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Belçika ki~~ ·ordusu dün teslim oldu 
Fakat Belçika milleti kararı kabul etmedi. Alman

lara teslim olan kral vatan haini ilin edildi 
e ç·ka kralının 
· ordu rını 

bu ihane i 
ÇO müşkül 
düşiirdii ir vaziyete 

Iill ·t u Uıa~ıf't ~Jen 

~6lçikn. liralı J..copold 

Şarkta bir şafak mı 
söküyor? 

Sovl et nu ~ n İll' ı· ugo bn')7&11ln 
sür'ati anla!'muı ;ı 'l' fo•!'tliz - Sov
yct ticaret mii7.akel' ·lt•rinin haki
kat rlmsınn t,oinncsinin ehemmi-

İngiliz ve Fransız başvekilleri 
dün birer hitabe söylediler 

Müt e ik er cebhesi sarsı madı 

--

Dünkü 
killer 

müzakerelerde bircok Ve-, 
ve hatibler söz söylediler 

Ankara, 28 (A.A.) - B . Millet 1 
lfedisi bugün Mazhar Germenin 
bqkanlığuıda birbirini mUteakib 
~ toplantılarda 1940 Muvazc
nci umumiye kanunun müzakeresine 
devam ederek masraf bütçeleri tlzc
riadcki milzakc.reler.ini ikmal eyle • 
mJatir. 

lluht.elif vekaletleri alakadar e-
den meseleler üzerinde söz alan ha· 
tipler bu noktalar etrafında noktai 
naarlarını izah eylemişler ve- bazı 

temennilerde bulunmu.şlhrdır. B;;: 
meyanda Dahiliye Vekaletini ala -
kadar eden mevzular üzerindeki mü- . 
talealara karşılık veren Dahiliye 
Vekili Faik Öztrak umumiyet iti
bariyle nüfusumuzun artmasını te
min bakımından Dahiliye Vekfilcti
nc terettüp eden islerin tahakkuku 
için ajınmış olan tedbirleri izah eyle
miş ve İstanbulun ekmek işleri üze
rinde çalı~dığıru ve bu hususda 

(Sonu: 5 inci •hlfe6e) 

SABAHTAN SABAHA: 

K8ğıdsızhk, kırtasiyeciliği 
biraz önlese k3rll çıkarız ! 



da.:rm: 2 

Yazan: AYJlAN ATIS 
• 

ikinci kavanozdan dili bir ka.rış 
sarkmış bir kelle düştü, ! 

Ordunıın ipi kopmu§ bir tes
oih gibi dağılıvermesi, halkın ve a
siler.in tekrar harekete geçmeleri ih
timali kuvetliydi • Kumandanların, 
sultanın yaşadığı hakkındnki temi
natı ne askeri ve ne de halkı tatmin 
etmiyordu. 

Sultanın atı hazırlandı. Yıizü sa
rılı olduğu halde bindi ve askerin, 
halkın önünden geccı:ek onları se
lamladı, sonra gene otağına döndti1 

istir-o.hat elti. l~te bundan sonradır 
ki, Sultan Biı.tmilerin tecavüzüne 
karsı daima uyanık duruyordu . Bu
na rağmen de ikinci bir tecavüzden • 
kurtulamamı§h. 

• • • 
Sultan Salih lsınail bu suikasti 

atlattıktan sonı:a. Batınılerc = Haqi
şilel!'e karşı ku\·etli '\'e ihtiyatli ted
binler alınış ve intikamını müsaid 
bir zamn.na sa:kla:ını.c;tı. İşle bun
dan sonr.a Aznz kalesine hücum et
ti. Kale 38 gün muk:n·emet ettiıtten 
sonra burçlarına beyaz bııyi-ak çek
mek suretiyle amnn dilemisJer ve 
11 zilhicce 571 glinü teslim olmu.ş

ıardı. 

Sultan kaleye girdi \'C yıkılan burç 
lat•ı tamir ettirdi, a.sayışı yoluna 
koydu. Biraderzadesi Takiycddini 
mukata'ıı. ~klind buraya vali tayin 
etti. 

Evvelce bu kale Nuı eddinin köle
lerinden Cefniyy.enin elincle idi. 
Sultan Salih İsmail Menbed 'aldıktan 
sonra .Azazın, Elınelikün Nasırın e
Hne geçmemesi için .zaptına lüzum 
hiş.sctmişti. Blt lfaleblıı ıuüdaiaa.sı 
bakımından pek mühimdi. Sultan 
Salih İsmail Azaz fethiyle mc~gul -
ken Batınilerin ikinci t<:cavüzü '\'U· 

bulnıufitu. Bunun <la Halcb<lckl gizli 
bil" teşekkül tarafından geldiğine 
kanaat getirmişti. Kendi kendine: 

- Art.ık bu yılan y:uv:asım bulmak 
ve kafalarını insnfsızca ezmek la -
zımclır, diyordu. . Bn, uykularını 

kaçıı ıyor ve bunların hakkından gel
mek için tedbirler. alıyordu. ~hicce
nin on beşinci günü Azazdan Ha
lebe döndü ve Cev:scn dağımn Baro
kiye tepesine çadırını kurdurdu. 
Şehri sıkı bir kordon altm:ı aldı. 

Halka bir taraftan ağır vergileri 
tarh etmekle bera~r hn!'içten hiç 
bir şeyin girmesine de müsaade et -
mcdi. Bu rmretle şehri adanı akıllı 
sıktı. 

Batıwlerin kendisine teslimini is
tedi. Açlığa mahkiim olan şehir bu 
yılan yuvasını bularak Sultana gös
termekten başka çaı·e kalmadığına 

kanaat getir{liler. Hhlk Batmı1eri 

yaknlnyarak sultana teslim ettiler. 
On beş gUn geceli gi.indiizlü Hhleb 
burçlarına yay. çilcleıiyle Batıniler 
asıldı, leııleri burçlHın üstünde yır· 
tıcı ku§ların tırnakhlrına: ve gaga
larına bırakıldı. 

Eski Türkler askeri su<:lulan çok il 
.tere yay çilesiyle as.nıak suretiyle 
cezalandırırlardi. Türkler tstanbu-
lu fetHcttikten sonra Okmeydanını 
askeri bir mıntaka yapmışlardı. 

Buraya destursuz girenler he-
men yakalanır ve y,ay çilesile ağaç-

lar.a .asılarak öldiirillürlerdi. Yay 
çilesi su'lmdan ve y-.a.hud sağlam 

ipekten adamakıllı biikülınck sure-
tiyle yapılırdı. 

• • • 
Ha.lebin şimalindoki bir iki küçük 

kalede llıtmileıin bıu mdıkla ıı ve 
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asıl birinci derecedeki propaganda
cılarmın buralarda bulunduğu ya
kalanan fedailerden ve ele geçen 
mektuplardan anlam.L5tı. Sultan 
buralamı dizdarlarına şiddetli ve 
mahrem emirler göndeııcli. Batınile

rin sarih adreslerini bildirdi \re bmı· 

ların başlarını istedi, dizdarlara 
gönderdiği emirnameler şu cllnıle • 
lerle bitiyordu: 

- Eğer başlamııız size 15.zımsa, 
onların kellerini bana gönderinız ! . 

Hhleöde asayi~ temin edihniş, nor
mal hayat bnşlamı§tı. Bir gün sul
tan bahçesinde.. vezirleriyle ~leni • 
yordu. Mabeyincisi yanına: sokula · • 
rak bir mektup vereli, ve: 

- Şimalden bir heyet geldi. Bir 
katar da var.. Develerin yükleri bal 
imie. Atamızı ziyaret etmek istiyor
lar., dedi. 

Sultan mektubu okudu. Mektu • 
bun sevindirici bir' haber getirdiği 
sultanın yüz çizgilerindeki gev.şe • 
melerden pel{fı.lfi okunuyordu. 
Ayağa kalktı, mabeyinciy0: 
- Onları be.Klemc salonuna alı.ruz, 

Katan da kcrv.a.nsanıya çektiriniz, 
yüklerini de bahqedcki fiskiyeli ha
\'11Zlln kenarına indırtiniz, emrini ver 
dikten · sonm yaıımdakilere: 

- Siz de beni takib ediniz! dedi. 
Sultan şimalden gelen heyeti ka

bul etti: Onlarla konustu. Oralarda
ki Batıni tcdhişcilerinin vaziyetleri-. 
ni sordu. Som·a bahçeye çıkb. Fis
kiyeli çardakta kendisini bekliyen 
vezirleri a,yakw l~eııdisini selamla • 
dılaı:. Havuzun .kenarına ağızları 

dcnlcrle kapatılmış . OQ sekiz bil
yük ç_ini l\<\vanuz .sıralann:µştı. 

Kilerciba~ı l uraya on sekiz de 
gümüş sini getirdi. Sultan vezirleri
ne ve kumandanlamna emir verdi: 

- Siz de şöyle havuzların ya
nına geliniz de şu bal kavanozlarını 
hoşalttıralım. Şimalin balını pek 
medhedcrler. Görelim, bakalım. 

Kilen:iba~ı bidnci kavanozun ağ
zındaki "yan., denilen deriy-i çözdü. 
K t•hribaı· gibi sarı bir bal vardı. 

cıuıtan: 

- Boşa.it Bu:.ıu ba}\a.lım kilerciba
Eı ! .. dedi. 

Kilercibaşı emri yerine getirdi. 
Kavanuzu sjninin ortasına lıoşa.lttı. 
'Çinden perç';'nli, uzun ve kara bı
yıklı bir jnı:ıan b~şı çıktı. 

- Bu bal katu imis. İkincisni de 
boşalt! 

İkinci kavanuzdan da sininin gö
beğine dili bfr Jrn.l'lŞ dışarıya fırla

m1ş bir kcile dii.ştü. 
- Üçüncüsiinü de kilercibaşı~. 
Bundan d·.ı. göz pına rlan kan pılı· 

tısile dolmu§ wmn kınalı sakallı bir 
baş çıktı. 

- Ötekini de kilerci başı! .. 

Bu da a.çık w: iri gözleri şeffaf 
bfr ıbal tarok:ı.silc kapanmış iri bir 
baştı. Sultan elindeki mektuba ba
karalt be3 numar~lı kavanu:zu da,. 
boşalttınrkeu: 

- Bakalıın bundan nasıl bal çı

kacak. HerbnldP oğul balı olacak .. 
diyordu. 

Kilercibaşı bw1dan da siniye he
n üz bıyıkları kaBlannı bastırmıyaıı 
beyaz bir. delikn.nlı başı düştü. 

Sultan alaylı bir eda ile: 

- Pek de oğnlmuş ! dedi. Böyle
ce on sekiz kavanozdan önlerindeki 
sinilere on sekiz kanlı kelle çıkmıştı. 

Sultanın amir Se8i gürledi: 
- Mabeynci ~ağır oraden uşak

l&n! ... 
Bir küme usak geldi. Onlara df4. 

emir verdi: 
- Şu ba~lan alın havuzda yıka

yın! ... 
Uşakları bu kanlı başları havuz

da çırpa çırpa. yıkadılar. Üstlerinden 
k~nlar ve ballar akmış, hakiki hü
viyetleri ortaya çıkmıştı. Sultan nu
mara sırasilc bunla!'ln adlarını, me
muriyetlerini ve şöhretlerini oku
duktan sonra: 

- işle bf'.nim ve devletimin başı
nı yemek istiyeı1 başlar bunlar ... 
Ben hulüs ile elini ve milliyeti için 
çalış~ bit' Tüt:kü.'11. Her doğru in
san gibi benim Q.c koruyucmn Tan
rıdır .. Qii~anlnrı.mı kahreElen Tan-
nma binbir _şüiülr .. • dedi. ·-

ı (Sonu var) 

( 

ü!nr-·kıer Vekah, ·- r 
nin mühim bir tamimi! ...__...9_K_u _____ u~c __ u T rharu 

Tamiri bitti 
\GümrOk i~sl bulunm,yan DJYO i: ---Q---

Vapur Mazirandan itibaren 

1 

mmtakalardan yapılacak 
ihracata dair ko~ayhklar. 
İhracat işlerimizin daha kolay bır 

şekilde başarılması için gümrük 
idare::ıi bulunmıyan limanlardan ya
pılacak ihracat için Gümrük ve İn
hisarlar Vekaleti alakadarlara bir 
tamim yapmıştır. Şimdiye kadar 
gümrük idaresi bulunmıyan yerler -
de ihrac edilecek madl:leler en ya.kın 
gümrük mmtakasma nakledilir ve 
ancak orada muamelesi yapıldıktan 
sonra ihraç edilirdi. 

Dünkü ta.mime nazaran buııdan 

sonra bu mall:mn güımük mmta. • 
kasına nakline . lüzum kalmadan ol
du.klan yerde ihraçları temin edile -
cektir. 

Tüccarlar harice gönderecekleri 
mallM için liir bey.J.nname tanzime.:. 
derek bunu gümrük idaresine gön
dererek tasdik ettirecek ve bu be· 
y.annameU:ırin musadda.k bir nüsha • 
sı.nı bulunduğu mevkideki muhafaza 
teşkilatına havale edecektir. 

Muhafaza memurları bu beyanna
melerde gösterilen mal ve mıırtannı 
tesbit ederek muayene edecekler ve 
beyanname muhteviyatını tasdik e
derek gümrüğe iade edeceklerdir. 

Bu suretle malar oldukları yer -
lerden ihrac edileceklerdir. 

Balık, yumurta, yaş sebze ve bu
na mümasil uzun müddet bekleme -
ğe mütehammil olınıyan ma.Uarııı 

ihracı da ayrı bir usul ile yapılaeak-
tır. . 

Bu gibi ıiıallarm beyannameleri 
doğr.udan doğruya ma.halli muha
faza e§kilatına verilerek kontrol e
dildilttcn sonra derhal ihraçlarına. 
müsaa:de olunacaktır. 

---ıHL«---

BBLEDIY:EDE: 
Otoboüs Ve Memmm · Konıi.S~'onla-

~ Toplantiları 
. İstanbul bclcdiycsi otobüs ,.e me.ınu -

rin komisY,onlan diin belediye reis mua
vini Lütfi .AJa;oyun riyaseti altınc;ia tpplan 
mıştır. Otobüs .komisyonu bu toplantı

sında bazı taıebleri tetkik etmıştir. Eyüp 
kaymakamliğımn Eyiıple Edirnekapı ara
sında yeni bir hat ihdası kabul olunmuş
tur. 

Süvari Binicilik okulumın, Taksim ~ 
Y cnimahalle arası.ııda işliyen otobüslerde 
okul talebesine tenzilat yapılması talebi 
benzin fiyalliırmda görülen tezayüd yü -

zündeıı is'af edilemıyeceği anla.~ılmıştı:ı:. 
.Diğer taratmm Taksim .kışia.sının yıkıl; 
roaııı üz~ or.adıtki ıaı;ajların da kal
dırıldığını ve bir gru;aj buhranı başladığı 
hakkındaki talebleri de tetkik. olunmuş -
tur. Belediye otobüsçülere garaj temini 
için tetkikat yapaeaktu-. Memurin ko -
nıis)'Onu da dün bazı ktrarla.r 'Verm.iŞ.tir. 

Bcl~ Ymi. Yaptmiığı· Yoüo.r 
İstanbul beletti)'esi ~eyeti fenniye mü

düı·lügü son &ünlerde §ehir dahilin.de 
bir çok yollan asfalt ve parke olarak ye
niden inşa etmiştir. Ayrıca bir çok yol
lar da yeniden i>sfalt!amnış veyahud da 
tamir olunmuştur. Yeniden inşa olunan 
yolların liir &tesini veriyoruz: 

Şişlide P8ur :yolu, Saman yolu, Ebe 
kızı, Hanımefendi, ve Bronz sokakları, 

Emlak caddesi, Şehremininde Küçük ve 
büyük Saray meydanları, Şehremini -
Silivrikapı caddes.i. ve Gillhane parkui.ın 
dahili yollan. Tamir olunan asfalt yollar 
da şunlardır: 

Hürriyetiebediye caddesi, Şi~li - Me~ 
cidiye köy - Büyükdere caddesi. 

H:ublye - Taksin:ı Caddesi Bet.on 
Asfalt Yaptırılaca.k 

TakBim - Harbiye caddesinin beton as
falt olarak inpısı iı:tanbul Tramvay E
loktrik ve Tünel id~releri tarafından mü
nakasaya ÇJKnrılmıştı. Münakasa nri.id -
dcti 30 ınayısda nihayetlenecek Ye cad -
d .. ıün .in!JQSl müteahhide ba\·aıc oluna -
caktır. İnşaat için iki t:ılib vardır. Yolun 
beton asfalt inşası için hazırlanan keşif
namc 112 bin liralıktır. 

Ta.Ksmı Gazbıosunwı ilaxe İn~ 
Taksim gazinosunun kapalı salon kıs

mının i~atı 15 haziranda nihayetlene -
t't.-ktir. Salon belediyeye 24 bin liraya mal 
olmuştur. 

ElmıelÇlik Şirketi H:ı,kkmdaki 

Tedkikat 
Ekmekçilik şirknU hakkındaki tetkikat 

belediye hukuk işleri müdürlıiğü tarafın
dan neticclend.iriliniştir. Hukuk işleri mü
dürlüğü bu hı.u;ııma bir rapor: hanrlat -
maktadır. Rapor belediye ı:iy,m:eüne ve
dlccektir. 

Et Nakliyatmı .Belediye 
B.lzzat Y a.paeak 

Şehir diı.hillndeki et nakliyatını yapan 
şirketle belediye arasındaki 6 aybk mu -
kavcle 1 hazirıındun itibaren nihayetlen -
mektedir. Bu tarihten itibaren et nakli
y:ıtını belediye bizzat yapacaldıır. Nakli
ye şirketini.ı vesaiti kısmen belediye •ta
rafından satın alınacak, kısmen de diller 
bazı müeııscs<'lerden vesait temm olunn
C4lktır, Bc.ICdiyenin bu iş iÇ}n 25i bin İi
ralık tahsisatı vudır. 

Düzce tütüncülerinin 
bir müracaati 

Düzceden aşağıdaki 
telgrafnameyi aldık: 

Bu sene tutun s:rtışl:ırınd. çok se
Yintlik. Bu ·arı tj.ıcc:ırlm ın rakabeti ~:ı
yesindc oldugunu biz müstnhs.Jler bı -
zat muşahede ettik. inhisarlarm bir tıc
şekkü.lü olan Tütün Limited Şirl..e*' 

Fronsayu kilo-;u 88 kurulitan 3 iliı 5 
milyoıı kilo gibi muazzam biı' ırukd~1· 

tütliıı snlını~tır. Diz bal~iki mi.istalı

sillcr keııdı topr.aklarımızdu efradı ID!c
mizlc çalı araL , bu fiyata maI:ye.tini 
temin ctl)lcktc gi.içliik çekiyoruz. H::ıtta 

emekli i>ir z\i.rr:ı 80 kurutıa sathgı bıı
tütünde yevmiyesi :ınc:ı.k 40 kuruşa 

gclcbiLil'. Bu haldkat büyijl:krl.m.i:lin 
\ ulmfuııu ş~bh~slı bilirken lıu satışı 
geleceı.: yıl xStib . atı Üzeriİlden . gerek 
bizlcıi \"e gerekse lütuıılerimize rağbet 

gösteren muhterem tüccarlarımız üze-
rinde zaradı tesirleı·jni gö .. tereceği pek 
tabıidır. Bu hesabsız satı:ıt;ın ciddi en
di e içindeyiz. B!itün bir sene de".Tam 
eden mcsuinıizin mahsulü olan mukad
d ratmuzın hesabsız hareket eden Limi
ted Şit'keti eline bırakılmamasını ve 
bu saüşın feslı \'c jptalini ve müstahsil 
aleyhine hareket eden bu \'e müınasıi 
şirketler ruıkkında da icab,.eden ted-
birlerin alının tsı hususunda buyük ma
knml<ıl'llnı7.ın naZ<ın dik.katini celbe!- ' 
mek için muhterem gazetenizi vasıta kı
larak dılegimizin neı;ır ve iHinını saygı
laı·ınıızla rıca ccte.ı'.iz. 

Birçok imzalar 

YENi SABAH - Düzceli tütün zür-
raınm y.ukar.ıdaki telgrafını aynen der
ceLtik. Bizıın bıldigınılze göre Fi·::ınsız 

reji.sının mernlekettcn mübay:ıa eitigi 
tiltun aşll{:ı cins ve kalite bakımından 
uc.uz tutiıudur. Bu itib;ırla Ti.i,tiin Limi
\ed Şirketinin (88) kurııŞ üzerinden 
yaptıgı saü$1n- yüksek ı:ıııs tııtü.ı:tlerı
mizlc bir alidô1sı olımımasL ıcab eder. 
Ka;:iyf': böylıı değil tie lıdki.lm.ten.- yük
sek ti.ıhiııler.ımi,7, ıınu: fiyatla saulmı~::ı<ı, 
bu tnkdirde de Düzce tül.ün zürraıııın 

şikfıyeltc yerden göge kadar hııklı ol
m;ıl;ın IiizııugcJir. llıı mcsde ile büyük
lerimizin \'e İrıhl:.ıar ifürrasir.ia. yakm
dan ~Uikndaı· ohtl~ltl:n:ı d'.l mu.ll!lkkaidır. 

sefere başlıyor 
Beş ay evevl Alanya civarında b.

raya oturarak ehemmiyetli surette 
hasara uğrayan Devlet Demir yolla
rının Tırhan vapuru Ifoli<: de ha
vuzlarda tamamen tamir cdiln~sti;;. 

Gr~mirun tamire.fa tahtrıtn e)Hen 
müd<lettl·n cvvçl ikmal edilm·~ ve 
hasara. uğrayan kısımdaki snçlnr 
1a1nıılen değiştirilerek yenilemni:i -
tir. Geminin tamirine 80 bin lira 
sarfcdiJmiş ve tamirat için lii.7.umlu 
malzeme buradan temin ccli!mi!5liı.:. 
Alakada rln ı·tlan öğrendiğimi.zP. go· 
re gemide hir< bir· arıza kalm:ır.nrıtır. 
Bir k<l.Ç g.ili.ıe katlar Ma.rmararla tec 
rübe seferleri yapıldıktan ~oNa h:ı.

"'Zirau bidayetinden itibaren Mersın 
seferleri1:ie baJıyacaittır.' ·· 

......... .....--oı---
İKTISAD iŞLERi : 

Anglo - '.riirki~ Kamaııdil Şiriieti 
LiJ°'·edildi 

tki sene e-. el İngilizlerle yaptığıını:ı: 

mali anlaşmo ı.iz~·nc kredi i;;olerinln tes
viyesi için kur.ulan J\nglo - TLırkiş 1'u -
mandıt şirkel! · lagvcd.Dmiştir. Badema 
kredi i,:1erne ingıliz hlik.fun<'ti neşgul o
lacagmdnn şirketin mi.ıdurti ol<ın Etibank 
müdürlcrin<lcn Refi Tcksan dun sabah 
;rıehrimize avdet etmiı1tir. l'v1uınuileyhi:ı 

bu akşam \ cki't!etıe izahat \'ermek U...~re 
Ankaraya gidecektir. 

.Belediye Bütçesi. Anli3Dda 
'J~c.lidk Olunuyor 

An:karndau gelen habeılere göre· Dalıi
lzye Vek~fot.I' yansıd:rn .tıear~n 940 bele
dıye bütı;cşJnın muzakerC'lerine b<ışlıya -
caktn-. Bu munascbl'tle V<ıli Ye ~k.-diye 
Rcısı butçC ıı ... ckuıda VcUletc ız:ill.::ıt ve- • 

recekUr: · · ı 
• Q • 

POLİSTE: 

ı llatrlan Kaza 
Trb Fakuıted falebeslııden Asım Ka

zam:J, -::oo liraya Yfni aldığı bır ıfötro.ya 
yine 'fıb Fnki.iltc.,inde arkadaşl:ın olan 
Tı..:rg<.ıd, Fe.thi, Tw-gud Kası;ı:ı. Hüseyin, 
}'uruk, Jfayd;ır \'C 1\{cınduh Yunusu ;ıl;ı

Tak cv\'elki akşam sıat on :yedide r.ıo -
dadan Yenıkapıya gitmek üzere açılmış-

İNH/SARLARDA : 

Tiitiin .!Hmfuföı.htrındaki Satı~ 

1 tır. SahUdrı1 bir !.aç mil açıldıkt•ın scınra 
nızgar ke~;Hmi';i \e kotra Hayırsız adaya 
do!,rU süruklennıcge bll;ilamıııtır. Saat on 
dokuz buı:tığn <logı'U, Mudanyadan gel -
m~te ol.an Sus vapur.unun. süı arisi v~
dad sulara kapiliın kotr:ıyı gönn:ı.iş, genç
leri \"apura alnuş, kotcayı da 'apurun 
r.rkasıo:ı bağlıyarak liman;ı geti.rı:nişt.ir. 

Ege mınt:,ıka:;ıncta 3:;,5 mi!yvn kilo rad
desinde olan 1939 tütur.. rckolterindcn 
:;ıiındiye im dar 34,3.0G,93 ı bin kilo rx-ıtıl
ımı;tır. l\1aı.ın:u'.tl mı:ıtaP-..a,.ı t.1tün satır 

ları 'i,71U,5ııl lti!.oyu bulın.u§tur. Mczk,U:r 

ınuılııka r~k.oıtcsi ll trJ.l:ır o:ıu mütecaviz -
dır. Kanweniz mınt:ılrnsınr.i<ıki tüt.üu sa
tışları 9.136.700 kiloya baliğ olmuştur. 

1 
Bl.l mıntakad:ı rckcUC' H milyon kilodan·' 
faziad.ı.r. Şark ıumtaka3111da yeLışmV, olan 
üç buçu.k ırtily.,n kilw fü+ünfin hemeıı 

l<uITesi satılınl\ltır. 

Maeatla.r Tülü.n A :!yorlar 
1\Iiıcıır monopolundıın bir heyet külli

yeUi mikdacda tütün ır.ubayaası içi.ı1 mem 
kltetiı:nb:de bul•.uın aktadır . .Mr.c.ar heyeti 
dün ınbi:;nrlııı idarc.:ioe gc-le:ı::ek umum 
mudur Adnan Ha lct Taşpınnrı ziyaret 
etmiııler \ e bazı tek.Hflerdc bulunm\!Sl:'.r
dtr. 

Romanya tle Ticari Miizakereler 
Neti.cıeJeucU 

Rwnanya ili' ticat'i ınuzt•kerelerde bu
lunmak uzcre Blikrcşe giden hcyatimi.: 
burndaki mt>.S<•i~ini bıtirnıi~tır. Hcyc.t rei
si Servet Deı·kin \ e nıaıyctlr.deki arka ı~

ları Yugoslavyadu da bazı temaslar yan
mıplardır. Heyet bugün1erde tekrar Ru -
manyaya donerek memleketmize avdet 
edecektir. 

İDhİMda.TJ Bira Satışı 
İnhisarlar idnrcsi agus~oc ayı bidaj'e

tinde 1940 senoı;i m:ıı·t ayı sonuna kadar 
olun 8 ay zarfım.la inhisarlar idaresince 
8.354.000 lıtre i.ıira satıldığı idarenin mart 
ayı souuna k<.ıd,ır tcsbit ettiı;i ihzari ra -
kamlar.dan anhıljl.lm:ıktadır. Buna rnıık,l
bil 1938 senesi uı,:ustos hıd;ıyetinclcı1 1993 
~nesi mart ayı som\na kadar olan 8 ay 
z::ırfında ıınc<'lk 1.444.000 litre bira s:.tıl

mıştı. Miıtuh•a edilen müddet yapılan sa
tı§l<ır e\"'ielki yılın bil' mt.li fazladır. 

---»ıı«---

DENIZLERDE : 
Vapurcula.r Dirli~1i Ku.rub.mıyor 
Hnri(' ve dahildeki deni;; na!tliyatınıu 

tek elaL'n idnre ediL>nesi ir;iıı vapurcula
rın a::asmda d..ı bırlik kurulması dıi.şli

nüfdügıinü f:.ıkat bazı a.:nıntörlerin im 
işe tarafdnr olmaımıbrı yıızündeıı v.a -
pın·cular ~ırasında bu huSllwda ihtiJ.af mev 
cud olduguım yaı.ın~tık . 

Düu alakadnrlardan ö.:nmdiglın.ize gö
re \':ıpurc:ııl:ırm arasında biı· anlaşma te
min edileme<hgını.ien birlik kunı.lm.'.lsııı

dan sarfmazar ed.i.LT.iştir. 

Toprak Of.isi Yulaf Mübayaatma 
Başhyor 

İhracı memnıı olan yulM ':e arpa mah
sullerimizin kıyın~tini muhafaza. etmek 
için Tic.ıret VckJllcti Topnık rvLahsullcri 
Ofısinin mii t.alıqilde.1 mübayaatta bulun
ma ıy h:.ıl:l.mrfa.bir kilrtlrname. n-eşretmi1-
tır. Tesbit edileı:ı ~fis .. tesbi~ .edilçn. fiy:;ıt-
1 ır rlahilinde rniibayaata başlamıştır. 

T:..kdir Gör<'n Eni.niyet Amirleri 
Etnniyef 1k.iııcı Şube ıniifüir ınum·iııl 

Tevfik Doğ:ınlu ikinci şube cim y(.t ma
sıısı bnş kamiscri Alişan ·.-e ı:.;.rkat maı-ıası 

baş koıniscrı ... Abdurrahman ı;on g'dı!tlerde 

ki ınuv~f!akiyı::Ui mesaGeı.:i.nLlen d.ola~·ı 

Dahiliye Vekaletince birer kıt'a takdir
name i!e tııll!f eclilmiljkrdır. 

Şiiplıeli Öfüm 
Samatyad::ı otu~ E:.1inın 45 gUnl:ık 

çocugu Ah·~! ·dün ölm~. ~ye ıcfok
toru taı·afındaıı yııpılan muayenede ölüm 
şiıphcli gı ııılldugıi.nden cesedin ı ııorg:ı 

kaldırılınasma lrnr:ır ,·crilr.ti.,.t::-. 

MAHKEMELERDE : 

ll.ırsı:ılığaı Teı:ıcl*Ji.\s 

1\tchnıect oğlu Sült:ynı;.ınla Ahmed Ihı:·

şid oğlu Kamil, e\·\'elki gün, Sull::malı -
nıuddc ımıı'atlar mcktemi depoe:umı ,il
ı erde orada bulunan kdğld \·e lm .. da ck
m.rlc:·dcn birer ınikdar almışi:ır, gGtiiı·

mc-:... ıl7.crc pencereden çıkarırla-rken mek
t"b lıacleınclcri t;o,ra~ından görfilernk ya
ka!anm lardıı. Si.ıleymanla Kamil Sultan 
alın•cd ııçllncii sulıı ceza mahkemesine 
verilerek mohalceınc edilfüktcn sonra al
tışaı· :ıy hapislerine karne vel'il..::ıi.ş, ancak, 
hu·r.ızlığın tc,;ebbüs hal;nde kalma&ınd:::u 

ve çalman ~eylerin k.J)~~t1erinin az!ı -
gmdan bu rcz:ı birer ay oı'lar g-iııe iııdi

rflın.iş, ikisi efe tevki ı ccl.;lınişlerrl:L. 

Bisikl~tı~ Yanla.ndı 

'gyüpte üç ~eh itler mahallesinde • \.dl 
~ .soltağmda 2 numarada otvr;ın Ah -
ıhed 1-:ızı ı:ı yaşırıcla Gözüm"e, ayni mo -
h:ılledt> otur:.ın Pahr<?ddin b;s.ikleHe çaı·

paı·al- y~ll'<ıl:.ı.mış, Fahn~di.n yalc;;.lanınış

tır. 

Galib Efgan.inin 
Da.!ancTırıldığ! iddiaole Perapa1:ıs otcii 

sahibi ?.Iisb:ı.h tarafın!l:ı.n YeınerJı Gclfü 
Efgaııi ~lcylıine acılan \'e beı:aeti.le ncti
ccl:!ncn d;ıva Temyiz mab.kerne!:ince ıu..J;:-
1.cdılmiş ve Galib P.fgmıfnın muhakeme i-
ne asliye sckıxınci cez:ı mahkemesinde 
yeniden lıaşlanını tı. Dün, mahkeme, teı...,

yi.zin lıoana .:ar rımı lolyulmaınta knrar 
\ewıış, Galıb E!gauiı i::ı Jl~i!ib::ıha go~ter

c!igi kredi ıııı:ktubunun Y .::r.ı~n \'elia11dı 
t:ırnf:mi.ın vcnlip vc:·ilmedir,ınin tah!d~;:i 

iı;ın muhakeme lın:ı;bı gün~ bn·n.blmış 

tır. 

Y :ı.ka.hman Sahikah 
Blr ınüddctte..'1beri Iıınnzlık, dola.ndı:-ı

cılılt ve :;anl~c..ilıı: gibi muhtelif >C n·u
t.ca<1dı.ıl surlarda ı ararunnkta oiau ınc.?

hur s:.ıb1k<1lı Sarı Uısan ~a~~L:ı_ı1?1~· düıı 
:ıdliy~yc \·eh'ltnistıı:. il1 ın,' uruı·:ü· ':mrgu 
)~k mıı .. ·mdc- -sr.rgu:;u ·••· lai!Uan somn 
lcvkiC cd!lınıı;lir. 

Garb cebhesindeki mu· 
hariblerin va~iyeti G arb oebheııindeki ştddetH taarrı.m 

kuvvetini kaybetmem·ştır. Alman 
taıırruz:ınun esas merkezi mütead 

did istik<ımetlerde seyrettikten sonra bu· 
ti.ın kuvvctlle şimdi Fransanın şima'inden 
gaı<b sııhillerine, daha doğrusu Manş de· 
nlzıne doğru çevrılmlştlr. Buradaki gaye 
aş kardrr. Belçikada ve Fr.ansaıım ş mal 
ucunda bulunan külliyetli müttefik kuv
vetlerini ihata ile imha eytemektir. Fakat 
bl<na aı;ağı yukarı muvazi olarak da mut· 
tefıklerin diğer kuvvetleri de bu ileri 
harekette bat.nan Alman :zırhlı l<ıtaları· 

r:i umumi .mahiyette olarak çevrr.mek 
prenaiplni güdmektedir. Bunun tam btr 
netice vermesi, müttefiklerin mlitemadi
ye-n küçültmek istediklePI bir gediği ka
patmıığa vabestedir. Şimdiki halde muha· 
riblerlrı bütün kuvveti buradadır. Alman· 
lar bu gedıkten piyade kuvvetlerini ge· 
cirmek, müttefikler ise buna nıani ol .. 
mak istemektedlrler. 

Vaziyet baştan gösterdiği. mühh-eırıiyett 
irae •ylemekte devam ederek .bu, mer p. 

kezde iken Alman zırhtı k_uvve~1eri Manı 
ıııahilino gitmek için uğraım~kta ve baz:1 

nokta'arda buna muvaffak olmuş görlin
mektedirler. Almanların bunu ta• 
hakkuk ettirmek yolunda ısrar etmeleri 
muayyen bir plinın teferıruatrndandır. 

Filn;akika Almanlar, Norveçten ta Manp 
k;ıdar bir deniz cebheıi vileude getıı me· 
yl gaye edınmi§lerdlr. Norveçten Belçi. 
kanın sahilterine kadar olan kısmını ih· 
tıva eden mıntakada buna muvaffak ol
muşlardır. Diğer pllnlarında da muvaf· 
fak olurlarsa lngllterenin şark sahiller! 
Alman tayyarelerinin ve Manşın bazı 

yerlerinde uzun menzilli toplarının ateşle· 
ri altında kalmak mevkiinde bulunacak· 
!ardır. Bu suretle lngiltere asırlardanbe· 
ri hemen ilk defa olarakdır ki büyük bir 
tehlike altında kalacaktır. Şüphesiz Al • 
manların propagarıda vasıtasile ilan et
tlKleri ve lngiliz cfkarıumumiycıılni sars
mayı istihdaf eden bir takım hususlar, 
netice itibzrile hiiyük akisler uy;ındıra -
cak mahıyctte \ deöildir. Zira ı rlgllterenin 
de bu tehlikeyi göı-müı olması ·bedihidir. 
Ve buna göre: hazır.lanmıştır. Şimdi bu 
ihzaratı daha esaslı bir hale ifrag eyle· 
rnl'K üzeredir. lngilizlerin gen~İ kurmay 

• başkanı General lronsidin, bU'yük Britan· 
ya ad:rlarını muhafaza için i r,giıtereye 
çagırılması bu hıuwata manalıdır. Fakat 
umumlret itibarile istila meselesi hemen 
tahakkuku tı•iç bir ıeydir. lngilterenin 
iz'aç edilmesi, müşkül bir vaziyete sokııl· 
ması imkan dahilinde olabilir. Fakat is
tiHi rneı;elesi şimdilti ihtimaller ve im
kanlar dahilinde hayal 'Sahasındadır. fn
gllterenin istilası bir ,artla m..iunkun o
tııbiidlr. Donarımasının taınamıle ortadan 
kalkması. Bunun haricinde lngilizter çc'< 
m{1şkül vaziyette kalabilirler. Fakat ha· 
lihazırda lz'ae keyfiyetini de karşılıya -
eak derecede kuv,•etll bir cebhe göster
nıektedir. 

F:akat bu mukavemeti lngiltere mües- .. 
sir bir suretle ancak Fransa ile müttehid 
olduğu müddetJe ba13rır. Nitekim bunu 
lnglliz istihbarat Nazırı B. Du(f Cooper 
radyoda beyan etmi~I~ 

Berfin siyaseti, ifte, bu iz'aç keyfiye• 
tinin t.<1hakkukuna ç.alııırken,. F"ranaa ile 
lngiltereyl ayırmak te§'ebbüsilnii de ,gö
zünden kaçırmamaktadır. Yalnız lngiltere 
ile Fransad;ın gelen akisler, Almanların 

bu ayırma ilmıdinin muvaffak olmadığını 
ve olamıyacağını göstermektedir. 

Garb cebhesindeki muhariblerin variye
ti, durup dinlenmedf'n çarp'!~mak ()l;ır,;k, 
gözUkm,.ktedir. 

Dr. REŞAD SAG.\"Y 

C'aın Hll'SIZJ 
Eahf'ekap~da cam taciri iza!un dükka

nından muhtelif 1.amanlarda 5GO liralık 

cam çalarak Tophanede caıi:ıcı Doğosa 

satan sey;}ar camcı Vitali, Notal \'C Vi~ 

tasa1 muhakemeleri dün Sult:ınalmıcd 

birind sulh ceza malı.kcmcsinde bitfril -
miş, üçer ay hapislerine karar \•erlltni~ - . 
tir. Dımcı Boğos da, çalınan malı aldı -
ğındmı, 15 Ura para cezasıııa ınahku:n 

edilnıiı;t:r. 

( Radyo Programı ) 
29/5/1940 ÇARŞAl\IBA 

12.30 Program ve memleket saat ayarı, 
l 2,:l5 Ajanıı ve meteoroloji Imberlcri. 
l::!.50 '.i\füzik: Muhtelif şarkı la:- (Pl.). 
13.30/H.OO Müzik: Ki.içlik orkcsfra · 

(Şef: Necib A~kın). ı 

11:1.CO Program ve memleket snııt <ıyaıs 
l&..05 Müzik: Oda müziği (Pl.) 
18.30 Müzik: Fastl heyeti. 
l!l.00 Konuşma (Dış politika ht\cfü;clerl). 
19.20 Müzik: 
Okuyan: Mw.affer ilkcır. 

C::alıın.J.nr: Fahire Fersun, Vecihe, R~ 
fil: Fc>rsan. 

19.'15 Memleket saat aym·ı, ajans ve 
meteorcioji haberleri. 

20.00 l\I!!zik 
Cal:ınlar: Cevd~t Çağlar, Fahri Kopuz,' 

izzddiıı Ökte. 
Okuyanlar: Mefharet Sağnak, MusLJa 

Ç:l . lar. 
20.35 Tf'•nsil. 
21.35 Serbest sa:ıt. 
21.•rn Müzik: Riyascticümln:r b::u:dC'sıl 

<Şd: lh~an Künccr). . 
22.30 Memleket saat ayarı, n~:ıns lıa• 

bcı;lcri. zir:ıat, e:;ham - lDh•'ilat, .~:ımbi• 
yo - ı•ujrnt borsası (Fiyat).. 
· ::::ı.so Müzik: Cazband (Pl.) 

23.::!5/2:3.3J Yntınki prograıı•.. ve ka
psnış. 



. 1'ENI SABAH 

Belçika kralı ve ordu. 
su dün teslim oldu 

( Saı tuafı 1 incı sahifede) 

hareketine kal'§ı paristeki Belçika. 
mahafilinde büyü bir tcsiı' ve kuv
vetli bir aksülamel uyandırmıştır. 

Belçika gazetelerinin muhabirleri 
bıqhca ~ ihtiva eden bir muh· 
tıra verecektir; 

.. Knl teslim oldu. Kral Jiiıemieb
tine illanet etti. Teslim olmakla ka· 
nunu esasiye yapmış olduğ1a yemhl· 
de hnis olmuş. Kral Alberin tarihi
mi7.e yazmış olduğu ulviyetle memlfı 
sayfası bir çiıgi ile sildi. Ezilmi~ Bel
çika hicab altında kalmıştır. Fakat, 
bütün acılannın arasında, hainin 
kendisine yüklediği namussuzluğu 

tekabbül etmek istemiyor. 
llezkar mutıra Fransadan, Betçi· 

kayı hain krala bakarak muhakeme 
etmesini rica edecektir. Bu müdhiş 
ee~yana karşı koyacak bir muvak
kat hutfımet taleb edecektir. 

Muhbn şu satırlarla nihayet bu
luyor: 

191 ! . 1918 Belçikaaı elan yaşa
•akta ve .müttefikleriyle miidafaa 
et ehe ~ lllrftda ela sadık 

'ffı"al öldü. Yatatnn 

P.YWFıMoek 

Patıill, 28 '( A.) -· Bugün ögie
den. sonra re11men. bildirildiğine gö
re, Belçika hükümeti, Bel~ikanın 

müttefiklerin yanı başında mücadele 
ye cie'ram etmekle olduğuna karar 
verm.ittir. 

Belçika, halen yeniden toplaolD'3 
bulunan bütün ordusunu kuliaıı: cak 
Ye mu.tevtiye karşı zaferi temin için 
mtıletin bUttin kuvvetlt>.rmi harb 
aaeydanma atacaktır. 

lagilb BN}v~ma Beyaaate 
Londra, 28 (A.A.) - Reuter bil

diriyor: 
B:ı.şvekil R. C'hurclıill, bugiin öğle· 

den ROl\ra A"am kamarasında umu
ai ~lar ~asıada aşağldaki ı.. 
)"!matta buhum1uıtur: 

- Avam kamhrası şin&diye kadar 
ltıwiştrr ki, ~ika kralı, Al -
._ :llq k111Da.Ddaolığına. bir mu • 
rahhas gönd rmi~ ve Belcika ~ep • 
besinde muhnsamata nihayet veril
mesini taleb etmiştir. İngiliz ve 
Fransız hUkumt"Ueri, geneı allerine 
bu mtiıakeratla ali.kadar olmamala
n "şiddetli alkıflar,, ve girişmiş bu· 
lundukl1rı hare.katta devam eyle • 
naeteri talımabnı vermiştir. Maa -
mattb. Alman baş kumandanlığı 

Belçika tekliflerini kabul etmiş ve 
Belçika oniusunu bu .B&bah saat 4 
:le dtlşmana mukavemete nihayet 
vermiştir. Belçika kralının Belçika 
:>rdusu bat kumandanı sıfatile ha • 
rekeü hakkında, bu dakikada Avam 
lamarasma hi.iklim venneğe tema· 
Yill etmesini telkin eylemek niyetio
ıle değilim. Bu ordu, büyük bir p
eaatıe muhanbe etıiı.iş, dU~ana 
lğır zayiat verdırmi.ş, kendisi de 
lı;tr zayiata düçar olmbştur. 

Belçika htlkümeti, Belçika kralı -
ıun hareketine iştirak etmem.it ve 
ken<luıinin yegane meşııı Belçika 
hükiımcti olduğwıu ilan eyliyereJıc 
Belçikanın aoele talebi üzerine der
ha 1 Belçikanın yardımına ko§&D mnt 
l flklerin yanı başında harbe de • 
vam hakkındaki ll:at'I azmini bildir
ıniştlr. 

En çetin muharebelerden birine 
irıpıiş olan lngiliz "e Fransız or • 
iularımm bu6'lnkii vaziyeti, hava -
ilan ve .ayAi zamanda kanıd.p üc ta
ı&Cdan mallımr 1'ahmmalan cibeWe, 

....... olu:ll iı """'' 1 'ir, ~a arda • 
..._ •t : ''m aiafu, maNZ bulan • 
....., ..... lik.tj ucak 4ldıa slyade 
•ta ktbı mat.dır. Maamafth ıata-
larımızın maneviyatı mükemmel ol
"1akta devam ediyor. "Alkıflar .. · 

Bu emıada, Avam kamarasuım 
fena haberler öğrenmeğe hazırlan • 
ınuı lbımdır. Şunu iJAve etmeliyim 
kı, bu muha~bede olup bitecekler 
hic; bır suretle, mUdafaasına kendl
nuai vermış olduğumuz dünyanın 

davasını müdafaa vazifesinden bisi 
ayıramıyacak, f etiketler "e tehli -
keler araaında nihayette dütmaıu 
daima vendığimiai göateretı tarihi -
hıllldekı mi.allerde olduğu gibi ten
dıntı~ yol acmak kudretimb itime-

Harb TebDi{IOerı 
Fl'aMIZBeemi T~ 

Paıja, 28 (AA.) - 28 mayıı ta
r.ihli a.qam tebliği. 

Kral Leopekl tar&tUıdaa ittihaz 
eciilen karv dÜ§llaana ıimalde taa
yikini a.rtu.at ilakinını ftlllrilör. 
Burada Fransız ve logilia latalan 
ayni azimle çarpışmaya dnam et· 
mektedirler. 
Som~ muharebeler kıtala.rı • 

mıs için müsaid bir tekllcle hıkifaf· 
da devam etmektedir. 
Bombardıman tayyarelerimiz gece 

gündüz hava meydan.lan ft dut· 
man kollan ti7.el'iııde faaliJ'll:lerine 
devam etmekt.edir, Cephenin diğer 

mıntakalannda kayde şaya bir 
şey yoktur. 

ALM RESMi 'RBdGt 
Führer'in umumi karargihı: (A. 

A.) - 4Jm .. 41'.'QU*l .... kuman • 
dalljlnm $eWğ.t: 

Flaııitea ve .A.rtoic 8tiyilk mey • 
dua mub&rebeai ~ )'iikaek aokta
sıaa val'lll1'tJr. Kltaıanaız fiddetli 
bir hücumdan sonn, lnsmm ~ok 

enerjik bir mukavemeti bnnıflar 

ve mahsur düşman orduJanm git • 
tikçe da ha. dar bir sahaya itmişler

dir. Ha va ordusu da, biiyük bvvet
le, müeaıirliğini göetemıiftir. 

Şiddetli çarpıımalal'daa aoııra., 

Belcika ordusuna ka~ı çok arui 
kazandık, Burges'e 10 kilometre me 
safede ve Tbow-out önündeyiz. Thi· 
elt'i geçtik ·ve göğüs göğüse bir çar
pışmadan sorıra ~ok kuvvetli bir 
düşman top~u grupunu aldık. Ayrı 
bir tebliğ ile bildırildiği gibi_ kra . 

lın idaresindeki 400 ili 500 bin ki
şilik Belcika ordusu, bu tlmidsit va· 
ziyeti takdir e-derek, silihlarını bı· 

rakml§br. 

.Muharebe, mahsur İngiliz ve 
Fransudara kar11 devam etmekte
dir. Valencieones'in şimalinde, kıta
lanmız, geniş bir cephe üzerinden 
FJ:ansız buduJ i&tihklmlannı del • 
mi3 ve Valenciemıes'in garbmda 
Escaut kanalıııı geçmiftir. Orchiee, 
ve Douai alınmıştır, Bu muvaffa • 
kiyete bır piyade taburu kumandanı 
'bjnbaşı Böhme kayde şayan bir su
rette .iştirak eylemi§tir. Garbden de 
düşman, bütün cephe Uı.erinde geri 
atılmıştır. La Bassee, lılerville, Ha
zebrougea, Bourbourg vehri, Alman
lann elindedir. 

Hava kuvvelleri, Zeebnıegge, Ni
fJUlMLrt, ABteade Ye Dankerqtte ;s. 
tibmetindelfi ileri yollan ve -lMiDir 
yolu mtiaakalitını D<mbudmau et
mişlerdir. Bu limanlardaki deniz te
sisatı ''e buralarda. bulUD&ll vapur
lar bombardıman edilmittir. Dun • 
kerque'de, deoi.z köpriiıN tahrib e • 
dilmi.§tir. Cala.is ile Douvres araaın
da bir dü§lllan torpitosuna bUyük 
çapta bir bomba isabet etmiştir. 

Oeıuıp cepbef'Jinde, aşağı Somme 
mıota.kaaında, du.ınanm zırhlı ara
balarla yaptıjı buı hücumlar geri 
pliskürtillmüştür. Bu emada düş • 
manın 30 zırlılı arabaaa talırib edil
miştir. Carignon'm cenubmıda, mev
zilerimiz iyileştirilmiş ve çok şid • 
detli düşman mukabil hücumları ge
ri püskürtülmüştür. 

Havaici zamriye fi~tleri 
( 8 .. tarefı 1 inci Mhlfede) 

lııa'lat~ mUf'(lmba, aalo,ı ertJGaı Mr 
1wıvi ~ ıJe oam buho.atı MtMll ~
ae~ler, itluİl4lÇ'tiar ve t~r 
peışcmbe günü al~mııta ,_.,. t._ 
OllW~tlı.ane, mağaza, fa'brilotl, -..ıaı. 
luJM, ambar ~ ~ _....,, 
yerll:rh mevcud <>1'M ~ 
cifi& ve sı1ı:lf':tini gö.tfmr bü- beyci,.. 
tıanıeyi bağlı uldilklan mıdfıl p · 
beriM vereoekltf'dir. 

Defterdorlı[itn dfüt.A"' ga,,.ler~ 

yo'pttğı ildn muclm1108 t~ to
rirler1 ithaltitç1lt1r ve be1ı.M, 1inh • 
tıe tıe çay .w.ıhe1Z.n merbut ı.ı... -
duldan m.aliye ta1&a.klvk ~ 
müracaatla makbuz mu1ocıbawde be
ywmnemelerit1i tuUtn 

Fabriktl ue mrıai m~ader ~ 
~nname~rini latanbıU fnfl'l'loez 
muamek ve if lilılak ve.rgtlni pbe- ı 
aiııte 11erece1dcrdtr. 

· Bmıclıata ~ka 1m.tu.ri rıMlakinıt 
imal edenler tütı.tı ve mü.tldnlt atı· 
Umlar ve "l\~brit itıhiMrt ~n 

d4 11.i güra Z4r/ı""14 nı1ıaat talıereai 
a?.d&lcJan inlıi.tar nı~murluW.nM 
r.aı~racaatla eOer;ndelri mevctfdtı bil· 
dirmek nıecburiyetffldM.ir~r. 

Btt 1."4tttMl.a benzini" k1Zoa1a1r1 5. 
kal.ve çayın kUoauna !O ı~-u"'f Wttl&.
ldk vergi8i kot ulmu.ı ve yuMsnda 
Mlfjılt mad<lelerden altttnt4'"8 oOı 

t?er!filere de !tiizde on Ki.tbeNıde 

bir =ıım ytlfHlM~tır. 

chmm kırmıyacaktır. 
8111•• 8mtveldlilıila 8 .. dırl 

P ... 28 (A.A.) - Belçika ı.,.. 
wldli B. Pierlot bugin Frmm nd· 
yolarile lMJINliilen bir nub* ..,.. • 
mio ve demi§tir ki-

- Kral kanunu esasinin kendlaine 
verdiği eallhiyetleri tecavüz ederek 
dttşmanla müzakerelere girifmil ve 
dHpna.nJa bir anlatma akdefnıı ... ic. 

Belçika, bundan dolayı hayret lcia· 
dedir ve fakat tır adamın rnlr:rim • 
liği, btttUn millet tizerine yGldet(le • 
mez. 

Ordumus, bu i.kıbete llyık .. 
ğildi. 

Kral, kanunıı eeulyi ihW elmi4 
ve mtiatıeriinin emri altına girmif • 
tir. Be& 9ebebdıen dol•Jl artık ien,ı 

Halk arcı.!rnda kYJsden dolo§tınm 
§Oyialar lailô.fsna şeker de dahil bu
luttdv.ğv Jw&W.e 1'Uk4nda ay&Zı 'nad
deltt çerçeve.!ilte girmı,. 2111nıri 

Usti~ mMdel~ 1"ç bir .2111m yr.ı

pdmt§ Mğildw. 

Memkkstils müli miidtı/oa hiz
tMtlerMe aarfMıilm.ek ~ yGl~k 
bir :ihtttyetin mcı1ıauUi olanlk ith
ha:: eatlett bız tedbirleri vtltGMtıf -
lanmtZlft Mkkile idm1; ederek nıaı
lartm gi~lem.ck ve 1roçırmak gibi 

yollcı1w aapmıyacukla-nnd411 emitı'z. 
rtctU#il4 beraöe-r lata.tıbul Defter· 

aarb§ı şimdiden çok Mk\ kontrol 
tertit>atc alım~ ve 1l6r hangi bi1' su- 1 
n l'le. oorgı i.;Q~tı1'·çutğ' ~ ola>r 
ları Jcrkai r.1.1 ydana Çt~ ilze
re 1ıazırlık ~hr. 

Beyant.ame vermiyen ~ betfl'"
namderiltde 1ıa1ı:iki vca..."iye" bUdir • 
miyen mükelle,'1.erde-tı tkrltal be'f 
mitli ı;ergi alıtt<ıcak ve ltaklannda 
oynca 1\ıamı"i takibat yoptlaca.ktır. 

Diğer tartJ/Jatı hiç bir vergi :om
mına tabi olmadığı halde wr/ ~si 
ve hası~ men/tJat kaypaı'le fiyatla
rı arttıratı tioarrl1wıne ve 88tta/ hak· 
koıda da mil!i h"-OrNflmG --MV'*K 

ah/..;(foww teı:filuın hUk"""6f9e çok 
ağır c~r tertib edileceği ve hiç 
bir suretle htıllcnı istİ8mClrlltcl mey
dan bırakılmı"!J'loağı da mMJoorrer
dfr. 

hüklımet hakkı yoktur. Memurlar, 
subaylar ve diğer BeJcUublar, sa • 
dabt yeaUalarinderı ibra edilmiı -
·ierdİr. 

Franaad& ve 1nıuterede hilk1lme
tin hitabına cevab veren Belçikalı • 
lar ile yeni ordu tetkil olunacaktır. 

B. Pierlot aöderini eöJie Ditirmit
tir: 

- Kral, icrayi hükUınet etme,. 
muktedir olmadığı t&kdirde kanunu 
esasi ahkamı Belçika milleti namına 
naariar meclizi tarafından kendi 
mesuliyeti altuıda tatbik edilir. Bu 
preuibe müteniden bWc6met en 
menfur tecavüzlere kaqa müttefik
lerle birillrt.e Belçüuuurı iatikllli ve 
ı.ı ... ıwani ~- ...ısa '•w. 

3 

VAZIYET 1Şarkta bir şafak mi 
söküyor? Belçika ordusunun teslim olması ve sebeb

leri - Alman muvaff akiyetleri. italyanın 
harbe girmesini tacil edebilir 

(Baı taraf ne nh fde) 

la cıal ırın h r .i mı 1 tın la 
tosu:ıda siır·atıe t dıkinı m •1 • 

kib artık bıze ıkı memle1cct r 
da askeri Yadide temaslar ~ apı l .ı. • 
ğı hakkındaki rı' ay tler a la ım :ın· 
sız görünmüyor. 

Yazan: Raif METO 

G ünlerdenberi l<'ransanuı ~ma· 
tinde büyük bir şiddetle de

vam eden mücadele nihayet hailevi 
bir §ekil aldı. Evvelki akşam Belçi
ka ordusu onun imdadına koşan si
li.tı al'kadaşlaruwı haberi olmaksı • 
zın .. ve prtsız olarak silüılanm tea· 
lım. etti. Sııbabın alaca karanlıkların
da cereyan eden bu dram palde· 
ki aüttefik kuvetlere arkadan n • 
rulmuı bir darbe olmakla kalmıya
caktır. Belki de onlann bir kısmı • 
nın hayatuia mal olacak. Bir kısmı
nın da esaretini intaç edecektir. Bel· 
C$İka ordusunun teslim olması siyasi 
sahada derin akisler uyandıracak.· 
tır. Bu hadise bir çok devletlerin 
bilhassa İtalya, Rusya ve Amerika· 
nın milstakbel politikalan Uzerin4e 
müessir olaca.kLır. 

Söylemek lbımdır ki.. kimsenin 
ummachğı ve beklemediği bir nok • 
tadır. Bir çok kimselerin hatta mii
tehU818l&rın bile tasavvur edeme • 
diği ve edemiyeceği yeni muharebe 
uaullerlle ti.mali Fransa ve Belcika· 
yı istili. eden Alman onl\&IUDUD mu
Ta.ffatdyetteri şimaldeki lllÜttefik 
kuvvetlerinin vaziyetini bir hayli aı
lrlf!k Wr hale sokmuştu. Fakat bil· 
llaMa general "Weygandln möttefit 
ordulan başkumandanlığma geti • 
ıilmesinden sonra ortalıkta bir de • 
ğişiklik basıl obnuş ... Müttefik or· 
dalan gerilemek t()yle dursun .. çok 
muvaff akiyeUi bir müdafaaya bile 
koyulabilmişlerdi. Hatta askeri va· 
ziyetin nezaketine rağmen timalde
ki müttefik. orduları ile cenubdaki 
orduların biri~ ilatimalleri 
kuvvet bu!muştu. 

Böyle ümidler mevcut ik~n Bel
çika ordusunun birden çökmesi 
veya çökti.irülmeai acaba neye. at • 
fedilebilir? Yalnız Alma.n ordusu.nwı 
savletine, inkar edilemiyeeek kunet 
\'e techiabna kumanda beyetiain 
dehasına mı! Bir ~e, e kadar bü
tün bu eebebler Alman ordwıunwı 

muvaff akiyetlerinı iu.h edebilir. Fa· 
kat bu sebeblerden başkalan yok 
mu? Manevi tesir ve nüfuzlann da 
gUnlerdenberi zavallı gözlerimiziıı 

önlerinde canı.nan kanlı tobloların 

bir rolü olmamış mıdır! 
Artık me§huru llem- beflnei ko

lım son seneler h~lerindeki ro • 
lihıil ulu tarih, usun uz&dıya tetkik 
ve teerih edecek .. ve gelece"k nesil· 
ler bu feci günlerin. iç yüzünü daha 
iyi anlayacaklardlr. Fakat acaba 
Belçika ordusunun tesliminde başka 
devletlerin rolü ba mücadeleye ya -
bancı ıibi gprünen ellerin teeiri ol
mamış mıdır? 

Bu ihtimalleri tedkik etmek hem 
erkendir, hem de bunları tedldk et
meğe imkiıı yoktur. Fakat iU fikir
ler hatır& gelemez mi? Harb ba..,
la.r başlamu, Belçika velihadi \'e 
kardeşleri müttefik ola.n, lnrilter'e, 
Fransaya değil, ltalyaya gönderil
miştir. Bu hidise ehemmiyetlidir .. ve 
Gittikçe ehemmiyet keabedecektir. 
Acaba, son günlerde vaziyet sıkış· 
tıktaJı sonra. mücadeleye nihayet 
veridırip, Belçika kralına İtalyanın 
muharebeye girmesinin bir kattiyet 
şeklini aldığı. ne nafile yere miica
dele etmemesi lüzumu biJdirilmemış 
midir? Hatt&, İtalyanın böyle bir 
karannm mevcudiyeti, şimaldeki 

mUttefiklenn ve hikım vazweti.ni 
iğlak için. Belçika kralına veya 
ordu erkanına daha bir müddet ev
vel, yaal vasiyetin ümidsiz bir hale 
gelmeain4ea evvel büdirilm.esi ih
timali ,. Bwdur'!' 

ACIJaıa ~ .kralma vaki ol&bi
leeek ~ but aiJaai -.ıar 
"8 tenüMt~ midir? Bu 
sa.allere, ietikb&l ve h&diaeler cevab 
veıebilir .. 
ltte, Belçika ordun teelim olurka, 

batıra bwalar da geliyor ve i.D8aa, 
harb 8iWı1al"1 meyanmda.. ya.im& bu
lln değil .. tarihte de milallerini gör 
döğtimüz befinci kol namındaki lruv· 
vetin biiyiik.lüğüae.. bir defa daha 
inamyor .. Fakat tarilade de blyilk 
roller oynav&11 be§ind koiun yirmi 
liiıı içınde üç devletia aili.hlanm bl
rekJn11mda büyük bir ebeumıiyeti. 
~. iki büyiik ..,.,..torluğa. 
rı.-wı~-....-,.. 

zamanlar g~irteceği kimin halınn • 
dan g~ebilirdi? Her şey gibi.. be
!ıinci kol da tayyare sUr'atiyle te
rakki ediyor .. ve herkesi mebhllt bı
rakan neticeler Yeriyor .. 

Senelerce, yalmz maddt sahada 
değil, manevi sahadada bir çok de
ği~ikllkler olduğunu yeni farkeden 
dilnya, bazı müsamaha, müsaade ve 
ya müsamahuWıklarmı, heyhat, 
milyonlarca masumla beraber aeı 
bir surette çekiyor, ve 9fkecektir .. 

• • • 

Rusya ile Sırbistan arasındaki n· 
ane\•i dostluğu bilenlerin, Rus: a · m 
Umumi Harbde A\'USturyaya, s rf 
müttefiki olan Sırbistanın teca ·tı. 
uğraması üzerine ilaw haı bettiğıni 
batıclayanlann iki memleket a.ras.n
da. bugün. de mazid~ki ka~ kuv
vetli bağlann teessüs edebileceğini 

kabul etmeleri icab eder. 
Bu, inkişaf eden hadiı:>atın bir cPp

hesidir. İkinci cephesi de gene tk: .... rt 
müzakerelerde bulunmak üzere Sov· 
yet hükiımetiııin muvafabtıyle 

Yukanda Belçika vukuatından meşhur İngiliz mebuslannde Sır 
bahsederken derin siyasi akisleri Stafford Cripps'in Mosko,·:ıya hure
olabileceğini i3aret etmiatik. Bu &· ket etmesidir. Bu işin en eh~mi· 
kisler daha ziyade İtalyan ve sonra yetli tarafı, birv. solcu, binaeıı•1eylı 
~~rikan politikalarında gö- Sovyetlerin dilinden daha kolay ~n· 

la)'an. Sir Cripps'in bir ekonom~t " 
Harb vaziyetinin kararsız, netice- ziyade bir politiayen olmaaıdırı. H11 

nin ıüpheli olduğu zamanlarda harb da Moskovada y:ıpılacak ekon\\m'k 
haricinde ka1aıı ltalyada, ha.rb müzakerelerin, hududun imkim c1a.
taraft&rbğmua artbğım artık kimse bilinde politik bir mahiyet alacağPll 
inkar edemez. Pa.palığın, Amerika isbat etmekt.edi.r. 
Reisiciimhuru Roosevelt'io de yar- Şarkta beliren aydınl&ğın •r <t· 

dımiyle ve te.iriyle büyük bir azim· fak olmasa ihtimalini en çok hatn 4 

le müdafaa ettiği bitarafhk siyaseti getiren Urüncil ve en mühim 'MSlll', 

1talyada son taraftaı;lannı da kay • Tilrkiyenin m-t·zubahis Ut mem ket 
betmek üzeredir. Faşizm. beklenen a- le mevcud çok sıkı bağla.ndır. 
nıngeldiğlne artık kani olm'Uftur.Fa· Açık ve realist konugalmı. T ırki
tizm, Amerika ite müdahale etme • ye ile So\ryet Rusya ara.sında~bağ
den Almanyanın yanında harbe gir- lann, iki memleketin mütekabil o~a
meğe amıetmle gibi görünüyor. Çün- rak menfaatlerin~ ne kadar u,gun 
kil faşizm, Almanyanın kuvvetine olduğu meyd~dadır. Rus \te Türk 
artık, mutlak surette kani. olmuş • inkıliplanndan sonra. ~ekdipriue 
tur. Norv~.. HolJa.nda, Belrika vu- bağlanan ve aradan geçen 2o. sene 
kuatuıdan tonra, faşizm, Almanya içinde ancak kuvvetlenen bir deRt· 
ile, ortalığı paylaoma.k.. hayati te- Jukla perçinlenen iki millet, bu itti
li.kki ettiği meıı,faatleri fiilen elde !aklardan ancak mütekabil oJarak 
etmek zamanının htllfll ettiğıne inan- fayda gormüşlerdır. Bilakis ik.i-mil
mıft,lr. Bunun lçfndir ki F113izm .. 1· let birbirine düşman olduğu •man 
taJyada harbe aleyhdar son sedleri yekdiğerine ne kadar büyük, ne ka· 
yıkmak için bftyttk gayretler sarfet- dar bayati zararlar ika edebil4iğini, 
mektedir. uzak misaller aramağa hacet yok, 

ttaıyada harb tarafta.rhğ1nın art- Umumi harb belli etmiştir. 
tığına dair bir çok ipretler vardır . Onun için coğrafi olarak yekdığ~ 
Geçenlerde ACıliDoda bir nutuk rini tamamla) an iki milletm doet uk 
irad eden İtalya ltariciye nazın içmde yaşamalan kadar her ikismirı 
Kont Cianonwı şu sözleri manidar menfaatine uvgun bir hadise ola-
d -"l "dir' .. ı ,.:ı k" kl . "' egı mı · ... 3._..er ··· ure en- maz. Şu nokta~'l da kaydedelim ki, 
nizle .. şimdiye kadar çok iş gordü - son yırmi senelık de' u- eanaemda 
nüz. .. Fakat siWılannızla.. daha iyi iki millet yekdig ı mi her 'esile ile 
işler göreceksiniz. .. " tecrübe etmiRtir. Geçen sene iınr.ı-

ltaıyadaki bitaraf müşahidler Janan Ankara paktında Türki} e, 
de İtalya.da harb arzusunun arttı- İngiltere ve Fransa ıle bağlanırken, 
ğına ipret. ec)jyorlar. Bir İsviçreli bu taa.hhüdlerinin kendıaini ala 
gazeteci IU aabrlan yazmaktan çe- Sovyet Rusya ile sılahh bir ihtilafa 
k.inmiyor: " ... İtalyan payıtahtında gotürem.iyeceğ1ni de bilhassa it.ına 
berkea.. diplomatlar, gazeteciler, ile kaydetmiştir. Bu da karşılıklı 
tüccarlar, eenelfrdenberi 1talyada dostluğun parlak bır mi,alıdir. 
it sahibi olaıı ecnebiler Almanyarun Türkiye ile Yugoslavyaya gelince, 
yanında harbe girilmeğe karar ve- bu' iki millet arasında Balkaıı pak
ıildiğine kanidiHer. Bu karar veril • bnın hükümleri fevkinde bir manevi 
nıil, falrat tatbik zamanı henüz m~- rabıta meYcuttur. AtatürkUn, Yu· 
huldür. Fakat çok uu.k da değildir. goilavyamn buhranlı bir devrintht 
Reisicumhur Roosevelt'in müdahale- yaptığı aailine hareket bu bağlana 
si bir dereceye kadar va.kit kazandı· ne kadar derin olduğunun sembolil ., 
nr .. Fakat İtalyayı işe müdahale - dUr. 
den menedemez ... , Diğer taraftan Türkiye ile Lı-

Diğer taraftan İtalyan vapurları- giltere de kuvvetli bir ittifakla yek· 
l1lll seyahatten menedilmesi de ltaı- diğerine bağb bulunuyorlar. Bu itU
yaııın mühim kararlar arif esinde fak, iki milletin mukadderatım ) ek· 
bulunduğunu göstermektedir. diğerine mUvazi eekilde inki~ etti-

Fakat vaziyetin inkJsafı ne Ame- recek kadar eaashdır. 
ıikayı, ne de Rusya), bigane bıra- Acaba, bugila ufukta gördijğü· 
kattilır. Hatta dün R006e,·elt'ın 1- mü.z bu lllklar, yanıı Şarkta betili 
talya nezdinde yeni bir sulh teşe~ de beşeriyetin ebedt selimetini te. 
büsünden bahsedilmiştir. Ruayanın, min edecek olan büyük pfağuı mtij
Almanyadan gittikçe kU1kulanması decileri midir? Yoksa en yııkanda. 
ihtimalleri de çok kU\'vetlidir. Her da kaydettiğimiz gibl bir f ttri kizib 
halde Rusya ile müttefikler ara.eın- ka"'18mda mıyız'! 
da.ki mUnaaebetlerau ıyileetiğine d:ıir Ne Fikret gibi ., ·-·· ebedi bir şiCa
bir çok ali.metler \•ardır. Kal&.ba- dır aldanmak,, diyecek kadar bed• 
'·'" bı'r t--:liz heye~:-:-, müh' mı· bır· 
LlA .IM5' wn.w binliğe düşmemek, ne de lüzumaus 
şahsiyetin idaı-esi altında alelacele ve aeele bir nikbinliğe kapılma.nıatc 
Rusyaya gı"tmesi ve Rusyanın bunu 11--.ı. 

MDIUlr. • e e • 
arzu etmeei, her halde minida.rdır .. _ .. , __ 

Rusyanın, tekrar boıntlan Avrupa ltalyanen mGhim kar•rlart 
müvaz«ııeaini doğrultmak ~ ıca- < ... tarafı 1 inci •hlfect.) 
banda ağır buabüeceğiai, ve hatti Benıe, .28 (A.A.) - Hududun ı ... 
bir miidahaleeim muhal gormemek viçre kılmUU kapamak bu8U8Wlda 
limndır. İtalyanın vermij olduğu söylene11 

Belçika kralınm mllhuematı karan hakkında hi( bır maltlnıat &• 

tatil karan daha bir çok neticeler lınamamıştlr. Bilüıı. gümruk mer. .. 
doğuracaktır. kezlerınden aluıan ma.limıattan ltal-

Bunlardan birincisi böyle bır ka· ya ile İsviçre aruuıdaJri mübadele

rann Belc;ikanın siyasetinde yapabi- 1 =ıı:l=enn:a·=n=o=nn=a.l==ol=d=u=ğu=a=n=laşılı==y•or=·
leceği tesir ve tahavvülittır. Bu ta· sında bulunduğumuzu söyliyenler at .. 
ba.vvüllenn. hatti Belçikanın dahiH danmıyorlar .. Bir çok imparatorluk .. 
tetldlitmda mültim deği~klere la.nn. bir çok milletlerin mukadder&• 
aat>ebiyet vermesi ihtiftınlı •nhr . tı mevzubaımıtir. 
lı!atti şimdiden Belçikada krallık · Tarihin. en büyük herdım~leria"" 
rejbninin ilga edildiği hakkmda n- dea birillin 9ahidiy~. \" e belki de W. 
vayetler bile dolaimaktadır. devnn sonunda .. ve veni bir d~a 

TIQ'İÜD. mibim bir döaU. nokta- bMltıaft.'Ulda~ 



eer 
ma te 

8eş gün, b ş gece uyumadan çar ış n adamlar- yeni 
4lman hücum ta iyesi sürprız teşki etmiyor· 
, Parla • 6olr gaze1ealnlrı oebhelieki mu· 
llablrl .#oecph t<eucl •ııcıırlyor: 
· cOrtadn bcnuz k.aybt.>dllmli -bir St!Y 
7oktuı . llildkış heı eey ycırlden 1anzim 
talliııl~, i!iimUlihljjlli .> 

Jotc Frnmıadalti her 'i!tltek, kadıh ve 
ro<;ugutı 1ataiıbdaiı Jülktılı andali tekror 
7a\lttcıT<\ atldN" Wlnlrlseaı&ı kellmeler 
bunlnrdır. 

Bir memleketi, insanları ahp götürerek 

-.aılycll kurltlracak hrunlcnın u!ırlları Di
Jlayct Iı'rtıns:ıdn mcvt:uttdur. 

Fırtın ruıı blt:e tmıin ıugı alilterl ve 
mülll1 icllc.r®n daha :S, hlt bir yerde 
lmlu mnz. Ellerinde bulunan bete!' mail
d ıwı ne <ılOuğunu tarih ve cihan bilir. 
o, deı.p$ffiem~r. ~ ockilde laıbnııtır. 
Cilıanı teknır hayrete dUS!lrliY<>r. KO 
tdr m1k;ya:ı dahilinde yfu:lercc m1SAllcr a
n:;:md tdllğ!lm baı.ı lıusudJu• 'bunu ıs-
bnt etmektedir. 

Hf:YELt VOZSAŞI 

Almnn gediğinin mihverinde ktı.in kU
eük kıuıaQ."ldo ıun:ıtt..-ciler, ıneyd ııılol-a 

konusu~rlnr<ll. >;nd~~ı tıurıltııar sokak
ları do~ıyordu. G&l ı haddinden .ı:a:.ı.
lA açllan •1ı:cı1m z:ı'liallı .ins:ınların nrn
b:ılanru takıb ed!yurılu. Bunu la bera
ber, bu ,,ğır tehlik<> ve endış hn •. sı or
'95111dn, acık w• kııt'i, nııuırların tek bir 
at.~1c yandığı bir yer vnrdı. 
Yuvru;ı, m teçllerl dolu bir otel 

Jokan run kdçük bir lonu tdı.- Burn-
1;1, bir kc;lf cnıı>u pı1oU:ı.rı ıle rasıdlarıru 
!birkaç gü •~n ıdneııue alr ı . 

Di.ı ııafüıd:ınbcri onl:ır, ı:rnl:; bir ceb
oo üzerinde ır:ündt: biq;ok s:ınUer uçrtıUŞ
lardı. lçk.rlm1"n ht1:bınsi de tayynrelcri 
19ermllc.rle <tcllnıneden )'ttlcrtne d nmc
ınişkrdl Y01ı::ıek~n ıl<! ıscltlld .gtlrül 1ck 
kat9 c o vaı.ıyet mu n1n muhtellf 
aafnhatma şıth\d -Olmuila dı. Hcpsinlıı de 
kuvvet ve (l("SöU'('t., IUnındl WmlUD idi 

Jçlerindcn en y~rlnd<> duı· rıııyruu M.
rlluı<.'lıı htvn ı etıma b'ir h! nsUV11l' tdJ. 
Yuibiışı olnn bu tayy ıyı rk o, bir 
.Ahnnn avcı 1nyyru-eclsi tıratır.dıın yere 
dilsurtıld ll u nn nr:t m. Tfı o 

DERSLERi 

~ctcyc grrlŞCD ıtrkadn beş gün -
Mibcrı kı :r uy ma ıştı. Fakat <rl:tmı
ba.rlııvc rci:ıi hiç u amlŞtı. Onun bu 
ll:Lfld muknvemeti karşı mda hayret et
tiğim :wmnn, uf.ık boylu, sakin ve emiD 
bnkı~nrn mnlık olnn bu nd:ım brum yal-
011 nlan ııöylcdi: 
._ Va:cyct ~ k.i, knv-

•et ikendilltindcn ecliyor. Her &e.r. bu 
aoda iradeye ve irlere lıllldm olmıı,ğa 

bağlı. Ztra <hı:,111cmı durdurmak .ı~ 
Jannn nıulilu;;.. Yalnız knroı \:o;yınak ve 
7c.ul bır tab:iyeyc yeru btr mukabele :tat
bi11l mev:z.uu bcıhi3Ur.> 

~de güldu w devam ettı: 
1 - Bum ~j 1aptık, baı\a 'taraf-
.bır da !)'111 ı;ekilde y.ıpılC~ klnrdır. 

Erktımhnrbi)'e reisi, bir ltiliza düşündü 
ve oom a ağır ibıı t.-ıvırl:ı ~Ulan ı:öy'ledt: 

• - lııtuıı etmek beyhude, bir attrprlz 
vuku r. illi. KUU ihalind kullanılan 

la)')'LU" rle tsınklnıa karşı ndnmlarım1% 
(JVV 111W::adel1> eyleo•eyi bilemediler. 
Fabt mliSDder~run llk tcs1rl geçmiştir. 
Alışıs•Jı.l:ır. Ve mukabel" gclect'k.ttr. 

T. :ırrıız eden tayynreleri ntltrtıl,yöz a
~ tutm::ık l~2.1mdır, ve o vakit bun
lar da~yodru-. Yolları, xırh1ı vasıtalara 
llarc'ı toplad: koruı 1Jdr. Bilhassn, lle
riy doi',ru aJunlıınnın ar8%lyı {&gı:ıJsl.z bı
Taktı mı ve bu .metodw1 biz büyUk mu-

Znt.en Perihan harumın oıılnrı 

ıvalluk:J.yct ıhtlmall 1 ıı ,, \ ~mı derb -
ttt 1.tı.tıtııili 

•Ztıten bu htl uın hıılıı.ilcltl kUUc ertlc 
karışıklık v ttll.itiiın ıdik urtllmekte-
dlr. Dthı, tMdt\tnb ct tnıl:a ıehrln knpı
J.anutın bir Alnıtın mo or1Cl olu, :sUrprlı 
:ile taıuamıl .imha C<lilrı l~Ur. Bu kolun 
mİralay rllt~ n e ,, i r edilınistr
Ve bu ndtı , blWü tııu.rımw.:tan tcrke
dllen bir tehrl gnl gttJdWru :zanneUJ,o. 

ledl. 
teU ettı10 u cU:ınle mu -

vnllak:Jyct iht ıııllcrı elinuzılc, hcmiz dll
lılm~ bir ı;cltlldc dul'lllnktndır .> 

Fr 
ca wüuk su-

tlır ik
im kadının 

c ktılcrdan bu 
f, alJ etlard 

Otuz iki ya
o an e.., us, 

ııı: meı edl
!'!pw bir k°"'1üm 

hl eti&b tnk -

dın 
dizılecek 

nauırı ôıklı.atinı te~ ve mı kadın Pa
rudclu nazi ıücyhtnn mül er maha
:tilln okmnk tstcdlkleri easuc olrrrak ~ 
Çlliniılfu. 

Cıı.rmcn :Mary vazlfesini ç 1Yi başar-
mı '"· Parl!:deki s:innma mttbnfrttnde bu
lwı Jki Alın. n millteclıri onun SU" or
tngı oldu. Ve casu kmlın ~ koyuld • 
Blliı.u:sa Sür ·osyıillst JiderJ Ma;;: Braun 
ll Bm; G:ıulllt.r'ı, H lmtrlh Xlotzu 
gö~ hap e aldı ve bu suretleclir ki bfi
tün bir geceyi, Alman mffi«ıcllerinhı bir 
topl ntltillll takib içicı, bir dolabda kapa
lı· oiar.ıi: r;cçh·di. Bir ktlpck, <:a.""U'.J kadı

nın ını:ıvrudiyetıni h etnrlq ve havlama
J'8 blı§lamışb. Ftık:ıt odada bulur..:niılar sı
., clten Jı.onu3Dlttfa mAnl olan bu Jtöpdi 
dışarı çıko:mıışlnr TI! bilınJ,.erd: casugu 

dol bm itinde nıhot bınllDmFdı. 
C.ıı n :M&J7nin d.Jier :fall.\yetleıi:ııin 

nelt: olduğu aizll tutuJmnktnd!r. Yalım 
n ı: J'(:İ:ıieilınhuruntm, casus l::admın 

mc Uy<'Unf esnsh surette «österen v~ 
luılnn gördüğü eöylcmaflkle iltitfa ecın
m.cztr.dlr. 

~/W'tl"'. lf/"NıNV~IVWtNV'ft~RIA•Ww.ı~wuwea•~ 

En:urum, (HUSUEi) - H.Jkm spor aln
mna akını dnhn 7 '<l bllşl mııtı. Saat 
9 da Hnlkevi ötıUndc"' n eyunnbp ge.len 
biltQn okullar Edebi etin iJUati\ne çelenk 
lerln1 koym~ iloplu hal c uen1llt yaine 
c1dilnılvtlr. 9 50 d akaU e Maarif 
.UW:lUrti, Parti ve Haliı:~vi ı oldutı,ı 

halde sayın vall tarnfmcıaıı \lUrun tö
reni tto edllroi:ür. 
Euıw .mOteaklb bt.lklAl >A<ırşile ıııeruı.. 

me baalnıımı:ı başta Mıuırlf Müdürii Bay 
BQseyin Avni Ol kOrsüye gelqek 

bu ~ gUnfuı Hndc ettıtı iki mtnayı 
lmaca v bel.ij; bir lisanla i&ah etmi§, sı
:ı:Milc yı • gençlerden ve tahıbelerdtil 

dört ki~ dttha 002. ıoyleıruşlcrdir. 

Takım kolund.-ı yapılan g&,;ld H6lni bü
ltln 7urttn:;rların g!:rğsünu kabtırt.acıık şe

kilde olmu~ur. tık okul ;yDvruları <1abi 
ecdnltnn mevrus metanet v erlik kabi
liyetinin canlı bJrcr sembolü ıdiler. 

$por ve jtmna.tlk. hnr ctleı'i de b\i-
7Uk bir muvaffak:iyetic ynıuln :ışUr. l4 
de ogretmcı:ılcrl ll6 v o ı.:tmeJı okulu 
taıcbcleri nrasındn ynpıl n voleybol 
çında öğretmenler bire l•arl!l üçle gnlib 
ohnnvlnr, Erzurum gucu ıl Erler arruızn 
ckı yapiliın fudbol mnçındn da Erzurum 

- Yakında Samsuna döneceğiz. •• 
Perihan ha.ıumın da bizıınl tcknı.r 

geleceğinden hiç şUphe etmiyorum • 
Oç çocuğum. esas itibari/le onun ai
lesini teşkil ediyor. 

1 ay ıs 
i:UCU bır ıoı otmıasa dtı hılvanın müsaa
desiıllğl yilzünden neilce alınamadın 
maç tatil olunm~ Ertesi gQnfi yapı
ı.n Jiae -.e ~ okulftnun fndboI 
maçındn ötretmcn ok1llu fld7e karii tig;Je 
:anajJ.Qb o.lmustur. 

19 Mayıs gf!cetıi ~ Esirgeme Ku
rumu mentuatine Ha11revtnde btr balo '99-

rilm18tSr. Balo a:.mhn1 bir hnvıı içinde 
çok neoell geçm:lıUP 

bt8AN ÖZOE1ll 

~ i'e3m61l Alnıamır:tJ 
Viktor oğıu.zaırepli l'.nııeııt ~. ilo 

ııencdellberi :lkmnct&Alı tez1teresi almadı
lmdmı dthı Saltmıahuıed b!rtnct sulh ce
:18 tnahkemedne wr!lert!k. e Jtra para 
esasına :mal*Gm eıH'h4tftr. 

Bıp.kla Y.r hm= Aamt Olıiü 
On gtbı kadar wftl ][Qç~ bir 

kahvenin inCnde Halid tarafllıdlln bı -
cakla JrNalarum Alımed aClll Omun dtbı 
Oerrabpa a hastalıMı:ıesbıde ölmil:ı, ~1 
munyene eden adll,ye doktoru Eı:ıver Ka
nn ddofne ruhsat ~. 

!kinci sarıu hAttınllıt bratr:od.an veri
len kanırlll inktf cb:ıan Bdd haltkm

katll muçmıdım taı.m.ca betJ»nnuitır. 

Muasır Fransız Psikolojisi 
Yüksek tnbsll tnlebestnc t!::7lf ve mtı

racaat Jdtabı olarak basılan "Univcrsitc 
tereOınelerfnden CM~ Frruımz psiko
lojisis :Jdtam Maarif Vclrlit matbaıısı 

tarntından nefis hfr Gekilcltı bosılmıştır. 

Şirürji ders kitabı 
1hıtYenıttc terclin1elerlndeıı, ,.Uksek 

tahsil ialebeslne ders ve milrncaat kitabı 
Ohırak baeihnakia dlan ldtabl:ıtdan bas
losı ikmal edilen ikinci clld Şlrlirji ders 
kitabı Maın Vekilliği maibaası tarafın

dan bas:r'ltp stıtılığ'a Cfkartlnuştır. 

Gelibo1unun 
• • • 
ımar s erı 

-0--

GcllbOltl (Hususi) - GelibObı sclır1, 

ilk btıkıl.it:ı aözc hanıb bir manzara ar.ze
der. Harbin, yangının ve zelzelelerin te
aJ111tıro «!n gO:rel eVlerl yıkıbn.ış, :yerine 
bir w1uK yığını b!m Olmuştur. Ntıtusu 
ttiberile ,eh1r sekenestmn ıntkdan 

Hnrbi Umumtdcn evvelki wpmn üçte 
biri nis~tindedir. Bu harnblye :lnzii:nam 
eden nilfw m.lığı doiayısilc ııehrlıı tlcar1 
bayatı dn bOZUlmus ve btmıetice halk 
.tnku dilOtUğ{j için yıtlnrdanbert ta:ı Us
tuno U1:J koymak mümk"lln olnmamıstır. 

Lll' n bugün ve şu son bir buçuk se
nedenbcrl ff'hrin umumt semasınaa sa -
~lıa ilci";n1 giden bir gUzenik mQşahede 
ed!trnekt"dtr. Bnnun dn hassaten tclür 
~ hnar terinde gönerdlli 
tny:reften te:uıhür etliği muhakkaktır. 

Gclıoolu bclcdıy~ schrin imar:mn ba:ı

lnrtı.:P.n :ilk merhale obırak ıç limamn ct.
zıı!rm ~cliyen ha:rnb vP. çh'kln yapilı 

dOJlkltnlıtn ortaılun ~'lldırmayı dOıjUnmliş 

v 11k Jım.mayı onlui-ın temeline hn.vııle 
etnriptr. ~.imdi o llkUnlarm 7erhıde 

gö:l alan bir manzara ile tem:lz, terto
mlı. blı cadde uzruuı> gitmektedir. Ayni 
uıra.'tnd:ı o:~akt sebzeciler için belcdfye 
t:ı:r rndan ~ı dükklınlann karşlbğı ola
rnk bot;Jta bir yerde ıcnis ve nnmtazmn 
dill&lt.hlar da 7nptınlmış ve bu rnrctlc 
tehlr, bh' sebu hali kazıınmıftır. LAkin 
bu temlilik ve intizam Jslerlni hemen b1r 
Çl'JJX!du olııp bftmiş sanmnyınız. :Belediye, 
dil~ nllibierlle bidsye1en o kndar çok 
ımx;.w. e etmiş ve bele evkafa aid ma
hallerin i<rilm!Aldoe o kadar çok müşkü
l tın kaY~apnı:tır ki ımdece bunu an:lat.
mak bile l!'l>tunlsrca yazı ynzmağn mü
t~Jnftn. 

BuPlunJa bersber hiç btr eeyğen ::ınlgın
lık ga~ beledi;y~ nlb~ maksa
dına J'.lU1nilak. olmuş vo iclırln iman için 
~ken önüne dikilen ber manii yaı
mtstir Şbndl çarsı boyunda yaptırılan 
ayrı.i eeık'lde muntaum dtikkinlan, bQ
yru gaztnosu, gerıJş caddesi ile Gelibolu 
5ehı1 belediyenin mcvcudiyetlne borçlu 
bir vvhk :mmızarnslle .gfttlkçe büyüm.ek
te ve büytikçe gilzelleşmektedlr. Bil
ba!;sn Killdibaldrden Gcliboluya kadar 
yırpıtaeak ve oradan KeŞ<tnn ve Uzuıı -
k6pr6ye kttı:fnr tcrı:ıatd edilecek asfalt yo
hm ~ sonra Gcllbola, :!stmıbnla 
tıisb 1Jh' komsu kapısı yaknılıiJ :nrti-

b ed ce ve hclc kel de yap:ılınca 
' onun çehresindeki .iycte çrıca tı-

cru1 hftT-rlınm inldşatı da katılacak ve 
b61)eee eehlr, tarlhteld kıymet ve &öhrc
Une ~ abtb olmtıe biı1tmacaktıP. 

• • • 
Bdedi;Jadn llD btrbç ~ tehre ka

ııand.ınUlı umran Asarından olarak elek
trik eantnb, buz maldnesinl, soluk ba
va depOS1lDU, n:ıczba1uıy:ı, sn deposunu, 
lfllOl' süaeınJ da ztkredebllirlz: 

Elektrik, phrin .lbt2;yacıruı kli!J geldiği 
gSb6 sınai hareketlerin idare ?e idame.si
n! de ter:n1n etınektccnr. Ara sıra fınza 
... eaeıa=ıık'e beraber: bu e'.Ie1drJl: aan
tnılı w:m:lehtin yQ:ı8nti aydınlatac ~e
dıaıe .... b:ymıiıdır. 

Duz makincsl M aaatte 18-00 kilo bus 
!mal e~dir. Şehirde balkın ihtiyacın 
dmı ztyricle meı:rı1ek.tlt bah.k:Cililı için çok 
ehıe.nıa:ıııtıA olan bu t.sis, Gel:lbolttımn 
en 1*;rti bir noks&mnı bale etmı:ı bu
~. 

Sojlık hava deposu dA 6700 lira ile 
meydana gelmie ~ odaqnn ibaret olup 
ıı: .. n h1ık ve bıw'ateıı peynir 
ve .t llltlflafazası 2';:tn kttllnaılmald:;ı .,,.. 
Jtaocı'dlllin ilerlemesi nQkbıamdan mem
leket "Wlsadlyatı Qzerindo mühim bir l'ı-

~ JniT vazlfeslni göstermektedir. 

te:ikedeccğıni zannctmiyorwn. Çlin
ku oııları cıdden seviyor. Çocuklarım 
da. onu ayni şekilde scviyoı· ve hilr· 
met cchyorlar. ,Şimdiye kadar bütün 
scynhatlerlınızdo- bıziınle beraber 
gddı .. Bilm mzc anlattım mı, ben
d uz haracı) eki memuriyetimden 
ayrıldıktan aonra bir ecnebi şirketi
nm buro.d kı ınUın ·u oldum. Da
ha zıyad tutun işleriyle me§gU]Um. 
Onun içm csnıJ ıtibariyle Samsunda 
oturuyorum Yazlan buraya geliyo
rtun. Som· ... Avrup }nclıı. çok seya-

Bu defa. da Veysi, Wnrdıyı yava11 
yavav bitirmek yoluna gitti. 
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hat ediyo lrste bütün bu aeya -
hatlerimd n en bit; a.yrılma-
dıl 

Ev ı:ı, ıı:. konu wken Veysi ta
rilibı zıhnindcn geçiriyor ve muka
yeseler y~pıyoı uu. 

Şımdı Pcrilıanın, neden lstanbul
da ve lıntt.ü Türkiye o bulunama.ma
auıın sobcbu • artık anlıyoı du. Bu -
uunl ocrabc · Seıml bev m" on.adi
y ı oytd.yurdu 

Peri.hanın Sa.nk,--unn g.ttmem ~ 
bola gider bir y 5ldi. Zaten, e-
8813 itibariyle Pcrı arun küçük tale
belerine bu d o aıln bir surette 
merbutiyeti de canını sıkmıyor d&
ğildi. 

"Perilıan, bülun 
i6fka.tini veı cceği 
ğun, bulunduğunu 
du?.,, 

Vo kauuın:m bu sc.ı gıımu 
çocuklar, imal cun b 
sebebi kendı 
CaI\ sıkın ı ve t css · 
yade fazlal ıyordu. 

Vcysı~ bir mUddet sonr. 
hinden ay ıçın muu 
Vo i4.'.& ettiğ.t 7.aman 

gelebileceğtnt temin maksadiyJe se
mili beye: 

- Semih bey, sizin :fevkalade kol
leksiyonunuıun nadir parçalarını 

gö, dıiğiım için çok bahtiynrım, de
di. Teba:lrnlar ~ddctlc alakamı cel
bettiler. Ben de, çok eskiden kalma, 
gümüş işlemcll, sedeften iki tabaka 
var .. Belki de kıymctJcri aneak eski 
bir iş oln:alarından ileri geliyordur, 
faknt her halde çok eski .. A.Ueınin 
itin...."")'lıı sakladığmıız lmtıralaJl'uıdan 

biri ... Ben de bu iki pareacyı güzel 
lwllem,iyonmı.ıızda. bulunmak için 
vcmıcği istiyorum. Blmu Jtabal e
derseniz çok ziya.de bnhilyar olaca
ğmı.. Çtink11 bunla.tın aklı ve an
laşılır bir zatın lroU s~ bll
mnım&aı daha tJ! 

Ev salıibinin te.şckkürlerini ya.rmı 
ya.malak .Qinliyen Veysi, ka.t'J2iyle 
muhakkak görlişnek arzrudyle ya
narak, uzaklaştı.. 

"Perihan bulundu!.. O, burada.. 
AdacTu.. ... Kendisiyle komL5mam, iza
hat vermem 10.zım .. Mümkün merte
be sür'atle asıl evine gelmeli .. Onun 
yeri ancak benim yanımdadır. Bai
kamnin evinde değil! .. ,, 

XII ,. 
Veysi köşkün iç kapaından çı

kar.ak büyük bir bahçcdrul yürü
yerek sokağa çıkmak üzereydi. Bir
den dışarıda. bckliycrek, belki gez -
meğc çıka.cak olan Perihanla .karp 
~ ge1ebfleceğini ~dil. Fa.
kat 'bmmn pek dô~ olaımyac:ıgım 
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- Fakat, tutuşla.ra. bakarsan ko- saat gilre§t.eıı 80fD'a, meyda,ndlll 
lay olmıyacağa benziyor.. çıkardı. sınli 

- Bakma sen .. Çabuk olur bu Yusuf, haam.ını kfuıde ile magı-
fş, dcd.l.. eylemişti, Hınçoğlu, Kel ls:mail ~ 

Aliço, terlememl§ti bile ... Gelı"b bir ğı yukarı bir ayar pehlivanlardı· 
köşeye oturdu. Ağalar, beyler onun- Yanlız, lsmail pehlivanın ya# 
la alay ediyorlardı: biraz geçkindi. Otuz altı otuz yedi 

- Ali~, 1smailden güo kurtul- yqlannda vardı. 
dun?. Ortada lraJa kalo. Katrancı ile J,f 

- öyle be? .. Hem de iki kiei ~ dalı kalmı6f;ı . Bcrkes biliyordu 1tİt 
den ge1mişler be.. Çömezi de bera- Adalı.ile Katrancı geceye kadar gli-
ber.. re§Cl'ck be:r:a.be:re kalacaklardı. 

- Senin Bmço oğluna ıııı dersin? 1ki hasım gUreec ba§lıyalı iki saaS 
- GÜJ'c6 ıuyduramadl Yusufa... olduğu halde biribhini helvacı ına.t .. 
- Amma, yaptın ha.. Jağ:ı gibi elenseleı·le, tırpanlarla d3" 
- İşte görmllyor musuıwz ap- vüp duruyorlardı 

talı .. Damla. sağ&uı gUreee girmeğe Zaten Adalımn güı·eşi dö, ... ıcU. 
çalışyor. b6ğucu bir gll:refStJ. 

- ... Fakat, Katrancı> Adalı gibi güreş· 
- Yusuf her ta.raftJm gtıiyO! • çi değildi. Seri ve yenici bir peblı • 
- Ne olacak dersin? vandı. Yainız, Adalıya. güreş uydur· 
- Yusuf, bizim QÖlDeZ1 ~ • mağa mecbla<1 

cak.... Adalı Hala, hasmına meydan ,·lf' 

- Yok be, pehlivan!. meruği için Katraooı da zorlu ve ki-' 
- Te hey! .. Bizim ç&ncz sa. aJ" l:ı- rıcı gü.reş ya.pnağa mecbur oluyor"' 

CUl1 be! ·· du. Nihayet, geceye kadar alt us& 
- Yusufu nasıl gördiln? güre..<rtiler .. v be1·a00e ayrıl<lılar. 
- İyi bir pehlivana benziyor .. Fa- Yarınki gi.ıre .Ali o ile Koca Yu· 

kat, tutmayınca anta,,ıJmaz dedi. sufa kal . 
Hakikaten Yasuf, Hınçoğlunu bır (8onu var) ... 

~~VVVVl/V'l't"'V\l'\.W'IY'--NVV'IY f'~./"9...,..,..,,.,..NYJ"'nWWWtv-Y.,.,..,..,..~y.....,...,... 

Sinniye VekATetltıin 'Jldııci tipine •Y - meydanının ro tııteşr..m fbtdesi 'c ge--
lllll olarak 41800 Ura n.r1.ile inşa edlleı:ı liblonun d ha1tlKR" UUhar veollCSl" 
mezbaha ise temiz ~c her an muayene- dir. Bu bina,. en C1Jk, emek ve en ez P• -
den geçmiş bir et yemek imkanını oab- ra sarfile meydaw gelrı bir abide ol· 
actilği i~>in mcthlcket.in umumi mhhntı makin do mütcuwcyızdir. Bugtin da~ ye· 
b:ıkımından m~;ıkfır blr aemere:ı mesai ni gelen her kumruıd:ıu ona yeni bir .:?." 
ııayıfmak icab eder. Burada etler kesilir, l!lbc kntmakta ve gitgide o, yalnız şeb• 
belediyenin baytarı taratınd:ın ımu:ıyene r1n değil, bcll bi: Cun boğaz mıntnkıı51" 
edilir, damgalanır, dinlendlr.llir ve sa mn en muh • tıbldeEi haline ~1· 
çıkarılır. mektcdir. 

Yeni yı.pılan ıru deposu da yılz tonl.lJJt
tur. Gclibolunun yevmt ihtiyncnıa l'ıu 

ırrlkdar kA!i gelmekte ve halkı susuzhılt
tnn vareste tutmaküı:dır. Şu kadar :t.i ıeh
ı:in ötesblde berisinde mevcud bazı ı:Ci

mel('Tin kapat.ılması yiızündcn su ted:ui'
ki için yn uzak sem Ucre gitmek vcy:ı. e\ -
lere su a.lımık Dıtiyacı hru;ıl olmakhtdır. 

Mamrulfih beldenl.ıı ve bele'diyemn net'i 
iefn halk bu zorluğu odn iktnuım etmt'kte 
ve kudreti mnllyaıi u:rilsaid olımlaı: d:ı. ev
lerine su almak surclile ihtiyacı bcrtarn1 
e;yle.mektedirler. 

Spor s:ihnsma .aellnoe: Burası bele iye 
tuafmdan ihzar Te tıamdm edilml~ ve 
muahh.aran da Beden Terbiyesi Genel 
dlreldörlüğilne ierkoltum'l'UŞ geniş bir sa
badır. Şehrin en mutena bir yeı:ini legal 
eden bu sahanın daha fenni ve ihtiyaca 
daha uygun bir aeklldc hnarı için ~000 
lira mukabilinde bir müte:ıbhidc ihn1csl 
ynpümış ve üç ay zarfında ikihali de mu
karrer bulunmuştur .• 

Gcltboluda yentden yapılmakta olan h 
kOmet konağını da imar illeri arasınd 
aeymadan geçemiyeceğtm. Bu binn, ı;cb
rln en :nrilrief1 blr sahasında kuınılmuı:ı 

boiaza bakan muallA bir phnişin gib.1.
dlr. Merhum Nıni Paşanın vticude getır
dlli çanil$n gerlslndc onun ytikscli8i, 
oeın>Glunun manza."Ullla mtistesna b.ir 
Abide daha JratmıstJr. Bu biiıa SSOOO lira-
7" ihale ildlldll1 !lalde bllAhare ilAvcl 
kecıif ollırak 60.800 lira ile ikmali milin
kiln OJ.acaiı aıılaşılm.ıı;Lır. Hilen ikmoli 
fnşaatn faaH;yeUc çalı.,~akta ve teınmm 
da kü§ad mcrastmtnin yal)llacuğı tahmin 
alnnmektat'br. 

lhmlıdetlı>. bDer bôunmdan mühim 
bir mnaudt7tıt olarak 7tmi Bnlk:ov:i de 
_.. çarpmaktadır. Denize yakın ve nT'1b 

teşen1 bir manzara ile tecelli eden bu bi
na balen natamam olmakla beraber an
cak badana. ve sıva.gibi i:;lmi knlnu~ vı 
fakat mesai saloını ile ktımpbanest ve 
büfe kımu halkın fhtlyllC'Jna tamnmf'n 
cavab vacbllccek bir mükemmeliyeti 
~bulunmaktadır. 

Gcl..lbolunun şaheser lbidclorillden biri 
de ruıkeri mahfcl biruısıdır. Gideı:ı alay 
kumandanı tbrnblm Başaran tarafından 

düşilnfilüp bir :lhtl;yat zabiti tarntmdan 
projesi tanzim ve inşaatı adını adım ta
ldb ve ikmal edilen bu bina, Cümhuriyct 

ve fiili bir nct..icc vcı-cmiycceğini de 
fa.rkctti. 

Zaten bu saatte Perihan. sokağa 
çıkacağı da belli değildi. Bilakis Se
mih Bey çıkabilir ve misafiriAin hala 
civarda dol~masıııa, bahusus kaın
suıuı önünde bulunmasına. bir mfina 
vermeyebilirdi. 

Bütün bu müliha.zalar bir saniye 
içerisinde, dimağından bir §imşek 
sUr'atiyle geçip gitti. Bunun üze:ri
ne kapının civarında bir gj.il fidanını 
temizlemekle meşgul bahçıvanla 

Perihanı çağırtmağı düşündü .. Bu
nu da beğenmedi. Nihayet, ~akakla
n atarak, ve her za.ıllanki sakin ta -
nru muhafaza edcıniyerck koştu .. 
Irnlbe geldi.. Bir milddet sonra. Se
mlfı bey uzaktan göründü. Bunun 
thorine Veysi telefonla. Perihanı a 
ndı. Telef onda çıka.n bir kadın s~ 
el: 

- Perihan hanım bk kaç da.kılra 
evvel dılJ3.I'l çıktı, cevabını verdi 

G<ıııç adamın canı sıkıldı. Bu b W-

Suyu, clektriğ , ııö:1l böyle med<ıni ib" 
tiynçlan cami .konforlu binaları ile guıı..J 

• rl ve hele t:!bll mc.ıınzırlle pek çok gtı 

olan bu eehh-ck crtUTduğum her günil ötr.' 
rllmden Mı~ mevsimi saymakt~-ııtl-

QOndüz NAD~ 

Elazrg'da 
-<>-

Efazıgdn 19 Mayıs spor ~· 
gençlik bayramı 

El~ <IIUBW:d) - ıo Ma7ıs spor '• 
Gençlik bayı nrm mib betile ~pıJ.aJl 
1öreu ve öIDed ı sonra yapılan ı;por rnU' 
ınbakalnrın l'ıild rlyorunı. 

TOR EN: 
Tl!rene 4- ürn!t lJmı:IT'J Müfcttış Odt" 

ıneral Abdullah Alpc:loj.)n, Vali AsUn 'f(i" 
reLi.n. Tilin ko.ıımta Fikri, Maarif :Mil .. 
dürüniliı te:fü51 Ü(I ~rulı. 

Umum! MU1cttııı1n gençlere ooyrnl)l>ll 
bilyüklüğtinü ruılatır (Evde mekteplerde, 

, d• 
parklarda, EP-Or ııı<lJ''l.ınlorında, oı dU 
aerbeııt hcıyntta yurliycC<!kkrt yolu ıı;öS "' 
teren ve biz bugfm'il yasutan basta ı1>C'" 
d1 Şef Bfiyfik Ata olmak ü~ere bütün olil" 
lerin. ruhlarını t&;u:ı soı olanların bııt' 
hbğa çi.zeccklcr1 programlı yold:ın yi.ltil .. 
meğe ve :tn6nünün &ığlıi,tına bağırınıır 
da~ eden bl~b63.lndcn sonrn mckteP 
ve k1 'PJ,el'in ;ytıptik'tm-1 beden b:ırcltetlcri 
aWca Ue takip edilmiş şehitliği z:ıyarc~ 
1örene son veri bnJ§t± •• 

8POR Mf.leABAMA-ı.AFtı: 
Atlctbm: Öğlcdm onra saat 8 de Jdil' 

IJ)Orlannın ooden kabiliyetlerini ölçıllc) 
1çin tertip edilen (Atmn - Atlrunn - !{<>" 
fUdnn mGrekkeô) ü lu atletizm n1ns:ıb •' 
Jtnla:ruıdan a'tllimn;vtl 15, atı-naya 15, ı.<>" 
fUYll 15 atlet girnıi bu işe yeni ba•l:ı ~ 
mış olmalruııruı nimen yarın i<:in \l~ 
verıcl deı;sccler t-Jd etmişlerdir. 

Futbol! Borat v• hazar spor klupleti 
ar,asında yap:aan 1G Mayıs kupası f\ıibol" 
moçı (2-0) Bo,.&e lehine ;ncticelcnm~-t.lr· 

DanıcJan ~ii 
Şill.ide Ak olfngında 82 nun1. r .. d• 

oturan Onntk m inin d;ımmı aıctar11 ıccıı 
düşerek y:u-alanmı W.nvl altına • 1 Jl" 

nu:tır. 

lenilmiyen tatıl•hur, kendisini birııı 
eaşırttı; bununlu beraber endiRC) e 
~mıedi. Ve bır müddet sonra telt" 
rnr telefon etınege karar verdi.. O 
vakit :Perihan ht>.r halde köşke gel· 
miş olurdu. 

Bu kararı ve ıkten sonra, \ t:Ysi 
tarasaya çıh. rak bir gazete okUJlllı' 
ğa koyuldu .. 

Karısını tel · on n ucunda. bula • 
rnamnsındnn nıütevcllid can sıkJJ'ltl" 
aı heyecanını bfr parça. olsun t.E;Sliil1 
etmişti. Zira Perıhan, kocasının blf 
müddet soı n;. kendi 'ui a.ray c. JJl.l 
farzetmiş olma.lıydı Buna ra ·1lle!l 
o saatte evde bulunmamak içjn dı· 
§arıyn cıkmagı tercıh etmişti. V t'~
si, bu kadar u m süren bir ayr t"

10 

kendisiyle 1 nrıaı nrasmdn şifa. t~ • 
ci bir ilac roliitıi oynamadığım ~ 
yordu .. 

''Perilıam go.ı CCE'gllll!,, demek ~o
laydı .. Fa.kat Peıibmıı, nasıl bir Jıi5" 
le kendisin anula§aeağmı b ln11 

yordu. ($onu va:r) 



tın apartman hem otel, hem de pansiyon olan 
bu acayib Babil Kule_ini yuva edinenler 
arasında kimler vardır, bilseniz kimler? ... 

-9-
düz Kiilii.hlılar gece il" hlılar 

bugün de Be.yoğlunun pek 
llgiz olan bir otelini karıştın -
·Otel damgası altında içinde, 

gij d.?lab dönen ve bir çok işsiz 
~ ÇsUzJerin sığnaklığı vazifesini 

bu Yer hakikatte, bir app.rtı -
başka bir şey deh'lldir. 

Pts:ında ...... oteli ya.zan bu aca
Babi} kulesi tünelden Taksime 
ken sağ tarafa isabet edip kum
~· Yoku§undadır. Oldukça bU ~ 
ır adayı teşkil eden otel, maal-

1.,tanbulda ıstedikleri gibi hare-
1~n bir çok kimselerin ikamet
ır. 

afatıı i miyle l.staııbula her 
!Men yabancı burasını pek kon

\ e Avrupada ayni ismi taşı -
~11\salleri gibi ?.annedcr. Fakat 
• re kapısından içeriye girdi mi 

bir inkisarı hayale uğrar .. 
tılğnıen buradan ayrılamaz. 
tek Yer tıpkı istilacı Almanla
llg\lnk ü muharebelerde lrnllan

lnıknatıslı maynlar gibi ceki-

ı\.~ı ~ . 
"''!d n girince, her partıman-
p cı odnSl vazifesini g ren ve 
1Ubeden farkı olınıynn bir yer 
llılUz. 1 te burası otel ka.ti

~asıdır. Eğer buraya bir nh-
aramak için gitsenız ve han

~ı odayı işgal ettiğim sor
~ bu katibin dahi sualinizı ce -

bıraktığını görür ünüz. Bu bi 
gaz teci, ressam, miih ndis ve 
~ huvıyeti altında ikamet den
:ı.ddi ve hesabı yoktur. Fakat 

11tı ekserisi, bır katı ve yahut 
•reyi birden kıralamı!" olan bir 

11 Yanında pansiyoner olarak 
:u-. Daha doğrusu bm"<ısı hem 1 

r.an. hem otel, hem p:ırurlyon
.A.ıleler nez linde b::ımı n bu 
~elerin otel defteılcrme ge-
l ıne bile lüzum yoktur. On 
~k. bildiğımiı: sarı dcft "'re an
ı 
ı.ıı:ı geçici müsterıl r kr~· ledi -

at'Uar içinac i lctilcn hır yere 
~ ne dereceye kadar dvğru 

Fakat bunlar gündüz külahlı, gece 
silihlılar zümresine dahildırler. 

Belki bana: 
- Başkaları da mı var? diye so

racaksınız .. Ben de size hiç tered -
diit etmeden: 

- Evet, diyeceğim. Burada bir a
dam daha oturur. Fakat bunu Al-
man sanmayınız .. Hayır, hayır .. Bu
gün onlarla dost olan bir milletin 
tabiiyetini taşıyan birisi .. Birisi diyo
rum .• Cinı;ini, cibiliyetini söylemek 
istemiyorum. Çünkü kalemim o ismi 
yazmak istemiyor .. Bu adamın 1s
tanbuldaki bir Çl"'Lc ırkdnşlannı da 
incitmekten korkuyonmı.. Hem na
sıl bir adam biliyor musunuz? 1ki 
gazete sahibi.. Gazetelerinden biri 
her akşam çıkar. Diğeri ise, perşem 
beden perşembeye... Hele perşembe 
günleri ~an bu gazeteyi bir elinize 
alsanız, muhakkak ya Adisababadan 
ve yahud da Asmaradan gelmiş zan
nedersiniz. Sanki Türkiyede çıkını-

yor. 
Bütün bunlar yetişmiyormuş gi

bi haspam bir de gazetesinin birinci 
sayfasını eski RomaJılmn medeni -
niyetlerinden arta kalan harabelerin 
:resimlerini koyarak süsler. Aklınca 

Roma imparatorluğu sevdası pe • 
Hinde avlananların pistarlığım yapa
cak.. isterseniz berayı tecrübe bir 
gün bu otele uğrayınız. Ve otel kati
bine bu zatı sorunuz. O dakikada 
kar§UUZda dil döken katibin tavrı 
hareketinden ve lisanından neler ne-
ler sezersiniz .. Ellerini uğuşturarak: 

- Kimsinız? Niçin arıyorsunu.ı: ? 
Burada d~rildir amma, biraz som·a 
gelir .. İsminizi söyleyiniz, gelince si
zi filanca :ıradı, diyelim! yolunda 
sa vsaklamalaı la karf}ılaş~wağınız 

muhakkaktır. 

Bu otel katibinin size oynadığı o
yunu ancak dışarıya çıkıp başınızı 1 
kaldırarak bu esrarengiz otelin üst 
katına çevirib baktığınız vakit ;kar
şılaşacağınız manzaradan derhal 
anlarsınız. Muho!.kak l:urn:ız gaze
teci sizi salonunu süsleyen tfil per
delerin arkasından süzmektedir. 

Gazctclermde daima memleketi -
miY.e kin ve ada.\Cet püskiiren bu a:u <.ıkuyu"ul.ırım r{mdiye l.a - adamın İstanbulda en fazla 1 ahata 

an yazılarımda Her r .. is- kavuştuğu yer burasıdır. 
bll'isınden bahsettigımi !ı:ıtır- Dı§-:ınya çıkıp da ne yapacak ?. 

aklaröJ.r. Hani şu ağusto:.; bö- Hazır içerde Çek Südetlerinden Her 
~ı Viynnn., Ş ıtı. ve Klc,klıtza K. .. gıöi bir canklı crkfınıharb ol

Urni yerlerde öten zat .. İ~c 1 duktan sonra dünya ona vız gelir .. 
ııe bcı:;incı kol:ı mcnsub olduğu Bu \'aziyct karşısında ne diyebiliriz? 

'"ren bu adam da bw-ada 1 o- Hiç. .. Biri hımhım, diğeri d burun -
~ :•~ist ismi altında dolasan suz ... Allah birbirine müb::ı.rek etsin! 
!!n r ı. yapmayıp tufeyli otarak deyip ge~mekten başka ne diyelim? 

~U?.lsyen de curadn oturur. Y. Cimoo 

~TAN SABAHA 

kagıdsızllk, k1rtasircillği bir 
az önlese karlı çıkarız! 

\'Velki gün bütçe :r.ıüzakerc 
<'dılirken bır mt:bu.mmuz 

dıyordu: 
rıı t.f ınlckette kağLt ctoku yok- ' 
'i &azetelcrlıı lıncıninı ktl ili -
~ r~i dn.irclcrdeki kfı.~1t ~-r 

da düşünmchyiz. lki s:ıtır
IJ..?.ı tçjn y nm tı.ba.ka k ıJıdı 

·n zih11i~et n d"ıc:mıanıyız . ., 

1 
1 d .. 

uşmanı olm.ın:ız l"zımgc!en 

ı.et bu israf zihn"yc.tlı::d-n ev- ı 
·ırtaQiyccilik zihniyeti ollılclı -
c~e!'Clcn, tiı. Mc rutiycti:ı ıla -
~beri bu IQrtasiyccilik rıleyhin-
ı '~edik söz kalınudı. Fa.kat 
~~Yeciliktcn kurtul.::.madık .. 
. ;ı.gıt kı!..lı!'f.mn, dolayısiyle 
Yecilik zilıniycUnc de t:ir dar

l"tnaa,ı , • h'b1 • 
1.. ıu uma.um. JJi sn ı .en 
~Utnsuz k yıtlnr ve num:ır ~ • 

alemden kJ.!nmc dola.c;tırıla • 
~ hude ycm:lu~ or, memurlar 

1 e 'akit gc<'ir.yor ve bo:r.ın:ı ı 
jer d-:>ldurttluyor. Rıiı:,.t kıtb
t~iycciliJ;n de bfr ııcbze 

:ı g~e:-sc İzmit l:fığld fa.brlka-
Çolt memlekete hızmc~ etmiş 

• * • 
,bi:;cik l..iiğld fabrikasının ga
~ ~ ınl cmualn.ra kliğıt ydiı-ti· 

f lllin başlıca sebebi d~wletin 

kırtasiye ihtjyacını tcmme çalışmak
ta olmasıdır .Z1ten istihsal kabiliyeti, 
bır tarafıııın noks:ınmd:ın dolayı pek 
nıalıdud o1 n fabrika, bjzi Avrupa
ya muhtac ubn~taıı asla kurtara -
ınamıştır. Gazetclcrim:z harbdcn 
evvel, Almanya, 1.svec, Non•eç ve 
Finlandiy:ıclan l • .i~rıd getirtirdi. İz
mit fubrikusı da gazete kağıdı ha
ricinde k" ~'ldlar imal ederdi. Türk 
gazetelerinin bu dört büyük fahri -
katörli, dokuz ııydanbcri kağıd gön
dermiyor. Gazeteler, bir neb7.e ltal
yadan kfıh'ld alabildl!er.. lzmid 
fabrikası ıslah ve isıihsnlini arttır
mak vadinde bulundu. Fakat olma· 
dı ve gazeteler, bugünl<ü kıtaya düş
tüler. Fransada, ingiltcrc:de eazete
lcr kendi kfığıdlarını ku1lanırlar. Dı
şarıya ne l::dğıd verirler, ne alırlar. 
Palcat harb vaziyeti onları da sıkış
tırdı. Şimdı koca Fransız gazeteleri 
bir tek yaprak, yani iki snyfa çıh -
yorlar. Bugünkü vuziyctte Tllrk 
gazetelerinin ce geçen harbdc oldu
ğu gibi iki sayfaya k:ıdn.r innıcle1i 
mukatlder gibidir. 

Gazetelerin bol sa.yfo.m bir itıraf 
değildir ve sayfalarda yapılr..n ta • 
sr.rrltf memleketin irfanı hesabma 
bir fedakarlıktır. Fakat mebusum!.1-
zun dediğı gibi "iki satırhk yazı için 
yaran tabaka kağıdı hec!cr etmek,, 

(Saş ta fı 1 ınc sah fed 

yakında iyı neticeler alınacagını iı

mid cttigmi ilave eylemiştir. 
Müfettişi umumiliklcr hakkındn 

bazı kararlar alınmak üzere bulunul 
duğuna dair sorulan bir suale karsı
lık olarak da Dahiliye Vekili bu -
günkü vaziyette teessüs etmiş olan 
bazı teşekküller üzerinde tebeddül
ler yapılmasının muvafık olmayaca
ğını işaret eylemiştir.· 

Sıhhat Veldlinin Sözleri 
Sıhhat ve İçtimai 'Muavenet Ve

kaletini alakadar eden mütaleata 
karşılık veren Sıhhat ve İçtimai mu 
avcnet Vekı1i Dr. Hulusi Alataş da 
hastahanelerin umumi müvazeneye 
alınmasının vekaletçe de arzu edildi
ğini kaydederek demiştir ki: 
"-Yalnız bugünkü mevzuata gö

re de hastahaneler ayrı ayn ellerden 
idare edilemezler. Geııe tek elden ida 
re edilirler. Bunların ilmi kısımlarını 
ve fenni mürakabelerini yapan Sıh
hiye Vekfıletidir. Ayrılık ciheti para 
mcvduatıdır. Paralarını ya hususi 
muhasebe verir ya belediye, yahut 
evkaf \•erir. Bütün hekim, eczacı, 
hemşire \•.e sair hususlariyle Sıhhiye 
Vekaleti meşgul oluyor. Fenni mü
rakabelerini o yap1yor. Yalnız şu 

sıkıntı husule geliyor ki, · kllfi de
recede para ayıramamak zaruretine 
düşüyorlar. HusuSı muhasebelerin 
sılantılannı bertaraf etmeyi dü.<ıü • 
niirken bunu da beraber halledece
ğiz.,, 

Huliısi Alata~ beyanatına nihayet 
verirken, nüfus meselesinin, Vckale· 
tin üzeıinde durduğu bir mesele ol· 
duğunu tebarüz ettirmiştir. 

Adli~c Yckilinin özleri 
Adliye Vekili Fethi Okyar, Veka

letini alfıkndar mütalealara verdiği 

ocvabda Adliye Vekaleti teşkila • 
:bndaki noksanın gittikçe karşılan -
maktn oldugunu yeni bütçe ile ile 
bilhassa Şark \•ilayetlerinde 30 kü
sur kazada teşkilat yapılacağını bil
dirmiş ve mahakimden geçen işler 
üzerinde ıznhnt \·ererek işlerin ge
ciktirilmeden çıkarılması için miim
kün olan şeylerin yapılmakta oldu
ğunu ilave eylemiştir. 

Kaçıı.kçılıf;'lll tezayüdü etrafındaki 
mütalcaya cevab olarak Adliye Ve
kili bu meselenin doğrudan doğruya 
Vekaletini nl.3.kadar eden bir mevzu 
olmadığını, vekaletin bu mevzudaki 
alllkruJının sadece suçluları muhake
meden ibaret olduğunu işaret etmiş
tir. 

Adliye Vekili İstanbul adliye sara
yı inşaatının geçirdiği safhaları kı

saca. kaydettikten sonra inşaata baş 
lanm.ak üzere olduğunu ve fakat Av· 
rupa harbinin çıkması yüzünden in
§8.8.t malzemesinin yükselişi dolayı

sijle inşaatın daha müsaid bir za· 
mana bırakıldığını, icar ve iflas ka
nununun tadiline ajd layihanın adli
ye encümeninde bulunduğunu ve 
yakında meclisi alinin tasvibine arz 
olunacağını bildirmi§tir. 

Müna.ka'lit \'e Ticaret Vekilinin 
!Be3 anatlan 

Miinakalat \·ekili Ali Çetinkaya 
da, vekalet bütçesi etrafındaki mü
talealara cevaben İskenderun lima
nının tanzim ve ıslahı için 85.000 
Jira kredi verildiğini ve bunun üze • 
rinde çalışıldığını ve bu limandan 
geni mJkyasla istifade için cenub 
hattının elimize gccmesi lazım geldi
ğini işaretle cenub hattının bugün
kü ıdnrc 6Cklini izah eylemiş ve 1s
kendorun limanının iyi bir istikbale 
namzed olduğunu söylemiştir. 

Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu 
da vekhletini aliikadar eden mevzu • 

lar ctr'.afmda verdiği h~ah:ıtta buğday 
mahsulümiizün ihracında memleket 
hesabına bir malıztp· görmedığini, 

bundan hilfıki.:; iktısadi jstifade bu-
1unduğunu i. aret eylemiş ve bir kı· 
sım vilayetlerimizde yeni arpa \'e 
buğday mah;;alünUn idrak edilmesi -
ne başlandığını bildirerek, bu yıl 15, 
20 scncdcnbm i idrak edilen bolluk 
seneleri idrak edeceğiz, bu itibarla 
buğday mnlıculatmın ihracında hiç 
bir mahzuı· yoktur ve bilükis fayda 
vanlır, cicmi~tir. 

Vekil afyon piyasası üzerinde du
rarak bu mahsulün mübayaa şek -

bh· isrnftır. Bu zihniyetin önüne 
geçınek, hemen önüne geçmek de -
diğimız gibi belki bir taşla iki kuş 
vurmak, hatta buna bir de zaman ,. 
dan tnsarnıfu ilave edersek üc kuş 
vunnr.1'. qlaca.ktır. 

, 

mniy~t Sandı ı i n rı 

o/o 5 aizli ve sek· z s ne 
satışı 

a 
lini izah eylemiş ve önümU deki 
mahsul için çiftçiye en elverişli ted
birlerin alınacağını bildırmistir. Ve
kil ithalatta karşılannn müşküllerin 
sebcblerini de anlatarak Amerika 
ile olan ti~arctimizin gittikçe art -
makta bulunduğunu ve döviz vazi
yetinin gittik~e selamete doğru git
tiğini kaydeylemiştir. 

Ba.~vekilin Sozleri 
Başvekil Doktor Refik Saydam 

bir mütalea iizcrine söz alarak de • 
miştir ki: 

- Efendim bu bahse benim ka • 
rısmaklığım pek doğru olmaz amma 
ufak bir tereddüt hasıl olduğu için, 
huzurunuza çıkıyorum. Harb başla
mazdan evvel, geçen buhran zaman 
Janndan beri devlet elinde bulunan 
fabrika ve müesseselerin halkın ih
tiyacına mahsus olarak yaptığı ima
lat fiyatlarının yükselmeme::>i için 
mümkün olan heı türlü tedbirleri 
Ticaret ve İktısad vekili arkadaşla
rımla berabe!." aldık, lıer gün ta.kib 
ediyor, almakta devam ediyoruz. Bil 

hassa bu fabrikalara Hizım olan mevad 
dı iptidaiyeyi memleket dahilinden 
tedarik için çalıştığımıza bir çok 
arkadaşlarım da şahiddir. Pamuk, 
yün vesair malzemenin tedarikinde 
mümkün olan ve vatanoası ızrar et
miyecek fiyatlar dahilinde· tedarik 
için çalışmaktayız. Bu iHin birinci 
safhasıdır. 

emlak 
Semt 1 

yıinde Sahrayıccdid Mahallcstn
dc cskı Hnlimaga yeni Knvnklıbağ en 
ycnı Tellikavak sokağında eski 27, 2B. 
29, 28, 34, 30, 32, yeni 8/1, 8/1 en yeni 
8/1. 

U küd rcla Bulgurlu mahallesinde tto
pm r ııokngındn ~ki ı. l yani ıs, 18/J. 
No. lu 

Bcyl ıbeyinde Burhnnlye mııhallcS°ı:nde 

Hnlidbcy, Bayır sokağında eski 2 ~ 
ye i 25, 25/1 No. taj 25 iio. ıu.. 

Batmku ünde Sakızağttc:ında 'Ia§bmı 

c eldesinde eski ve yeni 8 No. la.~ 

• 

'O nrda Kısıklı nuıhallesiııde ve eG-1 

im ınlda c ki 25 Mu. yeni 27. 29 No. la. 

Mahmudpa ada Kemerli sokağında C6kl 
3 yeni JG, 18 No. lıı. 

C 1 n e 1 

uc katta on yedi odalı yedi so
fnlı tcrkos ' e clcktn"k tesisatını 
havi maabahçe nbşab bir köşkiln 
tamamı (l\'Iesahal sathiycsl 13832 
metre murabbnıdır). 

1kl buçuk katta sekiz odalı maa 
bağ '\ e müştemlliıt ahşab bir köş- • 
kun tamamı mcs::ıha1 sathiycsı iki 
hektar ('1570 metre murabbaıdırj 

lk1 lı:ntta dokuz ~ ve elek· 
trik tesisatını Jm•i ııbşab bah
çeli bir evin tamnmı (Mcsahnl 
s:ıthlycsl 4:179 metro murab
bmdır). 

İki buçuk kntta :ıltı odalı ku~ 

yusu ve elektrik tesisnh olan: 
bahçeli absab b1r eviıı tammnı 

J ;CMcsah::ıi ı;a\hiyesl 167 metre mu
/ rnbbıııdtr), 

:Maabahçe abşab hane (Mcs hnl 
sathi.}~! bir bek-tar 1757 m tre 
murabbaıdır). 

Döı t katta on iki odnlı tcrkos 
ve elektrik tesisatını havi J.Cırgır 
bir evin (tapu kaydına kurgir i
mali'ıthnnenin tamamı (Mcsahııi • 
ı;athiyes.i 225 metre murnbbaıdır) 

2000 

6000 

1 - A:ttınn:ı 3 Haziran 940 tarib1nc duşen pazartesi gUnü saat 14 ten 16 
kadar yazıl c..ık ve t:llŞrimcnkuller en çok bedcl \erenlerin Ozcrinde k 1 c::ıktır. 

2 - Arttıı aya girmek icln muhammen kıymctın % 10 nu ni bctınde pey k~ 
çcsi y .. tırmnk laumdır. 

3 - Arttırmn bcd<'ltnin dörtte biri ~in ve geri kufanı sekiz .. cnede sekiz mu1 
sa\ i tuksıttc Cidenir. TakaiUer % 5 fah·.e tiibidır. t 

4 - Tak itler ödenind,ye kadar gayrimcnl,ul sandığa biı inci derecede ipote .tt 
k lır. 

., - .Binaların fotoğraflan s:ı.ndık dahilındeki ~atış salonunda te h r olu 
fadır. l zlıı tafsiHlt için buraya müracaat cdılır. (39i9) İkinci safha da bu müesseselerde 

çıkan mamul mevnddın müstehlik 
eline mümkün olduğu kadar kısa bir 
yolla gitmesi icin <'alıştık ve birGok 
müesseselerin ortada tavassut va -
zifesini gören bir takım istasyon -

Pazarlık Suretile Eksiltme 
1 

L1seler Ahm, Salim komisyonu reisliğinden : 
c .. hcr kll.o tahmin 

Fiyatı 
lannı kırdık ve ortadan kaldırdık ve Cınsıl 
müesseselerin halkla teması ve ma-

Miktarı Ek&lltmen n yapıl cağı gun 
kıl o 

mul mevaddın onlara kolay ve u - Kr. s. 
l h 

Ekme\ 10 25 5'>0000 4/VI 1940 günu saat 15 de 
cuza gitmesi ir.in mümkün o an er -------------------------------
türlü tedbirlere müracaat ettik. Ya- Sabun 38 

60 
14 o 
17750 

> > > 151.ı de 

ni Rasih Kaplan arkada ımızın bu- Zeytın .} ağı 
~~~~g~-k~isyoo~~i- -S-.d-t-,-q---------1-35-----r-.ı-oo-o---,--,----->-l-5-~-o-d-

rini kullandılar - bir takım komis
yoncuları ortadan kaldırmak icın Toz "kcr 

ı Kc me şc.er 
uğraştık. Şimdi Rasih Kap an ar -
kadnşımız bir takım komısyoncula- Da.;1 .~ et 

l'ln fiyatları yükselttiklerinden bah- Karaman 
settiler. Acaba hangi devlet miiesse- Kuzu > 

sinde komisyoncular vardır ve bili-
Sı ır > 

yorlarsa lfıtfen isimle, vazihan soy- Beyaz P ynir 

36 
40 

58 
55 
~5 

35 

45 
75 

50 86500 
23000 

80 00 
70000 
20500 
23950 

22700 
118.>0 

> 

, 

> 

> 15 4.> de 

> > 16 d 

:ı> > 16 la d 

mclerini rica ederim. Kaşaı· > -------·--------------------------------Başvekilin bu beyanatı üzerine l:reı koy '\ie ÇmnJıc:ı esinin 
kürsüye gelen Rasih l{aplan "Antal- 38 t cm lns scbı.c \ umum lutan 

Miktarı .............. . 

6685 lıra 10 Kr. 

6'.!110 Kilo 
81909 adet 
15100 demet 

> > 14.31.l da 

ya,. fabrikaların satış isleri üzerin
deki mütalealannı izah etmiş ve bu 
i1.aha'ta mukabeletcn Dr. Refik Say- ) 
dam şu cevabı vermi~ir- -----------------------------------

- Efendim mesele bır sinirlilık a 3:.ıoo > > > 14.45 de 

meselesi değildir ve nrkadasımıznı K t ı>,yonumu:::ı ib lı Galataı:ıray, Hayd:ırp a, Çrunlıc::, K:mdılli, Kııbat \C 

kendisini ticaretten teu2.ih etmesine Eı ı oy lisclc ının M .. y 1941 sonuna kadar ıM.yaçları ol:ın yuk rıd.. yazılı su u • 
de lüzum yoktur. Herkes bilir ki b!- 24/V/910 \C dlgcr yıyeccklcrin 21/IV/19t0 gunünde kııp:ılı zarf u:;uhle y, pılan c'ı: !'

zim arkadaşımız Rnsih Kaplan tüc- m ıııde bir kı mına ı tcklı çıkmndı~mdan \'e bu· kısmına da tckhf olunan fiy ... tı r 
c:ar değildir. Ben de İ$ üzerinde bu- yul. ek gonıldüğundcn 2490 sayılı kanunun 40 mcı mnddı:sinc g5rc bır ny zarfında 1) ı-

znrlı a bırakılnrnk hizalarında gi>sterılen gün \ e aaUcrde p .. zarlık surctilc cl:ınltmc
lUnan bir arkadaşımızın isim söy - sı yapıl caktı.r. 
lemeden bahse karışmaktan otuı -

1 
Ek ıltmc ı tanbul Beyoglu 1st1klfil caddesi No. 349 da li clcr alı.u s.ıtım ı~omi -

dukları yerden söylemelerinden ise yonundıı y.pılacaı,tır. 
kürsüden SÖy}emclcri daha hl.lyll' • lstcklılcr r 15 k l'ı temınatlarmı yatır. k nlııc:lklıııı rr:akbuz \C 1940 yılı ti-
lJdır. carcı od' l 'c. ikalanle bırlikte hizalarıuda gbf;ter.kn gun 'c n:ıtlerde sözu geten ko

mı yoı da bulunmaları. 
Rasih Kaplan 'Antalya,, ben de Temuwtfarı yallı mak 'lie şartnameleri ıılmak ıstıyenlt.>rln Gnl:ıl :-ıray lisesinde ko-

işte gclip söyle$iım. mi yon kutı.bli(iiue ınürncaatinrı. cıt399> 
Başvekil Dr. Refik Saydam de - -- ---===ıı=a .... =n==t=

8
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vamla: Devlet müesseselerine ait ol-
duğunu buyurdukları rapor, bunun G ctcmlzin 8/2/940 tarıhli nushasının 8 inci sayfasının son ıltuuunda çıkan ts
bir sene evvdine aittir. o rapor tanbul icra memurluğuna aia illında Emniyet sandıgın borÇlu :Mıh nid 938/2095 

ti Ondan 1 I b" nunı:ır. lı odr ne emri tebliğ ilil.nında borçlunun eski ik::ımctgfılu Şı~ıde Uamnmog-
gcç · . som:a a ınm~ş ?. an •. ır jıu 'oı.nı, G3 numnralı J1anede oldugu yazıla~ı Jerde Şı;Pıde H nıru sokağında 64 
çok tedbırler varoır. Buglin ust ustc numnr.ı o'brak yazıldıcı gorulmü~tur. Keyfiyet ta hihcu ıı:ın olunur. 

DAVET 
alman bu tedbirler sayesindedir ki 
vaziyeti umumiyeye nazaran biı· 
yumuşaklık var, bu ancak alınan Turkiyc S:ın'at mektepleri mczunlan 

cemiyeti b kanlıı:ından: 
tedbirler dolayısiledir. Daha geniş 

mikyasda halkın ncf'ine iyi bir şe
kilde yapabilmek için bize lazım ge
len işnretler verilirse, biz 'bundan 
memnun oluruz. LU.tfon sinirlenme -
sinler, 

Nazilli bir kuruş fazlaya satmış, 
Keşke vaktinde haberdar olsaydık. 

Ticaret Vekili arkadaşım bu mese
leye cevab verecektir. Derhal önü -
ne geçilebilirdi. Bunlnrın ve sarfe -
dilmiş §undan bundan alınmış ha -
bcrleri vaktilc bilsek ve bunların 

ü1.crinde vaktile tedbir alsaydık bu
rada heyeti . celileniz de bu kadaı· 
meşgul etmiş ve ne de doğrudan 

doğruya halk ncf'ine. olan işlerde 

sizi yormuş olurduk. Çnbucak vazi
femizi de görürdük. Sebeb bundan 
ibarettir. Beninı istediğim ismin j 
söylenmesi, v kanın tekrar edilme
sidir. Hükfımet bunu bilsin. ınıllct 

bunu bilsin, hepjruiz bunu bilip kon
trolilmüze devam edelim. "Brabo 
sesleri alkı la.t.,, 

Başvekili takiben TioarP.t Vekili I 

Ccmı.)lctımizin Dı\•anyolundaıti mcr
kc ı azard. n mr..ada her gün ~at 9 dan 
17 ~ c ,:ıdar •• çıktır. Azaınızın teşrifleri 

11ı:":ı olunur. 

ZA ~·ı - Fatılı mifus dairesinden almli 
oldu um nuCus hu\ iyct (·uzdanımı kay
bettım. Yemsini çık:ıracnğımdan eskisinin 
lıükmu yo'dur. 

Şehremini Yusufcuk sokak No. 4 de 
Ömer 

de ayni mevzua ll'mas ederek izahat 
w•rn1iş ve tcsbit edilen fiyatların 

fevkinde mal satmıs kimse varsa 
takib ye mahkum edileceklerdir de-
miştir. 

Meclis masrnf bütçelerinin kabu
lünü mütcakıb yani mmı.melc ver
gisine nid kanun layihasının müza -
kcrcsini ikmal eylemiştir. 

Bundan son~. B. M. Meclisinin 
kahraman ordumuza selilm ve mu
habbetleriniıı. ibl~ığı lıakkında Di • 
yarbakır mebusu Kfı.zım Sevüktekin 
ve Erzm um mebusu Şiikrü I\:oçak 
tat n"ınden verilen takrir sürekli al· 
m :laı la kabul edildi 

- ...... " .. ~. . . : 

ŞiFA 
Bulmuş 

A Ci R 1 
Ray J. O. C. Yazıyor; 

Ekseriya okuyoruz. Tedc.v:i gören 
ilaçlar vannış fakat, ALLICOCK ya .. 
kısından bahsedilince, ka.tiycn mü .. 
balağa değildir. Bir zatın akşam tatc 
bik ettiği bir ALLCOCK yak.ısı, bir 
gece zarfında tesirini göstererek \·e 
devamlı sıcaklık tc' lid ederek ağrı .. 
yan mahalli teskin etmi~tir. 

ALLCOCKt Romatizmn, Lumb ... ~(), 
Siyatik, delil:li ALLCOCK yakılarlle 
şifay:ıb olnrnşl:ırdır. 

ALLCOCK yakıı:::nın tevli1 ctt!ği 
sıhhi sıcaklık, OTOMATİK Bl..'t M.A-ı 
SAJ gibi hemen ağrıyan yerin etra
fını kaplar. ALLCOCK y ..... kılarmd.,t 
lci kırmızı -daire ve kurtal ~Jn1li 
markasına dikkat ediııiz. Eczrıha

ncl rd 27 buçuk kuruştur. 
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Pudra ve tırnak 
cllfıcısı. 

D E F TER DAR L 1 G 1 N D AN: 
lı adresi 

Mnhmudpaşa Abut 
Ef. Han No. 50. 
Unkapanı Kfıtip 

Celebi No. 3~. 
Uzun Çı:ır'şıbnsı 
Numara 108. 

> > > 
Tarlab.-ısı Fırm 

ı;okdk No. 27. 
G. ıaı..: Fermeneci· 
lcr c .. d. No. 65. 

> > > 
Gal. ta Mumhane 
cnddesı 7/9. 
Sultanhamam Klı
tıreıoğlu Han. 6 ıncı 

\ iıı.t. 
Şişli K~ıthane 

c:ıddcsi 262/282 No, 
'Şehremini Fatma 
&li:ın ınahal

leıındıe. 

M h:nudpaşa 1rtaniye 
c;ırşısı üst kat. 
Ycr.ildirek Mollataş 
ban 8 No. 
Tal'itakalc Cedidiye 
•lian 44 N0; • 
}'ınc cılar Çu1mciyaıı 

han 6 No. 
Mahmudpaşa Abud Ei 
H.ın No. 28. 
Ru tcmpaşa Tnhmis 
20kak 17/l 
lbr.ıhiınpaşn M. Mah· 
mud P. cami sokak 2il NQ, 
:Marpuççular Ç:ı.rşüı 
han 29 No. 
Pang:ıltı Tııyyarccl i'et 
hJ ıokak. 
Pangaltı Poyraz 
sokak No. 10. 
Dalıkpazar Samsun 
Hnn No. 2. 
Bnlıkpnzar Samsun 
Han No. 2. 
Galata Fermenecllcr 
)lyadi Han No. 11, 

Verginin 
11tatrahı 

151,10 

J29,80 

194,18 

75,S8 
27,8• 

1270,40 

817,81 
1174,78 

7'l50,00 

Wl5,30 

102,00 

487,BS 

• 236,24 

32.64 

001,93 

~0.00 

~00,00 

22G,2tl 

a20,oo 

216,00 

320,00 

660,'19 

172,56 

7~.oo 

Vergi al 

32,98 

2,78 

127,04 

81,78 

83,49 

.JJ>91,53 

8,65 

ı «( ----
2&,00 

54,21 

~.62 

4,10 

2,70 

:20,71 

11,40 

M iı:il zammı Seneal Verginin 
nev'i 

15.11 937 Muamele 

f0,00 

19,42 

7,58 
2,78 

63,52 

Sl,43 
117,48 

'175,00 

--
10,20 

48,76 

23.6!1 

B,2G 

90,19 

1!.4,00 

110,00 

22,62 

32,00 

21,60 

32,00 

6G,08 

17,26 

72,00 

937 

937 

938 
938 

938 

939 
93G 

,937 

037 

037 

937 

937 

931 

937 

{)37 

937 

937 

937 

937 

93j 

937 

937 

> 

> 
> 

> 

> 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

mılen terki ticaret ettikleri halde yeni adreslerini bildlrmemls o.lan ve Jkrunctgdhlıırt -meçhul bulunnn, yukarıda isim ve 
adresleri ile vergi mfkdarlıırt yaz.ılı mUkellcllcr, ihbarruımclcri tebliğ edilmek üzere aranılmış ise de bulunamamışlardır. 

Nazarı dikkate: 
Son piyasa yübeli.jlerhıe ...,_. flllki lwllerinJ • • ' "•• edm bllftnnmı P'*"*" ,. MI 

· kısmınau ıo;atış fiatlan ........ mahtttem miilfeı .. lmlzta aazan isttfadeleıtne lıl'WUIWWI..,. 

Nazilli Basması Metresi 33 Kuruş Malatya yollu 
Nazilli Çiçekli krepi ,, 44 11 yatak yüzlük 
Nazilli Pijamalık ve gömleklik,, 44 " Kayseri Kazalinası ,, 30 '' 
reğli 160 genişlikte patiska,, 75 ,, Bakırköy kaput bezi " . 30 '' 

SOMER BANK YERLİ MALLAR PAZARLARl· 
- Mü sscsesi Şubeleri: lstaalııal, Beyoğhı, Galata, Kadıld)y, Anka.ra, İzmir,. Adana, Mersin. 

~---------'., ~ Buruşuklukları 
ve lekeleri 

NASIL 
Temizlemeli ? 

* 

Namlanna tarhedllen muamele vergisi 3692 sayılı kanunun ll incl mndde:.i hUkmOnc tevfikan ilanen tebliğ olunur. (ıl47S) " 

J 
Fatih Sulh 3 Uııcü Hukuk titklmlijjln • 

den: 

~ 
Beynzıdda Çadırcılar çarşısı UT, 14.9 sa. 

)'11ı dilkk:anda kitapçı iken vefat eden Şev-
ki Tütüncü Oğluna aid muhtelif Kur'anı 

Kerim ve kıymeUl kitapların satJtına 

80/5/940 saat ıuo ve 3U5/11HO saat ıuo 
ve 4/6/1940 saat ıuo v~ 6/6/1940 snnt 
14.30 da mezk<lr dUkldinda devam edlle
ceı?l illin olunur. 

TER Z 1 

İhsan Oskay 
Bahçekapıda Sadıkiye hanın

dan Yeni Postahane karşısındaki 
Valde hanı 1 inci kat 18 No. ya 
naklettiğini sayın miişterilerine 

bildirir. 

1 LA. N 
lstaıııbul Alıliye 9 u..ou HükuJıc HSıldtn·. 

J!Alnden: 
BcşiJdaata Kunİdiyc Dergih &O!tak 86 

No, lu evde mukim Hatice Topal taratın· 
dan Kütahyamn S!mav Tepecik mahalle
si 338 No. da mukfm Şdkrü ale7h1ne aç-
ımş oldufa galpllk davasınm yapümak-

. Cild b üceyrele-
BU Yanı ve Ca· rınaen çıka-

- 1 6.. ll"k ff nlmı~ ve genç z p uza 1 e- ve sağlam bir 

çetesini Tecrü- ~= :SU:: 
b 

ıl. • bih yeni ve 
8 euınız. laymetli cev -

her hiiliiAASJ: 
''BİOCEL,, tabir edilen ve Vi
ya.na üniversitesinin meşhur 
bir profesörü tarafından keşif 
ve genç hayvanlardan gayet 
itinalı bir tarzda istihsal edileJl 
bu kıymetli cevher, cildin un
suru olan pembe renkteki To
blon kremi terkibi.ne ka.nştı

nlmışbr. Bu kremi her akşam 
yatmıu:dan evvel kullanınız, Siz 
uyurken, cildiniz bu kıymetli 
cerileri masseder. He.i- siıbah u-
'nft .... ,:ı,;n...,,.,.,:ı., '1-"' • • ~~ "'~ .,,~............._. cı aınızm WLW$ aı-

çık, daha taze ve daha. genç ol
duğunu göreceksiniz. Gündüz· 
leri de yağaız beyaz renkteki 
Tokal.on krem.ini kullanınız. Bu 
kolay tarzı tedavi sayesinde 
he.r kadın 1 O y~ dr. ha gen<~ g(). 
rünebilir ve genç kızl· ,.ı,, 1)ile 
gıpta nazarile seyred~. J "n 
yam hayret bir cild ve bır tme 
malik olabilirsiniz. Tokalon 
kreminin müsmir neticeleri ga
rantidir. 

• ta olan muh.akerru:ıGndo küçük Necatiniıı 
babası Şükrünün on beş aeoe evvel tka -
Jnetgfilıından ayrılıp semti mechulo gtt
tiai ve e!mdlye kadar btr haber almına
dli;ı zabıta tahldkatında beyan olunmaıa
n.a göre mumaileyh hakkında malQma
tı ol.anlann bu babdakl malılmatlarını 

b1r Sl!lle icinde mahkenM!ye bildirmeleri 1 
v~ muhakemenin mezkıl.r müddetin inkı
znsına tnUznr<m ycvmil filıara talikine 

karar verildiği ilAn olunur. -------------· 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 1 
MWıaınmen aylıgı 

Semti ve mehallesl Cadde veya tokaiı No. au Cinai Lira Kr. 

fcnnri 
Ccdikpaşa, Çadırcı ah- Peıtemaıcı 
med çelebi 
Dawtpaşa, Kns:ı.b Uyas 1.skele 
Babt, Hamruni lluhid- Karapapek 
din. 
Şehremini, Aydın Kct
huda. 
Çarşamba, Beyceğiz. 

Bahçckapıdn Dördüncü 
Vakıf banın 1 nci kat 
C:ırşıda, çulı:ı.cı hanı 
Clbııl!, mmıççı Kara 
Mch.'Ded 
D:ıhı;ek;ıpıda yeni Vai
d~ h::ını zem.in kal 
:i\I .. huıudpaşada KOtk:· 
çil han alt kaUn 
Kfiçükpaz.:ır, Hoca~

reddin 
Çr.rşıda, Çadırcılanla 

llacı Mustafa <:ğn 
Aynsofya, Alemdar 
Çarşamba, Beyceiiz 
Ahi Çelebi 

Yayla 

Ccbeôbaş 

üst katmda 
UskObl 

SebzecDıer 

Kemerli 
Cataıçeşme 

}''et.hl.ye 

6-14 > 

ıg , 
10 > 

59 
9?-99 

6 \'$ 63 

153 

. 
a2 

3-1 
l!i 

> 

> 
> 

DUkUn vo o.tün· 
de iki salon 
Dilkkfln 

> 
> 
> ve oda 
> 

50 ~ 'Ve üzer1nQo ıa
lon hL<ıscsi • 

2.5 00 

2G 00 

lO 00 
fi 00 

• 00 

2 00 
~ 00 

a oo 
1' GO 

110 00 

19 25 

10 5ll 
8 00 
5 00 
• 25 
3 84 

• Amavutkö7\l paz.oır 25 00 
kayığı 1skele&i l 

YuWula :vu>I> mahaller .. ı - .._..,...kadar kü-aTo> vorllnıok :::ı 
re açık arttırmaya çıkanlmıştır. :tbalelerl 4 BaziTan IMO s;alı gılnü saat 011 beştedir. 
İdekliler CemberUt:ıpa latımbul Vakıa.~~ Vak•! Aknrlm· kale 
-~ <mil 

Pirinçunu - Mercimek 
ve sair HUBUBAT UNLARI 

Bezelya • Yuı-f 
kuvvet kaynaöıdd' 

ÇAPAMARKA 
M. Nuri APA 

MÜSTAHZARA Ti 
Kuruluş tarihi 1916 

BAŞ, DİŞ ağrılarını, ROMA~ 
sancılarını, SİNİR rahatsı~~ " 
derhal geçirir. GRİP, NEZıP 

CO(;UK ALGINLICINA J<.rfl 
müessir iliıçbr. 

pJI'· 
İcabında günde ı - 3 k~ atı 

Her cczahanede buhmur. ·,,&! 
Sıhhat vekaletinin ruhsatını hal 

Sa.bibi; Ahmed C~maleddin SARAÇOGLU r.fl' 
Nepiyat Müdürü: Macid ÇETİN .Basıldığı yer: (Yeni Sab:>.lı :Mııtb.l 


