetten doltıyı \'ilıiy l mak, muıcn -t>ir 
kıl'a tukdlrname ile taltıC oluıımu=i· 
tur. Biz de kendlımıi tcbrıl{ cdcı~. 

Ed5rnede teftişter 
Edirne (Hususi) - Balnı ki Jıny-

\'On \'C emtiu paruıyırı 'her .sene oı
<luju gibi bu f;tltle de agu:;to:.wı 12 
inci p.'.lZlll'tcsi ~unü açılacak ve uç 
gün sürecektir. 

Pruıayırın bu yıl dah:ı canlı ve ha
reketli olnr:ı!~ devamına tmltlin vere
cek her turlii tcdbi.ı ler alınını~ır. ( 
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l'ENI SABAH = • WAWSWC-

kampında 

Gllruba 
-- H Bir 

Lvazan 

yarım kala saat 
duman göründü! ,, 

nöbe·;·çi zabiti : 

(Gaş tari!fı 1 inci sııyfadaJ 1 
f$1mdi İnönü k::ı.mpmır• geni~ 

uçuş meydaııındayız. 

Baş makinist Ferid Ardan.a 
sordum: 

diye haykardı - Kampta staj görmek Uze
r..:! gelen l~lcbelerden sonradan 
vazgeçerek ayrılan oluyor mu? A. C E M A L E D D i N S A R A Ç O 6 L U 1 

_J O, ba§uıı nsla m5.ııasında lmv
vetli bir 113.reke".:le salladıktan ~ NL~anııı yirmi .nltısınô de- ' 

çıkıcakla.nm~ ytl?lr;~m. DUnkO kısmın hulasası 
llli1 l':kal\! Ru cih~tten ml.ık Novorosiskick yarı bnr olon hir 
~ terı~~ olnbilirız jc~cl~tır. meyb:ınade muhtclı! milletlere 
llat dı gıdip yalJmz. bıraz ıstıra- mensub oohir çok ı:eıniciler kafayı 
d ediniz, yarın ;:;:ıbalı c!'k<.m • çekmektcdiıler. ~Enosis, adlı bır 
eil. v1· l • - • Yunan vııpurunun t.ayfaları da sar-ra ..ı.eııu'· c•h!C{'~·.;:-1. 

1 ~ ho~ olmus vi.ik;;l"lc sesle Lıral:ır•m u 
baş- Allah ralntl!k versin ·i.iz- onu uyoılar. Yakınlarında lıit· 

lln.. • m;ı dı:ı ot11r~n Giı ıdli Mehmed ve 
- Size de A 1ah rahailık ver- Hü.cyrn ç:ıvu~ i~ıumdc iki Tiirk 
tı Çocukı geınıclsi bütüıı L>u komışulrınl.ırı l:t- ar. 
"'ılvaki ~\'t('.,j abalı, lheniiz iıelli Mme.irn din leınckfo Jiıl"r. 

V ıkıl cc-e yar.ısı olc.lugu zuı.'ıan 
J ti agunrken "Nime ·• mo- ey a ıııar kalkıp ıdiyorl"!r. Ar-

~ :Novorosisk Jiın:.uıınd n <:ı~ kaladıdaıı da 1'iırk gcm·cileri li-
ij ~O, Ye i""ı de tiiccar hamulem mu nn ıncndıreğın<le bağlı Nimet 

1 °n l.'li.l mesafede bulu :ın Ge- ınofüriınc .:fün:ıyo. laı. 
ııı . ._ • 1 d h 

1, Clıı; lınıanma doğ?-u yol vcrı- rıiotö:un kıç ~nm:ırcısın an e-
JlltUu, '1.ÜZ pC!l• genç gbwk·cn bir ad:.ım 

ı .lŞLJ?R]N . İÇY{ .Zl rlı. na71-~ıa ~ocuı:ıar .bir ~ey ög-
lı .

0 
01·0 ıslı.dekı Rus m ;h:ı· Ti" ebildiıuı. n ı? «l•,ııc,..>-> ne \oıklt 

1llc, Yunnnlı ~cmkıl...:rin ıı~ ı-c.:ct edecekmiş': diye :;oıuyor. 
~;, leı- Itoııu<:tuld:mm ~ kul -is lı::- \., -
~ııuy . ., . """. ki 
1 en e.srarcngız ır:ı .1.. l' . " 2 
y hı '.Velisinin orad l tHHl n dol.ı
~· b ılundukl rını, "Nimet,, i.?
'l'"tlt •:::bir tüccar molöriindc bır 
d 'lrk }iİW:ışısının hikmeti vi.icu-
Uıııı Ulllalmak s·ı:arıı geld': 1~n 

ı; e. 
CU tııı içyüzü hulrlanda o r yu-

larınıı biraz ten:vir cdes ım: [ 
l;ı ~ovorosisktcki ınoyh,'l.ncdo;.: 

1 
y nışlığımız Sürmı::ncli ~Iüse. -

ııı Çavu~ıa bahriye ncfcrı Gı· 
litı· "' , 
1 . 

1 Mchmcd, o z;unımlar henüz 

1:~vc halinde b~ılmıan bahr:ye -
"')'c l<ı · ll'ıensub "1,. numaralı mo-
~~botun efradından id lcr. ''Ni
t et .. in kamarasında karşıhştı
,,~ltu?. Yüzbaşıya gelince, o da 
~: nurna.ralı motorbotun aüva-

1 Yiizbaşı Re.'7at kaptandı. 
~ llu 'rürk gem~c1lcrinin Rus 
"~anında ııe aradıklarını mı 
""lt-u 

.Yorsunuz '! 
lı ~u merakınızı da tatmin edc
t ~-: Bu Tül'k çocukları Novo
ı0ıı1~k limanında demirli dur:ın 
~'lan bandıralı "Eiıosis,, v:ıpwu-
tıı ~.~n hangi giin yola çıkn.cagı-
~grenmek ir;in gclnıif;lcrdi. 

den'ziclcrinin dumarlarmdnki 
avni kan oldu~unu düşündüler . e 

ve.. V ~ iki minimini iclmc ılc 
koca Yunan ~ilebini zapt.etme
yi tasarladılar. 

Tül"lrtcn başka herhangi bir 
m5llcl denizcisi tarafından dü
şünlllmesini bile "delilik., diye 
tavsif edebileceğiniz bu karar, 
gün gcçtik~c hizim ~ocuklı.n'lll 
zihninde büyüyor, hakikat şek
lini alıyordu. Öyle ya! Neden 
olmasın?. 

Türlr denizcisi bu! Blı· kere 
bir ~ye karar vermiye görsün .. 
ömründe deniz Jıedir bilrniycn 
Türk basit bit· salla akmtıll, dal
galı Ç makkale boğazını geç -
tikten sonra elbet 1ninim!ni 
sandalla koca bir di.ışman va
purunu zapicdebilirdi. 

Motorbotlann Nnvnrosi::ıkde 

tamiratı bitliktcn sonru iki nıin
nacık tekne nisanın yirminci gü 
nü limanı terketmişlcr ve bu li
mandan on mil rnosafode bulu
nruı Gelincik koyuna inmişlerdi. 
Bôllarımız ~lincikteki Rus nö-

llU .~nan vapurunun hareket gü 
ı: lllJ. öğrenmek f;cbebinc gelin- ı 
;,_ ın~ıe bJsilti: Maksat o va-, 
"11ttı · 

1 

betçikrinin şübhelerini uyarıdır-tıu . zaptetmck, kıç gönderme 
~/:u . hilali çekip bu vapuru mamak için malduclcrdc yerıi-

Uı ftloya ilave eylemek.. l den arıza <;:ıktığını bahane et- ı 
~~1.ldoluda milH hnreküt ba.'}-1 m..i~ler ve giıya makinelerin ta- j 
~ -t!~ı Z'llnan Türkün elinde ne miriylo uğraşır göriinerclt "E-

1 
ili t· gemi :varsa., hemen hep· 
iıı~liaıi<;te knl.ım.'}Lı. İst:uıbulu smı tıddM'l\~(j ba~ro.ışlmtlı. 

Bunuu Üıtcrifü: "2,, ıınmar:ılı 1 
sonra: bot süvarisi Reşad lrnııttm ile 

- Katiyen, dedi .. Halta heyecfr:::.dm en açıkgöz ve lisan bilen 
ti mllhiyc mu yenesi neticcsinlerinden '' 1,, numaralı bot scr-

1 de bedeni kabiliyetleri havacıdümcni lla~an çavuş ve efrat-
lığa nıi.baid görünmiycnlcri tan Giı itli Mchmcd kıy:ıfctlcri-
mccburi o!ar:ık evlerine iade e-ni dcg'Ti:jtirmiı)ler ve bir yolcu d 
diyoruz. Bu zavallıların bura an motoröyle Novoıo iske diSıı-

1 ~yr lıElJrı onlar ve bizim için ıa-ı ml.i<:Ieı·d·ı 0111, da oelli eı..meJen 
~ · kikaten teessürü mucib oluyor. "Enosis,, in tayfasını takibe • b' d 

B.Lzılan ağlıyorlar, tabiı ız cj b~lamışl,ır ve nıhayct mahut 
mütec.ss:r oluyoruz. meyhanede Yunan gcmicHeı Lı-

1 1 Dünya.da paraşütçli o ara { den vaımrwı hareket gününü 
st.ıj gören, fakat atlama günü 

öğrenebilmişlerdi. m:-;yarcnln kanadından dönen-
Yüzbaşı Reşad kap~n "Ni - !erin nisboti yüzde 4.0 tır. Biz 

met,, moiöriiyle GcJindk lima- burada be.~ sen('dcnberi binlerce 
nma drincr dönmez elde cltiği talebe yetiştirdik. F::ı.kat bunlar
malf.ıınatı aı kadaşlarına bildır - dan bir t.J~nesl lı1!~ kanattan dön 
miş ve iki motorbotünıüz nisa- mc.mif1tir. Du bize gençlerimi -
nıu, yirmi beşinde hemen <leni- zin büyük kahramnnltklarmı ve 
ze çılmıı:;ılardı. mc'5leğe karşı ol:ın derin alfika-

0 giin ve ertesi gii.ni.ı ak~ama larrnı gösteriyor. Bu vaziyeti 
kadar Huslara b<ılli etmeden, dünyanın hiç bir memleketinde 
Novorosisk tat'assud aıtıuda bu- görmek imkanı yoktur. 
lundurtilmuş, lakın ak:,;ı gıbi, Burada bir ınü:idet öğret
Yuııan vapuru meydaP-'l çık- menlik yapan me.~lıur Rus mütc
mamakta israr etmişti? hasassısı Anohin yoldaş bile bu 

Acaba "l!..ı'nosis,, bir şeyden cesaret ve fedaldl.rlık kar~ısın-
mi .şübhelcnmıştı? da derin heyecaıııru ve hayretini 

l{ üçüm encik tekneler im izde gizliyemcmi!}tir. 
erzak ve komanya t:ıol değildi; Biraz Her.imde genç. bir çocuk 
makinelerin çalışması için icab duruyor. Yaşı azami olarak 16-
eden mayi mahruk, yağ bol de- dır. Arkru;ında 17 kiloluk para
ğilc.li; içilecek su bol değılcli ve şütünli son defa muayene eden
bütün bunların hepsim idare ile lerle gülerek ve memnun konu
adcta damla damla kullanmak şuyor. Bu şimdi 1000 metre ir
icab ediyordu. 

Yunan vapurunun harekeli 
gcçiktiçkc zabit;ler ve mürette -
bat sinirlerinin daha ziyade ge
rildiğini hissediyorlar, sabır.3ız -
lıktan iidcta kendiJerıni ylyor
lırdı. 

!şte artık gene gurub yak -
!aştı, biraz Ronra güneş bata
ca.k, ve be!ki~''Ertc»lİ'f,. 111.iSİin de 

NovoroHiskten çıknııyacak ... 
Nöbetçi zabiti k:..ı.şlan çatık, 

dürbünü elde, nıutt:ısıl liman 
ağ7.ını tnrassud ediyor, v:ı.kit 
geçtikte herkesie sabu-sızlık 

artıyor, sinirler daha fazla ge
riliyoı', kopııJ> parçı:ılanacak ka
dar geriliyor .. 

"iı;Nosts,, GöBüNDtJ! 
Gurub:ı yarım 

betçi zalJiti: 
- Bir duman 

saat kala nö-

gorimdü! diye 

tifwlan ilk defa olarak atlaya -
cak ofa.n İstanbullu Snbahad
dindir. Yanına yaklaş tun: 

- 1000 metre irtifadan at
lamaktan korkmuyor musun ? 
dedim. Ya par~ütün açılmazsa, 
ya tayyarenin kanadına takı -
lırsan. ya.hud da o irtifada tay
yarenin ka.nndıııd::ı.n a~ağ·ıya ba

arken korkar v ::- tla:'ı'amaz-
san ... 

O, derhal askeri vaziyette 
hazır oklu ve gayet sakin ve ılık 
bir sesle ccvab verdi: 

seslendi. 

~ 1 nosis .. jn Noııorosisktt'n çıkma-

"Sq,l ı l•'a.lt:ı.t Yı.mfl..lı gmnL":li liruan -{,,,., ıtlhnda bulunduran itll,li • 
8 ·<l.ltı." dan bu: lürlü ••ılmıı'l'ordu. - onu var -

, ... ~ ıse Hııliçten ku9 bıle u- -------"--"--=======---------

pl·~.nör bird€nbire miidhiş bir 
pike b.:ıınbardım...-ı.nına lı ızırhı

mr gibi burun üstü toprağa 

<loğru dönünce yaptığım ha.ta
yı anladım ve üzerimize doğru 
süt'':.'.llc yaklaşan toprağı gör -
mcmek için gö7.lerimi l::apnchm. 
E!lcrimlc kop.'.l11rcrı.,ına .rılanö
re y:ıpı~ım v.c clurdmn .. Ar
tık ne oldugumuzu germıiyor -
dmn. Yalnız h:ıvadu geni:) ka -
visler çi2erek yan yat tığımızı, 
beni planöre b:-ığlıyun ipleı in gc
ıilme::;inden bu yan yatış ve dö
n üşlcrin tepet'.ı.klak gelircesıne 

tehlikeli olduğunu hisscdiyoı ·· 
dum. Kah ayni kuyuya dii:ıcr 

gibi dakikalarca aş<:ı.ğ1ya doğru 
kayıyor ve sonra lJirdenbirc yu
karıya fırlıyorduk . 

Bu tchlik!'li hnroketlcrin ne 
kadar sürdlığünü bilmiyorum. 
Gozleı imi plan irün yerde uur
duğunu hisı;edınce a~tım. 

Havadaki hnreketleı-i heye - 1 

caıı ve zevkle seyreJ,,nlcr pıtm:ir 
de benim bulunduguma. zerre ka 
dar ihtimal vermeclilcr. Türk -
kuşu başüJretmenini tcbrikc 
ko~lular. Fakat plfuıördcn ea
rı bir yüz ve yalpalayan hıırcl~et 
lcrlc iameğe ç..alı tığımı gürün
ce heni tcsellı ve teskini dahn. 
muvafık buldulat\ 

Abluı •1 P~ırma.ksızoğlu 
-----)lll«--

B. M. Meclisinde 
müzakereler 

(Ba, tarafı 1 lııcl eayfada) 

lan hesabatmı:ı, nid ma.zba.taıa; 
kabul edilmiş, dahiliye memur 
ları kanununa ek kanun layiha
sının ikinci müzakeresi yapıl

mı§tır. 

Erzincan şehrinin yeniden in
şa edileceği sahanın istımlfı.kıne 

aid kanun teklif olunduğu şekil
de kabul edilmiştir. 

Meclis, gene bugünkü toplan
tısmda, ınevcud d·~vlet alo cak 
larının tahsil surccinç aıd kanun 
layihası ile vakıfln.r memba r.u
ları ile orman ve zeytiiiliklcrin 
işletil.nesi hakkındaki layiha -
nın birinci mUzakerelerini y tp -
nuş ve müstaceliyet kararı ile 
Türkiye - Almanya arasında 

alttc<.lilmiş olan tıcnret müb<ıdc 

lelerine aid anlaşmayı ta.svib 
eylemiştir. 

Meclis, müteakıb toplantısını 
21 ağu!>tos çut·._:aınba günü ya
pacaktır. 

ParH b'l'Ubu 
Ankara, 7 (a..a.) C. H. 

Partisi rrıeclis grubu bugtin 
7 - 8 - 1940 .saat 11 de reis \/'t'ki
li Trabzon mebusu Hasan Sa
kanın rciBliğ'inde toplandı. 

Ruznamedc orta tahsil imti-
lrutıuvoh:~~- d .. " __,i. t j 
~ lll\.umct uşunu ı, n.~ 

~'Ut rlı Vo 1921 de Rusyad:m ldi
~. t{{j motorbot aldı. ~şt.c bll 
tıb~ni iki botladn· ··i, ~ u i" dc
\o~Z-uniz 1:oc:ı r,:r \. unu..-ı 
let~tunu zuptetmcyi d~u ıtnıış 

Milli Pıiyango 

- 3 aydnnberi emin olun ki 
bugünü heyecan ve hasretle 
bekledim. n;r defa kaza, para
şütihı açılmaması, tayyareye 
takılmak kat'iyen mevzuu bah
solamaz. Bu lmmpda be§ sene -
den beri bu şekilde hiç bir vak'a 
olmamıştır. Tayyare kanadın • 
dan dönmek meselesine gelince 1 
bu benim için şeref mcselcs:dir. 
Emin olun ki böyle bir şeref 

bahsinde paraşütsüz bile o irtifa 
d:ın yere atlayabilirim. Beş da
kika sonra beni havada para· 
şütüıllie .z:vk i?inde i~ıerke_n 1 
göreceksmız, dedı ve çevtk bır · 

ha.nh.ı.rınm newyicıne dair evvel
ce Bingöl mebusu J:t"eridtın li'ik~ 

ri tarafından verilmiş bir tahrir 
mevcuttu. Bu tahirc ai<l nıa.a.

rü vekilinin ecvabı dinlcıınıo -
den evvel muhterem Ba~ve!.dl 

Dr. Refik Saydam son içlıma
danbl'ri cereyan eden harici ah
val ve h.fidi.;at hakkında izahat 
vermek üzere Jcürsiiye geldi . 

(Oaş tarnfı 1 inci catıifede) 

40000 lir~ kaz~nan 

102033 
10000 lira kazanan 

49931 
"el~l!tinue kü.-&ücük birer top 
~ kıl}er mitralyöz bulunan hu 
~ tı.C!lez-den "J numaralı mo-

tbot " 4000 lir.a kazananlar lı~ _un süvadliğinc ~,.izbaşı 

lııtı,catı kaptan "2 .. numaınlı bo- 3768 43689 
~~Unınndanlığına da yüzbaşı 2000 lira kazananlar 
~ 1 kaptan tayın edilmış!er - 45055 58910 
~~n~ motorbot deyip de bu 131ıı43 
~~ ~ikleri gözünüzde bUyüt
~~· Tenezzüh için kıral~~ı
"lttt: Mata.ra, Boğaza. gıd.ib j 
~ tİttiz motorbotların hiraz 

a k b b .. ··k · ~ n acası, uyu çesı .. 
~liha !notorbotl:.ı.r Rusyndan 
~ Yaa edildikten sonr.ı. Trab
d l'~lMdilcr ve merasimle gön
~atık 1ne Tiirk sancağı, direk 
t~la:rına da, harh gemilerine 

l.a,ı .$' Cilfuno. çekildi. 
IQı.itt <Qn nıotorbotla.r.ıu maldne
la~ !.le 3~katlıklar vnroı. Bun· 
~~ 1 tanııt; için minimini harb 
~lltı,;«~r-<nıiz tekrar Rusy :ıya 

Gl!ti! . 
' dıler \'C Novorosisk li-
~lq tı.ri,t, elden geçirilerek tamir' 

Birıer Lira K:ızıınan Numaralar 
318~ i5993 10140 JJS04 19Gl9 

29241 34575 3:ı.>~f. : 5; J( ('807!1 

392!JO 3!H.3ll 3 l)tll ~.:liilH t.:ı-171 

56!:JD2 {l8l50 CJU~ ~·N.14. 'nG!Jı 

840t9 SG(..:."-.ı Sf>Jır. q.r:~ı. ıın:ı3G 

1100157 121:; 11 12\rı "!· ı·~ııiJq nwıı 
ıaB~38 14401~ 151;. • '~!~~t lJJ~34 

168858 lB 197J 1854'/G 18G3' v 186880 
Bundan sonr>ı, yedi tane huyük 

ilcr.:1nliye çekilmilj, bırnlardiln uçune 
ıkışer, ik1.,inc dörder, bınne oıı, biri
.ne de kırk Lıın 111"~ ı:;abet ctıuiştil'. 

.... r.t 

Ok.uyurufarumza ka:ı:ıman nurmıru-
1 trı vcıdikten sonra dunku keşiıie <.'t
rl!fmda röpoı·~aj ınulıarririını1.ın de 
bun:ı dıık y~zı:o;ilc ıııadcnl kiırekr cl
rafıo.da malumat \'ermeyi fnyclall 
gorııyoruz: 

nc~<'<ıİ ve 11\iklc'<i:ınlıklı:ırilc ke~ıdeye 

ba~lılrkcn.: 

- Tvıılol'l ltürclcı·c :ıtınız!,. 

hareketle kendisini bckliyen 
tayyareye atladı. 

4' •• 

Deyiucc ki.rıc kaidclt.»·:inin onledn- PlılnörWı zevkini tattınız mı? 
de dur;ın ve milli piyı:ınzonun resmı 
fornuıl nnı taşıyan (3) genç erkek Dünyada bundan daha mü-
ile (3> ~enç ı~ız topl rı bırer bırcr - Dünyada bun.dan dulıa mü-
h:..ılka göstererek ku.rdcrin önlerin- keınmel bir şey tasavvur edile
dcki yaylı ı.letklerdcn içeri.ye attılar. mez. Planörde tayy:ıredeki gibi 
Yine Said Çelebinin .sesi yukseldi bir in.:;:ının kulaklarını tahriş 
siadda· eden ve konuşma imkanınclan 

- Kurelcri tcvirini .... .Evvela bi-
mahrum eclen gürilltli yoktur, rinci ki.ırc yalııız. 
sür'atiniz az olduğundan yüzü-Ve elektrik t•creyarıt ıçıldı. Birinci j 

küre fıldıı· fıldır doruııeyf! baş1,ıuı. l nfu;ü rüzgar kamçılamaz, yalnız 
Btuıh.ırın :..ıltlıı.ı ınd<ı l.ıulurıao ıkinci hafifçe okşar. Yanınızda planö
bi.r delile d.lha v~r kı -olmıwtıkm:ın rü idare edenle rahatça konu
kap.ınıy-01· ve .ıçılıyor Buuun içinde şa.bilirsiniz. 
uzvn IJ,r 11stik >boruchıı r:eı;-crı elek-
trik h;ıltınut ucundakı ııı<Jdcni kutu- Fakat bu işin ac".'"llisi iseniz 
mm dligmesine basm·rk ldfı, Bu bı.!- asla akrobattk hareketlere he
yrız Ye şık kui.u nilllı pıy<1ngo eleman vesli olmayınız. Bir a11da sizi 
larmdan Ncjadın <'lin i ve ta .. tn- gaşyede.n zevkin e.n büyük bir 
bünlcrc gPlerck htılk nı~sındun . eı;- a7:3.b haJ'J.ine geldiğini görürsil
liih kim:;clPre bu cluJ111eyi basmalu-

Muhterem Başvelülimizin ha
ncı hadiselere dair toplu ve 1 
sarih izahatını miite:ıkib tem~ 
ettikleri muhtelif ıne~eh.:;lcr 

hakkında söz alan bır çok 
lıatibleriıı beyanrıtı cliniendiki:cn 
v,; sorduklan suallere icabcden 
ce:vablar Pa~\·rkil t:ırafında:ı vt 
rildikicn sonra hükumetin ıza
hatı umumi hcyclı~c ittifakla 
tasvip olunar:tl• saat 1!3 buçuk
ta celseye nihayet verileli. 

--->ııır.c---

Macar - Rumen 
müzakereleri çık·· 

maza girdi ruu dCJ ediyor. 1 nüz. 
Beni pl:lnörl~ uçuran Tiıtkku-

0 z ım:ın 'lltındal;i lmpıık :ıç:l•yol I (Baş tardı l inci ~syfada) 
·•e t.orıl ııv·'urı t>ır'"ı· l>urad •11 !!•"''P rl!'! su. başöğretmeni Ali Yıld:z f 
• '' ·~' ·--~ - Trausll ·~myod.::kı M. r:ır ek·ıllıyc ı 
km·eden çıkarlık oııdCkı ı.U :Uk Oluk- 1 İnÖnÜ SJrl}armda tatlı meyillerle lUCSelcsimn IT'Uf)ku}<!\l l h;ıllcdılccc-
ta kalıyo · ve bu topun t;,!}ıılıı;ı ıı ı- • dolaştırır ve gözümiln i.iniine gi zaımcdilmekt ·dır . .Mncaı ıslruul ıki 
m::ıl'n t:'llih num:ır .. mdıı · c-msulsiz bir mmıza:ı:-a sererken Rumen ekalliyc•ı ı:.' 50.0\JO l<;,ıd •rı:!ıı·. 

Day Nejad 1000 linlık ıkrrunıyeler <'jtı b:ısit suali sordu: füıvük bir kısım ar zi krk.1d lmPk-
c;ekiliıkcn muttasıl merkez ııavyonun _ Biraz akrobasi yapalım .siz .. ;n nüfus mub:ıdclc,,ı olınıyooktıl". 
da genç ve guzcl IJ;;ıy;:ıııLın r;~ç yor-ı I·'ak:ıt 4 mil7oıı Tı·:ın ,ıl•Janyalı ııı 1-

rnı ?- d du. Muhakkak onlaım kı·tıdilcn {!ıbi tefil{nıı terkin ntc:ı.ıım l'<itrkı. Ve 
.. · ·ı Hmslıırıııııı ve uğt•d:ırnnn d::ı gil;!<'l, Ve buna ben: ııınuıniyetlE> Rum 111y:ıl ıların r.•'tikı:c Kapalı merkez tı-ibı.inüııun om ne " l · ı b' l 

.ı · d olacağın.ı koni. Dun<J ruğın··n 11015'1' -- Nasıl istersenız. ceva ıy e aıtun müı:ulıerct rıı k:ı:zannıalo:lFi'lır-ı~or,ulan nııı bi.ıyul~ lmiue uzcnn e 
numara cüce Sinıorıun clilc Kodıkoy r .. m.kabcle etmek gafletinde bu- lar. 

madeni çulx:kl."lrla yvpılmış allı dev- u c· \, 10()00 li . F>kı' nıı·ıı·ı köyltı p~r•:. ı· l"•"'SJ D. kaymnkıınıı .uay cııau; r.:ı 1 -l -' ., "'- ~~ V nr ı;tıre '·uluntı~·or ''e '·unbr elek- unııum. 

:w 

Düşmanlık 
~e vazife 

,Sayfa. : 
-!'! 

Bulgadstan 
ceyi ilhaka hazı 

lanı yor 
( C:ıı tarafı 1 inci 11hlfe 

kcdilccek ınınt.ıkalıırm devir m• 
rsaşm;:k;ıleaen devcım1 lesinin tekcmmülunü kolaylaştı 

m:nısmız. Fakat aranızda. bır iı;-iıı nıtıhtclif .mütehassıs gnır>l::ı 
hayat ve memat mücadelesi ce- tc~kili $imdıden müzakere ed 

Ur. 
rey::ın etler. 

t~te htıgüu.kü Nazi Almanyası 
ile ltüçiık Avrupa devletleri a
rasmdı:ı.kı mih~sebetler tama -
ıniyle bfr çöl, bir orman müıa
ı:ıebctıeri halindedir. 

Bunun böyle olınadığmı zan 
ve ümiu eden insanlar dünya
nın en büyük gafleti içinde bu
lunuyorlar. Bu gaflet \'C Jı::ıy:..tl 

ancıık cehaletin, hilnıemezliğin 

Dobrfoc müzakertl!eri 
So!ya, 7 (u ~.) - neutcr -a 

bildiriyor 
BUlg r makarnalı ile DobrıC'CI 

sele.si hakkında müzakcrcl<'r ya 
üzere Sofy;ıda k1sa bir muddct 
mış olan Belgraduı Rumanyn 
Cadera gortişmelsi nakkındn r 
runu vermek uz'..'re llükrc~c a 
ci.mlştır. 

Dulgurl2!nn, Dobnca ile Ruın 
arasındaki 1913 C.ud~dumuı y ı 

mahsulildiir. Medeni diinya ta- vucude getirilmesi içiJl 1• -aı· ro 
Icri cte ı.:wıolunmaktadı.r. rihintle hiç bir zaman böyle hir 

Yak'ııya şahicl olmadık. l<uvvet 
her zaman hiiküın ı-;iirdü. Fa
kat kuvvetin hir diıı ve iman, 
bir hak ve kanun ınertcbc.:;ino 

çıl:arıklığı, kttV\'Ctl' Allah diye 
t:ııJılrlıgı hiç bir vakit g-örUl
mccli. EugUn Alınan ırkçılığı 

işte heyndmilel müna~ebetler 

salın.sına bu kanunu getirili. 
Bir kere, kendismi dliııyanın 

en yiiksc.k J.nı.vmi nd.Jediyor. ı 

S::ıir kavir111eri haldı·, kabili:}d -
siz, aşagı görüy Jr nn bır teş
bih, ta.lıkır, mecaz ve ı:stiate de
ğil, ha.ltilrn.tin ta freııdisi olarak 
ilim Ye felsefe cilıi.sı altuıda mü
<lafo ediliyor. .K·~rşımıl.akı mil
let hem bu kadar lıakır gôı:ur

ken, b n.ı.. k<,.ilelild:en başka hir 
ha.yat hakkı tanımazken, fX!n 
onun uasıl do~tu ola~iliri~ 7_ o-[ 
nunln nasıl ıyi gl.>çııı [)})ılınm? 1 
Bütün dostluk mün:ı.oebetlcri, 

muaşerd ve ülfet ka.ıde ve u
sulleri ancak birbirlerine müsa
vi haklar tanıyan insanlar ve 
devletler arasınrlu. kabıldir. Beıı 
Alman olnıadığun ıc~iıı düııyMla 

bakır ve esır olarak yaşaınağu 

malıldim. bulunacaksam böyle 
lıir kanunu ilan eden, Alımın 

yanın muvaffakıyeti ve g~~besı 
için nasıl söz suyle.} eb,Jir:im, o
na nas11 t·ı.r"Jtarlık c<lcrim kı 
bunu yapmakla lter ui mcz,1rımı 
lwncli elimle ka:::nıaktan ho.şlm 
lıir şey yapmış oınıam. 

Sonn, Na.r.yonal So .yalizın 
bu ırk da.va~ını ve gururunu na
zari biı· sahada hmı.kınıyt1r. 

Milletin kuvvei ınaııcviycı:,mı 

ytikscltnıek için sadece hir vası
ta ol.mık kullanmıyor. 1'atbik 
mevkiinc de çıkanyor. Avrupa
nın ort l~ınd.:ı mıraıza.m ;·e yclc
parc bir kütle teşkil ctm0sinden, 
büyük sanayi nıenab:iı~derı ve 
modern teknığinden istifade e
derek tliiny:ıjrı istilfı.ya ka.li.ıyor. 
Hem hunu gizli kap:ı.klı olJ ı:-uk 
da y~pmıym·. Ne yapacağını sc
nclcrdcrıberi ıW.11 etmiştir. Ta' -
lı sözlerle milletleri n.cıml aldatu.
cağım ve sonı·a sırası gelince ic
ra.ata nasıl geçeceı;ini hep l1il
dirnıi~tır. Ve i~te nihayet Lafüi, 
semavi bir afet şeklinde, kuısiz I 
ve gal'azsız. ins:ıfsız ve şuursuz 
bir halde harekete gt~miştir. 

Bir zelzele ile, bir kasırga ile, 
bir tufan ile anlaşmanın imkanı 
var mıdır'! Dağdan müilluş bıı· 
çığın <lii~tiiğünü giirürsen.c• o
mm tcvccı·üh ve mııhahbetini 

celbederek kcndfrıizi kurtarmn
yı n.klmıza gdirir rn13inLz? 
Y:.ı.p1lncak GCY ::ıncak tedbir clü
ııünmcğc ve müdafaa ·u.sıtal:m

nı vakıt varken ha.zırlanıağa 

iııhisar eder. Ne o RiZ<' dUşman- • 
dır, ne siz ona dii~rn,ımnnız. O 1 

sizi ezın1;yi kendi:-;i iein bır ihli-l 
yaç, bir zaruret, bir hak addedi
yor. Sızde de bir in::;anlık hinsi, ı 
bir hak ve hayat mefhumu val'-ı 
sa siz de kendinizi müdDfaaya 

mecbursunuz. R:.ısadhanc mü -j 
dürü Fatin cfendı bı.zo bir kııy , 
1·ukl11 yıldızın kürcmize çarp -
mali: ihlimn.lindcn lxılıs der~c 

Fatin efendi o yıldıza düsına.n 

tlej:;ri!(!ır. Bız de duşman dcğı..iz. 

Di.ğer tarn don, So!yn fa.ıı bıl 
dl.ğıne göre, Huınany , ı ı·t .. t 
ın rıtakalan rnuhnf::ıza ctmeh;
ctıncktcdir. Buııd::ın mnksad. lJ 
rı:;tt:na terkedilebilecek ı . nta · 
tla y pıbıış ol;ın i lcr \ e ı h t.: 
lrnlıil nakdı ııir tcla!i eld(' ' ne 

Rumenler gene İng: 
tereye dönüyor 

( C3aı; tarafı 1 lr.cl sayfa 
Bu ::ırada Rum n:ı ~:l:ı 1n;. • • 

nıjL'lı b;ı.:lo.:rı"smHı .. o:t nd. ı -lC' 
nedilmtkko.dır, 

lı\f!i.llz protc .. tosuna veni ~ek 
\ b bl.! e.,,uadn tetkik edilmekte 
bunun daha ziyade uzla.; ya m 
ol. n,:ı ünuıl cdilo1cktcdir. Tun 
zcrırıde nıusndcre edilmiş bul 
İn lu gcnule.n meselesinin dt• 
kaç 'Un it;iııde dostça lınllccuı 
bckl ıı:yor. 

Eu .eemilcr on bir mavnn, ıı 

rom ... kor, ymni yedi dubD ve 
Fr m_,ızd:ıo. salın alınnıı~ olan 
petrol gcmisınden mi,rekkebdir. 
ın.-n makamları bu gemilerin ü 
ne tııgılız bayrngı çekilmesıne 

s.ıade etıneklcdı,r. 

Avrupada har 
(Baı tarafı 1 inci sayfa 

yarclen alçak bulutlar ve f na 
çartları yuzi.ınden bir kaç keıc 
hcdeileri.oı terkC>tmek mccburıy 
de kalnıalarm.1 ruğınen llıun 

pctr ı tas!lychane_,ine Scweı t lcv, 
dcpo;;una H:ınıbuıg t.ayyı:ıre d::tfı 

faryaları mcvzılerine l\I rs f.:ıbr" 

larına hucum etm'ıılerdir. Boşl:.n 
yareler de oUanda ve şimali Alı 
yndakı tayyare mcydaıılnrını bo 
ı ardım;:ın -ederek bır çok yangı 
~·ı1mrmışlnr ve hangarl:ırı hasıı.ı-.a 
ı .,·ı.ınışlardır. T. yyar ·rimizdı:ıı 

ıı:;:-üne donınemiştı.r. 

H:ıyf a bonıburdım~n edil 
Hayfa, 7 (a.a.) - Du nımı t.a 

ı·eleri bu sabah Hayfa üz.erine lı 
ba otınışl.trdır. Bır mikdar ha ad 
ku bulmuş ve l.ılr kac; ku1ı ôJmü 
yııraLmmışur. Dnfı tôpları du~ 

i,lyy:ırclcriııi ~!.l::ıı;;Ln·m~tı•·. 

Afrikada har 
(Baş tarııfr 1 inci aayfa 

liınw.ta gorc, Horgesa'ya ylıriım 
olan fta.lyan merkez kolunwı t•) 
ve hucum aral.J:ılariyle t.;.ıkviyc e 
ınıış i,;:i mustcmlcke livasınd:ın 
nltı ile yed! bm kışiden ibaret ol 
eu zan ıı..>dılmckt.edir. 

Halyan kuv\·otıcı-ine k:ır~ı kı 

moturizc somali hecin sÜ\'arı kıta 
ve bazı Kıng.s Afrıcar.riflcs cuzüt 
ı:ın ve bazı laıçuk cüıut:ımlar lı 

lunmaktadtr. Berbcra som:ılis~nin 
"·in~ k,ıbili ıstimal limanı olm.ısı 

layısilc .en ınuhim nskcri hedcflir 

ltaıyuıı lıarekata . 
LQ Caire, 7 (n.n.) - Rcuter; 

Buı:ada ı nnedildlğ ne n~ıuı 

!ngllı:ı: douanmasuıın tcy :.ıkkuztı, 
m. nın H ıbeşi.stan ve Tr .. ıblusgar 
ılerh.ıl muştcrek bir taar.r uzn ı.:c•; 
1 rarıru vcroıe5inc s~b o1mu,,. 

it: lyaulor, bu mıntak ılıırdııki 
ke.1 \csis:ıttıırı idame ctlır:nek · 
m· ruz k::.ıklıkları ıııu~kü.latı unluı 
lar "li.: lngı.Uz abluk:ısı doloyl!lılc 
uz şuı kuvvetlC'ri ~yıOu 11adan 
aı ruuı g~mck karurıııı vcrm .,,lcr 
Tr.ıWussarbde her ne 1. dar 

milyonwı dörtte biri l~aclur ita!_ 
<ı:skcn varsa da bunun :uıcak u 
bir kthmt mub:ıreucde kt.ıllaıııl.ıhi 

1311. .uu da sebebi susuz ('ol umıin 
ların:ı ilcı-lemek içuı luzunıun 

çok fazLı adamın ruılcliyc ve irti 
yollarııa muhafuz.1 ı::Lın<::si l izıındı 

!ngıli7. naklıyc yoll:ı11nın kısal 

mış ".>lın•1sı muharebe k<ıbifü·ct'uı 
iz Wr ÇQk kimsclerı bu vafifo 
f ·de kalnı:agından düı:nıan ilcı 
dıkçc i l".gilizledo. vaz!ycti salfılı 
la~aLtır. 

ııltıQ ı..!er. lqtc bu tamirat sır.a • 
11~11 aı:~.ır ki linıaııa gelmiş olun 
~ ~-~ıs.ı,, vapuru deuizcılcrimi
tı~ 1 

•kat nazarlarını çekti ve 
~~ r, CWlcri Barbara lnrın, 
tıluu.~ t"eislcrin hakiki cvlüalan 
~~ larını, damar!annı tu 

'" 

li'akat yıldızın lnircmiz.e ı. up 
maması ıçin. bir imltf'm cls:ıydı o 
ç.n.reyc brış vurın-duk. A1nıa11 

tehlikesi de böyledir. Yalmz, 
bunun çaresi vardır. Gaf1l 
davl·annuyurak bu çarnye te
vessül etmek bir ''uı,ifcdiı'. Al
datıcı tak r.tlıla.ra kapıhn mil
k~tlerin halini gört.iük İttıhtz e
clilecclc tcdbirrur ::ıskeri, siyasi 
ve mant:'\'İ olmak ic:ıh e<lcı·. Ii;tc 

u "' ., ~ ' ., d Ş f'l d' ~ .... ~Grııu M,ıcarıst:ıııl,ı ıııuzakcı'C c1-trik cereyfilll verilince fıldır fıldır için de Defter ar l:kıy ' e 1 c ~rııeyc Bununla aşağıda meydanda ~, ... 
basarak topları du!)iırd1~~le~ı~"---~-L..bizi.-5Je.v.Jt.'eı:leı~~_ıbir:az_ha.1LA,.l_ı!:n~e!y~c·~rı~z,~1 ...;g~o~·s:.:::te~r_:c~c~·J~{ _:l~1cr~· .!:h~a.!!rw2.,i~b~ir!.J_..lıı ....... ..ı..ı:ı.""'u........ı......o-ı.....,.......,_ ....... dondlinıyor, lfcr küren,i,n bnüıı-

·~ıL......_..,,__~,.,;,u....,.,.___,__, 

cüml.esindcndir. !{il etin m 
viy:ıh bakmmıdar. bır 1ı1lldaf 
ç:ıresinden b:ışka b"r şey değ 

dirler. Ewıları düşmanlık ve cı 
kunlıık zannetmek derin bir g• 
niş hatasıdır. Alnıanyaya dil 
manW{ yoktur; Almanyan; 
teşkil ettiği hakiki tchlikefü 

--~-



Sayfa : 4 

- Yuksn idman mı fazla gel
di? 

- Hah .. şunu bileydin? dedi. 
Haldkrı.ten Adalı fazla idm:ın 

yaptığından dolayı kesiliyorddu. 
Faknt, muka.vımdi. Hasmına 

karşı koyuyordu .. 
Aliço, solwruyordu. Sonra, 

bütün güreşi acemi olan hasmı
na taşıtıyordu. 

Ho.tta, Ayakta bile el ense 
bağlayıb durduğu zaman hasmı 
nın füı:erinc yüklenerek hamallı
ğını yaptırıyordu. Adalı daha 
bu inceliklere vakıf değildi. 

İJıtiy:ır Ca.zgır dayanamadı, 
&lirneli ağaya: 

- Gözüm ağam! Bu işi bil
mek llizımdır.. İnce bir i~-tir. 
Balı Aliço nasıl ltcnd:sini ta. ılı
yor, dedi. 

Hakil,:ı.ten, gürc.1i hep Adalı 

taşıyordu. Alico, büttln ağ r' .~ı-
nı hasmına tnş1tıyordu. 1 

Gür,...~ ayakta bu scfcrJ.~ bir 
buçuk . at ı;urdü. Ve, i~ sıkıcı 
bir h.ılı.: beldı. Her ikı taraf ta 
birbirini tıı1l:ınlarla e?jyordu. 
Güreş tatsız bir hale gclmegc 
başlrunı~ tı. 

Gürcl'j başlıyalı dört saati j 
bulmuşt ı. 1"akat, füı taraf ta 
evvelki hızb harclwt etmiyor
du. Fahıt, vakit cok bol oldu· 
ğu için herkes rahat rnhat scy
rcdcbilccckti. Berabere kalmalr 
ilıtimnli yoktu. 

Bir aralık, Aliçonun harekete 
geçtiği görüldü. Hasmını ora
d:ın buradan kapmağa koyuldu. 
Sıkı hücumiard:ı bulunuyordu . t 
Adalı da şiddetli mukabeleye 

ba~Jadı. 1 
Bu, hücum ve boğtı.şmalar ~n-

cak beş dalnkn kadar sürdü. Biı·- ı 

dcnbirc <?•·rdu. Gen <.:ski tenı 
po dahil.::de b!rbSriru ezici ağır 
giirı'~ b 'ııcb. 

Ahço, :'~~en birdenbire hil- 1 
cuc:.; ı dön.·nüştü? Nic.in hü
cu.m · . n:ıa devaı:ı etme;. işti. 

F..dirncli nğcımn bile na;.nrı 1 
dll:kntini celbeden Aliconun ha-1 
rekatı kcn<li~Indc şübhclcr u
y:ı ndırm! ştı. 

Edirneli nğalar, ihtiyar Caz
gıra sordu: 

- Usta, ne o, neden durdu A
liço .. 

- Anlrımaclın ır.ı? 
-Yoo ... 
- Hasmııım <laha olmawdgmı 

gördü de ondan .. 
- Ne diyorsun ustu? 
- Vallahi ... 
- Çok kurnaz herif be! 
- Başlrn türlü gürE;ş olur 

nıu? ı 
- Doğrusu bu herifle giireı;-

mck çok zor ... 
- Bildiğındcn daha z0r .. 
- Ben, gürcr:i diılx-Odüz olu-

yor zannediyorum. 
- Adalı, düpcdfüı: gi.ircşiyor. 
- Adalı, !..lico gt1ıi gürc~e .. 

- Adalı, ALı o gibi güreşse 
bu, t;ürcs roıcak iki sarıt siirer. 

- Doğru .. Şimdi anlıyorum . 

- Aliço, has:rolaı ma kenclini 
ta ıbyor.. Hasımlar mı yoruyor. 
Ondan SC'IU'a. yapa,.ağııu ya.pı -
yor. i~tc uctahlt burada, dedi. 

İkf hasım lJoğu~a boğuş:ı bir
birini ~,pra.byorlarclı. Gürc~in 

beainci san.tinden sonra, Aliço
nun t ekrar ve birdenbire hücu
ma geçtiği göriildü. 

Aliçomın bu seferki güreşi ve I 
hücumu, ilk güreşe ~tktığmdan 

daha sert ve daha rJiddclli idi. 1 
Adalı Halil, hasmının hücum

l:ırı~ güçlülde defc<lebiliyordu. 

Edirneli ağa, f;a8alamı~ı. ih
tiyar Cazgırın ::;öyledilderini 
hatırlamıştı. ı 
Ağa, derhal ihtiyar Cnzeıı-rı. 

dönerek: 1 
- Usta, ne o kıvamı geldi mi? 

- lştc, şimdi kıvamı geldi. 

- Deseneki tehlikedeyiz .. 

- ı)imdi tehlikedesiniz? 

- Iı'<'nal.. 

- Adalıyı öldürdü.. Şimdi 

hücumların ardı kesilmiyccek 1 

- Çok sürer mi? 
- Adalının ıııuk:ıvcmctiııe 1 

bağlı ... 

-· Ne katlar sürer uersin? 
- Vnlln.h kestiremem. Adalı, 

inatçıdır. &lki, canını di~ine ta
kar sürdürür. 

- Adal!dan artık lıayır kal
madı mı? 

- Giircştir .. nem olm:ız .. Iı.,a-
kat... 

- Fakat ne? 
- Alic;o, güreşi knzanucak ... 

1 - Ne söylüyorsun? 

- Bir kazaya uğrama.?.sa yüz 1 
de yüz ... 

- ~mck bizim p<~ralar git ti. J 
- 0)1C... I 
- Vay kÖ!ola.<>ı ihtiyar .. Kur-

tulamadık şundan .. 
- r·;;.ha Aliço bu meydana 

lıakim olur .. 
- Ne yapıp <ln bu herifi mey

dandan çıkarmnlı ! .. 
- Bcııoc, Aliço, tek bnşın.u 

meyllandaıı ~ılrarılamn~.. 1 
- Y.1

1 
na ... ıl olur? I 

- l~alraıv•1, Koca Yusuf, A-1 
dab Halil bu J~rlcr, bir çn·gar 1 
yapıpı jlıtiyarı sıkıştırırlarsa o 1 

vakit belki mc~ dandan çıka-1 
rıı lar.. Yoksa, böyle tekC'r tc· 
lter hepsini avlayabilir, cled:. 

(Dc;.:aını \1lr) 

r ' Milli bünyenıizın hi:creı;ini tcç-
kil eden :ıllenın hayatiyeti çocı.o~.ıa 
kaımdir. Bu hayat yeU ld:ıme ve 

Bursa.(Hu.,usi Muhabirimizden) -
J\ıık:ır:mm 1tu11 vctli takımlarından 

YENi S ABAH 

mnsltcspor tutbcl tı:ıkımı cuın:ırtesı Bu on beş günllik rııiicidel içinde 
ve pazar glınlcri hlu·uda il:i maı; yap- k;;.nuni bir mazerete dayanmaksıı.ın 1 
mıştu·. bu meclise müroca:ıt ı:·tmiyenkr baıt-

Dirinci maç r.ıa ı-e~por ile Mcı inos 1 kında kanuni muamele yapıl..ıcaktır. 
spor rıra:;ındn oynanmış \'e her iki • • "' 
tnr<>fın d:ı con:ız oyunu ile geçen Eminönü Ycrfl Aakerllk Şube-
birind de..re birer ,ızolle berabere bit- sinden: 1 
tikten sonra ikinci de\Tidc Maske- Aşıığıdal:ı y:ı1.ılı maddelerdeki ev-, 
sporlulor ıkı zol at • .rok c•yunu 3 - ı sı:ıfı hniz tnm chliyctnamcll okuı lar 
k::a..:ınmışlardır. 5 :ıgustos 1940 dan 20 ağustos 9rn a 

1kiııci nı:ıç paz<ır günü Ank:ıra t:ı- kad:ır Dcşlk!aş asl.crlık şubesinde 
kunı !le Bursa ,5ampiyonu Acar id- te~ekkul eden askerlik 
man yl rdu ;:rasında tıynanııuştır. muayeneleri yoplıı ılm:ık üzere 
/.c;ır idman bursnda bulunm:ıktn o- men şubeye müracaaUarı ilan olu-ı 
lan Ankar:ıglicü oı ta ha! Scnııh ile nur. 
de tak\ iye edılıniştl. l - 33ti doğumlu ve bu doihıınlu-

Birlnei devrı..'<ie Ankaralılm· :ığır larl:ı muameleye tabi t.rm chliyctn::ı- ı 
b:ırcırak ! ril.ıl:den bir gol atınışl:ır- melılerdcn lis<")'i bitirip daha yüksek 
dır. Acar Ji.lnııın yurdu bu gole ikııı- okula dcv:ım etmiyecek olan )Uksei< 
ci devrede bır penaltı ile mukabele okulları terkcden1er, 
etmi:ı ve oyı..ı bernbcrlil:.le neı;,eıcn- 2 - llunl:ırd:ın 327, 326, 325 ilfıh 
miştır. doğumlu -.skcı lik kanununun 35 iııt:i 

Bu rnncdan evHl :ıtktizm teşvik madd~inc gore W yaşıııı doldura•ı
musnbakoları yapılmıştır. Yuz. met- lordan talısillerine de\ am edemiye
rcyı 12 saniye ıle Orh:ın, 200 mlnia- cel::lcı·;nden lmnlnrın tam ehlıyelnn
Iıyı 28 saniye He Ziya, 400 metreyi ı ınelileri b!r okul:ı mudavim olsa dnhl 
57.8 ile Nih::ıtl, sekiz yiız metreyi 1 bırnk:ırak hemen ııubemize rnüra(.;:ıat 
2.12.5 llc Hasan, 1500 metreyi 4.4C edeceklerdir. 
ile yırı-. H:ıs:::n, 4X100 b:ı.), ... k y ... ıı.,ını 1-======"--=~=-=========== 
Acar idman yurdu takımı 40.5 ıle lta-ı FENNi ... ONNETÇ I 

zannıı,.ı:ırdır. Emin 
l 'ımn atıam:ıda G.19 ıle Ziya, disk del f • d 

28.86 ile Fuad, yiıksek atlamada 1 l a 0 
1.54 ile H:ılıd. cirid :ıtm:ıda 41.45 ile Sünnet, pansuman, 
1''uad birinci olmuşl. rdır. tlringo, hacamat 

Turnaya çıkacak ve aıı yapılır. 
Ev: Suadiye Jstas

a tletl er yonu y;.nı. K:ıbine: 
Ist.onlıulun seçme atletleri bu uyın Be:;füt.aş Er.b apartmanı. Tel: 44395 

tonunda bir memleket seyuhatine l 
çıkncnktır. Bu sry~hatten rnnksad at- S;.ıltanahmed 3 üncü Sulh Huk uk 
Jcti1.rnin lıcnü~ taıııımıdıgı bazı mın- H~k imliglnden: 

takalanfa göslcriı; ınüsab:ıkal:ırı ynp- !H0/15i2 
malt ve bu Çllıel sporu bural:ırd:ı r Müddei avuıı.nt Muhtar M:ırı.lini 
halka n~ıfamaktır. 1 kendisine as:ılet,.·ı \ e lııhtı veliıye-

Gldcce1! kafile ir;inde Rıza Ma r- linde bulunan kuçuk ltı2.1 Hüceyleye 
sud, Faik gibi kurınetli sampiyonlar vel~yetcn vermiş bulundugu 2Cl/6/940 
vardır. Buıılnrın yapac:ıkları musn- f tarihli lstid:ıda Ilt'yoğlunda Feriküy 
bakalar şuplı('Siz ki halkımızı alaka 1 mahallesinin Hanımoı;lu ve Hasu so
laııı.lıracalc H isimlerini işittökleri I k:ıklarınc!a eski 15, 10 .K:ıpı No. lu 
~:ımpıronlnrı yokıııdan görmclt fırsatı arsanın ııüyuunun izalesini tnleb ve 
verecektir. • d:ını etmekle icr:ı kılınn.ıı muhakeme 

K:ı!ıleyi ieder:ıs~ on mUtchaı.51sı I neticesinde: Tapu dairesinden celb 
gütllrüp gctırcceklir. Milsalı:ıkoların olunan 20/7/1940 tarıhll knyıd suıe
en mühimm.i bılyük b:.ı fütimalle !\fa- tine göre meık!ir :ı.rs;:ının nısfı l~:ı-
laty:ıda icra t:<lilcccl:Ur. dın \'e ~er nısfı dahi Y.ınko ilc .Ma-

Boks müsabaka ları rikaya intikal c.trnelt üzen:: Anasli 

Boks "POrunu tcşı; ik maksndılc a-ı· 
janlık t:rr.ırıncl:m blı- mus:ıb:ık:ı hazır 

}Jı mı tır. Amatör bok.,ôrlcrin iştir:ık 
cdeccgI bu ınÜ'"nbnkn 17 .. gustos cu-' 
martcsi gunü akşamı Ik:> ogluııda 1 
H.ılk tiy:ıtrosu salonunda y~pılac:ık-1 
t.!r. 

M .. n.kkctirr.izde manlcsef ihmal c-
dılmcktc ofan bu guzc1 sporun bun
dan böyle crmlann a .. ını \ e bu işdc 
ilk ::ıdıım at:ıt'ak bu mus .. baknnın 
ruu\· .. ff k'ytUl geçmesini temenni e
dcrı:.::. 

velcd Kosti Lağopulos zevcesi ve is-
t:wri Tlryakopuloı\un karısı :Elcni 
uhdcslnde bulunduğu görillmii:ı gerek 
müddei ve gerekse diger F.sad vere
sesi Yaııko ve Marık:ının hıılen neı-e
de ikamet ettiklerini bilınedil;leri gi
bi ikametehlıları da meçhul oldu1:unu 
bcyr..n ctmilj ve Yanko ve l\l:ırıka 
bo:ıkkınd:ı ilanen tcblig .. t icrası mah-

ANNELERE. I' 
takv:ye :ıııcnk çocııu!_-1 korurııakl:> , ------=====------
mlımkundür. Adanada Çeltik 

GAZOZCULARA 
ve 

AÇIK BİRA 
1 SATANLARA 

- - . 
Biradan istihsal edilen 

İNHİSAR 

A it Karb V• 

onıgı 
10 Kiloluk tüplerde 250 kuruşa satılır 

Kabataşta inhisarlar başmUdOrlUCUne m.Uracaat edilmesi. 

8ultanahmed 3 üncü Sulh Hukuk 
Hakimllgin<Jcn: 

İstanbul Telefon dırektörlüğü ve
kilı avuknt Eıııin Rt'ıiI to.rnfından Be-

._ Telefon 43799 

LM 
~ 

Yatılı - Y ~.h!:ilZ li***&!iCfS 

. yo~u 1stikl:.Sl cadde..~ 98 No, lu apt.

1 

Çocuk Esırı;eme Kurumu 1 mahsui\'t" 
M~rkczl Anknra i, 

kemece lmı·:ırı:ir olmuş bulundug•ın
d:ın sallfizzikJr nısnnın şüyuunun iza 
lesi dava olunduğu ve muhnkcnıcsi 
de 21/8/1940 r.~;:ıt 10 na muallak bu
lunrluğu keyfiyetinin dm·etiye ınuku-J 
mın:ı l:nim olmak Uzere ilıiıı olunur. 
Ve hl"scd:ır1:ı.rın muayyen ı:ü~dc 
mahkemede biZ7.at veya bilvck.ılc 
gelmeleri "~ kendılt?:"ini temsil ctUr

a ..,.,il Afüm:ı <Hı.:susı) - Ccmıb memle-
ı~r:tkri çeltik ınutehaSSJsı Bay .Hru un 4 No. lu dairesinde SaUet Ocaltoklu m<'leri ıhmr olu 1ur. 

i Ş i~ L·s~ "") 
ANA-ILK-ORT A- LISE 

( Kız - Erkek ) 
HAk:mli!J.nden: lcı inden !\Ter ine dönerken Adan:ıy:ı Htıkimliglnden: cak d<ıva.oıııım yııpılımıkla olan muhı:ı-

Sultanahmed 3 üncü S:ılh Hukuk Onu.,, llaliy mıntaka ındııki tetkik- G;.ıltanahmcd 3 üncü Sulh Hukuk ;ıle;>hine açılnn 20 lira 45 kuruş ala-ı 

!l40/1G5 da uı,r mışlır. Dcgerli mütelıı:ıssı la-ı 
940128

G 

1 

kemesindc 15 gun müddetle müddei- Ni;antaşı Karakolu k:ırşıgınd:ı. Telefon: 60379 
Dcw:ıcı 1st. Tcldon ciırc:ktürlı.lgu rır.mJ::ı conlşerck kendisinde su iuı- Da\·ncı lst. Tc:lefon dırcktödüt.r\i aleyhin ik:ıınetgahınm meçhul olm:ı- Turkiyenln en eski hw::.ııJ Usesictlı. JJs:ın tcdrıs:ıtı kuçıılt 

nvuı.:ntl .. rmdaıı En.in RJıf t..ırafınd.ın ı batı aldım: avukatlnrınd:m Emin Rair tarafın- sum biıı:ıen il5ncn tcblig::ıt icrasına sınıflarda başlar ve çok ehemmiyet Vt'rıhr. Kayıd için her gun mür·ı· 
Adnp:ız. ı·ı Brş]<.r nıoıbnllcs m.ic Ka- Bu ı;cne Hntaydnn üç nulyon kilo dan 1st. Tcpebrışı l\t<'şrutiyct caddeı;i ve muhakcıncııin 27 /8/1940 tarıhine caat ol:.ın:ıbilir. T;ırifııamc isttyinl1. .. 
sab ı.~uh:ırreır ın 77 No. l:.ı eviııdc çclbk Ltihsal c.'<lclıllccegimizi tah- No. 157 Andiriya np.ırtm:m l ınci 1 mü&ıdif salı giıml saat 14 de talikine 2 - Eski talebenin eylüle kad,ır k<ıyıdlıırıııı yenilemesi 11\zımdır. 
sucı.ıl<c;u rotiyad:s Ni'wla cl"yhinc min ediyonız. H::ıt y vaı;rğJ çeltikle- katla Lul Bulılcr aleyhine 940;1286 1-:rırar veıılmiş olduğundan yevm ve 

1 
3 - EUtünlcnıe imtihnnl:m 27 :ığustosta başlıyncnl:tır. 

!.40/1G5 No. lu doı;y:ı !le :ıçı!ıın 4.81 ri harman ctınek uzuıc çiftçi emrine No. lu dosyn ile açıl:ın 77 lira 43 ku- vakti mc7J:i'ırda biLuıt veya bılvc
lir:ı 90 kuruş alac.ık da\·n uıın ya- h::ırman makineleri Uıhsisi için Zi- ruş alacuk dav='ı.mın yapılımıktn o- kale mahkemeye gelmediği takdirdej~ 
pılnıakta olnn ı.ıuh:ıi C.)1C ıııdc mud- ıa:ıt Ve' :ilE:ti ncwcl.ndc k~ebbti:;1ere l:ın muhakemesinde ıniıddei:ılcyhiıı gıynben muhakemeye devam \. e ka- 1 t b l 
dci "}nyhin ik. rnctgahın:n mc• lıı;l ba,,laml!ıtlr. ikametgahının meçhul olnnsına bina- raı· \'el":İeccği j}an olunur. s an u 
olın~ ır.:ı binncn 15 r;iı:ı nı'lddctle !la- Ad:ın:mın Jc;lfıhlye mmtakıısındakı en iliiııen tebligat icr:ısıı~::ı ·:c ınuha- ı Tl.YATROLAR ı ------ - ------ -----1 .. lk••-=r.--•y•,ı""ıı":':"ı< 
nen tcbl:g:ı~ lcr, ~ma mı hl.-ıncce kn- çcltfüleıin su ~ıl:ıntı ı olduğu tın beri kementn de 27 /8/l!l40 t..rilıine mu- -------~~·ır•sı teminatı .. 
r:ır vcrıl:nış oldnı und,m muhak<.'mc üzerine wah:llinc rıidilmı~ ve sulamo s:ıdı! ı;alı günü smıt 14 de talıkın:ı ı RAŞiD RIZA T' tr Anadolukavağında islıcle kar:;ısıııd:ı 3 No 
gun11 olaı ak uıyin cd imiş olan munavebelcri tesisi surctile tedb:r- mohkemcce l:arar verilmiş olduğun- ıya osu · 
27/11/1940 tar.hine mıir:ıdi.f salı günü kr alumıışt.ır. Erkcnd çeşitlerin bu dan yevm ve valtti ınczkurda biz7at 8 Agusto:: per~embc tlinU akşamı kahvehane. 
s:ıat 14 de bızzat V<'ya b.lvekülc r ah- ay conund:ı bıçilıncle.rinc başlanacak- vey:ı bllvektııe hazır l.ıulun:.ılmadığı K;ıdıkôy Süreyya bahçesinde Balatta Çöp iskelesi sok::ıı;ıııd;ı 6

4
0 ıneue 

Belediyesi İlanları 

13.50 ıao.o0 

ı;ıy.ıb<•n muhJk.eınc~e dc\aın \C kı:ı- mı:ıhsulu bu yıl dıtcr urunlcrimiz gi- vam -.;e k:ır::ır vcıileceği ilfınen teb- ı<ONTROLÖRO Yıllık kira muhemmcnlcri ile ilk teminat nıikdarları yuk:ırıdn yıı. ,-
gayri ınenkullC'r birer senı• mııddetle klr:ıy:ı vcrilmck üzere ııyrJ avrı ıı~, 

lu. ıcde ha7.ır bulunulnrndığı takdırdc tır. Ccııub vı1ayctlerimızdcki çeltik l takdlrde gıyaben muhakemeye de- YATAKLI VAGONLAR murnlıbuı sah:ıh arsa. 15 00 200.oOıı" 
rar \'cı ilccc~i ıl!ı?t<'n trLl·c olunur. bı İ)•'l ve bercketlidır. Yusuf Ayhan llğ olunur. Vodvıl 3 perde ı " nrttııımıy::ı konulmuştur. ŞartıııımrJr:r Z:iiJıt \'e Mu::ımcllıt MudıirJugu I< 

~================:;;;;;;;;;;;;:m::;:~:==~~~~==:~;==~=~==:=:~::::::::::::::::;::::::~:::::::::::::~==~~=:================= I ~mh~e~r~l~~ti~ı~~ıw~ıwo~~m~~~~~tl4~Dmm1~ 
- Ne aemc Vı):ın:ı ı.:uı., mı? l /1'7Jl!"F'Hf"• * ' * Wli:S SMAA • # • - 4 *' 1 Dernek koyumii •. de misafir koılrıcak- atı'" _ Eı!Jett". Sen "•Y· r .... y ... C vı ek sıııız? cümende yapıl::ıcaktır. Taliblcrin ilk t':)min:ıt makbuz veya mektup! •) 

Giircş ~yal~ta uz· dıltc;n sc • 
yirciıcrJe ıc sıl,ınl!.:ı da. art.1.l
yordu. Hab !'e elense·, tlı pan, bo 
yundunık devam cdiyordt:. 

B
e 1 h GI 1 ·· iholo gdnii muoyyou "''"' O•lml Ep,umendo bulunmofa"· <"'' 

:.~;·~~:c::,,:;~·;:·~.~~- w.-- . 'ır ç· a gı cının seya atı yok m:~c'. ::::,,::d:ıo:
1

:
1

.~:::ı y,ıa .. b1'1nd yoh okulunun,.; .. :.,:"'"''""' lü''""" ofan km~.~ 
_ "' u '"".)':mı 

1 
b.,yuk bır tc"'rı Lakin y:..b::ıııcı bir micatıı· gelir i~c kuru kayısı, kavrulmuş iç fındıh:, ı(:ıl.ıuklu ce\ iz, kuııı erik \'e kuru irı;e' 

__ Al . ry .;
1
.,

11 
çıkmak ıçm lrnı; 31 ""Rlllml':tl•l!IE!l!mımBD•E•llii!iiaalmril kim ols;ı hanesine kabul eder, yatak ıır.ık cksıltmeye konulmuştur. ccmuu,n ·n tdımin bedeli 740 lirıı ve ıl!{ Je' 

MESS; a wsw++&:&:5+e• a~ A t 5 ı k ş z b t "1 ı· )(J 

" ~ ih ım &. (X' • U7..ıklara 

•Eit , . I t ~ ı\ 1 • v· ''• ı:ıuc çık-

m:ş. Nı.: ol• oı "! ı , 'c g.tsc 

1 
m;ıı.lrr 1zd:n i ~ırıc t;ul ağım. 

/'.r. b ı;..:y:ı: 

- Sen bcr l t;ıtt gın JiCrc kadrr ı;o-

\Jr, tl~d m. ı 
- Pckalô • Cc\ bım ~ lır ı lmaz he-

m 1 ar.ıbcıya :ıtıamr.ı b:ı~ımı pcnccre
nın kcı ... rır.a dayodı ı . Uyumu um. 
Bılı •cm l'e \.ıldt ı;ec;mi~. 
.Kula1:ımın dıb:nde bır se!:: 
- Arkadaş, ktıll: bakalım. 
D.yordu. Gôüerımi :ıçt•m, ıırnbac.ı 

luıı ,.n:ı diktlır.iş çiı.rrac in.n sivrı u
cu ıl<.' bacagır ıı durlup dun yordu. 

- Ne ol •yor un be? ded.ın ad:ımı 
tekme ile n ı U), ndırır1 .. r? 

- Ne ;>ap::ı;)ını? öku~ cib1 uyuyor-

1 1 

\'erir, ;}'edilir, içll'ır. mına ı . 5 ir:ı 50 uruştur .• oı \name :ı ı ve " u:ınıe at ::vıudul'luğu l' 

sun. İki s.:ıatt.'r :><..l"ıuyo.uın. Yerin- - Mcl.tup var mı? Burası haydud yatagı mı? _ ücret pahalı mı? mlndc görlilccekt.r. ih:ılc 23/8/1940 l:Uına günü saat 14 de Daimi Erıcotı" ~ 
d1.ıı kınuldadıgın ~ol.. - Ilır h ocr gelirdin mi? - A((cdersiniz ıaur mcıhltıkl:ır! _ Ne ücreti"f nde ynpıl:ıcaklır. Tr.liblerın ilk tcmin;.ıt m:ıkl.ıuz veya mektuplrırı .,c ~ 

- 'Paı:ı vcrd..111 istroıı;im ktıdJr u- Yollu hır çok sualler yagdırıyor- füı5ıına bir iki defa gcldı de 0111,;n ı _ Ycm~k ve yatak pr,rası :ılınaz yılına aid Ticaret Od:ısı vcsik:ıl:ıri1c ıh:ıle ı,:ı.iııü muayyen saatte p:ı 
yuıum. l::ırdı, J\ıılH beni g<;rür görme-~ ya- iı;~n güzi.lın ko!"ittu. ınısını~.~ Encüıneııdc buluıumılan. (7080) ı 

_Bu k:ıd:ır p r .. ya b~ uylm kfıfi- bancı oJduı.<umu anladılar. Y~nım::ı - Am:ın :ınlatmız mös:>L! Ne tr:-ı - O h:ılde evlerimizin ndi bir o- ı ~ 
dir. Çık bait. lıın dır:ırı. gt•lcrek: rrtda oldu? t 1 ı ı· ı k 1 ? ıı· ,. d 1 D } D • ıı ı• ı J c ~c·1 ne nro :ı ır. ıç mısn.:r crı ev et emıry·o arı " J 

- O n:ısıl ~c;}? - Hoş geldiniz mösyö: dediler. - İki gün eııvcl uğradığım bir ;}:lt:.: k p.ırası :ılınır mı? __ an ar 
- t'zntmn er.mm arab:ı l..ıund:ın 1 Doğrusu 1.iU kızlar g, yet mi!::ı!.r - küyde \'C gecesi de bir orın;ımlı.ı. 1 - Bu ne ıııis:ılirperverlik! ._ __ _._,imi _______ _. ____ ,,.,. _____ ,. __ . 

ileri gilınez. I pcıvcr $C'Jlcr imi ! Hiç tanım:ıdıl,.l"' ı - V:ıh '\ :ı!l! Size bir ziyan o1.du Ey biz n· 1 · · :r· · ı ı - • oy <'yız, ııusa ırı c;o t l\Iııı.·~mmen bedeli (!175) lirn ol::-.:-ı 15CO Kg. b;ı'lncı· ne11·1· Krcod'' 
- Bu kadarcık yere on mark veri- b.r yubancıya h.ıı.ldinclen ziyade ilti- mu? 1 " • ~ 

1 
ECVcrJ7., .. .. ) ı d t 

lir mi be" Ilıl cm va~·a "elini m. i:ıt cdı~·orlr:r. Hele hcıısinin bir~r bı- Biraz l"<mdın i :es-ur gö.: tcrr>lck l,.ın: I D '· b lJ ı " .. {23/8/IS !O) cum::ı gumı ırn:ıt ( 11 on b r c II:ıydarp;ışada G:ır uın:ı' ., • ., ,, ., ~ em( ·n. cıı u a.:şam vur:ı ... a 
- HJh i~tc u:; gü!1 yull .. rd:ı }:alı:-1 rcr el.mi sıkrr.a::ı o 1,ııd:ır nmhzuzl- - Hayır, bcrc!>et "~ı in ben (jylc k:ılır isem t;cd:w::ı yiyip içccc&•m. lıilindcki }:omiryon l:ırafıııd;ın açık ck!iltmc usıılıle salın :.ılınacal.tıı·. ı 

dm. yetimi mudl> oldu kı tarı! cd •ıncın. gürül! . .llerc r:ıpuç lııı ~l:ır l::k1mdan _ Elbette. nu i~c girmek i .. tiyenlcrm (73) lira (13) kt:ru~l•.ılc mtwaklrnt ıcıni~:ıf 
Ben :ır:ıbar.ı ile mt.ha\•crede iken Kızlard:ın Lır.: değılir.ı. Diı;az d:ıha tll!rs:.lardı lıay- _ Kimin evinde k:ıl:ıcağım. \·e kanununun tJyin ettiği vcs:ııkle tıirliklc eksiltme güni.: saatine Jı;J 

dışarıda bir ~ol; lit~lı ı· ışılılıyordu. - l\fösyö bu :ıkpm koyumu:::dc m! dudl:ırı sebcrtl'ccktim. ller ağızdan: komisyo:ıJ ınürrcaatları lftz:ındır. 
Hemen aı ub:ıdan atl:ıdırıı, h·~r!rin J.alnc:ık .. ınız? - nravo! Bra\·o! _ Bizim <:vdc! Bu i,e nid şartn:ımcler konıisyoııd:ııı p:ırusız olarnk 
pnrasını \crclıkten sonrn ctrı:ırıına - Sizın l~oydc ad:ım fil{ın roymaz- - H:ıni bu.-:ıd:ı d.ı h:ı)'dud filim Sadubrı r;ıkıyordıı. Hatt5. kızlar (70:i0) 
h:ıktım. D r <;ok c izci köylü l;ızları l:ır y:ı? v:ır i::c bo:;unmın ölçU-ltnti vereyim! ar:ısıııd:ı kliç!ik bir ilıt!lüf bile çıkt.ı.

1 üı abanın etra!m~ı ~opl:ınmıc;lar. Gu-ı Kızlar hep birden: . 1 c1!yc SO! muştum. . Kızı, 1 uo 11 bh:~-
hıp Ql'IlU;>Orl:ır. Arab:ıcıya: - A! .\! ... Mösyo o na ... ıl !:ıkırdı~ 1 - II. y:r bura:.l:ı ö~·lc teY yoktur. (Sonu v:ırJ 
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