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Fransız - Alman 
işbirliği 

f'--:_ 

5a lııgilterenin talebesi, Fran

lıtı~ '·· kurtarat·a.l•t:ır. J;"'nuısa) a 
Ilı'' lik bir l!iıvle1 6Jfa.t.ı ile 
ti lthinı rrıevkiini iade M4".('('H-
r, '1'a.•·-· • i 
~~ qt hi~arwt ebnı~. n-

wwww 

Hür Fransız 

kuvvetlerinin 
bir kararı 

1 General d: Geıulla bir 
r "Fransız imparatorluğu 

müdafaa meclisi .. 
teşkil tıtti 
--o--

1~ gajeJJesini ı:~:lkürerek 
~ ~hl~uz kan dökülmelerine 
~ldaq &cmıs bil' Fnuısuıın 
l "lr hih.ıa: bir devlet , .e I..ondra 27 (A.A.) - Beutcr bil· ılr ' ~UJ'U.h. 

.;ı.,_llnPa.r:Uor!uk olarak di· dıriyor!" llur Fnınsızlorın ~li Ge-
...,~İ ihtimali yoktur. n<'Mll de G:ıulk bir d'rnnsız impa-

t "-- _J r:ıtorluğu mudaf~;ı meclisi> te§kil 

~üae,iıı Cah1d YALÇIN etmıstır. 
~ ~ " Gener:ıı de Goullc şimdi bulun-\ h dugu B lçika Kongosundaki Lco-.V ichy hükumetinin resmi l'unanh.t.a.n ba.'inJdli gfflt'.ral pold _ Vılle radyosunda bütün 

bir tebliğini gucteJerde ~let.akSM Franmlanı hitaben aşnjıdaki hita-

t~~Uk. Marc.%1 Pctain Bitlerle A rn a <:'I u dluk bede bulunmu~tur: 
~as~§rn.Uş. R~mi tebliğ bu si- ·v - Bunctan ı;()nra, hür Fransız 
~J: lhUlakatta kararlaştU'llan lmvvetleri, vauınm YCiAne menba-

J'\i~llen ziyade görüşmenin Yun anz·s tan ını temsil ettiklerinden, şefleri olan 
ttJ.t ek nezaket havası iı;;inde., ben, bugün bir lmpımıtorluk mü-
~ı:an etmiş olduğunu, mare- dafaa meclisi tetklliııe karar ver-
~r .''~vkiine layık i~ti.ı:_~~ hududun da dim. Bu mecUİ, ınuc:ıdeleye devam 
dilli 'U!ılll.i. ile kab~ıl., edildıpnı eden \eya devam edecek olan bü-
~~~Ya ılan etmege chcmmıyet b • h J • tun Fransız topraklarında Fransa 
tJın Şlir. Vazivetin fecaati kar- l r Q l S 6 ıııımıııa bir harp htik1lmet.inin göre-
1\.i llda, F'raw.iZ devlet tcfinin ceii vazifeleri ifa edecektir. 
tc~ galibin ayağına gider~~ J'ran.aız :ıabttıeri, Framız asker· 
~ anın parçalanması mu- Arnavudlukta cereyan ıerı, Fran&ıZ vatandaşları, bazı aı
aııı~sine k&tlanması hadise- eden kanii bir hadise- enle politikacılar Frnnaa tmpara
~ tn bahsedilirken mareşa- 1 I y torltıiıunu teslim etmek, iUoredir
~;·'e' ~ne Jiıyık ihtiram me- den talyan ar unan- ıer. silAha aarıhnak için ruwr olu
~~ ltıı ılc kabul edildiğinin bil- ltları mesu 1 tutuyorlar nU2.. 

hı. ·~ıı· ehemmiyet ile ilanı için ---<>-- Do Gaullc ~ğıdaki ilk emri-

J~ b!ar itina gösterilmesi çok Roma, 27 (a.a.) _ Ajans ;revmiıdni de ncşretmştlr: 

___ - L __ E 

1 
1 
AMERİKA 

FRANSAYA 

j!!_/R İHTAR 
MESAJI 

GÖNDERDi 
Fransa Almanyaya 
askerlikçe yardım 
ederse Amerika 

İ Fransız müstemle-
1 kelerini işgal edecek 

Amerika 
nazırının 

Hariciye 
beyanatı 

Nevygı k i7 (A.A.) - Nevyoı)C 

lnatbuatı Vichy tebllji ile f'hem
miyetli surette meş&Ul olmalt\a ve 
bunun Avrupadaki mumkün neti
celeri hııkkındn aeni.6 tclsiratta bu
lunmaktadır. 

Bununla beraber gaıet.e>er ıııütuıı

larında en muhim yeri B. Hull ta
rafından dünkü p..eteciler kon fe-

rat1ında yapılan ve B. Rooııc\i eltin 
Vichy'ye bir ihtar meııajı gönd~
diğtni bildıren bey•n:ıtma tahsis et
mektedirler. 

Nt'\7ork Times gaze~i bu habe
ri şu başlık altında. neşretmek1e

dir: Vkhy Almanyaya askerlik s:ı

lı.asınm yardım ede~ Amerika 

Pransız müııtemlıekelt>rini ~ı ede
cek.tir. 

Unıumly~ telikki ed.lldigine 
~re, Hltler bu yeni plfınını dııha 

evvelki planlnn İngiliz hnvıı &uv-

veUeri tanılından akiın bırakıluığı 

için ta:mv\'Ur etınlptır. Amerık:ılı 

tefsir:ıtç.ılara göre başlıca hedefi 
tak\ iye 1çın deniz: km \"etleri elde 
et'IJ)ekur. ı 

Nev.ork HerQld Tribune gazete
ısinin ~skeri muh:ırrin binba ı El
liot d11 l'\I satırları yazıyor; 

Almaııyayıı .karşı yapılan ve İn· 
~gilte-re mudafılerinln mesut muk:•
vemııtine inaımam eden bombardı-

manların şimdıden düny:ı!':unıul bir 
tesiri olmu,tur. Bu te .r Amcııknnu 
gittikçe bUyuyen yardımı ,.e bita-

ra11ığına devam edip etıı iyec<'i:ının 

(Sonu 8 Uncu sııyfada) 

~ ır tesir husule getiriyor. Stefani, dün gece saat 23 de a- Hilr Fransız kuvvetleri tefi 
tfılıJ<i~a Oyle geliyor ki bu tarihi (Sonu 8 üncU ••Yf•d•) (Sonu a Uncu byfada) Geott.al de Gsulle 
"~ra atı yapmak talihsir.liğine ===============::z:::===========:==:=======~====-=-= 

Fransız ... Al· 
man anlaşma· 

Acaba ne 
olacak? latı Y<tn J4ransız siyaset adam- d Bı·r Alman llıı.rı 'at.anlanrun duyduğu acı- sı·rkecı· garın a yangın ~le~Yade şahıslnnnın göre- sının akisleri Bugün Romada 

mühim bir hadise 
vuku bulacakmış 

~a r1 ttibar ve nezaket ile ala
~ hı'° Olmuşlardır. Ve ilk fırsat
hc•tıı lllı.ı dünyaya bildirmeğe e
~ı r:11Yet vermışlcrdir. Halbu
'fıl'tıc~~l Petaiıı bu mülakat 

f mdo ynrnlı Fransanm 
\'e namusunu kurtaran 

r eld e.rlUTOiı:: olduğunıı 
(!cic.bılseydi, çok daha bi.ı-

1111 bir hizmet ifa etmiş olur
ha~ Keşke müzakere nezaket 
\'~ ~ ~ içinde değil de şiddet. 
~Ya Urıakaşa ha' ası içinde ce
~1 tı etseydi, keşke mareşala 
~ muamele edılscydi, fakat 
t\ıılıl nın namusuna leke sü-
n E:se~di!. 

~Ubh nu tebliğ bu noktada 
'1..ıbıı erı1dir: !~timada Avrupa 
tıt.'lı nu yeniden kurmak va
lıı1ttt aıı umumi tcdkike Uı.bi hı
lt:ıı u~, F'ra.rısa ile Almanya
~Şbirlıği vapmalan prensipi 
il:, ilde mutabakat temin edil
i: e Bu umumi tabirler altında 
t eıı :l~cı'. en feci sulh şartları giz-

Üç tahta baraka yandı . . 

~ 1lir. Onun iÇ'.in, mesele 
il bıı 1nda bir fikir dermeyan e
~ag 'lı.ek daha fazla izahat 'l.1-

lt et lnutevakkıftır. Sirkecide Devlet Demiryolla- riyle eski ve kuru olan be.raka
~ l'l!tni •nalfıma.un mevcud ol- nna aid barakların birinde dün nın tahtalannı tutuşturmuştur. 

ıı .. ' ;.ek ta.nıi olarak bir ta- yangın çıkmış ve üç baraka kit- Barakalar kuru tahtadan oldu-
tı llrJ"ayı ... lura meyilim açıyor. milen yandıktan sonra söndil- ğu için at~ sür'atle genişlem!ş 

11 'h.r kac gtln evvel, Fran- rülmUştür. ve itfaiye yetişinciye kadar bır 
ıı, l' Alınan\'a aı asında akde- İdarenin demir malzeme mu- kısmı tama.men yanmı§br. Ba-

~:ı.~(k sulh· fiaı tlaı ı hakkında hafazasmn mahsus olan bu rakalarda bir mıktar da tahta 
t..: 4 lf:lerd..: ha.zı h.Lvadisler in-ı barakaların civarından dün malzeme yanmıştır. Hadise 

1 (:tınışti. Bunların arasın- saat 13,50 de ge<:en bir trenden hakkında tahkikat yapılmakta
l ~ t'aıısanm lngihereyo knı şı ı sıçrayan kıvılcım lod<>öun tesi- dır. 
! ı tirak ctmcsı de va.kitli. ~~~:ıc=a::=-====================== 

" !\lınanya tnrafından ileri 
11 n bu ~n.ru mareşal Pc

lf ıtı reddettiğı söyleniyordu. 
·~ı devlet ı cısi tarafından 

~~· Cdilen "İ~birli~ri .. pren.sipi 
bı. ı . nın lngıltere aleyhine bar 
t.'a~ 1raJtini de ihth a edebilir. 
~<t<) a.t ~iz buna son dakikaya 
\ rq t ıhtimal vermemekte de-

c:Q~ 
]ıı ~ (:l'fıdıki h~lde, siyasi vekayi-
';ıı~ teyan tarzı Almanya ile 
\ı~ CUıın hiç de imrenilecek bir 
lııbu.fet~ olmadrkl:ı.rmı açıkça 
~ 1~ l;!dıyor. Almanyanın Fran
hıktu 8Ulh yapmağn hiç niyeti 
~ h · Buna dnir Almanyanın 
'iıı<tcattı hareketinde, ne sözle
~~ ~fak bir iŞ!lrete bile tesa
~e hdılrncmişti. Fakat İngil
. 41 ::rbinin iflas, ile nihayct
j~ıtr. kı Ve Alman tecavüzünün 
~~ ~e-~lınası Almanyayı mes
k:ı. ıq gll}tinneğe ve çare arama-

1 ~:ı. b~tbur etti. Çünkü Alman
~.ı.tı kleyemez, uzun bir harbe 1 

ti tl~rıtımaz. Her g~en gün ln-1 
tr. ı f'n,n lehinP.dir ve Alınan' 
lft1t~Ubıyctini hır adım daha 

1 t )llr:ınaıttadır. 
~~Y~ a.on günleıin vekayiini 
~ld~ -.bıhnek için bu anahtarı 
~~ bırn.kmarnalıdır. Hitlerin 
;ıı1 ıı'ı.Ya. giderek general Pe~ 

ı:lıa 1~ gö!iişrnesj, Pirene hu
~Cı:ıu. na •f!erek general Fran-
~~~agına gıtmesi ve niha-ı 

useyiu Ca.lıid YALÇIN 
fSonu 3 urıcG .ayfada) 

Lik ma~ları 
Beşiktaş Ve/ ayı, Fener Al

tın tuğu, Galatasaray 
SülegmanigeJıi gendi 

• • • 
ıaşe gemısı 

batırıldı 
--0--

lngiliz tayyare ~ ın
ları devam ediyor 

Londra, Zl (a.a.) - İngiliz 
ha.va nezareti tebliği: 

(Sonu 8 üncu aayfada) 

Mihver devletlerinin 
yeni planları hakkın

da tahminler 

Londra 27 (A.A.) - Buı;ünkU 
gn7..etlcr Hıtler 'I: c Petaın ara .. ımla
ki prensip ar.Ja ınn'JlµJ bildiren 
Vicby tebliğini buyuk bnşhkJnr nl
tında ne ·etmekle bcrubcr bu prcn
slp ameli tntbikatında muhtelif tef-
~rlere musrıit olduğu içiıı uzun 

H a r b -
--.. uzun tef ratt:ı buluıın ııkUın talon-r.--• ' maktadırlar. 

Obsen er gazetesinın tUplomatık 

V • ti muharriri Hitledn seri t&bıye clea z 1 y e lislkliklerindc.n birlnı daha ynptı-

Son hadiseler 
YAZAN: 

ğını knydctmektc ve lnglltcreye 
k;ırı;ı Alman harblndr. ııu Uç safha
yı çizmektedir: 

J"EZAİ 

~Petain 

S - Anaıı.ın Cebcluttıınk'a in-
rr.ek. 

MubRrrir ilave ediyor: 

--o-

Zürih. 27 (a.a.) - 1taly. n 
kontrolü altındaki Teleı ı c a-
a.)U.Dsının \ crdıgı bır h. bt: r d 
yaıın Romada biı) uı-. ehemn.i
ycti haiz bir hadise vuku bul.· 
cakbr. Bu haber Roma ı.izeri
ne yürüyüşün yıdönümü me
rasiminin bugün yerine yarın 
yapılacağını teyıcı eder m:ıhiyet· 
tedir. 

Bazı ınüşahidler bu hafta Ak· 
denizde v bilhassa bu d nizın 
şark kısmında biiyiik b;r taaH. 
yd derpiş etn1ekted:ı ler. 

~""'""'""' ........... 

Sovyetlerin 
tekzibi 

bir 

Hikmet llgu 

'.Alman askerleri Rumany:ıya 
girerken diplomatlar İı;pany:ıya 

gitti. Ordu ile siy:ısct arasında 

bu derece aynlık ender görüllir. 
Çünkü yüksek scvkü idarede 
askerlikle dış politika clcile yü
rür. Fakat bir sencdcnberi mu
hakememlzdeki nizamı altüst eden 
sürprizlere alıştık. Bu garıp hfldi
selerin rehberliği ne istikbal hak
kında karar vermek o knd.nr müş
kül olmuyor. Nıtckim Hitıeı· -
Franko müllikatı bu. sütunun ka
rileri ıı;:in bir sürpriz teşkil et
medi. Birkaç gün evvel böyle bir 
mülakata intizar olunabileceği ar
:ıedilınlşU. Hldlııeler tahminımiz

de yalnız mevki cihetilo hata etti
ğimizı meydana çıkardı. Buluşma 
Pırenedc değil de bu mo" kiin otuz 
kilometre şimalinde vukubuldu. 
tlç bin kilometre uzııktan yapılan 
tahminde bu ufak n1cs:ıfc hatasını 
okuyucularımızın naznrı müsama
ha ile goreceklerinc eminiz. 

1 - tnglltereyI istılfı te bbiisü 
ki 1ngiliz hava kun·ctlerl tarafın
dan akim bırakılmıştır. 

2 - Yun:ınistaıı ve Tı.irkİY<' üıe
rinden Stiveys knnnlınn doğru iler
lemek projesi bu iki memleketteki 
beşinci kolların zayıf olması yüzün
den akim kalmıştır. 

Bu yeni plan da akim kaldır:ı 

ıaltdiı-de oyie 7.annolunuı· ki, Hıt
ler tekmil Avrupa ve Asyanın bü
tün m elcleıi bilıtıl~! halle vusıl • 
olduklarını ve buna bın:ıen 'kendi 
kaM:ıtinco tngiltereoin bnr~ de
vam etmesi için ortDdn hıçblr <'bcp 
kalmadı •ını bıldirmek tns.wvurun
dadır. Yani Hiiler muhtemel ola
rak kendi hcdefterine \'ardığını ve 
İngiliz impnratorluğile b r :ıL'\cnk 
vereceği olmadıgını bildirr.ccktir. 

Moskova, 27 ( n.a.) - T:ıc;s a· 
1 jansı dl.in asağıclaki tebligı 111..r 

retmışlil': M uharı İl', bu pl1.ııın diğer d<'\'
leUerin ve ezcümle Sovyetler Bir
Uiinln te6rtki mt"Saisini istilzam <') -

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Mısır, Balkanlar, Frnnsa, :lJ;pan
ya hadiselerine askerlik cihctile 
bir loymet vermek lilzım gelirse 
buna harbin dejenere olması di
yebiliriz. Müsbet netice veren 
harpler bu zikzak, çaprosık usul
den daha mantıki esaslar dahilin
de cereyan eder. Mücndelede ısrar 
eden hasım kim ise ordu ve do
nanma bunun kalbine çenilir. 
Harp biter. 

Bu meselede cıcz gosterilince 
nrbk harp vaziyetine, siyasi ah
vale katl bir veche tayin etmek 
kabil olma%, thtilfıf sarı h:ıstalık 

ıreldlııe girer ve nıcdcniyeUn her 
tarahna bulaşmak istidadını giis
tedr. 

Son badiselerle dünyanın siyasi 
manzarası o bdar bulanık, acnip, 
kan,ık bir l'azlyet nlmıştır ki bun 
ı.n kıJmetlendirnlck mantıktan zi-
18de metatizlğe mütc:ıllik t.ir me
'sıele balin.l almıştır. Rumanya iş-

(hııu 1 noı Nhlfede) 

BaY " Hav -Hav '' lngilizlerin Lord "Hav • Hav,, ına mukabil 
bize hitab eden bir Bay Hav • Hav da var! 

Bay ··HAV • HA \1,, Tttrk~eyc lıitah ediyor! •. 

Her akşam yalınncı bır ı .. tasyondan 
tngillereyc, logiliz halkına hitap e-

den bir radyoyu s.ıatinde 1nglllzlc
rin yuzde '17 sinin dııılcdıgi sabit ol
muş. nu istasyonun spikeri lıer ak-

~m 1ngııterc aleyhine ağır ithamlar, 
ağır küCUrlcrle hlicum c ttlği halde tn 

gilizlcr onu dinlemekten ZC\ ı.- alır

larmış. Gallup müessesesi diye İn -

gilteredc - tıpkı Amerık:ıdaki gıbi -

bir istatistik dairesi v:u. Bu d:ı're 

}ınlk arasında yaptıgı iedkDı:nt octi- 1 

cesindc 1 ngılizlerın düşman istasyo

nunu dınlcmektcn 2e\k aldıklarını ve 
cglcİıdiklcı-ini, bundan dolayı du on-

da yedi tngılız radyo salııblerinin her 
aksam onu dinlediklerini tesbit et -

ffiİŞ! 1şirı Catıbj bu spikere fngiliLler 
lord .,Hu\ ha\ ı~mini \ermişler. Fa-

kat ırn;ılız ... cdc How cnr:sıl oldu?> dc
nı,..c.,;tir. 1ngilı lere hem hucum edeıı, 

küiur <'den, han de h"r ı:un onlr• ın 
:.ayıf ııol<ta1:ı.rınt b:.ıluı •• ya çnlış.ın 

(Sonu :! inci i:I) lada~ 

Japon gazeteleri, Japon din 
ile St:ılinin 26 birincite,.rindc biı 
görfümıe yapacııklaıını yaz • 
maktadır. '.fass ajansı bu habe
rin hakikate mU\ afık olmadıgı· 
nı beyan ctmeğe mezundur. 
---~ 

Lodos devam 
ediyor 

Limonda bir sandal 
battı , sandalcı boğu

lurken kurtarıldı 

İ.ki gündenbcrl b:ıı;;lıyan lcı 
dos fırtınası dün de dC\ am ~l
nıiştir. Bu s beblc limandaki 
nakliye, tahmil ve tahliye ışle
rinde ba.?.ı aksaklıklar vukun 
gelmiş, "apnr seferl~rinde do 
rötarlar olmuştur. Lodosun te
sirivle dün lımaiıda bir sandal 
batmış ve içırideki sanda.kı 00-
ğulurken kurtarılmıştır. Emin
önii i~kelf'~ine kayıdlı 60 yaş
larında sandalcı Mevlüd }i}min
önünden Hareme gıderkcn Sa
rayburunu açıklarında ı:;andalı 
suların te:-;iriyle bat.mış ve ~ev
lfıd derhal suların içıne goıniıl
müştür. 

Hfıdıseyi etraftan gören san
dal vo motörler derhal kazaya 
uğrayan sandn.lcının imdadına 
yetişmişler ve Mevlf.ıdu bôğul· 
ınak üzere iken kurtarmışlardır. 

Me\•l\ıd fazla mıktardn yut
tuğu suyun tesiriyle baygın bir 
halde hastahaneye kaldınlruış -
br. Fıı tına KaradenW:Ie de şid
detli olduğundan bazı vapurlar 
iskelelere rötarla gıtmişlerdir. 
Dün saat 14 de limanımıza gel
mesi icab cd<>n Karadeniz vapu
l'U ancak .o;-ıat 19 da gelmiştir. 
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Yusuf lzzeddin Efendi Vahideddin Efen- Beşiktaş Vefayı 8-1 
mağliib etti 

diden pek fazla çekiniyordu. 
Bütün şehzadeler lstan

bulôa tahsil ettikleri hnlde o 
oğlunu Viyana, ,,, (Terezyanom) 
mektebine göndermiştir. Resim 
le uğraşarak tablolar yapar; 
bunları kendisini ciyarete ge -
lenlere gösterir. Sanayii nefise 
ile iştigal ederek münevverler a
rasında ıtibar kazanmağa çah
şıı-. Böylelikle kendisine hepi -
mizdcn başka bir şahsiyeti ol -
duğu süsünü vererek hakkında 
halkın muhtelif tabakaları a -
rasında teveccühler uyandırmış 
tlr. Bunun için onun ahvaline 
pek dikkat etmelisiniz. 

Bir gün Mecid efendi büyük 
kardeşini ziyarete Çamlıcaya 
gelmişti. 

Yusuf İ7.zeddin efendi karde
sine büyük tahassür gösterdi! 

- Vay, birader! Gelmiyor -
sun; görüşemiyoruz! Mutlaka 
cumaya yemci!c beklerim. Fa -
nığu da (Mecid efendinin oğlu) 
al, gel. Söz ver. 

M.ecid efendi - Başüstüne; 
ferman buywıırsunuz. Rahatsız 
cderun. 

Yusuf efendi - Faruğu u -
nutma. 
- r,uma geldi. Sabahleyin Yu -
suf İzzeddin efendi araba ıs -
maıladı. Nesib Bey: 

- Efendim, bugün için Me -
cid efendi biraderinizi davet et
mi ... liniz .. diye habrlattı. 

Yusuf efend.i - Hekimbaşı 
çıfthgine gideceğim. 

Nesib bey - Efendim, bira
dcrinızi davet ettiniz. Sonra si
ze hatırlatmadık .. diye bize da
nlacak. 

Yusuf efendi - Senden nn -
sihat istemiyorum! 

Veliahd bindi, gitti . 
Mecid efendi Fnruk efendi ile 

geldi; köşke çıktı. 
-- Birader nerede? 
- Hekimbaşı çiftliğine kadar 

gittiler. 
- Beni d3.vet etmişti. 
- f~vet, Pfendimiz ! 
- Nede11 ihtar etmediniz?. 

Si7. bo e azıteoasinn~ımz ! Ne 
den kendisini ıknz C'bnc diniz! 

Bu tekdırlt>r iddetlc tckerriir 
etti; sonra Mecıd efendi hiddetle 
döndiı. Giderken teşyi edenleri 
kapı önünde bir cıaha tevbih et
ti; kimse sesini çıkaramadı. 

Veliahd avdet edip o gün köşk 
te cereyan eden hali anlayınca 
bir uzun kahkaha salıverdi! 

İşte bu kadar! 
Yusuf İzzeddin efendi bu ne

zakete, terbiyeye mugayir ha
reketile aklınca küçük kardeşi
ne ne kadar az ehemmiyet ver
diğini göstermiş idi! 

Yusuf İzzcddin efendi yaşlı 
şehzadeler arasında yalnız sul
tan Muradın oğlu SalUhaddin c
fen diden hoı:danırdı. Gençlerden 
de Mecid efendinin oğlu Faruk 
efendiyi severdi. Bir ara kızını 
Faruk efendiye vermeyi düşün
müstü. 

Sultan Reşad ile de aralan iyi 
görünürdü. 

Hünkar V<"liahde dl.ima iltifat 
ve hüsnü muamele ederdi. 

Yusuf İzzeddin efendi ele: 
Hünkara her defa hitab et -

tikçe: 
- Zatı şahaneniz! 
Diye hürmetler gösterirdi. 

Fnkat arkadan bahsi geçince: 
- Budala! Bunak! 
Derdi. 
Yusuf lzieddin efendi kendisi

ne nakden büyük fcdakiirlık ih 
tiyar ettirmemek şartile hayırlı 
işlere, edebiyata, ilim ve fenne 
hizmet etmekten çekinmez gö
rünmekteıı hoşlnnırdı; bu yolda 
tekliflere daima hüsnü kabul 
gösterirdi. 

(Hazreti Sümbill cemiyeti 
hayriyesi) namile teşekkül et -
mis bir fuknraperver cemiyeti -
nin y~ la~nbu ldn Ortaköy, Şeb 
rmnını, vılayetlcrde Tikvcş, Gev 
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gili, Ustunımca, Delvina Os _ Lik maçlarına dün Kadıköy 
manlı ittı"had ve teavün klüble- ve Şeref stadlannda devam edil
rinin fahri riyasetini, Avrupaya di. Kadıköy stadında Fener -
talebe göndermek, türkçcnin Altıntuğ maçı 1 - 4 Fenerbah
tasfiyesine ve trunimine çalış _ çenin galibiyeti ile neticelc.ndi. 
mak maksadile tc§kil edilmiş Galatasaray da Silleymaniye
(Türk derneğinin) himayesini yi hakim bir oyundan sonra 7 -1 
deruhde eylemişti. mağlUb etti. 

Ortaköy klübüne hediye ettiği Beşiktaş stadında ilk maç 
bir fotoğrafisinin imzası altına: tStanbulsporla - Topkapı ara-

Bekayı milleti muciptir. ittihadı sında idi. İlk haftaymın sonun-
kulüb da attıkları golle galib vaziyete 

Mısraını yazmıştı. Bu kulübün gelen Topkapılılar ikinci haf
aç.ılma töreninde şehzade Sa _ 1 taymda altıklan ikinci golle ga-
1§.baddin, Abdülmecid, ;osmnn libiycti garantilemiş gibi görü
Fuad efendiler de hnzır bulun -

1 
nüyorlardı. Fakat oyunun son

muşlardı. Yusuf efendi Fahri larına doğru açılan İstanbul -
reis sıfatile irad ettiği nutukta sporlular arka arkaya kazand.ık-

"Sevgili birader ve birader - ları gollerle maçı 2 - 2 beraber
zadelerinin klübe iştiraklerin - likle bitirmiye muvaffak oldu
dcn,, pek memnun kaldığını, lar. 
bunun teavün maksadını pek zi-ı kinci maç Beykozla - Beyoğlu 
yade kolaylaştıracağı için ken- spor arasında yapıldı. Her iki 
dilerine teşekkürler ettiğini be- takımında müsavi kuvvette ol
yan eyJcnıişti. (1) ması itibariyle oyun çok heye-

Acaba bu "Sevgili birader ve canlı oldu. Birinci haftaymın or
biraderzadeler,, bu sözlerin sa- talanna doğru kornerden gali
~iyetine inanmışlar mıydı? biyeti temin eden Beyoğ.luspor-

Yusuf İzzeddin efendinin Av- lular oyunun sonuna kadar e
rupa seyahatine teşne olması ncı:jik bir oyunla vaziyetlerini 
hükiımetçc fena nazarla görül - muhafaza ettiler. 
miyordu. Vcliahdin Avrupada Beykozlular bilhassa ikinci 
gezip dolaşmasından atiyen haftaymda zaman zaman üs -
ınemlckctçe jstifade edilebilir, tünlük temin ettilerse de mühim 
diye düşünülüvordu. gol fırsatları kaçırmalarındruı 

İngiltere kriıı beşinci Jorjun b~rabcrliği elde cdemodiler. Bey
tahta cülfısunu sultan Reşada oglu spor talamı dünkü güzel 
tebliğe lngiltcrcden Marki dö oyuniyle mühim bir kuvvet ol
Nortampton) riyasetinde bir duğunu isbat etti. 
heyet gelmişti. Uçüncü maç Beşikta.şla Ve-
Loııdrada icra edilecek tetcv- fa arasında idi. 

vüç resminde vcliahd Yusuf İz- Talumlar: 
zeddin efendinin hazır bulun - Beşiktaş: lfohmed Ali, Ya-
ması hükumetçe münasib görül- vuz, Enver, Rifat, Halil, Hüsc
dü. yin, Şükrü, Şeref, Memduh, 

V eliahde bu defa Cevad Paşa Hakkı, Sabri. 
ile Nesib Bey refakat ettiler E- Vefa: Azad, Sefer, Vahid, 
fendi kendi adamlarından başka Ferdi, Lfltfi, Mustafa, Vedad, 
yavcd Nuri İdris beyi de yanı- Hakkı, Sulhi, Bülend, Ahmed. 
na almıştı. Oyun Beşiktaşhlann akıniyle 

Londra sefareti müsteşarı başladı. Beşiktaş hücumunu ke
Abdülhak Hfunid Bey do Lon - serek mukabil ~a geçen Ve
drada vebahdin refakatinde bu- falılar biraz sonra üstüste Be
lunacakt.ı. 13iktaş kalesine yaptıkları akın-

Londraya giderken efendi mü- larda Sulhinin uzaktan çckti
tenekkircn Pnri.sc uğradı. İndi- ği şiltlerle Vefnlılnr mühim 
ği otel Morise lıer tnra.fdan gol fırsattan kaçırdılar. Sulhi
prensler, krallar geliyordu. Veli- nin Beşiktaş kalesine çekti~ sı
nhd Parisde iki, üç gün kalacak- kı bir şütün imle direğine çar
tı. pıp geri gelmesi ve topa yetişen 

Elçi Naum paşanın tertib ve Bülendin de Meluned Ali ile 
tcşvikile Yusuf İz7.eddin Efendi ı karşı karşıya kalmasına rağ -
Frans.1. reisicümhuru Mösyö I men topu avut.a atma.siyle Ve
Fallicre'i Elize sarayında husu- !alılar yegane gol fırsatını da 
si olarak ziyaret etti. kaçırdılar. Bcşiktaşın bundan 

Ziyaretten yarım saat evvel sonra Vefa kalesine daimi ve e
Madam Falliere'e mükemmel bir zici bir tazyiki başladı. İlk gol
buket gönderdi. Mösyö I"allicrc !erini Şerefin güzel bir vole şü
de bizzat otele gelerek bu husu- tüyle kazanan Beşiktaşlılar ilk 
si ziyareti iade etti. Naum paşa hafta.ymı 4 - O galıö vaziyette 
veliahdi ParLsde iyice gezdirdi. bitirdiler. · 

Yusuf İz7.cddin Efendi Paris- İkinci haftaymda oyun ckse-
den padişaha, sadnı7.am Hakkı rlyetle Beşiktaşın tazyiki altın
Paşaya, Meclis reisi Ahmed Rıza da arasıra göze çarpan Vefa -
Beye elmaslı hediyeler aldı. nın neticesiz akınlariyle geçti 

Londrada pek mutantan ter- Beşiktaşlılann beşinci golüne 
tib edilen tctevvüç töreninde ha- seri bir akın1a ve Sulhinin aya
zır bulunan krallara., Osmanlı ğiyle mukabele eden VefaWar 
şehzadesile hükümdar ailelerine oyunun sonuna kadar üç gol 
mensub prenslere ayrı, hükiı _ daha yediler ve maçı 8 - 1 gibi 
metler namına. misyonla gelen mühim bir farkla Beşikta.şm le-

hine neticelendi. 
heyetlere ayn muamele edildi. Bülend Turanh 

Birinci takım kraliçenin, ikin- lkinci küıne lik maçlarına 
ciler kralın davetlisi sayıldı. 

Sof d h b . b. .dün Karagümrük ve Anadolu-
ra a er ır prense ırcr hisar S'l..Jıalannda başlanmıştır. 

prenses refakat.edıyordu_. 1 Bakırköy İstıldil, Eyübü 3 -2, 
Yusuf İzzeddin Efendiye Ja- u ........ ..ft~ ....... ·ük Demirs 5 ı 

• (1~~:- ) ·ı 1 .A.>.aJ. ""6 <ililJ. poru, - • 
~n~a prensesı ....... ~a ven - , Davutpaşa, Doğan.sporu 4 - 1, 
mışE~· d" b . .. .. 1 Hilal Beylerbeyini 9 -O mağlfıb 

ı.en ı u prcnscsı gonmce: • etmişlerdir 
- Canım! Bari Bana güzel ı · 

birisini verselerdi! Ankar da yapılan 
Demişti! Amiral Togonun la-

zı bu Japonya prensesinin dam- maçl r 
donörü idi. Amiral Togo ile ge
neral Noci de prensesin maiye
tinde idiler. 

Londrada. Mısır hidivinin mü
messili olan 1'1ıad Paşa - Krnl 
Fuad - Osmanlı şehzadesine hoş 
görüıırQcğe çalışıyordu. 

Ziynf etten sonra Almanya ve
liahdi ile Yusuf iu.cddin Efendi 
bir arabaya bineceklerdi. İki ve
liahd de arabaya ilk adımı at -
mak şerefini biribirine bırak
rnnlc istiyorlardı. 

- Siz binin_ Siz buyurun! 
Söz ve tnvırlan tekerrür edip 

duruyordu. Alman veliahdi da
yanamadı; Yusuf İzzeddin Efen
diyi tutup arabaya sağ tarafa 1 
koydu; kendisi de atlayıp sola 
geçti. 

Yusuf !zzcddin Efendiye kral 
tarafmdan Viktorya nişanının 
Gran kordonu verilmişti. Veli
ahd buna: 

- Hiç olmazsa hamam nişa
nı olsun vermediler! 

Diye fena tutulmuştu. 
(Arlwıı var) 

Ankara, 'l7 (a.a.) - Bugün 
Ankarada lik maçlarımı devam 
edilmi"tir. 

Birinci maç Demirspor takı
mı ile DinÇF!>Or takımı arasında 
yapılmış ve çok sert esen rüz
garı gerek önünde, gerek ar
ku.sıı;ıda pok iyi kullanmasını 
bilen Demı.rspor takımı, Dinç
spor oyuucu.l.annın enerjik ve 
zaman zaman iyi olan oyunları-
na rağmen maçı 8 - O kaz,ınmış
tır. 

lldnci maç Harbiye İdman 
yurduyla Btrlikspor arasında 
yapılmış ve birinci haftaymda 
rüzgarı arkalanna almalarınn 
rnğmen kontrol kabiliyeti gös
teremediği için sıfıra karşı bir 
sayı ile mağlCib çıkan Harbiye 
1dman yurdu, ikinci hnf taymda 
son dakikalarda attığı bir golle 
beraberliği temin etmiştir. Ve 
maç bu suretle 1 - 1 berabere 
neticelenmiştir. 

(1) Nevuıı rn1111 1315 

ücUncU maç Güneşle Galata
snray takımlan arasında yapıl
mış ve bu karşılaşmada Galata
mu·ay 1 - O galib olarak saha-

1 .dan aynlmıştır. 
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lar Vekaletinde oivoRKI: hakkında mühim -
Bozuk bir çeşme 

nakil ve tayini r ~ bir karar verildi 
--<>- Nuruosmaniyede Şeref efendi 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti 
merl•ez ve taşra mucsseselerinde 
çalı.şan memw·lar arnsındn yem
den bazı nakil ve tayinler yapmış
tır. Bunları yazıyoruz: 

İstanbul gümrük başmUdurlügü 

servisi şefi Rc!'ık Kurel Vekalet lc
vawn mQdUrlüğü tetk.k memurlu
ğuna, teftiş heyeti kal~ml memu-

sokağında bir terkos çeşmesi var. 
Fnknt, altındaki ızknı-a, suyu 

kanalizasyona vereceği yerde so
kağa akıtıyor. Pis sul~r knldırım 
kenarlarını yıkıyarak bbylece so-

kağın as:ığı tarafına dogl"U akıp 
! gidiyor. 

Şeker fabrikalarının çuvalla yap
tıklıırı şeker satqılannda yeni bir 
karar \'crilmiştir. Bu karara göre, 

~eker fabrikalarının toz şeker sa
tışl:ırında çuvai bedeli olarak şim
diye kadar müşterilerden tahsil 
etmekte olduktan 35 kuruş yerine 
jlit i'ıuvallar için 90 kuruş, pamuk 

Bu arnc:!a mektebe gltmiyen kü
çük çocukların, bu pıs suda oy -

naşt1klarına, halta yzlerin.i yıka

dıklarına çok defa şahit oldum. 
Bilmem böyle pis suların 2 inci 

derece cadde sayılan bir yere nk
ınas:ı ne dereceye kadar doğru -
dur? 

Lut!cn aliikndarları:ı dikkat na-
zarını çekıniz. 

Nuruoamaniye • Osman ÖztUrker 

ru Nüsret Kirişçioğlu tcrfien ve 
Ankara gümrük memurlarından 

Rahmi Erkalfa naklen zat ve sicil 
işleri müdürlüğu tetkik memurluk
larına, Ankara dördüncü asliye hu
kuk mahkemesi zabıt kl'ıtibı Cevdet 
Süer hukuk müşavirliği memurlu
ğuna, İstanbul bnşmüdurlug(l vcz- 1 
nedarı Hüseyin Hüsnü Murad .U-
~:tlncü sını( servis şefliğine, istan- ,

1 
___ ..._ ___ ...,_..,..,::ı:. ___ , 

jüt çuvallar için 90 kurus, pamuk 
ro füıve ve tahsil edilecektir. Bo
şalan çuvallar müşteri tarafından 

hiçbir işte kullnnılıtıadan hemen 
satış yapan fabrikaya iade edildi
dil;i takdirde fabrikalar n:mi be
delle kabul ve parasını mlişterlye 

ödeyeceklerdir. 

Henüz sevkcdilmemiş bütün toz 
şeker siparişlerinin de bu hükme 

tfıbi olaeai'iı bildiramcktcdir. Bu 
çuvallar şeker fabrikalarının tcsbit 

ctUgi fiyatin ı;ok fevkinde piyasa
da satıldıklanndan ve şeker şirke

ti çuvalları kendi satış fiyati üze
rinden aynen geri nlmağı kabul et

tiğinden dolayı çuı;al fiyaUerine 
yapıl· n bu ilavenin şeker fiyatleri-

bul başmüdürlüğü anbar mcmurlu-
/;'ll Ali Nuralp lstanbul idare me- Kısa haberler 
ınurluğuna, 1stanbuı muayene me
muru Salih Yarunblli.r İstanbul ih
tiyat mcmurluğwıa, Uzunköprü mu
hasebe memuru Hasan Kutay İs

tanbul gümrük memurluğwm, ls
tanbul başmüdurluk memuru Gnllp 
Uras İstanbul muayene memurlu
ğuna, eski tstanbul başmudiırlugu 
muhasebe memuru Rcfık Granit 
İstanbul gümrUk memurluguna, 
tetkik müdürlüğü memuru Nihad 
Ağan İstanbul memurluğuna, ts
tanbul başmüdlırlüğu vcznedan Fa-
lih Furat İstanbul muhasebe me
murluğuna, İstanbul muhasebe me
muru Adil Giz İstanbul vcznedar
lığma, Çanakkale gümruk memuru 
LUUJ. Bengi lstanbtıı muhasebe 
memurluğuna, nafia köprusu idare 
memuru Yaşar Taskurt ErLurum 
idare memurluğuna, 1zmir iUıalfıt 

memuru Suphi Erten Van idare 
memurluğuna, Mersin anbar me
muru Eyüp Erten İslahiye anbar 
memurluğuna, Birecik tdnrc me
muru Hlisnü Çubuk Trabzon an-
lıar memurluğuna, izm r ithal5t 
muhasebe memuru Yusuf Aktan Bi
recik idare memurluğuna, & ınsun 
muayene memuru Mustafıı Dinç 
Zeyhanıye inuaycne memurluğuna, 
1stanbul memuru Ragıp özenbcrk 
Uzunkopru muhasebe mcmurlu •u-
na, Bodrum muhasebe memuru Sa-
lahaddin Öksüzgil Bandırma anbar 
memurluğuna, İstanbul ihtıyat me
muru Fuad Pckcan Bandırma mu
hasebe memurluğuna, maarif hu
susi mektepler idaresi memuru 
Mergube Onaran ve açıktan Güner 
unııı Ankara gümruk memurluk
luklnnna, İstanbul muhasebe me
muru Cemal Teker ç, nakkale 
memurluğuna, açıktan Hilm ye Do-
ğu Ankara muhasebe memurluğu-
na, İskenderun memuru İbrahim 
Doğan Payas gümrük mcmurluı'U-
ıuı, İstanbul idare memuru Snmi 
Tangıç nafia köprüsü idare me
murluğuna naklen ve terfien nakil 
ve tayin edilmişlerdir. 

Har b vaziyeti 
Son hadisel r 

( Baı tarafı 1 inci sayfada) 

galinin İngiltere mihver mücadclc
sile o!Akosı nedir? Memleketin sa
hibi talim ve terbiyeden bahsedi
yor. Bitaraf matbuat petrol mese
lesini öne sün.iyor. Mukabil taraf 
prka doğru bir hareket tasavvur 
ediyor. Bu mütaleaların hepsinin 
doğru veya. hepsinin yanlış olma
sı da vardır. Halbuki Alman ordu
su adalara taarruza t~cbbüs c:...e 
idı maksadın İngiltereyi istll.1 ede
rek mücadeleye nihayet vcnnck 
olduğunda bütiln fikirler btrı~r
di. 

Askeri harekat da b ~ oyna!, si
yasetten ilham almağa ba ladı. füıl
yanlar yüz kilometre m fedcki 
Malt;ıyı, dört yüz elli l:tlometrcde
ki lsh.'1?nderiyeyl bırakıp drırt bin 
beş yüz kilometre katederek Bah
rin adalarına hücum cttılcr. Dunun 
bl; harp fnntazisindcrı baı,:ka kıy

meti yoktur. 
Gerçi çöller üzerinden t•zun me

safeler katederek bu i i mU\ affa
!aldyetle başarmak takdire y. n
dır. Fakat maksad UZU!: m :neye 
seyrüsefer kabiliyet.ni goctC'rmek 
ise Amerikanın maruf kodın fayya
rcdsi Pasifiği iki defa kutctınek 
surefile bu tefahürun birka~ m sli
ne hak kazaomJitır. 

Son günlerde ehemmiyet kes
bcden Fransa ve tsrı ny:ı h d sele
rt de tngiltexcnin rr.uc:ıdcle uzmi 

1 kD1"F5ında bilmecb riyc 'İC\' TI1 
cdilcrı zayıf tcdb r!erd('n b zıları
dır. Bu teşebb!lslcrlc Aı d..ı le ş·~ 1 
mal denizi arasında bir tC"m~ t ._ 
mln etmek, tngnizle!'ı Çcbel ıtt r k
tan uzaklaştırmak, bu dP ı 1 h 
elindeki Oslerdcn ist f de '< 
bten!ldiği meydann çıkın ır. 

* Umanlar umum müdürü hasta 
İskenderun limanın tevsi ve ı lfıhı 
etrofında tetkiklerde bulunmak Ü2.C

re 1skendcruna giden limnnlar u
mum mıidürü Raufi Manyasın 

dönuşte hastaL-ınarak Ankaroda 
hastahaneye yattığı haber alınmış
tır. Bu sebeple umum mlıdilr dnha
blr ınijddet için lstanbula gclcmi
ycceklir. 

.POLISDE 
Ana ile oğul bir olunca * Faik RCfid Rumanyaya gl· 
diyor - Mnadf Vck!ıleti ne riyat 
mudürü Faik Reşid Unat'ın Vcktı
letin ihtiyacı olan kağıtları temin 
etmek üzere bugünlcrda Rum::ınya
ya gideceği haber alınmıştır. * Mebuslar Ankaraya gitti -
Meclisin açılış gün!lnde bulunmak 
üzere ~ehrimizdekJ mebuslardan 
bazıları dirn a~m Ankar:ıya gıt
mi~lcrdir. 

Maluruzın ufacık bir parça
sını kanatlı geçlik için ayır
mak; buuda1ı daha. zevkli bir 
vat.an vazifesi c1ü~ünül bilir 
mi~ 

a ra a 

ne de hiçbir suretle tesiri olmıyn
eaktır. 

1 M0TEF7ERRIK j 
Dilsizler Cemiyetinin 

dünkü toplanhsı 
Sat,'11' ve dilsizler cemiyeti umu

mi heyeti dı.in saat 14 de Eminönü 
Halkc.vinde topl nmışlardır. Top-

lantıda birlığin umumi kfıilbi Hay

ri Dalgaycli cemiyetin fn.ıLyeU hak
kında izahat vermi:ı ve cemiyete 

körlerin de alınarak isminin (sa
ğtr, dilsiz ve körler tcsnnüd cemi-

yeti) olacagını söylemiştir. Cemi
yet bunun için bir nizamname ha-

zırlay~mık vil{ıyete vermiştir. Bu 

ni:::arnnameye göre kimsesiz dilsiz 
sağır ve körlerin barınabilmesi için 

bir de yurd tesis cdılccektir. 

z e 
Diyanet itleri relsllği muvakkıtliğinden: 
I - 28 Teşrinievvel 1940 pazartesi gunu akşaır-.ı y~ salı gecesi 

Kadırdir; 

il - 1 Teşrinisani cuma günü R;m:ı.zan bayramıdır. 
3 - Bayram nam:ızı tstanbulda şarki Avrupa saatile 7 S. 8 D. 
Ankarada şarkl Avrupa saatilc 6 S. 50 D. F.zani ile l S. 5 D. dcıdır. 
IV - 41 anında olan yerler lst.-ınbula gorc sa:ıt farklarını tatbik 

ederek şarki Avrupa smıtile v::ıkitleriai bulurlar; diğer arzlarda bulu
na~ ~er~cri~ vakitleri vasııUi mahalli sa&Ue aşağıdaki cedvcıpe 'ös-
terilmıştir. Ezani saatlerde hiçbir tadilAt yoktur. · 

ı---A-rz_d_e_re_c_e_ı_e_ri_--J._3_6-1 37 ~ 39 40 42 

asa ı a a ı saat -- --
6 53 6 55 6 57 6 5 7 1 7 6 

IJ------------------------1-----1----1--~----ı---+---~ 
Ezani saat 1 42 1 45 l 49 1 53 1 56 2 s 

~HOV !--...., 
Aşırdığı elli liranın yirmi aiti 
lirasını otomobile vermiş 

Dun Sullanahmed birinc-i sulh ce
za mahkemesinde çok ho:i bir dn
vanın duruşması yapıldı. Hovarda 
bir çıragın bir gecelik çıl"ınlı.;ı için 
ustasına verdiği ziyanın h(:~abı so
ruldu: 
Dovocı Sultanahmeddc Divanyo

lundn benzin deposu snhıbi Hehçe
tin iddas:mı göre da\ anın esnsı ~u 
idi! 

Bir müddettcnberi Behçctin ya
nında çıraklık eden ve otomob.Ilcrc 
bem:ın \ermek \ .:;zi! ıni y. pan 16 
yaşındaki Halid sayım gunil olan 

20 ilktcşrin pazar ı;:uıü dukkanda 
bulunmuş ve sayımda çalışan oto
moblllerc benzin vcnniştir. Tutubn 
kaydc &[re o gün - sayımın bitmesi 
saatıne S.-.... dar - t rn 48 lirn 80 ku
ru.5luk ~ satışı yapmıştır. 

Top • tfayrp da şehirde mutad 
hayat \ c faaliyet b:ı l yınca Dclı t 

Dun hakim Reşide hesab veren 
çırak Halid sutunu olduğu gibi iti
raf ederek: 

- Ş~ytnna uydum işte, demiştir, 
o akşam canım çok gezmek istıyor
du. Bir taksiye atladım. örtcc Ta
rabyaya - Biıyükdcreye gittim. 
Sonrn geri dönd<lm lslinyeye, Bcbe
ge ugradık • . Eminoııüne gelince bir
den Floryaya kadar uzanınağa ka
rar verdim. Hemen butün gece oto
mobil benim hesabıma çalıştı. Snz
lı yerlere de g!tUk .. otomobil kapıda 
bekledi. Ben de bira i~tim .. Saz din
ledim. Nihayet şofor parusııu iste
di. T::ıksi tam 26 liro yazmıştı. Çı-
kardım verdim. • 

- Ya üst tarafı? .• 
- Dedim ya efendim.. Onlan da 

herhalde gnzmo ve sazlarda sarfet
mi:ı ol· cagım. Ertesi günü b~ param 
b le kalmamıştı. 

Hiık·m Rcş:d guldü ve : 

- H 1!ıd •. sen bu kad, r çok gez-
11 iş ve herhalde yorulmuşundur. 
Hu x:ad r ycrgunl n birnz da isti-

Mayi oksijen kahları 
Mayi hava sıfırın altında 191 de

rece ve mayi oksijen ise sıfırın nl· 
tında 183 derecede kaynadı.ğın• 
dan dolayı kolay tebahhUr ederler· 
Bu tebahhür yüzünden gazların zi
yaınn meydan vermemek içın hU
susl kaplar lüzımdır. Cam veya ma
deni kaplar bu işi görmez. GeÇcıl 
a81rda Dulong ve Petit adlı j}d 

Fransız fizikçisi aralarındaki }la'll 
tahliye edilmiş olan çi!t cidarlı bf 
cam kaptan geçen hararetin tek ci 
dnrlı kapa nazaran pek düşilk oldU 
~'llnu bulmUŞlardı. Sonradan d'M
sewnl böyle hhll'ı kaplarındaki ha
raret zıyama cam kaplardakı zl· 
yam onda birine indirmeğc muvıı!
fnk olmuştu. Fııkat sonradan bit 
hıılunın da hararetin radyasyon u· 
rik!le intişarına mani olmadıgı arı
la5ılınıştır. Nilınyet İngiliz fiZikÇl· 
lcrlnden Dcwar çüt cidarlı c31f 
hala kaplarının iç yüzlerın.i gurnoş
le kapl ... ynrak radyasyon ziynıııı 
nznltmıi1 ve ftdi cam Itaptakinl0 

200 de birine indirmiştir. nu tip• 
ten kapların piyasada satılan ucııı 
modellerine Termos şişeleri diY<>" 
ruz. Lfıboratt:varlara mahsus ol.JJ 
Dewar kaplarına koydugumuz tOO 
derecedeki suyun suhuneti kırk sc· 
kiz saat .zarfında ancak bir ild de
rece ciuşer. Bunlar Jftborotnvar 11.

111 

pek kullanışlı olm:ıkfa beraber \JU 

mahzuru \arsa o da c m k.apJar"
kolny kırıJm, laııaır. 

Bu mrıbz-.ırun oulırıe geçmek jç{ı> 
b[lraret ziynı milmkün olduğu ı<a· 
dar az ol..ın madeni kaplar irnall 
düııüı.ııldü. Bu hususta yine J)CU· 

var imdada yetişti. Muayyen ınuıı· 
melcyc Uıbi tutulan mangal körllil• 
riı, mnyi oksijen suhunetinde, ço1' 
miktarda gaı.ı adsorbe etmek (yani 
yiız..:nde toplamak) h:ıssasına ırııı: 
liktir. lşte bundan dolayı şctuıli 
çekirdeği, Hindıstan cevızı JwbutU 
gıbi maddelerin kömürleri zehir• 
1i gaz maskelerinde ku11 .. nılır. ]Jc

war çift cidarlı maden1 kaplnrıtl 
aralıklarına böyle kömiır koyıırııİ 
yüksek dereceden hala husule gctlt 
meğe muvaffak olmuştu. 

Bu keşfinin ıhtira beraeti 19<>4 
ve 1906 senelerinde 1ngntcre ııtı• 
kümctindm alınıştı. Bugün bu tiı:; 
ten keçe ile sarılan kaplarla rnaJ' 
hava veya oksijen nakledilebilir· 

SABAHTAN SABAHA 

Bay " Hav .. Hav ,, 
(Baş ta rafı 1 inci sayfı;ıd~ 

spiker her akşam bazı sualler r :J1 
ve kendi suallcrıne kendisi ce\. bl 
verirmiş. MeseUi: 

- Nasıl oldu da İngiltere ab1uı-ıı1' 
beceremedi? [i• 

- Nasıl oldu da İngilizler alel 
ccle Fransadan savuştular? 

- Nasıl oldu da İngiliz parıan1crı· 
d ıı· 

tosu aznsından bin radyoda ı.on ~-
ya h!icum eden Alınan tayyarelc ri 
nin sesleri ve dafi topların sesle ııl 
ayni zamanda işitildiğini söyledı" ıJ 
buki tng:liz tebliğı artık topların se
sinden, tayyare motörlcri ı~uıınc· 
eliğini ılftn etmemiş miydi? 

Gibi suallere verdiği cevablar ~: 
zUndcn bu spikere How ismi ,.crı 

mis... . et 
Faknt radyosu olanlar bilirler JO il~ 
okşam Turkiycye hitab eden bir b 1 
Hav-Hav da vardır. Ve bu Hav-11~1 
da lngılizce konuşan spiker gı 
Türklere tarizler yapmaktan, siy:ı· 
setimızi tenkid etmekten hali kal:11~ 

Şurıdi) yor. Hem de her akşam... t-
kadar tarizden ve tenkidden neri gı" 
miyen bu Hav-Hav bay, işi art~ 
tehdıde tasnie, iftiraya çıkardı ... l' 
lak bir terli ... 

İngiltere, Almanya ile harb hal 
11~ 

de oldugu holde orada Alınan r~ 
teblığleri aynen intişar ediyor. Gııl' dİ 
telcr her gün bu tebliğleri }<Cilr• 

tebliğlerinin yanında halka oı<u.1° "' 
lnr. Orada radyoya sansör koYıt' .,. . , ... 
ecnebi lsüasyonları dinleyenıcn dıtJ 
zaya ui;'I"atmak kimsenın okh~ ·ıı· 
geçmedi. Sebebi meydanda: Halk > 

·rurıı· lam, doğruyU, iyiyi, kötüyü, ı i• 
yı, hnklkaU nyırd edebilecek k 3b c 
liyettedir. Hürriyelin.i tehdide rı 
lüzum var? . 0e 

Türkün basiretine ve aklı seliı"!l 'f 
derin itim:ıdımızdan dolayı 88• 
Hnv-Havın da bize ıararlı ~l~~e 
cağına ve bil5kis sol:'Uk guı 

1 
bir tenakuz \·e muga!Ata ct1cnrcS 
temin edeceğine kanliz. Jı. 

BEHÇET 5p.f 

Sadakni Fıtır 

Buğdııydan: 

Arpadan 
üzGmden : 

En iyi iyi son 

K. f(. t(. 

23 20 17 

40 34 27 
84 

117 ıoo 

lmnbul Mııfti.15J 
F. Ülgener 

İspanya meselesi knam:ı eld lc:
ten sonra yarnn odanın d r h s- • 
Eedan olan Portekiz d var.ının el'? ı •. 

:ı elrr.;ş ve bu aralık 

naı:d "uwn:ind n k:ıybolır.uştur. 
llk l :ı:c hiçbir il!Chcye d~ıycn 
m·l sahibı atı~ ı;eçip de IIali
din bir tüı;l gclnıey •inden şübhc
lcn.>niş ve kns::ı;>" baknwtır. Beş 

p racıkl:ı.r l:ore!I:ey ncc satış defte
rini gözden geçir! ı her ş...~i nnla
mıştır Polise başvurmu.,, H.!.lid c
"inı.1.:- aranınıw. faknt bul ıa::ım Mı -
tır. 'ih. v<'. ikı eün sonnı ele gc
ci •ı rel.;; r-11.iyevl' ,.c,.ihn'şt!r. 

ı BA YRA NA MAZI 

alına&ağına şüphe t>tmiy<.'litn r 
Hiknıet IH} 'rı; 1 .. .....-:: 

haneye yol~:ıncı. ı 1- - ı ı' L...,..;;;.;.:~~s.;.. __ :.;..· ~~::iiıi _,. ZevaU : 7. " 



YAZAN:İttGİLİZ tllYÜı< ELÇiSi SİR NEVJLE HEHDERSON 

a sız-A 
iş biri· ği 

ceaımakoıcdcn devamJ Arnavudluk • U-
yet Fransaya sulh teklifinde 

Hür Fransız kuvvet
lerinin bir kararı bulunması anc.ak kat'i bir znru- • t h d 

ret ve mecburiyetin emrettiği nanıs an u ll• (Baştıırafı 1 inci tayfada) 
külfetler ve fedakarlıklardır. olan biz, Fransız milleti ve Fronsa 

C 
• TÜRKÇEYE ÇEViREN f 

=-Hüseyin Cahid YALÇIN ) 
-24-

Bu son vekayiin isbat ettiği d d b • h A d • imparntorlugu namına nsnğıdaki 
,_ 1896 da doğmuş olan Hess daima bunlara inandıracaktı. diğer bir lıakıknt de İngiliz mu- un a ır a IS8 emrı \eriyoruz: 
~kcnderiyede yerleşmiş bir İşte bu cins ta.vır ve vaziyettir kavemctinin Jtransayn bıiyük Frnns huküm~ i ve Fransız mil· 
tuccar ailesine mensuptur. Al· ki alelade onunln ve mukall:di bir fayda temin etmiş olması- (Bav tarnfı 1 inci sayfada) l"tinin prrrlı1ınentosu normnl ve 
lllanyada tahsil gördü, son harb Ribbcntrop ile konuşmayı ve dır. Eğer Alınan orduları 1n- şağıdaki hususi tebliği neşret- dı m n t~ inden must.cltıl olarak 
da iptida pjynde sınıfında hi.z- münaka.sa etmeyi fcvkalfıde zor giliz topraklarına ayak basmağa mıştir: kurul madıgı rn ddetçc bund n ev-
illet etti. Fakat sonra hava kuv- ve memnuniyetsizlik verici bir muvaftak olsalardı, şimdi li'rnn- l\1üsellah bir Yunan çetesi 'el d .. ıct ı-eı ınin ve Nazırlar mcc-
\•etı · 935 · sızı d Lehi'! 'b' b bu sabah Coritza civarında, 30 lısmm haız oldu•!U s.:ılahlyctlcr bur 
k 

enne geçti. 1 senesıne hale sokuyordu. ara n ı er gı ı ırer 31 · . h d d . tl · · .. 
adar, tayynreciliğe pek me- Nuremberg'de Herr Himmle. damga basılarak aşağı bir millet ve daıncbı 

1
u u l!}..'lre_,~rıdnın ~- '.F'ran 1z kuvvetlerı 11crı tarnfınd n 

rakıı ıdi. Bir kabine nazın ol- · S S 1i k d b" .. k diye ~Tır hizmetlere mahkum e- rnsın u unan mıntil.l\a nn tu- kulbnılaca';: 'e kcndısinc bu bu-
du h . ·ı b' .. b k 1 nn . . po s ampın a uyu dilcceklerdi. F'nk"t mih\•er d"v- fek ve el bonıbalnriyle Arnavut su ta bu· mudafan meclisi Y rdım u alde sıvı ır musa a ·a bir çadırda veıilen akşam ziya- 1 ... " h d d h f'·-1 h' 
"' lr ._,.,.dı. Bunun uz·· erı·ne Hıt-1 l t da l h y 11 · d"k' u u mu a =ıanna. ucum et- cdcccktır. Bu s:ıl hiyeUer, Frnnsn-
3' • ...uı - feti de başka bir itibar ile aynı· ı e ıı m annın a a erın '° 1 · t' A üf · · 
ler havn.lardn bır daha c!olaşma derecede faudnlı ı'di Yemek es. ufku karartan muhakkak ln- md ış ır. rnavud m" rezesırun da 23 h ziran 940 tarihinde c::ırt oltın 
s J ·ı· ı b • d ~. k crhal mukabele etmesi ve eli- kununl:ıra tcvfıknn kullaıulııcaktır. 1 Utetiyle hayatını tehlike) e at- nasında, bir sivalı gömlekliler gı ız g. e csının ver ıgı or- - üf' 1 . 
lllaktan onu menetti. k ta f dJ b' k 1 ku ney pıp yapıp zorluğa bir ger m reze erın yardımı neti- Ifahire, 27 (a.a.) - Reuter: 

orosu ra 10 an ırço şar • çare bulmayı enırcdıyor. Fran- cesi olarak Arııavudluk toprn- İngiliz umumi knrargnhmın 
liess, Bitlerin ilk mesai arka- kılar söylendi. Bundan sonra, ğma girmis olan düsman çete- tcblig!i .. ı 

uaşlarından -.e dostlarından bi- Swııstika kamp bavragbnın indi-! sızlar şimdi gördiikleıi nisbet- . tard l y l 
J l "!" · ı · · tc bu sı 0 wunuştur. Wlan ı ,,ıısırda·. Dun" bu··tun" gün garb 

rı ıdi. B ka yerde de s6ylediı?im rihnesi münasebet.ile merasim e mu avım muame eyı ış • mu"t -~ı~rd Ilı · ı .ı· 
~ <l d l y k L ca. ıu..ıa an a esıı· a ın · ço"lu··ndf' şı'ddctli bı'r kum fırb-\"e~hil , ımrtive gı·rme numarası vardı. S. S. lcr Alnıanvavı Bit. na me vun ur ar. 0 sa a- tı A d · t 2 'l" -il J J J il ' ~ F t ı içı o mış r. rııavu zayın 1 0 u nası hüküm sürmüştür. 

k yırmi sayının ıçındedir. ler kin idare keyfıyetinde bü -ı va ~ m r~dnhız va a~ t~ ve 3 yaralı askeıden ıbarcttir. Sudan ve Kenyada keşif kol-
. rn23 dekı Mıinıh kıyamına yük bir rol oynadılar. Hepsi fi- mcş um. mu ane sıyase 1 ne D" k ı l k ı 1 
lÇlır ketti. Bundan dolayı hap- zik bakımından kuvvetli secme kad:u· ilen gıdcrsc gıtsın Fran- müm~~ ~era~/fkn:ı~;~'f. ldaınmılmistir~. yeni faali.} eti knyde-
SC ın h c m oldu \e Londsbery adamlardır. F'akat, vaktile yaz- sız milletıni ııasyonal sosyalizm hı civarında, Porto Eddn'da, 1 Filıstinde: lş'arn d"'"'er bir 
kale ınde Hıtlenn mahpusiveti- dıi!ıın gibi, alevlerle donuk su- hu_<--unct ve şiddetinden kurtn- .. bo b Haf.f -o 

J ~ ~-..:r 1tal t l · uç m a patlamıştır. 1 haı·eket olmnmıstır. 
ıı ı tırak etti. 1933 de Hıtler rette tem ir edilmi. karanlık i- ramuu.ıı. yan gaze e en ı ı d "' mag·ıu· b Fra asını yara 1 ar var ır. Bu taarruzun Lond ..... 27 (A.A.) - Amı-llık 
""."t.kı gcldu'ı zaman, nezaret- çindc, arkada s'ssiz duran si - • nsanın ceu f ili · 'dd tl ktad ... • .. .. ""' ç~1~eı,tcn ku t 1- cagını a en şı e e aranma· u· • daır-ının tftbl ı. 11 Kısırd" Sıdı B r-.. ız nazır sıfatiyle ona. l·abine- yah üniformalarla ve trampet- ı.;Auı • r Ulilmıya H 'k' h" ...J' h kk d k ta "'"' ... 'u " 
d ava na b • 1 dı er ı ı auıse in a Si l • "'lı' Cl\-•ınd kı' t•~Jyan •~-

y r 'enldı. ler ve davullar üz rinde kafa z a, z agrıyor ar · harriyat ynpılmaktndır. İki "' .... ... ""' 
l'zun boylu ve esmerdir, u- tnsl: rı ve kemiklerle sahneye Fransanın çok nazik bır mcv- mıntakada da sukfın iade edil- dun • c.uma gunü ~balu cr-

~n kıqııklen v. rdır. Tcbessü- menhus ve tchcl'dkiı.r bir mfı.na kide kaldığı muhakkaktır. Fır- · f 1' nd n, lngiliz ha-.:a ku\\'eUcrı taY· 
l!ı.u m bur vı.: lat.ıftir. Hess ih- geliyordu,,. Kendimi Wnllenstein suttan istifade etmesini bilir· ~~1~~ haldmıCla. bir Yunan Y rclcnle ı birlıLJI halinde, Akd niz 
tiın u ılerı· g n nazilerin en \'e otuz sene harbinde, on ye - se, hele biraz metin ve azimli t fılo u cuzut..ımları tarafınd:ın tant·-

d t l · d k ı ebli~i ruz. cdılmı tir. c be sidır. Çok sôz soylcme- dinci asırda zannettim. avranırsa a 1mın en ço rn- Atina 27 (a a ) Atı'na a 
f'f } 1 b' lh · · ' · · - - Akdeniz Iilosu ba;.;kumandanın-sınj evmez. Konuşurken bil- Pnkat bu muhtelif militarist ı ı şart ara ır su tcmınıne jansı bildiriyor: 

YUk bır konu.<:m kabtliyeti gos· 1 - 1 muvaffal< olabilir. Fakat bu Salahiyettar mahfillerden dan arnırallık daıresinc lıu hıu<ıkct 
t rı . J:i'ak:ıt kendisini ivi ta· ya ıud a kerlige ınzırlnmn tch- sullj şartları nrasıııda İnr;iltere- .. - d' - . hakkı d·ı g._1 n h beri r, du m nın 
h. J didle1·in len tmnamilc müstakil ve harbde z,arar· vhrcb'ılechk ba- ogren ıgımıze gor.c, Tiıandan otomob ileri talmp edılnu ve lıır 
•uyan kimselcı ilk ıntibaın ı k N ber ta 'ht ~- J ~ ... gelen telgrafların bahsettıv.i 

b o aı • . ' urem g o rı e ıJG• zı taahhu"dl"'r mevctıd olurs ~· bnnor.n dhpos n a buyuk b r , n • n onu bir k reden fazla '" hadiseler hakkında hukiiınet ........ ... "· • 
" na başlıca :::.u intıb:n verdi: Ev- bıı hı·yanet Fı•nnsız ,.a~~~ıı1a gın çık ılmı ır Kuvvetler mı~ hiç 
t:>Ol lllCd m • }ı yn.l SUkU " n • uuı tarafından malumatına ffiUTa· • • lu ı;ela, lnından evı:cUü iı'timnlar ı>ek pahahvn malolınak ilıti- b r m br. ölu \'e 

d 
te~ıid ettibıni teslim c- hakkında , , cı 'le al" t b J caat cdılcn hududdaki Yunan • ' n m uma :a a- mali \•ardır. Y ı d yo lıır rl r ""nncd rim. Alınanya- lı askerı mal'amları a"."' "1d

0

• ki hu- 1 a · ,ı~ _. kı rsa., şimuiye kadJ r görülen • • '.l"o· -f znnn<.><!ildigın en ziyade nü- den daha sakin bir havn vardı. İngilterenin galebesi Fransa- susları teyıd etmi~lerdır: General de Gaull Bel il a 
z v tcsın oldUb'll muhakkak- Bu da kısmen, gittikçe çoğalan- yı kurtaracaktır. Frans3ya bil· Arnanıd . Yunan hududun- l\ongo unda 

lir. Rakkındakı ızahatı hüHi.- bir kuvvet , c ncf. P itimad his- yük bir devlet sıfab ile mühim da hiç bir hadise olmamıştır. Bazz~ville: 27 (a.a.) - Hür 
ıcin eli)' bilirim ki anlaşılma- sinden il ri ·cliyordu. Fnkut kıs mevkiini iade edecektir. Fakat Yalnız 25 teşrmievvel cuma. ge- F'ı o.nsız!arın şefi general de Gn

~ rnkiınsız., uzak durucu b·r a- m n de gittı1 çr artan bır can hiyanet etmış, İngiliz galebcsıni cesi sabaha kar ı saat 2 de ulle'ürı tayyare ile Belçika kon
llldır. s kıntısı hi inin malı ulü idi. gcçiktirerck hizumsuz knn dö- Yunan karakolları Arnavutluk gosuna geldiği resmen bildiri!
~ ddetle mtiteassıb bir istida- Saniyen, binncı ınd 11 i. tikak külmelerine meydan nçmı.., bir topraklarında ve Yunan - Ar· m1::k-tedir. General de Gaulle, 

ı vardır ki vesıle düşer du .. - etmek üzere, naziliğin dnhn sa- Fransanın te'krnr büyük bir navudluk hududundan ~ ki- Belçıkn kongosu ahalisi tarafın-
~ z kendisini go:;tercccktir. kin bir safh.ıya girebileceği hak devlet ve bir imparatorluk ola- lomctre mesafede bulun. n Vıg- dan büyük tezahüratla k, rru-

0 gun tizC'rimde en çok Füh- kınclaki Uınidin ç )gnlması tesir rak dirilmesi ihtimali yoktur. luta istikametinde sıluh esleri lanmıştır. General de G. ulle, 
t r hakkındakı itmnlı ve mü- y.ıpı •oıdu. Salis\;n, nnzi liderle- Hüseyin Calıid YALÇIN işitmişlerclir. bugün Leopold\ ili 'e giderek 
C! enckarane ozlerinc ra~ - ı ılc . lrnnuşmnlnrımdan istidlal Yunan . Arnavud hududunda Belçıka kongosu umumi valisi 
Ilı n Von Slıırach'ın nutku te- edddi'Yj üzere, İngiltere ile Al- Amerı"ka Fransaya hiçbir hadise olmadığı kat'i Ryckmam'ı ziy. ret edeceği ve 
ır ) npfuı tır. Maamnfıh çok manya arasında daha iyi bir an-ı · surette teyid edilmektt1ir. Yu- bu müna., betle stndyomda C!J· 
1 a ı urlu bir sabah la a im anı bunda amil olu- b. "h . nan knı· ko1ları oyle bır m vki- lrl muharıbltırin de i tirakiyl 

bu yakı ırdı. Uzaklardan gel- y r?u. Rnbian, l~i_tlere karşı il- ır tar n1esa11 de bulunmaktndırlaı ki, gerek muttdık kıtaat tnrafmdan mu-
~1 ç ruklar ıcin .}aJmur altın- deta putpcrestlıgc yaklaşan ı Yunanistan v gerekse Arna-ı azzanı merasim yapılacağı ha-

duı ınak ~ok nahoş bir ı;ey bir müdahene vardı. Haınisen •• d d • vutluk istikametinde hududun- ber veıilmektedir. 
b.mu olacaktır. Bu nutkun teşkilatı pek il rı gidiyordu. gon r 1 aşılması müstebaddır. Aınavut- ,~~=.=z""""-:::~..,.....,.,_,,......,,_~ 
ır parçası, ço uklarn lıitnb e- luk topraklarında mnksadlnrı Romad:ı.ki Stefani ajansı ta-

cı r k B 1 1 , '· · Evvelce söyledigrim gı'bi Nu - r d T' d verı'le , e 81• : " ı mı·\!orum, 'atouıt mı- (B f 1 ı maıu·m olmı,.-an "etelcn'n te."kı'l ra ın an ıran an n • t.,: J ta remb rg'dc nncnk iki gün kal- aıtar:ı 1 ine sayfada)· • J .., ı·hı b' y ""t sın' • ~ ·r 
f •uz, y.ıhud prot n mısınız, edı'ldı·gı-· hakkında ı·se mult"ımat a ı ır unan !!'"' c ın a • ak Ali h dım. Hava, mütekasif bir şekil şuphelı bır hale gelme ı ıle bır knl tl k to - k ..... _ at biliyorum ki a a ına- me,·cuttur. navu u pragına gırcre .n.u· 
Ilı altında nazmı- hakkında tenvir daha nrt ınktrıdu-. . 'd . b d k. 
h Yoı-sunuz,, dedii!i zaman beni ed' . 1• . 'I'iı·an, 27 (·,ı.a.) _ Stcfanı· n- pt'Stlge geçı ının cenu un n ı ... ~ · ıcı ve ma umat verıcı' bı'r ma- Va i".rl~ ı 27 (AA) H ı G" · da b ı A 
1 .. ~ retc düşürdü. Çünkü Hıt- ''6""1 

• - J 1 • onçe cıvnrın u unnn r-
r 1 -· d d' d hiyeti haiz olınakln beraber, bir ye Nazırın. Cordeı Hul! dun Aı e- jansı bildiriyor: ırnvut karalcollanna taarruz et-

t genç ıgı nrdsııx n ın en h Edd 'd ·· • -:1d' .. 1 1ıaı t · h t 'k dil cyeti mecmua halinde Alman riknnın dıı; yrurlı hakkında çok ' a an ogrcıw ıgıne gore tiğıni bildiren lıaberlrr tama-
ll • · menm ıç CŞ\'l c mBe- va hakkında, bu...,dn toplnı1mış · ru b 1 Stilo bumundaki Sernaf or istas- men --·ı.. .. .;..ı,, ... ı intibamı be liyordum. u J •.. • mu nı ır nutu, uylcml~Ur: d . bo ~"4 
.,ol. er o isnadı ccrhediyor gibi nazi parti inin şevk \e hcycca- B. Hull, czcumlc demi tir ki: yonu civnnfiı~ n habır 

1 
mba pat- Hıçbir Yunan çetesi, hiçbir 

ı,(JrUndu". l\1aamafıh nazarı· o- nından, şovenizminden rnüs- lıyarak mu m sar ara sebcb zaman Arnavutluk hududunu - An çok mızıktir. Bırknç mıl- ı t 1n · t 1 r"k, yahudıl"nn· mul,.,ddcs tnkil olarak, endişeleri \'C mem- o muş ur. sanca zayıa yo t- ~ec;mcmiı=:.tir. Yunan arazisinde 
u '° .... let talı.ıkkumlerını butün dunyn tu O · d 'bh d ., ~' 

ı plan ale" hlııdekı' ıs· yana nuniyetsiz1'ikleri hc1kkında en iyi r. cıvar a şu e uyan ı • hiı'bı·r ı·ete teşkıl edilmemiştir .,, b' l h _ millo.cUerı uzerıne yayı .ıg ç lışı- b' d 1 " ülm' " t" 1 "" "a rrıen, Hitler gençliği için din ır ev a arzctmege pek az ka- yorlıır. ran ır san a gor uş ur. ve edılemez. Zira Yunan sivil 'e 
rbe.,t idi. bili •etli idi. 'Iaamafıh nnzi par- Ronında )eni rnnlUınat yok askeri makamları bozulmaz bir 

t . · Al 'd' b h•lAf Amcrıka mcdcnıyetın ı;u esas R 27 ( ) D N B ı' kat kabil oldugfu zaman ve ısı manya 1 ı. untın 1 n 1 oma, a.a. - · · · nizam ve asa) iş temin etmekte-
\.> b' ~y d"şu·· ek f - l · prcnsfplcrıni mudnfanya azmetmı - b'ld. · 
~, rJerde muhtelif ınıiessir usul- ır .,~ u nm sır oy c ıs- 1 ınvor: dirler. 

tem-ı·te •ıe · ı· d' 1. r: B.ırılj, adaleı \e beyn lmılel St f~ · · Arn 1 k 1 ·rıe dı'ni amellere karşı tema- 1.:.1\. n , rı ge ır ı. e anı a3ansııun a\'Ut u Keza Santi - Karanta'daki • 
" ~ikı mesai. y h·a· r d . d r_ul kırılıvordu. Hohenzollern • Herr Bitler bu münasebetle • unan a ıse enne rur r-.ı - talyan subayının bürosunda 
'I! J k . D kt: orlcr ıyaselen ve ıktısaden d -....:r· • · h be h kk d 1 
~t'tn AUahı Alınanyayı l918 de bana cndısini görmüıı olduğum yo a Vıt:ıuıgı .ı r n ın a - bombalar patladığına ve bunun 

nl . be Aınc. ikayı tehdıt edıyorlnı-. Buna t ı ı.:: ı.. tta hfill · 
1\.1 

J>-lubiyetten kurtarmamıştı sair zamn ara nıs tle daha ayan sa ~.uı~e r ma ı erı da Yunanlıl .. ra ı:e Yunnn ma-
l() d d 1 k d blııaendlr ki Amerika fevkal de h ·• .. tnl .. "tm kt 'L. . 

l'ab
<tha hil!U. knpıl bilmekle be- dostnne avran ı. l • efa ola- enuz mu ea yuru eme e- kanılarının organranna atfcdile-

- 1• 1 gili' F siırnUı biı· tempo ıle h!ızırlnnmak- d. B h d İt l A e b t Al b' hıA n z, ransız ve Ameri - ır. u usus a a yan ı;e r- bilecefrine mütedair olarak ge-All r u amamen man ır 1 tanır. B..ılı yarı kure ıne karşı te- 1 k k 1 •--"' " 
~ ah olmak ic"b ederdi. Hitler lmn mümrssil erinin hazır bu • navut u mu anı al'l Lunuındnn ne ayni aJ·aııs tarafından Tiran-
"" ... l ala d l şl dı~ \cssul cdılccek her taarruza mukn- d h l b 1 1 t hk k t f t ~·a bizzat uluhiyettcn açıkça unm nn an 10 an gı süb - er a aş anı an a ı a ın ne- elan verilen telgraflar burada 
11
:friki kabil olınıyacak derece- hesizdi. Bu yeniliği benim ön • lıcle etme ıni bileceğiz. ticcsi beklenmcktedır. Bu ihti- t:ıınamcn cocukça bir tesebbüs 
~ Yakın ve sıkı bağlı idi. ayak olmama atfettiğini söyledi. Cenup Amcrıknsı memkkctıerl yata rağmen bu hadi. elerin Ro- olarak telakki edilmektedir. 
~/htıer de nutuklarında mutta-ı Ben, bunu fırsat ittihaz ederek ve Kanada ile mllzakerlerc devam mada büyiık bır dikkatle takib Santi • Karanta'da olup biten-
~ ka1ınmutlnk'dan bahse _ Baron von Ncuı-ath'ı Londrayı ediyoruz.. edildiği itiraf edilnıektcdil'. Bu- lere gelince, bu hadiseler burn-1 
~t'di. o Allnha inanmaz bir a- 7jyarcte davetin, eğer bundan Amerika barbarc hucumlnrn mu- gün öğleye kadar henüz yeni da meçhul olmakla beraber 
lıi ın değildi. Ji'aknt Hitler le • ı istifade etmeli istemiyorsa, da- annidnnc bir surette ınuka\ cmet tafsilat gelmemiştir. böyle bir meselede hiçbir Yu-
ldjtlde ve Hıristiyanlık ale)hinde ima muteber olduğunu bildir - eden cesur ve lmhr ınınn tng lız mil- Atina, 27 (a.a.) - nnn müdahalesi mümkün bu-

Fransız - n 
anlaşmasının 

akisleri 
(Bııı; tarafı 1 inci uyfada) 

lcdı l mutalfuısmdadır. Bu pl~ da, 
rr::ınsa kt mı mütcsna olmnk uze
rc, voı.geçilmlş olan diğer iki pl4n 
gıbl muvnffnkiyctsizll c m hk!lm 
orUnl'l'cktcdır. 

Ob t'r\·er gazetesinin mudCıril 
Gnrvln de haftalık makale ' ııdc ~ 
saurlan yazıyor: 

Surıyeyi bır us haline ifrağ için 
her ~eye te ebbı.iı edilecektır. Bu 
ussun Mısıra ,,:ırktan da hucum 
için askel'i maksadla kull nılmnk 
ıstcndığı muhakkak olm ıkla bera
ber diğo:ı· hetleu de Iraktan Şnm 

Trnblus \ e Hayfayo gelLn petrol 
borularını ele seçırme .tır. tngıliz 

:Cılosunu 1 n1anl rından 'e ia cle
rindcn mahrum etrr:ek .ıı ctılc do
ğu Akd ru .ndcn ç k rmak ı tiycn 
Mu Un nm alııt fı rı budur. 
Alınan ordllSUllun Ji'nmsadn 

2 &ene knlınası muhtemel 
Lond • 'l:l (A.A.) - Hıtlcr • 

Franko ve Hıtl r - Pd ın n ulA· 

N. ı 1 ım de uhtc- et 
Frnnsauın Alm:ın~ a ile t sriki 

Mesaisi 
Londra 2';' (A.A. )

gelen h bc. lcre go \ 
Fr nsız te nkı mcs."lis, .y I \"e 
dıµlom ıtık Mnhıycttc olnı ·ı be
r ber nı;keri 'lıahıyetl dc. d r. 

--»il«--

Bir Alman iaşe 
gemisi batırıldı 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Tayyarelerimiz pazar gecesi 
hava hücumlarına devam ctmi. -
lcrdir. Bir çok hedefler ıizerınde 
fena havn şartlanyle karşılaşıl
mışsa da Berliu::le hır tayyare 
fabrikası, bir . elelctrik santralı 
ve mars.mdiz garları bombar -
dıınan edilmiştir. Stettin, Lcnna 
ve l{olonyada petrol tesisatı, 1 
Hamburg, Cuxhnven, Bremcn 
tczgfıhla.rmda havuzlar, Bre -
men, DortmWld ve Brük~elde 
demiryoll n, Flessingue 'c An
vers limanlan ve dii!=!mruıın bir 
çok tayyare meydanları da 
bombardıman edilmistir. Tay
yarelerimizden biri üssüne dön
memiştir. 

Bcrlin 27 (a.a.) - Resmi bı ·. Rendisile mülakatlanmızın dim. (Ark ı var) lehne ynrdımdn de\ m edecektir. jansı bildiriyor: lunınamaktadır. 
urnde din meselesine temas et- ~~~'!!!!!!~~~~~~""Jll~-~~~"!"!!!~~~~~':!!"!'~~~~~~~~~!!'!'!~'!'--~!""'!!!!"""'r!!""'~~ı;ı;;;;;~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!:~~~ 
~ · O sıralarda Hıtler, Pastör 
l'(;1eınoııer'in davasına müzaha
~t ettiklerinden dolayı bazı İn
~~ piskoposları aleyhinde a
llı Püskürüyordu. Almanya -
~,r dini i.ı lerine İngiliz 
bt;1 e adamlarının bundan 
~~~e rnüdnhnlelerine tahammül 
trı!Jı;Yeceğini söylüyordu. Nie -
ltıe r kendisini muhakemeye 
~lllur mahkeme tarnf mdan ser 
~ t ~ırakıldıktan ve nazi devlet 
ile Yhınde fesad clinnünden her 
~1~~dn mebni ise beraet et
l'a.r _ıkten sonra bir tnhşid ka-
el'i1ahına konulması için c~ir 
~ !nesine sebeb onların mü • 
~ alesi olduğunu beyan etti. 
~ı/" diyordu, bir İngiliz pis
ıcaı Osu Almanyaya gelmeğe 
ıa.d:ncak olursa derhal hududa 
lıi olunacaktı. Hitler sözleri
~ şu ~nyret edilecek beyanat 
rt11 ~tıeelendirdi: "Hiçbir yerde 
~'ii(ı· lnıanyadaki kadar hUr de
~ c~:. · Bu, hiç cevab bu lamı • 
ıı ~· &lnı ve mukabele cdemiye -
l:i1l' 

1
: neviden bir mUtalea idi. 

~i ak .adım olsaydı bile onu 
~ıı nX hızmct etmiyecekti. Hit
t\i it ~an Allahı ile düşündü
"°" hun~ı .nnsyonnl sosyalist di
~ r .2dı, onun knsdett.i!;1 ve 
blb~Yet verdi~i şey de bn idi. 

sonrll.a her ne söylerse 

- Hiç bir yere gitmiyeceğim. ~n~. ~g~i~biili ıiiib~iı~· ilaild~a•m•ı1, 's~e~n,;i :.ıoak~a~d~a!l;r~! ~.S~llliilllilB--~----s-~!t!lcHilla~y2ı::;r:_:l\;;1~i:Oiz~eİi;ın;•~en;:.~ .. ~B~u=iszda=eQh~ec-i:l:im~rt~u~lm~a~sın::a~~ı~·m;k:!ilialıı· n111.Jyoktu.1 
Burada kalacağım. inciten ve senin kendisinden - 44 nüz çözülmeJniş Slrlar var. m- Biilend: 

- Deli mi oldun Bülend? Ha- nefret ettiğin bir adamı vurn.ufi bette günün birinde her f;CY an- - J{urşunun arkadan alılınış 
yır, hayır ben senin mutlalta git- olmak, biraz da hoşuma gidiyor. rak hapse girmemi istemiyor- lasıl:ıcak, 0-mnn Kndriyı kimin ohnası, daha evvel ve daha son
meni, burudan kacmanı ve bir - Hayır, bunu ben istemiyo- sun. Bana acıyorsun. \e ne maksadla öldürmek iste- ra odanıza kimsenin girmemesi 
yere gizlenmeni istiyorum. Ko- ram. Senin tevkif edilmeni, hap- Müzeyyen, Bülcndin yanına mi. olduihı meydana çıkacnMır. O man I<:ndrinin l tili görmüş 
cam da seni it.ham edince kendi-ı se atılmanı istemiyorum. sokuldu. Eliyle yüzünıi kendi- O I,>ime kadar beklemekten b3Ş- olmasına ilıtimal verdirmiyor. 
ni büsbütün müdafaa edemi • _ Niçin? sine doğru çevirdi. Islak göz- ka c~re) ok .. Hem artık ocn e- Evet, o da yarın nyni ŞC}'i söy-
yeceksin! Çok fena olacak. _ Çünkü ben de seni se\ i'-'o- lerini onun bulanık gözlerine nin ynnmaan bir saniye bile ay- ley ek olur.sa bu ithamdan kur-

B .. l d M.. · .. t 1 " dikti: rılanıam.. tulmnm çok güç olur.Do:nısunu u en , uzeyyenın gos er- rum Bülcnd! Anladın mı şim- ~ 
divi aşın telaşı" n tam aksine o- eli?. Ha B .1 d 1 1n k' söyliyeyim, ilk zamanlar buna 
ln

oak· 1 . b' ta l k - yır, u en . an ı Bül ndın son sözleri Mii.7.C) ye J><>k nldırmıy-0rdum. Masuıni-
r t sadmı ır vır n anape- Müzeyyen gerilen sınirlerinin kalbimd"n konu~uyonım. Seni nin de biraz aklına yatmıştı. Fıl- yetınıdcn emin olmakla beraber 

ye o ur u: tesiriyle Bülendin yanına çöktü sevıyonım. Bunu söyleıken baş· hakika Bülend eğ('r kaçacak o- katilin bir türlü meydana çık-
- Hakkımda gösterdiğin ala- ve hüngür hüngür ağlnmağa ka hiç bir lıic:sin tesiri altında !ursa, bu cinayeti i~emiş oldu- sunması viıkıa bende endiş ler 

kaya teşekkür ederim. Beni bir başladı. Bülend çok garib bir bulunmuyorum. Bana inan ve ğum.ı ıtiraf • .ı~asma gelecek hasıl cdıyordu. Fa.kat ne olur-ı 
tehlikeden kurtarmak istiyor - haleti ruhiye içindeydi. Kulak- kaç! . ve kcndi:tlni asın mı· Jafna' cd - 53 olsun dıyordum. Beni hayata 
şun. Fakat ben bu tehlikeye per- lanna inanaımyordu. Buna im- İkisi de aş.on büyük heyeca- m.iyccekti. Senelerce yabancı baglayan itle bir şey yoktu. Ha!
vasızca göğüs germek kararın- kan var mıydı? Müzeyyen ken- nı içinde bulunuyorlardı. Elleri bir hıiviyet altında Avrupmln. bukı ı,imcr her :::.ey değişti. ı 
dayım. I disini sevdiğini söylemişti. Ha- birleşti. Bülend avuçlarında tit- dola ~ağa 1ccbur kalacak, Koridordalti saatin ııö-ır nj;'lr 

- Amnn yarabbi, ne kadar yır ,bu imkansız bir şeydi: riyen bu küçük ve asabi elleri u- bell.i de sefaletlere düşecekti · saba.hın altısıııı ç iması ik' ini 
manasız bir adamsın.. Kendini - Yalan söyliıyorsun Mü- zun uzun öptü. Müzeyyen onu Vaziye:t fevkalade kan~ık, ve de büyiik lıır hnyı te düşürdii . 
beyhude yere feda etmek isti - zeyyen~ diye konuştu. Sen beni derhal gidip bir yere gizlenme- üınid ·z gürU:ntiyordu. Saatlerce \akıt ı, kad'.U' c blık gt işti? 
yorsun. Bütün vekayiin ne ka- sevmiyorsun. Bunu mahsustan si içın beyhude yere ik'llaa ça- konuıınıalarındnn hıc bir musbet Ve rı1c um d ki · l.. ı kadar 
dar aleyhine inkişaf etmekte ol- beni kandırmak için söyledin .. lıştı. Bülend bu teklifleri müte- netıce <:ıkmnmıstı. Butün mf'- ç buk yakl mı . H· kı on
duğunu görmüyor musun? Bana kar§I duyduğun his a.şk madiyen reddediyordu: sele Osman raJri}; vuran k - J t • a b ı hal~ U' i bu ma -

- Bunların bence nsla ehem- değil, bir merhamettir. Tevkif - Bunu yapmak, cinayeti iş- tılin kim o1du., :ıdn idi Bu mı l, rdı. 
nıiyeti yok. Hatta, Osman Kad- edilmemi, belki ,1 mnhkum ola- lcıniş olmayı kabul ctm k olur. meydana çıkmacukco. Bul ndin 

Fena netice veren 
bir merkezileştirme 

Bir arkadaşım anlnttJ: 
"Geçen sene beni scmitmi.z.

deki bir ilk mektebin himaye 
grubu reisliğine tayin ctmi§ler
di. Mektebin öğretmenleri ve 
yine semµmiz halkından bazı 
:kıymetli vatandaşlar, mekte
bin fakir çocuklarına sıcak ye
mek ve giyecck temini için ge
celi gündüzlü çalıştık. Bu ha
yırlı i§te oldukça muvaffak ol
duk. Fakir çocuklarn öğle va
kitleri sıcak yemek teminin
den başka elbise, ayakkabı gi
bi ihtiynçlannı da mümkün 
mertebe karşılayabildik. 

Fakat bilfı.hare bir harar çıs 
tı. Himaye işleri merkezileşti
rildi. Ve bir elden idare edil
mesi kararlaştırıldı. Bizim hi
maye cemiyeti de feshedildi. 
Fakat bu merkezile§tirme key
fiyeti maalesef hiç de iyi ne
ticeler ı:crmedi. Geçen gün bir 
münasebetle mektebe uğramış 
tını. Bas öğretmen, fakır ço
cuklara her gün yemek temini 
şöyle dursun, bir nydanberi 
yapılan şeyin sadC"C(' mektebe 
çocuk ayaklarına uymıyacak 
kadar büyük numarada alb çi.tl 
ayakkabı gönderilmesinden i
baret olduğunu söyledi. Biz, 
semtimizin bakkallarını, lokau· 
talnnnı ve diğer dükkfuılaı mı 
birer bir-er dolaşır, aram1zda 
para toplar. bu işi ancak böy
le ba~nrdık. Simdi işe mer
kez karışıyor, onlar meşgul o
luyorlar diye bir şey yapamı
yoruz. Neticede mel.-tebin fa. 
kir çocukları sarı benizlerilc 
sabahtaıı akşama kadar taş du
\•arlnr anısında aç karnına do
lnsıyorlar.,, 

Vazıyet o kadar vazih ki bu
na tek kelime bile ila\•e etmeğe 
lüzum görmüyorum. Bu nevi 
) ardım işlerinin merkezileştiril
mesi. daha ziyade fayda temin 
etmek şöyle dursun, bilakis 
~ uknnd:ıld misalde olduğu gibi 
zarar bile iras etmektedir. Her 
semtteki halkın vaziyeti, her 
mektebdekı fakir çocukların 
mıktarı o kadar ba.~ka başkadır 
Jrı bt nlara yapılacak yardın'ıın 
merkezden idaresine imkan 
yoktur. 

Afükndarların nazarı dikkati-
ni celbcder ve bu hayır islerinin 
cskı vaziyette id:ıı e edilmesi 
icin icab eden tedbirlerin :ılınmH
sını temenni ederim. 

MURAD SERTOGLU 
""""'""'""'V'V~""""'""""""'~~·"V' 

GUndoğmuş kazasmm 
yolu açılıyor 

Antalya, 27 (a.a.) - Yeni te
şekkül etmiş olan Gündoğmuş 
kazası yolunun açılm:ısı icın 
icab eden tedbirler vilayetce a
lınmış ve bu yeni kaz ya çekı
len telgraf hattı bitmist.ir. 

t bliğ: 
Hafif ve ağır muharebe ta.y

yaı clerinden mürekkeb filola
rımız, dün gündüz, kısmen a\:cı 
tan arelcrinin hımayesin1e oln
nık Londra ve cenubi \ e merke
zi İngilterenin sair yerlermc 
karşı hücumlarına devam et
mişlerdir. 

İngiliz a\ cı tayyarelerinin ve 
b:ızı yerlerde cok iddetli olan 
tnyynre dafi bataryalarının a
te me rni;"IIH!n nskerlik bakı -
mındruı ehemmiyetli hedefler 
muvaffakıyetle bombırdıuıan 
edilmiştir. Birminghamda bır 
kimyevi madde f abnkasındn 
bilhassa şiddetli infilüklar mu
şahede edilmiştir. 

Evvelce de bıldirildiğı gıbi 
İrlandnnın 100 kılometre garbın 
da 42 bin tonilatoluk J ,mprws 
Of Britain lngilız Transatlfın
tığine çok ağır bir bomba isabet 
etmiş ve gcmı ate:ı alını br. h u
ı cttebat sandallara binmeJC 
mecbur olmuşlardır. 
Hir Alman iaşe gemisi batırılllı 

Londra, 27 (a.a.) - İngiliz 
hava nezareti teblı~ı: 

Diin sabah şafak sökli etlen 
evvel sahil müdafaa U kil~ ına 
mensub tayyareler Brest cl::k
trik sanralına kar~ı mU\ aff akı
yetli hücum yaprnıslrudır. 

Daha sonra salıil mfül a 
teşkilatına mcnsub ba~ka tay
yareler Norveç sahilleri aç..,k -
larmda düşman gemılerine h1· 
va torpilleri atmak suretiyle hü 
cum etmışlerdir. 

Bu hücumda biı düsmnn i şe 
gemisi babrılmıştır. Bu sıı da 
tayyarclcı·inıiz kuvvetli bir düş
man avcı tayyare filosunun hü
cumuna mnruz kalmış ve bir 
düşman avcı tayyaı esi düşür
müşlerdir. Tayyarelerin.izden 
ikisi üssüne dönmemi.c;tir. 

Dün sabah kayıp tayyarde
mizden birini aramakta olan 
bir İngiliz bombardıman tay
yaresi şimal denizinde dil rna· 
nın bir deniı tayyaresmP ra tla
mı§ ve dil tirmüşttir. 



No. 186 Yazan: Sam! KARAYl~l 

KEL ALiÇONUN ~ 
SON GURE LERi --

'.Aliço Ad:ı lıyı a ltın:ı alır nlm az s:ır 
moy:ı g<'Çti. Hasmı kaçmasın diye de 
ark:ı :ı;> n.;ından elile kosteklcdi. 

Aliço, hasmını sarma ile basmaya 
çıdışıyordu. Adalının tek kolunu tut
ı:uu:i basıyordu. 

JJti pehlı'Yan rucısında mucadcle 
ııaıthlş oldu. Llikln, Aliçonun kuvveti 
plıb geldi. Ad:ılıyı bastı 'e uzattı. 

Aliço, hasmını ba tıkt:ın sonra çe
nnncgc uğraştı. Bu mucadcle cpey
:e surdu. Mu .. affak olamıyac. gını 

lı;>an Alıço, oturak kundesi aldı. 

Adalıyı oturak kilndesile aşırm:ık 
killdıi~ Yıiz otuz okkalık Adalı 

<o1ay :ı ıı ılamazdı. j 
Aliço ıle Adalı ara ındn dehşetli 

n~dele oldu. Alıço, hasmını aşır

~a çalı ıyordu. 

pelıll\an dtğildl. Ad«lı h~.iıı bır gu 
r~çi, C:<'SUr bir pehlivan, inadcı b 
adam olduğu halde alttan uste gırg. ı 

bir gilreşçı değildi. 
Alıı;o, busbutun başka bir pehlı 

vandır. O, dalına güreşe gırcr .. ha
mal gıbı gurcşmczdı. 

Bu _ebcble gurcşın heyce. nını vu
cude gNiren Aliço idi. 

Alıçoııun koylülerı SC'Y iniyorlar
dı . Aralarında şöyle konu:illyorlnrdı 

- Alıço, kara öklizun yerme oku
zu al. cnk .. 

- Yalnız. oküzü mü, ;ıllınları mı 

alııcak .. 
- Bılıyor musun Alıçonun km ı ı 

ayrılırken ne dedi? 
-Yo .. 
- Peşinden bağırdı. Yenılirsen 

Nihayet, oturak kundesl de olma:lı. c" c gelme! 
Addlı dogrulınuitu. Doı1. elli vaziyet - All'ma yaplın ha!~ 
lhnıştı. Ve sonrn çömelip toplnn - - Vall:ıhıı. 
ınıştı . Mucııdele durmuyordu . - Aliı;o ne cm;ab v erdi? 

L'u erer Aliço, paça k .. snak ça - - Abc sen benim :yen ilip eve eel-
Lıdı. Adalı paça kasnağı yemeınel: dıguni ne \~kıt gordün? 

ı;m mi.ıtemadiyen hasmının kisbet ı Dedi. 
~agmdan içeri giren kolunu bu- - Karısı buna cevab ver di n1l?. 
duyordı:. - Verdi. 

Mul·adelc burada da uzadı. Alico, - Söyle Allah aşkına nasıl CC\ ab 
ıyund:ın oyuna geçiyordu. verdi? . 
Gıircş altta tam on be~ d:ıkik:ı - Şoyle: Abc AdA.hyı yensen de 

kvam etti. Aliçonun hiıcuml:ırı A- para elmez .. Onu sen detil, benim 
byı bunaltmıstı. kara okuz yenecek .. 
Bır aralık iki pehlh·an, s:ırmadan Dedi. 

:ıannn:> a alt üst oldu. Aliı;onun k:ırısı bile yenilirse e\ c 
Nıtuıyet bu dönme dolap neticesin- ıılmı;ı:ncaktı. Zavallı Aliço, mağlCıb 

ıe Adalı uste kaldı. Allço altta kal- olurs. başına neler gelccekü. 
~tı. Biı· kere. kar:ı ökuz elden gitmi;) 

Fnkat, bir :111 içinde Aliçonun tek olacaktı. Biitün son bahar çift 
t:ı ile oldugu yerden per\::ısızcn ha- siırem•yccekU. Dngdan odun get.ire-

v:ıya kalktığı goruldü. mlyt'Cekti. On parasız kalacaktı. 
Aliço, koca Adaluun sarmasıın so- (Arkası ,'8.r ) 

cup kalkmı,tı. Bu, muhim bir hadise 

1 dJ. Olnc. k şey dl"gilclı. ı c.J d p Adalı, paçasını guç kurtardı. Ali- .__,,_a __ y._o __ r_o_g __ r_a_m_ı-ı 
(JTIUn bu aiti.an l.nlkı ı Edirnel leri PAZARTESi, 28/10/1940 
m<butun umldsizlcnd.rdı. 8.00 Progrnm, 'Ye memleket saat a
Edırne .ıgcıları kiıc;uk dillerini yu- yarı 

~ aklardı . Birıbirlcı ıno dcrd yun - 8.03 Muı.ık: h. fı! progrr.m (Pl.) 

n:ı,ga b I:ıdılaı : 8.15 AJans haberleri 
Abe, bu ne hal'. 8.30 Muzık programuıın de\ amı 

~ f ~''.~~' c:::• .:·::;·:~ .. ho 1 :~~;:;~~:: n~'::;:,:lım\~~nuı " 
- Çok fena ol:ıcak.. Cumhurıyut Bayramı huıuıı programı 

- Fcı. demek de ltıf mı:'. Heıiü 12.30 l'rogr.un, ve memleket saat 
oyun<- k.ıd,ır kouıladık {;"i.ıreş iste
ik •• ı:ırrdı r.c olacak. 
- Rczıl ol ca ız. 

- Ne yuzle gıdcriz Edırneye bC>!. 

ayarı 

rENl SABAH 

O ŞEKER BAŞKA ŞEKER 
SöyJedik yine öylüyoruz. 

ALI MUHiDDİN HACI BEKiR 
Şeker ve lokumlarını, ne bizde, ne Avrupada, ne de Ameri

kada taklid edemiyorlar. 

AGö M uhü<d<dölril 
CB E K İR 
TİCARETHANELERİ 

l\lcrkezi: Bahç{'lwpı. ~ııheJeri: RcyoAlu, Knraköy, lfadrköy 
U:ı.J ram \'C pazar giinl •ri at,·ılitır. 

Balıkesir Valiliğinden : 
l - Balıkesir hukümct konagı adliye kısmının 2610 lira 50 kuru:.ı ke

şif bcdellı elektrik ve 15302 lira kcşıf bedelli k, lcırlf<>r tesisatlarına talıb 

çıkmadıgından tekrar kapalı zarf usulile eksiltme';><' konmuştur. 

2 - İki keşif tutarı 17912 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 1343 li
ra 45 kuruştur. 

3 - Bılıinıum evrak her gün Nafiada görülebilir. 
4 - Uınlesi 8 lkıncıtcşrln 1940 cuma günü saat 16 dn huk\ımet kon;ı

ğında Nafıa Mudiırlüğunde muteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

6 - İsteklilerin muvakkat teınlıı~tlarmı Balıkesir malsaııdığına yatır
dıklarına dair makbuz veya bu mikdar şayanı kabul bankn mektubu ile 
ihale tarihinden sekiz gün evvel vilılycte mürııcaatia Nafiarlan alacakları 
ehliyet vesikası ile Ticıırct Odası vesilmlarıru teklif mektubunu havi zarfa 
koyarak mczküı· zıırnarı 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde tanzim 
ve imza etmiş olarıık ihale günil saat 15 e kadar komisyon riyasetine Yer
melerl. Posl.ada vuku bulacak gecikmelerin kabul cdJimi.yeccgi ilıln olunur. 

cl0131> 

!!!!_hisarlar U. Müdürlüğünden :I 
I - Şartname ve nümunesi mucibince 10.000 metre yeoil 10.000 beyaz yağ

lı kanaviçenin kap::ılı zarfla yapılan eksiltmesine talil> zuhur etmediğinden 
yeniden pazarlığa konmuştur. 

II - Pazarlık 5/Xl/940 salı günü saat 16.30 da 1stanbuldn Kabata~o 
Levazım \ e Mubayaat şubesindeki Alını k omisyonunda yapılacrıktır. 

ITI - Şartname ve nilmunc sözü f e\."ell :;ubedcn ve 17.mir, Ankarn 
Başımidürlüklcrinden alınabilir. • 

IV - tstcklilerin pazarlık için tayin olunan gıin ve santtc tekli! ede
cekleri fıyat üzerinden % 7 .5 güvenme paralarile birlikte mezkur komisyo-
na milrncıı:ılları. cl0153> 

Maliye Vekaletinden 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Gumu yiiz kuruşlukların yerine gümuş bir liralıklar darp ve piyasaya 

kafi mlkt.. rda <;ıkarılınış olduğundan gümüş yüz kuruııluklnrın 31 1kinci
kanun 19.f l tarihinden sonra tcdavuldcn kaldırılması karal'l:ıştırılmıştır. 

Gumuş ytlz kuruşlukl:ır 1 Şubat 1941 tarihinden itibaren nrtık tcd:ı

\'i.İl <>tmiyeeek ve ancak ynlnız mal sandıkları ile Cilmhuriyct Merkez Bnn
kası şubelerince kabul edilebılccektir. 

F.Jinde gıimu11 yuz kuru luk bulumınl:ırın bunlan mal 
Ctımhuııyct Merkez Banka ı ubclednc tebdil cttln11elcri ilan olunur. 

(7025) (10216) 
- Ben, bundan ziyade bu, Aliço-

ıwı alayını di.ı:illnuyorum.. j 
- Sorm . llcrıf bız mle bu mey

l:ın ;>enndc ..,I;ıy cd cck .. 

13.00 1 lıklfıl marşı, C.H.P. Genel 
bn,k n "~kılı \C sayın başvekil Dr. 
Refık S, ydam'ın Cumhuriyet bı?yıa
mını <ıÇ nutuklarJ. 

13.20 Ank<ıra mus meydanından 1 Askeri ik iş eri 1 
n kleı mşrıyat: Bayram tczahürntı. ---------.a..,.. ... __ _. DENİZ LEYAZIM SATIN ALMA KOMİSYONU iLANLARI ASKERi FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYONU iLANlARI 

- Muhal.kak aı; ına geleni soy
._ıy ek .. 

- Bu :ıd n boylc k, lUıkt. n 
oııra .. Ad lının yenılecegı yuzde 
uz... 
Ağalard biri de· 
- Bu, Ad.:ılıya da o l.adar baktık 

el . 
De) ın c. ng, l:ır mli l k. s:ıy. ba -

r.dı. 

- Abe, Al <;onun okuzU kadar :> c-
iird k b ı herıfc be! 

- Hı tutmuyor be'. 
- Bo ..ındı ılil,lcrı bu hcı ifin bel. 
- Hcpt n k:11,ıyor be!. H, srnının 

stun<- t ıyor be. 
- T( 1 e;) '. Hepte, rczıl etti b zi 

)(' 

D yorln dı. Edime ng. tarı Adalıya 
cok ıyı b mı~lardı. Aı:alardan bi
nnın dcdigı gıbi Aliçonun yedigi ö
kuz k dar e• yedırmişlcrdi. 

Faknt Adalı, bu seferki giırc in
de Alıçoy kat'iyen h fır geliyordu. 

Ellı ultılık Aliço, yirmı be lık genç 
hamıını meydan yerinde evirip çe
vfriyordıı. 

Gure · n heyecanını dogur, n Aliço 
fdı. Esa en Adalı hiç bir gilr inde 
heycc:ın do nıı-ımazdı. Din..ımık bir 

14 00 Ma Jar \e halk havaları 
(Pl.) 

14 45 MuZik. Karışık program (Pi.) 
15 .30 Memleket saat ayarı ve • jaos 

habeıkıi. 

15.50 Muı.ık: Radyo walon orkc t
ra ı (Yiolonist Necıp Aşkın idorc
sındc) 

haf r pı ogrnm. 
lli.30 $. t 18.00 - de tekrar ııe,n

)at.'1 ba9 ..m. k uzeıc kap:ıııı . 
l 8 ro Pı:ol!l-am, 'e memleket saa.t 

a;ı:arı 

18.03 Muhtelif şarkı ı.:c turkuicr 
18.30 Konu mn (18 foci yıla gi

rerken C ımhunyet adlıycsi) 
18.50 Muzıl. Rad~o cnL orketra ı 

(1br.ıhım özgur ıdare .. inde ı 
19.30 "Memleket sant uyarı ve a-

jan h, berleri 
19.50 Muzıl.: buyuk !nsıl heyeti 
20.15 JWdyo gazct~si 
20 45 Karagoz 
:ı 1.35 Muz.Ik Radyo orkestr:ısı 

21.15 Konur;ma {Kızılay koroc:u 
odın ) 

22.30 Memleket saat ayarı, ve a
jan lı berlcri 

22.50 M\i7.ık: d~ns muz!gj (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki program ve 

kaı, 1115 

Üsküdar Askerlik iUbeslndcn: 

1 - 336 dogumlu ve bu doğumlu
larla muamele görerek kısa hızmct 
hnkkını koz.anmış olım nskeri ;ı: uk ek 
ehl{yetlller I. ikınci tC:irin 1940 gü
niinrlc Yedek Subny okulundn bulu
nacak surette sevkcdılcccklerdir. 

2 - 25/10/1940 gunilııden sonra 
sevk muhtıralarını .. ımak üzere nü
fus dizd.ınlnn ve vesaıkıle birlikte 
şubeye gelmeleri. 

Şehir 
tiyatrosu 

temsilleri 
latlklll Caddesinde Komedi kısmında 
28/10/940 pazartcsı giıniı akşamı 

S<ıat 20. 30 da 
O A O 1 

'Bahçe Merakhları 
Modem salon ve yelllllikler, ma
vi çamlnr 100 çeşit güller, Ka
melyalar, Manolyalar, Açalya -
lar, Knktuslar ve saıre... Ortn 
köyde Anknra bahçesınde bula
bllirsıniz. VASIL -

Bir çalgıcının seyahati 
77 

Acaba Vıyana tidetinc muhalıf yine 
lur h:ılt mı cttık? clıye kendi kendi
me düşunuyordum. Sonra hatamızı 
nfodım. Bizden ba ka kimse <;<ıtnl

ı;:ıı; ::ııemck yemiyordu. Fridrihe: 

- Arkadaı;, biz. bu gidiş ile her -
kesin ma karası olmaktan kurtula
mcy. c . Barı bız de bu ndamlar 
gı1>ı h<ı kot edelim, yemegi 1;.ıtal 

i.lc yıyelım. 

Dedim. Tatlılı, tuzlulu, ekşıli cl
crı .ı:ı:ı cl"an kat nı ar;mağn luzum 
ı::cınr.cdı ımıı. beyaz h ~lulara ti -

dik. Çat Harı clim.zc aldık. Salata ılc 
taU ;>ı bır defa ycmı bulunduk. ö
numuzd bırer tabak pıliçden bnşka 
bir şey k imamı tı. 

Fridrıh çatalı pilıçc cıpl:ıdı. Bu -
Wr. pıl çı ::ıı ukarı kaldırarak ı ıra, 

ısı .ı ye ~ e b ... ladı. Ben de oııuıı 

g.bı )aptı . tkıncid( pıliç 1:atalcl.ın 

kurtuldu. Macı:ının uzerine cıuŞiü. 
Pilıçı alıp t:ıba{:ın içme koyma!, U
zel'(' ıkcn g:ırson. 

- z. hmet etmeyiniz mösyö. Ba~ -
kasını cctıreyinı. 

Dedi. Ben: 
- Lüzu,..u : ok, mn anın üzeri te-

.aiz, ~ 

Dedim. Çatal ıle yiycm.yccegımı 

ıınladım. Yıne kollarımı sıvudım. 

Artık • ofradakilcrin gülmelerine ku
lok asmıyordum. 

İki arkadaş pilıçleri guzclcc ye -
dik. Ellerimizi ha\ lul:ırn slldık. 

Garsonun: 
- B.1 ~ka !>ir :;ey ister misiniz? 
Su. line: ' 
- Hayır, ljimdllık karnımız doydu. 
Ce\•abını verdım. Sofradan kalk-

tık. Odamıza çıktık. 

Al.•aın yemeğinde tekrar indı •ı

miz sırada Frldrih: 
- Alfred bu defa da başka bir 

şey yemeliyiz, dedi listeyi elime al
dım. Biftek rozbıf gıbi tanımadı

gımı.ı yemekleri geçtıktcn sonra sı
ra yumuı tnya geldi. Frldrih: 

- T:ımam, tamam yumurtadıın 

ıyisi ) 1) • 

Dedi. Gnrwnn yuırurta gctirmesı-
ni ı;oylc<lı. 

- Mns;ı:o nasıl yumurtı? 

De<li. 
- Canım nasıl yU'ınuı1.n olur. Yu

murta beş on turlü dcgil yu? 

- lfayır onu d!:mek ic;temıyorunı. 
Yum~rta su da mı pl.ecck, yaeda 
mı? 

- Suda. 
- Sulu mu olsun, kntı mı? 

- Nnsıl olursa olsun, fnknt pek 
katı da olursa bir ı;eyc yaramaz. zan 
nederim. 

- Bra\'o mösyö hra\o, ben de bu 
Ciklrdc idim. kaç yumurta istersiniz'? 

- On. 

- Yanı ıkinize on yumurta? 
- Yok, yok! Kıırnıınız pek aç. A-

dam bn mu on yumurta. 

·- Bu k<ı bir yemek inUhab edecek 
olursan,z on yumurtn yemege hn -
cet knlınnz. 

- Sen de ne geveze adamsın be? 
Saıın ne söylüyorsam onu yap. 

Garson: 

- Peki, pekJ. 
Demekten ba11kn çare bulamadı. 

Herif önumüze birer kuçuk kn ık ılc 
fincan şeklinde iki demir kap cc -
tirın i~ ti. Fridrih: 

- Alfrcd, acaba bu kaşıklarla 

flncnnlar ne olacak?. dedi. Ben. 

- Arkndas ben ne bileyim? Fa
kat yemekten .:onra kııhvc içilecek
se gar oıı Cincıınlarlıı kaşıkları !liın

diden l azırlamıştır. 
(Arkası nr) 

1000 kilo Yun çorap ipliği 
1000 kılo Yün fanila ipliği 

T. bedeli 
·Lira Kr. 

3€20. 00 
3f20. 00 

Kat 'i 
teminatı 

Lira Kr. 

7240. 00 ]086. 00 
1 - Yuk:ırıda cins, mikdar, tahmin b<:dcllcrj ile kni'i temınatı ynzılı 

iki knlem yün ipliğinin 6/2 inci tesrin/940 ç rıı• mba gumi sa.. 14 de pa
zarlıkla eksiltmesi yapılncaktır. 

2 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda y;ızılı \'eşjka ve yukarıda gösteııİc. 
len mıktarda kat i teminat makbuz veye b<ınkn ~ektubu ılc birlikte K.:ı-
sımpa~ad..ı bulunan komisyona muracaatları. (1J)356) 

8000 kilo kösele 
5000 kilo \'aket:ı 

• $ • 

Llrıı kuruı 

"S0.520. 00 
19.075. 00 

4!1.5!!5. 00 

Lira Kr. 

2289.00 
1430.63 

3719.63 
1 - Cins, mikdar tahmin bcddi ile ilk tcmınntları yukarıda yazılı 

kösele ve v.ıkctanın 5/2. Tcşnn/040 tanhinc ı astlıy:ın salı günü snat 14 de 
pazarlık eksıltmesi yapılacaktır. 

2 - Şdrtııamesinı görmek \ c almak istıycnlerin her gün ve paz:ırlıga 
i$tirıık edeceklerin de belli gün \ e Eantle Kasım paşada bulunan komis-
yona milrac:ıatları. cl0207> 

Nafia Vekaletinden 
J:.'ksiltmcyc konulan iş: 
1 - Tursusta Bcrdan sulama şebekesi ikınci kısım ve dcşnrj knnnl

ları ile sınnt lmnliıtı ve işletme binaları inşaatı muhamn1cn keşif bedeli 
v1\hidi fiyat ilzeıinden c800.000 liradır. 

2 - Eksiltme 20/11/1940 tanhıne rastlıyan çarşamba giinil snnt 15 ele 
Ankarnda sulama işleri işletme merkez bına ı içinde toplamın su eksiltme 
arttırma komisyonu odasında lrnpalı z. rC usulılc y:ıp,lacaktır. 

:ı - lstcklilcr, eksiltme :;arlırnmesi, muka\el~ proJesı bnyındırlık işleıı 
genel şartnamesı fenni şartname \ e projeleri c40~ lira ınukabılindc ~u 

l~leri reı l.gınden alabilirler. 
4 - Eksiltmeye gırebilnıek içın istcklıh•rin c35.750> liralık mU\:nkk, t 

tcmınat veı mesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en :ıı iıç gün ev\'cl el
lerinde bulunan veslknlarl:ı birlikte bir dilek!:e ile Nafia Vekfılct.ine mürn
caat edere • bu işe mahsus olmak iizerc 'esika almnlnrı 'e bu Vc:!ik:ıyı 

ibraz etmeleri şarttır. 
Bu muclclet İçinde vesika talebinde bulunmıy:ınlnr t:ksiltmcye iştirak 

edemezler. 
5 - 1 teklilerin teklif mektuplarım ikinci maddede yazılı saatten bit 

saat e\·vclınc kadar su Jşleıi reisliginc makbuz. mukabilinde veı mclcrı 

lfızımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul cdilmE'z. «10132> 

1 Devlet Demiryolları İlclnları 1 ı 
Muh ınmcn bedeli (5355) lira o!an 41)1) ndcsi 90Xl90 S/m t•b:ı'dıııcla 

pamuk şılte ıle 300 aded 42X95 S/m eb'ndınd:ı baş yastıgı (buyuk) 8/11/940 
cumn gunu snat (15) on beşte Hayô:ırpaşnda ı;a; bınası dahilindeki ko
misyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu 15e cırmek istiyenlerin (401) li r':ı (63) kuruşluk mııv:ıkkat temi
nat, kıınuoun tayin etliği vesikııl:ırla tekliflerini muhtevi ı:ırflarını ayni 
gün saat ( 14) on dörde kadar komisyon re.i!.lı iı.e verme1eri l;jzıındır. 

Bu ~e ait ~rtnamcler komisyondan par:ısıı olarıık dağıtılmaktadır. 

(1 004:i) 

Tahnnn Cdılen l.ıc-dclı 9842.50 lir.1 olnn altı kalem ıııclbusat A J,CI"ı 

F.ıbrık I.:ır satın alın.ı lrnmisyonurıcn l:!/ 2 ıııl'i tcşrin/940 srılı guı tı • :ıl 
14 de açık C'ksııtı:pc ilı• ıhalc edilccektır. isteklilerin 738.19 Jır, lık mu,. K

kat tcmın:ıtl, rııu her lınngl bir nı:-ıl muduı lugunc yatırar.ık alııc-al ı.ırı 

makbuz 'c ~490 snyılı kanunun 2. 3 rnaddclermdeki ves:ıiklc bıı lıkle uıı 

ve sarıttC> Salıpazarında yollama uinasında bulun:ın komisyona nmıa~ ıt· 

lan. Ş:ırtnnmc her ~n komıı;yoz•dn görillebilir. cl0352> 

* * * 
4f>O ton kiikürt alımu:·ak 

:rahmin edilen bcddı 117.0<>0 llfra olnıı 450 fon kukurt J\"lm~ h.i: ı -
kalar Umum Milffiirlugu n'C'rkez s .. fın. ln ıı komisyonunca 12/~1/IOıt •• ıı 
günu d t 15 de it p.ılı ı<ırfla ~h.ılecdıl<.'(;ektlr. Şaı tname 5 lir ı 85 kuruş 
ınuk. bılınde komis;)onclıın H·rıllr. Talibkrin n'll\nkknt tepıiu t olan ilOO 
lirayı ha\ı teklif mektuplaruıı ınczkı'.ır t:unde snat 14 de kadaı kon \O

na vermeleri ve kcndıierirıin de 2490 nurnar.ılı l(ununan 2 'c 3 ır. dd< ı~ 1° rı
deki \csnıkle koml";>Onc.u olmndıklarınn \ c bu işle al!'ıkadar \ucı.: , ,, • n 

olduklarına dair Ticaret Oda ı \ e ıkasilc mezkur giln ve s att<' komı ~o-
na murncnntları. (10130) 

Harb Okulu Kon1utanhğından. 
1 - Aşağıda yazılı ~artları haiz: okurlar, Hm b okulunn alın. cakl .. rd r. 
A) Ankaradn bulunanlar dogrudan doğruya H;ırb okuluna Aı ' ıra 

haricinde bulunanlar lm!undukları yerin :ıskeı·lik ubelcriııe müracaat LdL'
ceklcrdır. 

B) Kayıt ve kabul muamelesi 20/10/940 elan itibaren 31/11. Kfı./194f 
tarihine kadar devanı c<kcckUr. 

2 - Giriı; şarUarı: 

A) Turk ırkıııd.ın olırıak 

B) I.ise bitirme ve olgunlu}. imtihanını Hrmiş bulunmak. 
C) Tam teşekkiıllu r.skE:ri sıhhi he~C'tten (Harb okuluna gııer) J<ıı

raı-lı sıhhat r::ıporu almı:; olm:ık. 

D) 18 - 23 yaşındn bulunm:ık. 
E) Diger şartlar • l•crlık ubclerindcn Ye Harb okulundan ogrenıle-

bllir. (1330 - 10197) -
Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 

749 lır ·ı 04 kuruş kcşıfli Fcıı fakultesi konkrans ı:alonu dam t.'"lırıırl
nin nc;ık ek. ıl\nıe ıle ıh lesi 8/11/1040 euınn gi.inu saat 15 de Rektoı 1 ılçte 
yapılacaktır. lstı:>klikı.n 57 liralık muv kkat teminat makbuzu ve cıı ,,z 500 
liralık bu gibi i~ y<ıµtıgımı d:ıir ihaleden sekiz gun evvel 1stııııbul 'ilı) -
tinden alınmış ehliyet 'e ikası ve 940 yılı Tıcaret Odası kfıgıtlnrım 1 :ı ıl 
olmalnn. Keşif, prtname1 mukavele proje i her ~'Ün Rektorlukte gônıl r. 

10220 

Başvekalet beden terbiyesi genel 
direktörlüğünden 

Kayak öğretmen namzedi 
olmak istiyenler 

1 - füzun:md:ı ncılac.ık ka)nk kur und;ı ders ı;örclukten ııoıırıı muııtc
li! bölgdeı de dağcılık J'edcrn yonu emJ·iııdc ç, h tırılm:ık uzcrc 75 lıı a a) -
lık ücretlC' 15 knynk u rC't.mı:>n nnmzedi alınacaktır. 

2 - Aşagıd::ıki a \1,ırı haz bulunanların en geç 15/11/1940 taı hıılC 
kadar beden terblye.ıı gc.ocl dırekturlılgune muraca:ıUtırı. 

A - Y. ~ı ;)ırmi • otuz olm:- ı, 
B - Buııyesi kıs sporları yapmaca mtisnid ve yuksek ı•akıı ı .ır.1 ta

hammul ede,pılecek "a ıfl. bulunması. 

C - ıiu hımgi hır ı:porla i~tigal et.mis olına~ı. =============================:::.::.::.::.::.:=_ D - Türk olır.:ık 598 Sayıh Celali ye T. K. K. Yönetim ı · 3 - ~iur. ca .. tta b~ılun::c.ıl>lrr nrasıııdn llıe \'eya orta mektep mt'.'z.unu 
kurulundan ! okmlar 'e t:ış sp-0rl rılc ı.,,tı.gnI eun~ bulunanlar tercıh edilcc~ktir. 

(0941 - ltll:'"!l) _. 
gene} "::uru! u ı ,urı 22/7 /~140 '!'-!"!!~!!!'"!!".,.':"5,_~.;.;~..;.~.;,:.lllll!!"""lllll!!~~~!!!!!!!'!!!!!~!!!'!!""!'~~~~~~ 597 .sayılı Selimpnşn T. K . koopernti! 

gilnilnde 598 sayılı Cclliliye T . K. l;o pcr ı ' 
ettiğinden tasfiye o1ıı•ı:ıcam il m olunur 

t>irleşme!t UZ"r<' infoınh Suhıbi. A. c~maleddin '3:ıı .. ço{iıu - Ke:;ri) at Müdürü: Macid Çetin 
(10094) Brısıldıj;ı yer: (H. Bt:klr Cur~oylar vcı Cemaleddln 8araçolilu matb:ı::;$1l 


