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Dikkat; ŞaYan 
~ir Vaka 

ı.. . --~ 
ı.,.., ~ .. zeuginler •• Bun
'"••/ 6"flea; ıadece aparlı
~ •• 

0''>ıdon, ta/..,iUiJların
ot1ıı0;:~ıa~.a• irad - fai'L 
.,_Gıtq/ ilılııs.ar eder. Vatan 
•oı,., •a•ı. it.arp tehlikesi 
~"-1" ugkularmı kaçırır. 
-l.eı1 •lceu,, ujro.11ııeağı teh-
'ıoı,. e,. dolayı deiil, kôrla-
ı._.k .. ,.,,.ag./erine geJehi-

1•-..;ı,te11 dol.yıl 

.73 • 7 Lira 
ECLIS BüTÇEYI YE BASLADI 

•••••• 

Başvekil R. Saydam yapılan 
verdi teme A 

nı ere cevap 
beyanatta bulundu 

esaslarını izah etti 
Maliye Vekili uzun 

yeni __ bütçenin 
Ankara 26 (Huswıf) - BU -

yttk M..illet Meclisi bugün sut 
ikide Abdülhalik Reodanın re
isliğınde toplandı. Dioleyicı lo
caları çok kalabalıktı. v elr.iJıer 
ön llll'8da yer almışlardı. 

Evvel! Maliye Vekili Pılad 
Ağralı bir llftatteoı fasla ııUren 
nutkwıu ııllyledi. Matealdben 
Müırtııldl Grup Rebıi RAı1& Tv 
ban btttçe hakkında temmnlle!' 
de bulunarak deovlet mt1h&yaa
tuuıı tasarruf makl!ll.Jile tevhid 
edilerek bir elden ıdareııılni üc-

Bafvekll Dr. nerııı Saydun 
retli memnriyetlerin maaııa .kal ridat fazlumın w b~ ya- M I ' v 
bini bilhe!!f!ll istedi. pıl&cak bir çok taııarruflann ' a ıy ek1n 

Söz &lan Mazhar Mlifid ta- old~ ı;ib1 . mill\ mUdaf~ U -
sarruf ınaksadile dördliııctt ha- tahııisını ı;ııali31e bilti;esinde her 

..,...------~~ 

rlç olmak lirere umumi milfet. sene cenı.iyetlere - ı b 
~k~~t=;!~:~: ;::n!j~=d~~·~ nın eyanatı 
şat faıalla:nnın fasla olduğun dafaaya tah8İ6ini istedi. 

Ankara, 26 (a.a.) - Maliye 
Vekili Fuad A.ğralı, 194.l mail 
yılı bütc;eııinin miizalı:ereııine 
başlanması münasebetile, bu-

dan bu fasıllarda teoailit ya.. Bu tenlddlere evvel.&. bütçe 
pllmaaını i9tedi. encümeni madıata muharriri 

Badehu Berç Türker hazır. Jiüaııil Kitapçt cevap verdi. Eu 
ladıfı yazılı nutkunu okudu. llOllUllda Ba~eldl veciz kısa 
~ ıı.lan Ziya Gevher t~nkidle- beyanatında ceva verdikten - gün B. K. Meclisinde aşağıdaki 

beyanatta bulwımuştur: rinde yinni öır milvonluJo: va- _ _ ıao .... ayfa t a~tuft 1 cı.ı 
Sayın arkıı.daşlannı, 

· -" 

Iraktaki 
muhasamat 
son safhada 

Bü~çe encümeninin dik:kaW 
ta.hlilinden geçeu 1941 mali yılı 
milvazenei umumiye kanun ll
yiha& yüksek tetkik ve tasvibi
nu.e arzedilmiş bulunuyor. 

A vrupada başlıyıın harbin 
(&onu Nyfa IS eütun 1 de) 

. 
Raşit Ali de Milli Şef 
ka-çacak mi? Mecliste 

Londra, 26 (a.a.) - Reuter: 
Ra,ştt A1i h\ikumeti nazırla- m eşg_ uf oldu nnın ve ailelerinin yapbklan 1 

seyahatlere dair Londraya ge- Ankara, 26 (Hususi) - MiJ.ll 
len ha.herler, Ra§it Alinhı In- Şef İsmet 1nönil saat 3 de 
~tere ~e ~.~ ~cesini git- meclise gelerek geç vakte kadar 
tikçe şUpheli gordtiğü ve henira dairelerinde meşgul oldular 
vakitken dağılmak ve kaçmak -·--
için tertibat alındığını akla ge- frak Ha b · 

1 .onu eayl• 5 •uwn 7 de) r ıgeı 

RE s M t -· Nazırı Anka-• 

==H ARP== raya geldi 
TEBLİGLERI 

·•===· - . • 
ltalyaa Besmi Tebliği 

Roma, 26 (a.a.) - ılalyan~ 
orduları wnwni kararg8.h.ının 1 

355 numaralı tebliği: J 
Şimali Afrikada Tobruk cep

hesinde bir keŞif hareketi esna
sında otomatik ve tank defi 

(Sonu sayfa 5 sütun 6 iA} 
~/~ 

,...----·~-----!• YAZAN: 
Emekli General 

Kemal Koçer 
• • 

Malemi meydanı kanlı mu
harebelere salıne olmakta- • 
dır. Dar bir köprü ba~ında, i 
çok değişik şartların çıkar
dığı güçJilkleri yenmek için, 
iki en büyük hamnın kuv
vetlerini çıı.rpışbrmak mec-
buriyetine düşebileceğini, 

------
Nazırın uzun müddet 

burada kalacağı 
anlaşılıyor 

Ankara, 26 (Telefonla) -
Bir müddet evvel şehrimizi ziya, 
ret etmiş ve sonra Iraka dönmüş 
olan Irak harbiye nazın Naci ı 
Şevket bugün tekrar Ankaraya l 
geldi. Evvelce bildirildiği gibi 
Naci Şevket bundan hır kaç
gün evvel refikası ve çocuklarını 
Ankaraya göndermişti. 

Tahmin edildiğine göre; Naci 
Şevket uzun bir müddet An
karada oturacakbr. 

h·ak elçimiz gitti 
Ankara, 26 (Telefonla) -

Bir kaç gündenberi şehrimizde 
bulunan Irak elçimiz Cevat 
Açıkalın bu akşam Iraktaki va- . 
zifesine hareket etmiştir. 

Ege denizi 
seferleri 
açılıyor 

Köstence, 26 (a.a.) - Ru -
manya deniz yolları ırlı:resi Ege 
denizini seferlerine ba.~l•yacak . 
tır. 

Bi hezimetin ta ·ihçesi 
Geçen sene bugün Belçika 

Kralı tesli~ olmuştu 

1 27 Mayıs 1 
mi karar,,:.hı ziyarete gelen 
başkumanuan vekili generale 
de şu beyanatta bulunmuetu: 

Z1 Mayıs 940 günü saat 12.30- "Belçika mul:avemeti kırıl~al\ 
da Belçika kralı İngili'L kuvvet- üzere bulunmaktadır. Tıpkı çok 
leri kumandanı Lord (Gort) a kullanıl.ıııııı bir halat nasıl ince-
811 teıgrafnameyi çektirdi: , lip nihayet koparsa cephemiz 

''Bel . I de yavaş yava.ş inhilal etmekte-
çıka ordusunun manevi- di 

~b pek bozuldu. Ordu dörl r.,. . ' 
gündenberi, İngiliz bava kuv- Zaten o gün daha şafak • ..ö-
vetlerinin men'e muktedir ola- kerken Belçika kralı, Belçika' 
machkları kesif bir bava bom- I orduları emrine verilmiş olan 
bordımanı albnda, durup din- 60 ıncı Frangız fırka.'1nı, Fl-.ın
Je;1meden harp etmektedir. Müt· sız kumandanlığına iade etmişti 
t.efik ordu gruplarının çevril· ~ ki bu hareket o sırada düşman
miş ohnasını ve Almanların e- dan mütareke talep etntiş ol
zici bir hava h8.kiıniyetine ma• mak manasını tazammun eder
lik bulunduklannı işiden ve gö- ı di. 
ren kıtalıtr vaziyetin limitsiz Gene Z1 mayıs sabahı ge
olduğuna toanmaktadırlar. Bel- ner&I (B!anchard) ı!"eneral 
çilra kuvetlerinin artık harp ( Georges) ıı şu t.elgrafoameyi 
edemlyecek bir hale gelecekleri gönderiyordu: "V aı;iyet Bc·l~i
anı yaklaşmaktadır. Kral, bir kalıların cephesinde saat gec
heziınete manı olmak için niha- tikçe fenalaşmaktadır. Bel~ik~
Y"t teslim olmak mecburiyetin- Jılar (60) ıncı fırkamızı şimal 
de kalaeakbr... 1 mıntakası kumandanı amiralin 

Ayni gün saat 14.40 da umu- 1 ,Son.> .oyfo r, sütun 7 del 

-~~--======~==~~~~ -· - - .. ~ ,..... ;.-~ 
• 

1 1 FIKRA 

Usta semerci 
ölüverince 

ğün, bir dernek, bir sevinçtir 
başlar. }:;ı;eklerin en çaçaronu 
- ki insanlar böylesine hatip 
derler - söz alır : 

- Arkadaşlar! Bayram eJe
lim bayram! Semerci usta öl· 
du. Dıı'.<l:fını kapand'. T~:·el·e
si sablığa çıkarıldı. Arbk se
mer yapıcak yük. Bu yüzden 

Y A 
sırtımıza semer vurup üstüne azan: ka Gündüz ağır yükler yükıeyenıiyecck -

--'~-=- --'---- ler ! Şiındenöte rahat edece~. 
Gazetelerde yazılan her fıkra Çeşmeden bol su, yasladan bol 

mutlaka siyası olacak değil ya. ot, torbadan bol arpa yeyip yan 
Biraz da ilini, edebi, iç tima.i, geleceğiz, safaını.za bakacağız ! 
hatta mizahi oluverl!in, ne çı- öteki eşekler keyiflerinden 
kar 7 kendi dillerince üç defa ~a. şa, 

Yok, ille bir mana; cümleleri, şa! dıye haykırırlar. 
kelimeleri :ilbna gızlenmiş bir Fakat içlerinden yalnız bir 
mefhum aramak ıarz ise, o da ihtiyar eşek bu alkışa karışmaz. 
okuyucunun keyfaıe kalsın. Ötcki\er sinırlenirler, müşterek 

Gerçi şu ken ve politika fır- sevinçlerine neden katışmadığı
bn:ı.sı içinde harpten, siyasetten nı "orarlar. İhtiyar eşek şöyle 
ba:;ka bır şey kon.;~'11ru.ıyor. Bu bir gülümserde şu cevabı verir: 
da konuşanların lıllecekleri şey. - Ben çok tecrUbeler geçir-

Ben bugün sırf hoş olduğu mişimdir. Siz daha toysun"1., 
için - cinassız • bir fıkra yazıyo- bilmezsiniz. Semerci ustanın öl
rum. Fıkra ben~.. mamulatım • mesiyle iş !,itmez. O pek usta 
değil. Geçende polit.kayı seven bir semerci idi. Yaptı·:1 ~Pmc_r
nükteci bir dostL.ı ı., . .-ım: ler sırtımıza uygun gelirdı. Koy 

Köyün bir scmercisi vardı. iBe semercisiz k~az. Mutlalı:& 
Doğrusu ust:ı ki1i icıı. Bir gün y~rinc bir semercı bıı'.up g~~ 
• ı ı ... far cek. Ya gelen semercı acemınm 
kim yaşaycc.'k ·ı.ı. &merci usta biri ise?! Sırtınızı VUMCll~, 
da rahmete k:ıv t .. cır:ıf(onuz cılk yara olacak, beli· 

hldise günlerine kadar han- ı 
gi ince zekalar kestirmişti! 
Gerçi, muharebe için yı,1' a
ranmaWı. Fakat, y3.lnız ha
va yol!arile en çetin muha
rebe vaziyetlerinin beslene-

(Sonu sayfa 4 ıDtl•n 4 del 

Bulgar bandıralı bir ka~ va
pur ::lelılnl'ke g·derek Karade -
oo.:e Ege cl<mi:i aras 'lda sefer
lere ~lam:_' buiu'1tnaktacl:r. j. 

Köy h1lkı USL yı mezırı g'!- n·: ·"ibi.le_~ek~. ö~~nciye; kadar 
tür:J .• "lerinclen f m .t lı•ılal' ko· ı11 . .u gormıyec;ek_s_nız. Ö
vü~ L'titı n eşcJ1..lcri s:ıpa bir l ... ıı u ;taya scvıne<.-t"gınıze gelen 
fuu· J.nda tophnırlar. J. r du. accr.ıiye yas tutunuz!. --

! 1 . 
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~F~~~~~!!!!!!!!!! Zam yapıl 

cak vergil 

ANLATAN: BiR GAZETECi 

69-
- Sizi 1ıemia ederim ki, ha· - Gayet mlihim, miithl• iş-ı\ 

.-ır' Fakat.. bıına. it.-1: edi- !er mi! .. 
ru , bu kadm İtab'Ut ohnak- - ıı:..t! .. 
la beraber gayet iyi bir kadın· - Zira, her halde m de Ba- 1 A E 

- Ga~ iyi mi!. olduğıı.nu biliyonıanus!. e 

_J Ciönüllü 
.hastabakıa 

bayanlar 

dır!.. ,_ ~yarinin bir medyum ------------, 

- Şfiphesiz!. Bem. Tiirldıııri - Şüphesi&!. Falrat.. Bu med Çocu 
~a ;-~~ ~ ~ :;·;01!ı:~.ıı:::zi~:= ls1narlanan banda.ilar geti-
tir!. sizi temin d • iti, o- - Bilikis, Bay Kerami!. Bu rz ı en soııra un ara-

~ Zam yapıtı:;.cJı 
vergileri ve .pi 
miktarını a.,.a 

yazıyo•uı ~ 
:Mali senelıaşı olan 1 ıf'. 

randan iti haren baZI ~lııf . 
yeniden muvaldc&t zSI"'" 

pılacaktır. ·1ctı 
Zam yapılacak vergı 

zam milrtann.ı aşağıda 
ruz: 

incizap dııjduğunn .ıl!ıı' ~ - . de bir "6'7k ve eğlence lt<i ! .. e 1 e r ı· ·ıd "ki b . , .. 
nwı bu himi riJa değil!... BMıa noktada hata ettiğimsi zenne -

;::,!~r.tı!"'=~!:m; ~j~~uB:i~~~: sen e muhte- balar sefere Çl ' r1.lacak 

Tıb fakültesi tale
beleri için ikinci 

bir kurs açıldı 
Tıp Fakültesi bayan talebelerl 

arasından yetiştirilecek göniillü 
hastabakıcı.Jaı- için ikinci kurs 
bugün faaliyete geçmiştir. Bu 
kursa fakülleııin birinci, ikind, 
üçüncü ve dördüncü 2ınıf ta.. 
!ebeleri alınacaktır. Kurs 6 
Haziranda hita.me. erecektir. 

Try>ııtro, sinem 
yerlerden alınan v 
de 10, adt mektup 
tallar, kıymetsiz 
örnekleri ve adli tı 
kuruş, taahhütlü n 
ayrıca bir kuru.ş ia 

~ıın· 

da 1 

Ellinde ()bıwian !_ ~ benim &lliyetini buı fevkalide işler t 
.ka.nınıda w.r!.. görceelı: derecede fena ııeJ<il- lif İlk okullarda ~tanbnl Beledi}'<lSi l<~lcktrik, tarifesi ile Tiinel - Şişli arabaları 
_Doğru, B..,- K:nmi.!. Bel- ıenıe kullandığı Upıbesi. vardır! Tr:ıım·ay, ve Tünel İşletmeleri 8, Fatih - Har iye !l, H rbıye • 

·ki de hakikaten 'caırntcla böyle Keram.i sustu. Hiç cevap ver- açı ıyor • umum mcidürü Hay Halük Enn Aks:ı.ray 10. t: açka - Fı.ıin\lnü 
birı;ıey ve.nhr!.. ·. Yalnız yüzüme, çok ga- lstaıabıı.ı. aarif Hüd.lrlü,,<Tü idarenin muhtelif işleri hakkın- 10, Şi: E- Sirkeci 15, l\1açka -

_ Vallahi bihniyorum .. Jl'a- rip. çolı: manidar bakışlarla bak bütün yaz tatili devam etmek ü- da bir mubarririıııi7.C dün ~u Be;yaı:ı. 8, Kuı .uluş - Beyazıt 
k bedba~ bir '--'· ,,,_, --~ ........ -. •c bc)anatta bulunmuftur: 10. B bek - T• iııöıtü 10, Orta ' at •• t ........ n,u.<.. ~-..-- Zire, .. tanbulnn mUh(elif semt- · "'-;L; _,_, 

- Bedbaht mı? Ni ·n ?. haruıııtlımdim. lerınde bahçeleri müsaid olan """""• ._._.,,. köy - • ksaray 12, Beşiktaş -
Oh ' Bun · söyt--ı.. iK - d--'--- ._., k "+- Rumanya firmal:ırıııa ~'atih 10. Yedil<ulc - Sirkeci 8, - ... u sme .,.._, crMDJye .....,, zı_,--e ya - 11 ilk okulda, 9 Hazirandan iti-

k b·ı _,_, ,_.,.,_ sipariş ettiği:niz banda1Iaı fir- I<;dirnckapı - • !r': ci 8, Topka-a ı ...._... ...,......... baren birer çocuk ba.hçe~i aç-
- Söylemek kabil ol'l& mı?. Ve sesimi hafifletenlı:: mağa karar vermiştir_ ma tanfmdan tamamen i·1al o- pı - sirkeci 9 .lakika fasıla •ıle 

!Fakat, bay Kem.mi, bucun ka- _ Bay 'Kerami!. ~ bugün u ba.hçe!er Eminönü 3, 5 ; lunmwıtur. B.:nların mıktarı lıarC'l:ırt ede· eki dir. 
bil ol k •-- · ed benim .-ı...- bulun bildi~iııiı gibi 800 tanodir ve ~ ·-ı kııyı 1 masuu ço ....,.ennı e - ,~cım muyor- Fatih 13, 27, 34. 35; Eylip 36, k el .h. 

5 
H . .. "'" ~ 

b ,,._. k disi' · ded- y · "-l·b · mu sv e mucı ınce azıran- . ri.ın!.. Ben i ....... ıa en nm 8UilUZ; 1m. anı .. '-"' ı emn Beyoğlu 10, Beıo-iktaş J.9, Uskü- AmM"ill.ıd n bize tünel ka-

Bu kurslarda yetiı;tirilecek 
. olan gönüllü hastabakıeı ba -
ywılar, Yardım Seven Bayanlar 
Cemiyeti vasıtasiylc göniillü 
hastabakıcı yetişecek olan di
ğer bayanlara öğretmenlik e
decekltırdir. Diğer taraftan 
Yardım Sever Bayanlar lstan
bul subesi idare heyetı dün top 
hnarak şehrin muhtelif ka.?.ala
tında gQrıüllü hastabakıcı ola
cak bayanların tesbiti işiyle meş 
guJ olmu~tur. hiç do beiibaht olmaya !Ayık siz kardeşi ismı.h, 1- de ni - dar 19; Kadıköy 35 inci okulda l da Köstcncede tesellüm edile - yı~ı i al ve te !im etm~ği deruh

olmıync::Jı: bir gilzellilrtc olduğu ıpan yım! .. Onım için size İs- açılacaktır. cektir. Bu bandajlar ~imdi dt' eden f:-rıı:.dan bir telgraf al
nu göıilyonım! .. Af buyurunuz, tanbulda cereyan etmt'kte ve Bu bahçelere gelecek ders yı- scyri.i.seferden çekilmiş bulu- dııu, Firma Temmuz ayı için
B:ıy Kerıımi ! Size pek merak bi'ha•e &izin de yglı:uılarıııuda lı okul ç:ığına ı,"1recek çocuklar- nan 25 arabaya talik olun:!.Cak de t:ıahhJt ctligi kayu;lnrı bize l 
ettiğim bazı cihetleri sormak dolaşmakta olan bazı fe<'i, müt- la, ilkokııl talebesi ve bu yıl ve bu ııuretl" bütün arabalar teslim ooebilcecğini bildirıne'kt.e 
istetim! M"üsaad~ buyurur mıı-ı hiş ve korkun tehlik~r. ha- okullardan mezun olan talebe/ servise çıkarılacaktır. Bu ~eh- dir. Bu kayışlar temin olundu 
sunuz?. <l' eler olduğunu söyhımek mec kabul olunaca tır. riınizdeki vesalll nakliye buhra- ğu takdirde tünel se_fcrlerindcki l va s 1 

- Fakat, biiyurunw:, rica e- buriyctindeyinı ! .. Benim bir ar- Her bııhçede bu işler için ye- nını geniş mikyasta. önleyerek- tahdid;ıt k· ldınlacak ve tünel 
derim!.. kadaşım, bütün a11eei. esraren- t'-'ırilmiş' · =--etmen bulunacak- tir • giiniin her saatinde servise açı-

- Amma, açık konu')mamın 1 giz çckilde ôidüriildükten son-
1 b;~ Bahçcİ;;~\çin buralara ge- Yaz tarifeleri ı lııeaktır. Ehi• k f h• 

müıiaade eder misiniz?. ra, u.te tıpkı böyle garip bir uy- lecek her talebeyi meşgul edebi- İdare, tramvay seferi •rinde Aktarma hiletlr-r lVU U ınanın 
- Ac;ık konuşmak 'Ill? Ta- Im ile uyutularak öldiirülmüş-1 leeek kadar oyun levozımı te- 1 Hazirandan itibaren tamamile ktarma ve tek bilet usulü' 245. hin Iİi·a ede-

bli!.. 'Esasen biz, biliyorsunuz.. tür! .. Ben de ayni lcblik<'Yİ ge- min edilmiştir. Yapılan progra- lw.zırlanmış b •!onan yaz t(lri-
1 

. 
1 

. 
1 Amerikada.. gayet açık konuş- c;inilm, biliyorsunuz! .. fl.kat iş ma nazaran çocuk bahçeleri ı;a- felerini tatbik edecektir. düşünü en iyi nctıce crı t:ı ıımı- ~ cegv İni b" ldirdi 

maya alışmışu:!.. hu kadarla kalmıyor• .. Calibe - balı 9 _ 11 ve öğleden sonra Bu tarifelere göre seferler kış le vermi,tir. Bu,ı>urctle bilet 

lü mektuplara gen 
kuruş, telgı-aflarda 
kadar olanlardan 5 
kuruşa kadar olan 
yüzden 250 kuruşa 
!ardan 20 kuruş Mü 
si alınacaktır. 

Harici telgraflan: 
ücretinin yüzde 
müdafaa vcrz.ı:;i al 
rarl ştırı!mı.1tı r. ' 
abeıne bedelinin yü;: 
betinde Müdfaa ver, 
C!lktır. 

Bu zamlar tam 
vakkat mıılıiyette ol 
milel buhran1n ze<'I 
ald p kaldırı cuktır. 

Denizyoll~ 
devredile 

vapurla 
- Çok glizei!.. O halde si..e, n·n dahi bu tehlikelere ka:-ıqtı- 16 • 19 a kadar açıktır. , tarifesine nuaran lıir miktar · Yt>rmek iei kotayı mııştır. !da-~ Blt'inci ağır ceza mahkeme-

bu kadının büyük bir şliphe al- ğından, bilmem, haberdar mı- Talebe velileri çoc:ııkhrının tezyit olunacaktır. • ' ren.İl! bütı~esinde yeni ~ilet~cri_n ' glıide >g'Öl'Ülmellte olan eskf _ne'. 31 Ma:ınsta toplan: 
tlında bulunduğunu söyliyebili- sınız~. yaz tatili günkrinde faydalı ve 1J Bu surdlc araba fasılaları tesın muspet ve 1 ıciıfı hl<,-bir ılizbank rüesasının Satle' alını' so ete ~lep ou&.Fe in~ 
rim!. Kerami birdenbire, ııanki yıl- neş'eli günlet gcçirııleleri, so- ualtılnuş ·oıacaktır. Mesela yaz . hareket yapmıımı§ ır. '~ .satuıu dolayısife a~ı!an mu- 1 yeteye ait gcmilerın 

- Şüphe mi? .. Ne gibi ~üp- dırım)a vurulmuş gibi titredi. kağın fena tesirlerinden uzak ~--'-----------.,-...,------~....._-_...~-':;- 1-/fıkem.,-.ler\ düu de ·devam etti. nieyı;ı!Jımna aevı:i lıaı 
he?... · - NaBil ?. Calibe_ Calibe 

1 

lfal alan i~in 'Onlıırı bu bahçe- A i 1 • :Bjvvelee s<-cilen !ii kisilik bir] hu_n_,dank ed111onkr"'t_ki 1 1 

- Ha? .. Ne gibi şüphe?. Bu- mi? ... lfa-e kaydettirmeleri kendileri n .... ,..,.Q uya vultUr'elı~i heyetinin Satie bina- ta.":'ı ec~ ır •. D 
nu izaha gelince biraz m~! Diye kekeledi. ve aileleri için çok isabetli ola- .. "' ştnın· kıymeti ettiı.fındR. verdik-

1 
Sosyete şılepe ıı.ıd 

Fakat ınadetr!ki açık konuşu - E t, lıa: ,,. ___ . Cal'be caırtır na ki d ı· ıe• r" 1 n il aı lclri rapor okundu. Bu rapora kır ve ~rom 'iıı.pur a 
O d ·· ı· •· 1 - v~ Y ..........., .. ı. ı Bu 'hus·_._ her W·.'-- velisi" 11 ...lire Satie '-'-asının 245 bın· 1 calan ııımdiden _bcıyll ' 

Y
yoruz. nu a soy ıyecegım .,. de! .. Hatta .. niçin açık konuş - .._..,.~.... ind""' .,- .,.,. B J 

alruz, ondan evvel, pir ıı<.>lıta- ını;ıııılım 1 Niçin hakikati size olrnl u-M,.t>t.menler· en en k h ık. li I ' · ktiııtır lira eılE.-ceği arılaşılıyör- · · l~nmıstır. . ~ şılep e[c'ı 
yı daha size i10nnama müsaade şu anda söylemekte t.ereddüd yakın çocuk bahçesinin yerini ce a . 1 SUÇ U a du. Ya.pılıın. talep üzerin~ he -1 .. rına Denız:ııolları . 

>ııiY 
dir 
rind 
.Fak 
h:ık 

ma 
gib~ 
Mali 
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lan 

ediniz!.. · _ , edeyim?. Zira, belki h'r daha öğrenebilir. Bu bahÇdler ücret- yeti hakime dosyMın müddeiu- ı maktadır. 
Ba K li · ub" A . 81- olaca"br TrakyaıJ•n Anadoluya mec' Fiyat mürakabe kon;ıisyonu u • · - 'ta f d .. M ht k' bı'r ko-n yan ag yarı cen ı - bu dünya yüzilpde kaı'şıla.şma- z "' . .,.~ 

1
m mı muavını ra ın an mu- u e ır -

merikada bulunmıış mudur?. ınız na.'liP olmıyacakJ belki . -o eanen geçecek olanlara ait pro- dün t e k r ar toplanmıştlf, taleasına ve d~ru~man)n taliki- " tevkif e::lıldi ·D 

Zaruıcderim .... İ gram yenı'den lı:Uırlaninağa bas, Dünkü toplantıda komiı;yon, lıa e k ar v , " 
- ' ev.,.,, ben de, biz de, bizler de bu ga- 1•k •ht ki l ·- ihtik' hu· 1 . - t tkı"k n ar el'C.ı. Galatada k'o·m·ur' cu·· 

N . . ed . ;ı;.._ p • m.. e r en lam· ıstır. Evvel•• h•~rlanan zı o.r ....,100 erını e - ıçın zann erım ~,...,rsu rip, ·anlaı;ılmaz ölüm hiicliı>Rle - ' "" ~ -· 
., 1 ·d ı h k • progTama göre Trakya yolcu · t ctııı.iş vıı..faillerinin adliyeye t.es kok kömürünü fazla fiy 

nuz.. ı :~in içinde yuvıar anıp gı ece-1 n" n, mu a emesi lan. tren ve deniz yolu ile A- , limine karar vermiı;ıtir. Bunlar, 0' rta O. k •} Jr tığından dolayı l'a1Cl<ı 
- Çünlı.ü ... Kendisile bera- gız! .. Onun H:ın kendı hP.sabıma • ııunlardır: ,. 1 t 1 

b<-r bulunmadım da on.dan!.. blitiin hakikati söylemek mec- Sümerbank tarafından jstih- nadoluya 31 Mayıstan itibaren 1 Çorlurll\ cep feneri ihtikarı M 'f V k·ı f p d'k rnii rneşlıud ~ptı tu t' 
Fakat cenubi merika.da bu - buriyetindeyim ! Evet, Ray Ki'- sal edilmekte olan yün ipliğinin ge<;eceklerdi. Alakadarlar, hu- yapan Salamon kızı Çentil, Malı ~rı c a e ı en 1 tc or- dün adliyeye w.rilmi•:1 

Junmnş olduğunu biliyorum! rami!. Hatta sizin dahi bu es- hemen bütününe talip ~ıkmak sule gelen va~~et dolayısi~e mudıye caddesinde hırdavatçı, ta o uı talebesi için 200 kişi a- asliye ceza mııbkemu:o 
- Nerede acaba?.. rarengiz hi<Jiselcre kanı;tığınız, ~uretile piyasadaki iplik fiya - programda. tP.dilat yapmak lu; Hırac. Kodıköyünde çavıtar ck-ı ~~~iş~~~- kamp açmağa karar ~~~k;ı_lfkın· edt~=~e~:W~ 
- Rio dö Janeyroda!.. bir rol oynadıftınız şl!pbesi için- tını yükseltmeğe sebebiyet ve- zumunu duymuşi&rdır. Yenı meği ihtikarı yapan Ya1ova süt --------------~-·""-·---------

Ri d .. J od ., deyiz!. ren ve % 9 karlarını bu suretle program yakında hazırlanıp hanesi sahibi ve ba)'!ıl ihtika -
- o o 8JlAlyr a mı .. Kerami son dereee lııeyecanla % 52 çıkarmakla suclu mevkuf ilan edilecektir. Yalnız Çanak - rıııPa~-OrozJibak ile Kaı: 
- Evet!.. yutkunarak: _ Yuvanıve g~i mevkuf Niko .1 ·•w 

1 
. , 

Rad oda _ ........ " mıdır" Sakala,..... og"lunun muhakeme · kaleden ~oluya V')lluı; ı _e tt-1\l.W.eS!J en. • 

• -- Y ,,..........,,.. · _Oh! Ben mi? Beııı 1111!. · ~... mecçanen nakledileeeklere aıt ı E"· •
1 

bb 
- Radyoda. mı? .. Ha, evet! .. ,, Diye kekeledi. 1 ~·n,. dün de ikinci asHyı> ce:ta program •~-amdır. ,...nakkale-ı ır tı tı 1 

B . !ık rad ·stas __ ,___ mahkemesinde devam olundu. ,,..... ,,... 
ır ara yo ı Y"""'-'=- - Evet, siz, Bay Keraıni!.. Mııhakemede fiyat miirakabe den meccaoen nakledilecek_ yol- adliye go·· nderildi 23 Hazirandan iti.ba~en' 

ft,ınbul ve · Zongulda~ 
7 Kamp, aÇılıyor 

e~~~~ ~an':en!i.ırsli:,'.: Da.lıa doğrusu, bayan Kagli- komisyonundan sorulan suale en miktarı 131 olarıı.lı: tayın e-

tn yarinin elinde belki de bir iı.let ~yap g..ımec!iğmden duru:ımıı- dilmiştir. ;Buradan tıakliy4ta ay !-fuğl_anın .Çe!inkQi köyiiıı~e 
penyolca ve gillıceyi gayet olarak! Zira, bu kadının sizi\ '--· -r- ,_0ından ı''--''-·~ .... ı.nacak - enı4csı Mustafayı bı~akla ya-. · b"'-' nın ua>;ka bir güne bırakılma - ......, ............ ......- T .,. 

ıyı = ... • teshir etmiş olduğmıu hiç bir ııına karar verildi. tır ralamak ve kız l:ardeı;i Hatice - 'R.adrod& İtalyanca ders - zaman 'inkir edemezeiniz, Zllll- .:.::.::;::..:.:=-:=-.:..::.:::;:.._.,-___ .!_::.'.:':..... _______ --;-:;--- ile h0mşehrilerinden Z<'keriyayı 

leri verdiğini söylüyonıunıiz öy: nederim!. ·' YADl"GARI UH BBET f öldürmekle 8Uçlu Ömer oğlu le mi?.. Sesim titriyordu. · M 319 dogumlu Hasan Erdo.,an 
- :Evet!. Yüzüne karşı artık taşmış bir • - w 1 1 muhakemesi yapılma«ta olduğu 
- Ba.y Keırami!.. o halde cür'etle vurulan bu itham, Ke- . • 1 sırada te~euuü.ıı aı:.;mi göster - Kampların yeı·lerini ve ücretle• 

' 

§imdi Bayan Kagliyalinin na.- ramiyi ideta sarstı. d.iğinden mahkeme kararile İs_- ,, • 

::ı~;~~i~:~-~ oldıığwıu ~~~~::!tl.yıınmak yemİ!i Bir hatıra bırakma~ Üzere; sev"' 1 ;:~~!n~~~eatJ~u:uc:~~~~~~ Her sene d~h:b~y~ m~vaf'!I e ~o1 ~:ı~ ~a!p ücr• 

- Ca.sus mu diyeceksiniz?. Heyecanımı zaptedeıniyerek: dı"g" ı" kadını yaralayan a"' şık tür. Mü<ldeiumumilik 1<atil Ha· fakıyet.le yapılan ilkokul ta- liradır. Kamp ücreti kalll 
Ha ı Fakat, b d da - Bay Kerami ! Bakın! hl- san Erdoğanın evrakını tetkik, . lclx-l~. :ne mahsus kamplar bu kayıt sırasında. tamanı o 

daha ~-ır;;· değil! .. Dı;:ıha ~ğ- diseler arlık süratle yüriiyor!. ettikten sonra suçluyu Tıbbı' sene d~ İstanbul ve Zongu)- pcşm alınır. 
nuw .. Bayan Kagliyıı.riııin bazı dedim. Göriilen emareler bana Dün Orta.köyde Çıragan ııa- aklına gelen ayrıhk. v!l _ atlliye sev ketmiştir. dal'< vilayetlerinde açılacaktır . Hayır cemiyetleriud!'ll :11 
ge.yet. milhim, kanf;llk ve miit- bu h.issi veriy r!.. V&kıa bayan ra~ı civar~da garip bir aşk duyduğu acı ile biisbütiin ra-. Temizlik amelesi 1941 yılı t?-til aylarm,fa Zon- çii.k ,meslek erbabından ;17 
l:ı:ijı işler için İstanbulda geldiği Kagliyari şimdi, şu anda meç- macerası olmuş ve genç, dul lllya yol vermiştir. Sonun<la _ .guldak ve 1Stanbul vılayetle- '\'Ur çocuklıı.rından _ 15, ·:::rı 
şllpheai vardır!.. hu! sı~ıdsa~~rmıs ~bi arakayni bir kadının yaralanması ile Müyessere sarılıp: _ . kadrosu · ı · rinhı ·~ lı~v_ >ıdar ve en güz!'! çoC!\lklraından 14 lira ıılı ( 

esrarcngız ar.,.,ye ugny nihayetlenen bir sa.rlıoşlıik fı1&. _ Ben nasıl ayrııaeagım sen _ . . . . yedi semtınde acılacak olan bu cleı; olan uklardan 2 
f" "\ uyumuş bulunuyor!. Şu halinde mipden ııonrıt sona emıiştir. den· Mutlak beni . unntursun . İstanbul beledıy.;~ı t~_ızlık 'kıı.m,rılari_n yerlerini aşağıd:) ve-. ~itat' •ap\Iır. . 

Yeni
• sabah ,ı,~iiplıl5İJ!, hiç kimseye zararı Vak'ayı kısaca okuyueulan- bir- bıisliasını bul11rsun- ışlerı k_adrosunını .,o.,ecc,.,ı,işler , riyoru.z: . Çı.ıcııJtiarını bu kaJ!ll' 

ABONE BEDELİ 
• 

SENELiK 
6 AVLIK 
3 AVLlK 
1 AVLIK 

Türkiye Ecnebi 

1400 Krf. 2700 K~ 
710 • 1460 • 
400 • 800 • 
150 • 300 • 

TAKVİM 
'27 Mayt• 194-1 SALI 

30 Reblil~tr 1ı857 

14 May.,. 1'957 
Cün 147, Ay 6, Ytl: 941 • Hı:ıtr 22 

Güneı ögte lk4tdl 
9.08 4.-ll 3...'19 Ezat>i 

4.33 ıı.ıı 16.10 v-
Alqam Yatsı ı.,aak 

12.0() 1.57 6.51 Ezani 
19.31 21.2'7 2.21 V•uti -- DiKKAT ......, 
cYenı S&bah> a gönderilen yazılar 

\'t' e- '- neşredilsın ediJrr\CSin i&de 
oh - ve bunların !caybolmaaıo.. 

d dolayı hiç biı· ınesuliyet kabul 
r 

dokunamaz zannolunur! .. Fakat bild. . 0 . b. • 1 ••Wınınası yaz munas~Letıle artmı•tır. Du 1· 'B t A - '-'-ı·n~Le--·k· 'ı•st' 1.·ycn veiilf 
hiç de değil!. Ben, kendi şah- mıaa ınyomz: ıye ır sar'!'!' .,. • itibarla kadroda bulunaıı 250 d tStik~-~ .ın_.11· ksml a b_cıvar'.!'_:- uuk'•c v ·~~b • d kiarı o 
mma, bu- kadıır hadiseleri go··r- Ortaköyde Çırağan sarayı na başlamıştır. - 1 kada ek>''k amelcı ·n .. alle a a ı .o u ınasın"" 'cu w.rın amıı u . -il 

caddesinde Sed üstünde otu. . Müxe~r 011:'!- her ue ltiırlar 1 .,,_,_ rk ... sı _ b 1 ··" " tc~_-, 1 - l4Q · ,ki,ilık kadro ile, bjı.• öğr~m nlerin~ itl 
dükten Sonra inanmıyorum! Bi ran Müyaıaer adında genç ve temin etmeğe, iknaa çah~mı~ .._,_.,.rı ı ıçın c ~'uıye ~"'uır.~r · 2 - B1r1ın Kırtepede asri cdcret. ~ocuğırnu g:;ntıe 
!akis, kim bilir, kimler ölecek!. ki 1 1 almıştır lk k 1 b. ,, k d 90 
O k kun 

. ..1.. dul bir kadın bundan bir müd- ise de birdenbire n ına gu~ B' H. . _,_ 't·b .. ı . o u ınas.ın,.a a rosu . istcdıgi loımıpın, :ıilınJ 
ur ç ve esrarengız 0 um d&t evvel tanll!tığı seyyar bö- bir fikir gelmi~ gibi yerinden ır azıranwın ı 1 '.lren <;'-'!'· t&lebe ıneii ,.e ücr tini peşin o~ııl' 

sırası kimbilir lı.imde!. 1 rekçi Hüseyin ile ahbaplığı kalkan Hüseyin: çü karlrosuııda ç~lrnaıı amelele- 3 . K it ak 49 · uncu demelid:r . .Kayıt işine 22 
Bay Kerami! Size ıu;ıkç.. söy .1 . tmi·' b kad !ık _Bak dcmı·~tir. '-te aklı _ re 20 şer lira aylık veıilecck - 6- 1%1_1,~pkr 1 be .. .. b ı le<neye mecburum. Bu kadın ı erıe .,.er ve u ar aş , ,_., tir v~ ıncı 1 ,_o u binalarında perşem gunu :ı~ ıııJ 

.Hüııeyin tarafındıın yapılB.n ma iyi bir ~ey geldi. Gider a- ı · kıt'drosu 200 talebe. • · MlıdLiet 20 H~ziran cu ,. 
t.e~e~~ .. bu halinin dah.i sa- bir ilinı aııktan sonra rengini yak sana zir "Yadigfi.rı mu - Tadılat komısyonu a.zct- 1 4 - Erenköy 38 inci ilkokul ııamı nihayet bulacnkUr._ 

değiftirmiştir. habbet., bırakacağını. O za - !arına •ıerilac"k ÜCie'tl::ır binasında kadrosu 80 talebe. çocuklarının g-itnıeaini ıs 
fiyetine inanmıyorum!. KaS<icn Ara sıra Müyesserin evine man beni ömrün oldukça unu- ı (İblirnhat kampı). !eri klımp hakkındaki j,;tp 
kendisini bu hale koyduğuna de gidip gelmeğe bafılıyan Hü- tamazsın. Bina ve arazi tahriri işler'JT· 5 - Maltepe 1 inci, 2 nci okul müracat sırasına ve l<!Ul1, 
hükmedeceğim geliyor!. Size seyinin; b~lerde bir mec- Müye.sser merakla sormuş: <il' çalışan tadilat konıisyon!.ıır ·bin<ilarında kadrosu 140 talebe. leriuiıı kadronuna göre Y 
ooylilyorum. Eğer <ıamiml ve · ı a.7.alarının aldıkları ücrctkriıı •.. il lısıla - '"' .r. buriyet ile stanbuldan ayrıl • - Nedir o Hüseym.. - 6 _ K:ırtaJjlk orta ve okul bi- ge.._- mcgc çn , C&l'-
bu meselelerden tamaınilc ha- . tm· ti _ İşte al -\·gı·lı·m. Miraltilması kararlas,Urılm_ı .. tır. ı: . 1 ,_ ·""' ma!'ll ıcap e 1R, r. ~ ""0 ' •nalarında kadrosu 200 talebe. fampa gırcce < o.an ııv-
berı;iz iseniz · Size 9Öylliyorunı Hüııevön bu ayrılık acısı ile t&bancaB1nı sıyırarak Müyes - 1 Hazirandan iLb<ı-rCl'\ bu ko- - ı tif k ını. 
sizi ikaz ediyorum!. Bu kadın ,-. miayonlann reislerinin ücretle- 7 - Pendik 1 inci okul bina- ar o aşısı vc"'ı -as_,., 

cvvel.lı.i gece ~üyesserin evin- .erin bacaklarına doğru iki el sındıi kadrosu 120 talebe. idareSı:ıc .,-östercceklerv• 
bütün lstanbulun b:J.'1na felfı- d bi • kad • tj 60 lirada.ıı. 80 liraya çıkarıla- · ~ bo·-ı.<e 

• ketler yağdıracak kadac maı;um e r son alom yapmak iste- ateş etmşi ve gf'llç ın sag ·caktır. Erenköyde açılacak olan ısti- ni zamanda çocuklar 
1
;;. 

miş ve arkada~lanndan tram- topuğuna gömülen bir kar- rahat kampı bünyece zayıf o- ayeııeyc tabi tutulacak ' 
ve müthiş bir kadındır!. vay otobü•lerinde çaluıan İz- şunla oraya yı~hvernıiştir. Diğer ta!'B.fta komisyonda a- Ja.n çoeuklar içindir, bu kampa aycn~ye tabi tntuincaklııf· 

Bir al'Bhk Keramiye bak- t· d aı--'- ç · "" -...,, 1 · k za olan belediye v_e vilayet mec- ş 
tını ·. ze ı e yanına ..,..., ıragan ,a..,.,nca eetı ennc oşan .eçibııeği. idarenin sağlık kı:ru- •...-ene neticesinde karnF · 

--'~ · -"-k· <'--' ··st- ·· bo de · .,.. · ı !isleri azalarına günde 2 ser li- ,, 
ı=ıu"81.nu.- ı •"""'-' u unu Y- vnye .aıuye~rı yara ı ve k'' ıh lu tayin edecektir. ma ında sı!ır.i ma.Jızıır , 

Y-tlzü kireç gibi olmuştu. l.a.mıolardır. Giderlerken ne-va- baygın bir v37JvettA bul~rak ra ve oy mı tarlarına giinde •- tal be k "~"'' 
Elleri titriyordu. ._, ~ ı birer lira iicret verilecektir. Bütün ilkokul talebe k•m0- ceır e ampa aw• el• 

leyi de düzmüşl.ar ve Müyeııs&- deı+a1 Be o!!'lıı hastalıant'Sine ,._,., 23 Haziran pazartesi sab·a- j ve yatırdı!:ları ücrcU.r • 
Bana doğru ilerledi. rin evinde çilingir sofrası ku- lmldırırıış; fııkat ne suçlu Hlise- DünKü ihracat lı'indan başlıyarak bir ay siire- verilecektir. 
Ve gayet asabi bir tavırla: rulmu.ştur. yini, ne de arkRd&fl İzreti bu- Dünkü ihracatın yekunu 267 cek miiteakiben diğer devre Her c0c k kampa 

10
, 

- Fakat siz iıdeta beni ve Nihayet icmeye b:ışlamışlar bı.rn.ıyarak t&hkika.ta bllflaını:ı- bin liradır. Bu arada diin Antil başlıyacaktır. Kamp devreleri berabcrınde r;anı3$1-. Jıa-~r 
Kagliyariyi itham eüiyorsunu.z! ,.e bu arada Hüseyin; sık sık lardır. adalarına 21 bin liralık gülyağı tatil -ayları müddetince devam/ yo ve saır iç eşy.asını gctı 

(Arl<MI vv) ı ııatılmıstır. . edccektiı'. tir. 
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1 Her-----
abah 

.......... _lliim~a11!i~m:m.-:;~~~ma~ib Haki/ti suliı sever
ler himleı·dir? \ 
B ilmt!m ,likkat ~uyıırulu-: ~an: Jlr/URAD SERTOÖLU 

e tta evvela kurtulmak istedi. Sonı·a 

SABAft 

r~-ll!:!_F _ 
s • 

n at a ( 'ade = expression) ; i a e e 
tıer 

göredir· 
lagat= eloq ence); belagat !'( -dre . 

san'atın, tebliğ vasıta arına 

' 

lldis"' • b ... ını genç za ı ın kolla ına 
üsbütün bıraı~t11 

yor mu? ollangı tarafa l 
~ı)rsanız hakh. Hl'lt• h,"U·bin mes- ı 
ı~liycti baht;inde, sanki ağızbir
lıg-ı etınisler gıbı, heı ilu tarafın 
~z ebeleri d<-: B u n l a r h<>p 11armaklnrı-ı .. tatlar, o panaromayı meşlt ve 

- Harbi Jrnrşı tara! istedi: ı mızm h ü n C' ,. i rl i r . Huını f L Q z o • ı ı· .. model olarak değıl, kendı (mu-

l'AZAN: 

mes u ıyeti de kendılerinc aittir! 1 t uı,mıdükçe, ben san'utın mahı-..,... f 'k N 3 d · hayyıle · ıınagmation) lann-
~, ı e rt a O 1 <>yıp i•in içinden çıkıyoı·; yahut yetıni ''" foidcsini ~ok ovi anlı- J ynraltıklarmı. ınsanlara mu-

a,._; l\a rr ,.. ı •jkmak istıyor. 1 yorum. lnsan bu ıel.yoıdn- 1 1 
'<ti ı Q4V.ı:;4tjtivart biı· asa- h 0 1 · t dk} · ) [• • · TllS O an şe!nl erle. ifade edebil· ,, - I ayat mi.iddc•tincC' n" ,:ad"t' n nr l" ~ ı enni diye dur- ı nu ı yanı f-linln lm meha-

1 
k k 

1 
.,~t hi etti. Bu··1ı''ın mcv • '- r. " } • J • • ne ıçı11 :ınca vnsıta o arak me 'ut oJ.arak ynşayabilirdi? ! ~u.? ar, şôy o J ulahımızı onii- 1 rcti sayesınde s1tn'atı icat ctmı'? ı ıı dı el eudiyt>lİ) l bağlı olduğu ideali- ~.., k • muz·• "1lıp ta :kendi lH ndimizc I ve f1krin1, n.iy<:tini, duygularırıı, C't. ı rn umıŞJar r. MC8 fl şairle-(ırl t ............ unpılaıı bu oö.r ı'thnnı- n nt hayır! Bütün bu ha~! 1. el 1 .ltı rm pirı sayılan Yunanlı(Omcr 

..._.., ,, "b' 
1 

ı u~1ıns { ve: arzı_ı snm, ıhtıra.«lannı, aşkını, p 
Üir onu uarn.lJ'-·ordu·. yalleıc veda etmek lazımdı l A b l •. .:J ııOIDCl'), cnya.da) adıle meşhur 

.J ,,, H tt ~ b k d ı - l'ıt n Şl• :korkunç harpı sevmcım, nt:uC'.rini \°clhaınl rn- bile t;örebilirfa. Bi:ıacnalC'yh şUp <>' d 
- Niçin hc·p bir tanını du- n a n n ar zif gcisteıme:;i ll(>Jiyesini hımgı taraf ınsanlı- hunun her türlü halctlerini hat- lıe yoktvr ki, saıı atın muhıyet:ı, .nn asıtcuuncla ('l'ruya "1n1··ıy>...,\1ı ll"''l. ~ bil.e.dog~ru deg~ildi. Anı1ak"',n-I üıı b -'J '? 1 t• .. _,:,·:;.· b'l ' muhn.rcb<..-s.ı in guerre de ~ • < • ., mz. <~~en ugrun- • r:---l a~ına mus;u at dtı. De- a go:I?~''-'J6ı, ı me<lıği bir kud- gaycsı, faidesı (wııuııü ve ınm~- Trcııe) 1 ş j nin bır safbA.sUıı 

da hnyntJ:ırmı fedadan çekin • dısıni topla.mağa <;alıştı. O, hir~ miş ol-.;ak mes'uliy(:U :u aba kı- rete ıtıkadını, nıadcli bir ta1um ni) bır hcycC"an lısanı oimam ve rıa;gnen nakletmiş. bırbırlenlt~ 
:miyen hu adamhm bencP taJ... ıdcal insan~ idi. Oııun ıçin .ıı:k, 1 m~ yiiklerdik? şekil!cre koyup meydana çıl.ar- mazıden ıstikba.le kadar gelıp muharebe c>deıı iki fırkanın kav 

1 dir etmek lfı7~m<1ıı·. :S.•ll<i icle- sevmek g1bı mefhumlıar ehedi· 1:r mı~ bı:·~kmı:j. Yalmz muasırları- 1 l!:ldcn ınsan t•eınaatıcri arasm-

rl
·nde bı'ı• Dı'mı·._·ı'"•••f çıkabı'liı. Y" 1 t B M h · a deg 1 b l ' (Sonu aoıyfa 

4 

ııutun .c de) l~ ~-- • . n yo • u. unlar mnıınmz ı vcrcıler: "' 1 
• ın erce sene oonra 110- I da muarefeye, t:.uuşrnağa vcsa-

:ı-"'akat btınlann miktan her ~ylerdi. O yalnız hüyi\k idcaH \ - Biz hArbtc·n evvl•l d<', harp ğ:::cak oh•n nesillere bıle o mad-ı' tet cmıcsidır. Zımınn, mekan, lıa1de ~o1t a~ olsa gerektir. ı ıçın ya.'1)'0rdu. Ve 
0 

uğurda J ·•tladıktan sonra da h<•r v~sHe- • dl "'""!er vasıt..,.,ı, kendini lııl- li•an, cıııııi ••I ve mıUıycl, adat ! •• J 1
7

'7'<)1<•) şehd bir kj;. 
CevJ<t güldii: hayatını feda edecekti. Ona den istifade •itik, fakat kapi-1 diıiyor ve taruttmyor. Ne ıti- ve ıtıkıu!ftt ve ıne<J••nıyet ı,11 k- ı•ık lıe!dc imiş, lıi:mn Amıd<>lu.-
- Görüyorum ki sizde bu ooyle şeyler diişünmek yakış. tnli~tlel· ve empcrvalistler bıı ı ka

00
tta,. ne itiyat ta, ne derecd larm::ı. rağıntıı bu Jısam herkf'.s n1./j ~undi.Jd ( J:Jcrgmrıa.) <,-ı1:.:ın1• ma•allanı lnamyonmnuz. Ben mazdı. tckUflerimize kulak Me asına· m enıyeUe, ,.e n"sıl bir idare az ~ek anlıyor' .. ln.<ınn, ı:.boat de ıdığl t<JJ.,mn cdıliyar<Ü•. Al· Sıze y~ldıgınızı bir çok mi- A Jıl>r! diyorlaı ve iddinl:orını ıs- altında yaşım,. bulunduğunu ' dedıgımi• h:\dısat ş •b•.IH-ııınd• "''m (arkcoloy = .,,.·hoolugıuı) ı;allede uıbat cdcceğun. Maa- nna yağa kalktJ. O "".man bat ii.,;n filôn tarihli nutku v• anlauyor ve ayni 7.Smaııda zev- ,ıahıl ve onn, cısınoruveti ıh ı~n"d"" dokt&,- C Şl<>nmı -

"!af ıh dalıa ı·vvcl de dediğim vaktin <'PC)l<C seciktiğiui fark- !~lan numaralı vcsoka yı ilcriy<' kini ve zem fctıni e.'!Orlcıinde gos . lmı;lı olmakla bem ber ffianevi- Gd.Zu '""'"') im yük lı..- '1umılloı gıbı bunların araı:;ında müstakil ecierck kıhwye gıtmek i™>rn ı;ürüvorlar. teri~o.r! .. H~'? ı) kadar belağat- ı yclınirı ku<lrel ile, ı;an'~t saha _ I < ll!,Nullı ıY1 ok-uy<ı okuya ('l'ru.-
Mnkodonya hlilyasına hokika- sür'atle har.ırlıınmağa ba•ladı . ı>imokrn;i <"J•hesi ioe: le kı ıfoJesmı beğenmemek \e •ında vıkude g••t.r.ıı;;~ <<ıerlP> Y" •nul,..,cbo.vi) ••in ou.sbiltfln n.-
ten samimi ••larak bağlı olan _ Yolda arbk kendi kendini gö.;- - lnanmayın, ald>ıımayın h~neri>:c h~yrel etmemek mhm-1 hep kendınwJır. Hep ıwndı s-JM. l"> in/diye olm.a.ğıt.« J~rın mevcudiyetini kabul ede- terdi~.; ziiftan tlol•>• takbih edi- ve kanmaym! Harbi • !ihv<Tci- kun dogıldır. Bu belôğat1 ifadcyı rnanevıyetiıU tmmdl e<lıyoı '.. knl', "" kanuat ha..J etn"§ v. rım. Fakat bıı masalları ortaya yonlıı. Maneviyatını takviye et- ler .. nclerdont>'ri bilerek, ıslc yal_nız Y ~an medeniye1j e'"" - ı Bunlarla m.an u. lıı• hn r •·vkmc <Si ; ( 7 "'ll") luı...W.Ucrini te J
ntanla r Malıedonyanın miinbit mek için ihtilal şairi Hristo Bo- yerek Rirwi ..ın..i haw·ladılar lermde deı;ıl, l;,hmincn bundan çıkıyor. Onun yapamadığını yn- liş clrr.e~ ·~'"fırsat buJJ<p &r-tor>rald"rın" 

8 

.. d'k . b 

1 

tefin ~irleriıti mırıldanı'L'or·ıu. "Biz tereyağı yemiyoruz amma elalli bin sene C\'\'el trı.bii ma~?.rl\-1 pıy(ır! .. Saı.'at, tabti bir 
1~ ıl<'· gartU.ı tcımfl.urım mlamaJ."1llt do-

" 

0 

oz ı mış u u- " u ~nbah kahvaltımıza. Rr.rfedccC'ği- rda yaşamı~ 1 ve mnğ:ı.ranm. gıldiı'; sun'i bır iştı:r. i~mı ıhı- lı:.şm..ş. O ulı.ırda ı;n .. arı dilı:Jcr.ı-
~:ın ~~nebi.terdir. Hakikat bu- ı Kilisede Ynnefi yalnız buldu. n~ parlıllarla top yapıyoruz! .. ,~ ötesine berisine boyalı resinı-: tlind~! ? ... Hem manası 0 kadnı 

1 

iutı < t'lutdeu bır tak mı t()'JJnik 
ur. ı7.e biraz daha keman ça- Papa.c.: Boıis baba bir iş ic;in c.;ık-1 d

1
ye bangır bnngır bağıranlıw 

1 

~er. Y?:pnıış ı olan vahşi ''e Jif'k' a<;1k kı (tabi. ı:ıan'at) tabiıi t•sa- yığm!aruuün, lw .. orı ııhnH~ !;.ıy-1ayım mı? mak mecburiyetinde kalmıştı. kimlerdi~ Mazlum Halıeş mille· ıptıda! adamların C!:ierlerin<le ı sen mütenakız ve biısbütUn ma- rillfbii tupd~r altrnda l>ti1ıeme-
- Zahmet olmaY.Sa!. Yan~f Annayı büyük bir ne?.a- tini bizler mi zincire '\iurduk?j . 1' nasız bJJ si:ıLdiir. Bn miılfüıaza-. 1u l anfikııJar buJurıuıası la.."ım-

h 

Aıına, nağmelerle adeta saı- ketle k{l.rşıladı. Arka odaya Biı binndcn atcsli, birbirinden k ,\' ! {>t:dcnl'i" hl ı dr. ••hlııl• lar, Csühj••kı.vwn) fclref AAlrıın : g<icccfliııi anlamıy. 0 8'rn~n•d.> oş ohmuıtu. Yanındaki agacın . meydan okuyucu nutukları biz- j ·ı 7YW(.an ·~i,kfiye.I '"t;1JQ'f1t:11l. 
1 

t'n <loğru m~ltk ullJuğunu ısbat Rtı~ı ih "~uharc1x.><µı; ga~YAC-kalın gövdesine dayandı vÔ göz- geçtiler. Ş•f e'vc!A uzun uzadı- l<·r mi söyledik ? O tnlırikler ne ~ ."mJ".ıl• 'ann (<1"1:t<-ri!P j •k-di- ' ,.f.rnc<rc kiıfidir. San 'at t<ıl•••ıule 1 mi. itı:ennc bızc ""k•.,.. nıülcJcnnı yumdu. ya nasıl korktuklarını ve •ıasıt 1 idi? Hodru mcydanlar<laıı m;ık-: !Jl 1..-abı!ıyi'fc !•'nnı clttı nıclı<ff< li- 1 (l~alizm Hcalismc) (natı -1 ıılıJ.ul; olu.mk hi::metc yinııiş Uf 

Bır ar~ ~~an sesinin yav:ı~ kaçbklarını anlattı. Sonra gfu;- ı:mt ne olabilmli? tiıyc h::ıykırı-ı tıe rırnk.abil olarak ben aıuım~- rnlizm ~- naturalisme ı' gibı ııcli ]"/Ok ~';(}f: dı.-ı,'ft '16 epey< tı de paro yavaş dindıgıni hissetti. Fakat tenliği meharetten dolayı gcw; yw ve filhn sefirin habratmı. dan bubam•~d_"~ işUfiıjimi:ı (</ nıanıf meslek iııinıle" yalnız bu ka:>ırni>kl•uı •<mm o tcpolmk 
o vaziyetini değisıtirmiyordu. kızı tebrik etti : r,.ıan devlet r<'isıyle yapılan ~ orda"" l ta hmni lml'anuı<.ı"<• rnevmı.ı ıf ade etmek l•uncnnde im/ ny<ıı yaf"nak '<"•' l•ükvnwC-

. Bir ara Ccvdelln yanına otur-' ıntikfılemcl<rin ftilÜhurlü, şahıUi ;"\":bu~ oldum. n,, ludi• rnrk<<O :,eYjJ ve W<Jiıp fark<na doL'l!ef len r< "'"' rul••ul isrJıoal etmi/ı duğunu ve mütereddit bir hare- - B'8VO! diyordu. Bizi bü- ve tev.Ukli hlkot•Uenni ortaya :e ınıc u, 0 •rıcl>antı lamm•uol ... ıen kelimelerdir. Yokoa ıınn'nt "" -ôd<i• kmıd• .ı;ı, '''!!"'"* lf'·ı 

. ketle elini tuttuğunu duyılu. yük bir tehlikeden kurtardın .• fırlatıyor. 1 ı/adR eder n•unis bir lerk-i1ılir .. tabıaun yalnız zevahıri, gdruım- 1•- lm<oh lnynu ıı, unfi1"'/ar im 
G Şimdi i~e ycıüden ba~lamak Jil.- Evet, kabahat h""ti taraf- , - ----~ l •Ü ile alakadanlır. Ghziunu"' •· lup < >l«•'""''Y" 1n Y< ı "' rl• { Trn 
t .re~ kız lirpererek ~özJenni zımdır. Acaba hangi gün tew·l>- ta; suçlu k1m ?.. ·' okluğu cfa kerıdıliüfoden ~ııia'i~l- ı• ı.;aç Vt'yahut ç11;ek g(ırwwn lın· .i/t) :mımınınıı <ıit 11f k r.adir 

00
-

a<; 
1
• vdet cına baknııyor<lu ... ~ * 1 "' ::r:k<ılı:rıuaıd:r. Bn'lil.ırııı. 1ıck 

. Elini çekml'k istedi. l!.,akat bu: bfüı edelim? mış o ı~yo.r. 1 ~(·yın hakikatte nasıl olduğunu 1 _ _, 1 . • b' t" ı·ı k B 1. • Bu suale c<."vap verme}{ hem Mavı kı_laplnr, lw.v-.ız kit.an-, düı;:i.ınmek ve bu hususta ml:4nn • 
11

""" nr k·ı.Yı•••m 11lrkiye h
14

ku- ı n:ı ır ur ı, arar veremiyor - - unu "estirmek birnz gii~ 1 1 ,. l >ıı.f1ım 1>ı:rmı:;; cı1 mulıı:m. kts-du olacak çu· k" . ~~ güç, hPrn kolay.. ar, sarı ntaplar rtH'"'ı lenin dıı>-- 1 için yakıncn bıı ilım t.ahı,o) l'l· , ,_, 1 
" · n u emır~r artık ı tl k 1 . ı 1ııun ıaı oer '11 ıı1w .. ı·smr. 'llm-

N d

.. . ,_ Biz criil> tarafım zUlfü ya· re oma ı <;<.·p 1c:sı .vani a.J:"ı'-'i!-' n.ek imkanı <•Hrıadıfrını vı hıı• · 
- e uşunü • ..,•onıunuz? aapılan sıkı sıkı k ı:.-. J ·~ ~ " d<mnisfı. Bı.. ft nıs<f tlm~ .... G apıyor. dokunmak isteıniyerek bıraka- tarafıdır. 1 <le olamıyatagmı ıtıı-af «mc~l • • '" 

enç zabitin sesi o kadar - Şu halde pencered•ıı filiin lırn da işi kolay tarafından (Jı. Lôfm kıso.'I •ıılhu "'"o.nlor ı bemt·er yiroe fa=yder teı"li'" 1
'* mfih••ı k'<ıJi ·'"!" m>ıd<' 

1

"'" \ 

sayfa : 3 

Yeşilaycıların 

ııırJaf aaları Dün bu köşede bir okuyu-
cudan almış olduğum bir 

Jılektup üzeriıh" nıutalcalarımı 
kaydetmiş v Y oşilay J{urumu
m~n yaz ınünaecbetiyle tatili fa
aliyet ·etmesinin <loğrıı olmadı
ğını sBylemiş V"' bu kurumun e
roiıoo de müc::ıdPle etmcsı ıcap 
ettiğini ilave etmiştim. 

Bu yazım Uzcrinc Ycşilay Ce
miyeti Umıınıi Katibi ve Yeşil 
ay GeDçlik şubcai ~~ı sa
yın Dr. Falm:ddın Kerim Cok
a.ydan bir taw..ıh mektubu- geldi . 

Kurumun izahatı --- -------
B u mektupta şöyJe d ui

yor: 
':G~te.niz.in 26 Mayıs 1941 

tanhlı nusha.CQnda aziz dostu
muz Murııt ~rtoğluoun (Eroin 
ve "Yeşil:ıy,, l'ılar) bendıni hay
retle okudum. 'Ha.yrctiınin a.e
bcbı matbuat lı:.ı.yatında ciddi 
mcs.'llsıni yalnnd~ takip ettiğim 
Murat &11.oglumm t~dkJks~ 
yazı yazrnndıgmı bildiğim icin
dıı·. Yazıyı yollayan namı mlis
tear kullanmıştır. Fakat ismi 
bızc • ınaluındur. Bir arkadasp-
rıu kanJı duycıuğu hususi ga.yzi 
scbebıyl hakıkate uynııyan y-a.
zı ılc mclkun~ınin mlmıcssili 
Ccmıyete tıakxız ıttiham ya.paı
mk kendisıui muşkill vazıy~te 
koymaması tm gence hareketi
nıu rlogru olmadığı larafıroılan 
V\"' a.rk..,,daşlur1 t:ırafıııdan bida. 
ycUe soyleıımi~i. Bu hayırha.
hane ikrazlnn dınlcmrocn böy
le ycnıiz yazıyı yazmış; fakat 
aslı olmıyaıı bır ı;eyi tahkik ct
mc.-den ımtununn gcçirdiğı için 
Murat Seı toğluna. Y cşilaym t& 
cssiırlenuı bıldn cceğiz. Henüz 
4 Mayısta Y eşılayın son mü. a
meresıni takdir ıle sayfaların 
geçıren gazetenizde mcsaimiz.ın 
hedefı açık olarak koydc.dilmilr 
tir. 

Tatili faaliyet diye bir şeyden 
lııç kınuıenm haberi yoktur. 
Y Dlnız her sene olduğu gibi til
tıl ayları olan Hru>Jraıı, Ter.· 
muz, Ağuı>tos aylarmd:ı aylıl< 
toJılantılann yapılınıyacnhrı MÖY
lcnınıştJı. Huna mukabıJ yaza 
Tnn.hsus ayn bir faaliyet prog -
nmu ha?.ıdnanuştır. 

Eroin mücadelesi munb< idi ki Annf onun mille- gi"""""' .. Bu biraz giı~ ola.-ak talnn: Dıinyanın rn mulM11p milleti <•-1 il tı~'Ta,-rnak. aı,.,.ı.. umum; frJ. 
11
"" lor .,,,.,. ! ,..,,,,.,,,,,.ş, 

1

'"
1

'ı-
roa.diyen konuşmasını istiyordu· amma, başka çare yok .. t.:imdi 1 Sulhu &evf'_nler, harpten (c· lan biz Tıirklt·ı gıln rl:wr. nan- ı' s('fe.ııin, meta:fı:ıığın işiclıı. kat' ?t ?ııtı:J1' !'1n(U d/ih, ,'f mu-ı 

- Neye cevap vermiyol'BU • ":ll }(menler, mi11"tl"'" ""'"'"'ey--Tc....., lardır. O 'riil'ldt·r Jo yıımu<>nk J 1ıtıff<ık l•ır ıil'Jwd·. Hırhl.(. tfUZ 

9 ~-·-·- sen kendisini sıkı bir ta-_,ut'" '" ..... '"'""'" ıt:IUCı· " lı (·rnin hakıkatJ ne olursn ,,]. ı..: l ı~,ı k At l k -.nuz · ~llJIQJ sıkmıyorum ya? l •....., ~ şehirleri saatlert'.c süren bomba konuşurlıı.ı·, laldn twrt vuruşur- ı 1 ua,, nn ~"P.7' t«d ,,.,, snlU'!u tnt 1 E ı-oin mücadelesini bu 
- Hayır, hayır!. bulundurursuıı.. Muv;ı.f ık zama· yağmuru altında hırpalamayan- lar; d.Umn •ullıcudurfar. F,<k•t • =~n~~;~gu~·k!~;~ ı:~t~~.; ~eı •. ,!?• tlisi if;'iıl itina ı·ttim ~ '"W{iı' memlekctt ilk defa açan 

Ş. d' nı_ ta_yin eUeI'('.k uize haber ve-ı lar ve nihavet insana insanlık y .... rır. h:u·be ginı;<'(•ekll•r:miş <!lbı l ı.r <tmıliltJ.Şfı?ıt turbe.d<. rıwd/u:n<lur.• ım ı göz göze gelmişlerdi. 1 . .., ı oduı. aıı pnn01 mnadn Mıılınl<- 1 ; 18!ı0J w 1..,._, .. 1uı,. ıw.4-·rı·~ ,uc• ..... 1 Tnhtcarldıt maka.leleri, konf<.'-

N l 

nnmı. .. hakkını verenlerdir, dt>ü-i] mı? dovi.i*' hazır.iu·hır. k kt . 1 ' .. , .• ''- ;;J_.,., ... ~ ,. . ..., ası olduğunu ruılayamadı, bir ~ a ır in, ~an'at rla mfüıtesna c·- y<ı.§ıtıila oldugı' hal<k vefat d-ı rcUıları, kıtapları, huımmete veı 
anda kendlı<ini Cevdeti n kolla- , • (Arka."' 001") !$u halde hangi tarafın suçlu A • C•mo / eJd ;n Sora •·•il lu "" l"r vücnde g.ı 11..,,. bii}"lk İl•- m~t '"· d ıw miil<'3ddi ı raporları, bcya-

. nnch hissetti. İnsiyaki bir ha.f;;;;a;:-:=-=--=-----------------·---------------------------------------------- ' natlan memleket ıç ve dışındı.. 
re ketle evvel~ bundan lrnrtııl- n.,,-reltii,1 ı-apoı1arı ile Y eş•!• 
mok ıstedi. l'onra kendiııini bUs- 1 EiN' lkinrikiuıun ayımı. ym Uınnml haulıı ve llcJslerı 
bütün onun kollanna bıraktı .1 böyle bir ordun un Çanakkaleye •• "'" Y ııno nısb ua gOcderı lm<'"- du · l<olJarı iı:ıtcmiye istemiyc gen.; 1 karşı kullanılmas.ı hwıwıunda D ·~ni lmrarJ:ıştırrlı . Bundan beş ::;ene evvel Ycı;ıı 

b 'ti bo karar verilmiş 01~aydı, Ç"nak- Bu ~mrt-tlt· Yuıınniu1: .. ·u tı"r-
1 

ay rnza:mnamesin bunu resnır · 
"" ı n ynıına dolandı. Kalbi ~ " " "' " ıfuve etmiş\jr. A.vııi zamanda ı. 
heyecanla d B kalenin .1.aptında Bog"a.ılar1n V" t-e sokmagııoı1 .. , Hulaıırıt-ıf~uıı ~arpıyor u. u şe- , 

0 

~ fi•l<?r yaptınnış, fakat hiikfım< 
"-ilde belk. b' .ı.qtanbuhı_n elde rdile<'eV.nd~" dıınlın··.ıt·a~nnızı ıımuyorı1ul,. • ı ır dakika belki bir b" " tın hu hu•u•lııki ilgili V cl\ü.lel 

aatkl~ı ' ~~k~9m~ııh~k~r- ·----------------------------------------~ ~~t~~hı k~uml hı • anı ar. Z:ıman mefbu • • memleketi< korı.nıaoolı bir u munı.ı unutmuşlardı. Sonra bir ğazların ve lstanbuJun elde ( Y E N İ S A B A H ) iN B O V Ü K Sİ V A S l T E F R j ·" A S ı J İij göremıyc'<'<'J•~mc kanı ıdim. yuştur-ucıı ınndcle tehlilt1;si ol-
dı. Çanakkalenin zaptında Ho \ • kuvvt•tın Bnl1<arılarda hıı.; hır 

d~~bırc ny:ığa kalkarak genç za- edileceğinde pek az kimı-ıenı11 •- Hakikatte bı21>n ti'klif Pd"· matlıgı i~in ~Onderdlği Uıhrirııl bıtın kolı- d - · ılc a.fışe Jıızum görm«'mış, cro-
- · ıann nn kurtuldu. Ve şüphesi kalırdı. Çanakkah"·'e ı:,rırııız ve ılen ~urc t ğmıız lıu ıkJ . }{nı::ı...,k çı'tı'n ~"ık '·apısından ln d . ,, ç ki 1 f • • ~ rl ., 1 k _:.4 1 b ·'l d kt ıncıl(•rlıı 1..t:f•n kampına gondt'-
k;;;;d·i" bahçcııin;:' o...:an da evi-1 i.:bi ~e ı':::~ı"'1~azı~ı~~~':::u;~; ana (3 e se er 1 n 1 n se ue p I e f >~~}~h~~~

1

:10~1 7:n~}.~ ~~~syh r·BmC"lrui hnkkm~:ıki ne ~ıynt ~ 
ne girdi. 1 bulunmamaBı, milbimmat kıt- . . Veni?.el<"' lı'klı! omı r<'d<l•·tım•kfl> ..erıne aynl vekalet bu usus . y 'l.t · ielf~ cdılmcmeRini, üç sene ev 

_bue;~ı1~~n~Y~~k~p k~~;:~~iıı~nun 1 ~f:·ka;~~~ma:~1r ~i~~~r~:~~. ~~l~~ ~~a~:::c~;:: zn~:[1~~tli~~ r, a Zan: --1 h~;~~~- ı-!~~:~ıt~~.~:~i;'ı~i guçı -~~~-srhk tama ~~1~;:~:;~1;i:.<·lıli~1i ile matbua-

A 

v--
1
--amoa• .;di. keııdıni göMkrtlı. O butun· har- frr

1
·a '- attt. "alnı· 29 - -------. nııa ctoğnı.-·n yatak <Xlaeına i:M.ll&l.ıı _. • b L!_ •• "' · 11 

"' ·' z un. .ıı )'e~ıla) lm ~adn fmıliycı; c;ıkarak. l<_cndıs.ini kary' ohı.sma 1 Lord Kiçner nasıl ıye nc-Aaıetirıi J;l·ni11 metı'uii- ÇOfÇI• g flrk.ı - ki bize h~da knln y:ıJw., neniz 1aa1 rııw h::ızırııKıa.n bır an cksiıtme.miş. Hnfücvlerı1ı 
a1 tı Y 

yetı altında bulundunıyonlu . 1 bu kuvvet kalıyrn·du. - Ballwu- buyıih tt•rald\iJ
0 r ,,a_\'d< ·'ıv<ır- ı · 1 

. uzu lıfıla ate.: gı"bi yanı- "' • _ " , f cşrı ti ırıoo;u etınııı. ve mom '' ~c1 _ adamdır ? Uumumi erkitnı harbiv< tn- 1 lara ı;önderilirı-c bunun Yıı- dıı . H:ı.rekfıt: iştırak t'<lecdt ı. ı · '·1 · ' l d' 1 
yor ve Jmlbı' kopacaı.mış t:nbı· . • i2.4 l ··kr. t' \7 . l J\Ctm en ıuyul'I crınc "a { ım ~. n ..,. mamıyk uyuyor, mnunıt 1:.rki- ı nan m ume ıııı, t•nııc· o:::ıu g•·ı:.rıfü·rd<:rı hh :tuarnı artllt ."t'r- ~ ·ım· ı~ h ı l ll M'I ~_rınyor<lu. B" nasıl olmuştu?, . l b ). 1 h b l ı - • b ·' tıgı ı ı uyı :ı aı· :ı :ı ıncı ı . B • O o•ralanla harbıve nazırı nı ıar ıytrun er. ı,~izid ve •'n ı.nş gibı ıdi. Bu ık1 l<•naoüıı dl• ve .ra ı ar •" ıına., sır ••· l<•rıne vanm• hır kısmı da Ji Tiirk Tın l{ongrellııe hazır . 
• :

1 

tıııfü kcotiremiyordu. Bu Lord Kıçnerin zihnı.Y•·ı., bi=•t muktcdır ""bı!l-..i st'ferl kit\·- kondi taraftarbrt m·aı;ın<la bir tanın yartlımıua gôndenm·k yııldaşrıuşlnrJı. Yunan lınşve adığı rapurlarla mesaisini tel· 
ı_ı.ırt ketinden dolayı ayni zaman J Cihan Haı bi ~lbi ganp hır mu- vetlerlc birlıkte munh•k("ti <;oh tlc lillc>re ıstina<1 ('<h·n muh- ÜzN<• İ~l' yarayac~~rı umnhı- ki1i Vı>nızelosl:ı yapn{,'lnıl~ bn vi<,; <>:lcmistır. •h~ h•·m lıılyi!k blr hüzün, hem de adcle teşkil ediyonhı. ı~u..ı Kiç- terke can atıyorlar, biltun ışle- t<'li• "C ku,·ve!li monsupla11 y<ıı-dıı. ı!ıliü ılze.rıne ı.ornııo?. adasıyl• Bu kongreye tekaddüm mleı lınyıık lıır "CVin~ duyuyordu. 1 nerin itibarı ve nlıl uzu """ de- rinin ha rekibn b••'lnda bu !un- vardı. lııh"li" ortlu•m•un bütün M •'<'de ~ .. ,. r •. • .onld lugıl>' Mondros hnıam l ılomur.un Bloedı Şet imi1Jn riyasatindek. An~a lıayabnda ilk defa ola- re<:e büyiiktü. O, H,...b•y< ııe- mal< olduğunu •.anncdiyorlor- bcllı ı..,,ıı r<i•lcrı, büfiln ~hn· ı .. okıur.alli)Anının ıniısa: dcoım t<.:cmmlı ı .. 0ktalID1 olıırok ayni- Vekiller Hcyotı kararuıd:uı v< 
ra 1 hır ,,,.kek ı.vaf ından ı;pUl- zaretinin harp koınıt.nı<ın.la ye- dı. Onln rın yerinde, ) nm son ""' baııkumandaıılığınııı erkii- i• lıhMI etmekt <'Y• lı. ı.onl mc- mı•, huı alam "Knılıyet 1,.lın- Mılli ~ef ımıun kongredeki yl!k mi.iş1 ii. Rıına no"'ıl olmuRtU da 1 gine l!ÖZ<·lİııil idi. llerkeı oımn dercec bayati mevkilerde • ın- "'· zafeıi ka:osnnıak i<in biı kk ye fırkası, rıdan ıki ıabm <;1· - direlrtincrinden mı. nJ.;ı • ....,, "' . 

1 
. lll'l' bunun i<;ın benmı Franaayn kar lmı t B k · "k k 

müMmaha ~(istcrmişti? Niçin 1WCıyesirıe kanıı derin bir hay- giliz askeri mahafilindc fikir- yol bulundlwumı •en niirıiyor- Sır Con Frcnchle müzakere- ı • ı. u nçu uvvetuı nık .:<ık hızla çalışmıştır. Biıı• 
0 

elin.i tutar tutmaz hemeı'l """k-I ranlık duyuyor, bilhassa hıır- lcıine pek kıymet vcnlrniyen, la>dı. Bu yol, garııtı•ki Alınan v•ıtlf<'"ı, amiral Gartlı·nm f•- cnıılcyh talih faaliyet dıy ...ı ..,.. bin ilk aylarında.ki o tehlikcli miitekait zabitler bulunuyor·1u. <=cııhe8ini yannak, "Almanlaıı ye gitmem lazlm geldığini Hby- ırnm lıan•kat esnasın<l:ı Gelıbt~ olnııy"""l bıı· h ... 1,,.,.· rrazet<'nıı· ' :rnt•mış, nıcin dalıa evv"lden bu u l l B k 1 l "'" .... ..,.,,. 

1 

b • 

1 1 

I' " 

1 

anlarda, onun huzuru lwrk•~• Bu zabitler yalnız Lord Ki<ne- öidürmek., ii?.•"' biitlin a•k•r- " 1
• a• uman• ana ıarıı lu ya,.ım aıfa•ıııcla muvaffak•~ • yamn ~onç lıakkuırlo tcf;~kk\ıı 

"
11

kcli dav.ti kabul etmişti . bir emniyet telkin "<liy<ırdu . O rin nüfuzu ve tooiri, fikri ve re- leri, topları Vl' <>b•i•leri ~·ran- komil<~ınin Balkaıılara bir "'' hınca dü•"'"" mukavemehıı mü. yokııa ,._,.ısız yu, yaı>.dı;;" 
Bu hu•ıuıtal<i tekmil kabahat bir karar ittihaz elli mi, bu ka- yi ile hareket ediyorlaniı. lliç sız cephesin< >< vketın<'l< ti. frı i kuvvet pöııd• •nıwk yoluu- k11111 tı.ıvla11 vı· i•t ihki<1tıJ:ırı ioırı t i'fflSüı nı il yapmak llizım 
·k• nılialnin idi. Fakat bir defa 1 nr kat'idir, değiştirilemez. biri karşılarıOOaki Lord ile Maalcscl Lunl Kiçncr bu ,Jaki ~itlactli arzusunu anl"t - I • hrip ••iti I""' bıınlnn ış~al • 1- gcldiğini duşiinmeııirıi Murat 
olan olmı,.tıır. j Kü~ük büyük ruıkeri bit; bK• bir münak-ya gir>ıu>ive. 

0
• cereyanlara muk•vc.ıneı kobi- hm. ınrk iizere förarJ hazııirıırıak- Sert<>ğhın• iurakıyorum " "Soıır.ı .CCv.l••U <lüşiiııdü. 0- fikri, ne harp komiı..ı ne de nunla fikir teatisinde bulun- liyetini gOstcreınıy.,nlu. &,kuıııandıın Canakakloy• h. ~·akat doıınrutınıla" ay11h- Yeşilaydan ü<:ılr 

•ııın •<
1
1< ..,.,.kek tavırlan mu- k~oo tarafuıda.n Teddedileme- aıya muktedir insanlar ·"•"il- Son kararı ve temenni bir denlı t.a:ırnıznnuıı ıı<k ;..,. bileeek '"' emre hazır bulun-

n ,,~ ' ..,., ~ ıs eın gozlcri ,'hele 'keman ç:ılı- "11llq ... r. di. Harbin cereyam hakkında betli olduğunu, 1<.>.::urlerinın ve füırulnbill~·<'l! lnıvetl ·rın mu-

J

'.'I ."". kad.u- giizcldi. Gayet de En _kücii ı bir birlik bile _onun hi~ birinin bir fikir beyan etti- 28 ikincikl\ılnn 1!l15 do lngi- c.erlcrimn büyük olacıığını "'y- him bil' yelrnna balığ ola ,.ğı 

hyı hır kalbi vnrdı Bunu tavn haben olmadan ve onun rwt8ı ği görülmemiştir. J;z haqı komitesi Çanakkal y< ledi. Anrak Gehlıolunun !ur anlaşıluıca ı& şubatta balırov. arel<rtınrlen anlıyordu. 1 tahsil edilmeden yerinden 1n- Büyük askeri harekatı onun- karşı bir dc·niz ürnrruzuna giri- kara kuvevtivle l~hrıJı ıç.in dıl<'- bidnci°lr.nlıı 1
1 Çanalduı l;a-

Onıın ynnmcla bulunurken mıl<lablanıaınıştır. Harp ko- la münakaşa eden ya ben ya- ~ilnı•si lın•usunda kal'i karan- lıi kuvvetlerden bn· kısmım a- rek5tiy!e m""b~ıl Sir Jak•oı 
onuııL konuşurken büviik lıi; mltesindc kimse onunla m_iln.a- but Loyd Corctn. , nı vertli; hattfı Balkanlardaki yımıak, heın orada, h•m g;u V l unlann Ç:uıakknle aofı•nnd 
... k d - kaşaya cesaret edemenuştır. Meselil Yakınşark harkitı- •iya.si va?.iyeı hzerinıle tesir cel'lıealndc bir ınhizaın tehh- tıımıuniyle ıstifadi~ı h•r v=•-
d~ünd'.'.YU~nlu. Gayri ihtiyari Fakat bunun sebcbı onun vu- m Lord Ki<;ncrle göriiı;cbilen etmek üzere aııkori kuvetler k""ini göze almak Jcmı'1< uır.- yole •oknlımJı.nnda ı•ı.r c1-

~ u. ıçın Ccvdeti sev - kuf, cesaret, a?.un ve nefse yalnız ben olmuştum. Fakat bu gondcrilmesi hususunda şid- cnüını, çünkii f ruıJa a ·k<>r v rniye ba~1adllaı. 
megi' hnkk1 yoklu? Ni"in ona ıtima. d ile. herkese telkin ettiği görür.ımelerı'n neti'c.oaı' onun detli bir temayül gösi<·rdi. Fa- miihimmat bulunm"dı,-;·ın ıl<:.- n b · · :karşı bi k . ~ ~ tti .,, ""' k d G 1 .... ,.1 "' o - "nıı uyiık deni~ tf'ŞC'lttnitm-
b r omodı oynamagn oıe<.• emnıye r • kih ııu şekilde, kiih bu şekilde at 0 sını a e ıw 11 yarıma- ve etti. Bununıa bı•rall<'r 11;. nün mcyvalannı toJ•layabıl-
l ·~ .. ınyordu. Ara yerde kendi- Onun zaaf 1 arı direktifler vermesini, günlük dasına •lddetli bir L>Zyik yap- ha yet, Fransa ya gclce<,Jı dort ,,,,,ı, için "'kni k uvetı ... ın ı •3-
~'rmi_ biribirintlen ayıran bütün ihtlsa.satına t.!ibi olarak hcrgün mak üzero Wüi kuvvet topla- fırkanın ikieiıll ayn1ı1 Rallrnn- >ır bulıınmmo, <•nlıırı faşıyar,,k 

l

. ~ hadı<>clcr olmasa, ne kadar O devirde orduların se\•'ki başka bir emir vermesini intaç yabileceğimiz<lcn kimı.;e bah- Iara göndermiye razı oldu. ı;c·mılcr, ıstih'kfnnlar btrcJ' lıırcr 
yı olacıı.k'- n· hakkındaki biitün müzakere- etmiştir . sedemiyordu. 9 ş bat h Iü ~ u 1,11r ara k d · · u ta arb lrnmıtcsi 29- < -;tukçe Bogaz1ara gmncl· \.ı 

C!vd"ti k · en ısını lcrimizdc yalnız o hakimdi. Bu- Hattiı kararlan birbirini Biltiln Umitlt•r Jngiltcrede uncu fırka ı·ıe • Rı h(•ntlz lıı-n ansı ola-'- tah uı· n1 be be b k lı 
1 

k d ıerc mcvkı alması J.ızımdn• 
etti. 'O • nuı. ayy nu a ra r u uc ·eti r.cp- na zc erdi. Harbin iki noktni toplantın kuvvctlenlen bir k"s- ·ı ed · · " ~u ıy1 knlbl' . k ,, b .:.~ı k .. gı ter e ıdi. - cirer Fransızlar dcnıyordu . 
...... """'" tk" ı, mcrd, guz·· el henm ar asınua azı ?..öı ar var ve ana.ati nrasında kal- mım "el{ebilıniyc ı'nh'ıs ar celi- · 

0 

.Y..., ...._. a ~ verırlcnıe bir Fran!jJZ fırkası-
u.r adamla. bütün bir lf.1l~~~~~~~~~~~AA~~~~~A~°"~1'QR~:ft~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~:ıı~~~~a~ım 

ditiyorum 

S ~yıu D... li'abre<ldin l\c-
rim hana aynoa kuru· 

mun bu yoldaln faaliyetini belir
ten risalckrı <'le göndcr:ınclt ne-
7~-ıkeHııi gi1stcrmiştir. Bunlar 
tcdkik ctti6riın 7,aman kurumm 
cidden mcto<llu ve iyi c.~ışnaktr 
olduğunu memnuniyetle gôı -
diim. 

Binaenaleyh Kurumu hakıfü 
yere incıtmiş olduğunıdaıı dola. 
yı burada kcndisındcn alenen 
bzlir dilcmeyı bir vazife bilıyOT 
ve bunu zevkle ynpıyorum Gn
Y<' ayni ol<lu•'Ttma gorc J{urıı
mun da bu lnnusta gostcrdıgıır: 
bnssasıyeti lıusnusurctlc kru· 
şılayacağınd. • uninim. 

MURAJJ Sı..., ... fOÔLU 
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Aliço bu ~etin mücadelenin 
in lklcruıe vakıf olduğu iç~ 
fazlaca heyecan duyuyordu. He 
le A iço Yusufun güreşini ve 
l:uvvetini bildiği içia Mollanın 
oymıJ.ığı rollere hayret ediyor
du. 

lki pahlivan ayağa k9.lktıktan 
~unra, Ali~ nefeslenerek: 

- A be, hepleıı heyecanlı be! 

, 

ı<ARAY.EL: 
162 

lik güreşlerini de biliyordu. Bu 
sebeple pehlivanı severdi. 

Aliço, kızlar ağasının simsi -
yalı suratiy le bir gü.nd üz fene
ri gibi karşısına dikildiğıni gö
rünce derhal el bağlayıp ayağa 
kalktı. Ve, etekledi. 

aklı başında ağalardan biri: 
- Usta ne yaptın?. 
-- A be ne yapacağım be? 

Hep Araplar böyledil"' be'. Tc
hcy deli ederler insanı be 1• 

- Bu kadar bo~boğru".lık olur 
mu hiç?. 

- A be b'rak hunları be! .... 

========= ı;;;....;;:::;,::;_;;;.;;;. ___ __,...--· z 
.f 
1 u Bir lulva meydanı 

etrafında ,. 
An t u I'\ ) ·, f l Bire·· ı.tıap /;:;:._.V 

(Ba., tarafı 1 iııci .•ay/atla) y \1 <'"laı:ımız 
ceğine d.ıir idd'alar, otorikr l n" r ı·.. 201 - !Zllll!t, b ·rbef 

bi~~~~rr:~~~y~f:~'t~~~~;:::ı san'a J. tenrı: vası a arına u 1 "c ·a- m;ı:;~ soıtatı,!~· ~8. 
5İndC:l bcklemeRi, Douhetnin ... için kullandığım şu taşta ' :rte- ı kin apartunan 3 wıcU 
istila yolalrını hava ejderle- (~Pa<afı 3 üncu -raıı..ı 1 • lıııl.. üzerine ı;ar yazdıgun 'lll . ğlth~ııe oao.desi ı.;tan 
rile acmak isteme·i oıkl!'t.iiı gasınn butuu Yunan Allahhı.:ımn h~•c.a·az kagıda ancak benlID 263 _ Refet Uruıer. 
~~,<:~veden çıkamı:.a;, ct.ar' gÖ., 1'.1~dnh.tle 1 ct"tiğ_ini. ve: rekabet miz be)., l\ile ibda etmış ol· 1 !ıak.ım ch·spcı·i }il 
ruşltilerce mes!ekpereı:tlık, en yuz!lnden · ". bırbırlen aleyhıuc istediğlm veç-. •P yarat~- :1.IIBar. 
do~rnsu bir hayal diye l:abul ~e aclı c.utrık.d«r y:ı.p~arını ~uğum. (zevkime g:',. §-9 le-1 ~ılacaktır __ Turhan öneli 
C<lılmı• Ye lt:r çok rr-'ırıı!eketler ~ muhaı ehenuı on sene surnıe- ı gun) fıkır ve şekilden başı-.\. ~. · 

1 
ıi'1nıf cdcbl 

:nukadderatını e!lerinie bulun" 
1 
sıne se)lep old~larını uz.un uza. ı birşey yoktur. Onlar t.amıunile 2Tuı_Y:q>J aca ~ 

- ... 
Yusuf zorlandı ~·.. ı = .B;; Molla gikündüğü gibi 1 

dci$1 be! .. Çok kuvv"t!i be!.. i 
O yınce yanındakilerden hl

ri ~ 

İhtiyar kızlaı·a~ı. Aliçoyu 
omuzundan tutarak oturtmak 
istedı. Fakat Aliço oturdu. 11>
tiranı vı: lazım gösterdi. 

Sarayda da çekerdin bunlardan 
be! .. Ne işi var bu arabın peh-

livanlı~.'.a. be!. ı 
- Tchey ! Hapl&n seyirci 

duran mes'ul makam!: . ca na· dıya hıkayc .. C<lıyor. Eski zama- !.enim eserimdir J, demek istiyor şafaka ~rı~ ıışağıln< 
zara alınmamıştı. 1;ll1 en buyı,u< heykeltr:ışı (Fid- ı ki pek doğrudur. !undan l'smnbıu. vıı 

Gırıue k~ yapılr.ıı baskın· ~ ~ Phıd.,as! Yunan Allah~- Bu hllll\lsta söylediğim sör;loc- 205 - Nerimııu Ccu 

- Ama. künteyi a'}ıramad.ı 
usta!. 

Ded" .... 
B 

ı. .. . Al' ......_ 
unun uzcrıne u:'>: 

• - A be, Yusufa künte ıuıır · 
mal: kolay değil be!.. B"n hile 
Yuımf:ın kal~asını bozamadım 
Le! .. Hepten kavi delikanlıdır! 
be~ .. 

Dedi. ' 
Hakikn.teo Yusufun kalçası 

l.ıir manda kalçası gibi kavi idi. 
Aliro söyleniyordu: 
-- Mollanın yan bao;mı rrör· 

dünüz mil?' .• 

Arap, krnd!. ine mahsw; Bi e-
siyle soruyordu; . 

- U,;ta, ne olacak dersin?. 
- Şimdilik bir şey dene.nez 

ağa hazretkri .. 
- İki buçuk saat oldu. 
- Evet, ağa hazretlerı ... 
- Daha uzayacak mı? 
- Bilinmez, ağa hazretleri .. 
- Ayol ne olacaks.. ulsa da 

kurtulııa.k?. 

~e! .. Bunlar, hep horoz döYiiııçü
südür be!., ı' 

Dedi. 
Hakikaten bu araplann hep

si Hind horozu dövüşçüsü, peh
J,van meraklısı, ko~ meraklısı 
idiler. 

Nerede büyük ~üreş olure:. 
sa rayın haremağala rı oraya 
tnplanırlar, yanındakilere sa<'ma 
sapan oo:a.ller sorarlardı. ı 

Alicontın sarayda iken de a
Aliı,;onun yüregiM sıkıntı bu- raplarla hiç bat<ı hoş d('ğildi. 

mıştı. Arap zorla İlji bitirmek Sabredemez, nihayet bu arap
ıstiyordu. Elinden gelse şöyJc lan ı.ır.•lerdi. 1 

bir emir verecekti: Her ne hal ise, iki pehlivan 
- Ay-01 hayuı bırıniz yenili- yanın saat kadar dııha ayakta 

niz! Lirbiı·ini kapmak için boğUljtu-
Arap silzlerirıe devamla: !ar. Güreş tam üç saati hul-
- Usta, kım yenecek dersin; mu.ştu. j 

Yusuf gihi bir pehlivana bu ·- Bilınmeıı ağanı.. Bu sef.er, yarım saat olduğu 
yapılama?rlı be!.. - Ayol, sen efendimizin baş halde iki pehlivan birbirinden O· 

Dcyınce S-Ordular: pehlivanı olduğun halde na.ul yun alamzyordu. Molla. oyun 
_ Usta güreş uzadı.. Ne ola· bilmıyorsun ?. kaptırmak istemediği gibi. ol-

~ak dersin?. --Bilinmeıı: ağa. haf!retleri. lanın giireşuı.e ~ çok alJ~an 
_ A be belli olmaz be!. Ali~o, yava~ yavaş çileden Yusuf da kendisini idare ederek 
- Berabere mi kalacaklara· çıloyorı:Jı:. lioyrathğını ele alıp oyun kaptirmıyordı.ı.. 

uba:.. muhakkak pot kıraoakt.. Nitc- Bu sebeple yarım saatlik ~on 
- Te hey, bu de belli olmaı kim de kll'dı, gilr!.'!l biraz tatsız g"çınişti. Hiç 

be!. Pehlivanlıktır bıı be!. Ağa; heyecan verıncm~ti. 
- Usta hangisi dP.ha üstün - Kim galip ı;elooek usta; Pehlivanlar, oyun kapacağım 

güreşivor.. Deyince Allço, irodesini kay- diye adeta birbirlerini iter dür-
- !kisi de he!., bedarok oovabı yapıfttırdı: ter hale gelmişlerdi. Molla, bir 
_ foUa!.. - Ağıun, ben falcı değilim kaç defa çapraza girmeğe te- 1 
_ A be Molla, hepten pehli- be!.. şebbüs ttiyoe d~ Yusuf tara-ı 

van be!~ Yusufun !",ÖVdef!i onda Deyiverdi.. Ağımın ~imııiy.ah fından ı:Je{olundu. 1 
olaa adam mı dayanır ona be!. reogi alaca bulaca. olmuştu. YU!luf da ba.'llJlına bir iki dela j 

Ded" Hiç hir laf otmeden Aliçonun ' çapraza gireyim oldu. Fakat 
~katen Yusufun gövdesi yanından uzaklaşınışb. j Molla, taraf1ndan söküldü. 1 

Mollada olmuş olsaydı, onun ö- __ A_li_ço_n_u_n __ c_tra_fın_d_a __ bul_u_n_an _________ (_A_r_ıw_._,·ı_va_r_J_ 

nüne kim durabilirdi. l19 .............. ..,.., .. "-'..,.., .. _.._.._..""~~:ıetle4~19i 
Fakat Molla, okkasız olmak· 1 

la beraber Yusuftan <iaha acı • ~ 1 

kUV\'Cte malikti. Onun kaldırdı- Heı·gelecıa lbrahı· r:; ·ı ğı pekmez küpleri, cu küpleri .l• 
her tarafını demir gihi yapmış-

t4. iN 
Mollanın ı:ehir ı;ibi kuvveti Cihan pehlivanı. KARA AHMED . 

vardı. Pençeseile herhangi bir 
yeri tutsa çürütürdü. Yusufun USTA S 1 OLAN 
Mollıı kadar kuvveti olduğu mu· Hı::RGELECI. ı'BRAHl"M ~ hakkaktı. Ha'buki, buna mu · .... Türk Ba~petılivanla- 0 
kabil Yusuf ağmlı. rının en ü"tatlarından ve mümtazlarından J 

Sonra folia, oyıı ktı. N.-r - A 
<len tutarsan mukabilini bulur K O C Y US UF UN en çok kor~<luğu 

1 
·e kapardı. Hi ·bir ''akit wru- pehlivanlardan biri va bir türlü ortadan çıka- i 

na güreşmezdL Bu s.:>~e ken· d • b" hl' _, 
di.-ıi yormazdı. ıı:anarası geldiği rama ıgı ır pe ıvan ... ır. 

~~~~a~,~~"·:~~; :arı:t~i·za. ı HERGELECi. ı·BRAH·ı·M 1 
1 

~~nd:::~r~u.k~~~ıns~~~:n::.; • . ı tuUuğu gtırülmemieti. 1 Adalı HıUUi mcyılandan lmçınruş ve Pariste çetin gii.-es- ı 
Fakat, ne \'akit hasmı hal'<"- lrr yapmış bir pt'hlivandır. Yakında. "YENi SABAH., sütcıi- ; 

k~tc geçerse • folla o \•akit a· lannda 1. Sami Karayel'ln lıal~nrinden okoyaealisınız. Bek-
t pa •e kesilirdi. Y usııL usta f leyi.niı< L 
bir pehlivan olduğu i<:in iki bLt· >•wıııııııııııııııııe111011ıııııııııaıeıııııııııııca 

cuk saatlik güreıı içinde hııı;mı
nın bütün tabiatlarını anlamış· === S p Q R === 
tı. 1 

iKTiSAT 

Almanlal' der~ 
alıycrlaır 

Yusuf Mollaya kar, ı zoru bı-
rakmıstı. Cünkil Mollaya wr F b h 
geçmeUli. Akıllı Yusuf hüyle 1 ener a çe 
;,~,;;ı~~:k~~~r.~ ~:.i~~-n~a~~~ Kuvvetleiliyor mil? 
pahilecekti • .. 

Yusuf, Mollayı tırpanlarla. 
domuz toplariyle .. kurt kapan
lariyle. zora k-0şmu~tu da ne 

Almanların mcmlak~timizdeıı 
yumurta almağa ba~hôı klarım ı 
yazmıştık. Haber aldığımıza gi\ 
re Almanlar, sade yumurta de· 
ğil, deri de satın almak iste
mektedirler. Bu hurnstaki te· 
masalr ha ,ırmıştır. yapmıştı? 

Molla, Yıı ufunn zor hare.kf't
lerıne karşı en ustaca \•e en 
zor hareketlerle mukabele ede
r-ek bunun bir ~ıkmaz oldu -
ğunu anlatm:ımu mıydı ·ı 

Bu. Yusufun Adalı Halil ile 
yaptığı güreşe benzemiyordu . 
Ustalık ve ıncelık liiz1mdı. Çiln
kü, Molla ba ka balıktı. 

lki pehlivan karşı karşıya 
ense bağladıkları zaman giire

be.şlayalı tam i.ki buçuk saat 
olmuştu. 

Acaba bu mücadel~ daha ne 
kadar devam eJet.-ckti? Yoksa 
iki pehlivan berabere mi kala
caktı. Her nedense hemm ek
seriyet Mollanın galebe çalma
sını L;tiyo!'d.u. Herkes kü<:ük 
tarafını takdire meyletmişti. 

Hareınaıi;alarından ve kızlar 
ağası Cevher ağa, Aliçonun ya
nına geldi. Cevher ağa, Aliçoyu 
Sultan Aziz devrinden hen tanı
yordu. 

Cevher, Sulbuı Haınidin kız
lar ağası idi. Haınidlıı efendiliği 
:ııamanındanberi yaııında bulu
mıyorou. Bu sebeple Alir,o;'U 
ço.lt yakından tanıyorou. 

Hatta, Aliçonun, çok ha~in ol
duğunu, Sultan Aziz tarafındıın 
ıııu:aydan kovıtlduğunu ela. bili
yt>Cdu. 

Cevher ağa., Aliçoll.lln biı: çok 
gike§leriA.i. de eryretmi§ti. GeA -

Hab~r aldığımıza ~öre bu se
ne mek pler aı ıu;ı.1da tertip e
<lllen futbol maçlannıl:ı şampi
yonluğı.ınu kazanan H avılarpaşa 
lis<ıSi taluımnın iyi ıyuncuların 
dan Büknd. Nazmi, Muammer 
r'enerbahçe :.ulübünc: girmişle~
dir. Mt!kteplerini ikmal ctm:.~ 
bulunan bu üç futbolcü de Sarı 
J,[ı.civerd takımda yer alaca1<
Iardır. 1 

İstanbul Atletizm Bay- j 
ramı Final müsabakaları 

lstanbuJ Bölgesi Atletizm 
Ajanlıii nda11: 

ı Haziran Pazar günü aaat 
H.30 da Rob<ıı t Kolle.i saha
ında yapılacak ktanbul atle

tizm bayramı final mii.<abaka':ı· 
r.nda 3000 metre a~ıi< koşu ilan 
olunur. !ştirıık arzusun<ia olan· ı 
lar müsabaka günü orada isim
lerin; yazdırmaları lazımdır. 

Göztaşı beyannameye 
tabi tutuldu 

Elinde göztaşı bulurnlura.nlar 
beyannameye tabi tutulmuştur. 
Beyanname verme ııtühleti CU· 

Yağ davası 
BelcdiyP kooperatif müdürl' 

tarafından Yatan ga:zeteRi sa. , 
hibi ve N~riyat Mi.idiirü nlcv· 
hine acılan· ve bir ya~ yazısın· 
dan dolayı çıkan davaya dün d 
so1dzinci asliye cezad:ı deYar.ı 
olundu. Sıl,hiye Vekıllt>tinder. 
henüz cevap verilmedii(indcn 1 

bunun tekidı için durnsma baş
ka bir güne bırakı!dı. 

Tıp Fakültesi De- j 
kc;anı geldi 

Tıp Fakült si debr.ı Kell'MIJ 
Atay bir müddettenbe~i Aok'l
rada bulunmakta idi. Kemal A· 
tay dün sabah Ankaraı!Jn şelı· 
rimizc dönmüştür. 

Tıp Fakültesi dekanı Anka· 
rada Vekalt!tle Tıp Fa!tültesine 
ait mııhtelif meseleler etrafın
da temaslar yapmıştır. 

AfQTE!.Fl!RRIK 

ma günü akşamına kadaı-c1:ır. Tirkiyeuin hb se-
HJrdavat fiyatları • • 

Fiyat mUra.kabe komisyeou nelik Odttn ihtıy1lCl 
hırdavat ejy:lfll sat.uılarına aza.- Onnıınlar Uı:aum "1id~i 
ıııi mQŞru kar hadleri koya.cak.· bütün Tilrkiyeniıı bir ııe~lill; o-. 
tJr. Bu hususda faaliyete ge<;· dun mahru.katt ihtiyV.cırıı teş . 
ınek üzere fiyat mürakabe bü· bit etınek maksaCUle ha,..-ete 
rQ1;>1 ı.tkikler ya;:ımaktadır, 1 geçmjştir, İdare illt ~ olarak 

. - ., . - .. :'il .. • • . , . 
' -I • . "' , , . -. - . . 

hr, orduların ucurulac:ığına w ın an roühımlerınden (Ju- <len m_aksadırn yanlış anııı.şı!ma- tih: Kızt:aşı. pazar yeri 
meti.-ı cephelerin geri!Prindon pıter - Jupıter) ııe. (Atena -= ın_n, dıy~ şunu da i!Ave edeyim No, 23 !suı.:ıbul. • 
YUru•acağına dair serdedilen fi. Aı:ıcn~) nın, pek mükommel ve 

1 
ki; .r san atcla mevzuu mutlaka 206 _ 1mnet, Sülo '1ıt 

kirlere kmr:et rnriyu:-. 1 guzel ır erkek ve kadın suret- karıhadan .ıcat etmelidir; tabi- • Ayşekadın Hamrun cııdd.1. 
B . 1 k"b' h"" . t lerınde mulıte~ın \'Ckarlı hev- at~"-"" "'"- " ·~" t... İs ır ıava mev ı ı, ·""':m:y2 1 il . . - . -~r~muan ve,.....u .,... No. tanbul, 

kazandığı müddetee ha;·eket rn cr~nı Ytıpmıstı. . . 1 rıh rıvayattndan ve her gün he.- 207 _ Nuri n-y"~ K 
" ' :p.,fi 1a<l 1n on beı;ı.ıncı aFtnn.=1- dan v- """'• 

hedefine varırken 7.ayirttan (u ;~klık d . " . "" fl1llU2l geçen iıdi. \•uJm3ttar, oıa:y Ş. Vll T~'U llinba 
korkma.;:. "Buhranlı rnziyet!er· Y . evn Renaıssan- veya cemaat. hay.atından alma· 208 _ !ıımet Berkin, h. 
de b' 'll t· . d " 1 "k" ce) ınde( yetışen emsaleız ar- ma.1. ıdır. ;]demıyorum •... r~ ehem. ku""y ""'"a ""'-'·"'.o. 16 ,.,._ 
di

. ırd.mı el ın h ırat ehsı'·ı ıa _ımd· tiatler, Tevratın ve Incilin riva- r-' """""""' ı· .,._ -'.>' ı~en e;, ~; e. ı ceyı e yatından ilham alarak dünyaı:m mıyeti orada d:>gıldir; karıha- 209 _ Siln.ııtt Dımuıoı 
~ı,e s.a) aral., du~man memle·' en meşhur şa.heserlerıni viicu.da ~an. o me:--zUlla l;1ir şekil ver'"ll~k memiler ınahıılleal Sar.aç; 
Ketı.,r.n ceheıınem,e~ yaratan "etiımi•ler-" , 1 h " ...... 1 .. _ 'c 0 şeklı, hakkiJe ifade etmek.- kak No. 14 Adap.ımıc. 
h . . d . . .. 1 b' " .., w. n a ~er .,un.ı o u tcdır J demek oot v " arımıne e ınmeyı ~oze a a ı· ı ıorio mezar'arında ı!ıtıkl . • ~ ıyorum. a"ıa 210 - Hicri Tuna Kar 
lirler • ' . -~ . ç arı, kuı.hadaı:.ioat t>tmek h~~r.yiği- :uıı inci sokak Na. ·G tw 

M ·, . . .b b' 1 Is.-ı pcyg:ı.mherın, oldilkten son- tın ışı degıldir- 0 d hiı .... 
a. emmm, nı ay~L ır ıava ra tekrar dirili>J göklere cıkllğı- , , • na e ıs...,r. 2ll - Hutta.r U.ııiy.o.:ı : 

alayı;ıı barındıran oır meydan nı ... Allahın Ademi ça~ıırdan Ea:kat delıfuun de=tı da Yar·ı şirketi. Gıı.!ata. 
oıdugıınu. sanıyoruı_n. Burasının heykel yapar gibi ,·a.raltıkt.1 ıı dı.r. Palı guzel (perı masallar.ı) 212 - Kerim Necati ı 
memleketi.': kudretına gore-.. bPI conra - l;endi ııarmağile onun ~·rl~r:arJIJ< ve bazı mu_vaı:eu da 1 hey ma.haıJesi Kııru;;u~ 
~ı ku.vvelı~ bır de lıa\:a müda· parmağına doku.'larak can ver- kücücuk _maıızume~ ıle nakle- No. 2 ve Eakiııellirli ap. 
faa sıstemı van!ır. Faı<:ı.t.: bu· diğini .. ilah.... t>Wvir eden mü- cum bazı ıhtıyar kadınlıuımır. da 1 5 inci kat 
mın e.ydan etrafında hava tümen· kemmel toblo!ar vardır .. 0 za- benım ıtikadıınca bir (clııhii W.- 213 - Erlwt Boziı;r, ~ 
.. rının ır.ubarcbe ~urumun:ı ~ı man me~bur !taıyan şaıri (Dan- vılcımı) :vardır. Fa.kat a,ıl hu: önü Fldan sokak Na. 4.6 • 
r.ıCliı, bu alam grnı:•letmey~ uı<- te Dar.tel memleketinden n:r, bütün bu U;Ydurn:ı.a şeylerı 1 214 - Rüçhan Gürka 

ı b t -~ k h'· gw.el ıfade edebilmektıı;-; yoksa · .,,. . 
r.·ı:ması. YS. nız . ır '"'"' •-r_ •

1 
garez üzerine sürülmüş, ötede pek. büuük dılb'J rd k . mıye ""'nf kuyu scık:ıl: 

de;;ıl, gerçeKten hır. mehJrett>r · I beride sersen dolaşırken (illil:ıi ~ .. ı e e e seny~ı Üslriidar. 
HaYııya karşı murlafaa cıha: 1 komedi - la comedie clivine) Eİ· ~k hlllill:t :•e iidt vukuattan bırı- 21G ...: S. Bslım, İl} ı 

zı ın•" ba><layınca atoı>!erını . ':•· eııa.s itt.ihıu. ederek on fev:luı.- y.••nı d r•c- T • . 
· • .. , . · . · ' nı nazmen vazmış ve Cennet ile iade ese. !er vücude getirnı.iııler- - a tı. vune.f! . c':'ı e 

a.ske_rle dolu naklı~e. ucaklarına Cehennemi ta.fsiliıtile lasvir e- dir 8 .. ~d Ş k .. h"..__1 t met yıkılmaz elıle Siva• 
tevcıb edeı:ler. Hala mPydıı~n j derek günahkar adamların ne · . ~· ~ . a e .. 8.!>ırı .""'" a .: 216 - M. Neci ı 
topçu atP.s ... ı altı. ııda _hulıınduı;-ı_: müthi.ş azaplar· Pekmckte hu!"-- malı. ısterırn. Buyuk şaır en gu- Pendik Paaıır sokak N"o 
h il indi ' ..., zal (dram) ı olan (Hamlet) in '"''k. · 
ı•yan ccı mesıue rao<mcn, r duklarım, cidden tüylerimizi ....,, b j w 

ıne!er Jevam edip !?,itmekledir. iirpertecek bir kudretı· ı'fadc ı·ıe r-n ııai.t olan hikiyesini (S!UlO :il~ Fik t G .. ".ramıuaticus) namında Dani • ' - r urııırı• 
Hava piyadetıiniu en _zayıf za. nakletmişti; dünyanın bugün 1 ~arkalı. b" .. 'h' . t !ık Bulgurlu mahall<E" 
ma'.'ı ııı~rken ve terliplenırkcn en hüyük heykeltraııı sayılan 1 ctnıiş oldugu~~~~n."~:. k.a2y.:ıı. sokak No. 8. Çıun. 
ge~ırecegı bır s:ı0111•\ü,dır. (Mikcl Aocelo -Michel Angeloı Fakat ne yapmuı! • .. Burada der· lı8 - F81'~~e Arw;Jı 

Budun;n hedefi laayy~n <>tmi:i hic görmemie olduğu Musa pey· hal hu (dram)ı ~.ılılll edecek de- paşa cads.lesı • o-..zo 1 
ti. . lniş yeri 1 Araıl ın allı gi.Jı gamherin dört metre büyüklü- ;;.ilim. 1 edebiyat hııhsinde sırası 219 :- Alı Ö:<t.ur~. F 
~i~tir. Mürlafa.-:. J.."U•:\"•'Jcni· ğündc azinı. ve heybetli bir mer- gelir, i&ah ederim.!.! heleı Ham caddefıı 53 No. FatilL 
nin bıı mıntakaya. teveccühii mer hekyclini yapl;ıştı. tı9.h ... 1 ı~te- sevgilisi (Ofel~a _ Ophe- 2'."-0 ~ _BWand Dıı..ne 
için \'aldt de kazanılmıstır. Di· Ş i m d i düşünelim, büyük a- J Jla.) hazır olduğuna dikk-U. etıni- sehır hııkumet tabıbı J., 
i;er inis meyda!!larL"d" yaziyet damlar, eserlerine mevzn itti - ı yerek - söylettiği hakimane söz- dıunu Bursa. 
düzeıt.Jincc, bııralar lan <la b'ı haz ct:-ıiş oldukları bütün bu ler, bütün felsefei hayatın hu- 22! - F.sad Bu.dah 
kısım kuwoti;ı mııhıtrehenin vukuatı. hu ahv:ılı ve bu Allah· laaası!\ır ve hiçbir fol.oofe düs- Yukat Balıkcsı.r. . 
mih··a:.- nokta.sına kaydırılır'""'' !arı \'(' çehrc!e"! ''e CenMt ile tw-u bunun kad"r doğrtı; d ğil- 222 - Halı! Edıp 
imki'ı!ılan el<le e.li'.ı:-ıir,tiı. ObJr Cehcnnı;mı v~ zeuRntler alıpdc a- <lir: [Var olmak!. Ynlmt yok Noter Antalya. 
yandan, "onizn hakim o'aıı mü· znp ~:k<>n \:unahkilrları ~u ~ıl- olmak!. Mesele budur.! diye 223 - Mehmed Yag 

. • .• .. ı cl.oımız tabıatın haugı kuşeam- başlıyan bu me~hur (monoloğ) tTZfil!çar~ı elbiHCı. ı 
dnfı!er, harekat salı;unır ?'unr de gördüler de kopye ettiler a- bııgün haııimizin •~ndıP. •eı"e- teııgahtal'! Apnpazarı. 
sehetlı noktalara ~ı.cmna.,J' y.a c:ıba? ı Ben bu e 1 . b' ~ .... • 0 22' •~ 0 bil" ı · ... Rer erın ır fedlr. Biı düsilnceleri ve· birrok " - .uııau len, 
pa ır ~r. kısmını orijinal ola!'lllr, bir kıs- şabısrlarla. cereyan oden vuku- so~ No. 6 Hııadiyc. 

Vazıyet, müJafileı· i~in mü· mım da k:ıpye olarak Avrnpn atı hen lngı'"-. ,,,.;_,; uyduı-uıı. _22n - Mehmet '1Jab. 
saittir. M:ii•earrız, büviik za•·Iuk 1 .. ı · d "rd"" o " "" ,_,.. '" k . muze erın e go um. ( mer)ile tertip etmi•tir, "-'·"t bı·~n 0 tık mı so ak No ... 4 .kahw 
lar içindedir. Bunıınla berabnr, CD te) · d ·tanı v ,......_ - ~ 226 " k d ı .. 1 '-d ' an nın ""'' arını dil masal kabilinden olmuş bir ta- . - .Huseyın Ve' 

ma sa .,. aıye <omııa~'" 1r. 1 bırkıı.ç defa dfükatle okudum. kını değer;ıi;; \'ukuatı nakletmek lıyc :~<&hıd bey soka;, 
Hava bas!unları, hav:ı hii.l<i- Mümkün olsaydı da sahipleri o- için değil. 0 adi vukue\ vasıtafii- Kadıko ·. 

miyet!ni temin cdm":Jeyt'rrler lan at"lu,Uere sorsa id:m: 1 Bu j le bir cltın facia.yı: 1 Pren,;es . 22'7 - llfüHlııfa Tü' 
i~in acaba çok mu tP.blikelidir" tablolarda ı;i.irdi4,'üm, bu kitap Hamlctin anwıı, amca~ına iışılı. '_l'e~~raf, Telcfo.1 meı. 
Ma'lcvra imkiinlarh:ı azaltan !arda okuduğum şeylerin aslı oldu.,"ı: i~in kocasını n!141tl öldÜt'- oyük. 
iç denizlerde hava kun"Etkri faslı var mı :.. !Junlar bir lıa- düğünü vQ ba vak'ayı anl,ı~an 228 - ~nıuıtas K<ı~ 
c!onanmalar için bilyü1< engelle- kikat üzerine mi yaptlmıştır?. I lfamletin nasıl deliliğe vurup bul caddcııı No. 10 Bı 
ri çıkarırlar? Sonra, tıu tchilke deseydim!.. Onlar benim bu babasının intikamını aldığı•.ı' 229 - ı-:ewme Ör;n 
\eri Ye b:ı engelleri ;;i::lermek ü-' safderunlı;ğuma belki kahl:aha gö~tcrmek m,•ı.ks:ı.dile 0 hikaye- memuru Şeref eııı ) 
zere zayiata katlanmak, hakik1 ile gülerlerdi, fakat müzenin lca- 1 yi istcdıği gibi tasacru! etmiş 230 - Kcmu..l Çulb· 
bir bili!nço '.'1nzim ede.re.:· ı.a. 1 pıcıları Ye hizmet~:!~n bile: ve ihtiras.üı \x>ııcriyenin ne fc- h.ane- &-cep pn.;;a caı 
rarlar vermek gerekmez r.1i? Eu lBu ne budala herif!. Koylü mü na Lacialara vücut verdiğüü gös-J ,'~.~~?'~ .. P~~!~~s~~-
uuallerin ceYabını. Girid mace- neclir? .. J diye hnyrct ccterlcı:-- Lerınıı;tır. (M'ul<bct) nanıınd:ıkiJ .. 
rasırun mflıalan \'c inki•~flıu:ı eli. Bir tablo, b:r heykel karşı • dramı ~o:: daha fecidir. Oncla.

1 

M AA,t:il FT iE 
G .,,. . A sında: 1 Ac:ıba bunun aslı Mta- da cınavc'" "ebcıı ol"n bı'r ı·•-VHecektir. irıuın zıyaı, !:dcı- , ~ - ~ ~ 

nı·z vazı'yetir.. •.c !n~.,ili<lcr ı· eı·n rı var mıdır 'il san':ıtm mahiye- bar kadının hil:ihare oc Ccna bir j ~ ~, ""k" •ı$y 
' Llnden, .ır. uyesindcn. faidesinden _.., .. "" ·1 d ''ı'ş'I·li'•lc· ·~ar +. azab~ ve nedamete tutulmu• ol-

sevı mez c., · • .. • ,, il<Z· ~crre kadar anlamamak, demek- c1;ı - c: ks · k ~ .a.-,.,.J • 
bilir ve Süvcyş müdafalsı da bıı tir. Bir şiirin, bir sebilin veya gunu, .,e pır o adar mücs-

1 

tcy&erı pa 
b d .. , . •-ı. c:r bir surette göstermiştir ki. . . 

yeni dar e en mıı.~l!'.lsu· """"'i· ı camii~, bir ıııus'.ki bestesinin, in:;an bu piye<>lcri tiyatroda lem . Şelirınıızde hulunıı. 
lir. mesela A:~ım .Be) ın na~t pqrc· j sil olunurken ~örmek değil, ken 1 dit ekaUıyet _m~k~~~: 

iJeniz, havıı. ldılikc~i göze a- vının hakık~tı, a:>!ı ncdır? .. diye di odasındq bile okurken tilylcri rı Maarıf !'fudurlugr 
Jınurak, kontr;>l :.:I~nda bulun · J s?rulur ınu .. Bır tıyatro pıyc- ürperü, elleri titrer. Blitün bu caatla_ malı \·azıyetl 
durulur, i!mı~lın 00<;.11e geçile sınııı «e.lı olup olmaması, o es~-ı eserler (ifade) ])udretinin l!IU• zuklugu sebebıle yer. 
bilirse, C · rid müdafileri, ab· rın kıymetini aı tl rıp, eksilte - ciz b'r r.::=.rt.abt>.<ıine misaldir. ı hndan itibaren mekt 
cakları tal viyenin d' va: dı~i!r. bilır mı? .. Bunları hepsinin aslı Ru mesele burada bitmoJi. tacakl:ı.rını biltl rmış 
b•.ıgilnkü <:etirı vaziy~ttcn sıyrı. artistin kendi ilhamıdır, ve iten De am cd~'Cektir. I B11 meyanda Kadı 
labi!eceklerdir. dı muhayyileoinjn - ;;ekiller ya- --~~ lamış um okulları 

Denizyol!annın k'\r:ıl:lma. ı ratmak, vukuat uydurmak ve· Otomob.!da;ı kaçark1'ln yılında kapaamış hı 
icin vazife alan filo!ar 1n ha~1 nrev~uıar bul.:-~1ak - hHnerindcki dır. 
~erteh? zayiat.'\ uğradıkları iki kudretıdir. Dilrryanın ha' ikaten dilşüp Ö~erı ihtiy .. ;- Diğer taraftan 1' 
tar1<fın da kblijlcr·~chı ::_ "· <m lıarikula le ve dahi arti·,tlc- liWi kapaWacak m, 
şılmakt~<l•r. Girid ra,-ia;ıı uzıııı rınden lıiri olan (Mikel Ao:elo) Edi.:nekııpıd~ cad•lden ge· iti Tiirkçe ve ırn:t• 
müddet devam ederse, bu Zll.)"Jl Mm;a peygamberin o h"vbetli çerken bjr otomobiıde>ı J13~r.ııılı maa~.ar:nııı Eylül 
tın ı:.rtmnsı da tabii· lir. Ancak. heykelini bitirdikten sonra yaz- istiye;ı CQ yaşıµ,<laki r:rlinıeka· lcad~ı· verilmesi ic 
ada do!'~nmanın 1 .ı;-eKet >;er- mış loduğu bin güzel şiirde, şu 1 pııla Vai?. aadılf:sind~ 86 S3,l-"ı t.•kmil rkalliwt Ye 
tıı:stisfrıi temh rtm 0 k ıt•bari;e. ~ir bucuk ını nı ı>ek haklı bir• da ottıran Adil o~lu ~'ebm•·1 !arına bild'rmi·tir. 
bu faaliyetin. cksiltil'11emcs. d;ıj gurula söylemiş. oL.qa gerektir: Sa)Jri d'iamüa ve anide· öimüo . 
kat'i bir zaruı ·tlir. Hjçbir şeyi havi olmıyan şu tür. !4ııayenesıini y· r:ın r.dliye Ta.ti!:lc ls'ar.b; 

Hava ve dcnb kuvv~l!cri ıı.ra- i.a~ta. Y hu şu ))ey z k,.ığıtta Q<?!>tt>ru l.llkmct Tüm·r Uayri- lacak L~yli ' 
sındaJti bu muras"'1, d.!ııiz~i!e _

1 

J.n uk benim işl diğim (~ey) nin eş)j.i hiı: fc>lcli o]rluğıı YC bu 
ıd - h . medfu dur l •• ı. hfrdi$ecJn fazla. l:cyccll.)1 duv. ma· Tatil dvvreıoiııda 

re o ~·gu !tadar 0 \'RCI .ıı.ra "a ı t · ı ı ı· •" " ı o . . r h ı. 1 ' sı dolrıvı~il<' ölümliı1iin vuku :e mıyccc { ey ı '"" 
Yeni csa•la- c;.,,.,,ektir. cıı.uş; Yanı ey._e yapraa.< - k h 1 

1 

l;ııılr:l~ığım rı te~bi t ederek ccse ıı: ' l>!p ıı.ııır rınpıı 
Çörçili>ı Dı itnnya lılar~ hitPn d' el f qrkck ta.leh~ içiıı. 

-"en ynni '-nyannaıneoı. Ciı·ı· ;l il l""• < B • lcarikuiıid~ c.dwıı ın e ni e rubı.:ıt w· nı!!jiir. ~-... - • '" ve in& t;ı. 'ehe için r 
sularında ve lıaval:ı•ıwJa da he-; wç/ıik di'hi iı:li, 0 1114d<>. ~-- !eri hazırlr<nmıatı 
cereyan edcn h.ırek:it günlerine (Seııpiycr) k"fıbbesfoi yopq.u mi- Te.'je.hhü r büıün Türkiyeci<' ' 
tesadüf etmt>k bakımından, ay-1 mur o</ı<r; rcssanı'ıkl:ı, $ cıı- t.uleba r.~ecektir, 
rıca ehemmiyeti hai>.dir. Eu a-· ckr yctL}en ii.ııtcıt/Q,ı·dancJ,ır. Bir- Babanpö 10:-a.pbul Z:!hrcv· 
kınların mikyas ve ~iddeti art~ çok giizel şiirlrı'İ ·vardır ki, yiil• ha;>talıkhtr '.Ceı;kUatı Müdürii 1 A,ltın f!y 
tır'!mak surctile adanın istililr.ı sek mertebedR. b;, .. ,air o!lfuğu11- Doktor Zllıni G~lip San•Jsun ve- Altın fiyatı .. ·ı ~ı· 
·ııı· 1. h"' d . -~u ı da ~ii.71/wJ 01rokma:, hcıl-0- hey- futile duydu~muz biiyük acıyı lamı"i.ır. Di.in bi.r , 
1 mıa ı iJ,. erpış "'' ~ lceltraş!ık(<ı ş-imdiJjo- kadm· m4ıı- paylaşmak s~iile l:>İ"3'lt ceııa· 26 h~a 80 kuruş ic 
dir. Gi!'İ<I uflJl!;larında /'C~i~ileu li gclmeoniş bir- lıarik<ıcbr. Bü- zede bulunanlar-a, <>el<'ıık, tel· 
i tiharu kauJ>;,ı.-ıılar. IHı ih.ti. I t-Vn saıı'f(.I: er!Ja.bı vo lll · ~~t- g"'"' ve rııcktup göcı.dnı:erek t.,. 
ınal:in k.uvvet de?ece<>ini ~ IP.ri l;..ı lı'/ık.11ıAi ··~tefilfı9.ı\ 118,. ziyetlerlni bildirenlere te~Jı;l<ür 
imle~ ~ lnıJaj)Hi•lıır. Fak , j ~<tir. fit<ıJ.e ( MM.%1. 'fJCJ/fllliln· lerim~ıı ıı,y ı ay,rı ıhlağına te.
yi k.rfı.r ~l:HiDz. 'Sri~ .a ~·h#JI} li C'idde,. /uP · C!ıMfı< essüı:Ieriaıi2 ııııl.ııi bı..luııduğua
il~ Gd.ıi<li. muka,y,eş ctıtı;ı!<, ı....ı ~ l*6 ~ti i~ ik: Qa ı~ gaze~i;ıin ta·. 
talara duı:ımektir. mümta~ bulunduğu~ !JQ,sieıir. v.q)lt...,u;ıı~ cdertı.. 
· - · - -ı ır.--ınıı 6'ıt. !Jiiaiüı h11y:~ı·~ Zo~"-""~ı. "'-A"'l ll T••ı."•t 
bittün .~mi da.irclı~nt bir aıılık (li:Q4eıı = RO<liın) ~ ~it _..,._.. .._ ı ...,...,a b 

odun ıhtıy11rÇlartDlıll .. nıiktarıuı1 etm~tU-. lıl~ Aııc<ılo (1+7.Ş) ·~.:Ü 0!ı_ıa.M!:;~.' 
sonu~tur. _ " t• 89 31"f'?Uiıcı weiai ~. JQiı-lırııııt Zi.ltııt SG8M 

....... 

Evl~•düi 
maki~ 

]j;v,ler\lel~i çonı,p 
ni.rı cl.1mgalann<a. 
itib:ı.rcn ba~Ianı;nı.
l , .. n RO.bit k:ı~ı. le 
Mııı ku tlttısıı<l ' 
~a.!ılıımakta • 
~ tab~ tui\11: 



...___ (Baw tarafı 1 lnel wyfada) 'ı 
~ bütçe fasıllarına geç.idi. 

is, Rtya.seticümhur, Diva · 
Ct: l.{ :t, Ba.şvekMet, Dev 

Şurası. ntbuat istatist1' 
lfa . :roloji, Diyanet İşleri, 
~1fe, Düyunu Umumiye, Güm 

. inhisarlar blitceleri kabul 
~ıldi. Yarın bütc;e müzakerele· 

ne devam oluııacakbr. 

Maliye Veki i
nin nutku 

l't cr:kez. 
Bugün ruerkez Banknsı em • 

rind • m..!vcut altının mecmuu 
kıymeti 119 milyon liradan iba: 
ret olmasını güre te<la\ i.ildekı 
umum evrakı nakdiyenin yüzde 
23.51 üne ve imparatoriuk za
manından devredilip hnsusi bir 
tediye tarzına ba 'andığını de
min arzettigım mıktaMn tem~i
linden s ::ıra l.:ılnn Cürrı huriyct 
aevrind çı ?nl nlan ba
kiyenin de ylizde 32 33 üne tc
kabiıl ctm ı{tedir lıi emisyonu 
i tilzam eden içinde bulundu
gumuz fcvlm ade eeraite naza -
ı an bu nisb tleri hatta normal 
telakki etmek icap eder. 

Masrnf büt".CS.i ve bununla 
aliıkad r- muhtelif mevzular 
hakkındaki maruzatım bundan 
ibaretf r. Şi:"Yldi de ~ :ımıyi, maa.· 
din ve su i. leri gibi mevzular 
hakkında biraz i7ahı.ı.t verece • 
:Hm: 

ayni mahiyette hafif b'~ resim 
konulması muvafık görlılmüs
tür. 

llnzine vaziyeti 
Memleketimizde ancak Cüm· 

lıuriyet devrine nasip olan ,.e 
fevk ade şerait altlncl ~ dahi 

ç ir m· cümtn mnruz kal -
ya!l muntazam tediy..,tınız, 

hazine vtı.,.jyetinın sai:rf mhğını 
gustcren en kuvvetli tlelil lir. ı 

Dahili istikraz tahvillerine 
ve hazine bonolann<ı ohm ra w -

bet eski devırlerde tahmin \ e 
ta"'avvur edilemi}ece-k d e-, 
lcre var ktndır. Sivas - l<~rzu
rum i tıkr zının 5.5 miJ·•on r
rad~n ibaı t son tran ına hal
kımızın iştirak ııisbetinin yük -
s ·~r~i bunun barız bir delilini 
t<"Şkil E>de-r. 

T f 
Bank Ianmız emniyetle ça

l smalrt:a ve her sene olduğu gi-
1 bi k r t<..mın w. tevzi ~ cek 

şeki de bi nçolannı kapamı 
bulunmaktadırlar. Umumi ma
hıy olarak elde edilen mı ne
ticelerde Cümhur: yet iJar ı-
nin ikt.wadi salı a yü · · 1. cli
ı e tiflcrin' • .le aldıgı tl"ibirleruı 
blriıl<'i dcıeced 'Clilessir oldu
ğuna 0 liph ~oı t . 

İçind" bulunduğumuz fevka
lad ·.ı.rtı ra ragmen mevdu
at V'' ;y ti memnuniyete şayan 
deneb le1,; a bir haldedir. Dün
ya • ıya i buhranının mcv:luat 
h rı ti de an za 
ınan k ndıni goat rmektcn hali 
k c,; m ve 1938 de 311 mil
yon lırayı b ıl n mevdu t mik· 
tarının l93c n h vetinde 280 
ırulyona ınd :mı en sene ar
• tıni tim. O tru-:ılıtc yuk elm · 
fe meyy 1 oı n 'Ve mart 1940 
da 298 milyonu buhn bu mik-
tar, siva ·i vukuata tfı.bi olarak 
mayıs ve ha7iran ı.yların.d yeni 
<len tenezzule, ha .... irancıan sonra 
teı ffüe b 1 mı . 9 •o takvim 
yılı nihayetinde .... 00, maı1. 1941 
nih yctind\! 312.5 milyon liraya 
vaı·mı!';tır. 

Harbin Balkanlara siıayeti 
nisan ayı iç nde de ~ t ni bit çe
kılış t mayillunun ba~amasın11 
Pebep olmuştur ve ni .nıhayc
t., e 2. 8.8 milyona. d'; üğü 
h'llde 10 mayıst 302.3 milyona 
çıkmı tır. 

Bütün bu h n---h'tı ri arzet -
mekten mnksn lım bir taraf· 
tan buhrahlı znm nlarda b:ı.n
ka.l1rımızın vukuatı karşılamak 
hususunda gösterdikleri kabi -
lıycti, diğer taraftan halkımı -
zın bankalarn k 1'Ş1 tamamen 
yerinde olan emniyet ve itimadı 
mn dev::ınıı:ıı tcb:ıru,; ettirrL1ek-

1 tir. 
"nhasırnn siyasi ahval te-

ıy 61 yle vuku bulan çel iliş 11a- 1 

:ı. le J·'lr"'' •. rcketl ri bu b'bi zamanlarda ta-
tl. ""rvd •1d • 1!' l ma ı vari -•· ' b i tel kki edilebilecek hndu-

l 1 m,.11.. tı , a· dat l:ı .7 . 1 lir:ı ola· b' . ,_ du hiç n- nman geçmemiştır. 
Wl'"'etı bir pro ıaJr \.CLhmin e · ir. .Ma af 

• 1 k t · h t . .3 Avrun«ıdn çık n ve birknr a·u 
~ i }er i in 1~ 6 vıı1 , " ısınma aı lz:l a: ara.sınua ur- r- -s .r 
u~~ tti·' b h:''-" t taraf wnra ikinci yılını tnmnmltya· 
~--= m bt lif an ın\ ·'n ,,, i - z... ı g • uı:unıe ın-ı=ı ı cak olaıı h rbin seyir ve inki· 
le f k • tal sısattn ve 1= - y" tsek Meclise tnkd'm e- şaf'arını sürat ve ehemmiyeti 
şilildannın 't hl'l ni yapını tırn. d' . ol ı ryih "'aki talımin \"e bu büyük siyasi buhran mÜ· 
Bu a dahil işlerden ı •o yılının 8 aylık talısfat \•acebosinde mevcudiyet ve is . 
do?r d n do~ruya rri'I\ n•; - ı ramla.rına isnat ettirilmiş idi. 

d t t'kl-~lerinin mudafaa ve mu • 
f ıh iyaçlan b ~kn " "'la"l- Bütçe enciirneniı de müzakere - hafa. ası için bütün mi letlcrb 
lnrın t !"'! e adi b'itcf"v~ al n- si sırasın la. Nınan f'.'!1fffii itiba-
mış olması dolnyı ile_ bugüP.e rile 11 aylıl· tahsilf t rakamlaJ ihtiyarına mecbur knldıkları 

f k 1- d t ı f a.karlıkların azameti teem . 
k dar veril ev a a " '"' ı- :rı alınmış bulund •?.'tından en -l 
• tın son vaziy tinı llir k re cilmende vnriclat mt hammcnatt mül ed lır ve bu aradn. harp ve 
c' ha gözden ge(firmcği faydalı bu r?. 1 Mlara e6re tet..'ltik olu _ sa.hnsının hudutlarımıza intikal 
buluyorum. narak nruttiğim ycküna vanı-J ettıği dtlı?tintili.irse aldığımız mü 

Umumi mı~tır. Geçen sc..ıeki nıaruza _ dafaa tedbir ve tertiplerinin is-
1934 ve 1935 sene r- tınıda, Avrupa harbiuin tevlit flzam etiği mtan külf tlerin 

fın m zunıyet vcrmı du u- ettiği buhranın, gümrük vergi- gcnfo1ih'1 ve tamamen yerinde 
nuz 1 1~0 000 lira ı e ·on tas- Ierı niz tizeri deki tes-rini tah· old ful tezahür eder. 
,'lb buyurulan knn a kabul lil elmiş idim. Bu t ... ir l94.0 ma 1940 bütçe tahminleri kara.n
b yurdueunuz 8 mıts• n lıra da- li yılında da cr"~teza~~t bir su~ bk ve çok kararsız bir devrede 
hil olarak bugiıne kad r verilen rette devam etm'stir. yüksek ta&dikinizc iktiran et · 
fevkalMc tnh ısa.tın umun1i Dahili vergilerimizin, beynel- miş ve hükfımetçc tatbik mev -
y frnu u12.216.000 lıraya ba- m lel buhranın tesirlerine mu- kinie konulınu..,cı.tu. Maruza.tım-
liğ olmaktadır. kavemet etmekle beraber 1940 da.n anlaşıldığı tizcre bütçe mu-

Bu miktarın muhtelif hizmet yılı Whminlcrini de aşmış ol- vaffakiyetlc tatbik olunmuş ve 
ler arasında sureti tevzii ŞU· 1 ması, geçen rene ı.abul t; yu . bütün müdafaa ihtiya<:larımız 
dur· ı ı l f ı ı~.3 •-- adi ve fevltalfıde me 1balardan · . .

11
• .. d ru muş o an ev m n.ue zam JUi· 

368.237.000 lıra ffi\ l mu a . nununun gayesini tumamiyle ekle etti w•miz karşılıklara te . 
faaya taalluk eden muhtelif tahakkuk ett rdiğini ve mem.le- min olunarak tediye i.ntizrunı, 
hizmetlere. k tin iktlsndi fnlaiyet \:e hare-ı hazine itibarı tamamen muha-

68.992.000 lira demiryollar kctini d tnzyik etmemiş oldu- faza edilıniştir. Bu seneki büt -
iıts::ı.at mnsr.,flarm · ğunu göstermektedir. B'raz ev- çcınizin gerek tanzimi gerek 

28 6 1.000 lira muhtelif na- vel aı7.ett:iğim 35.5 nıily-0.n lira- bütçe encümeninde tetkiki ayni 
fia V<' imar işlerine Jık farkın karşılığını teşkil et- şart ve hadiselerin içinde ol -

25.150.000 lira maadin ve mek üzere yüks ... k Me<:lise tak- muş ve bu vaziyet ihtiy çlan -
sanayi t · tile münakal"t gibı dim edilmiş olan kanun ryiha- mızı geçen eye n za.ran daha 
iktısadi e ticari ihtiyaçlara. sile derpiş edilen zamlar sureti yüksek rakamlarla lt~lamak 

13.390 000 lira sıhhat ve iç- · ed el · k 1- .. 1~-nı dofurmu ur. te bu t.imai mu v etlerin"l. umumıy c geçen sen cı a - L" HL .. 

5.123.000 lira maarif hizmet- nuna giren mevzulara temas ciddi seb erdir ki vatruıda.şla
etmokle beraber bu sene ziraat rın vrrr.ı mükellefiyetlerini lerine. 

2.730.000 lira zirai mevzulara 
Yekfuı fi12.216.000 
Bu rakamların tetkik ve mu· 

kayesesi bize şu neticP.yi verir 
ki imdiy kadar alınan fevka!i 

ta i tın yüzde 71.9 u mil. 
U mUdaf hiunetleriue. y\izde 
13.45 i demiryoll.an inşaat mas 
raflann.a, yüzde 5.6 sı diğer 
nafia ve imar işlerine, yüzde 

.90 ı ihtiyaçlara baki-
ye yiDdc 4.1 i de sıhhat, ma,a. I 
rif ve ıdraat ınovzularıııa aWiı:. 

v hayvan mahsulii.tile ihracat muw.kkat bir ~'\rTe icin biraz 
mevaddı fiyatıa"ında hasıl o· artırmak mecburiyetinde 'kal -

1 

lan tereffü naznrn alınarak mış bulunuyoruz. 
bundan m" 't olan vatan - Yüksek huzurunuza gelen 
da.şiarın da bu muvakkat feda · 1941 mali yıh büt;çesinin ve ay
lli.lığ · tirak ebneleri müm - ni sureti.e göstcrec ~·niz ya.l ... "l.n 
kün g6rillrnti§ ve son senelerde alaka ve esigcmiycoeğiniz ir -
vaziyetin müsaad · nisbetinde şadlarla ihtiyaca en uygım bir 
tenzile tabi tutulan hayvnnlar şekil alacağından ve bu sayede 
vergisile tuz rcmnine milli mü· azami derecede muvaffakiyctle 
dafaa. vergisi mahiyetinde ola- tatbik olu:-~ndnn ~ QU·ı 
re.k bir iktar zam yapılmı.ş veı ıunduğumu arzederek sözilıne 
ihracat maddeleri üzerine de nihayet verhrorum. 

(Baş tarafı 1 i ı. f 
Sizleri bekleyen şer f b 
tur. Ç'inkü sızlcr Y n e
tinj_j son şanlı seddi 1.z t..I.> le 
bir ki Alla.hın yardmu ıle 
yıkılmıyacaktır. But· ı d ı.>a
dalt.,; biıtün Yunanlılar, n 
rını: itıın:ıtla ve yr ...... 
sizl-'>...rin uzerin · e ç \ iıı ıı i.n . ,, 

JUulU.hı}:! mJ 
Londra, 26 (a.a.) - Rcuteı• 

aj::.nsının sili uyetli kayn..ı.ı. · 
lar an öğrendıgınc gorc •· ıd· 
deki muh rebelerd • kaç 
A!man esir ediLn~Uı-. 

Diınkü pazar gü :i G' 'dtle 
u urniyet itı riyle dalı ü
J. • etle beçm tir. l' akat bu, 
Amanların son sözlcrını ;, · 
miş olduklarını ta.7.amınun et. 
mcz. Ve bu gün mut a.rc 
~çcn haftaki de ccde !ıl el tb 
o n.b lir. 

O-aşmanın !Kandiya ve Reti
mo mıntakalnnnda bır mı r 
nskcri vardır. F k t Maleroede 
olduğu gibi bu mmtnkal d 
taY) aro meydnrun m !ık d~ıl· 
dır. 

B::ızı h!tberlerc gere du au 
taYJ.ırelen t nk :ar getır ıı - 1 

J rd r. Maan ah ta 
lngıliz ı ... ıtalru ı ıle tem 
di0ınc da'r henuz katı ı1t 
ı t yoktur. 

Almanların Kandıy ve 
moya yn.,tıl-ları şıd 
1.ırda b zzat ı ... endı kıtalar ı 
ke bomb rdıınan ctmı ~"u., .... 
zannediliyor. Çünkü ~ 11.: 
1 giliz kuvvetlerine ~ } 
mı~lardır. 

• p:ıra.~ · .. ~ na511 iudik-r'i' ı 
Kahıre, 26 ( .a.) - Reu ı: 

Yunani taneı:ııhi lngıliz ri 
heyeti oofı gen ral li n d \ e 
Y rwıistancbki I:n.6 ız a e. 
mıliteri Albay Blwıt. Giı ı<lin 
istilası ve Yunan krı:ıU \ ı· 
nan b ekillnm ve 1n ılız cl
çılıgi er unının Gınd n .nu · 
f o.rakatlanndaki scrgu:.c.stlcnııı 
anlatmaktadır. Gcneı ıaJ l cy
wood ile şlbay Blun • Y un ... n 
krcilı ve refakatindeki Zı.;vat.a 
rouhafı lık \atlfe:.ı ~ormu)\..r
dir • 

G:mcral Heywood, .P'-".ll' gün·; 
Kahirede yap hı beyan ttn cz
ciunlc dcm~tir kı: 

- 20 Ma~ ıs onbn.hı çok er
ken şiddctıı bomb::ı.rclım nlar ol
mu.s ve sabahın caat ekizınde 
p:ı~ütçüler inmcğe b:ışlamıs
br. Para şütçülerin kütle ha
linde Hanyanın cenubu garbi 
mmtaka ına inmekte oldukları· 
nı gördüm. Cenuba ve cenubu 
garbıye p:ıra.<iütçüler ve aynı za 
manda nuklıye tn.Y) areleri ini· 
yorlardı. Pnrnşütçuler H nyu
nııi şımalme de inmişler ve Ma
lemede yere imneğe tesebbi.ia et 
mişle.,.:iir. Paraşütçulcrin inişi, 
dört sant devnm eylemiştir. Pa· 
raşütçtiler, şehri ve agnçhklırı 
mitralyo7. -ateşine tu~u ~ardır. 
Paraşutç ılerin yet'e ındıgı her 
yerde çarpışamlar ' ukua gel · 
miştir. 

Şehirler" 1 

Londru, 26 (a.a..) - Reute
rin Kahiredclri hususi muhL b ri i 
bildiriyor: 

Alman tayyarelerinin Cumar 
tesi günkü ki~i homb dı · 
manı. Giridin PSas sclıri olan 
Kanrliveyi duman Pten bir ha· 
rabe Vığını halin(! g tirmiş ve 
vaktiyle bir Venedık edebiyat 
merkezi o!an Resmovu da lıa· ı 
rap etmiştir. Bütün ı:ı.rlayı san
dıklHı gibi süratl nlrun ıkla· 
nndan mütehevvir ·r hn1e ge
len Almanların bu kızgı lıkl:ı· 
rını, sistematik bir .:u.ın~te ika
mctgfı.hlaı'l yıkarak s vıl ha!Jc· 
tan çıkarmağa kalktık arı aşi· 
kiı.rdır. Bombardıman, Alı an · 
laun Kaııdiye ve Rcsınodaki 
mevzilerini tutmı\'n klarının 
anlaşvıl.masındn.n b · • az sonra 
başlamış ve buralaı d'l. İngi · z 
kıt.alarmın buulndıı~ı. gc iş 
mikya.c;ta tahripl :s.pmnk için 
Almanlara bahane t<> ·ı et -
miştir. 

Borsa y 
sevevler c iye. 

toplantısı 
Basrn, 26 (n.a.~ - Yardım 

sevenler cemiyetlerinin Bursa 
şubesi dün halkevinde bJ.yun -
larımızın1 parti ve h k •i en 
suplannıin ıiştiral.i açı mış 
ve halkcvi reisinin nutkunu ta
kiben Bayan Mul,blle Kor.:ıltn -
nın baçkanltğında ekı·-·acn 

idare h<!J eti erhal faaliy e 
b~lamıştır. 

Gene bu toJ?lanu vesilesiyle 
hastabakıcıhk kursunu bitirmiş' 
olan bayanlnrın tla dip!nmahrı 
tevzi edilmiStir - . "t- 1. . .. 

e
ç si 

(Baş tarafı 1 inci <1111yfada) 

emn:re ıt.'crmek suretiyle, kon· 
dilik rmden in.de ettiler. 

Fraıısız k an<Lınlığı, Belçi· 
l ahların iade ettikleri 60 mcı 
f ~~:(! (Yser) kanalına yerleş. 
meJt. uz.ere o tarafa vketti. 

General <Bla11clmrd) ın sa
b heyin çektiği telgraf gene

! (GcorgesJ in line o gunUIJ 
n cak cl am üzeri saat 18.15 
te d ~ di ve bu suret-
i gencrn.l Wcygand \e t>cncral 
( G ) Belçika kuneUcri
n~ t lim olmak uz.:.re bulun
d k nm ancak TT mnyıs gü
mi akşam üzeri tu.lh!r lm.ış oJ. 
dt • r. Halbuki o gun gen ral 
Weygand Beb;ika mnumi karar
t;ilıımia Frnnsız or-dusunun mü· 
messili bulunan general (Chıun
pon) a şu emirnameyi ynzllll§
tı: 

"Belçika ordusunun mukave
meti duşmanı (Ypr - Tbielt) 
l ttından geç: rmıyccek, hatta 

• anlan (Lys) üzerine ala· 
b k ·cin Bel çık lılur bl\yük 
b1r ,. \Tet ve siddetle taarruz & 
d~lerdir.,, 

ı b rind 
n k 

1 

(C .. ş tara ı 1 ine sayfada) 

tirm ktedır. 
I .oudra salahıyeltar m ı il 

l- iP. ne göre, hır ço t na ~rlm 
aile! r1 ile bitlikte Irakı l rket· 
m · rdir. Alınunlru-d n J ;,ı. iki 
bır • <lım gorm k tlır Y· 
be t r. R~it Ali taraftar· 

:- l n t ::.ebbüslermin p • c · 
m nde h ttU. bi t r kt tas· 

J gınin her gün yen. 
lı deh ıni görü l r. I nd-
r d bu h&dise' lel c le 
neticeler cıkarılm ! bera
ber R ·t AlJn!ıı Alı n t kini 
ıl ıntllah zasızsa başl dı ı fe
ld.1-..etli hareketin yı ı mık ü
z re bulunduguna hükmetm k 
lazım g~lir . . 

Mall' m oldut:'ll ü re N ıb 
Abdullah. Irak topı akl nnda
dır. Ve zamanı gc dn v ıkit 
blı' hülrümet kurmo.k üzere ted
biri r cl.Iwı,ktadır . .... - ...,.....,,..__... .................... 

Eski av kadar hakkında 
açılan bir dava 

E\rvelce baroya me-nsup ik n 
muhtelif sebeplerle nyrılm o· 
lan 12 kadar "ahsın chın t lc
fon kataloglarında avnkııt o .ı
rak ıslınleri g~tiğiuCJ n l.akla
nnda dava açılını~ ve dordüncii 
asliyede dün müddeiumumi ıl'U• 
avini btElla:rdan bir lmmının 
tecziyesini ve bir kısmının da 
~ractini istem.istir. Duruşma 
müdafaa. icin ba ka. bir giıne 
kal tır. 

,..:•1 .. 
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İh iyar Münzevi 
27 Mayıs 1941 

1 ..so Proeram. 
ua MQzlk 

'MI Haberlım-

MİLLi PİYANGO 
TAKVİM YILI 

Yazan: SUheylı1 UYTUN 

.. _ İataııblııun yübek tepe- - Annem ve babam, dedi Göz 
Jerlnden birinin kenarından ge- leri dold:tL Ve bir lrnhkaha ııa· 
~yordum. Hafif. fakat so;;nk vurdu. "Her ikisini de bilmiyo
.U- rüzgar C>'ıyor, uyuşuk vü- mm. Babam, henüz ben pek 
Clldunma ürpermeler hami Erli- küçükken ~ .Annem ıse 
JOrdu.. ~d~rımı beklemek I bu ayrılı§tan kısa bir zaman 
bere bi.r kayanın kenarına iliş- ııonra ölmüş.,, 

8.00 
8.30 

12.30 
12.33 
12.46 
13.00 

M!izllı: 

Eviıı. oaati 

* PrograRl 
M\Wk 
Haberler 
Mılıilt 

18.Ui Müzik 
.13.30 Müzik 

* ıa.oo Program 
18.03 Mlhik tim. Kulaklıklanmı takt.ı;n . ı Resimleri tanımıştun. Er

Ve kızağımın tekerlek1erlyle oy- nımıştıın. Erkek ben, kadın ise 
saınağa başladım. lr.ek ben, kadın ise karımdı. De-

Mevsim kıştı.. Kar bütün mek ki kendi kızıma bile alçak a ======-===== 1 

Juzı ile yağıyor, tabiata Jatif' t.ecavüz edecek mevkie d\iŞm~ Zayi 
bir ınaru:ara bahşediyordu. Bu tilin. Karakteıııiz bir mahliik ol- Emniyet Umum Miidlirltığün-
beyazlığın altında kalan her mııştum. Oradan, bir tehlikeden den aldığım 778 numaralı eaı&
Yarlık büyük bir t6'Vclrl<ülle su- kaçar gibi kaçtım. Vazifemden bi uzman ikamet tezkeresıni 
nyordu. aynldım. Şimdi buraya çekile- kaybettim. Yenisini alaca.ğun- I 

Parazit nebat gıbi her ağa· rek günalılanmın cıezamnı ödü- dan eskisinin hilkmll yoktur. , 
cın çıplak l'ırtına konan pa- yorum. Fen Fakilltesmde Dr. HerBclı 
mııkçükL-u, oradan aynlmak ııt- Kızıma gelince o da kim.bilir ============ ı 
teı:niyordıı . Dallar ise muvakkat hangi sokaklarda slli-ünUyor . Zayi j 
bir cazibenin teiııri karşısında Belki de meçhul bir ihtiyarın 
ııanııhyor ; titriyorlardı. Man- servetine sahip olmaktan mtite. :Muğb. an sekizinci Dağ Livıv ' 
mra fevkalade ıw. ER lı.öhne vellit sevinç içinde taze günah- • Birinci Alayı Birinci Taburu \ 
ruhları heyecana. en uyu•ıık 1 larını affettirmeğe uğnışı:ror. Oçüııcii Bölilğündcn aldığım 
Yileutı~ harekete getırebilir • t Zavall ıkwm!.» terlıia t.ezlı:eremi zayi ettim. Ye 
dı. füzagımı kaptım. Arkada§ - llıtiyar münzevi susmnşta. nisini ala.cağımdı\11 oek .sinin 
lannıı lıdılemeden t.epeye tıl'· Bakışları gene ufkun nimüte- hükmü yoktur. 

Kaaa mevcudn 
Bankalardaki O'\e~~~-~:··· .. ··· ..................................... H••············ 

T. C. M. Bankası Ankara (IUbesindc 
T. C. M. B~ Ankan tubesinde 
T. C. Ziraat > > > 
T. C. > > İzmir > 
T.Ticaret bankası htaoooı .,.-cı. 
Cart H<ıoaplor: 

T. C. Ziraat Barıkmıı pJbe .,.. 
ajansları 

P. T. T. Birlktirme w ye.rdıın 

sandığı 

Büro!arımı> 

Gi5elerimh 
Ankara bayilerı 

Bloke edUe.n ikramiyeler kartıhgıt: 

3870 numaralı kaı ınun 7 inci 
.maddesi mucibince Merkez B:ın-
kas1na bloke edi}cn iktümtyeler 
lun·&ılığı baklyeııi 

ı - 4 üncü terll;ıler fh Mtı elıeri 

karş~$ bakiyy ... ; 
Fevkal!de çekilişler b<tld77esi 
Muhtelif borçluJar: 

Bnnlıı:a teminatı mvkabfbınde bi6et 

(1503;) 2U-S04.ll9 
(1503A) 707 .050.'l'J 
(~ J5.937.21 

W...tıOll.91 

2753G6.ı9 

1.338.48'1 • .W 

l.SD.781.32 

162.208,91 
16.~71.~ 

23.743.T6 

HISUll'l.18 

l.'66.2ıa.oe 

~.)SB.ıı:ı 

ı-

maıınıaga beal•d•. nalıiliğine uzanmış, düşiinliyOO'- Kumk:apı Nişanca caddesi · 
. :ııeıi kıu-ta ortiilınüş meyilli du. Yavaıı<;a yanından ayrıl- l36 No. da Tavaslı 321 ___ _ ................................. ı 1811.Ha.ıe Traneltvar hcaap.l.arı : ···········-······ 

PA&ll' 

Sennape 
Bankalar: 

············-····-··---····· 

ZırıW ~ Anltara sal>esi 
Ödefteeek lk,..mlyelor -~ 

1 - • üncü tıerl4ıler baltl)'elli 
F-lilde ÇC]ılljaJ- b J \yed. 

M .-htettf ... oa-klıJ-.ı 

B:ıyüerin al3celt1an 

Mutderrlk -
Tranaı"b.,. baap~ 

Nıla:ım ~laJJ 

1940 a6'I lrArt 

36'10 numorall ~ IL iııd 
maddeıri mlldbkıce Jllllll Jlftlı1 ' 

velt~leti - - lı<il!.'eomlıı .. 
vv.ım ve teçlıi2ati lıari>ıye fııshm 

tahc- ka;,ıdoltaaullk - e.ıı&.. 
neye verilen 

------- -

n.~ 
·~·04g.4f 

.ro3.7~ 

hır Mahad~ yapılan yürüyüı; ka-/ dım. Bahc:enlıı çiçekleri arasın- doğumlu Emin oğlu N&zırn ""'•plor ............................. _............................. lOS."IKD 
clar zevkli me.ıgak bulurımaz. da dolaşmağıL lıaşladıın. lluatafa çavuıp Yeldin ÇJ 

?§f2~~~1?lat§i =P=o==L=,=. s=;=·:=ya=Aytmı=== 11l~A-s_k_e_r_fı_l_k_ı_ş_t_e_,-_.-i-, ----;-elt-9-~-0-.. _ ... _. --~~--.-_ ... _ ... _V_. -·I~~M-. --Yl--L-~--KA-n .... ..u.R--V--E---~-... -~_ ... _. R---------~-···---R. ------------~-·--··E_·--~----~---··-·----'JAb&--.'53-·-' 
bakmak tan çok d&ha iyi ve 
zevlı.Ldir. Bacağı kesilen 
Kaıia dolu hendeğe yuvar • ..l f M }-1 .. 

lanarak ve beyaz bır tüm..eğe gar\!! ıen O '!.~U 
çarpar.U. uzun müddet yürü- Bundan on beş gün evvel Ç&· 
düın. Buz tutmuş çalılıkl:.rı mi- 1 taıcada bir marıµ.ndiz maltıuı . 
ııia ıı.Uar gıbı atladım. Nihayet tarının manevrası ıuasmda ha· ı 
küçük düı:Jül< ortasmda yüksel- cah kesılerek Cerrah~ Juos. 
mlıı ufak bir köşkün onüııde 1 taı.anesine kaldırılan gardı:froo 
durdum. Burası daha tok bir Sadık oğlu llustafa dün sabah 
mabedi andırıyordu. ölmüs ve adliye lloktonı Hik .1 

Büyük babİ;esırı.in ön tarafın· met Tümer tu'afından muayene · 
da muazzam bir ökUz heykeli , edilip cesedin defnine rtth8at 
duruyordu. O zaman, Kadıköy verilmiştir. 

İl!kel~ parkına konan o kocaman Tramvaydan düşen öldü 
QllDm buraya getırıldigını zan- j . . _ 
nettim. K&rtııdan gelen bır yol- Şehrem~m duragında tram• 
cnyu kovmak ıMter gillı ön ayak- vaydan dtıŞel'ek Gureba b~-ı 
larını kırmııi ve başını yere eğ- hanesuıe .. kaldınlan. M~rad oglu 
nllşti. Bu heybeUı mahlük neyi Hasan dun sabah olmw.ı ve ad· 
ifade N.iyordu • Acabe bır ,.an- llye doktoru Hikmet Tümer ta· 
atın tı.msalı olarak mı ylikoeli- 1 rafından muayenesi Y"·Pılarak 
yordu•. defnine ruhaat verilmiştir. 

BunJraı daha ç.ok düsünmeğe ADLiYEDE 
vakit lıulroadaıı alı saçli bır a
damın bah<;e<ıe dola.ı,tığını gbr
dilın. Hem karlu u;-.erınde ge
ziyor hem de bana balı.ıyor
du. İşte ıhtıyar mün.ıcvi ile lıu 
ııekilde tanıştım. Ve her hafta 
ziyaretıne gıtıneğe ~ııo.ın. 

Baharın geldiği tıı:;,;, J.ıl
diği bır gündü. İlılıyaı arkad.<ı.-
8'ID1.ı meraklı bir mevzuu mü
nakaşa ediyordııl< . Sözlerimi -
zin hitamında bıı sessiz muhit
te ya.~amo.!'ının ~bebini sordum. 
Kırışık yüzünü cevreleycn saka
lını sıvaclıktan se>nı a anlatma
ğa lıa.~lauı: 

- Günahlarımı affottırınek 
K;in o.i{lum. dedi . Soora baluş- ! 
!arını uz.aklaı-a dikerek ~vam 
etti: 

- Ben d~ herke.s gibı vazıfe
ye b<U;lı«lılr l:rn kma bır zaman 

Bir saç :muhtekiri 
mahkum oldu 

Galvanizli saç ihtikinndan 
dol&yı ikinci asliye cezada ev
velce tevkif edilmiş olan Talı -
taminare caddesi Pııtates so · 
kağı Andon Sarrafoi7Ju ve Yor-j 
danın muhakemelerine dün d~ ı 
devam olundu. Yardanın ölme
si dolayıaıle ba.Iı:kındalri dava 
sukut etmiıı ve ancak Andon bu 
duruşmada mahkfun edilmiştir. 
Suçu sa.bit olan muhtekirin 7 
gün hapsine ve 50 lira para ce
zasına ve 15 gün de dükkanının 
seddi ne kadar verildi. 

iLAN 
Btgo TBreke Hıi1ııtmliğinden: 

ııonra evlenmege karar verdim. Müteveffa Dimetokalı Hamdi 
Ve evlend•m. He.yalı benü~ olr ye ait olup mahkemece idare 
duğu gibı kı,bul etmıştım. Onu edilmekte olan terekede (Hof . 
~ki leden hakikatleri bilmıyor- her Schrantz) markalı faal ve 
dum tile. Vazilt-m ve yuvamdan j 
başka hi~ bır şey beni aliikadar eksiksiz bin beş yüz lira mu -

hammen luymetli bir adet batus 
elmez<li. Bunlaı tcferrüat oğ- ile (l''ordson) markalı vine faal 
lum. O zamı.ııkı kar.ıktcrirn.i u- ve ekaıksiz bir adet u~· yüı: lira 
un Ulaı].;·'.l. :ııılalrııakla sana bir ' 
fikir ve,:m;~ .sayılmam. Ne za- muhammen kıymetli traktör 

makinesi açık arttırmaya ko
mnn kı har,ti ateme karı~'tlm; 
i~te e> aıt<l n itibaren hayati _ nulmuş ve şartnamesi dahi bu
rnın ~cyri değişti. Tam miinasile ı günden itibaren Biga mahkeme 
f b

. d im kalemimk açık bulıındurulmuş
ena ır a aııı o uştum. Hem tur. Biı-ind ihale: 9 Haziran 941 

de rol:, cok fena.. Karım. ço
cuğumla beraber kaı;ıp gitın.iş- Pazartesi günü saat on beşte 
ti. Den L-.C sefahatten sefahate yapılacaktır. Talip zuhur etme -
koşuyor: hayatımı bilmiyerek 1 diği veya muhammen kıymeti-, 
mahve<liyorclum. nin '* 75 ini bulmadığı takdir-

de arttırma bir hafta daha te-

Beyoğ-Yerl4 A&Şubeai~.-~~~~~~~~~~~--~~~~~~~"TT'~~~~--~~~~~~~~~~~-------1 
den: BORÇ "-

1 - 1 Hadran 1Ml günü 1========"""=-----=====,_ _ _..w-;;.,.=IC=r. 
Yedek Sube.y ve Askeri memur / 
ların seııelik yoklamaları be.şlı· 
yacakt>r ve bir ay devam ede
cektir. 

2 - 20 Haziran 941 günün· 
deı:ı 30 uncu gününe kadar her 
hasıgi bir suretle güııünde g.el
mıyerılere tahsis ediimJııtir. 

3 - Yoklamaya gelirken iki 
vesika fotoğrafı ile, niifııs hü
viyet cüY.danlarını, askeri hiz 

Ödene" H<ramiyeler: 

l - 4 aRC\I tertipler 
Fevkal~e çekil~ 

Ödenen koml~-onlar: 

811yllere IS>denerı lılı~ 

1 - 4 ıınc0 leri.iplo!r için 

F~kalılde çekillşler t\i• 
Zlramt Bank~ w P. T~ "J.. ye 
verilen -1'1 koNisyonJart: 

met vesikalarını, umumi ah. vali 

1 

ı - 4 ılndl tertıpı.,-
sıhhiye raporlarını, doktor, ve· FevkalAde çekilişler 

teriner, ec&8Cl ve diflÇiler diplo- ı.ı.,.. ... m c.unumf m .. •f"'•ffart: 
m& ve ihtisas vesikalarını bır-
lilrte getireceklerdir. Maaş, ücret ve yevmiyebır 

t - Yoklamaları eıınasında Sair idare mQQ'&fları 

istenilen malumatı ııifahen ve- ıı.tı, g'9eJort ld•.., --= 
ya mektupla bildirmemiş ve şu- 1---
beye kayıtlannı yaptırmamış 1940 aafl korı .......................... . 

3.Jtl"88e..JJO 
U66.387.75 

30.788.6G 
11.na.oo 

fi? .11114 :ıı 
129.ll85.48 

Ule.26f.ıı5 

'11U'ıa.all 

ALACAK 

_......,, 
1 - • tindi tertiplerd~ ...-, 
Fevkal6de ,.,ıı:rn,ı.-o. ..tılNl 

th2 ... -
3ıll>l7 .89'1.llO 

M.ütefen-ilt l<Arlar ................................ _ .......... - ....... .. 

Givel..- haAIAtı .................... -........ -·-····-- ·· ····--·-·-·--··· 

Bir ,..... ...ıında lale!> ed1lmedô: 
tJndea doi:ııyı ll6?0 'llC .ıacab lra
mınun lO Uacıı maddc<ıı muc:llı6nee 
!nıdll ıduuırı lkramiyolec ................... ·-·-----···----· ....... . 

Lira ıc.r-

olan yede!< su be.y lar ( 50) lira 
para cezasına çarptırıla.caktı.r. Yeı«ın M. .. ....................................................... 8.116?l80U' 

5 - Mayısta yapılıın maaş -------~~----------------:J..--------·--------------~ 

ıwı.ne.88 

H.417.44 

2.8'0.31Ull 

8.65'1.891.99 Yel<Clıı ............................. . 

yoklamaeı ile Haziran yokla· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-===~~===~====~==~=====:;:;;;;;::~ 
mııaının hic; bir alakası yoktur. ~ T •• k b J Ja 

6 - Temmuz 941 tarihind& iyi ve gOzef traş 'Uf ÇOCUğUnU es er. tosun tıt 
yaıı haddine uğrıyacak yedek olmak ı·stersenı"z 
subaylar yok:lamaya gelmeye 

mecburdurlar. PO K E 7 - Bu yoklamada raportın 'R 
hiç bir maksada kafi gelmiyece 
ğinden rapor gönderilmemesi. ER 

8 - Taşrada bulunı!.nlar, bu- Tra11 bıçaklarım 
lunduklan mahallin askerlik şu 'S 
belerine blr dilekçe ile müracaat lluhakbk JroDan""" 
edecekler veyahut taalıhUtlü ve her yerde POKER traş 
mektupla şubedeki defter sıra "-"'•~- lsteyınız.' • 
No. aını bildirecek ve tercibnei jl•m•mu••ıaı•••llll•••ıİ-~,..........iiıii;:.i.iıllilı:~liı'ılİıill••I 
hal ile asker) vesaik suretleri 
gönderilecektir. 

9 - Bundan 00.,ka: 
A)Halen gördüğü iş ve me. 

muriyeti ve ikametgah adresi. 
B) Tahsil derecesi. 
C) Miihendis ve kimyagerle

rin hangi şubede ihtisasları bu 
lunduğu (Suyolu, elektrik, sa· 
nayi, vesaire) vesika suretleri. 

D) Doktorların dahili, harici, 
kulak vesaire ihtisaslarının ve
sika suretleri, 

E) Yabancı dillerden hangi. 
sinin ne dereceye kadar bildiği 
(tercüıne ve tekellüın.) 

F) Aakerliğinde gördliğü 
kurslar. 

G) Malfıl olanlar malfıliyet 
ves'kaları ve yaş haddine uğra
maınışlar kiimilen geleceklerdir. 

H) Yaş baddlne uğrıyan ve , 
yaş haddine uğradıi~ına dair 
nüfus hüviyet cüzdanlarına işa
ret edilmiyen subay ve skeri 
memurlar müracaat ederek nü· 
fusuna i~aret ettireceklerdir. 

-nhisarlar !::!; Müdürlüğünden :I 
1 - Nümunesi mucib\ııce 8 - 9 m./m demirden y&pl}m.ıf 10.000 adet bi

ra kasası kulpu pazarlıklıı aotm ahnacaktir. 
II - Pazarlık 30/5/941 cuma günü saat 14 de Kabataşta Levawn ve 

m.ilbayaat şubesindeki alım komiayonunde yap~ocalrttt. 
W - Nümune sözü geçen şubede l!Örillebillr. 
IV - isteklilerin pazarlık için tayin olunaa gün ve saatte tekli! ede

cekleri fiyat üze!'~nden ~ 7.5 güvenme paralarile birlikte ınezkQ.r koınil-
yona müracaaUarı. (4031) 

1 Devlet Demiryolları İlanları 1 
Polatlıda Devlet Demiryollnn idaresince yaptırılacak olan istasyon 

binası io;;aatı. kapalı zarf usulile ve vAhidi fiyatlarında tadilit yapılarak 
7enidcn eksiltmeye konulmu~ur. 

Bu inşaatın döşeme ve Jentolnrında ku!lanıhnak üzere ldarece raylar 
verilecek veyahut d ğer bir inşaat Şekli tatbik edilecektir. 

l - Bu ~ muhammen bedeli 45.000 lı.ra<lır. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname ve sair evrakı Devlet Demiryollan 

Ankara ve S rkeci ver.nelerinden 225 kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 12/6/1941 tarihiode Perşembe günü saat JO da Anka

rada Devlet Derniryollan yol idareoinde merkez ı inci lı:omlsyonun"" ya

G~PJI 
JUJIRHJ 

~ 

Pirinç, Mereimek, Yulaf, Konflor, İrmik, Patıı.tııs, Arpa PiriJı9 
nlşast.a&ı, Buğday ııişaı/taeı ve sair hubuı.t unları .• 

Ana sütü kadar huvvetlidir. 
Tarihi t.esiıı1: ı9ıS 

&>yleec ~eneler geı;ti. Ben bir edilmek suretiyle 16 Hazi
lroşmaktan bıkmadım. Onlarda· ran l94l Pazartesi giinli yine 
kovalamaktan yorulmadılar · saat on beşte icra edileceğinden 
Her gilrı ve her gecem ayrı bir taliplerin % 7.5 nisbetinde te
zevk ve eğlence ile geçi- minat paralarile birlikte mez
yordu. 1-;te hayat. diyordum. kfır gün ve saatte Biga Tereke 

Mevsimin fevkalfule günlerin- Hakimliğine müracaatları ilan 
den birinde bir genç kızla ta- olunur. 

10 - Yedek subay yoklama 
günleri aşağıda yazıldığı vec; . 
hile sınıf ve rütbe sırası takip 

pılacakbr. 

4 - Eksiltmeye gir<!i>ilmek için isteklilerin teklif mektuplıırlle bir- ===========================;::::::; 
~m. Tiyatroda çalışan bir ============= 1 

artistmiş. Hayli güzel ve cazi-
beli idi. San saçları ensesinde 
bukleler halinde toplanıyordu • 
Ucivert gözleri masum bir pı
nlti ile parlıyordu. Jest ve ko
nuşması vazifesindeki acemiliği 
gösteriyordu. Savurduğumuz il
tifatlara tebessiimle mukabele 
ediyordu. Nihayet locamıza gel
di. Ve yanımda duran bo şsaıı
dalyeye ilişti. 

Doynunda ince bir kordona 
merbut madalyon duruyordu. 
Biraz büyü koluşu nazarı dikk&
timi çekti. · Resimdeki şa
hısL~n farkedebiliyordum. Eir 
kadın ve erkekten müteşekkildi. 
Eğildim. Ben bakarken o ili.ve 
etti: 1 

Zayi 
1932 senesinde Kasımpa.şa 

dıı.n aldığını askerlik tezkerem 
ile nüfus kağıdımı zayi Pttim. 
Yenisini alaca~mdan eskisinin 
hük"lii vokt!!r. 

1323 doiumlu Ali oi;;!u Necdet 

edecektir. 
1) 2 Haziran 941 günü Qe. 

ner, Kimyager subaylar. 
!ar. 

2) 3-4 Haziran 941 günü Ta
bip, Diş Tabibi, Eczacı, Yeteri· 
ner, Kimyager sublylar. 

3 - 5 - 6 Haziran 941 g\iııü 
Levazım, İııtibkim, Muhabere, 
Süvari her rütbeden. 

4) 7 Haziran 941 Topçu, Ölç 
me, Işıldak büyük küçük rütbe
li subaylar. 

5) 9 Haziran 941 günü Jan-
darma, Harp sanayi küçük bü
yük rütbeli subaylar. 

6) 10 HRziran 941 günü Nak
liye, otom,,bil küçük büylik rüt 
beli subavlar. 

7) 11 Haziran 941 ~inil 'O& 

likte aşaiıda yuılı teminat ve vesaiki •Yni gün 1&at 15 e kadar lwmisyon 
rtiai.line vermeleri IAwndır. , 

A) 2490 numaralı ıcanun ahkAıruna uygun 337~ liı-alık muvakkat ıe.. 
minat, 

B) Bu kanunun tayin ettıli vesikalar, 
E) Bu işe mahsus olmak llzere MOnakaıAt VekAletinden aıauruıı eb

ıtyet vesi ·sı, 

Ehliyet vesikası için ihale tarihinden en az lelclz elln evvel bir istida 
ile Münakalat VeltA!etine milracaatolunması. (2842) (4062) 

ıı.iz, Demiryol, Ha va, Harita her 
rütbeden sublylar. 

8) 13 Haziran 941 gilnU He
sap memuru ve Muamele me
murları. 

yade Yarbay, Binbaşı, Yüzba. -ı 
şılar. 

ll) - 18 - 19 - 20 Haziran 
941 günü Piyade Üsteğmenler, : 
Asteğmenler. 

Fiat Murakabe Komisyonundan: 
66 numaralı ilAn: 
Bağcıların kendi ihtlyaçlan için' bulundurdukları normal miktar goızi,.;ı 

müstesna olmak üzere ellerinde göztaşı bulunanlar miktarlariie bulundurdıı)
ları mabal ve kendi adreslerini bir beyanname ile en geç 30/5/941 c~ 
günil saat 16 ya kadar fiyat mürakabe bürosuna bildirmeleri Mil!! ]{o"'° 
ma knununun verdlli salAhiyete milstenlden ilAn olunur. (4094) 

USTABAŞI ARANIYOR _ _.. 
Oflelmlze ait lakencterun teneke Fabrikaaında çah9mak üzere bir' 

usta bafıya ihtiyaç vardır. Ocretl yUz tiradır. Taliplerin veaikatarlle 
acele Galatada Kozluca Unında Petrol Ofial Umum MUdürlUö~"e 
müracaatları. 

9) 14 Haziran 9U günil As
keri Hakim ve müşavir, :Mızıka, 
İmamlar, Esnafatı askeriye. 

10) 16 Haziran 941 günU Pi-

12) 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ~--------------------"" Haziran 941 günU herhangi bir 
sebepten dolayı yoklamaya gel-
miyen subaylar. (7178) 

Sahibi: A. Cemafettln Saraçotlu Neşriyat Müdürü: Macıt Çetin 

BaaıldıDı yer: (H. Bekir GOreaylM' • A.. Ce.malettln Saraço§lu matb••-> 


