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Bir Fransız gazetesinin Reisicum- Bugünkü harb va 
hurumuz hakkmdaki yazısı Türkiyenin rolü 

(Ba.~ turafı 1 indice) cud üstünde arkaya atılmış mükem
mel beyaz saçlar nazarı dikkate çar
pıyor. Sonra birdenbire, parlak ve 
tatlı nazarın sihri, tesirini icra 
ediyor. 

---o--
( Baş tarafı 1 inciıle) 

her kom~usu kendisine Türkiyed n 
bir tecavüz gelmiyeceğinc emin bu· 
lunmaktadır. 

(Baş tonıfı 1 ucicie) ~""">-.-.-.--.-.--.-.-...-.-... ....._ _____ _ 
ile göre, eski Kayser Yilhelm şimdi - - ~---ZW.R...W:.WAV~-.r.-.ı.-..n..v...-.....PWı 
l'otsda.mda bulunmaktadır. Alman D-.11 .S'\ I!:=' 'Et c;r IS\. ~a o Da ft o IB'\ ~ an 

Muharrir. bu yazı.":lın<l.ı, İnönü zn.
ierinin kendisin.e soyadım verdigini, 
fokat bu ismin Lozan da olabileceği
ni, ve kendilerinin bilahara San.da· 
bad Paktının meydana çıkaı ılmasına 
amil olduğunu beyandan sonr,t ~uın -
~drıki hususları ilıi.ve etmektedir: 

"Yüksek bir general. sayanı dik -
kat bir dıplomat ve Tür?dyenin Rei
sicünı.huru, i~te Atatürkün samimi 
arkadaşı ve A.nkararun stl"plerinde 
on üç ı::ene Ba.şveka1ett~ kalan İsmet 
lnönii!. 

İsmet lnönünün bütün ifade kuv
veti, daima hareket eden siyah ve 
derin gözler.inde mündemiçtir. 
İsmet İnönünün şahsiyeti. ci.ddi -

yet ve tatlılık ile telif edilmiş gayri 
kabili tarif bir cazibe ve se,·imlilik
ten müteşekkildir .. ,, 

Yunanistanla sıkı bir dostluk ve 
ittifakla bağlıyız. Bulgaristanla n" 
ramızda en ufak bir siyasi ihtilaf 
yoktur. İki millet bir kaç ay evvel 
miitek:ıbil bir :ı.nl~--nıa ile hu<ludla
rındaki nskeri g ri çekmişler, böy
lelikle bu mınt..ı.klan biisbütün bır 
sulh ve emniyet sahası haline sok
muşlardır. Soı•yet Ru;:;ya ile yirmi 
senedcnberi devam· eden dostlu ":u -

lllhkamlan Kaysere karşı pek hür - lr1I (g.J U lb!J U '6' lb/J -Q \S' U 
ı:n:tkaraııe muamele etmektedirler. il l•'rarun7. Re.•mıi Tebliği l brai e~ııhıt . .,iıü yarmak reşebbüslcri 
lnigiUz l'aşl.,tlerl Tevldf Et1iltliler Paris~ 2:1 (A.A.) - Ak,a.m tebli- dün ~kr .. r1anmış, fakat dü!)m.ana 

Londra, 23 (A.A.) - lngllb: f~- gi: Şimal mınt.akru..ınm muht.rlif 1 büyük ı:ı,iiat \'t>rdlren Alman or -
flıst partisinin şefi Sir Oswald Mos· noktalan.nda, bir rok nmharebclt-r duso \~ kua kuvvetleri ~dald 

Muharri!', Atatürkün ölümünü 
nıilteakib !smct lnönünün ne şekil
de P..eisicumhurluğa geldiğini anlat
tllitan sonra yazıaına şöyle devam 
etmektedir: 

leyin ve 7 arkadaşının tevkif edildi-- olmu~iur. İleri kollıırmıız Amienin 1 1::- birliği iJ<. u.kiıu bıralnlmıştır. 
ği resmen bildirilmektedir. \'aroşlanna kadar gelnıişlerdir. Se • Artob'nh1 garbında gediğin a-

lta.ıynn Gazeteleri Ve İngiliz danın l'.enulıunda ~m.anın ~tli <·ılnıı_, oJdu;.';u mahalden kalka.o Al-
Tedbirlcri bir to~u hn.zırhğım mut.eakib yap- mı:ı.nı kitaları, Valenciennes - Ca.Lıis 

'Roma, 33 (A.A.) - İngiliz mat- tı~ı taa.rru7. akim k:ılmntır. i-.tibmetiu~ do~l'n ilerlemektedir. 
~tı.atı tarafından almnn yeni tedbir· "ı.oııgwyou ile l\'losell~ arasmda 1 Sonmıe'dcn )leuse't> kadar bütün 
beri ıne,·zuu b~hs~eıı lt~l~an ~at -. foprtl o.te~i t.e.at.i edilnıi5tir. • repht" imtiıLıdınca, dii~ıuan muknv&-
Uatı bu tedbırlcrın İngılız hUku - Bombardmıan tayynrelcrimıs ge- met ~ii ... temıt>kt.-dir. 

~etinin vaziyeti büyük bir enerjl ce ve ı;liodiiz bii~-ük bir faaliyet gö~ Lil"~c htibkii.mlar:uıd.a., ikin<'i nıo· 
~ e karşılamaya azmetmi.) bulundu - tennekt.edir. '?t ıııayH uk:-amı bom - dt>nı ln~ut1 fo~kil edt>n Battice ka-
gunu gösterdiğini knyJeyl<>mekte- bardmıan \'e avcı tuy;raroforimls mu ı lesi, 20 suha, \c 600 erden mü:rt>'k -
~r: Gazeteler hük{ımet İngiltere ta- barl"beı <·ephemi:t.t' pik~ suretiyle kl"l> anüdafile-rlile Alman kıta.J.a.nna 
~ın,le misli gö"!lme~~ .. salahiyc~- t.~.ru·ı:ıız etmeye uğ·ra.~·ın ~er biri tc.-slim olmuı;.tur. Namul"mı oonu -
h r Vt-ren bu tedbırlerm .;-;ura.tlc ıttı- yırnu kadar tayyareden mıirekkeb bunda.ki C't-phede düşman hala 

az ve tatbik edildiğini tt:barUz et- diişmanın dört bomlıa:rdunaa gnı- müteaddit k1\l.-lf'ri elinde tutmakta.-
1l'?neke<lil'ler. pmm rücat ... , ınl·cl>ttr t'tm.iştir. Va . dır • 
Popotıo di Roma gnzee,,i, kırk 1 lru bulan nmlınrebe -ı.--sna.~mda en n- A\wıuı ıu.,·a &.m·etteriııin hücwn-

~ daki~e ıçinde ~em~~~tık. is - ~~. ~ki.~ dil53na11 tayyaresi dö· fan, fı~r tıeydeu t-nte dilşman ~ 
den bılkuvve dıktatorluk sıste - ... unılnıuştiir. rileırimll'ld :mlina.kalita, rücat halln-

~l'l(' gelmiş olduğunu yazmnktathr. m.itiin fa.)~.~arderimiı; üslerioe. deki kollar.. IY'e Yla.ndres'llCrde ve A.r-
lugiliz Başvekı1.inin Sü7Jni avd~t ctmi.-,tir. fois"da.ki n.ske:r te-lıas51itlerlne tev· 

d Londra, 23 (A.A.) - Rfüter il - lNGtı.tz ın::!"~Jt TEBLlGl elli olunıuu:':'hu·. 
ll'iyor; l,ondrıa. '?.... (.' •. '.) - u-~-' 11.:f ·-~ ... :11 

1 
., ı -' -=--u.ı 1.1 ıuı:- ..._ü.ut>ri öniiode faali) e-tfo 

:a. Churchill, Avam kamara .. sında tt:bliğ: hahına.n ordu lieşjf tayyarelerinin 
~skeri l'aziyet hakkında beyanatta 1 .ı\lınımlar. E'>('o Aut ıne~ bar.-kitl t.>tiee..,inde, takriben 20 
Uluıunuş ve demiştir ki: j muva.ffaluJ ctsizlikle neticelearn bin toull.Uo lllM'mu Jıaeminde bulu -
. - Alman z1rhlı km:vetleı i, Bc-1 • hUcumlı.u yapm~l&rılır. 'ohm Au- rum 3 nakliye gemi-ti ile bir ~ 

Çtka nıüttefik kuvvetlerinin nrka • de-o:.ırde clval'mll:ı ,:w•hr; zo.rlumş - gtmisi batmlnu~hr. 
~na girmişlerdir. Bu kuvvetler şim- !ardır. Bir t'l):rpitlo muhribi dddi ;ıaSa.-
, :· lllüttefiklerin münaknlfıtını i~ - An·as ını1t~ ııtd.a şiddetli çar· ra tğratılruı!}, Dlinkerk \'e Douwrs 
ll'ale teşebbüs etmektedir. f"~malar \111.ma gelnıi.,,tlr. Menil&- 1mlelt-ri ~tı om,·:ıffakıyetle bom 
d ~hbeville, &inıdi düşmııu.ın elin - riınizi nıi.\&0..Jr surette iut.ma.ğa mu- bo.rdımuu edllıııi~tir. Alm.aıı bahri-
! t'dır \·e Boulognc civarında ve Bou- ·rnffak o!dnl.. .Arra-> ile JLn.paamse 1 yc~iue ait ~·.rl ruot.orbotla.r, torpll.J.e.. 
~ognede şiddetli bir ça.rpı~ma vukug, ura.-;mda dii::.mau U{'hğı gedikten m"'k Mı.retiyfo Dünkerk önünde bir 
~ln1ektedir. Sahildı>ki bu çarpış - zırhlı ~n~url.u- g("~rnıt'ğe muvaffak 1 dü~u. torı>id~l muhribini battnmş-
~nın ııe neı ice vereceğini siiylemek oJmu~lardır. nu :.1ırhlı un.-.UJ"lu wm 1 larJır. 
b~ın ''akit henüz erkendir. Fakat, ch'tı.r mmlakaya \arn.ıı~rdır. Bu 1 lbva kcl\'vetlerinin faaliyeti., ha-
.unun vahim malıiyelte ne· mUfrezf'lcre ka~ı ha) ati noktalan 

1 

va şenüti •lofa.yı.qylc iki t.:ı.ra.ftan da 
'ticeıer doğurabi1eceği aşikftrdır. müdafaası i~·lu te<lhirJt>r ıı.Jmmıfbr. mahdut oll:ro.k cen:,vau etmiştir. 
.. !_i.a.len b,ıBkuınandanlığı denıhde j :Fııs.w,..'\nm ~imali ~1inde, şid- D~nan v ~·yare ka)beylemi~ . 
~·uı o1aıı general Weygnnd, kom - ddU hava faali) eti olmu~tur. Bü- tir. :; Alma.o· b) yare:-.l kayıptır. 

11o.~; cephelerini yeniden tesis etmek )'ük mıktarda Alman oombanbınım NIU"Vik civllruu:Lı bir muharebe 
~SUdilc bütiin mütt~fik oriiula.rı - ve k~f byya.releri. h~\a da.fi ha.- knıva:Wniııe fo.m oonı.00 isabeti :\·a-
• ııı. giriştiği harekatı l<lrıre evlemek- ta.ryalan Ye hafif otomatik s-1ihlar ki olnıu]tal'. iRwubn l)'..ı.,.ıına 800 to-
1.&"lir. • tara"·-·1 -- du··~ur" ülnı' iistt'ı.r. 

Alnu.nlarw İtirafları 
k Berfin, 23 lA.A.J - D. N. B. AB
, 

1
'tl \'aziyet hakkındaki lcomanter -

l!ttne şöyle demektedir: 
ıı. ~,.azi;:.-etin badz nı.sfı. <lüşma -
~1 nilla elinde bu1uuan ha.rekat 
~a~n..,ıuın gittikçe dara.imasıdır. Fa-
1.l. her ne olursa olsun, sıkıştmlan 
0~~un, yalnız a<leuce çok kuvvetli 
qDn.ıakia kalmamakta fal,at, ayni 
\ıuı 'nı..ırıda çok da iyi techiz edilm~ 
Ci. Uıınıaktadır. Bundan çıkan mana 
U.şnıanın inhilal halinde olmadıgı" 
~ b' 

l.ı.liJ ınnetice Alman kıt.alarmın ö -
1de gür. işler bulunduğudur. 

lugitiz Ta.,ryart"l<'riniu 
l\loraffakıyetleri 

Lındra, ~3 (A.A.) - İngiliz t.ay
~l'eleri gece gündüz bütün cephe -
<li f e faaliyetlerine de\·am etmekte
l~. er. Dün on bir llurricı:ı.ns ile 24 

ltılcmı arasında vukubulan bir 
ııı~n~ma esnasında şiddetli bir 
1J14ı .. ~e~~le~. sonra dö:t. Yunkers 
~~.:U-~~ı.ştur. Üç tnnesının de dU. -

ti.ldugu zanedilm.ekted.ir. 

l!A~~ka bir hava devriyesi bi; kaç 
~nkle karşı açtığı mücadele es -
~lldJ.ı bunlardan altı tanesini dil
lcba, ıuş ve yedincisini yere inmeye 
~ r etnıiş ,.e mitralyöz ateşi altı· 

atnııştır. 

~inkel 111 maı klllı üç bom bar • 
~ tayyaresi Blenlıeim tayyare -
tahı d~ nıürekkeb bir avcı filosu 
~fı~ Fransanın şimalinde dil· 
~ hnilştür, Dördüncü bir bombal'
fıtttı ~ tayyaresini de menni isabet 

l!lıtj ı·. 

\' t\lcıJl~rktaki Ameri.katıiıv 
Gidiyorlar 

~~~ıııa. 23 (Hu;wn) -- Amf:ol'i.Y.a 
liltl uırı.~ti Yugoslavya, Yunanistan, 
~S' ~D.r-ı tan. Romanya, Tijrkiye, Su· 
tııı <ı "e 'Mısırdaki tebaalarına iht.il&

'b1.tralara sirayet etmeden evvel 
~il:J \>atana dönmelerine seflU'\)tleri 

ıt~yle tebliğ etmiştir. 

Uli.lL.W ~ .....,. n.Wtohık bir aıakliyc gemisi batmJ-
AL.1\IAN RE.'il\Iİ TEBL1Gt nu.::-. bir cliğ~rl de ciddi surette lıa-

&rlin, 23 (.\ •. A.) - Alma.a baş· sara uğr-.dılo.u~tır. Bir ~ möbim -
lruma.nda.nlığımn tebliği: mat deıporlartıMb yangın çıka.nlmı~-

Ji1andres.de Escaut iizıerindea ya- tır. Dü"'nı.tınw t.a.k\~\e kollan <b.ğl· 
pılaıı Atman t.aa.rnaz~ şiddetli diir t.ıhıuş ve bataryn.tara le nbtnnla.ra 
man mukavemeti ile ~ıla.şbğa lçbı muvııffaluyetll hücumlar yapıloıı.5 -
yava.., yuva~ ilerle.ıru.'ld;t'di.r. tır. 

Valencie~~ civarJ.D(la, ('arpl§ - G~'.u g~~ uü~ıınn gayri askrei 
m-a.lür \'Ukua gelnıektedir. hedeflere kar~ hücıınılanııa de''alll 

Valenciennesin oonubu ~ etmiştir. Hollanda 'e Nyınegııe ve 
Fmn1>1z kn\·vetlerinin lltjca e~ ol- Wa:ı.hvaveıı İngiliz fuyya.relerinin 
dnkla.n l\lorma.t ornıanlan tanhılen- hücunnlıaa uğm.unştır. Bir ~k sivi 
nıiştir. Jıücunnu.ta nğr.ınu~tır. Bir çok bhril 
Düı;nmn urhh kıtala.nnııt Cam· ölü u.rJır. 

Harbin içinden sahneler : 

Son Alman taarruzu Almanyada 
nasıl karsılcindı • 

ı .l.ıı s.n tdaıTuzuuun b;.ı.l..ıdı~ı gOn Al
m .. ny~da bulunnn bitaraf blr d!plomatın 
Parls - Soir gazetesinde, neşrettiği irıtt
balarınm nihayeti şöyledır: 

~hin iı.ze. inde Nienrvied'de ıa..ın;.. 

Sulh zamanında (30) bin nilfuslıı olan 
bu ~ehir demir e:ıdüstrisi!e i~igal edi
yordu. Bugün, her tarafındo, bütttu ev
lerde asker ve subay görlilmektedir. 

Orada iken Arhnem ile l\Iaestricht'e 
doğru beş kolun gittiı:ıni gördum. Gu
neşiıı nadir ziyası altında parıldıyan bu 
zııotorlü beş lrnlun iç.indeki tanklar. d1lir 
beklıyordu. 

Bir generııl bu nıolörlü kütleyi ve tank 
lann içindeki subay H askerlere hltab 
ederek: "Yenmek lazımdır!" dedi ... 

Bu mükemmel fırkalardan birincisi 
mahvedildi, ikinci, üçüncü, dördüm:ilıi"' 

de mah\•edilcli. Yalnız beşinci kol. ce9ed
leri çlğni7erek ilerliyebildi. Ve onu. d.ii
n~t~ dağılmış, ekailmiş bir halde gCir
dünı. 

Bu ,yürlerce misalden bir tanesidir. 
Dahili propagandasına o kadar faydalı o
lau bu yılduı.m-. arl ilerleyljlel"i tahakkuk 

ettirmek için Alman yüksel: kumandası 
hısım ve malzeme bakınundan muazzam 
~zy-ı.at venneğe mecbur olnı~tur. 

Bütün bu fırka~ra verfle:ı tek bir e
mlr vardı. Her: ne pahasına olursa olsun 
geçmek. Oö&lerimin önünden ilerl;ye Ci
den kollar g~lerd.ir. 
N~w~'döki ikamelliııı SIU'••crta+:J. ~ -

mru• ~ubay \c ao;, · ~erllc mıiteadd d de
f ... lar tem... et ı e:.: lrnko..ınını buldum. On
larnı l.eyı:c~mı hi~ bfr hudud tanL"'nayor. 
t,,te bir .n sal: 

Cebhcd 'ı ı; •li K • ı, birdenbire durslı
yan ve dum:ınlar çık1;1.ran tanklar, nteş 
içir.de tepe ıldak ob."\ motosıkletler 
görcfürn. 

l\Ii.ıttefıl: t..ıyyareleı uı milnılyöz se3leri 
nltmd•· a .. ı~edel'in <.lanna dağınık o1dul:
l~rm ... fiJhld oldwn. ~ıi.:ııdi~ ınti'ba ta- r 
rtf ClL.leıncz. Basit cumlelerın ifade ede
miyccet!' k .. uar çok ku\-Vetli bir intibr.!.. 
Bu mıım:~r .. lar hiç bk tefsire muhtaç de
ğıldll'. 

Eıl3haı c ~ııi İcwiçı·ey~· getiren trende 
bk tayr.ıl":· ı;ub:ıyı bana bırkaç gün evve1 
istilfiya u,l;ı ıyan Holanda 'c Belçika ta
arruzundan balısetti: 

<Altı ::ıyclanberi bu taarruzu hazırlayo
ruz. Zira lı ... 1ıhazı.r ilıtilii.fını.n sureti hal
linin ancak tecrübe doğ,·u alınabileceği 
zittinler<? yerl1::. tlrilınelidir. 

Altı aydanberi bütün iradem.izi. bu ga
yeye do~nı toplayoruz ve şimdi s~at 

çald ıgı i~·in ilerlJyeceğiı:, Norveç.in esaslı 
bır uıı.sur oldu~unu s:ınrnak delilikti. 
No."Ve:. nr.z .. rm ızd.. ancak tilli derece 
i>ir elıe:nm.ıyet il;;tı,:ıu ediyordu.> 

Ve trell t;v,çre lıududuna yaklıı 5tığl 
sırada, elini ;.:ıidn lsviı;r'?]'e doı?nı kalctı
ı~rıık ılave ettı: 

ı- Bur&da g".!lrbdedlr kt mağlO.b eti~ 
t'c'!ı;iz! BwW ll:l ;,l.,ittitı. Alau;.ı:Uaı- tllllÜlıliJr• 
le.r! ... • 

Onun sayesinde, bugüıı '·Ebedi 
Şef,, tesmiye edilen "Türklerin ba
bıı,. sınııı siya.::ıeti inkıtaa uğrama
nııştır. Hatta. yakınlarda Ankara· 
da imzalalllllL" olan lngiliı .. Fransız
Tiirk ittifak Ye dostluk paktı ile bu 
1'>iyaset, kmrvet ve sadn katle daha. 
Beriye gtitürülmüştilı·. 

Türk de\'let adamıııın U~iincii 
siyasi zaferi. Yon Papenin faal Nazi 
faaliyetine \'e bütün iktı~adi tazyik
lere r.ığnıen dürüst bir ı;:.ırette müt
tefiklerin yanında yer nlmasıdn·. 

Onu i~te Ankara<la :Millet Mecli
sinden çıko.rkeu ilk defo bu şekilde 
gördüm. 

Tanıa.nıiyle tı:ikeı lere malı~us bir 
diklik~ duran ince ve ıı:.uin bir vü-

İtalyanın Müttefiklerle 1 

anlaşma şartlan ! 
(Ba~ tarııfı l ~cide) 

liu şu 3.'ltırlan yazıyor: 
'Son dakikaya kadnı· İtalyan . 

~\.lınan iesanüdünden şüphe edilmiş 

Ye her ne ha basına olurı:.a olşun bu 
tesanüdün gizleıunesi iHtenilroiştir. 

Bu suretle Roma \"e Beı·lin a?"5.Sınd:ı ı· 
bir menfaat ilıtiliifma inaudırmak 

istennıL5 ve bu ayrılığ1n İtalyayı de· ı 
mokrıısilcrle birle~tireceği bildiri! -
mişti1. Bu ı.ayaller hakikaten 'gü -
lünctür. Ve İtalvarun haftY.a~ı fena / 
olduğunu zannetmek yanlış olur .. , 

Yan resmi gazete yazımuın şu su
retle bitiriyor: 

''Türkiye İsmet lnönüne reyını 
başlıca iki şey için veriyordu. E\·ve
lU. onun, Ata.türkün fikrinin ha
kilci mahiyetini taşıdığını biliyor, Ye 

onun şahsında ha.kiki Türkün tim
salini görüyordu. 

Reisicumhur, Malatyada (lSSOJ e 
doğ·m doğdu. Çocukluğu mütevazi 
aile ocağında, sonra Sivasta Ma
vi Cam.ün gölg·esi altında geçti. Ye 
İsmet İnönünün okuduğu lisede, 
bilahara Must:ı.fa Kemal, nıuhtelif 

kıyafetler altında bütün murahhas
ların hafi olarak geldiği me9hur kon 
greyi toplamıştı. Orada yalnız kon-
gre salonunu değil, fakat, bundan 
sonra tarihi bir kıymeti haiz bulu -
nan, talebe İsmet 1nönünün oturdu-
ğu küçük sııayı da gördünı. 

Sivastan İsmet tahsilini itmam 
için 1stanbub gönderildi ve onıda. 
Atatürk ile beraber askeri m~ktebin 
ayni sıralarmcla okudu. 

Siyaset, ınetoclik Ye disiplinli genç 
subayı alakadar etmiyordu. O. ilk 
Türk ihtilalini ha?.ırlıyan \"C Mus
tafa Kemalin i~tirak ettiği İttihad 
ve Terakki komitesine daima yaban
cı kaldı. 

Buiıdan soıu·a te:ıkub Nen nıüca· 
dele ve muvaffakıyet ı;enelerini he
pimiz biliyoruz; fakat Lozan hakkm 
da ~ayam dikk::ı.t ve bllinmiyeıı bir 
hikayeyi Ankarada., Fransız - Türk 
müzakereleri vukubulduğu sırada, 

kendi~iyle birlikte bulunduğum ge
neral Weygand'm bir erkamharbi
ye subayından öğı-endim. 

b 

muz Rus - Türk münac:ebatını dra-
ma en iyi bir sekilı.le ıdame cttirmfrr. 
tir. 1ugiltere~ \'e Fransa i!e imz·~. 
ladığınıız ittifak da bu do:;tluğn :ıs
la münafi değil<lir. Bu ittifakın 
hiç bir şekilde bizi Rusya aleyhindt:} 
bir harbe :"lürüklcvcmi\;eceı-:i~i hır . . "' 
protokolla aynca tc.sbit ettiğinıız 
gibi, o zamandanberl geçen z.lmr.n 
zarfında ittihaz ettiğ"inıiz lıatt• ha· 
reket de. bu ııiyetiini.:de samimi ol· 
duğumu?.U en mütereddit tllmağlam 
bile sokacak bir ~ekilrle isbat etmi."· 
tir. lrnnla ve Traki.1 mü.nasebııtJ • 
mız kelimenin tam nıfmasivle kar
deşu.nedir. Surjycye gclin~e, Fruu
sa ile olan ittifakımız. bu lıusust:ı. 
söz söylemeğP dahi mahal bırakma.
maktadır. Binaenale\'iı Türkivc.ııin 
hiç bir komşusu. TÜ.rki;\·enin ·t:.ı".i~ 
ettiği sıilh siya~etinin ha isli~inclt"i• 
şüphe edemez. 

Bir <lt> bu sualin aksini düşüııclinı, 
Acaba Türkiyeye bir tecavüz lınkiia 
dahilinde midi!'? 

Buna da çekinmeden lırıyır Je
yebiliriz. Bu cevabı \'Cl'elJilmemizin 
en büyük saiki Tiirk ordu~mnnn bu
gün \'asıl olmuş olduğu yüksek de
recedir. Bıı km'\'Ct her ~iin, her d·l
kika, heı· saniye artmakta, Türk 
hududlan kelimenin tr;m mannsiyiı• 
aşılmaz bir nrnhiyN nlmaktadu· 
Türk ordusunun tezalı ür ed~n bu 
mehabeti giin g·cçtikçc maddi \'I} 

mane\•i km:vetll.'rirı yükselmesi, o. 
na kar~ı tec:ı.,·üz niyetini güden lıer 
müstevli emeli iskat etmtğe Ye dur
durmağa muktedirdir. 

"Çelik paktm ilk yıl döu1: ~ii ita!· 
yan milleti t;ı,rafmdan Almnnyaya j 
temenniler gönderilerek ve ~ülm~r 
için olan hayranhğmı bildirerek 
te~'i<l edilmckte,iir .. , 

Bir llı ır Gazek-sinin l\Iiıta.lea.sı 
Kahlı>e. ~3 (A.A.) - Romadan 

El Elu am gazetesine bildirildiğine 
göre lt:.ı.lya.n matbuatı artık İtalya
nın Avrupa ilıtiliiına müdahale e
dip etıniyeceği değil, ne znnınn mü
dahale edeceği meselesinin mevzuu ı 
bahsofduğunu yazmakta ,.e bu vadi-

Lozan konferansında k:ır.:;.ı kar
şıya oturan general Weygand ile 
İsmet İnönü uezaketlc ınünaka~a 
ediyorlardı; fakat her ikisi de nıe.m- ı 

leketleriniıı noktai nazarını vat:mi ' 
bir kuvveL Ye enerji ile müdafaa e
diyordu. Birdenbire !nünü sert bir 
lıan~ketle: 

Türk orduS"...ınun bu gün erışm,;.'1 
olduğu <·ok yiik~ck dı>n•cc 'e yenil
mez mahiye i ayni zamanda ona 
lcomşu olan mU!tefiJ~lerini de si "n.· 
net etmektedir. w 

Çünkü bugi:u Türkün n~ıdıği 
söıdc durduğu bütün uünvaca ina
rulmı~ bir haki:<attir. \'e ~tütecav.iz 
kuvvet onun müttefiklerine saldır -
dığı aııua. k::ıı~ısınd:ı Türk c•rdtıtl
rını da b ütiin k u \'\'(' t ' e h mm eti v!e 

de miito.lçalar ı:;erdetmektedirler. ~ 
Roma.da Nüına)i1'l<'r 

Ronıa, 23 (Hu.'iusi) - 1tal;ı.·an ü
niversite genç!eri bugün abluka a
leyhinde ;.eni rıümayişler yapmış . 
lardır. .ı. fümayişl~r. maarif n.n.zırıııın 1 
ünfrer::;ite şehrini ziyareti esnasın- 1 

da olmuştur. Tcılebler maarif mızı
rm.a Duçıeye takdim eöilmek üzere 
verdikleri bir nıes:ıjda Romanın 

gayelerini tahakkuk cttinnck için 
ınuhar<!beye hazıl' oldukluı mı b.:.'.dir
:mektedfr!er. 

lfo21t Cfauo İ':'kodıııda 
P..oma, 23 (Hususü - İtal:·a Ha

riciye Nazırı Kont Ciano ht:ı .ıl.;'.'rin
de A:nıavutluk işlt:'ri mü.st~<:ilı ı reı·· 1 

nini olduğu halde Tin.md·...:1-i .\rna • ı 
vut gençl~ri meJ'keziui 'ı· liseyi zi
yaret etmiştir. Hariciye nazırı Ar
navut geuç kızlar birli~·.ııi de ziya- j 
ı·et etmi.stir. I~ont Cimı'> h:l5.h~.rn 
İskodroya gitmiştir. 

--ıtıı«--

- Hayır.. Bu böyle tle,·am ede
mez, daha ileri gidemem.. dedi. Ve 
Fransız mütehassısını selanılıya.rak, 
masadan ay!'1lmak için ayağ:ı kalk
tı. 

'Muhatabı, Türk diplomatına elini 
uzatarak, a}"Di şekilde: 

- Ben de daha ileri gidem<!m, di
~·e cevab verdi. 

Devlet adamımn y:...nı başında. 

ford olar-ak İsmet lnön ü nasıl bir 
~ahslyettir? 

iyi bir müslüman olan Cuınhurrci
si alkol kullanmaz. On üç sene müd
detle yukarıda yazdığım '·eçhile, 

sandalyesinde oturarak asla tatil 
yapmadı .. 

_\..nkaradaki ikametim esnasında 

mükemmel bir süvari olan !smet 
inönünil başı açık, çitleri ve mania
ları atıyla aşarken gördüm. 

Gene bir çok defalar onun her za-
mai:ıki gezintisini yapa~·ken milli 
kıyafetleriyle, Anadolunu.u uzak 
bir köyünden yeni h iikünıet mer
kezine gelen kadın veya erkek köy
lülerle daima güler yüzle konu)ituğu İngiliz -.Sovyct 

-ticaret 
müzakereleri ı 

na şahid oldum. 
En ziyade tercih ettiği vakit ge

çirme \·a.sıtası şatraııç oyunudur. 
Marmara köşkünde bana birbfrinden 
ayrılmaz iki dost olan iI\:emal ile is
metin bitlp tükenmek bilmiycn par-

Londı ..... ~3 (A.A.) ~ Reuter'in 
öğrendiği.ne göı e İngiliz - ~vyet ti
caret müzakereleri hakkında İngiliz 
notasına So\•yetlerin verdiği cevap 
diın ak~am B. Maiski tarafmC:tan İn
giliz haricye.sin teslim olunmuştur. 
Sovyet cevabı halen tetkik edilmek
tedir. 

---.)-

Yeni )fuamel~ Vergisi 

.\nkar-.ı. ~3 (Hususi ~Iuh<ıbiı·i • 
mi:r,den) - Yann medisde yeni mu
ru:ne!e v~rgisi -~9.nı.rıtt n· ~istaeelen 
konuşulac:l.ktır. Yapı lıl.cak tadillen 
aid pı oje M hazinı.nıin.n e orvd n2ec
ll9den çıkacaktır .. 

ti yaptıkları mnvi mermerden kü-
çük bir m:ısa, şatranç takımı Ye 
iki hasır koltuk gösterdiler. 

1 Cumuhurreisi, lnönüniın. Ü!:; ço
cuğu vardır. En büyük oğlu 18 ya- 1 
şında olup Ankaradaki Gazi lise -
sinde t,'\.hsilini bitiriyor. 
Hnkiki bir \'atandaş, dUriist bir 
dost. ~evimli ve mütevazi bir şef 

ol:ın ismet İnönü, yüz.de yüz bir 
Türk si.raseti takib ederken, Ebe
rı; Şefin TUrkiyesini, Frruıs.ıı: ve 
lngiltereni.n mukadderatına sağlam 
bir suretteı bağ tanmış clnha yük -
~k mukaduemtina sevkeylemekte 
devııl'l1 ~liy.oi'". , . . 

. bulacnğma kanidiı. Bu ordu11°un 
dünyaca takdir cdılen kuv\·eti i~·l 
bugiin her miitearrızı uzun uz:ıdl
ya dü~ündürec:ck bit derecedetlir. BL'. 

itibarla· Tüı·k ord ı~unun günden gii
ne kuvvetlenmesi, harbi yalnız Türk 
hududlanndan tlcğil, Türldycnin 
bütiin komuşlannnı hududlannda.n 
tla. o nisbette uz:ı.klaştırmaktadır. 

Maamafih şurasını da ilfıve edelim 
ki, müte:ı.rrız kuvvette her z::ımarı 
mantık beklemek abes olur. Tnrih
de, ilk defa taarruzu kcndileıi yap
tıkları halde neticC'de mağlub ,.e 
münhezim olun devletlerin ailt1ii o 
kadar yüksektir ki, Türkiycnin bu·· 
günkü kuvvetinin, onu her wca • 
vüzden tıımamiyle masun bırakacağl 
fikrine inanmak asla doğru olama7-
0nun için sa~kın bir politikanın ve 
hazin bir cesa1·etin neticesinde bel -
ki de günün birinde lıududlannuz:ı 
çarpan kuV\·etıere şa.hid olabilirjz 
Böyle bir 'tecavüze uğramak eğ·er 
mukadderse, tarih bu mütenrrız mil
letin hazin üfulünü yazarken bütün 
mesuliyeti bilatere<ldi.id kcndisiM 
yükleyecekti!'. 

Elhasıl, bugünkü kuwetli Ttirkı
ye, dünyanın en mühim \'e en nazik 
bir mevkiinde sulbü idame ettiret1 
en büyük kuvvettir. O, elinden gel· 
diği kadar bu şerefli medeniyet \•a. 
zifesini ifa etmekte devam edeccktk. 

• • 

Bir tayin 
Aııkara, 23 (Hu.su.si) -- Riyo de 

Janeyrod:ı.. ihdas edilip d0ktoı· Al

fons Banderio de Melloııun tayin 

edilmis olduğu fahri kımsolosluğıırı 

fahri baş konsolosluk lıaline konu . 

larak muınaileylıin fahri b::.!'I konsn

los olarak tayini icra ve~illeri lıe -

yetince lrnbııl olurmıu~tm-. 

• 



1 
Rus ordu1aı_ İstanbul kan•larıiıa 

dayanmı lardı l ararganlannı ··Sa -
Stefano,, bugiınkt" ismile Y eşilköyde 
lmtmuşlardı. 

YAZA •: 
~· 

Balıri Ozdeniz 

a k eserler Sivastopol bahriye 
mtizcsinde ve kara kısmına aid bulu
nanlar da Sivastopol kurbunda Ba
laklava ovasında, ve harekatı as
keriyenin cereyan ettiği yerdedir. Ve 

Bursada 19 ma
)'ıa bayramı 

-<>-
Barsa, (Husu.si Muhabirimizden) 

Dün Atatürk t\bidesi önünde toplanan 
binlerce mektebli grnçler halka hitaben 
Vnl! Refik Kornltnn çok heyecanlı bir 
hitabede bulwunuştur. Yağmur ve fırta
naya ~ bu muhteşem tablonun ruh 
lara ve vıcdanlanı. nüfuz eden yüksel; 
mtlnasını mtidrik bulunan bütün gençlik 
kımıldamadan bu hitabeyi vakat• içinde 
dinlemişlerdir. Valimizin söylediği hi -
tabe şudur: 

<- Gençler! 

Vaziyet bazın, feci ve pek acıklıy
dı. Zira Gazi Osman paşanın §aıilı 
n1udafaasiyle meşhur (Pilevne) n.in 
sukutundan ve müdafilerinin esare
tinden sonra Rumeli kıtrunızdaki ba
kiye Türk orduları, bir f;Ok Rumeli 
nıul1acırleriyle bırbkte İstanbuJa gel
mişlerdi. 

k:li:ıııiilılı--id:iıi-=:-..-==-.-·•-d · cidden görillmeğe şayandır 

19 mayıs 1919 gilnil; gençlik ve ı:;por 

bayramı yapılan bu tarihi günü Ebedi 
Şefin mli.nevi hU2.Urunda kutlulamak u
zcre bulunuyoruz. Bundan 21 yıl evvel 
bayat şöyle idi. işte; şimdi Bursa ııema
sım knplıyan kasırı:alar, yıldırımlar, 
havayı bu anda nasıl kOTkuuç gös
teıiyorsa 21 yıl evvel 19 Mayıs .gü -
nü de bundan evvelki günlerde bü
yük Türk ı:nilleUnln hayat ve varbğı
nı işte böylece ölüm kruurgaları, yıldı -
runlar ;:;ağanagı halinde ve hakiki mahi
yetilc tehdid etmekte bulunuyordu. 

Bu pek mühım aı>kcri vak'a BU -
yük Britanya hükumetince kat'iyen 
ho görülmemışti. Hatta gayri tabii 
ve tehlikeli addedılnıişti. 

Çünkü Moskoflar, mütareke ahka
mınc.ı tahdid edılılllş hududu aşmış
lardı. Yeşilköyle Bakırköy arasında 

mevcut ve Mamıaraya akan (Aya.
mama) suyu Türk - Rus karagahları 
beynmde zayıf bir hattı fasıl teşltil 
etmekteydi. 

Bu karşılıklı ordugiıhlar, muvak -
l.:aten kılıçlarını kınlarına koyan iki 
taraf için nazik sayılmakta. ve askeri 
mlilahazala.rla Avrupanın menafiine 
de muğa; ir bulunmaktaydı. 

Daha dün birbirine kurşun atan, 
ibıfü mtikamla çarpışan ve iki taraf
tan bınlerce kardeşlerinin ve sil8.h 
arkadaşlarının ceecdleri kanh (Şıp

ka) Balkan.ının hendeklerinde kal
ını~ ve kemiklerı topraklara kanş
mış iki müthiş Türk - Rus orduları
nın bu kadar yakın olarak karşı ka.r
oıya gelmeleri ve uf ak bir YUk'a.mn 
ve t.ahıikin sondiirülınüş harb ateşi
nin tekrar alevlenmesine bWs olaca
ğı korkusu mevcuttu. 

Su sebebden bUyük bir ihtiyat ve 
dikkatle hareket zaruri bulunmak • 
taydı. Hem o vakit Moskoflarc& bes
lenildiği zannolunan emel ve hedefin 
İstanbul ve Boğa.zlara müteveccih 
o}ma.a.ı diışüncesi .zihinleri kurcala -
maktaydı. İngilizce (The Capture 
of Constantinople) eseri bu mülAba
zayı yazmaktadır. 

İki tarafça çok ~etin cereyan eden 
sulh şartları uzadıkça. uzuyordu. 
Zira Çar hükfunetince taleb edilen 
tazminatı harbiyenın ağırlığı o ta
rihde büyUk harbden çıkan maliye 
hazinesi için gayri kabili Udiye bir 
para idi. 

Ruslar, harb tazminatından Tür
kiye topraklanndaki ordularımn ia
IC :masraflarım, eslihanm teodiden 
7erine konulmasını ve yeni harb mü· 
himmatının siparişi ve tümeııdifer 
bıalzemesi ilB.h olarak ceman (1410 
milyon Ruble) istiyorlardı. Mümkün 
olrunaaığı takdirde Rumeli ve .A.nsr 
dolu hutlutla.rtmızda mühim tavizat.ı 
arzıye ta.leh ediliyordu. 

Nihayet bugünkü Roman.yadaki 
eski Tolça sancağımızı yani Kilya, 
Solina, Mahmudiye, lshakçe, Tolçe, 
Maçin, Babadağ, Hiraov, Köstence, 
Mecidiye, Delta u.daları ve Yılan.a
dası gibi yerlerimizi o vakit k8.m.ilcn 
Ruslara terk ve bir kısım eşhaaı hu
susiye zarar ve ziyanlarını nakden 
6deıneği düyunu umumiyenme ithal 
ve kabul etmek suretleriyle anlaşın. 
ya Vil.rılmış ve Rusların işgalleri al
bhdalti {Balkan) ların tahliyesi eea.-
~ 

Etrafı kolaçan ediyordu. Yalnız, 
bütün bu fa.aliyet semeresiz kalmış 
gibi görünmüyordu. 

Nihayet bir sabah Altay babası
Dın •.dasına gclerek, ona, genç &da
mı ı::anki beyninden vurulmuıa dön
düren bir haber verili. 

Veysi, <.>d.asınd , .m.nden getirdiği 
kansının o .gillıE'l i bIF&nda ı 
et.ur.muştu. 

Alt.a.y da, ellf:nlıi cebine rifnı.ıfi, 
ba< aklarını ·~~. kıymetıi ~e· 
ıi içerisinde kendilerine tebessüm 
eder gibi duron annesiDin. nBDline 
baluyordu. Altay tatlı seaile birden
bire: 

- o, 'bUnda:ıi liaha gtiır.e1, m,e 
llÖyli.ID.di. 

Ç6cuğu.nun en Ufak bir Wwdlmn
chuı mana ~ka.nwıP çaiqıa.n :v.,m 
1K>rdu: 

-~~--! 
- Hayır .. ötekisi". 
-Naınl~l. 

- Sahircllii!. 

• 

aı Ayastafanos muahedestnce ter 
karrtır ve parafe edilm.iŞti. 
Acı ınağlfibiyeti takib eden bu a

cı karar, yukarıda saydığımız veçhi
re Ru.melideki bir kısım hakimiyeti
m1.zdcn fe:-ağatimizl ve bir çok sahil 
ve iç şehirlerimizin ziyalarını m.ucib 
olmuştu. Ve Tuna lb!erindeki Demir 
kapıdan Tun.anın mansabına kadar 
mevcut miistahkcm mevkiler ve ka
leler kft.milen yıktırılacak ve yenileri 
de in cdilmiycc~kti. 

'Üç aydan fazla sliren mUtarekeyi 
mtiteal b (Ayastufanos mukadde
m.atı sulhiyesi) 19 şubat (3 mart) 
1878 de Ayastafanosta. Rus ordu
ları başkumandanı Grandük Nikola
nın umumi karargah ittihaz eylediği 
Barutçubaşının konağında imza edil
mişti. Ahiren mezkur konak arsasın
da "Salıibiııln Sesi,, gramofon plak
ları fabrikası inşa edilmiştir. 

Dilvcli muazzama tarafından akt
edilen Bertin kongr~sinln reisi Prens 
Bisma.rk ve düveli saire mümessil -
leti bulunan hariciye nazırları ve 
sefirler canibinden Ayastafanos a.s
keıi itil5.fnamesinin tedkiki sırasın
da Rus ordularının İstanbul üzerine 
yürüyüşleri İngiliz donanma.'imın 
Türk.iye lehine askeri mlidahalesile 
İstanbul sularına. vürudunu mütea -
lrib vaki olduğu ileri sürülmüş ise 
de koiigrece mevaddı müstaceleden 
ola:rak tezkir edilen bu mesele, Rus 
ordularının bir an evvel geriye çe. 
kilıneleri ve Balkanların işgali u
keriden kurtanlınası kararının tas
Vibiyle neticelenmişti. 

Her ne kadar üç aydanberi kar§I 
karşıya duran Türk - Rus orduları a
ralannda bir hadise zühur etmemek
le beraber Rusların hattı fasıldan 
daha çok geriye çektirilmesi pek ma
kul tedabiıi askeriye cümlesinden 
bulunacağı esası kongrece de kabul 
edilin~. 

Müttehiz bu karar, 13 tem.muz 
1878 de Berlin muahedesine Türkiye 
ile beraber imzalarım vazeden İn· 
gil1z. Fransız, Rusya, Almanya, A
YUSturya - MacaristaD, İtalya dev
letlerince müttefikan tasdik kılma
:rak mevkii icraya konulmuştur. 
lngilizlerle, FraDSlZların ve bir kısım 
ttatyanl.ann bilfiil askeri müda.halo
Je:ri da.ha evvelce 1855 deki Kının 
muharebesinde vaki olınU§tu. 

Bu harbde uzun süren muhasara 
esmsında Sivastopol §ehı;inin zaptın.. 
da İngiliz ve Fransız orduları Türk
lerle ayni safta harbetmişlerdi Ha- ı 
len Rus Kırını yarımadasının başlıca 
aehlrleri : Sebastopal, Simf erp<>l, Eu
pataria ve Balaklavadır. 

Bu son §ehirde elyevm Türk - İngi
liz • Fransız ve Rus ordulan mull&
rebe safhatmı tamarniyle canlandı ~ 
raıı ve o 7Jlmana aid eslih& ve siper
ler levazimiyle, sepet tabyelerin ve 
askeri kıyafetlerin temsili pa.no~
lannı havi ha.tıra.lardan denize müte--

Genç adam yerinden cçradı. 

- Ne diyorawı Altay?.. Ceolı 
&DDeD. ıni ! .. 

- Evet ... 
Bu müsbet cevab ttzerine ~ 

'Yeysi tekrar sordu: 
- J>eki bunu nereden biliyoııruı:ı ? 

Orıtı :ne tarafta :ördün?. 
-tşte~!. 

- öyle e.mm•, OIMlll mm. atı.~ 
lat .. 

- Daha ileride... l 
Bu BÖ&ler o kada.r bt't idi iti, l 

~ b&bQ, aJdn durmak 1çUı ken
disini güç Kapt'A.~ti. FUla aceıe ve
ya ıdnitlllik yttıU.nden, çocuğunun 
bu kl8a. cilmlelerintn ~mbaını ku· 
rutmarruı:k lbundı. Bu scbobdaı ee.
lllııi mümkUn mort,(!be yuımı§e.t& oı 
rak: 

- Anneni ne vakit gtinl8nf • ...... 
- İ)eMhı8«a ... 
- Deminden '·· B&ı oıemu~ .. 

Bu askeri ittifaklardan mütehas
sıl kadirşinaslığımız icabı olarak her 
sene yevmü mahsusunda Kırım mu
harebesine iştirak etmiş ve maktul 
düşmüş İngiliz, Fransız ve İtalyan 
askerlerinin istirahati ruhları için 
Feriköy mezarlığında merasimi ihti
ramiyei askeriye yapılmaktadır. 

= 
Belçikadan ~ kaçan 
·muhacirler arasında 

«Bir tren, daha birçok trenlerden son
ra gara girdi. Hayvan nı:ıkline mahsus 
vagonları kapalı. İçeriden hiçbjr ziya sıı
nıayor. Fakat duvarlara vuruluyor. Bir 
kapı açılıyor. Elli kadar insanın tenef
füsünden bozulan bir havo yUzUmtize çar
pıyor. Rıhtım tizortne k:il'lenml11 saTilan
lar dilşüyor. Bu karanlık içeriııind~ lnııan 
vilcudları haı·cl<t.'!t ediyor ve sesler 7tlk
acliyor: • 

~üşüyoruz. 'üzenmize yagmur tarıelerl 
düşüyor. ÇOC'Uk slltünü jçmedi '"> 

Sonra kulakları tırmalıy:ın bir ses yük
aeliyor. Bir karlın bana anlatıyoı: 

«Şuraclaki çocuk haatn, .ancılar içe.ıis.in
de kıvranıyor. Anne J!1amanlı. Fnıns.ızca 
.k.onuşam ıyor .> 

Vali de yaklaşıyor. H:ıııtnbakıru kadın
lar çagrılıyor. Çocuk ve aJl~i çıkarılıyor. 
Anne yarı mefluç bir buyfık baba ile tren 
den imyor. Bunlar da misaifr edilecek. 
Diğerleıi yollarma devam edecekler, 

Diğerleri? 

Bir ihtiyar, mlıtemadiyen. •Evime dön
mek istiyorum> diye söyleniyor. Bq ço
cuğu etnıfım sarmış dul'an kadın, bir al
bncısını doğurmak üzere. Sancılıırln kıv
ranıyor. Bir ba~ kadın w k.ıyafetı1e 

çocuğunu bağrım\ ~ bir kenarda du
ruyor. Nihayet ~daha birçokları ... 

Bir şefkatli kadının terlib ettitl .sat 
dam~ azalan, genç mlar vagondan 
vagona gidiyotblr. Bunl~hl birlikte blr 
az inşirah ve ~li1<t1n da geliyor. Temizle
nen küçükler ııes Ç'lkarmıyorlar, Daha bil· 
yükleri, erkekler rıhtıma 1nerek, kuhve, 
süt, su içiyol'. Sooro ağıilar açılı:nağa boo· 
hyor: 

ioittiğim bikAyeleı o kadar mudhlş kil 
Zira bu satırları 71lZ8J'Un ben de tren
cleyim. :Refakat ettiglm ka:filf."7j sinesine 
alaı:nk &ehrin cenubundakl ova kasaba
sına bunlarla beraber ı;idi;vmımı. Bunlar 
:Belçıkachı Liege, 'IUnUl' M Louvoln'der.ı 
ge1iyorlaı·. 

Her tanı:fta.c bfına, mltra1y& a~ nı
tmda laıçbk, di,.orlaı. Poloııyada ııeçen 

feyleri an1atu.larken milbQUlğa ecliyorlar 
sanıyorduk. Fakat bu daha beter. Yanın
da kocasile Dıi kw lıuhman madam Joo
ldn Ollkro, bıımen rtre kadar iaes'ek w 
bir lraruıihııuı üzeıiDe ejilerek, biaiklet 
özerinde bulwıanlan, 7ayı:ı ilden adam
Jllrı, otokarıarı, tumlıeri ve bilhaııea ço
cakları naaı1 mJtraı;,öz ateztne tottr:ıltla

anı anlat17W· Faris - 8W'm Brlibel mu-
.habirlnin drabumdrm oı. Bo«er 8al8 
pı adama Mk.um, ~. DQn deli gibi 
Qbnuııtu. G6zlerinin ônüDdıe cıilblları öldU
rilldt1. Bu mddhie bir ,e,, fnlm1 ii.bn&dl
ımz "'81".> 

Tren ballı. ,. ürüyor... B.lı· bdm ..ı.ı -
70r: «N orrnımdiy.c1a mryıs?> 

- Hay.ır, :fnltat emtn yerckwilı& 
- F,ııWı blr yerde ~ 
Bu &elimıeler, yQl'CUft)uiun ta.kallüa ft.. 

tirdiğl bu çehreye ~ ~ "Yer.iyar. 
Dudaklarda hufif bir 1d:>essüm bell.r.lyar. 

Fakat ~. üç buf:Uk ıthıMik lm ~ 
luktan .sonra Wv-a1ı1wf· e&·a.a aaldn ldlf 

M 1ıt.iliselli "' 

!!1 yıl evvel bu yıldırımların, boral~ın 
taşıdığı ölüm kasırgaları üstünde Türk 
dünyasının üzerine blr gUneş doğmuştu. 
O güneş, .Mustafa Kemal adlı bir Türk 
k.nhramaoı idi. 

tı7te o gü11 milli balfıs, xn.illi hitiklfıl ve 
milli inkılfıbın sağfam bir surette t.erne
linin atıldığı bir gündü. 

1919 Samsunurıdnn 1940 Samsunıma 
kadar geçen in.kılab Tiırkiyesi en büyÜk 
eseri olan siz gen~erle iftihar ediyor. 
Bunım canlı ve kuvvetli delili o bUyük 
cıerin ve büyük hailenin en muhteı;;em 
tablosu, sevgili yavrular, gençler, sizler 
bulunuyorsunuz. BüyUk Ata dünyası krı
rorar:ı Türk filemin1 nydmlatarak bugün 
herke:oıin saydığı, seı.:dıı~i, sözüne inaııı

lır, kuwetine dayamlır, dostluğuna bfoJ 
bağlanu·, sağlam bir milletin karşısında 

heyranlıklarını saklamıyorlar. 

Bu kadar kuvvetli bir vatanı bi.ıyük A
tanın çok sevdiği milletin çok inandı -
iı tnönü, en sağlam esaslar üzerin& 
ele alınııı yürütüyor. Bugun milletin ı;ev
slli şefi olan tnönüni.in m lbüyük dil >iln
oele.rinden bJri de siz gençlerin sa~am 
olarak yetişmesidir. Kuvvetim.iz siz aenç-

. ler buhmuyorsunuz. Onun müşfik blr 
baba gibi, Mkild bir millet babası ola
rall: m gençleı·den istediği ,ey ahlfikh, 
:ıaznom, dürilst, çahşkr.ıı, disiplinli ve 
'behemehal vatansever olmanudır. Bu 
evaaf ile mücehhez olarak yetiıı-tiğinizi gö" 
nm büyüklerimiz sizin parlak yarmınız.. 
darı emin olarak gurur duyuyor. 
~ emanet edilen bu güzel cenn~t 

JU1'du imar edecek, ileri götürecolc ve 
bel' tOrtn tehlikler kaıvımtda styanet e
clecıek iliz olacaks.nız; çünkü: Büyük A
ta, gen~e bunu söyledi, böyle dedi. Çün 
kil; Bl.iyOJc Şef 1nonü, milletin mii.şfik 
babası bUnu istt,yoı". Çünkü; memleketin 
mil1.eün <ın yüksek nıenlaati siZlerden 
buntı bekliyor. (Valimiz burada artan 
~ bakarak) hava müsaid olsaydı 
aizin1e daha geı:de lı:omı.şmak imkanını 

bulacaktım.> de.mı, ve hli.abeshıi IU cüm
Jıaleriıe bWrmiştir: 

- Oençıer! Gençlik 
JMp1ime kutlu olSmı. 
ıaedetle dolu olsun.. 

'le spor "bayr.ıl'nı 

Hayatınız daima 
Eud ALKAN 

Orman mektebi talebalert 
Uluda Oda 

..... (.Husust) - Om:ıa.ı1 ıneırtebi 
9ml ıumf ta\ebeler.1 tatbikat yapmak tize
" eıneJld gtb:l Uludağa çılanışlarchr. &ı 
1ldd:ıeler dalda • bet etin blacaklardn'. 

DJier 1anıftaı:ı havalar müsaid olduilU 
tnkdil'de 2S mayl'J Cün1l de mektebin ikin· 
ci. llıml talebcılmi de muallim ceJJl Ba
nttn balkenbiı ıdtmda tatbikat yapmak 
tzett d8ia ~. 

HALKEVLERiNDE : 

Konferans 
Befllrtat Halkevinden: 
Be$11ttaŞ Halk.evinde 21>/5/1940 cwru<r

t.m llkşmm B~ pil· Nediı.JU:D ba· 
,.at ve eserleri hakkmda güzide şairimi? 
Bekir 8Jdkı ömzan 1arabndan bir lroıı -
tıerans verllecek, ve temsil ırupumuz ta
rdmdan bir 1e.m.ı.l aOOterilecektir. 

Er kadm: 
._ Cooui'U ~leceğim, diye aöy-

lıeoiyor ... > (Perl• - 8olr) 

68---
hE;rlıal& atin o.riM Mi)uaaı gali
ba ? •• 

- Evet .. ~. 

Bu kadar İDaıa ~, gGCU• 

ğunun ne tfatnek ist:ediğiıı.i tnmami· 
le a.r.Uaynmlyan Ve:ylrl, sihninm kar· 
ma karıştl oJrr. na rağmen oğlunu 
dfalennin Ü7. nne otnlttu '!fe eual· 
lerine devam etti· 

- Hnydi ynvruro BlWa daha iyi 
cevab veı: Babana, WlWn bildiklt.· 
ıini söyle bakaltrn. 'Annci p
dlln mU?.. 

-Evet 
- S:üıici amwu değil mı"'-
-- Evet... Kı1ğıdd mmeın.i 4ile .. 

tıJ ötekini ghrdiırn. 

- Ya.. elleri hareket eden, yU1'Uoo 
J'lll, .kt1çük çocuiunu oksıyau öpen 
aımeni gördtb:ı dıanıek 7 ... Peki aı1 
~. Jnır.a]dadı Dil 7. 

Alta.yın dudak1anndaki tebeaııthn 
liiltndi. Ktıçttk bapm sallıyarak: 

- Bayır! diye ceV&b verdi. 
-Ya.. peki aenjnle konustu mu! 
- Bayır! .. 
- Peki ne ,.pı f. 
- Oftldl. 
- Ne? GUldü mtt? .. 
- Evet bana güldü. 
~ sabit simasında yeniden 

bir tebesstirn dolaştı. Ne.~ bir na· 
zarla, duvarda asılı dunı.n tabloya 
bakar.ık: 

- Annem? ... • kadar da. p.I! 
diye ı:ıöyJendi. • 

No: 54 
Üaküda:dı Hakkı bey, efendiden, 

malumatlı bir zat olduğu cihetle eski 
pehlivanların menakibini iyice bil~ 
mektedir. 
Hakkı bey, esasen yaş itibarlyle. 

de bir çok pehlivanlarımızın hayatını 
ve, güerşlcrini yakinen görmil§tür. 
Establı.8.niire sabık kumandam Şeref 
bey de pehlivanlık tarihimizin belll 
başlı fikir membalarından biridir. 

Benim; pehlivanlık tarihimiz hak~ 
kındaki memba.larım, evvelce de yaz.. 
dığım gibi yukarıda yazdığını gibi 
Hatmi beyden, biraz da Şeref bey· 
dendir. 

Sonra, Yenllröylü mefhum Cevad 
beyle, gene Y eniköylü meşhur 
Suphl be~dir. Cevad bey ile Suphi 
bey bundan on beş sene evvel vefat 
etimşilerclir. Yetmiş ya.§l.annda icll~ 
ler. 

Da.ha sonra, seksen yaşında vefa1 
eden meşhur saraf Niyazi beydir. 
Niyazi beyi hemen herkes tamr. Bil. 
zat, lttihad ve Terakkirun meşhur 
küçük efendisi olan Kara.kemali san
dıkla kaçırmak cürmünden dolayı 

hapse mahkfun olınuştu. 
Sarraf Niyazi bey, fstanbulun ett

ki Onikilerindendir. Tanıhnış, baba
yiğit ve pehlivan menı..kWarımıman· 
dır. Sultan Aziz devrinin son za · 
manlarında yetişmiş KavVa.soglu 
koca İbrahim, Aliço ile arkadaşlık 

etmiş bir zattı. Sartaf Niyazi bey 
bundan on yedi sene evvel Yefat et
miştir. 

Benim menabiim bu yuka.t•Jrla 
saydıklarımdan ibaret deı:,~r. 85 
yaşın.da. vefat eden ve, Sultan Aziz 
devri başpeblivnnlarmdan olan 
meŞhur Pomak deli Murad (Sakallı 

deli "Murad değil) da, müracaat etti
ğim membalardandır. Deli Murad 
30 sene evvel vefat etmiştir. 

En son membaım, meşhur Aksa
raylı Acem Şevki beydlr. Bu zat da 
bundan on sene evvel vefat etmi~1iı'. 
85 yaşında idi. 

Acem Şevki, orta\Ya güreş pehli .. 
vanl.arındadndı. Kel Memişin, Ali
çonun, Koca lhralıfmin arkadaşla
rındandı. 

Şevki bey, latanbulun eski Oııilii· 
lerindend:ir. Meşhur bir adamdır. 

İşte, benim membalarım bu aayM 
dığıın zatlardan aldığını malfımu.t-
1ır. Ben, bwilan tam oiıız beş sene, 
durmadan topladım. 

Bunlan yazmaktan ina.ksadım §U~ 
dur: Bazı ihtiyar, oklll" yazar takı
mın.dan olmıyan. eski küçtik pehli~ 

vanlanmız orada, burada yazıları .. 
mın baZı yerlerinde hataıa.r olduğu .. 
nu söylliyorlannış. Bu hatalar da 
utınıarmıe: 

Adah ile Aliço be§ saat değ'.u, uc 
l6&t gUr~~ermiş •• 

Mümin hoca ile Adalııun S€1ti ml. 
güreşi yokmU{;! .. Mümin hoca, Rami 
güreşiııd~ Koea. Yusu:fu açık dti§ür
memipi§.. gibi .... 

Jloi, bunlar esas itibariyle birer 
fa.bie hatalar değilse de, bu gib' c
kur yuar talmrundan olmıyarı ve 
ken~ bilgiçlik IÜSÜ V~"'T.l 8· 

damların abuk 88.buk söylemeleri 
D:wam sinirlendirmiş bulunuyor. 

Benim nıabezlerim kuvvetlidir .. i 
0tns beş senelik bir devre iç.inde 
durmadan toplanmış vesikalardır. 

Sonra, ben, esasen güre.şçiyim. .• 
Güreşe yağ güreşinden ~lamışım-
dır .. 

Okuyucula.rımın da gördUkl~ gi-

- Evet.. güzeldir. 
- Ve gülüyor da.. oh!.. N tatlı 

geyl •• 
Veysiye, boğuıııı ..Ui b' el Sl· 

Jayorrıı.uş gibi geldi. 
Oğlu, Perlhanı görmüştü. Zmı., 

kaNmdali ba§ka., hangi karon, oğ. 
ı.mu bu iclrilde tesir altında bıraka 
ealt veçhile gülebilirdi? HeyecaıılA 

eonhı: 

- Sana gU1ell kadmm ar.ııw.t cıl· 
4ujuau kim eöyledi ?. 

- Ben iyi gördttm. 
- EM.. aan bakarnk güiaUjd 

k;in .. bu fikirde bulunuyOl'Sun •. 
Alta7 hiddetle ·yerinden kaJJrtJ 'ıe 

)nnryıetJe rab verdi .• 

- Hayır. ÇiinkU o reslındck.ı ka· 
jıddan anneme benziyor! &.şka gii~ 
lenler de var. Onıar annem değil!. 

- Tabii .. onlar, senin taJıımadl
fnı. khnJJeler. O .. balb .. 

- Evet. Amnuı . bu ımhici ™ 
- Aımıtni ti·- ilJt llll go!"'-

cbm ?.. 

YAZAN : M. Sami KARA~ 
bl, ben yağ güreşiJıin girdisini ~ ~ • 
sım acizane miikcmmelm .bilf:n \; 

dam.mı. ~ 
Bazı okuyucularım, belki ~ 

nazariyatçı bir adam olduğurn8:, ...& 

nidirler. Böyle değil.. Bell, yag ~ 
reşinde, ayağıma kisbet gzyerelt 
~ş bir sporcuyum.. rJı 

Soma ben, ala.franga, )r3.T9lC1l l.f 
serbest güreşi bi7..za.t yapınıi "1" 

lirim 
Bü;ün bmılan yazmaktan ~ 

dmı, yani, boşuna roman Y~~!. 
ha.yal ~en bir muharrir değiliJllJ 

Çolak Mfunin, Aliçoyu, Bet~ }, 
yi, Yörtih. Aliyi, Koca Yusuftl 9' 
dalıyl roukayeae yaptığıın ~ gt 
bu işi bilerek yaparım. Ve, Y~et# 
reşinin ipceliklerini, oyunı.a.ruı1 ~ 

rek yazarım.. . 
Yazılarımı, Yeni Sabahın o~ 

cuları sere eeve okuyorlar. Set t 
beş on mektup almakta~· :G'\~ 
lü:a göateriyor ki, Türk?:e pe ııJi' 
vanlığa meftundur. Yiğitligıı pi 
vanlığı seven bir millettir. ~: 

Ne ise, gelelim asıl gttreşle e# 
Koca Yusuf, Sultar. ~ d ~ 

den sonra, gelen pehli~ 
şöhret bulanlarından biridir· # 

Koca Yusufun fazla şöhret s ·(!it· 
olnuısına aebeb, A vnıpa. güreŞletl Jı.İf 
Koca Yusu:fa kadar, AvrupaY" 'fJ' 
bir Türk pehlivanı çılmıaIJllşt1· J<ıı' 
ca Yusufun, ilk Avrupa.ya ~ 
Türle pehlivanlarından biri ~ 
ayni .~amanda .ı-ıayısız mu~~ tıii • 
ler vucuda getirmesi ken~ 
yük şöhret temin eylemiştir. oı-

Koca Yusuf, talihsiz bir ııd8"1u • 
Avrupa ve Amerika.da. bir çok :ıe' 
vaffakıyetler elde ettikten,, • 
para kaz.andıktan sonra. .AJ1J -~1,,
dan dönüşilnde Bahrimubiti ııt" 
de boğulmuştur. ıııi' 

Koca Yusuf, Burgonya vaF~~u( 
boğulmuştur. Yuaufun kendilll etti~' 
tarmak ~in etrafına teca~ 

_ni yazmışlardır. .. . >" 
Yusuf un bu b.a.rcketi külli)~• 

landır. Çünkü, Burgonya vaP r,,P 
dan kurtulup Afrika saııme~ rJ 
atanlar bilfı.hare, Yusuf ~a)l<l 
yazılan.lan tckzib etmişlerdir· $11· 

Bilalds, Yusuf gemi bstaı~]ı'et>Ge~ 
k\metini muhafaza eyleı:ı:ıi~~ercJlf· 
de bulunanlar telaşa düşrn~ 
Kadın, çocult, erkek canlter(lit· 
sandallarına hücum et:ınişl i~.ııı 

Deniz de çok fırtınalı oıduğıı ~" 
kurtulmanın imkanı yoktU· oft' 
Yusuf geminin kıç tarafa su~ 
hp batbğl sırada kaptanıl ~ 
sormuş: 

- Kaptan kurtnhnamlZUl 
yok mu" • 

- Yoktur pehlivan!. W~l 
- Demek gemi mutlak btl 
- Muhakkak.. 1~ 

Demi§ • Fakat, kaptan. J{o4'\ 

sufa son söz olarak: ~ııfl 
- Pehlivan, kadın ve çor ııetı' 

cankurtaranlara bindirdikttll • 
ra, erkekler binecek.. dedi· b~ 

Kocn Yıısuf, derhal geı:niniıı ~dl· 
tarafına geçerek kollarıill 51 ıdJ· 
abdest aldı, iki rek'at naınaz. :ıo er 

Yusuf, fevkalade sakindi· sıt3 tıi' 
keklere gcldi. Canlrnrtara.nl~ııt· 
Diliyordu Yusufu da ~ag1 a p' 
Gövdesi ağır olduğu için e\1\1~ eJ.'· 
dalı!. Yusufıı bindirmek istedi1 ~J 

[Dev-aJlll 

··roiiıl' 
- Evet~ daha evvel de go ae ' 
Veyı:ıi, heyPı:andan nefesi lt~P.' 

cek. gtb1 olmaf:llna rağmen:, çoC 1ıııtt dar.ı. bırer ·birer kendisinl b~j ç'' 
göture<. ek l•chmderi kopa.rn~ 
lı~yordu JJl ııe 

- Brd. Altay. Eğer anrıeJl sııJJ~ 
yaptikla.rrnı bana aı1Iat:ırE.Sll 
gu~l blr oyuncal· alacağılll· 

- Ovımc"'ğı iste:riın baDs" lJ'' 
-· ôY<:l iee .. h~ydi ~~ıı~ 

tll"lu. Armeni nt'redc göroıın · 
- Ta oıad~ gördiiın. )JlPeP 
- E'vt:t anladım orada!... de sf' 

s:ı hmsediği zamsn b<'l'l 
r.unle beraber miydim?. 

- F.1veı. _..w ~ 
- Dün druuek ?.. Gazinu--

luwve içti@miz za.nınn l'.lll ! 
-Hayır.. . ~f 
- Peki nerede görd~ UJll· 
- ... ta ilerid plajda götd)ı(iir' 
- Anladım. Beraberdılt. 

~1yt· df nmuzdan a.~~J 
rJ>.tıt1',.ııtı 



YENi SABAH Sayfa: 5 

röpartajı Gündüz külahh, gece silahhlar ar:asıntla "Yıeni Sabah , ın biifü 

~~~nana yapılacak miiliküm maçlar• ce ta ya acabda sa~htden AJ,; İ 1 k T ü r k p e t r ol 
... ~nerbahçe ve Gaiatasaray 'bu hafta manyanın nstu m dur. Mın akasına d ğıu 
~ l-ır 1 rii e arşı1aşaca'Klar 'Tepebaşında zarif bir Ju:ı1ıvenin '7 •ene aür-en Lir çalışmadan aonra 

Vt't~Fz;;l~:ru~;lıll: 1 ::ınerh~~~;ıs~a:::a:~:e~;!ı~~::: arka -odas-ınila konuşulan ,eyler ("~eni'Sabah., in SU1'8tİ mah&USada ~eni petrol ffitntaka• 
~ • çe claba ıyıdır. Alt;ıy takımında santrhaf sma göndermiş olduOu muharriri Sabih 1'taçam yazıyor.)' 

orL>cegız. 1 ve santrfor ...Jı.ıymeili oyunculardır. Fa. - - 4 - 1 söyler mi? Şimdi sıra inşallah ~u-
run. y p1lkhm • .at Feacrbahc.-c ıı;ın .bunların rıındıma - Bilmem lıiç Aklınıza Tepebaşında, goslavlarda. Sonra da yavaş yavaş. - 7 - rcnkl&i ile gözleri büyüleyen süpurge 
tbvlWl oldukça ruw onlemclt buylik bır ı:ı say:fimD'acak- cadde Lü2erinde hariçten çok zarif 1 fakat erkek BÖZÜilÜ bitirmeden ka- 'Maynıuni boğazında petrol bW.unduk- çi<;eklı>ıinin brttugü vadı<ie petrol kuyu-

.tır. di ? 1 inn sonra. kamptaki normal hayat adeti !arının ~erleri aynlmış, buraları kazıl -
gör:ü.u«ı '(ıT ••• ) ye girmek gel · mi. dm: m'"-+ır. 

Galatnsarny Altmordu ".Dlnçı daha he - İ :!eke 'llgmntl". Herkesin heyecanı o rad- .,.,. 
13umnın F,Babibi "de Türk tibiiyetin- - talya ne yapacak acaba?. <l • Aynca, yollar yapılın"kta, k~za•ılar 

yecanlı olacıiga benzemektedir. Altınordu eyı bulruu;ı ki hiç kimsenin aklma öğ- ... ... 
.lzmir bırıru:ısı olmaktan başka bıiZan de imiş. Buraya (T ... ) ismini ver- - Ne yapsın istersiniz? Ona da le yemeğini yemek gelmemiş bile! Salik- konmakta ve dıger fenni tesısier hazır -
r;ok rl.ü.%gUD eyun oynamakta, bilhassa mek mecburjyetini nereden duydu- imparatorluk kapıları açılıyor. Du- lcri arasında ..X:aradcniz> diye aillandırı- lanmaktadır. 

yu.klıek forveı:'dl 1:01 çıkarmak .hususunda hayli ğunu bilmiyorum. Yalnız burası bü- çe =Führerin cesaret ve şccaatiı:ı.e lan mukncidcs mayi, yahud petrol geniş, Böylece, Raman dagının sag tarafı 
muvıfftlik oım:ıktadır. Saıd. Namık, Ham- yük bir gusıto ile tefriş edilmiş oldu- dua etsin. dört kö~c bir çukurun içine akıtılmış. Bu- kaplıy:m Mayınuni boğazı, hırka~· aya 

llf.>tıı·e .şımd Yt" rndar •or· lmemıs 
'ide ımrprı1Jı olmuş, li hıtasaray 
1 attıktan saııra t m on ııc d<ıteı

goı yemı$lı Bu llllıarla bu hafta 
ıt.ısaray Al ıy uıaçı l:unırdPJcı-

1 tcvuıısı rıl.ıı· tır 

ıı )uru <"UD'I ctt: ı unü ı\lt;ıy ıle 

·hı:<?. 't\ttır uniu ı le de Gul:ıt;.sa
tııva kJarc ır. i\Hı:ıyı \C FenerhJh

diy" kad r y-..ıpt.iklurı ın:ıçl.ıı ve 
hıllkn l'OZ OllHll.dC tuıul:ır:ık 

J leı:ek olu ı t. nbul t:ıkımı 
:ı a"ır ı;t»{etı ktır. Hır ık ltıharile 

, (Ba.~ tarafı 1 incıd ) 
, k Bava Kurumunun yedinci 
ıtayını açıyorum. Kurultayın 
~lan.u.sının, lıavacılıg-ın bü.tün 
ıu ~.a. hemeıı her meselenın .lıa.;ın
ındığı bir zamana tesadüf et

i~ h~r· :vakitten el.ıha fazla. vatan
tı alakadar e<lcceğıue şiiplıc 
~. 

beşiı\ci ~alışna yılını bitiren 
~ava '1\ııruınu, havacı gt.•m.; -. 
13tirnıek ve 'Tu k haw. Ç>rdu

"tdek kuvvet zııfaınak m-
~~E' son bir senedenbcri daha 

ı' bir şekilde ~alışmaktadır. 
!\ı • 
r, ınayı kurultayın yakından 

.'{ takdir buyura.cağına ve 
·~bı iyacına daha elverişli bir 
"'· lan~1 edeceğine şüphe et
· 4ın. 

~~'.Slada bulunduğunuz dünya 
~ foh 1• havacılık lıu:.>usuna ne ..ka

. ernrniyet vermek Hlzım gel
ıı b• 
~aı ır kere dalın isbut iClii. Bi-

t:yb Tiirk hava kurumunun 
~a~tının da o nisbctte ağır 
~>ille -e.l~ lıimıetlerm üe O· 

nı~yetli olduğunu göz ö-
1.}lltarak -kurultayın ... ki mesa
"lltik __caer.kcn, aelccCk .seneler 

1 tle dikkatle tas.bit 'etmesi 
\:tt~~or. unu bilba:s~a tcba

~1 1lrneıt i«terim. 
l ~et, :ta.yyaıre :piyangosunu, 
lııı. ~11,g-o haline çcvirmın ve iha
i ııı g.ene tayyare işlerine tah
tdeaas tutmuştur. Ym·li mah -

l "~ll alınmakla ohm tavvaııe 
.... k -· 
~ e~dırmıştır. Bundan --:mü -

ıı ~lir noksanının, Türk va -
" 'run hava kurumuna aza Ya-"' . -l<l~· ~etile telafi edileceği hak-
~ llnııdimiz gittikçe artmak -

ıı. lı.gün aza adedinin varım 
~ U geçtiğini iftiharla siJyliye

. ~mun çalışmalanndan 
n~ticeler görUlcliıkc;e, kamp

lfl~etiısen kabiliyetli gençler 
11:er ın ın her tarafına yayı!Uıkça, 
~a.tdınunm da y-üks.eleeeği 

ltt.ır. 
it\ 
~ arlc-ada.şlar, 
<iıı ~~ltayında aziz Mılli Şe
~l' Ut\hı vutandaşlan ikaz e
~etler:inaen hugüue kadar ge

·ı Ilı da. dünya lıadıselerinin 
l'iıı atlzara, milli havacılık me
l' ~ .•erıicn ehemmiyetin ne 
~ t'ittde olduğunu isbat etmiş-

~~ h&:ıtimiyetinin, yurd mü -
hu •. oynadığı rrolün n.e oldu

~ti~. bilmiyen k:ilmamıştır. 
tıııı.111 yjn:ı, Bir müdafaı anın ko
,ı, 'h..!fahud-'bir taarruzun başa.
~t §eyden evvel, hava ha_ 
~~' ltab ettiriyor. Mcmleke. 
.~llld.._ tay..y.areleıtine kar~ı:..mü

~ ~e tayyarenin yer~ mü:.. · 
-&ı,.uie te.iri olduğunu 

d
. •"b · · l \ t il l · k ı h gi kadar bir mamure halini alacaktır. ı &' ı uı o)'urıc:u ann .bulun( ugu bu ha gu- içın· yeknazarda nazarı dikkati _ Demek vaziyetten rası e som <ıJ ·u esi arasında, her an k;n.ı:ş1s ada G ı lu la'f ld ı. memnun b" · r ı tenli! · ·· ~~ı... 1 · 1''ak:ıt, namım dagının sol tarafı da 

1 a n. ıınray mm aıısı 0 u - celbediyor. Burası daha ziyade mem ? ır ış 1~ <csınm oni.ıne g..._.........,. çın, ih l d 1 
r;<i -yotulıu:nk1ır. Buna muknbil A.ltınor - sunuz ·" 20 metrelik bır mesafe var. Yollarda da ma e 1 miş dcgildir. Çunkü, o sah:mın 
dunun ı1ı1>'1f nları m (aa hatlarının Ga- leketleri nazi istilasına uğnyan - Ta.mamile Almanyanııı lehine- şu levhal;ır görülüyor: Sigara iÇmek ya- hayati \•arlıı;ı i.ızcrınde Bay Cevad Ta~-
latıışal"lU'ın Gi.ırıdiız, Sıılahaddın ve Salım fcrdlerin toplantı yeridir. Nazi isti- dir. Almanya kendisinin ne olduğu- saktır! man bıiyük i.ımıdler beslenmektedir. Pet· 
gıb. ak ı k ii l t 

1
• w 

1 
k l · B hl t• t db. · t ed k · rol arama "'rupu clırektôrti, heı Tanrının ı ıncı aı ı arşınn a u ıuıması ve asına ugrıyan meme et erı sayma- nu göstermiştir. Ve yetisürdiği kah u ı ıya ı c ırc rıaye ere sıga- " 

k
"l ·

0 
tt ı ı h h r-'a ·· d d k tr 1 kıtılan gi.ınu ıaUercc yürümeyi göze alarak, ya 

""'ecı ın ol!.mn~yc e lU unması emen e- yı füzıili g(Iitiiyorum. Zira .bunları Tamanlarm A.<ı.ffie dünya tarihinde "" nmızı on ur u ' pe 0 a çu-
men' un kansızdır. ı kincı gun takımlar ra- henüz kundaktan ku ..... ·•ımuş çocuk- ~ kurun basuıa geldik: Mukaddes mnyi ku- Ramruı da •ının ustünden aşmakhı. y~ılıud 
kib deıtıstırerek c,ıyrııyacakJar.dır. nw nıstlamnıyacaktır .. dedi. rumuş bır kısmı, toprak tarafından (:C- rndiyı dolaşımık yeryer tedkıklcrde btı· 

Fenerbahçe ve Galntasnrny Pazar lar bile biliyorlar. Bunlar (T ... ) yi . Bu bir nevi samanlıkta ,·ezir rü- kildiğı ıçın cıdarlarda . ·yah .izler bıra _ lunmaktadır. 
gilnıı daha zıy de kendı oyunlurlle karşı- kendileri icı;in güzel -bir istirahat ye- --yası görmeyi andıran hadise kar- kar:ık ya.nm metre kadar aşcığıya iıuni~ -nuleı içın bir sırdan başka bir «ey 
laşa\.'iıklar g b dır. AJtayın tanı Galata- ri zann<iiiyoflar. F.akat içlerinde- şısında bir müddet duraladım, ) e :very"r ç~thıyıp donmuş. Karşımızda, olmıyan bu tedkıkler, B:ıy Cevad T ş -

ık. Altı ... "''"'li d F --'-' sf··'tl b h d man için birer be • ret haberidir! Bır 
snraYJI ırıe. nor .. uııuu ..,... e e - dolaşan istilacılardan haberleri yok. - Evet, dedim' Ne kadar ;gurur "'<ll""'-' ...,_ nm~ ır sa a mevcu · 
nerbahr;cnınl.ıne cl<ılı,ı zıyıırle LcymUkt,p. - -(T ... ) nin ön kısmı asla konuşma- auysalar verindedir. Fakat mütte- Sond J kule 1 ıle bu sün'i petrol havu-

ara7.ı yarı mm renginden, ufacık bir taı 
p:ırı;-o ındnn, -en bı.iytik ilim ve fen d<ı\ a
larm n y mlnmz neticelerini çıkartan bu 
klymctlı petrol miıtehassısımız Be konu
~urkcn merakın sordum: 

dır. :Altavın cncrjık fıırveıdı, Galatasara- ., zunu b.ıııbı ne ba lıyan yol da siınsi-
yııı _;gayretlı ve tekııık mudııtaası frnrşı- ğa müsaid değildir. Burada yanı- fiklerin mukabil taarruzu kar.şısın- yalı , e ~me <JSialUanmış gibi parıl parıl. 
sınciıı oldukça bocalıyac:. ğa benzemekte - nızda bulunan bir arkadaşınızın da Afman dinamik kuvvetlerinin Ym a ym. ilcrıyc dogru gidiyoruz. A-
rlır Faktıt izmir t,ıkıın.ının kendı d!ya - kulağına fısıldasanız ne söylediğiniz daha ne kadar anudane çarpışacak- ç,ılaıı lru u b ğr.ında taşıdığı büyük scr-
rıııda elde ctlıgı g.ılilııyetin tell)in etmiş başkaları tarafından .işitilir. Meseıa larını bir göz önüne getirdim. Biraz velin buyul. nıruı:u ile, ı.atş.ımızda yük-
oldu..-u ıtibarı kaybetıneınnk ırın, Gala- b A 1 ~ se]j••uı .. 1-I klı 1 ÇLıı1l'Lı giludc on on !)'"' " ~ ' enim bir n.ıına.nın diğer bir !A.l • evvel Alınan askerlerinin yağmacı- ·' · ' · ' ' "" 
t.ısamyın da tzmırdekı nıağ!Cıbıyetin re- ton veı ım kabilıyctinde. Bu, beynelmi-
~an.şını -.ılımık iı;m oynıy::ıcaklu.n şı.iphe- mana: lığından bahseden Prağlı tüccar lel mikyı:ıst..1 kıy.mctı olan bir r.ıkamdır. 
siz. oldugundan oyun çok 11.ıraretlı ola- - Hayöi, Berlin radyosunun a- bunları herhalde tanımış olacak ki Elde edilen pct-rolun tc.rkilıine gclınc:c: 
cıktır: jans haberleri vakti geldi. Toton- dıkkatle süzrneğe başladl. ve ar - Yw:dc 25 benzm, yü?.dc 30 petrol ve 

yaya gidelim drorğini işittiğim gi • kadaşlanna dönerek: ayrtca :ı;uzdc u kadar kukürt v. s. 

~on dünya vakayii isbat etmiş bu -
lwıuyor. 

bi. lstc..bu mahzur oaöz önünde tu- A k daşl kl b. l Saf:ıy.ct .d rcocsi de: 0.897l ~ - r a ar a ırnn ır şey ge - ..But.ün lıuıılnr d , yeı yüzündeki ham 

tulani.k buraya, uf;ık bir koridorla di ... Acaba şu benim dükkanımı yağ petrol ıı · rınm cıı yüksek vası!ları-
geçilen bir salon ela ıliivc edilmiştir. ma eden askerlerin borçlarını bmı - na tek, bul eden ıak<ımlardır. 
İstanbulwı _gizli konuşmağa en mü- lardan istesek 'Bitlerin ı::erefini dü- Pctrol bulunan mınlalrnnın bugünkü 
said yeri burasıdlr. Burasını aydın- sünerek öderler mi? dedi. Ve sa:lon ve yaruiliı k:ıbiliyetlerı hakkınd;:ı., sua:lle-
latan loş ..ziyanın .alt.mı.la senelerce .dinleyicilerlıi..kahkrı.haladle ç;ınladr: rime en ilmı \ e en hakikı cevabları vere

bilmek mevkimde olan dırektör .BaJ Cc-
beraber ,yaşadığın12 bir dostunuzu Lakin tam bu sırada bay.an (L ... ) \ad Tasman ile koııuşurkcn, sordwn: 
güçlükle ~e'f-siniz. Bana bÜrasmı başını gösterip, tatlı t'l.th konuşan - 1:1. lıh dakı ı:alışmanız.ın 5ck.linl 

öğreten de bir arkadaşım oldu. Alman çiftler ayağa kalktılar. Ben nasıl Lınh cdcbılirsimz·1 

Ortadaki masalardan birinüe otu- de arkadaşımla arkalarından çık • <ı- Ş ndilik, petrol l.<lbakasmın .ne lw-
ruyorôuk. Bitişiğimizde de henüz tını. Bunların 00497 numaralı bu- dar kalın olnuguuu ve verim kabiliyetini 

tesbit tıı: ek ile ın~guluz.~ 

- Sizı m\ıvnHnkiyctc gottiren me:-lekl 
sırrı mz ııcfür, ncabn? 

Mute-.; :ızı nıulı:ıt.1bım giıldlt: 

~- Cok kol:ıy, fakot o nisbettc -de zor! 
Kri tof -Xeılombun yumurtıısı gibi .. E\ -
\ clkı nı m:ılarımızda petroli.i bulmuyor 
<lcgıldı t. Fôk:ıt. hep su ile krrrışık çıkı

yorüu. Bu yuzdcn umıdlenmız tahakkuk 
ctınıyoıdu. T m yedi sene ayni hüc;rnnı 
tattıkt ıı sonra, ha :ıtada nehırlerin vazı
'Yetını ınceledim. Teakiklerim net~inde, 
bu ınınt ıkaôa sondajlnrda bulunmanın 

mi.ı bc•t bir sonn \'tlracagına - kanaatimiıı 

saıklcriııi sbylemekte ımı:wruın! - ıtiınad 

be ledıın. 
Fa ,:ıt, ştınu da bilmelısiniz kı petrol 

İl;iiı de nıuvnff kıyet y:\lnız kitab okumak 
ile, ıınzarıycyi ko ı.i korune t11lbike k:ılJ(
makla elde edılmez! Ayrıca, iki esas un
suru daha sahih cılııırık luzımdır: 

I - Tecrube, 
II - Koku :ılmrık.• 

T-.ıyyareciliğimize \'erdiğimiz e
mek \!e :vermcğe çalışuğ.ım.ız vüı;'at 

bu nokta.dan çok yerindedir. Türk 
lt'ayyare K.uı·umunw1 elycvm sar -
fettiği emeğin biiyük :v.e :verimli ol
duğunu ve bunu ıftiharla gördüğü -
müzü huzuruııuzda söylemekle r:ıe • 
vinç 'liliıyarmı. 

Çekoslovakyadan bir ,yôlunu bulup susi ve açı,k bir arabaya bindikleri- _ ılcıida çalı~llUlıuzıo hedefi ne o-
.kaçarak şehrimize gelmiş bir Çek ni .gör.dm. Yalnız erkeğin sesi iı;;iti- ıaca1..-tır. 1:-=================ıı 
kaf 

Diyanet işle~i yazı 

Kurumun yetiştirdiği yüzlerce 
-genç :ve gürbüz tnyyaııeci ve bunla
rın y:ellşmesi ıçiıı eydana getirdi
ği fenni tesisler ve ha va ordumuza 
yaptığı yartlımlar, l>u .ıftihar v.e se

;vincimizin bir.er nümuneleridir. 

ilesi oturuyllI'du. Aralarında ha· liyordu: <tt- Pctrnllu tabakanın, Raman dağının 
raretlifıharıaretli .konuşuyorlardı. Iç- - İtalya ebedi dostumuzdur. o ne mikd. rd ı sah mı işgal eylcdigiııi müdUrlUğU 
lleriıiiien birisi anlatı yordu: oldukça zafer bizimdir. Gayriihtiya- ö .. 'l'en ıel::. Bunun Jçın sondajlara devam Ankara 23 (Hususi) - Divanet 

İsleı i Reisliğinde münhal (60) lira 
maa.Şlı yazı işleri müdürlüğüne sicil 
mümeyyızı "Muammer Börekçinin 
{ 1.0) lir.n maaSla t.ayjni tesnib edil
miştir. 

- :'Nazilerin Prağa girince ilk iş- fi kendimi tutamadım; yalnız: edec~ız .. ~ Bulunan pctrolun ranclmıan Yerme· 
leri süt, terey.ağ ve y.umurta satan - ..At martini debreli Receb, de- si rr.ı ı n un<t_ur? 
dükkanları soymak .oldu. İki Alman dlın. İşidip i§itmedikleıiııi bilmiyo- -ı- Pctroh a, memleketimize dqğrudan 

Bil.tün bunlar, Türk havacılığına 
her gün biraz daha fazla yardım et
mek, biraz daha fazla kuvvet ~r • 
mek için bizi teşvik ediyor ve reürk 

a.Skeri :diikkaıuma rgird.iler. Yitrin- :rum. Orasını Allah bılir. dQğı uy. yd'-11 olab.lıncsi, tasfiye tesısa-
den ıbir tcr~ğı ıpaketini alarak ka- -.Ya,a.r Çimen tın ı ,·ucudc g<'-tiı ilmesınc bağlıdır. Bu 
saturalarile 'üçe taksim ettiler. 'Bu kuJ'UY benzı~en döıt, be~ kuyu :ıdllha a-

~':El"A~TA'N ~'AB'll"H'A çıldıktaı:ı anra - uıbili {ly.ni neticeleri 
parçalardan birer tane dilleri üze. JKU n "' -1';>K "" "' , crmeleı i m uıe tasfiye iş.ine ~lana-

nnillctini de bu cıwheden daha ala ~ . 
kalı görmek istiyoruz! 

rine koydular. Sonra da ikişer yu- C 
1 
. '1.;. bilir.» 

murta alarak tlilleri üzerindeki ya- .ı:.msa sız , uır karar - Tas.Uyc tc i tı ne kadar bir mınan-
ğın üstiine ıkır;ıp müdôlerine inilir- da Yl!pıl IJilir. · 

Aziz vatandaşlarım, Belçikada ve Şimali Fransada «- lkı sc.nt:de.11 
diler. 

Dünya milletleıi arasında biz de, . Adamın halinden l?tıağda yağcı • kar,ışık bir sevkulceyş hare- - Ml!mleketim.izw pctı ol ihtiyaCJm ne 
g öklerimizi kanatsız bırakmmnak suren l>a~ nak kabıldir"! 

lıkla n~şan bir ,kimse oldııı'1ı1 an keti yapan Almanların hedefi çok- d 6 için gu·· cümiizün v.ettigı-. bütün tea- ........ "" 'M:>- - - T.urkıv ye gUll e 00 ton petrol 
,J· laşılıyorou. Adam "SCizlerini bitirir tan anlaşıldı: Geçen harbdekinin -1.az.undır . .Bu mikdaı·. so kuyu .açıldığı 

bitleri 'iilmak, bütün çarelere baş bitirmez salonu mfülhiş bir kalika- aksine olarak 'Flransanın merkezini takdı de tcırun edilebilir. Hatta, koyula-

l\runnak mecburiyetindçyiz.J3u mru- Jıa çmlattı. İçlerinden birisi :sordu: değil, Manş denizi sahillerini tut ~ Tm dedı arttırılırsa, ılmı.cat yapmak im-
r.eti her v.atan ferdine .:duvnnrıak ..mak · ,fı.nı hile cldc edilmı;;- .olur!> 

w~ - :y;~ıa yumurtaların parası ne .. 
v.azif 

__ ;_.,ı;r \'e bunu ı-··-·ıt '-o - Bır petrol kuyusunun mali7et fiyatı 
~ A.l.LULl ayın oldu? Bu suretle İngiltere ile başbaşa nedir? 

:başlıea .meşgul olacağı bir :meııele - Ne olacak. Hitlerin öaiyeceği· kö.lmak; belki Kalo1yi tle ele geçire- - I<:n ela açılan kuyular.uı masraf> 
olarak göriiym'Wll. Bu dü§iinoome ni söylediler. rek İngiliz s:ihlllerine 35 kilometre çoktur. Beher mcttelcri, Jeolojik, jeo!i-

sizlerin rde iştirak ,.eöece_ğinize ka - Osmanlı saraylarından arla.kaldı- ye kadar yakla§mak.. zik vesafr l!eı ttırhı mo.sra!lar ile bcrn-
naatim ıvardır. Bina.cnal~yb, ürurul- gı· anlaŞ'llan duvara yapı,..._,_ ...., lmıc: bcı-, 250 ıt y. çıkar. BillUıare, açılan ku· 

ta
v dört...u>.nede bir ı. .n _.;to;l ı.. ç .... u -x '"Bu yakl\llıktan maksad nedir? yulard.1 iı;.c, bu mikdarın yüz liraya ka· 
.,.m ~· 11.ere ue.s• • :ıuer yaldızl. ı bir aynanın sagıv nda iki ltal- tn....:•t sk k k ? l 

sene toplanarak vatanın her köşe - yan arasında co"yle bı"r ınuhavere ce- ı,;u :ereye a er çı arma mı. A. dar inm~si bckkntmilir.> .._. - man kumandanının belki bu da ak- Bay Cet:ad Tın;nıanın 'erdiği bu iea-
sinden gelen azalarile kurumun ça ~ reyan edı"yordu·. 1 d . V k l1a'tan .anıa~•l•vordu ki bir sondaj ku-m an geçıyor. a ıa Pa dö Kale .,. .., 
lışmalannı ;:yakından gör.melerini ve - Dedikleri kadar varmış. Bu - başka, İskajerak boğazı başkadır. )e~iuin tcıpı:ağın üstüne yük&elebllmesi 

..tedki.k etmelerini, nizamname ta - ııı.ııı 2uO - aoo bin lirlllllll top~ aıtı-
rası çok rahat :ve aristokrat bir yer Or.a.da iki sahil de Almanların elinde n:-ı \ uritm< · lazımdır. 

'.dilinde göz önünde bulundurmanızı Nedir o yerin hali? Öksürsen suç idi. İngjliz donanması üssünden 
rica edeceğim. Bu suretle, bir sene olacak. lYıacasalardan Jiıı$all bir tek bin. kilometre nmkta .diŞnan de -
zarfındaki çalışmayı ve terakk:jyi .-söz -sötliyemiyor. nizlerinae bulunuyordu. Almanların 
vatanın her tarafına ı.ılaştırmak - Hakkın var. Ben de birkaç bir sahilden ötekine asker çikarma-
mümkün olacakbr, zannederim. kere gitmiştim. 'Fa1rnt sonradan bu- sına mani olamadı. ;r>a dö Kalc'de İ§ 

Çalışmalarınızda. muvaffakiyet rasıw bir Alman dostum tarif etti. böyle dEiildir. Henüz l{rue de 'AJ~ 
diler, hepinizi sevgi ile seHimlanın. Çok memnunum. Vaziyetleri nasıl manlan:lan yüz kiolmetı:e uzakta ol-

Hava kurumunun şimdiye kadar gör.üyorsw.1? Biz -de Jıarbe girecek makla ber-.Lber burasını elde ettikle-
4 sçn00e bir toplanan k~rultayının mı·viz der,,,,;n ?, • • f tsek "'"'il k hil ,, . ..,, rını arze r.u e ar.fit sa e geÇ-
Başvekilin te~lifi üzel'in.e her sene - Şimdilik ıannetnıem. Belki mck ateşe atılmakla bir olacaktır • 
toplanması ve kurum adlıun !Milli Almanyanın ikbali açılınca. Daha Maamafih tayyaresi ve paraşiit-
Hava Kurumu olması kararlaştınl- doğrusu Alman zaferi kat'ileşince. teri, beşine~ kollan ile Almanların 
mıştır. ;yarın sabah Etimesudda - Fakat Türkiye de onlarla be- bunu da akillarından geçirdiklerine 
hava -tezahütleri yapılacaktır. raber: Türkiye karadan müttefik- şüphe etmiycn İngiltere her .türlü 

Atatür.kün Kabrini Ziyaret ler için mühim bir Jmvvettir. tedbirleri alınış hazır bekliyor. 
Arikara, 23 (A.A.) - Tür.k Hava Tam böyle tallı tatlı konuştukları Fa:kat İngilterenin en mühim ka-

Kurumu kurultayı adına seçilen bir bir sıraeia u~unca ve balıketinde rarı t-vvelki gün alınmışbr. Evvelki 
heyet kurum reisi Şükrü Koçağın bir adam yanlarına yaklaşarak a- giindenberi her İngilizııı malı ve 
riyasetinde bugün saat ı 7 de Ata- rabca bir .şeyler fısıldadl. Bunların canı kralın emrinClcdir. :Bu suretle 
türkün Etnograf.va üzesindeki üçünün de Mısırlı İtalyanlar olduk- 1000 .senelik Jngiliz meşrutiyet ida-

• muvakkat kabrini ziyaret ederek bir Jannı &\lamıi.kta gecikmedik. Bun- resinde ilk defa diktatörlük teessüs 
çelenk koymuşlal' ve 'Ebedi Şefin lann biraz soluna bir kadın bir er- eqjyor. Har.be mahsus bµ fevkalade 
manevi huzurunda tazimle eğilmiş- kek otuımuş :.konu~yorlardı. Lisan- tedbjri ),qgiltere Cihan Harbinde 
lerdir. larından lAlmaıı oldul{Jarı anlaşılı • aklından bile geçirme~ti. Şahsi 

5irkeoi gUmrDk mllil Ur.tugn 
Ankara, 23 (Husus}) - Wetmjş 

Jira majlı Sirkeci Gümrük rımiidür· 
lüğüne, Gümrük we İnhisarlar Ve
kfileti üçüncü sınıf miiifltti.şlerinden 

Cemil ~y -- edilmiftir:'''1' 

yordu. \Kadın erkeğe: mülkiyetten ve hürriy€tt~n mahrum 
- N'..asr.noysiln den poletik:, yani olmayı İngiliz bin senedenberi dün-

siy~ttıeınme haber? diye sorilu. yanın hiç bir devı;inde göze ala.cağı-
Erlmk: nı beklemiyordu .. Onun için evvelki 
- OIWl,müzel ... Sonr.i: gün,:hem de amele part!sinin bükü-
- Attık Parise~k bir ~ metiiki -:omBmemdli vas:ıtasi:ı:le alı-

' 1 1 .t"ı • # • 

asi. <JllılDiis lhiç boşana miiız rnunlbu~ ...__ · eniıi')ınS).l .Der 

t'u ·at, ~u1Wlan petTol, ~wıi boğa
Ll!l::ln ulc. ğu _gibi, yüksek kali~yi haiz 
b r kl)'ll çtk ise. lınrcanan paranın on se
ne içıııdc gerı alınması mümkündür! Mü
tcalci.o _eoclcı ise, hep kiır yekünunu 

,, o menılcketiı:ı iktısadi .l<al -
en yaratıcı mübeşşiri olacak-

1 te, ı u h kikal. Raınnn dağının <>fck
Iı:riı de, b it bir mütearife gibi, tebarüz 
elnrnktcdıı. Bugün bir tane olRTI .sondaj 
luılc:'lıin, ~iırıdide.ı'I altı tane olabllmesi 
için im.tliycte gr.çilmi fü. Koyu -pembe 

8oyi goze aldlğına ve nasıl ayaklan ~ 
dığına bir delildir. 

"Bir İngiliz gazetesi bu münasebet
le: "Almanya sekiz sene evvel harbe 
başlamıştı. Biz dün başladık,, diye 
yazıyor, "doğrudur. Bu 1ngiliz, gu
TUI ve azametinin en yilksek~evki
inden bu fedakarlığı nasıl ya.._ptf? 

Bunun izahı meydandadır: 
San derece vakur, mağrur ve doğ

ru diiriist giden bir adam, .karşısına 
çıkan bir deliye .karsı vakarve dü· • 
rüstisini ::>onuna kadar muhafaza et-
mek isterse boğa.zlanabilir. Mutlaka 

..bir .duYal' üstüne fırlayarak siper 
almak ve eline ne g~ .bunu mü
dafaa Silahı .gibi ullanmak mecbu
riye~inaedir. Bu hareket, bafjflik
tir, amma baŞka Çal'.esi v:ar"!Ol'? 

Y.liksek Sıhhat lŞOrası 
AzahOı 

:Ankara, 23 (Hususi) - Yüksek 
sıhhat şurası azalığına Haydarpaşa 

Nümune hastahanesi dahiliye has -
talık lan mütebaSiısı pı ofesör dok -
tor .Tevfik Salim Sağlam tayin kı

luımıştır. 

Kaymakamlar arasında 
Ankara 23 (Hususi) - Yenişehır 

kaymakamı Fuad Gönenin De':dek 
k:ıymakambğınn, ~evrek kaymaka
mı Halid KultaY.ın Uluborlu kay· 
ınakanılığma, Uluborlu kaymakamı 
Muzaffer Kutmanın Yenişehir kay
ınakHmlığınn, Baykan kaymakamı 

lfdib !Erginin' Kurtulan kaymakam
Jığ"ma, Eruh kaymakamı Hikmet 
Toı wı Baykan kaymakamlığına, 

l~r.lurum seferberlik müdürü Azmi 
Gök!:enin Oltu kaymakamlığına, 
staj müddetini bitıren Tnıbzon ma
iyet memuru Asım Sağıroğluııun 

Göle kaymakamlığına, staj müdde
tini h1l1ren J{ırıkkale nahiyesi mü
dürü Nusret 1Jnlütürkün Eruh kay
ınakawlığınn nakleu v.e yeniden ta~ 

yinlcri tensib dihniştıir. 

İthalatçıların nazarı 
dikkatine 

Ankara, 23 (Hususi) - ~ 8099 
sayılı kararnamenin birinci madde· 
sinin tatbikine mütedair talimatna -
menin on dördüncü maddesine aşağı
daki fıkra ilave edilmi~ür. 

'1Kredilı ithalat vaziyetinde malın 
tediye şeraitine göre bedeli taksitle 
mezki'ır bankaya yatırılmak şartile 

de ıhracattan önce ithalat yap:ıbi • 
lir.,, 

J>amıağınııı Yan ı Koptu 
ül.der<.> lı:ıbnt fabrikasında çalışan 

fon Alı o •lu Hnsan sağ elinin bır 
p<ırrn •ırıı makineye kaptırmış, parmıı -
ğının yarı~ı kopımı'.':, Nişnntaşı Amerikan 
bastnhanesinc k:ıldırllmı:ıuı· . 

l.Kanı)·on Çooı>tı 
Şofur Avramın idru:es.indeki 3418 nu -

m::ıralı kaıı1y~ın. Ciblllidc tütün fabrikası 
önf.\nde, Nalıncı solqgıı~a oturan yedi 
y:aşmda Sabah:\ddinc ~rpara;k ın.uhtclil 
yederiııQen ~aralamış, yaralı çoçuk Ba
lat hastşhanesi~ ı~oldın~. şotöı· ya -
k<Uotııtıı$tır. 



Sayfa: f YENl .SABAJI 

Fransız Milli Marşı Marseyyez nasll doğdu? C .... _A_s_ke_r_ıik __ iş-.ıe_r_i ...,.,)
1 

Bundan t:ım 148 sene evvel 25 nlsan 
1792 t:ırihinde, Alsas vilAyetinin mcrke7.i 
Str.ı.sbourg şehrinin Mesange sokağındn 

alçak ve eskl bir evinde Fransızların milli 
marşı Mnrseyyez ortaya çıktJ. 

O gece de, bir ilk bahar, bir harb gece
aQ'dl. 
Yıne bugunkU gıbl Fransanın duşınan -

lan Rhln nehrinin öte taralndan Str.-ıs -
bourgu tehdid ediyorlardı. 

Tehdid nltmda bulunan Strnsbourg kah
r.ımanlık hislerılc titriyordu: 

- Hurriyet! Hurrlyct 
Bu kelime, askerlerin geçip gittig so -

taklarda çınlıyordu. 
24 nı an l i92 hinde Pnri den, mec-

lisi millirtln ıstıli'ı tchlıkesi onunde, Frnn
sızların yeni hurnycUcrini ortadan kal
dmnak için bırle mi Prusyn ile Avtıs
turyaya harb i~n etmiş oldu u haberi 
gelml~U. 

Stra bourg bu haberi buyük hır sevinç 
ile knrşıl.ımı:;tı. 

Belediye reisı D.. trich, şchrı beyaz b.r 
at üzerlne bir.ere e bir mızıkanın onün
den giderek dol. sM ş ve halka hukOmctin 
beyannamesini okumuştu. Bııtı n gOn, 
hürriyet rcnklerile donanan ~hlrde ht\r -
ri;retinden vazgeçmekten ise ölmcge kn
rar vermiş silahlı bir halkın heyecanı yuk 
9elmlşti. 

-Hürriyet! Hürriyet! 
Bu ke!Jmeler, binlerce gögiıstcn fışkı - ' 

nyordu ve bu binlerce bağırmalar, duş - ·ı 
manın top gtlniltillcrine hep birden 'lfr 
aksi sacla oluyordu. 

Genç bir subay, heyecan jçerisinde olan 
balkın i('inde bütün gun do~ıştı. Hal
kın bu b::ığırmnları içerisinde a.> nl ateşi, 

Qni titremeyi duymU§tu. Ve bu h\irriyet 
kelimesi kendisini ıldetl sersem edf'Ct'k 
bir halde kulaklarından aynlmıyordu. 

Bu genç subay, hududdaki mevkllne 
gitmek ilzere bulurum ve otuz yaşında 
kadar olan yüzbaşı Rouget de Lislc idi, ı 

G«e yuzbaşı belediye reisi Dictrichler 
de yemege daveUi idi. 

Strasbourgun belediye reisi er~i g{ın 1 

hareke~ edecek Rhin ordusunun genç aef
Jerini yemeğe çağırmıştı. 

Yemek odasının açık pencerelerind~, 
7ÜJ'ÜYÜI halinde bulunan askerlerin seı
leri ve ihtüfilcl ~rkıları ıeliyordu. ' 

Belediye reisi nihayet; 
c- Hürriyete, lAyık oldutu ~rkıyı ve

recek bir pir Fran:;ada yok mu? diye bn
fmh? Haydi Mosyo de Llsle, clz o kadar 
ıüzel romamlar besteliyorsunuz ki.... · 

'Bourget de Lisle bu teklifi k:ll>ul eune
dl. o bir şilr ve musıki amatörü idi. Bü
tün bir milletin bcklcditi bir marşı vücu
d:? getirmek cesaretini lr.endisne göremi
yordu. 

Halbuki halkın bağırmaları, onun ela 
içindeki aksi buluyordu. 

Rouget de Lisle, beledjye reisinin evin
den eok geç dönerek evine gelir. Oturdu
lu yer o kadar u1akta da değil. M~'1Ce 
81Jkaimda, eski bir Alsas evinin en Uıst 
btmda bir fakir talebe odasında yatmak
Wir. 

Jleşalelerinl yakar, kemanını eline ahr. 
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1 - Avrupada harbeden ıbir memle • 

ket - Nida. 
2 - Kalın kumaş - Bir nota - Sü8. 
3 - Lik.ırdı - Bulmak için yapılır. 
4 - Bir nevi kap. 
5 - Bir uzuv - Işık verir. 
1 - Hastalıklı ağaçlara yapılır. 

7 - Başına c~ ıeı.e bir isim olur .. 
Kayıısız. 

1 - Mecbur etme - Bir gün. 
1 - Evin bir kısmı - içerisine öteberJ 

konur. 
18 - Temiz • Nihayet. 

Y UKARIDA N AŞACIVA : 

ı - TaUı bir madde - Tehlikeli bi.r şey. 
2 - Bir nevi mubarelıt kUf - istanbu-

lun bir sayfıye.si. 
3 - Lllurdıya dalmak. 
4 - Bir hayvan. 
5 - Yapmak. 
1 - Artbrılması memnu olan bir ~ -

Bır nota. 
"I - Tok değil - Feshedilen bir teşekkül 
8 - Bir elektrik vahidi kıyasisi - Yec. 
9 - Sus - Her i.şe karışan. 

10 - Karar verir - Şişeler kapaWır. 

[Evvelki günkü bulmaQJmn halli] 

Fakat hürriyetle snrho~ olmuş bUtiln bir 
milleti ayaklandıracnk bu vah i bağırış -
lan nasıl iu.h etmeli? Boyle bir şey bul
maktan tim.dini kesen subay, penceresine 
d:ıyan r. Gece berrak ve yıldı:ılarla ~
lüdür. Tli uzaklardan, bulunduğu yere 
kadnr derinden boguk bir guri.ıltü, toprağı 
~arsarak giden toplnrın, dört nala koşan 
atların, şarkı sl3yll;ycn :ıskerlcrln çıkar

dığı bir giıniltti gelmektedir \ c dfürri -
yet! liurriyet! keli clcri de hlil!i bu [.rti
rult 1 ı arasında .ula 1 rn eline tcd r. 

sol.ar. tıhamının ate · içeri 111dc zaman 
m humunu kaybetm' tıe r!Jk. Me ' le
leri onror. G'ını: do ar 

D' t lh aile i, hı:nuı; Uyku l el •• Buııun
l:ı ber ix'r Rougd de ı; lr> onl:ıra, Rhin 
ordu u için harb ş..ırl,ı ını dcı hal dinlet-

r. 
c reuinı ;>e crJ pıy noya oturur. 

Rou et de Lisle kemanını Dl r \: c SlTa -
bou~g öclediye rei i de kuV\ etli ı;e ile ılk 
mısr, ı oylcr. 

Ve bir ilk bahar sabah, n ık pencere
lerden h:ırb m rşı meydana ç ... r. Agız -
dan n·ı :a gider. Biıttin kalbk ı tc~,.i eder. 
Memleketi heyecana soknr. M~r .. ilyad:ı, 
h:ıkıi ismini . l•r: <Marseyyc2: 

Ve bu marşın arkasından gönülli.\ as ~ 
ke ler dolaşır .. 122 sene sonra Fransızların 
bu ll'arşı J\larrıedc Rhinden gelen dilş -
manlarına karşı tekrar söylenmişti. 

Şimdi de, 1792 tnrihındc oldugu gıbl 
Morseyyez, Strnsbourgdadır. Ve yine bu
radadır ki yeni kudret ve kuvvetini ala -
caktır. 

lstanbul Asliye 1 kinci Ticaret mahke· 
metinden: 

Hnli tasfiyede H. ve J. B!Umerıtal bira
derler şir'keti tasfiye memurları Galatada 
Nordeştren hanında mukim avukat Hazaz 
•;/e Adato {arafındnn Beyoğlu Tekke enclde 
sinde 412 No. da muklm Madam Hirisan
ti aleyhine ikame olunan seklz kıt'a sene
iJ.e ıp(\steniden 807 )ira 40 kuruşun tahsi
)~ talebine dair açılan dav.anın tahkıkntı 
:ıır.u:ındn: 

M.ilddeaaleyh Hirlsantl i'lcametgahının 

beHI olmHına mebni ve vaki ili· 
nen tebligata rağmen mahkemeye gel -
memesi üzerine hakkında gıy:ıb kararı 

ittihazile ilanen tebliğine ve tahkikatın
da 18/6/940 tarih saat l4 de bırakılması
na karar verilmiştir. Ve bu husustaki 
gıy:ıb kararı mahkeme divnnhruıcsine t»
lik edllmiş olmakla keyfiyet tebliğ ma -
kamına kaim olmak üzere ılan olunur. 

Sultanehmed 3 t.incü Sulh Hukuk Hl· 
klmlljilnden: 
Davacı Sultanhamam Rıza paşa cad

desi No. l 17 de Aşer Nahimya vekili avu
kat Aşer Habib tarafından tst. Taksimde 
Abdülhak HAmid caddesi Uğurlu apart
manında şoför Bekir vesaire :ıleyhlerıne 
939/1039 ve 940/7Ş No. lu dosya ile açı
lan (263) lira zararın tazminı davasının 
yapılmakta olan muhakemesinde şoför 

BekJrln ikametglhının meçhul olmasına 

binaen ilAnen arzuhal ve davetiye ve gı
yab kararları gazete ile ilinen tebliğ e
dildiği halde itiraz edilmemlş ve mahke
meye de gelinmemiş oldugundan meblfığı 
müddeabih (260) lira 30 kuruı;un % ıo 

ücretı vekalet ve biletimle masarif ile 
birlikte müteselsilen milddcialeyhlcrden 
bittahsU müddeiye itasına 15/l/940 tari
hinde Beklrln gıyabında ve diğerlerinin 
vicahlarında karar verilmiş olduiundan 
tarihi illmdan itibaren 8 giin zarfında 

Tc.myfai dava edilmediği takdirde hük -
mün kesbi kat'iyet edeceği ilinen teblil 
olunur • 

lstanbul Asliye mahkemetl t u ncu Hu · 
kuk Hikimliğinden: 

Mehıncd Şendoğan tarnfından Kasım

paşa Zincirlikuyu caddesi 282 No. da o
turan karısı Fatma Şendoğan aleyhlıie 

mahkemenin 40/2'42 No. su ile açmış 
olduğu ihtar davasının yapılan muhake
mesi sonunda: K. M. nin 132 inci madde
si hükmune tevfikan dava olunanın bir ay 
zarfında haneyi zevciyete dönmesi lüzu
munun kendisine ihtarına karar verilmiş 
olduğundan ilfımın bir niıshası mahke -
me divanhanesine talik edildiği ve müd
deialeyhin de 15 gün zarfında itiraz et
mesi, etmediği takdirde hukmün kesbi 
katıyet edeceği tebliğ makamına kaiın 

obnak üzere ilan olunur. 

1 L AN 
Hendek hazine! maliyesine izafetle ha

zine vekili dava vekili Safer Arutan ta
rafından, sabık Maliye tahsildarı Cemal 
Kurubacak, sabık Malmüdılrü vekili Adil; 
sabık Malmüdürü Ali Hilsn(i ve yine sa
bık Hendek Malrnürlürü Rifnt Akın aleyh .. 
lerine ikame olunan, hakkı milrakabeleri
ni sui istimal etmeleri yüzünden tahall
dar Cemal Kunıbacagın zimmetine ge
çirdiği 1369 lira 31 kum51Jn zimmet tari
hi olan 930 tarihınden itibaren tahsil ta
rıhine kadnr olan müddet i('ln kanuni 
faizle birlikte tazminen ve mütesaviyen 
tahsili davasından dolayı, ikametgahları 

meçhul bulunan Adil ve Ali HüsnUye, 
Yeni Sabah gazetesinin 7 nisan 1940 ta
rıh ve 693 sayılı nüshasile yapılan i1fın 

üzerine muayyen günde gelmediklerin
den haklarında gıyab karan verilmiş ve 
dL1ruşmalan 10/6/940 tarihine müsadif 
pazartesi giinü sa t 9 za talik edilmiş o
lup mumaileylılerin mczkör günde biz
zat gelmedikleri ve bir vekil gönderme
dikleri takdirdt- gıyablarınıfa tahkikata 
devam olunup bir daha kabul edilı.ıiye

ceklerl, tarihi lltından itibnren on gün 

zarfın :ı itiraz h klan ı hfuz kalmak ' 
ve gıyab karan yerine kaim ,ımıı.l: üzere 
illn olunur. Dosya No. 940/10 

EmlnönU Yeril Aı. Şubesinden: 
Yedek demiryol astcğmLll (13315) Sa

lih oğlu 1312 doğumlu M. Muza.I:fer Ye
nerin acele şubemıze müracaati. 

latan bul Asliye Mahkemesi 1 kinci Ti· 
caret Dairesinden: 

EN. BiRiNCi 
Müddei hali tarfıyede H. :J. Blümental 

biraderler şirketi t:ısfiye memurları ve
kili avukat ısak Hnzan ve Salamon Ada
to tn ! ndan Şi lide O mnnbeyde Nar
gile y n ecz, hrınesinın yanında Kılıççı 

zade Bedri ile mutfağının <.thibi aley -
hine ikame olunan (4492) Ura (98) ku
ru un maafoız \ c ma .. arifi muhakeme, 
a. u Uık ücr t 'Ye tazmınntm tahsiline 
mulcdair açılan davadn: 

Kan, kuvvet, iştiha şurubudur· 
muhakemelerı kanununun 401 inci mad -
desi mucibıncc gıyap kararı iWhazile 
ilanen teblıgine tahkikatın 18/6/940 ta
nyıne müsadif salı günü saat 14 de bı -
rakılınasına karar verilmiştir. Ve bu 

Muddcaalcyh Kılıççı z<ıde Bedrinin 
ik met :ıhının ı lCçhul yetıne binaen vaki 
il ne tcbll ta !men mahkemeye gel

hu ust.ald gıyab kar:ırı mahkeme divan -
hnnc<;ıne talik edilmiş olınnkla key.fiyet 
tcblig makamına knim olmak üzere ilAn 
olunur. uıerıne hakkında hukuk usulil 

[ İstanbul Belediyesi İlanları 1 
Aksaray yangın yerinde 'lnebey mahallesinin inkıl:'.ıb sokağında 62 inci adada 

1678 harita numaralı ve 15 metre murabbaı s.ıh:ılı Belediye malı arsa sablmak 
üzere açık arttırmaya konulmu~lur. Tahmin bedeli 105 lira ~ e ilk teminat 7 lira 88 
kunırtur. Şartname Zabıt ve MuameUlt Mudurlilgu kaleminde görülecektir. thale 
27/5/1940 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliblerin ilk 
temin:ıt makbuz veya mektuplarile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende 
bulı:nmaları, (3850) 

Beyoğlu Vakıflar Diretörlüğü İlanlan 

Lira Kr. 

10ô8!75 

732.40 

Eski Hacı Mimi, yeni Şahlrulu m, hallcsinin Kumbaracı yokUfllllda vaki 
eski 95, yeni 121, 123, 125, 127 No. lı 213 metre 75 santim ana. 
Tumtum mahallesinin Tercüman çıkmazında eski 28 - 30 - U, yeni 
32 - 34 - 36 No. lu ahşab iki hane ile arsası. 

Yukarıda yazılı gayri menkullerin mülkiyeUeti peşin para ile satışları (10) gün 
tnüddetle uzatılmıştır. 

İhalesi 31/5/940 günü sant 15 de komisyonda yapılacağından taliblerinJn yü7.de 
yedi buçuk pey paralarile akarat mablCılat kalemine muracaatlan. (4302) , 

1 Devlet Demiryolları ilanları 1 
20 Mayıs 1940 tarihine kadar teklit verilmesi ilan olunan tngilteredeo ~ '..tngiliz 

kredisile ınübayaa olunarnk ingiliz lokomotif yedeklerine aid teklif verme müddeti 
17 Haziran 1940 tarihine kadar temdit edilmiştir. (4281) 

İstanbul Emniyat sandığı direktörlUğUnden : 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bay Şevket varislerine ilim yolile tebliğ: 

Bay Şevket ttsküdarda Hacıhesnahatun mahallesi eski ~i yeni Osmandede 
sokak eski 6 yeni 1 numaralı bir alışıp evin tamamını birinci derecedt} ipotek ıös
tererek 23/9/1931 jnrihinde 127/llHI hesap numara.sile aandığıuuzdan aJcb1J (llO) 
lira borcu 30/1/lsl o tarihine kadar ödemediğinden faiz, kof?)lsyon ve masarifi" ile 
beraber borç (306) lira (47) kuruşa varmıştır. Bu sebeblt.: 3202 numaralı kan:bD lınu
cibince hak.kında icra takibi başlamak üzere tanzim olunan ihbarname borç)unun 
mukavelenamede4 gösterdiıi ikametgAhına gönderilmiş ise de bor~lu Ba7 Şevketin 
yukarıda yazılı adresde öldülü anlaııbnıv ve tebUi yapılamamıştır. Mezk6r kanwıun 
45 inci maddesi vefat halinde tebligatın ilan sur~e yapılınasını i.ml.rdtr. Borçlu 
BayŞevket mirasçıları işbu ilan tarihinden itibaren bil' buçuk ay içinde Sımclığ>ınıza 
müracaaUa murislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule pyan bir itirazları 
var ise bildirmeleri lflzımdır. Mirasçılar ipot~i kurtarmazlar vcyahud baelı7UI ta
kibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli ~ menkul mezkill' kanuna &tire San
dıkça satılacaktır. Bu cihetler alAkadarlarca bilinip ona eöre hal'eket -'Omelr ve her 

birine ayn ayn ihbarname tebJJ.il makamına kalın olmak üzere kQfl;Jel illn 
olunur. (9313) 

İstanbul Defterdarlığından : 
.... 

Sıra No. tbbamame Adı .ve soy Sil )4aballe Sokalc Kapı No. 
adı 

1 Memduh Ferid Doktor Emin Sinan Hamam a 
2 1/1' tbrahim Kıraatbane Tavşantqı Y eniçe- 12'1 

riler 129 
3 1/3 ]dehmed HAnıi Doktor Binbirdirek PiyerloU 13 
4 1/3 lsmail Ziya Doktor Alemdar Nurosma.- ,. 

niye 
5 2/.,3 Mehmed Çotor Hancı 14ollafen~rl Atikalipep 11 
6 10/34 Mehıhed Çotor Hancı Molla.tenarl Atikalipap 19 

Matrah Nisbeti Kazanç Buhran Zam ce?.a SeneSi 

180 12 13 2.60 938 
1800 ıı 295.15 59.53 93 8 

720 12 80 12.- 938 

120 12 2.4 0.41 836 

100 12 4.10 10.25 038 
14.61 22 1.75 35 938 
Alemdar Maliye şubesi mıntakasında bulunan yukarıda adı ve işi ve ticaret ad

resi yazılı mükellefier, terki ticaret ve yeni adreslerini bildirmemış ve tebellüğa 
salahiyeUi bir kimse göstermemiş ve yapılan araştırmada bulunamamış oldukların
dan hizalarında gösterilen yıllara aid kazanç ve buhran vergilerini ve .tamanlarını 
ha\ i ihbarnamelerin bizzat tebliği mümkün olamamıştır. 

3692 sayılı kan~nun 10 - 11 inci maddelerine tevfikan tebliğ yerine geçmek 
üzere ilan olunur. (429'1) 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünal işlet
meleri umum müdürlüğünden : 

. 
\ 

....... Al!!'!~ 

. BA.L8AION cevherini ihtiva eden yliz ve dudak rujlan ~ 
Enstitilleri profesörlerinden meşhur prof. Qerog tarafından ~ 

INGtLlZ KANZUK ECZANESİ - Beyoğlu.~ 

ÇELİK PALA 
OTEL ve .BANYOLARI - B 
OUzel lnanzara 

YOksek konfor 
Mükemmel eervls 

Oayet nefis yemek ol' 
Rahat ve zevkli Y 

Y e1J11kli tek yatak banyolu 5, banyosıd 
6
3 

" çift " " 8, " -
Ayrıca IUks odalar vardır 

Otel her mevsimde. açıktıf 
1 Hazlr•dan aonra lokanta ve bahçede hero•" 

r- Öksürenlere Katran · Hakkı Ekr8pl 
L Hakkı Katran pastilleri de var4"· 

Bostanoda Çatalçeşme karşısında deniz kenarında ôDÜ ~ 
satılıktır. Bcıataııcı'nın en güzel bir mevkimde, lcoya nazır, ti 
rağı yakınında, duvarlan ve rıhtımı ve kayıkhanesi yapılJXlll ~ 

ulunan araanm 21 metre cebhesi ve takriben bir dönÜJJl 01
11 f ası vardır. lsteklilerin her gün sabahları (llJ een <1 

idaremiz Salıpazar ambarında mevcud 20000 aded eski elektrik sayıcll!I a Ha- 'Yeni Sa'"h., idare memurluğuna müracaatlerL 
ziran 1940 perşembe günü saat 15 de pazarlıkla arttırmaya konmustur. Muvakkat •ılliiiiiiiıliiillmiİİİİİİİİİİliİİİIİİmmliiİİİİİİİıİİİİİİİİmİİİiiİİii.••••~~ 
teminat 300 liradır. 

tsteklilerin muvakkat teminatlarını vezneye yatırarak mezkCır gilıı ve saatte 
Metro hanının 5 inci katında toplanacak komisyonda hazır bulunmaları llAn olunur. 

Bu işe aid şartnameler levazım müdürlüğünden parasız tedarik edilebilir. dl2h 

Sahlbi: Ahmed Cemalcddin SARAÇoGL"l! ~ 
Neşriyat IRdiirü: Macid ÇETDJ l\asıldığı yer: (Yenı sa 


