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"fr..,.en ve Webel•N 

~eJOihı :ınıntakasındaki _ .. 
&il"~ ve talebelerine bir kOliJ,. 

'-lık olmak üzere istıklnt ceddeeiad• 
P'• to • Sıtor mogazasmcla bir S.U§ 

Her yerde 5 Kanış 

ÜÇÜZLÜ 
PAKT 

KARŞISINDA 

MOSKOVA 
T ass ajansının neşret

tiği resmi tebliğ 
• 

Von Ribbentrop 
Moskovaya 
gitmiş 
-0-

MoskO\<I, 30 (n,n) - Ta. ajansı 

bildiriyor· 
J>ra> d:ı gaz.ı>tcsi, <tBcı lınde ımza e

dilen i.ıç tnl'aflı p.ıkt b.ıslı~ı altında 

yazdığı bir b.ı ın"kalede dlyoı- J.i: 
27 <>yluldc Beı lindc ı\lın. ny.1, tıııı

"J' \"e Japonya arasmdn bir ::ı ,eti 
Jt~ıtak pal.tı ımzalaıınıı tır. Pakl.ın 

metni ncşredılıni olclugu için bıı 

rı1ctinden uzun uzadıya bahsetmek 
fayd, sızılıı·. Pal,t So\'yf'tlcr birligı 

:irin tam.n en bekleıın ek bk şt'y ol-
ıı alcı fesh- (Sonu 3 lincü sayfada) 

. ~ olm:·'c 1 ı:yor ve mes-- Avrupada har~ 
nına bırakıyor-

andır ki - -

~~· lpna nih.ı-1 A lmanyaya 

GO NLf.lK S i.V AS i HALK AAZETESl Her yerae '5 kuruş 
~ Cl"i :ıçılıDlj tıı·. 

Aliıkadarlıırn bildirnir. 9289~ 

_,_ o 

Maarif Vekilinin 
dün akşam radyoda 
yaptığı konuşma 

ıb-.- Vekil talebe velilerine hitab ede

ır B~şvekil -., 
Hataya ha· 
reket etti 
Anka•·a 30 '!i.A. • - Baş

vekil Doktr,r Rd!k ~aydam 

yanlanooa 'l'icııret \·ekili 
Nazmi T(•p< uoglu olduğu hnl
(f{: bu akfiau1 saat 21.30 da 
Hntayn g:tnıeJı: iizeı e şehri
miu'k n ayı ılım laı dır. rek onlara vazifelerini anlafh 

A.'1kaı·a, 30 (a.a.) - Maarif B~' ·hil Doktor Refik 
Vekilı Hasan Ah Ylıeel bu ak- Sa)dam ıst.asyonda, Rei. i-
~m Ankara radyosunda talPbc cümhur namına umumi klitib 
velilerine hıtaben hiila at<'n Kem, ı Gec!t'le<: ıle b~y~n-cı 
verdiğimiz aŞ..'l~ld~ki konu n ayı Celal Üne:· ve hususi kal~m 
yapmışt.Jr: mtidüı ü • 'üreyya Andriman, 

"- Yurddaslar.m, B. M. Mc li. i Rei.,i Abdül-
1940 • 4-1 ders )•ılına gııt•ı k"n halik Rcnda, \ etulh:ı· ve P u·-
öğretmenJeriınize ve talebemı- ti Gen~l Sekretcı i ,.c p, ı ti 
zc yenı yılda ken<lilerinden bt k- umumi idar~ he:-, eti azalaı ı, 
lediğim huamBları bildirdik • ' mebuslar, vekaletler ileı i ge-
te~ sonnt sizinle mektepleri· Jenleri, Ankaııı vuli ve bele-
mizde okuyan evlitlanmızm dıyc re: i, emni~t müdür\i 
ana ve babaları ile konuşmayı, ve merkez kumandanı tara-
yerinde, faydalı. hatta zaruıi fından uğurJa.nnm•tır. 
gbrdum. L-

Her !'leyden önce size şu ha-
kikati söyliyeyim ki, okul deni- Dahı· 11• ye ve 
Jen :müessese, üstüne aldığı va-

==:==[=S=oıMA=ı=u=nc=ü=u==h=ıf e=d:;;;t l=====Jf=~=s=:ın.~A~li~l:~i~tCf'~J == 1 Nafıa vekili eri 

İstanbulun tekmil tedrisat 1 istan~u_Ida 
yeni 'akınlar blosko' &), lliyareti esua!Mtda .von RibMnf.rop'nıı ı:;e-t.)f'n sene 

hazırhgı tamamlandı 
Faik Öztrak dün 

tramvay idaresinde 
meşgul oldu 

-----o- - sekilu..l!ı bir reemi ... 

DUn 43 Alman 
t ay y ares i 
düsürüldU 

-==========================~==== 

• > Bulgu
Onun 

G frikada harb 'l 
- _J • 

·-O-- D: •. I.1,.-IJ---- 0 -
L n , .>O l ••. ) 
İngiliz hava n ıı ~ı ı tih - • • 

b rat bu. O:. 1 dun JlCı:tredılen mısı torpi\lendi 
re ,mi tt:lıl'0 hakkhd tafsilat o- -
\e eıek Hanauda biı m"himmat ltalyan nakliye kOI• 
fabrikasına yapılan hücuma • •• 
d~ir b.iı. Jngıhz pilotun.un sö~ ıe-, ıarına yenı hucum-
dıklenaı nakletm0ktedır. lar yapıldı 

Geldı ımiz z.ıman f;ıbrikad.ı 1 

) .mgın ba. lamı.cıtı. Biri alevler 1 
içmde yanm,ıktn olan ik: uzun- ı 
1 masına bina tefı ik etti~. 

ikincisi henÜ7. adam akıl1ı ntes 1 
almamı~tı. Tayyarcmk bir pike 
yaptuı1 " bombal~rımı attım. 
lrtifa alnı·ıg.ı baslaclıktan son
ra yangmdan bıı kar. duman 1 

tay~ar-.min iistline kndar c:ık
makta idi. Ru bin ın il tamamile 
y:ınmal.tn ol iu~unu ôı dük. 
Tekrar ı. d fc doı dit \ f• l,ın- I 
ci defa b mb lat allıı·. 

o 

Lotıdra, 30 (a.n.) - 1ngiliz 
hava ktıvYeU ri Afrikada kıtaat 
ye nakll~·e k llaımı ·bombaıdı • 
man etnıeğe de• am eyliyor. İn· 1 

giliz tayyareleri Bardiaya 24 
kilometre me"vaf de İtalyan 
mevzilerini ve Maddelina lima
nını muvaffakıyetle bombardı-.. 
nıan etnmle dır. Sidi - Barrani
ııin ı;enubunda bir nakhye ko-

1 

hına tecavüz edilm· tir. 

DöndüJiim .: z .•n bıııalar 
murt.han bütün şid<lctiylu y ı ıyorlardı. 

İngiliz tayya~eleri Habeşis -
taııda iki tayyare meydanını 
}:>ombardıman etmislerdir. De 

ı. Çünkü (Sontt 3 uncü sayfada) (Baş tarafı 1 inci sayfada) 

< r. . Bul ar --------- ---------
k lt.' bu mi- r "' 
,:bebe~::. Möhim bir tefrika 

Si 

Boşa gitmi 
gayretler 
Berlindeki son 
lngiliz elçisinin 

hattraları 

YAZAN: 
Büyük elçi Sir Nevile 

Henderson 
---o-~-

TÜRKÇEYE ÇEVİREN: 
Hüseyin Ca ıid 

VALÇI 

·-----

- Harb---... 
Vazivetl 

Hindiçini meselesi 

-, YAZAN: 
Hikmet Ugaz 

Fransa mağli'ıbiyetinin ci
han siynsi nizamında tevlid 
ettigi huzursuzluklardan bi
rı de Hir.di Çini meselej;idir. 
Hindi Çini coğrafi vaziyeti 
itıbariyle, iic: yaşına basan 
Japon Çin ıhti afına muessit' 
ol"cak mevkidedir. Fakat 
dört ay C\'Vel Fı anı:;a henüz 
zinde iken Japonk.ı ın hu 
memlekete kar~ı cibtcrdiği 
al;ikasızlık dli. üıı .. hirsc bu 
mesele de Çin ihtilafından 
başka Japon imııaratorluk 
siyasetinın deı in i l :ru gör• 
mf'k tc kabilaır. 

1865 de ipLıdai biı· haynl 
yaşayan Japonya yetmis beş 
sene zat fında. Okyanusta 
devamlı genişleml' iktıdarı 
go tererE'k büyük bir impa
ratorluk halınc geldı. 

Gecen asrın sonunda l{O
rea.yı ve: Ii orm( za ad mı Çin
den, 1905 d<' S h lin adası -

ı u ve Poı1.arthuı u 
n, 1 cns de Mar al 

ulin t kını dalaı ıy}(' 

\ ·ı Almanlardan, 932 
d , n<'uryayı g ne Çinden 
ı 1 ı". , ı ··uz ınmtakı~ını gc-

i. 1 de ba lıyan 
. J, n n ıhtılafında Cini 

• 

Eylül imtihanına kalan 1090 lise ıcn sınıf 
talebesinden 629 u muvaffak oldu 

1 SABAHTAN SABAHA! 

Suriyerı'e 

}ta/ya ızn 
·kleri • s e rablusunun 

--0--

kik 
h-

Liselerd~ Latince 
tedrisat 
---O -

Çinrlerin bir 
mu ff kiyeti 



YF..Nl SABAH 

Bugüıi~n maarif meseleleri ve !( şehir 
ıraktan mühim 
mikdarda kalar 

geliyor 
iMLA - GRAMER - ISTILAHLAR 

TERiMLER - TORK KAfV\USU 
ve 

t.l& wlılli 
Yazı iaılnllbl olduğu zaman 

duyduğumuz .evinçlerin eu bü
yüğü Türtt imlisuun artık bir 
örnek yazılacağı ümidinden 
doğmuştu. Çünkü eski yazmm 
en fena taraf1 herkesin bu yazı
yı keyfine göre yazmakta ol
ması idi. 

-2-

Yazan: 

Muallim 

AHMET HALİT YA$AR86W 

'Bir tinle ricud Wiyiildiğii 

hu türiia rıı ıl\t' ru-tam. 80-

ğaldup - .. ,.. ...... <•
yolo jidetl). 

Başka biri: ı ........ _,,_ ........ 
dmey .... , *i bir~ · : 
dÜKÜlnii .... ~ efiüir. (Ge-

---O--

ı.ıc .. tta bulunmakta ()lan mühim 
ınikdard.a kalayın meınleketimize 
'tthali için bir müd~nberi cereyan 

Latin harflerine henüz 
mamiyle alışamadığımız 

~kte olan mıdui!M-rel~r miisbet 
bir şekilde neticelenmiştir. Bagciad 
ticaret ataşemizden ıelen bir melt
tupda bu kalaylar.ın BagcbcWa tedi
yesi olmak şartıle serbest dövizle it
hal edilme1erlnın mümkün olduCu 
anlısdnuırtır. Madeni eşya birlicme 
bu <hulUSda ıcab eden akreditif k
ınin edilmiştir. Kalayların kısa ~k 

zaman memleketimİ7..e ~i tah-8111driı6'1i >. 
ta· • min edılmektedir. Bu SW'rile piyan-
ılk ile biten kelimeler mef'ul haline Bir başkası: da bir müddettenbe"i hissedilmekte 

gın. "nce B o'·-,· T t"le biteni- D olau darlık tamamen gec;miı olacıık-
-- .... Elf'kfriili p.ilı;üçiila iMlikle· 

olur. Fakat, meseli (At) keli· r i : tır. •ıı•--
mesi ata, atı şeklinde aslını alq-

Eı-ı.t...:ıı.11-:.: L.L. ~ T-rk Alm- a muhafaza eder, gibi iki satırlık rr:a na~ ....- U • 
bir istisna kaidesile mesele hal· )"tİZPyhlılp W ~ ller --ta- mUIDlD tatbikab 

b daki gw,Jit: ..s.itAir. ( Pilik-le:iilir. Zaten gramerler de u 22 milyon liralık Türk - Al-
kaideler için değil midir? . 1 t.en). lll&D ticarehanlaşmamnı• tatlli-

Daima unutmayalım ki biz Bu okuduğunuz satırlar ((O- katı için :bir talim•t•ame hazır-

Memleket 

Ortaokullarda 
münhal sınıflara 

yani tayinler 
Çapa kız orta okulu ~ıK rııgılt. 1:! 

.. 11retmenli.gine Adile, Beykoz orta o... . . 
okulu tarih cocnfya oeretmeııtııme 
Samime Koç. tl'skud:ır " uncu uı lıt 
ukulu mat~matik ügrctmenl gıne Eti· . 
ref Yazgan. K:ıdıköy uçuru."tı Ol ta 
okulu matematik ögreımeıtligıne Ih
san Koza. ayni oıta okut t l&tli7.r.! 

ögretmerıligiııe Halide, Kadlkoy i-
1 

lmıt:i orta okul tabiiye oeretrtıenlıgı
ne Malunud Afif, Gazi Oı;manpa>a 
tabliye ögretmenlijine Setn.ilia Bar
tur Y enikapı orta okulu 4';ınşı ca 

, Şe . 
öcretmenligine Gö6'buda1., hı~ını 
orta okulu ll'latematik ögı·e:mc:ılij,ı ıe 
Tevfık Bilgi:, Ciba1i kız otta okulu 
co;rafya ögretmenligine, Suleyman 
Necati, Cibali kız orta okuluna b
rih, yurd bilgisi ögret.ınenligine Be
rittfe, Bakırköy biriııci ort.. okul Mi
Zik yardımcı öiretmenlicme Celılc E
nis. ~vııiyal lisesi coirafya yar
ciımcı öğretmenlijine Sabahat Kuray, 

Habefferi J.J 
Türk - Rumen 

anraşması meri
yete girdi 

• 
Tlirk • R um.en ticaret anlat· 

ması bugünden itibaren tatbik 
edilecekt ir. Şehrimizde buh!.nan 
Dı~ tica ret reisi Sen-et Berkin 
anlqmanıa metai hakkında tüc 
carlanmır.a limn ~en izahatı 
verdiği için her iki tarafın ınu

v.afakatiyle anlaşmanın tasdi • 
ki beklenmedetl yeni hükümlere 
göre mübadelata bulan&eak - · 
tir. 

Rum<ı.nyaya ihracat yapu. 
'1Cytinyağcılar, tiftik ve yapağı 

tacirleri hazırlık lara bqlamw
tır. Piyaıııda bu maddeler üze. 
rine taleb fazla olduğu için fi. 
yatlıır bir parça yübelmiştir. 

Piyıuıa gayet hararetli bir va
ziyettedir. 

Kasımpaşa ikinci orta okul tarih CO!l- Türk . Rumen anbşması mü
ratya öğretmenliğine Fahrünnisa Ay- zakereleri.ai idare eden Türk 
can Kasınıpaşa ikinci onata tabiiye mıırahhaı; heyeti reisi Servet 
öeretmenligine Meliha Yakıu, Ka - Berkin dün akşam ~kan.ya 
51J1l1>8 a birinei orta tarih, coerafya . • . 
öğretmenliibıe üni•·eııııte rıezynl - gıtmıştır. 

1 

Yazan :. 

Prof. Sil lllH i*-

İki büyük .. 
ilimin ölümu 
Yenı Sabahın (ÖİIR ~). 

açarken i~. maalesef, ıki bü7il" 
ınin ölum halleTite bllŞh)"Gl"llP• 

zik-te bab ~ ~ 8lan "'1 
ilimden Sir .J • .J. Tht>mson e7 
ilk haCta!nnda \e SU- Oltveı· J. 
ge ıle ,W- eytiılün 90B ha 
tngütere4e 0•1 ıh·"*ı. Pek 
olan bu iki ilimUı iaim.leriı\İ 
ifıtmi;Jizdir. Her iki~i bir kaç 
göru nek şerefttte nail otdtJiUlfl 
iki buyuk almrin. c:-t'ldler 
hayat \e eserleriai i-ki \M; ya'lliP 
kıştır~agım. 

• •• 
&IR J. J. THOM SON 

güttlerde imli kaideleri için ne 
büyük taassuplar gösterdik. 
Nihayet Türk fonetiğini esas 
tutarak bellibaşlı biı imli ~kli 1 

kaltul ettik. Mektep kitapları 

buaa gi:>re yazıldı. Gazeteler bu
na uydular. Fakat bir gün nasıl, 
oldu bilmem bu kaideler d"ğiş
ti. Mesela (kitap) kelimesinin 
Türk fonetiğine uygun olan bu 
şekli (kitab) ~kline kQlluldu. 
(Kebap) kelimesuun sonwıu 

(p) ile yazacağız kitap kclime
sini (b) ile ... Nıcin? Çünkii ki
tap kelimesi Arapcadır. Arapça
da ( p) yokun. Şimdi başka ısi- f 
miz yokmuş gibi c;ocuklanrnı22 
bir de kelimelerin asılları Türk· 
çemidir, Arapçamı, lranca mı, 
bunu mu öğreteceğiz? 

ya.qlılar, lisan hususunda yıl- 1 cukl:mrnızın bugün o'kuduklan Jamak iisere bir müddettellberi 
lann verdiği itiyat dolayısile ders kitaplanndan alınmıştır. cereyan etmekte olan çalışma -
hila eski kafalı insanlar gibi Allah onlann da. hocalannm 1ar bitmiştir. Huuianan Wi· 
hothinlik yapayoruz. Dünyayı da yardımclsl olsun. aatname bqvekiletin tedkiki-
yalnız kendi zaviyemizden 1 Bu terimlerin kabulünden ne ar7.edilnliştir. Diğer taraftan 1 

gönnek istiyoruz. Çocuklanmı- sonra, hocalaı- da birer talebe- bazı Alman firmaları serbest 
:u ve yannı düşünmüyoruz. gibi yeni baştan çabşmağa mec- dövizle memleketimizden mü

rından Habibe Akel. Kasınıpaııa bi- - - --------- ı 
rinci prta okul tarih_ ~~enlitıne t MAAR/FDE 1 
Sıdıka, Kasım paşa bırıncı orta okul L __ ..;.... _ __________ _ 

Deniliyor ki kitap kehmesini 
haı:.-ekelıediğimiz zaB1an, mese
la, kitapı değil, kitabı diyorıız. 

Bu .sebeble sonunu (b) ile ya
zalım. O halde süt kelimesi ha
rekelenince südü oluyor diye 
bunu c!a süd mü yazahna? 
~n gün bir gazetede saa

det kelimesinin de s .. aded şek· 
}inde yazıldığım gördünı. 

Allah razı olsun, Maarif Ve
killiği mektep kitaplarwda bu 
günahı işıemedi. Sonra kelime-- --- ........ ..., _.... .............. .,. 
Terim meselesi de bir kenara a-
lınırsa maarifin bastığı mektep 
kitaplanm doğru imli bakımm
daa öpüp beıpmıza koymalıyız • 

Ttirk çocuğunun hakkı olan 
Türk imlasını herkesin keyfiıae 
bırakamayız: Biz bugün filin 
kelimenin Arapc;a veya 1rae 
aslını biliyorsak çocuklarımızın 

da bilmesi için .me sebep, ne de 1 
lüzum var. Manasız bir hotbin
lık yüzünden çocuklarımızın zi
hinlerini karıştırmağa hakkımız 
yoktur. Ben Has isimlerin bile 
herkesin arzusuna btraktlma
sına taraftar değilim. 

Bu meseleyi halledecek iki 
çare: Bııi Gramer, öteki de Ka-
mus. 

Bir kaç senedir mekteplerden 
p-amer kaldırıldı. Gerçi bu 
dersin kitabına imlimızın yeni 
bünyesme uyduramadığınuz 

için liyıkı derecede istifade e
demiyorduk. Nihayet, dünya 
üzennde velev birkaç sene için 
olsun, gramersiz bir millet ol
mak rekorunu kırdık. 

i 

Hiç şübheaiz, bu dersin '\•ak· 
tile hocalığını da yapmış olan 
yeni ve kıymetli Maarif Velali
miz, 1941 yılında mek~ prog
ramlarına gramer kitabının gi
receğini pek yakında bize müj
deliyecektir. 

Gram.o meydana ~ıkınca, 
bütün dünya gr&merleriadelti 
kaide istisnalan gibi, bizde de P 

,. 

eni Sabah 
ABONJ: amrıA 

•NILIK-
1 AYLllC 
1 AYLllC 
t AYLIK 

:r.tdıte ....., 
14• K .... lrOO K,... 
ne • MM a ........ 
1IO • llO • 

1 lfktefrın 1940 &ALI 
28 Şaban 1359 
18 EylOI 1356 

buı· oldular. işte aksaklıklarm hinı mıktardca fındık ahnağa 19Wall ft 'l'erin1 MftHelıelıeri 
bir ucu buraya dayanıyor. başlamışlardır. Almanyaclan 

Bir 1aac: Türkçe l&gat ve ka- Sakın bu satırlardan bizim yeni anlaşma lıükiimlerisae gire 
mus ihtiyaCIDl söylemeden ôrıce eski dile taraftar olduğumuz henüz ehemmiyetli surette mal 
ısblah ve terim meselelerine te- anlaşılmasm. Ben, bir kere ka- gelmemektedir. 
ma.s edelim: yıtsız ve şartıı.uz, yabancı terkip- ~ 

Yurdumuz, sadece siyasi bir terin aleyhiaıileyim ve yıllardan-~ 
inktlip geçirmedi. tınu, ictimai, beri bunlan kullanmam. Di~ SABAHTAN SABAHA 
dini daha bil'9Qk iakıliplaı- geçir mizde k&l"flllil olaa yahuca ke
di. Büyük demmler, elbet biS. limeleri de derhal bp dllan 
takım sarsıntılara sebeb olacak etmelidir. Meseli: 
br. Elverir ki kıia bir zaman1a Mesabai sathi,e cüyecıeğimize 
btmlar düzeltilebilsin. satıh ölçiaü eleriz. Nmf yerine 

Nitekim Atatürk büyük dil yanm deriz. Gi~k dururken 
ve tarih devrimini <;ok haklı ve azimete, dönmek d,urur~ . .av· 

yerinde bir liimm ~ ya[ltı. ı 'det~ ne_ I~ nr · ~ 
Bu mukaddes f"ıkri ortaya attı. kehmesı yerme derunuaa tleme 
Fakat biz onu hakki~le işleye- gülünç olmaz mı? 
- -- 6-.aı&R:auu ~ "Jneıen ya11ayan ve Jtöt!nııpimn 
ondan bekledik. Şu halde dil ' dilde kal'Şlbğı olmak şartile at
ve tarih işlerinde hita varsll, mak taraftanyız. Fakat yeni 
bunu ilim ada•lanmıada ara- bir kelime iıcadma lüzum gör -
mak daha doğrudur. Onlaruı, müyorus. 
bu meselede kusurlan çoktUt'. Şimdi, bu kadar patırb ve gii
Lisanın içtimai lıııir müessese ol· rültüden aoara ne yapalliliriz; 
duğwıu uaathtlar. Acele ve bunun tatbik yolu nedir sualine 
yanlaş adımlar atıldı. ıeliRoe; 

Bir aral&k dilimiz eski Çaga. 
latuya döadi: Y ugaaılar. baş.
kanJar, çevİ!plller moda oldu
ğu bu sırada Orta Asyalı kar-
deşlerimiz bile bu dili anlamı
yorlardı. 

Surigede 
• 
ltalganın 

istedikleri 
( Bllf taraft 1 '-i ..,.tatlı) 

Fraasız kuvvet.Jeriai tehlikeli 
görmekte Ye ter~iai ist.eniek-

Abnan haberlere bakılırsa 
Suriyede Fraruıanın en güzide 
müstemleke askerleriyle birlik
te 290 bin ;kişilik bir kuvveti, 
dört, beş yüz tayyaresi, tank • 
Jan vardır. Yani general Vey
gandın geçen sene: 

- Ben, ber~e bir ~~ o-
1W'Sa ôfar.t ft~ya ~. bi,l- ı 
)'iik bir kuvvetin başıiıdayun.. 
diye ôvtin.düğü kuvvet hemen 
hemen olduğu gibi duruyor. 

İtalyanlar evveli ordunun ter 
.hisini iatemişler. sonra ~b
lusşaJfıın deniz üssü olarak 
.kenclileri tarafından kultanıl • 

tabliye oeretmenligine Sema.hat Berk 11\.!:t.. • b 
men, Kasımpaşa birinci orta ingılız- '-'iretmenlikte.n q • 
ce öÇetmenliğine Şehhal. Kandtlli - v • v fi 
kız lisesi fizik ögretmenli&ine Sabi- ogretmenlige ter 
ha Taşbağ, Gelenbeıl i orta ok.ulu ın- deni 
giluce ögretmenligine Erili Şehir - e er 
bay. Davud~ oda okulu tarıh, 

cocrarya ogretmenlijıne Süheyıl, 

Heybeli orta okulu türkc;e ögretmen
lijine Cilındiye, tayın olunmu la.r-

ihracat birliklerine 
dahil tüccaf'lann 
ihracat haklan 

Bazı gümriik idarelerince bir 
birlikten ahnan lisansla faaliy~
ti ayni olan diğer bir birlik mın
takası dahilinden ihracat yupıl· 
muma müsaade edilememekte 

Fatih i2 nci oktıl öğret.meni 
Naci Gör, Kastmpaşa 7 nci o· 
kul, Hasene Ilgaz Fatih 51 in· 
ei okul başöğretmenliğine, Hilt
met Aktürk Eyüp . Rami 57 nci 
okul baş öğretmenliğinttı Musta
fa Roııa Eminönü 66 mcı okul 
baş öğretmenliğine. Nezihe Toy
ga, Eyüp - ~i 35 inci okul 
başöğretmenliğine, Hafet Ön· 

gün Beşiktaş 2-4: üııeü okul baş 
öğretmenliğine, Nihad Ergüler 
Beyoğlu 53 üncü ilk Qkol baş 
~--~-~ n .. ;ç=5:.<, .... J k'o 
tıh 22 nci okul baş öğretmenli-

ğine, Abdülkadir Erdinç Bakır 
köy 5 inci okul baş öğretmen • 
liğine, Kemal Besen Y alo:va 
merkez okul baş öğretmenliği • 
ne ve maarif memurluğuna, 

Meeud Karaoğlu Rumelikavağı 

sun elektrigın ga.zlardöıki inti 
elektronun kutlesi mü bet sual:ır 
sıta ile kimy~ .. , analiz: ınes~ı 
zerırıde ınuhia ı keşifler yapıhn 

(Elektron) ıkelimesı acieta (J. 
Thomson) i mile ınuıerafık 
kull:mılır. 

Thomson 1881· senesinde f:ıg 
mın akademi_.,, olan R~al SOc fll1 
aza Ve 1915 de bu aKacieJfttye 
o.la ak serilmiştit. ı,.. de "kraı. 
cü me (Slı·) payesini ve biP .l1* 
spnra da (Order of Maı·it) 
\ ermiştır. Elektror.un keşfi dol3Y 

Neticenin nereye vardığı ma; 
lüm. Allah o sanda Güneş • Dit 
teorisini meydana çıkarandan 
raza olsun. 

Dün y~ gibi Mgüa de 
bir çırpıda Ye· 'bir kelilltecle ban. 
lan ortadan kaldınp atamayız. 
Devrimin zanıri saraınblanna 

tahammül ~ İnlnlib 

~ka türlü aknaz. -Fa~ iN it 
üzeriıade .... da ~ yok. 
Zarann. neresindeft d6nlllle 
kıirdır. 

Mnıtaka usulJeri yalnız ala· 
kadarlara bir kolayık olması 
için teı;is edilmiş bulunmakta· 
dır. Bunu nazarı itibara alan 
Gümrük ve İnhisarlar Vekile~ 
mümasil maddelerin ihracatı 
için kurulmus bir birliğe iza ol
duğunu isbat eyleyen ve ihra
cat ı uhsatnamesini haiz -bulu • 
nan her. tacir mezkur birlikten 
al~ lisatis1a diğer mümasil 
birliklerin nuntakası dahil ol
duğu halde memleketin herhan
gi ihrac kapısın:ian olursa olsım 
malını ihrac etmek hakkını haiz 
-0lduğwıa dair alikadarlara bir 

41 ınci okul baş öğretmeııliğiae, 
Hakkı Yılmaz Ko_zyatağı 31 • 
inci okul baş öğretmenliğin~, 
~ki Borağcw Şile merkez 'bi· 
rinci okul baş öğr.etmenliği ve 
maarif memurluğuna, Vahid 
Kuray Kartal üçüncü -0kul yar 
baR öğretmenDğine, Kaplan 
Vural Tekeköy yatı okulu yar nwmıı teklif etmişler. ve Su- tamim yap.mıştır. 

riyedekj Fransız tayyarelerinin ==-========================= baş öğretmenliğine. ı 

le (Nobel) ı ukibtını kazan4ııı 

bi her tara(dan fahri Ün\ anlar 
rilınişür. Buyü1~ harbde hüküı11e 

Röşcrş daircleı·irw mahim y....-. 
yapmı tır. Oğlu G. P. Thomson 
.(dalga .nikmiıı) ne aid tecıiıbele 
rinden dolayı nobel ır.ukifatın°ı 1' 

Evet, dilimiz sadeliğe muh
taçtı. Çocuklanmız Arapça ve 
1ranca bilmedi.k.leri içUı ıstılah
lar ve terimler bugünkü neslin 
anlıyacağı şeyler değildi. Hatta 
biz bile birçoğunu· klişe şeklin
de bellemiştik. Fakat bu iş esa
sen bizim olımyan Arap harf • 
lerinın yerine bize en uygun o
lan Latin huflerini kabul ~t

mek gibi bir hamlede değisecek 
şeyler değildi. Harfler deği. tiği 
gün bütün içtimai müesseseler • 
de olduğu gibi yerlerine yemleri • 
konuldu. r.bt W,.O ?.. Üç bet; 

sene içinde den kitaplarındaki 
terimler ~ kere ~i. 

Binlerce liralık kitap kilo ile 
satıldı. Mesele yalnız içtimai de
ğil, iktıaadi zarar da verdi. Bu 
değişmeleria elbet sebepleri var
dı. Fakat bunlann en mühimi 
yeni kelimelerin yaşayan dile, 
konuşulan ·dile uymaması ıdi. 
En büyük hatamız kelime icat 
ve keşfetmek oldu. 

Bu iş için, en az üç senelik bir 
zaman a)'ll'm&lı, buaJan elde 
ettiğimiz tecriibelenien iıııtifade 

ile Yeniden elemeli. Bu miiddet 
içinde lisamn kamusunu da ha
zırlamalı. hepaiaj binten ortaya 
koymalıdır. 

Tiirkte lipt • " " • 
Bütün bunlar dönüp dolaşıp 

bir kamus ihtiyacma dayanı
yor. Bugün çığırından ~ış 
olan Türle imlisı da, gramer de, 
terimler meselesi de ancak Türk 
dili tetkik cemiyetinin ifrat ve 
tefritten 1U:llk bir hiale hazır -
lıyacağı ~ Türkçe lqt•ıw ile 
halledilecektir. 

En sıkı bir disiplinle lisanı bu 
kamusun çerçevesi içinde inzi. 
bat altına aldtktaıı ltOlll'a gö
nüllerimiz ve vicdanlarımız müs 
terih olarak ...... kü dilimizi 
temiz bir şekilde yarınki nesle 
<levredelriliriz. 

Ba.~ka milletlerin bir Jrelime 
için yıllarca, akademilerinde mü 
nakaşa ettiklerini ilimlerimiz 
çok iyi bilirler. 

Rodosa naklini temine çalışmış-
lardır. 

Güya tayyareler harbin so · 
nwıa kadar Rodosta kalacak, 
muhafaza edilecektir. Diger ta· 
raftan Halebde ve Rayakta 
kendilel".I için tayyare üsleri de 
istemektedirler. 

Fransız limanlanndan ltal · 
yanlann ve Almanların simdi 
istifade edip etmedikleri malüm 
değildır. Ancak Almanyaya 
hoş goriinmek ıcın İngiltereye 
her türlü müşkülatı çı.karan 
Fransız hükflm tinin eski düş
manlarıııa bu çeşid hızmetıert 
~k görmemesi pek muhtemel -
dir. 

1t.aı:1anın bu metalibatmı ha-
ber ve• en Röyter, tayyarelerin 
nakline Fransamn muhalif gö
ründüğünü haber veriyor. diğer 
taleblere karşı ne cevab verildi· 
ğinden maliımattar olmadığını 
bildiriyor. 

Fransa için eski düşmanları
na karşı bu müstemleke kuvvet
leri, son istinadgahtır' ve bunla!' 
Fransarun elinde olacaktır. İ

talya, ancak Fransarun mu-ı 
vafakati ile Suriye veya F~ a
yak basabilir. İngiliz donanma
sı İtalyanın bu sularda bir 
askeri hareketine manidir. 

uınmıştır. 

B A B A S 1 Z Ç O C U 1/ J Electron and bc7on 8lila küçük ~----·- 1\ ___ .,.,lllııı. ~rinde ogiunun baba ı yolunda 

. 1 1 tigini go tcnni:ttı. Baba ile oglun 

Anasının dava ettiği delikanlı 
'Bende üç tane var. Ostelik füzul ı 
babalık da yapamam.,, Diyor. 

\ 

te da\. yı yine aylarca u • a .. -
tadırlar. Da\ acı kadın bab,ısız c;ocu
guna bır baba bulmak, da\a cdılcn 
erkek i"c ;ı. eıııden bir çocul. • 'ıil,,• 
olmamak için ugı aşıp dur na cta
dıl"iar. Oıı!ar bu dıdinmedc dur. u -
laı· dııer taı·afdan çocuk - ınıış:-1-
lalı - allı ynsım- bitfrmi \e seııe;ı.e 
mektebe dt• ba"lııımş olacaktı . F,ı
k t nuru kagıdı yoooook ... 1ı;tc k.ı
dının butun dcı·dı, mt!!"amı bu. 

tddi·;. 1 güre: Bund.ııı .ıltı • ııc 
kad ı C\ 'el Kad koyunde otu.-an 

c 

ınıstır. 

Dliııkü duruşma ile il.inci seı cı 
(\C\ rıye$i ıdrak edı~ bu yılan m. -
1Uilı gıbi davada Nimetin a\-ukaO 
rıyaııetJ iknaa çalışıygr. 

- Bay reis diyordu. Oilumuz 
altı yıışına gireli. Fakat hiılfı b bası 
yok. Httke bayrama h:.ızırhııııyo . 
Bızim oglumuzun ic;iııd""n kan gıt
me!;tl-dır. Bari mubakeıneyı yakın 
b r gune, bayıamdan C\"\ele iflık 
<'rl ll1 • 

Rıy, t, çocugun babası hakkınd 
kanaat ha ıl edebilmek i iıı şehade
t ne it. um görd · gu bir şahsı pol -
c;c buldurmak ,.e mahkemeye cel -
1.ıctıı ek k rarı H!riy"rdu. Avftkntın 
1 ı.rı da bundan mute\ellidd. 

Du r.ıl k Sabn ek ayaga kalktı. 

.ıyni me\ zu u~inde Nobel mukaC 
tını kazamna!:ı k~yfiyeti bir Thoı1l'" 
ı;onl.:ırda \'e bir de şimdi Royı.ıl SO
detynin rcisi olan Bı-oa ıle oglund' 
gf)rulüyOA·. (Brog) lar da (kııııı-1 
analız) i.ızeriııdeki eserlerile bu ın .. 
kat'atı kazamn:.şlardır. 

J. J. Thomııon bır çok muhim eset" 
ler bırakmıştır. (Elektrıgın gazl rd9 
ıntik lı) adlı eseri klasik eserfor ~ 
sına girmi Ur. Prof. Poyntinı;le bil"' 
lıktc wnwuı !J.U&e dair beş cildlil'
bır esen de \ardır. 

Ben bu ismi 1910 8ene inde dınıe 
geçen ( elektrık ve miknatısın yaz! 
nauniyesıne) aıd eserile tanıd "'-
1914 eneı.inde Londra fwk , .. 
yetinin ı·eiıti sı.faüle azayı Kembri ~ 
bir çay partisine c;agıı·mıştı. O ç yda 
kendısini yaRından tanıdım. Tr ı it1 
kolejin uzun bir salonunda - kı bd" 
rada NI!"\ ton sesin siirati iı:zerınd«t 

maruf tccnibe:ı1.inı yapmıştı - İlk de
fa kendisilt: Sol"U:Jmek nasib ol 

Gün 275 Ay: 10 1940 - Hızır 149 
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Zorla lisan değismcz. işte ne 
yazgan kaldı, ne ~evirgen. Bu
na mukabil bazı kelimeler tu
tundu. Bazı terimler eskilerden 
daha çok h<Mja gitti. Bwılara 
top yekiin fena demek nankör
lük olur. Hatta kendi haline bı
rakılsa, belki bugün bizinı be
ğenmediğimiz bazılan da yarın 
h~umuza gidebilir. Bunları or
taya atmak, fakat acele ders ki
taplarına sokma~ak lazımdı. 

Şimdi siıre bir iki mi.<W veı·e

JİIR: 

Çok değerli Maarif Vekilimi
zin bu işe parmağını bastığını 

ve bir kamus hazırlanmakta ol
duğunu sevinçle duyuyoruz. 
Başladığı bütün işlerde oldu
ğu gibi bu meselede de vekili
mizin başanlaruıa phit olaca
ğımuıdan eminim. Geri kalan 
maarif ~n gelecek ya
zımda bahsetmek ibere şimdilik 
Allaha ısmarladık. 

İşte Fransa, sabık müttefiki
mn kendisine hala yaptığı bu 
hizmetten istif ad~ ederek müs
temlekelerinde kuvvetler bu • 

miş \ c •. ıl· :·i c 1•nun c.t i t • 1\.
rac! .. n b r h:!ylı z. ı e ten 
•• onra Buy ~iri ı.ıilc~inden a: ·ıl -
mı , çocukl<ır1nı da ::ralarır.:-ta tak
sim Ptmişlcı·. nu urad:ı Nıı ıe•c c:' 
ış katın. mı~ \"f" yol \ erilın • 

Ve • .ı~et 1udhik bir hal içınde; 
A :ın bay reis! dedi. Bayr.ım

c!a:l onı a;ı; a olmuş, e\"\"ele olmuş, 
1 t:nd ;ı ne çıkar? Zaten bende ~o
cul: üç tane. 1ı1 ki omuzlarım biı· 

de iu uli bab:ılık yükletmeye J,alk-

tu. Me\zu. ~ Strada pek moda ob'I' 
elektron ve proton mesele i idi. a.-ııt 

o ırada ~nu;ı; 24 ya~ nda idim. O 
ıunu hiç unutamam. İkinci gonı ıurıl 
1934 ~ır. 193'« de Londrada toPl " 
nan beynelmilel fızik kongresine ben
de ı, tirak etmi mm. Kongrenil dik"'" 
duncu gunü bizı Keınbı-içe da\et et"' 
m le. Jı. Orada Rutterfor \"e t:ılcbe'" 
leri \ e Max Born ntnm f.zijinc <bir 
konferanslar veı mi rti. Ögle yemdi"" 
ne Trinity koleJın d.\·etl si idile. SO .. 
ranın bıtJ tacı J. J. Thomson Maci: nı 
Curie"nin kızı Curic Joliot ile prof· 
Millikan arasında oturu~ ordu. O • " 
bana J. J. Thomson 1914 e nazarad 
dah;ı dinç gönınüyorthl. Mocforn ıı .. 
zigin temel taşlaı·ından biri olan dek
tronı.ı ıan de ke.ş.fet.ırjş olan :r. J. 
ThOfnaQn acU fw "kor .ara nda dal-

i 13.02 7.11 18.211 Euni 
13.IM li.22 V-.d 

v ... ·-k l 6.57 ...... 
. 13.00 2.31 11.25 ba•i 

11.59 20..25 5.18 Vuatf •bı& IWt T.,. ..... 

lundurabiliyor, Almanya 
ltalyaya hazan "hayır!., 
biliyor. Deh 

ile 
diye

FA 

Hu h;.Ji .. ü7.erinden ıki •w .. -
mis yani ound.an tiı; ent! v • f" v 
Snbrlyc Nimetin il:i bııçıt!c -.. )" -



ziye i ,ı 
Hindiçini meselesi 

---o-

(Bai t rafı 1 lncl uyfada) 

z n ııiaşm hasıl t)l iuğuna 
ve bazan da anla ma haı;ıl 

olma.sına l'ıtğmcn gene har<'
kiıtın "\'anı ettiğine dail' 
mütenakız haberler alınm:ı k
tadır. 

zengin 

mü -
ya l :mıs \'C 

deni :ıini n k'1 }lt.$;11\:l 1-
tır. 

Bu ıısı~ıı başım.la •• ksay1 
ktakı H.u~ niifuzunu kı- ı 

mu, Cfü. n H rhinde Alman 
yay: Okyanustan uz:Hda. tı-
r<ı n bu <l: ·vl t coğrafi vazi- 1. 
yetinin ·cu isiı bah~~ttiiH 

ku!ayhklal'dan istifade ede
rek ötedenberi Pnsifikue 
müstakil bir siyaset takib c.t
nıektcuır. 

Avıuı 

::.trişıyov .• 
Vıızıy<'t bu •ldld 

t;ıl"rı olun~hığu 

Fransızlar Hı• di Çini me
selesı J ~ p n menfaa t.li:~.ri 
bakımın n n" ka ar eöm rt 
lı:ıreket: cd· rlerse etsinler ge 
ne '"vamlı ve kat'i bir an
b~. uya va:rıl.,cnğı ümid olu-

DA 
8 

H -fi ıgı rc;s ·\üçüzlü pakt kar-
·-~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~1şısında osko~ 

r Baş t;ır;ıfı 1 inci sahifede] f M 1 [Ba tarafı 1 inci :uhffcdc) 

Bütün fabdkanın {'~ ci•arında- aa if Yek.linin r.adyo- stanbulun tekmil "' tı. Zırı hıkik ttc bir t raf-

kı bmal.mıı n.~ aldıklarını zan tedrisat hazırlığı 
nediy<ıl'thım. 1 da yaptıg'"' 1 konuşma 
.. &rliru bombar•iııunıı etmek 1 tamamlandı 
uzer. • -=vk cdılen tayyareler [B•~ tuaıfı 1 inci uhlf~c:lel tiyaüı olarak esasen mevcuttw·. ı [aııı tarafı 1 inci uhifede] 
fnıa ha \'ıı seıı:ıitin • raiinıcn ta-1 •ıı"felen', "ncak aııa \'C ı.. .. ı.. .. l ,. _ ı d ı · d 0 .. .. um.m - Fakat büyük şehirlerimi7.de vn- l nı en u • bir 1i c meı.unu ynr ımcı 

... .._, ., i ol n gec toplanmaları, u- v 
rifr mucibince g"ce yarısına doğ 1 c.lan, aileden V" dalıa geııı·s ı..ı,»u·. k nıu·ılhm t.ıyin olunmuım--tır. 1 
ru .Alnı n htikümet merkezi ii- de cemi'-·et mulıı'tind n yaı~~ını H.ılen nwkieplcrde açık muııllım- 1 

J u zun . aaUar siiren misafirlikler, 
zerine varmışı r \'C elektrik fab {Tördug··.;.u nisbette y l>3bilıı . lıl ı.alıı 1ını~ur. Heı hangt bır su -ı 
•- -.:ı 

1 
1:> Çocukların cohşmalanna ve is- ıı~llc • cıl.ıcak mmıllimlıklerc dcrtul 

rı~ e 1riu garbında bulu- Okulu, aile ve cemiy ttPn b.:u • • h ı · 
1 

tırn at erme engel olan ve de- ıuıi • l'l'.ıtc memnu \Cya chlıyetıı.l-I 
n. başı transf nnatöıil ve ka \'e ondan müs•~kı·ı far"'Ct -
F~ ·.-. .ı h f 

1 
:f t k . ut , , \'amh, munt.a?.am çalışmıı im-

1 
ı lı nunı1.edler Uıyın alun c klard r. 

rı~nc s e e cvzi mer ·ezı • mck ba.·lı ba,.ına bir hau dır. kanlarını onl rın ellerinden n.- Tafoh .. ıuıı sabflhl::ırı okullara '-al:-
ni bularak ytiksek infilak kud- Maddı" •·e dı .. ma· """':yıc bı"r bı·. 1 • 1 • tıııd•· .... tı melennı temın icıu ~'Chır 1 • .., •......u an kötü ve zarar ı .acletJcrdiı· . "~ 
retinde l.>onıl.ıalaı· ve yangın na olan okul, hakikatt. biitün ııaklıyc ,·runtaları taııfelt-rirıe ıcab 
ı..~. b . •-·· l d H def Bunlnı· • mı~all rini h bi- 1 eden seferler ıli\ c cdtlmı tır. 
uvıll <uarı aı.uu~ ar ıı . e bir muhit, bütiin milli " lrrinr ''e sizlerin aranızda el Bu yıl .ilnem:ı. k:ıh' e, ga~10 v 1-
y· kuunda infılakl r olduğu gö- ni münaı:;ebetl,..,, bir k lime 1·1_ ı... 

u - uendcn daha iyis!ni bil ~ler vaı • ı-.• gıbi yedt-rC' df?I; a:-::ı ed· n talebeıun 
rülnı.iiAtfü. Be• imin tahminen bt"itu··n bı·r hayattır.. d clır ki . birçok g<'nçleıin. nncnk ;11mı 111urakabc \ e kontrolu ı<;ın <·t-1 
91> kilometre ,4aı·hımla bulunan Çocukları vetiH.tirnıe vazit'"'- 1 ıarıt to:ı·tılxıt alınını \.c bu ı le o-

, J .... a leler inin servet. mevki ve oto- r 
S,ıint - ılal demu·yolu iltısak sini tek başına foo:enne almış . kullar dt."lc esindt• zabıt<ının it, .ıl::ı-

kt . de ff k 1 b rıt !erinden istifa 1 • ile tuf yli l.ıırln· olın ;ı kdT'ıırlct tırılını tır. 
mer ~ uva a ıy t e om gibi görünen <Jkulda, her ktedı- bi ı · hat.ay"' ..:ıw··smcl rı·n s,,.ı....:b t>l 
b 1 

, J 1 · · - u • "uc 1 t.1nbuld>ı toylu! ele\ rt"!'ınrie· 
aı·ı tı.ıa ıı el.Al nw~tır. • Vini '-'apan sihirli ve tabiat üs- muR•tıı·. 1 

c .; ~.,.. l ·- Lı clcı:ın on sın lartnd v;ı- ı 
Toı"."u thtt"lltlsu tü bir kud--t oldu<'r'Ob· ... u zaıııı - i h 1 ı ı "-•""' ""uu Evlatl rını i ki ofrasmın ve ıı l.m mtl n. r.ı t:. • ...., cırt ' · 

Lo:ıııdt •, .. ı (.ı.a) - Uzun men- d<>t '-- <'Ok 1 1 O · G_?u ı .. bc kazanını 461 talebe mu-
" ıı.o:: , yanı ır aı · nuu u;m, .vn oyun masasının yanmd bu- " 

2lı.1. ıu~u. L..ıpl .. rı bu b:ılı gun do'· "be - k be \ ::ıfınk olamamış!ır. 
ınnd ııı c\\el frmı;ız ş.:ıhılıni bom - n çocugumu me te ver- lunuuı'anlardan. h r türlii lliii-r "f De'l:let orta ol,ul ıırtıhaııl:ı, n:ı 
b <un, vazı em bitti .. dey n ana balı·, acık konııı:-"ftıa v·e harek"t -:" 2034 t lebc gtrnıı . 1629 l.rlebc k -

ve b balar, analık ·ve bab hk ı,•re çocuklaı·ını ıntıha•~b "·ıl n 40- ı b !! k 1 

ltmtıı 

nıimu 

bır::ız sonra nh -
•t y .ngınlaı go-

Alın 1111 •: lxııııL .. ı'dııııaııa 20 d.ıkl
k.ıdı.ı 4 s.llv" ıh• ıııuk.ıh••lı• C'ltnisl<-r • 
dtı'. 

AFRI KADA 
HARB 
( Baş. tarafı 1 inci sahifede] 1 

siedı-ki mey 'anda hangarlar 
üz ı in .. m i.·alktler kaydedil
miştir. 

Diğeı· 

releri Gu 
dır. 

Cei.ılıht frik hnva kuvvet-
lel'i islik~af akıııl ıınıı d vam 
ctreci< r. 

ıat.: ..... 1\ z.ııı ııı " tıı e c mu\ a a • o :mı -
vazifelerinden gafı! ol:ınlaı'Clır. lardan Türk vicdanının nasıl mışt:ır. 
Ail • \'e okul birbırıni tamamla- o ta ' nefıct ettiğini söylemeğe ha-
yan. e\·üiUarımızı yetiştirme ga· c t yoktur. Oıılaıın bu gaflet n ıınesındc bir degiı;ıklık ı ı 

· d kd" · · · k '"' hı deı;tldtr. 
yesın c ve ye ıgennı UVV=· uykularından uyanmalarını di-
lcndir en iki mües e olar k göz dm. 
öniindc bulundurulmalıdır 1 ı ·. 

Anıı .ıle b ıbıııun heı turlu ıhtımu n-
Analar ve babahır. h ı· ı:; Y· ı ırıı mı.;kabtl c\ l.l ı ınndan i uvc-

<len e\'\"el evlerinin hayatını cekl ·ı ancnk ç.ıl ın~ık, h;ıyalın' 
c;ocukla ı mm va1.ıyetinc O'Öre uclukleı ıni. serttıı,ıeriııı :ınlaııı:ık 

tanzim ve tertib e.tmelidirl"r. 'l" .bw1 göre ırad~ı rmi kuv\ cllcn- 1 
Ananın ve b:ıbamn ilk h •fi dırınck. bilgı \e meleke kı.zaıım ı -

l 
llr. Degıl yalnız .ma ıle b banın C' 

evlatlarını yeti. tirm k olduğu- 1 •dlnrında, bugun her Turkl•n her 
na göre bu tarzda hareket. bir Turktc .ıffetmemesj )azın g 
fedakarlık olmadıJ<tan b l'ka buyuk gumıh, tem llil.tir. Tcmb l
ken::li ynsnyı-ilarını tanzim b - it bulun hl:ı sızlıklat uı ı. yn ı-

kımından da mi.ıhımdir dıı. Çalışmıy;ınlıır, isi olı•uy.ınl ır 

rul'idir. l:ı. kötüluk duşuncbillı, nef ııın fc-
Kl>)1 rimizd ve pek çok k _ n ıstd,lcruıi ycrmc getınnev • ıın

c .. k tcmbcllerdu· ki, .Aım:u1 'c ım .. 
s ha ve 1J hirlerimizd"' cı·kcn Y ; k n bulabılırleı. Tembel bilet ek bil· 
bp ·t>rkcn kalknıa:k, bir 'l'iirk i-

na lııyıtoel etmekt.L-dır. Tembele mı
scım1o1h '• tcmbcllıgt affdın«.', her ttır
lu ah\ 1 ız:lıklı:ını r....,. lıklnr.ı. h ttn 
ci'l yetleı c iz:in 'eı ı.ıck dcıı l--ktır. 
Ya~n1alı; i tiycn bır c{'C'İ;)' cth: tcııı~ 

bel ı ayat hakkı ol runı.. \ c ul•rıl •

lıd r. 
Bız1J11 nıızarımızda h.ıkık.ı k in ıl

ut'•ıı. Herkes 'e her ey v.ıt<ı•~ 

lt.1"1y-"'n l'f'ıSnti tf'hliği I ,_,. 
lt lynd:ı bır nı ıhal, 30 ( a. 

n.) - İtalyau oıdulan umumi 
kar rgahıuın 115 numar lı teb

ÇEMBERLiTAŞ il FERAH 

liği: 
Sar-ki kıft•ni~.11.. hır ,,ı;;ct,....•n 

dcnizallı:-sı ı yüz tonluk u- ı 

fak bil' t '-=misini t r-
pillemi~til'. 

Bu geminin mensub olclugu 
kafileye ref kat oden Cosenz 
adındaki turpıdo, ıs ı yUzünde 
gcl\·u bir deniımltıya hücum et
mis i,ii. Bu denizaltı, bırnz on-

lsUınl)ulun en buyuk 2 sın ·ın ıı;md ı .ıynı .t.ıın. nda ~·un m .tin"lcı'deıı 
ıtibtıren 2 buyuk ftln bııd"n 

1 - OTF.I. F. 
Ca uslugun b n bır hey anını. ....ın ynr.ıtıct kudretin" y ş.ıt n 

ISA MiRANDA "~ RAV MILLAN'ın hurııyetten :ıteilrıİ ,ıl)kt<ın ılh -
ınını tarıhden kudrettnı .ıl;m ınılyonluk P;ıramunt fılmı 

2-TAYYARE POSTASI 
GARV CRANl • JOAN ARTHUR 

Klllombı:ı F.lm ıilrl<ctln.ııı buyuk Aşk \ e M.ıcC'ra smenıa roınıını .• 
sinııl\ en büyuk "llP"r Cılını, rı •n • ılık :ıleminın en buyuk 

bu .ınlarda hoc.ıl;oı ımn "nu 1c 
ı ·ten kut tulmak tem tut! ı ç.ıı e
le c b ı \Urmıyatııklardır. 

se'. Su\ yet r.ıc<: ının son ıçtıuı:nn.
d ı haı·bin enışleınesı e şiddf'llen
mc ını "e b•r cıh n empcry l l h ıtıı 

halıne ınkıl 'b etmısı telılık6i.nın 
m \C'Ud oldu !Unu • Jyleınekte h Jtlı 

ıdı. \Jerçı merık.. emız. ln1:llt("t:eıuıl 

yanı md,. lmanyc:& ita y \ c .T •· 
JIOll\ ıl:O 1 , ll'l,I 1tJ b(' g11 miş di;,'t:lidı ... 
f' ıkoıt bunun buyuk bıı· elıcıuıhlycb 

yoktur Zır Anıeıık~ fıleı Alm ın
Y• ıt ılyö1 ve J ~ny nın ikı yarı ku• 
t edt·kı ınulıoıs.ıml.u ı)C' mu,.tttek rn 

U\ <-yl~ııesıdır. 

\ t• lCUt~ın 

bir hu u.ıı 
t.ınd kı ih .. 

n u rbın ıllr un rırııvt ... ·- ~· 
ı ıı ı ı cttı.gı bıta ı lııc hattı h re-
ketınc k r: bıı· rıayc.-1. ol r; ıkıncı

sı d S.ıvy Ucr bırlıgı - Ahu nya 
\ C' So yMh.'1· bırlıgı - h .. ılycı ı emı 

ttX' \ lll ı>• ktbrının • crıyel ve eht.-tn• 

miyetının tcyidı ol.ıı a mut ılc crlıt

<'dcr. 

' ı.ı ha.tmıst.ır. Vapurun miir~tte-ı ,.m:ı••n•••••••••••••••••••••••• 
balı tamıımivle kıırtarılmı~lır. 

hil' ordıı) a, gitğıooii lıir !,al•') t', \arlığt bir tarihe 
IM:'del olaıı ı .. hrauıan 

Her e\ lad, .. ııa 'c bab tçın bilaı • 
tı n.ı ı. •I. , <-:ılı kan '\:C u.>lun \ ı!
lıdır. n.ızcn bu Uıbıı duygu, uı;utnf:ı
m ılıdtr ki, hır hı del.ıletl h 1 n~ 
r~clebtlı•. D.ıiımı b•ı ıntınıalı du une
ı-ek (<!( uklanmt7~'l kar ı muh:ıhbet
lt•rınuz<' ınağlub olm;ık!r!T.Jll, ınkıın 

ni h<>tııııle lııtaraf olınnv::ı çalışm • 
lı,; 1 • I3 şk larıııı ilh. m roc-rkf'tı o,_ 

B rı \c bıbrırıtk siya~lıll<' s; 

olan SO\ yetler bırlı •i, bu sıv,. eUn 
kl'nd Plınde oldll&U ili rnot e dl-~!Şr 
me. koıl ı ıl.d ı oldu.;unu \C oyle de 

ı~ 1.ıl-.ıgını teyıd C'debıl•r 
\ "on Rilıbenh'Op osı.o~ ) 

diyebilirim 
daha ıı:u:ı. tı:-blike baki 
olmakla bcrn~r e:g ·ı Z"\ cıım: 

hay;ıtta kalacak olursa. bunu 

1 tamaınivk Bülend bt ye med-

yun ol:;.cütır. 1 
Bütün bu tafsılnt fözcyycnin 

muhakemesini nltüst etı'li.'-ti. 
Demek Bülend Osman l<adn -
nin k ımn h yatını kurtar -
bibnek için bu kndnr bÜ)ilk gay 
retler saı-fetmişti. 

Fakat niçin? 
Onu oldünnek istiyen kendısi 

değil miy '? 
Vaziyet bu şekli almrnken 

ıı-imdi kocasını kuıiannak için 
neden bu karlar gayı et S" l'f ccli
yoı du? Bilmiyor mtı idi ki ko
ca ı kend!ı::in gelir gelmez h ~
discyi anlat.acnk ve bu cinayet 
tc!';ebbiısiinün onun tnrafından 
ika edildiğini söyliyccckti. 

V ivct bu merkezde ik~n H~, ... 

D ..... 1 ~\I · l rıheı 
11~11nı ttn . ınau ta~~ arelt•n 
Lcındra. ~O Ca.a.) - Bugün 

saat 19 a kad.ır ah nan raporlar; 
bugiin ingilteı" iizerindc •13 
dil mau tayyaresinin t.alırib e
dildiJini bih irm !ktcdir. 16 
İngiliz • Ycı ı düşmü de 

lmıdir. 

ko asının lı .. y.llı 
bulunuı ken ııiçiıı onu kurtar • 
ınak için lnı k.:ıılnr biiyiik gay
rctl{·r saı-fetmr. .. tı ·: 

O, kencfü;in · gdıı· gelmPz 
mruı l<adl'İ .";ln derhal lıakikatı 
söyliyeceğıııi ,.~ kendt ·ini te\ -
kıl cdt·~eklcriui bılmiyor mu 

idi? 
Buna imkan yoklu. Şu hal

de?. Biileı~d lı r hald biivük 
bir vicdan azubı netı•·esmdc bu
nu yapını. t ı. Bu lıadıscnin b!lş
ka şekilde izahı knbil değilılı. 

Bu ~nada Btiknd ic:eriye gir
<li. Doktor Hi\sC'yiıı fahmud: 

- Aziz doktor um. eledi.. Ha
nım. fendiyc O man Kadri b -
yi kuı·ta.ı mn.k i in sarfetmi.~ 

olduğunuz büyük gayreti au
latbm, dedi. 

Biilcndle Miız<-y~ en tekrar 
g{izgözc geldileı. .Müzeyyenm 
bu clefaki bakl lttl'Uldaki mana.-

ÜRKÇE 

VATAN KURTA AN ARSLAN 
EROL ı:I~ 'NN - 01.J.\'l. l>E HAVİl.A'SD 

Bu perşembe akşamı LALE de _ ..... 
• nenirı ili, siıpt•ı· filmi. Hatırru:.ını ebedi~ 

unııbınt:L~a.cu~ınız bir ~~·r. 

CORİNN1'~ 
.ı E 'S J>. 

1.l1CH.ı\.IRG 

t 'MO. ''l' 

-18-
da ba.ı İ7. bir d -;.i~-iklik okunu· 
~ rıht. Fakat BiHcndin donuk 
I;. t\ı .laı ındn Jm: bir tahu\•vül 

OU.}OrJU. 

rn.ikııcl sun 'i bir· sekild gü-

Jüm cdi: 
- • eniıı. beni Hi.yık olmadı · 

~ım halde medhctmekten 
ma ho>-laudı ·~ını bilirim. 

dai-

mafih acele et.memeliyiz. O -Jan-ı 
ma.ıı Kadıi beyin hayatı henüz 
lt mcını!yle kurtarılmış sayıla

maz. T..:hlikc eiim bakidır. 
~ ınra hemen sesinin tonunu 

(!{·:::-r~t11·di. rnz yyenc dôndil .. 
Y.-nidc•n göz voze geldiler: 

- Bu son ciinıleyi son derece 1 
ihtiyatkar olclmhım için söylü
yorllm. Bır, z evvel miişahcd 
(•tmıs olduğumuz teneffüs 
nabzın normal bir hale gınni 

olması büyiik bir fali hayırdır. 

Müzeyyen nyağa kalktı: 
- Çok teşekkür ederim .. Sizi 

yordum. Mi.baadc.nizi ı.,;liyc c -

~nı- 1 
:Riilc:nd onu hnstahancnin ka-

pısına kadaı tc.1yı etti. Yo1 la ı 
hiç bir Ş('y konu madılaı. Ay
rıl cakmrı zaman Mü1.ey_p'•n 
ufak bir kı r>dcliid anı c~irdi: 

- Y nrın gen gelebılir ını

yim? 
- }fay hay! Ne zaman nrzu 

eder •niz le rit cdcbılirsiniz _ 
H tta isterseniz ze,·ciııizin sıh

hati hakkında size g~celeyin te
lcfoıılıt ela mullım \'crid r. 

Sonr.t scsiııi y.waşlattı: 
- Bilmem size döylediın mi? 

Ben ~ r el1.;rinıi c h,1. l b. nede 
geçiı·ivıırum. Hcı dakika ~mri
nizl' ;.m i" olabilirim. 

fiize;n E'n: 

- Tc!jt.:kl.:üı ederim. Sizi o h 
clıra 1'1llıat~tz ··• mr·k istemem, 

ı 

~ r rma \<' ı ::ıb 

ınud ıt'ııa '.ıziyetın 
oınm ô ıh:ı ) uk ek sc\ ı) t>' ı elde et
ınc ı ı ın geı eken . .!b<"blern te\ c ul 
c-t nô"k olrııalıdır. 

St." gılı yurdda 1 .. ı ı ı 
J\C'lk v• \ (' tok oz.lc 1 r. deye c: 1 

tı 'l \ (' yuregımd•• l kopup sden bu 
dil unce\C'ı ı ınılletimtL ı ın .ır ın ·vel 
le- c:mpJn •onullcı ın.zc tc\l.lı .. d vrı
ru . T..ırl, \ at.ınının ı tıkb h c\l.ıd-

ıliye ıııınlclan lı. Ve elini Bülen
cı,-. uz, ttı. Biilend bu ltiicifü c:::nlı 
eli lıahift:c sıktı. 

Müzeyyen sokağa çıkıı> <l 
yalnız kalınca kc11disini birdc!l 
bıre pek yalnız kalrnıs hi .• etti. 
JJımağı hinbiı dü.şuııct- ile do
lu idı. l\:ocasınıiı sargılar iciu
deki o hali, Bülendin garib 
h.lttı hareketı zaten biraz zayıf 
olan fu:; bını bil ·biittin sarsmış

Lı. Hemen bir tnksi) c .ıtladı .. 
On dakika sonra ap::ırtımanın 1 

önünde <lurmust u. 
1<:cı iye gn-ince g:ırib bir m n

z ra il karşılaşt1. On.ı kapıyı 

ac,:nıı Fatma pek ~ummıştı. 
Tavrından buna gayri mun-

1 
b~ır olduğu anlaşılıyoıdu. !c;e
ıideıı bir takım erk k sc leri 
gelıyordu. Müzeyyen soı du: 

- Ne var? 
- Htf' Jıanımcıi:'lr.1. G"ne ka-

rakold.m geldiler. ( r~ı ' 'ar) 

- R~tf>ı· 

paktm:a 
ı el 1 etme ,._ 

unu 

ÖLÜM 

ACI BiR KAYIP 
Şehı n fa.in m:ı ur t 1 ıın 1 ıcc.11 l ı

ı ınd ıı Nurı Akif ,,ke !I ıcfıka 

Bayan ikbalin 

ctır • 

cl
cı :>l-

• 
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KEL ALiÇ9NUN . 1 HA YRIY'E L1SEL.ERİ 
SON GüRE LERi -

Keceli kemani.') i nldı. Olan
ca ktıv\ l'tiyle ı::ıklı. Beni hava
Jandırmağa çalıştı. Fırsattan 

f <le ederek biizüldüm. Kıçı

mı ha mıma dayadım. Birdenbi
l'f' d kilı•ı k bir kılçık attmı. 

yağ ~· ('~) kılçığını 
:yt.} n <' uzeı ırn l n b. Fakat, 
~<ık k vi, cok t<:tık olduğu icin 

dt m1.."len ırı ayaı ak ö-
rtı .. 

istıfadc ı 

kurtul<lu bu 1 

kurtulamnzdı .. 
- J• Jı;;ru .. 
- LlhC'llc kupkuru kıl~ık .. 

K .yn ad n yüı uchi,_ üstiimd n I 
gıt li. 

Alı. ya;: uıt i dl'ğil mı·. 

- :.ı ın , onlu da, ah, kara 
J,rim· • dıy~ıı lar. Cıste de bızim-
1" . ,. l'<l:yoı laı dı. Hele, b:ızı 

k ı, d , yemek mı pı ır ccegız, 

'.)Ok ... ı ıiı e. ecek mi~ iz, dıyor -
h ıdı. 

i · tım~ alım. yak ll,ll Ke-
r~· l 'r-n ticüncü d fa ol ı ak 1 
ı uı l ı mı lım. Ayakta idim. 
Man n h.ıra basladık. Bir aı a- ı 

lık J• lı r: h gôzümc> ili., ti. Me
g r, "' ı ) ın b. Jkonund ıı a ıagı 
inıni koltuga oturmuş.. ya
llın~ ın bizı diklrntlc seyrediyol'
du.. • lruz. ıı. dişah degil, bü
lu p hlivtınlar, veziı ler, ı ı

cnl l' ı h yc\;nnl.ı seyrediyoı -
1: r . N olaC' ktı '>. 

ı C ızgıı heyecan ic-indc 
..,hı ı·oca Jbrnhim 
tlı .ınlatıyordu ki. 
!-.İ)Ol ,ıbi idi. 
dayı.ııı m. dı, muha

mu k eııt:k: 

l • t kımbılır Sultan ı\

ız 1 ıgu yerde ne oluyordu ! 
kk k dokuz do~ıı u-

• yor<lu. 
T 

Leı 

J, 'l , )UZ be! .. 
n Aıı.de kac güre. ın 

var? 
- A l di m lürn olmıyarı h.1-

ma.n .. \ c, ciddi ol rak üc gUı e
• ·m \ r .. 

l' t s nı ~u1di"i do~ıu 
ınu? 

\ 
lü~ un 

Ciddı mi soy- 1 

Şın i olmt gıtmi bir 
adam .. H m 'ali h. hem bili" h 

l ~ enl.'bılı; oı du u ta 

l y 
knl, Sultan 
pehlhand1 .. 

ycmmıyordu. F -
Azız, bızden ~ok . 

1 Ii nun Sultan Azizi yen 
digi d '{! ı mu? 

- Do !Tu .. 
- I lki o, na ıl ;endi? 

Alı o z ım nında Sul
tan Azı , bırnz gecmişti. Eski 
genl kU'lt\ ti k imamı tı. 

- ) •.... 

da b 

kırk ~ a"jına gdmc<len meydan-1 
dan çekildim .• 

- Usta! ben otuz ocş yaR n

Sa1'1l.(;haneba.~ınıfa Horhor Oat1tlesinclc 'l't"lefon: 2U531) 

ANA 
... 
• I L K • ORTA 

, .. LI S E 
E~ki ve yeni tclcbcııiıı kay·~·ıu • lıcı glin sc t l n - 17 .) c kadrır y. pılır. 

Yabancı dıllcrc ilk ınırı. rd n Hıbaren b 1,mır. Son " • !1 re l ıb<' i de ·rnrdır. 

Tolebc ı cktcbin huru:.ı ot-.>büs ve otomobılılc C\ lr J <' n:ıklcdılır. 

da ~ekildim .. 

- Daha fazla dunıl mnz .. , __ A_s_k_e_r_l _i k_ı_· ş_ı_e_r_i_ 
Sonra meydand.ı adamı ma~ka- DENİZ LEVAZIM SATIH ALMA KOMİSYONU iLANLARI 
rn edeı !er. 

- F .. vct ... 
- ı:-akat, Ali.o elli ya ına 

geJcli, d:ıho. hala tutuyor, hem ı 

de kimleri! J{oca Yusuf, Fili- j 
beli, Katrancı, Adah gibi hcı if
lcri. 

- Usta, K çcıi, Kazıkçı l\ara 
Bekıı le giiı e. mış olsa ne olur
du? 

- Kazıkçı y.ıJ güresindc mu 
Jıakknk Kf'l~cliyi yenerdi de
rim. 

- l\nra kucakta! .. 
- Vallah orasııu kestire -

mem. Lakin birbirlet ini 
l:ıı dı .. 

kırar-

-- l'azıkc;ı da çok 
dir? 

kn\'i mi-

Ne diyorsun? Kazıkçı 

nın her bir adalesi bir torik ba
lığı gıbi f-lişkin ve yay gibi idi. 

- Ö)Je imi~ .• 
- Sen Kazıkcıyı da mı gör-

m~ im 1 .• (Sonu yarın) 

r Evlnızin. :ıpartımanınızın ı 
Al 1 ECCADE \C YOLLl'K 

ıhtiy.ı ını 

HALICILIK TÜRK LTD. 1 
.. c n te n cdcbılıı ı i 

S ı tc le <', t mır, 

Bahçckapı - 4 uncıl Vakıf han. 

FENNi SONNETÇI 

Emir. 

K b 
T l 

Fidısn 

F;ıtıh Askerl'k Dairesinden: 
B o· 1 A k !ık ubc d 

bıldıı ınesi ııca olunur. 

Şehir tiyatrosu 
temsilleri 

Tt'JH'lıa-:mda Dram Kısmında 
1/10/940 S lı uniı nk .ıııu 

.. t 20.30 d. 

ilk tcının ıtı CS> kuı ış olup rtn 
n ı ) ondan parn ız olarnk • Jın.ıbıl ı. 

3 - tstel,lılcrın 2490 :ı~ ılı nuı d,1 )• h H ı-:. !. 
sımp. da bulun:ın ırnınısyonô ı ır lıulumnala ı. 

c ı l er gun ko-

k bıı lıktc KJ-
9173 

Büyükdere askeri satınalma komisyonu 
reisliğinden: 

Kıınye\'İ inhlılc tfıbi tutul o; rt le bcheıı 100 ı.r. lık ~ıft ı.utu-
1 rda 14000 adcd çoıbıılık ı.oı. ı> ı e puzaı hklu , tm 1 ı • ıkl'ı·. Ek ılf.nH' 
ınuaı ele ı 4/10/1940 ruıno g ı' ı t 14 de Bt:.> llkdC"rc l K<'le · «• 

O T t; IJ IJ O ı kı kl'rf omborda h zıl." bulunnc k ol n .ılın. Jn 

lstıklal c;ıddesınde komedi kır;mınd;ı cnktıı. 1 teklllcrm t hrrİin ed le ':.edclc goıc 273 
J/10/!140 .tlı , kı; mı s at 20.30 d 1 1 • kçc il• birlil<tc mez mr gun \C ~ ttc koını l o -ı luzuın ı 

y ALI t ·~Afil 1 =!l=.iı=1=o=l:.u=n=ur=.;=:__:=:==9=2;:,s=2=;:::;:::=======:;:::::::=::;:::=====-.:..;.:=== 
Hcı· tarafa otobüs temin cdil- ı Yüksek mühendis mektebi 
tir. -~ 1 direktörlüğünden: · ı Şırııdiyc kucl:ır n eklcbc l'· ~ dcdılmlş olan t.ılcbe rım .. '() olınnc.ık mikta

rı tec. uz ctmi oldugu cıhctle: A,.. ı:;ıdokJ gunlc Jc b r g r~ mu • b.ıJ, ı 
imtıh:ını yapıliıcnktır. 

940/207 
Sult;ınahmed 3 üncu Sulh Hukuk 1 

Hikimliğlnden: 

D. • CJ lJC\ lct Dcı il yollaı 1 \ (' Lı-

1 l nl. r 1 lct>nc Unum Mudur lugu · 
\t'kıl ,\u.:ıt Hı dı Halım t rJtn
d n l t. G atı:ıda nıhtım c dd ı K -
!clı h n 3 unc\I kattn 23 No. d, ın

• , t ıı 1-eh • l.yhın<' 940/207 No. lu 

7/Bırinclteırln/1940 Pu;ırtcıl: 

S .ıt 9 don 12 ye 1- d, r Cebir Trikonoıı.ctri 
Saot 14 dm 17 ye k:ıd. r Gcoır.ctri 
8/ Bırlnclteırln/ 1940 Salı: 

- S , t 9 dan 11 c t:adar Fı1.ık 
5. t 13.30 d, n 15.30 o kad. L 

c. Almanca 

1 

İstanbul bölge sanat okulu alım ve 
satım kon1isyonundan: 

P.'uhammcn bcd~I sııt gJn ve ı:ıııtı 

fıy;ıtı Yckün 
Eşyanın cınsı M kları sanat. Lira 

o 6894 

. 

İskan 
--

üdürlüğünden 

C nsi M darı Fıy tı T.ıt rı 

78CJO 

.ş ) h· 
T \ 

( u 

.. 

İLAN 
KiBRiT ve ÇAkMAK İNHISARINDAN; 
1 Birinciteşr;n 940 sah aabahrndan itibaren 

KiBRiT FIATI KUTU BAŞINA 

10 PARA 
Zammedildiği sayın halka ilAn olunur. 

• .. KiBRiT ve ÇAKMAK iNHiSARI 

Devlet Demiry·olları İlanları 
Muh ımmcıı bedeli (1783) liı ı (43) !,uru~ ol<ın 341 ınctıe clbLclik f;i

u erd J...uına::.ı (18/10/1940) cum guııu ,,, t (11) on birde Haydaıpa a
da G:ıı biıı:ı ı dJh,linde ,~ koıni ~ n t .. rı:ı!ıı.ıl " n ık eksiltme usuhlc ... tırı 
<ılııı:ıc.ıkm·. 

nlı i.e giımck i liycnl~ıin (13:i) lha (iG) kuıu,luk mU\.ıkkut tc ıin C 
\ c ı .. •ıunu ı t.) ın ett ·ı \ .. aıkk birM.tc d:-~iltmc gıinU s.ıcıtinc J;.,d ~ 
komi yon.ı mur.ıı:.:.ı.ıtl n lıizm•dır. 

Bu işe. .ııd i ıı tmımelcr koı isyond. ıı ı . ı. ı~ olaı Rk d. gıtıım kladı • 
(9297) 

İstanbul telefon nıüdürlüğünden: 
f Lan bul \ c Ank a 'l'clcion Mud ırluğu ... rıtr. 1 ve ntolyeleı ind ~et ; 

br•ld kten onrn dıgc.r erkczl<'ı <' ta~ in \ c i.ı< m cdılmc!-. uzere mu .ıbal'll 
ılc (31) ndecl makin t, (3) .ıded elek! ~ ı ı \ e (l O) aded montör .ıL.ı.l:ı~ 

caklır, 

Mu :ıbaka ı nt ıı. ıı t t. nbı.ıl 'Ye Ankar.ı TdeCon l\h dudukle ı e 
25/10/1940 t, rıh"ıw lnl • d C CU n gllllU , t 10 da l• pılacak \'C 1 U\ t~ 
f.:ık o nnlnra ı-.l:ıJ mudclctincc çllı er ve tnyinindcn onra nıtnıı ar liın ucrcC 
vcrilcc.:eklir. Tıılıblerln kanuni c• ;;.ı(ı h.ıız 'l

0 at mcktcblcrı clektnk utıc-
i mezunlarınd ıı ol•n. ı ve ı ıu • b. J.. ,>.ı rcbil c• için 21/10/1940 P ~ 

7.aı tcsı gıınu saat 17 ye kad. r n cz.klıı· iekfon MudurltıklC'rine nr 1 

mu bl~ ılc ımh, ı.; at edıl rttır. (9338) 
_.:;..;;:..:::......;~..:::========::::::~ 

Büyükdere askeri sahnalma komisyonu 
reisliğinden: 


