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Hitlerln nutk.u 
ıu 

Halayın Anayurda ·iltihak Hava harb- ingiltere ha. 
leri bütün riciye nazırı 

Harb mesulleri 
!._azan: Hüseyin <Wık1 YALÇIN 

Meğer~ kazara yahu
dileri halketmemiş ol

•ydı, bugijakü cliktatörler aca
ba D~ Y~caklardJ? Çünkü 
1endilerinin ieine yahudi kadar 
Yaramı§ bir millet ı.or tasavvur 
olunur. Diktatörler insanların 
en aşağı sevJritabiDerini tahrik 
ederek, IUurlar altuıda uyukla
J~ ~bü gaıet meyelimJarını 
~cı Plina c;ıbrara,k kliUele • 
~ teveccühünü ka:ıanmak iste
~ mi, eelbedecekıeri bu kala-

edişinin yıldOnümü lşiddetile de- Hitlere ce
. vam ediyor vab verdi 

Bugün yurdun her tarafında yapılacak 
merasimle bu mutlu gün kutlulanacah 

Akdenizde Halifaks dedi ki: 
Bir ltalyan ve bir "lngiltere zafere 

lngiliz torpi- kadar ileri 
dosu batt. yürüyecektir.,, 

HATAYDA 
balığa yem olarak derhal yahu- A d •ıt •h k •• •• 
~eri a~rlar. İ§ler yolunda git- nagur a ı ı a gunu par-
mıyor, vadolunan ıalilıattan bır / ' •J d •ı k 
fayda gorülmiqorvehalktabir lak merasim e tes ı e ı ece 
memnuniyetsizlik IWısolunuyor 
mu? diktatörler pne yahudlleri Hatayın anayurda ilhakı yıldönümü olan bugün, yurdun 
hatırlarlar. ODiar aabotaj yap- her tarafında Halkevlerinde bilhassa Hatayda büyük merasimle 
:b§lardır. Filin fabrikayı ha • kutluJanacaktır. Tarihin en büyük bir haksızlığını teşkil eden 
nya uçurmuf)ardır. Gizli gizli uzun bir aynlıktan sonra anayurda kavuşan Hataylı kardeşle
IOl'luklar Çlkanmalar ve hileler rimizin bu büyük bayramlannı hem kendilerine, hem de bütün 
J'al8mllardır. Bualı o suretle vatandaşlarımıza tebrik ederiz. 
hareket ...._~ .. ~:- ~ diktatö ... - da bağl d - b ~......-- aı •· Şehrimizdeki Halkevleri, Hatayın anayur an ıgı u-
lerin. o kadar ehanmiyetle ha- gün için büyük merasinı proğramJaı:ı hazırlamışlardır. Her 
11rladı•Jan nimetlerden memle- Balkevi kendi mmtakası dahilinde balkın büyük bir heyecanla 
keti mahrum hlrakmı§lardır. tes'id edeceği bu bayramın organizasyonunu üzerine alacaktır. 

Yoksa, IU yaJaudıJer olmasay- Balkevlerinde bugün öğledengonra konferanslar, konserler, 
iiı, dtiaya ne rahat olurdu. Eü- ve tiyatrolar hazır)anmlştır. Her Halkevi aynca gece için de bü
ttin insanlar kardeo gibi yaşar- yük bir proğram hazırlamıştır. 
liudı;nezenginkahrdJ,nefıka-ı-~~~---~~~=====::~====:=::===============--
1'&; ne kapitaliat olurdu, ne pro- AlllOml-lllmın•nmntW lllR1lllllnl.. 
Jet.er. hk dür.eJiıdi ahl8k düze- ,,,- - ...... -..,. 

~~~::: 1 ingiltere istila 1 
::ı,,,~ =.a ı::,eı:. ~;~ ! edilebilir mi? = 
BeVki 1.ibiilerini C()fturmak için ı 1 
iyi bir vasıta olarak kul1anılan Fakat bütün bn h&ZIJ'bklara raı:-men lngilt.ereye kuv- & 

bu Yahudi diişmanlığı HJtlerin 1 vetli bir Alman ordWJUDUD ihracı) İngiliz donaıımasuun bu- ı 
nutkuyla beynelmilel siyaset güakü kudreti karşlSIDda kolay bir i~ değildir; çok güç ve EE 

Bahasına da intikal ettirildi. Hit· muvaffalnyet ümidi .;ok az bir teşebbüstür. 1 
ler bugünk11 harbi çıkaranlar-

'ta.n ba!u,tederlren .zenginJer, ı YAZAN: Emekli general Ali İhsan S&bis 1 
ağır harb sanayii !il('fleıi ve sai· 
~ arasmda bilh••a yahudileri &..__ - Yazısı ikinci sahifemizde -_§ 
ileri stirüyor ve beşeriyetin ba- ~lllBllUllllllmnannı11DHOllllllllBllilllUIWIDlllmllllllWIHlfllffmmı&F 
lllla bu beliyı onJann aÇtığına ------~--'------------------

dünyayı inandırmak istiyor. Almanyanın Rusya Bitlerin, beşeriyet ve tarfü 
nıüvaee;.ıesmdeki müdh~ mes'u..-

tiyetim ~ Çn efkôn u- h kk d b l d• =~ .. =..: ı:;,;:,~ a ın a es e ıği 
lü harbdcn mes'ul olup <rlma· • 1 • il 
dıklan ısbat~ muhtaç bır htytl- gı z ı eme er 
~dtır. Çtlnku Hitler yalnız id- 'ı · 

dia etwiJ, Jıjç bir delil ı.:ooter- •• 

Dleıniştir.BudavaışimdıkıhaJde Uçüncü beş senelik plan 
Bitler taraiından dermeyan e· 
dılıniş bjr iımad ve 1tham ol
nıaktan 1leri geçemiyor. 

Fakat şaycd harbi yahuiliJer 
lııtenıış ve hazırlamış iseler, ya
hu<liJer en e••'lr"'1 Bitler ile :Mu
oolinıyi satın alma!l ve kendi 
gayelerine hizmet.kir yapmc.k 
gıbi Dır zeka ve muva1fakJ)'et 
ercri gostennişler dem:-lı:tir. 

~ilıık11 mevcud hükumet 
adamları içinde Bitler u:: Mu
l!Olini k~dar barba taraf tar 
ve ha~ ~1lıl ol:tn, hatta haı be ta
pan hiç k:ımseyi bilmiyoruz. Bu 
gizli :kapaklı bir 1' d·~ğılcli. AJ
manyada koca bir harb edebiya
b vardJr Jd bunun tam yahudi
Jer yahud üçde b!.r, yarım, ya
hud da flörtte bir yahuroleı ta
raf mdan t~is ooıldiğini iddia 
l.ab1l ülsa da her lıalde Hıtler 
ile Musvl'nınin yahudiliklerinc 
clair b]r §"'Y b;lmiyoruz. Nc.sıl o
luyor da bu de\ let adamları 
har1in insarJara necabet verdi
ğindm, haxbin beşeriyet içinde 
da'mi olarak ka.locağmdan ve 
kalına ı lilz:ım geldığindcn. har
bin 1fa ettıği hizmetlerd"n o kr.
dar Lı~ay.slc bahsediyorlar. Bu 
babda iı a<l ettikleri nutukları, 
yruibklnn sayfaları unutt ılar 
nu? Harb fena ise ve y.ıhudi 
gaye: i ise Hıtlerle Musolini ne-

Rüseyin Cahid YAL.ÇIN 
\Baş tarafı: vnı ıÜ sa> fada) 

Yazan: Hikmet Ilgaz 

-3 
Beş senelik sanayi programı 

Almanlaı ı bir çok cihetlerden 
endişeye düşürüyordu. 

Evvela Rusyada inkışaf ede
cek yıiksek bir sanayi Alrnan
yarun mü!jteıisi bol, kiuı <:ok, 
mühim bir pazarını kapamış o
lacaktı. Nası) bir kaç sene evvel 
yüksek bir Alman iktısadcısı 

''Türkler sanayi kuruyorlar. 
Bu Alman iktısadiyatının aley
hine bir harekettir . ., demek za
rafetini gösterrnı. ise Rusya 
için de böyle diı<>i.müyorJardJ. 
Alman sanayiinin dEıima inkişaf -=:.-ıızt:ına. 
etmesi için dünya mılletJerinin 
iptidai bir vaziyette kalması la~FJ~~ 
zımdı. 

Sonra bugünün harbleri mil
li sanayie istinad ediyordu. Rus 
sanayiinin ayrılması, ordusunun 
kuvetlenmesi demekti. 
Rusyanın bazı komşulan da 

sanayi programı bitmeden ev
vel siyasi va.zıyetlerini tahkim 
etmek lüzumunu hissettiler. Ja
ponlar, Mançuryada harekata 
gliişti. Hadise Ruslarla Japon
lar aras:':lda bazı hudud müna· 
zaalarL'ın ve Vl8.divostok demir 
yolu bd:ınuımın zühuruna ~ 
beb oldu. R•ya Aksayı Şarkta 

Molotof 
askeri tedbirler alınağa mecbur 
kaldı. Bu sebeblerle programın 
tatbikine masruf enerji inkısa· 
ma. uğradı ve beş sene zarfın
da Rusya Amerikanın sanayi 
seviyesine yükselemedi. 
Rusyanın bu hareketini dik -

katle takib eden dünya efkin 
(8onu 3 üncü sayfada) 

Hitler Mussoliniye 
bir zırhlı tren hedi

ye etti 
Roma, 22 (a.a ) - Duçe, bu 

sabah Tren:ien sahilinde Füh
rer tarafından lscndi~jnc ibda e
dilmiş ve İtalyan kuvvt-tlerinlıı 
eınnne V€rilm1ş olan tayyare 
Clafi trenmi ziyaret etmi•·tfr. 

Gentral Von PhoJ 1ara;f ın -
dan kenwsine takdim edılen 1lk 
kafileyi gtiı.Uen geçiren Duçe, 
lru:ıa bir hitabe ırad ederek ev
velce şahsan Führuc teşekkur 
etmiş oldub"UDU soyfoıruş ve bu 
hediyenin gerek sulh ve gerek 
harb halinde Almanya ıle ltal
yayı yelutiğerine baglayan çö
zulmez kardeşlik rab1t..aSlDln bir 
nişanesi olduğun ıı ilave etmiş
tir. 

Duçe, bunclan sonı a zırhlı 

treni ve tı-en.in son derece seri 
(Sonu 3 un<:ü sayfada) 

Darbeye darbe ile 
mukabele edeceğir 

miz gün yakındır 

lngilt.ere Hariciye Num Lonl 
HaDfaks 

YazısJ 3 uncu s«acıa> 

TEMMUZ BAYRAMI 

Ticaret Vekilinin 
mühim beyanatı 

lraktan petrol geliyor. Almanya ile ti
caret mukavelesi yakında imzalanacak 

Lozan sulhunun 
yıldönUmü 

Üniversitede yarm bUyUk 
bir merasim yapalacak 

Yann Lozan sulhunun yıl

dönümü münas('betiyle lstan -
bul üniversitesinde büyük me
rasim yapılarn.ktu·. Üniversite 
rektörlüğü bunun için mükem -
mel bir program hazırlamı~ Ye 

Papaza iftira m~ 
etmişler? 

Ruhani slfatile paskal
yeden istifade etmemiş 
• Kaciıkoy ErıJwnı kılist.~ı papazla
ıınıl;ın Er"ıııya MN ı .myan hakkında, 
ı uhımi "il<ıiından ı•·tifadc ıle pas
kalyecle evınc tıttıcı lıir k.ıdına kaı şı 
cur'etkiu.-ıo<' h:ırf'l\t'llE'nie buJundu
ğun;ı ll;ıü ılf''iıt·ttigi bır ya:r.ıdan do-

l Sonu 8 un<:u uyfada) 

EvH~lk1 t;iin ı,.• tıı iıııi~e ı:~ kı <:k \t k
rar Anllarayn citıııt•n TH .ıret Vt·k.ili 
N~ızırn To)l!;uoglu harelu:tırıtlt:n evvt·l 
h:ıı ıu tko.n·tiırıiz ve muhh lıf ticari 
me!it'lt•l<'r hal< k ıoı1ıı j • t.ırılııı1 nı.ıtbmıt 

1 
mU,nE!S"llJt•r ırıc l':..um ll ~ ı nl.ıı ı r.tıyJe-

1 mı~br. 

•- Almaııy .. JJ(' y .. r ,l;ı. ,,1; t.it art-t 
anhı.,m<ı-ı h:ı.ıJı J;ırııııı~ tır. Mukavele
nin Jl<'Tı,;t·mlıe {'Unu ım.:ıJ.ın;n<ısı mu
k <ırı t ı dır. A rıliı~nı;ı t ~ .. ~ıa ına ı:o1e 

<'n b;ı~cl;ı tutun tılm;ık ı•Lt·rc 'lıutun 

mah ıılkrirni:ı.ıJt•n Almar.y;ı' :ı veri
lt<t k bumı ~ııukntııl h •• ıb b. J,ıffl<ıdan 

tVHl Alrn:ıny:ıya sıp.ı ı; ~lilmiş olan 
~11111 ndiftr rn:ıb• ıııı·•ık Sumeıbaokn 
aicl l:ıl:>rık:ı U" ı"ıtl:ııı ;ılın;ılaktır. 

A )manya ile tiı mi müo:ııl••lı.; Tuna 
faı ıkJle yapılaoak hı. 

merasimin büyük bir intizam ._,.,,,..,,...,,,,..,,.,..-~~~===~====~;;-:;:-;=~~===,...,.....=·wwwv==· 

' 

içinde 'de\'anı etme.si için lü
zumlu olan bütün tt:dbırlcri al
mıştır. Merasim için üniversite 
konferans ı;.<ılouunda hazırlıklar 
yapılmıştır. 

Üni\'ersite ı ektcirü Cemıl Bil
sel de Doğu seyahatiuden dön
müş olduğundan merasıme bhı;

zat riyaı:ıet edecektir. 
İstanbul 'üniversitesi Hukuk 

fakültesi de ayni mutlu günü 
kendi bayı anu olarak Jmbul et
tiğinden huk ık fakultesine cle
vam eden bı"tun ta €bekrın me
rasimde haz r bulunmf'laıı fa
külte taı afıı dan t, Jeoeyc tebliğ 
olunmuştur. 

Ünivet ::site ı ektüı lugünün me 
rasim içın hazırJadıi;ı pı oğrama 
nazaran, meı asin1 ~aat tam 15 
de üniversite konferans salo
nunda İstiklal marşiyJe başlı
yacaktır. Bunu mlıteakib rek
tör Cemil B.lsel bir nutuk söy
Jiyecek ve bunu doçent Yavuz 
Abadanın bir konferansı takib 
edecektir. 

Bundan sonra mezun talebe
lerden Haydar Çeçen, son sı
nıf talebesinden Semih Eğri

boz, Orhan Kutbay ve diğer bir 
talebe söz alacaklardJr. 

SABAHTAN SABAHA: 

Kolayını buldular! 
~------------~ 

Bizim bildiğimiz fiat murakabesi haber 
verilmeden yapılırsa faydası olur. Baka

hm yeni teşkilat ne iş yapacak! .. 

Fiyatların mürakabc8i i~inı 
memurların geldiği haber ve
rilince hemen fiyatLvı göst.eren 
ta.beW.nın sırtı çevriliyor! 

(Yam.-ı % nci sayfamnda) 

- Gan.;on, l>t•n iki şişe değil, 
bir ~işe içtim. 

- Evet amma kırmm tnrbla 
birlikt~ beyu pe:yü ile -.. 
~tini&! 

Basra yoluyla tiea:ret 
Akdeniz v..UyeU SE'iH.•lııle bu yol

dan vapurla n<ıklıyat mumkün ol
madıt111dan duııy:ı jJe tH ;u i foaliye
timız B;ırr, yolundan d.ıh;ı serbestçe 
yapıl:ıbılır. Jr:ık clt mir yolıınnn bıziın 
h;1tl. rınıı;..Ja bn }p•·mermdt n "'onı a bu 
ımk<m d .. hn :uy;ıdt: ;.rtınıştır. Yalnız 

bu y(ı] uzı:ı mm rı yapıJ;ı, ak n:ıkliyat 
patıoılıya mal <lflc-agından hu ıııalın 
1'11 )( 1ri.ın ıth 1 ve ıhr,ın kı J;ıy degıl
dir. Bunun y;ılnız k,Jm<'tlı •mıllar:ı 
inhj•. t·1mesi o ııh1emelıiir. 

lra.ktan pl"trol gelecek 
lr:ıkd:ın b('oLın ve petrol ı•ei ıı ıle

et•ktir. lr, ktan l"fodıgln ı;. miktarda 
b<nzin V< P<'h oı ge~ıı tııı<'k rnkfmı 
vardır. N:ıkli) nt ıçın lı;ılıl:ır tı.ı
zırJanm, kt. dır. Y kınd. ,)k ı. ıtmm 
yola cıkarıl:ı .ıgını u:nıd • rlıyı ı uz. 

Finlandiyadan kiğıcJ ı:~le.<:dc 
Fınlandı;,Hh • Ru ya t.ıı ıl!ılt ıt-

halfıt y:ıpılııı. ı n.ıınıkurıfl.ır. llt .. ıl:ıt
çıl:ııııı.ıı..ın faal yete ı:;ı:~mt le ı ı Jay
dıılı t:ıınıyu ı... Bıı meınlt ketten ka
gıd r<::tırılnıc·:; ııııkan datıılıııcıı dır. 
Yakınd:ı SJo\ -:ıkyuılaıı cJ:ı ıouh•ın ınık 
tarda kagıd vt sdluJoz g<'lmt" m u
mı.: etrm k ,_yız. 

So'\'3 etlerle tieari miiz4kf're 
Soyet Rusya ıJe yenı t ır tie, ı t:t an

laşma ı muuıke csı y:ıpılın. m. 1. <lır. 
EvveJce K.) en ve N. llı k< ı ı nc
lerıni i,ııc:, c tmı fılan So <. tıeı ın 
t:ıksıt k':ırşılıgı ol:ırak (~70) lı•ıı lıra
ya muk b l .ke dılerıı·e yap. gı vı nle
cektır. 

A~manya Baltlk 
ili1akını tasvib 

sdiyor 
--0---

Beı lıo, 22 (a :a.) - Burııda c.&lA
hiydt, r bu me1ııb:ıda myan cdıldi
gmc ı;( re Rt yıı tar.ıfından tiç B,ıltJı: 
devle tiıun ılht.kı hat.xmda iti <\lınan 

nokt.: ı n. zar , o·tadn bu uç dtvleti 
ve S<ıvyetlcr bıılıgıııi ~Uıkadnr eden 
bır m<' de mevcud ol..."\ıg l , c Alınan. 
yanın Lcıltıkt.ıl.i ml.nafimc ve Lal
tık devle llrrı Vl' Rusya 1 ) olan znü, 
,n.,ccbatııı. d !uınucu tarafı bulun
m.ııl ıı•ı mı ıl<ezındedir. 
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· 1 iı nut u \ 
ili 

Harb mesulleri 
[ Baımakaleden devam] 

den harbe bu kadar taraftardır. 
Zenginlerin, fabnkacıbrın , 
franm nlnnn, yahudilerin 
Bitler tarafından ~ddia edildiği 
\ cçlıi ı.zlı gizli harbi teşvik 
etm bir cürüm ısc Hıtlcrin 

mu? 

Eğ h ı y hudil r istem 
lcrse bu arzulnrını f le çık r -
ınak ıçın m hakk k kı I!ıtlcr -
le Musoliniyi k nclil rine en bü-
YUk yardım ı bulmu clır. 

ıı· ;ia Cahid y ALÇIN 

A enizde k~lan 
ş·laplerimiz 

Emir ve eto ş"I pleri
·zi ltalyanlar ~ ontrol 

ed·yoı lar 

rotadan m 
tir. Dan 
Barseı nda 
geın nın P 
ZUn siınn 
.t\ltdcnizdc • 

• 

y 
h le 

emeller 
(B:ış tnr:ıfı 1 inci ııay .. ac! ) ı 1çın Garbi Rusya ve bılhassa 

müddetin hitammda Rusya ile L'kranya Almanyanm dünya 
"yaptınız, yapamadınız,, müna- dur. Denizaşırı menfaatler nasıl 
kaşasına gırişti. Ruslar arzula.- hrudmiycti ıç·n bir arzı mevud
rının husul buldu""llllu diğerleri dur. Denızac rı menf tler na
isc bund:ı mm nff k oluno.m dı- ıl o. a m. ıtaa mahkumdur. 
ğmı iddia oltılcr. Hakikat u Fu!ı: t Almanya karadnn biti
ıdi ki Hu ya. programın bazı J,1- ., "k b"r tabıi serv"t knynağını 
sı!D.lannda murnffak olmuş ve kuvvetli ordusiyle her tü 1ü 
b:ızı kısımlarında da muvaffak ahval ve c-cmıt dahilinde müda- 1 
olamamıııtı. faaya k"' ·rdir. 

F.sas bozukluk şurad n baş- 1şte Almany nın Rusya hak- 1 
lamıştı. Bir çiftçi ohın Rus 1 kındaki gizli emeli ve programı 
köylüsü sapanını bırakıb torna budur. :Cunun t:ıtbik edileceği 
tezgahının basına geçmeğe rağ-ı müsaid zamann intizaren bu ar
bet ctnıiyordud. Bu vesile ıle zu ~.rmdılik ketmo unmnktadır. 
sanayiin bır millete yavaş ya- Lehistanın işgalı pliı.nın birinci 
vaş h nettirilm ı hakikati or- kademe i ıdi. Çünkü Cihan H r 
taya ç cmı tı. Y nru a.-ncle v c us- binden oııra Almanya ile Rus
tn. buhranı b ö t rdı. Bu!.ltın yanın temas. kesılmı ı. Geçen 
ic;n y pılnn bır çok fob"rk lar du. 
işi til eını mıly nl.ı.rca. k lo-

1 
Lehis 

vat k clcktnk i tihsalabnd n y ... y b 
r gö ... erilm 

ler 
Ant lt rn bır P" kt t 

line ç:ı.lı tı. r y ·ı m dcniy 
ıçin u umi b r dü. n ol rak 
g ·stererck dün)a de\'lctlcrini bu 
mtistetı>k t.ehlikey I\~ rşt ton
lanm -n davet etti. 1 p:ınya 
muh r bcsınc- bılfiil ietirakinin 
selı_ !erine bu da dahildir. Ko
m" · ti ·n zühurundab planı 

ak l ve d · er ln: 'M=ı.d m 
ki bir ziraat\ ham maddem m 
le i ol n Rusya b r sosyalist 
ot. rr · "ni lı'mın etmek için Al
man s n. yune muhtaç bulu
nuyor, O) le se Almanya da ken
di içinde sıkıntı ız bir yaşayı
şı temin ed bılmek için Rus zi
raat ve ham madd lerine muh
taçtır. Eger biz Rusyndan böy
le z"raata müsaid Lüyükçc bir 
parça koparabılirsek Cihn.n 
Harbınde olduğu gıbi bir daha 
ablu ra ve saire ile kıtlık telıli
ke.,inc maruz knlınnyız. Bunun 

g l 
y 1,..-,;ım·icı 

lar 0 cri 

Alm ny bu h rı:>

keti g ne tarihi cmı:>llenne uy
gun bulmamı:; olncak ki bu de
foda p ogramın icrasına tahsis 
olunan emeği heba ttirmek için 
Türk - Rus dostlug unu bozmn
ğa gayret ediyor. 

Bu hfı.dise de gösterir ki Rus 
ya i:;iu Almanyanuı dostluğu 

düsmanlıgından daha karlı de
ğildir. Cihan Harbinde biz de 
bu dostumuzun nz kasıd ve iha
netine maruz kalmadık. 

1914 de Osmanlı imparator -
luğu Almanyanm müttefiki sı
fatiyle Cihan Ilnrbine girdiği 
zaman her şeyden evvel hür 
bir devlet iç.in bir izzetine.fa me
selesi olan kapitülasyonlan ilga 
ettiğini ııan etmişti. Babıaliyc 
gelen ilk protesto notası Al
man sefirinin imzasını taşıyor
du. 

-SON
llikmet 11..GAZ 

HALKEllLERİ 1 1 DENiZLERDE 

Bahçe) Evımiz 

tar fından. 

Papaza iftira mı 
etmişler? 

İskenderun şilep 
seferleri 

A deniz vazıycli scbebllc muvak
kntcn l.ığvcdılcn Mcrsın •;apur sef r
l rının y:ı ılm:ımııs.ı yuzünd n cenub 
lım:mlarımızdn mllhim miJ,tnrda nak 
ledılccek tıcnrl eşya birikmiştır. Bu 
malları ruıkletrnck ıcın Ucıtlzyolları

nın Lkcnd una iki şilep tahrık ede
~l.ni y nıst.ık. Sigorta meselesi 
yu:ıünd ı uzun müddet eciken 1.ıu 

seferlere ı ortn işi hallcdildlğindcm 
yakınd3 başlanacaktır. Faknt bu de
fa da yapılan hcsablar neticesinde 
navlun fı;> atlanruı bir mikdıır uım 

Y pılm:ıdıktan sonra bu postalnnn 
zarnr edeceği neticcsıne vnnlmlştır. 

H:ırb s:ı ortalnrırun )iiksck -
ligi yuzundcn bu zammın icrası 
zarurt görülmilştur. Va7.lyet Muna
k lal Vel'Lclc.t ne bildirilmi~ir. Vckıl
Jct tanfdcre bır ırukdar zam yapıl -
m ını muv ı!, g rdu •u t kdırde se-
ferlere dcrhnl l ı cnktır. 

=zmirdeki Fransız inşaat 
şirketi faaliyetini kesdi 

ır. 

dJOr olup 
rını tetkik ctmcktcdır. Şırkctc 

Moskova elçi
tayin edildi 

tu~riciye ı 
HiUere 
verdi 

Londra, 22 (a.a.) -Reuter: 
Bu nkş::ım radyoda nutuk soy

liyen Haricıyc Nazın Lord Ha
lifaks Hitlere cevab \crm· rr· 

"- Bir çoğunu:r, dem ır, 

Bitlerin iki gün c'" el soyledığı 
nutku okumu. sunw:dur. Hitl r 
bu nutl unda, İngiltereyi kendi 
arzuları önünde t lımıye ... e da
vet eylemiştir. 

Bitlerin, harbin başlnngıcın

danberi vukua gelen hemen her 
mühim hadıse hakkındaki tah
riflcrinden bahsederek 'n!.ti
mzı kaybcttirmiy~ccğim. H t-
1 r, İngiliz irup ı torluğunu } ık
mak için hiçbir arzu besl m di
ğ"ni söylü}or. Fakat, nutkun a, 
sulhun adalet üzerine bina edil
me i ic. b eylediği h kkınd h ç 
b:r tckrf yoktur, A\TUP nın 
di - r milleti rinin k ndı muk d
d ratl rıru kendi1 ri t yin et -
m ~ı hakkını kabul eden h" bır 
k lime mev ud d f.il r. H b -
ki, bu, Bitlerin Almanlar ı ın ı 

bir çok defa ileri süt düğü bır 
ı r"' ipti. 

Hıt er n tkundn yalnız kor m 
süfli h" · ·ne hitab c m·ş ve ye
g~ e d l olıırak t . ditler kul-
1 ... nmı~+ır. Hak ız u v ya bu 
b ne ıle r· m u· !i milktl rın 
i tı. 1i lı~khndaki sükutü 
c k ınanid rdır. 

Dunyamn en bUyük k H t 
lerin bu nutkunu bar,dan ba ı 
yanlış ol·umadı ise, ı c"het ta
marnıyle sarihtir ki Hitl rin ç"z 
a· -i Avrupa tablosu, birer bi
rer hürriyetlerinden mahru 
etti i bu milletlerin efendisi o
la.rak hareket eden bir Alman
ya tablosudur. Bir kere d ha 
ctlr'etkfı.r hatları ile Amerika 
Birleşik devletleri reisi Roosc -
velt ve ccınubi Mrika Birliği 
başvekili general Smuts tara -
fından çizilen bizim tablomuz 
ise çok başkadır. 

Biz, bu zevat ile birlikte, Av
rupayı, mustakil dcvletler"n 
Hür bir cemiyeti olarak tela ki 
ediyoruz. Ve bu tezad dolayısi
le tehdidler karşısında sakin ka
lıyoruz. 

Hitler, Alınan kuvvetinin bU
tiin ağırlığını Birle ik H:rali)ete 
karşı kullanmıya hazn !anmak
ta olduğunu şimdi sann bir su
rette bildirmiştir. Bunun kın -
dir ki, İngiltcrenin her parça
sında, büyük şchirlorde .. ve uzak 
köylerde, yalnız bir tek zihniyet 
vardır. Bu zihniyet, önüne ge
çilmez bir azim zihniyetidir. 

Hiç kimsenin şübhesi yoktur 
ki, eğer Hitler muvvaffak olur
sa, bu bizlerden başkn daha bir 
çok diğerleri için de hayatı ya
samıya değer yapan her şeyin 
sonu elemek olacaktır. 

Bu mücadelede her şeyi kay
bedebileceğimizi müdrik bulu
nuyoruz. F:ı.ırnt müdafaa etti -
ğimiz şeyler, her türlü feda -
karlıklara layıkbr. Bu d re e 
kıymetli şeylerin müdafii ol
mak asil bir mazhariyettir. 

Harbi hiçbir zam n isteme
dik. Harbin lüzumundan b!r gün 
daha fazla sürmesini muhak
kak hiç kimse istemez. F ı. t 
gerek bizim için ger k digcrl -ı 
için hürriyet temin olunwıc ya 
kadar çarpısmaktan \ azgcçmı
yeceğiz. 

Hürr.iyet için mücadele edıyo-
ruz, dedikten sonra daha ne dı
yelim? Biz kendi h yatımızı 
tedigimiz gibi y k ~ e Ge -
tapo bizi dinlı) or ıu dı:} e h 
d kıka a k. bakmak m -

t yo -
ruz. 

İngiliz Common Wcalthı mıl
lctlcri, hakikuti, ad l tı ve hur -
riyeti se' enlcnle bırlıktc, l ıtl<'
rin bu yeni dünyasını knt'ıyen 

kabul etmiyooeklerdir. Esir e
ğil, fakat hür in anlar, Alman
lar n tiibü değil, hür ın " lletl r, 
herkesin iyıliği için hür bir . u
rette iRbirlıği yapan bir miUPtler 
camiası, bunlar hıgiliz milletinin 
görmek hstcdigi yeni 'e daha 

ER 

Ja darına su ay oku un a 
diploma tevzii merasimi 

Yeni subay ve gedikli erbaş
lar kıt' aya iltihalc ettiler 
Ank:ıra, 22 ( .a ) - Bu xn :m

d mr.ı ub:ıy okulunun do dQııcu 
dt' re mezuriliın ıle gedikli crb o

kul un 10 cu deuc..> mczunl.ırın 

d om tcvzıi mer mi yap lmış -
t r. 

ö leden evvel mezunlar Ulus mc -
da ınd:ı übıdeye mernsımle çel nk 
koyduktan onra Atatürkun Etnogr ! 

A man te liği 1 
B rlin, 22 (a.a.) -Alm:ın teb 

lıgi. 

Alınan muhareb-:: tayyarcl ri, 
hıgılterede hava meyd:ınlanna, 
lımnn te ısatına, petrol dcpoıa- 1 rınn, f brilmlara yemden hu um 
et.mı !erdir. İn ıl:lltlar ve buyilk 
.,an ınlar müşahede edilmişbr. 

anşcla seyretmekte olan bir 
k ıl ye yapılan hücumda mec
muu 40 bın tonilato hncmındc 
bır sarnıç gemısı ve dört t ca -
:ret vapuı u bomba ıle batınl -
mı~ ır. 

Şımali ve garbi Almanya üze
rinde d · man tayya.relcnnin n.t
tığı bombalar yalnız maddi ha -
sarlar vukua getirmi tir. İşgal 
alUndaki arazi ve yapılan hU -
cumlar da ayni suretle yalnız 
m::ı.ddi hasarı mucib olmuştur. 

21 22 temmuz gecesi donnn
ma dafi toplan bir tayyare ü
şunnüştür. Gece avcı tayyarele
ri de diğer bir tayyare duşürül -
mü lerdir. Düşmanın dün umu
mi kaybı sekiz tayyaredir. Bun
lardan bir tanesi Sunderland ti
pindedir. Ve Trondheim cıva.

nnda dilşürülmüştür. Dört Al
man tayyaresi üssüne dönme -
miRtir. -ftftH 

Ümid ederim ki, bugün Hit
lerin zaferinin teşkil edecebi 
hudutsuz insanlık trajcdısının 
ontine geçmek için savaşı gildcn 
memleketimiz bütım milletle
re en iyi hayata doğru yolu gös
terecek memleket olacaktır. 

istikbale baktığımız zamruı 
cesaret bula.biliriz. Bitler, ga -
malı haçını istediği yere koya
b:lir. Fakat İngiltercnin kuvve
tini ~·- :madıkça, imparatorlu -
ğun temelleri kum üzcrrnc ku · 
rulmu bulunmaktadır. Hıtler,in 
mnğlüb ettiği mi!Jetıcr, knlbl n 
ile, ona lanet etmekte ve hücum
lannın kale halindeld ada.mızın 
mudnfaası karşısında kırılına ı 

i ın dua eylemektedir. Bu mil -
Jetler, bizim huruç yapacagımız 
ve darbeye darbe ile muk bele 
edeceğimiz günü sabırsızlıkl 

bekliyorlar. Muhakkak ld ani rı 
ha.yal inkisarına u~T tınıy 
ğı1 .. O zaman, Hitl rin Avru 
hakkında delice pro · r· b ı 

hürriyet!' kar ı ol n m ,.Cıb o -
ma.z ihtirası ile yırt1ldı!h za.m 
nıhai hesablaşma giinü gcl 

ccl, Gümruk ve inhisarlar Vekili Rn t 
Karndenız. mebualar. ordu ve \ cki
lctlcr erkanı, Anbır.ı " lı muav oi 
.. c em l yet dtrektoru, n tbuat mü -
mcssill rı hazır bulunmu tur. M ra
sıme muzfknnın işt raknc söyl nen 
1 ıkl l M rşlle b 1 nmı' ve bunu 
aynı suretle 3andarıruı marşı takib 
tıniştiı. 

Bundnıı sonra okul komut. nı albay 
R fık Guruıcven b r Jıitabcdc bulun~ 
mu ve bu hitabeye mezunlıırd n t<!ğ-

mcn Ahmro Utku arkada 1 n adına 

teb """i 
Kahıre, 22 (a. a.) - Resmi 

teblig: 
1ngılız hnva kuvvetleri tara -

fındn.n hafta sonunda yapılan 

hiıcumlar neticesinde Tobruk ve 
Rcguphi hava meydanı ll'\.Ühim 
suı·ettc hasara uğramı-1tır. Re
gubbı de üç yangın olmuştur . 
Bunlardan bir tanesi, 100 kilo -
metre mesafeden gözükmüştür. 
Ticaret gemileri t..a.hrib edilmiş
tir. Menderekde bir yangın çı
karılmış ve büyük bir vince tam 
i bet val i olmu tur. 

Bardıa da askeri hedeflere, 
muvnffakiyetli hücumlar yapıl
mıştır. Dü-ınan, Sıdi Barro.nıye, 

Sonuma, Mersa 1 fatruhu. ve Fu
knya hücumlar ynpmı tır. Bu 
mıntnkalnr bombardıman cd"l -
miştir. Tahribat azdır. 

Sudanda, İngiliz hava kuv -
vetierine mensub bomlnrdıman 
tayyareleri, bir h va meydanı

na ve civnrınd i binalara hü
cum etmişlerdır. Üç hangardan 
mUrekkeb bir grub ü rine tam 
isııbeticr olmuştur. Bütün tay -
yarclenmiz sa;;. ' e alim üsle -
rınc dbnmiı§lcrdir. 

lngi ız hava kuvvetlerine men 
ı:;ub bombardıman tayya.rcl ri, 
ili defa, As....c:ab da <lonanmamn 
muhimmat ve teçhiz.. t c1 poları
na muvaffakiyetli hücumlnr yap 
mışlardır. 

I\:uvvetli av ı fılolan ı cfuJm
tinde bir 1talyan bombardıman 
tayyareleri grubu, Mnltn üze -
nnc fr.ı hücum yapmı tır. Sa -
nıldı.ğınn göre, bir bombardı · 
ma.n tayyaresi hava dafi topla
rımız tarafından düş"irülmil -
für. Bilahare tayyarccilerımiz -
den binsi ıki düşman avcı tay
yaı si tarafından hücuma uğra
ını tır. Bu avcı tayyar l rind n 
b r tane i diışürülmiişlür. Di -
- ı.:ri kaçmıştır. 

İtnl~ an tebliği 

ltaly da bir mahal, 22 (n. 
a.) - İtalyan umumi knrargfı
hının 43 numaralı tebr !i: 

r"min bir membadan vcıilen 
haberlrre "' ·re 8 ılıi 13 temmuz 
. r suıd cereyan ed n dC'niz, 
h n muhd.l' heleri ~ n ında 

y re g m i "Ark P..oy 1 ve 
arebc gemısi "Hood,, d n 

Wo.rspıte tip de 31 O 
tonlu ;: b r gemi ıle 10 OOD t nluk 

Gloucc tcı ve 5000 tonluk Arclı
u a kruvazörleri d" ağır h 
u~ t lnu t r. 

J,adar hey can ile dua 
i memizden 

rı, i ın \ atanırnızın t m ri 
gı1.Jı, u un talımi ve Allaha 

mruı ır. Biz ve d niza ın bu
y "k dominyonbnmız, f' r kuv
v tlc:-ıne sağlam lrn~ı dt ruyo-
ruz Ye 1 arm durmnhta devam e
dece iz, vazüenin parln.klığını 

ve ıuhntaralannı rçıhça göre
rc~ ve Alla.hın inayeti iL muzaf 
er olacağımız hakkındaki iına
ııunızdan lmvvet ;ılarnk ileri 

"- Memleketin en müb" 
derdlerindcn biri olan m 
meselesine sık sık temas ctm 
bana size bu mektubu yazm 
cesaretini verdi. Bngt1ne kad 
edindiğim kanaat ınaarifim · 
deki tcdenniyi husule getiren 
bcblerden biri de muhtelit 
satbr. Muhtelit tedrisat ne 1 
giltcrede, ne Fransada, ne 
mnnyada, ne İtalya.da, ne Am 
rikada., ne de herhangi bir 
kan memlckethıde vardır. 
memleketlerde bu usul ancak· 
mckteblerde tatbik olunur. B 

ancak üniversite sırn.larında b 
luşurlar. Pedagoklnr kız ve 
kek talebenin en tehlikeli in 
şaf yn lan arasında bir 
bulnnmnlannın mahzurlarını 
falarca yaznu lardır. Bu ınaUı 
hakikatleri tekrarlamayı l"" 
suz görüyorum. 

Memleketimizde muallim 
talebe çok. Maarif bü~ k 
olduğu için biz bu kaideye ria. 
etmiyoruz. .Ana.doludaki o 
mekteb ve liselerimiz muhtcli 
tir. Zaruret karşımnda bu ş 
de hareket etmek talebeyi m 
tclr.,,iz bırakmaktan bin kn..t 
ha iyi -oldut,"undan buna iti 
etmek akbmclıı.n ~mez. Fak 
lstnnbulda bir çak humıcl liscl 
'ar ki bunların muhtelit ol~I 
rına bir türlü a.khm ermiyor. 
tanbuldaki resmi liseler n 
muhtelit d ğilse ayni doğru 
rüŞiln husus! mekteblere de ir 
lll.zım g lmez mi? 

Maarif V okfiletinin .bu hu 

dilerim.,, 

Bana bu mektubu gö derm 
IUtfunda bulunan sayın ö;; 
men in y<'rd gö ... e l~a r hn.k 
vardır. Zıırur t olmayan yerl 
de veka.Ictin muhtclit lise açı 
ına. mü de etmem i 18.zı 

dır. 1 tnnbuld ki hu uci muh 
lıt liscler gibi acayib mile .., 
lcrc dUnyanın hic bir y rinde 

düf edilmez. Hususi mckteb 
rimfadeki verimlerin düsükl 
sebcblcriudcn biri de muh1kk 
ki muhtelit tcdri attır. Ma.a 
Vekfilctinin bu mühim terbiy 
nokta etrnfmda n:ı.zarı dil.ka · 
çekmek isterim. 

MURAD SERTO(JLU 

Ha a h beri bu 
tün şiddetile deva 

• e ıyor 
( Baı t r fı 1 ncl Ui} fada 

ntC' li 16 toptan mür kl.cb o 
çok kuvv Uı tayyare d 1i b 
tnryaları büyük bir dikl! 
tcdkik etmiştir. 

Mu olini, bundan sonra y 
de bir hedefe ve tayyareler 
r ındnn çckılcn flandra şc 
tindeki ı Uere knr;p yapıl 

cnd ht tnlimlerındc hazır bul 
mu tur. 

i l ri ı iı ~l rı V" eli r b 
tn 1run zev t bu talimlerde lu 
zır bulu mu l rdır. 

Bir tn rıliz torpidosu battı 

I !!drn, 22 (n.a.) - B hri~ 

tinin tebliği: 

D ıhriyc ı, Br. en torp 
do unun ziyrunı bildiı klc mi 
tccssirdir. Brazon, dlL']IIlnn ta~ 
yar lerı tarafından yapılan b, 
hücum esnasında hasara. manı 
kalını , bwıun u.zcrine bir lim· 
na çekilmekte 11 en batmıştır. 

İnsanca h bir zayıat ~oktu 

1310 tonluk olan Bnızc 
1930' da denize ındiril.mhtir. M 
rcttcbatı 138 kişiden mürcl 



Botncr, artık son dakikttlanm ya
llJ'Ordu. Yusutun ~da duracak 
balı Jmlmaınıştı. 

Cebrlnc!s ederek hasmının ~ 
ısinda durmaJa calıoan Amerikalı 

pclilivan ikide birde de hamle edi
yordu. 

Botner, artık elensclcre alıamıştı. 
LAltin, kendmı kaptırmamak için ko
runmağa çalısıyordu. 

Yusuf, bır aralık Botnere hafit bir 
elense wrdu. Yusutun bu; elenııe3i 
luwrıını reverans yapbracak derece
de idi. KuvveUi değildi. 

Botner, elenseyi >Vince rO~ va
nr gibi yaylandı . Ve kendislıti to -
parlamak için süratıe doğruldu. 

Yusulun maksadı b:ızlm idı. Has -
muu hafit terub yormak, yaylandJr
mak ve topl;ırur doğnılurkt'n k.olla
n1e beraber çaprauı girmekti. 

Türk J)€'lılıvanı h~nunı knııdumak 
ve istediği knlıba &0kmak ıçfu akla 
gelmez hünerler yanıdıyordu. 

Nitekim dedlğini yaptı. Haiıf el 
enseyi yiyen Botner, yaylandı. Sürat
le doğrulup kcnd.lnı bulm~n ve has
mının karşuında top:ırlanmaga ko
)'Uldu. 

tşt.e; bu, toparlanma '\'e keOdini 
lııuJına Botnere pahalıya 1Jla1 oldu. 
Yusuf, şim~k süraUle hasmını kucak 
lamıftı, 

Yusutun çaprazı mühfmdi .. Botnerı 
Jrollannın üzerinden bağlamış'J. 

Yusufun uz.un kolL'lrl işe yaram~
tı. Hasmını blr halat sanır gıbi sar
dı. 

Botner, hasmının kemendine girer 
&innm Jrurtuhnalc için olduau yerde 

turtmuştu. Alafrafllra köpni kurma, 
serbest köprü kurma oyunları knlma
mıştı. Yusufun hızı, ağırlığı rnmıev
ra~ı her tatbik olunacak kuvveti kı-

' racak mahiyette idi. 
Nıhaye~ bütun otuz dorduncu da

kikada mağ~b olrnu§iu. Sirkde bu
lunan seyirciler namiltenahi Ymıufu 

ııılkışlıyorlıırdı. 

Yımıt, hasm.ını.n elini sılı.tı. Alnın
dan ôptfi. Seyircllere Belam vererek 
sahneden cckildJ. 

Bobıer, bitik bir halde ıdj, Sahne
yi güç hal ile k:ıtedip gidebildi. Ser
semleoıi:ti. Kolay dciiJdj. Yu.suf ko
ca gövdesi.le yı.ıkandan aşağıya ıöt
~nıın uzerine düsmüştil. 

Arbit.re, Yusutıı fU sureUe dünya 
serbest gü~ oampiyonu Han ediyor
du: 

- Ttirk, YW!uf!. Jorj Botneri otuz 
dOrdüncü da.lr.ilrada rnı:ığJ\ıb ederek 
dunya pmplyonu olmuştur. 

işte Yusulun Amerikada güreşleri 
bundan ibarettir. Daha bir kaç ufak 
tefek güreşleri de vardır. 
Faka~ bu ehemmiyetsiz gurt-~eri 

ytıznrak okuyuculanma yorgımluk 

vermek istemem. 
Yusutun .Amerikadak.i ısüreşlenni 

yazmakla i7fmi ;yaptım, fena rnı? 

Okuyuculanm memnun mu oldu 
dersinıı.?. 

Hlç şüphe yok ki, her Türk sıllA
ledcn pehlivandır •. ve, Türk pehlivan 
lık tnrıhlne ald en adı vak'aları bile 
seve !!eve okur. Yusuf sıbi bir peh
livanın Amerl1uıda nasıl ~reştiğini 

bılmek ister. 

[8onu var] 
'tııir iki çırpındı. Tıpkı idama mah - ___ ..___,====~----

kQm olup da ıpe çekilen mahkClmlar Yüzme '°" sarsılıp titredi. 

:.~~o::.s;c!!:w W: müsabakaları 
tu. 
Y~ basınını kemali ıtina ile 

Old$ yerden knldırdı. B<ıtnertn a
;:rakl:ın yerden kesi~. 

Botnerin menaıerl i8i anla~. 
Pehlivanın mallQbıyetlni görmemek 
lcbı ıtızlerlni kap:ımıştı. 

Yusuf, hasmını ftlyle bir döndör
akten sonra, olduğu ıib1 kalıbı kalı
lllDa art Qstü okkalık gövdesini bir 
pııld tap elbl hamurun göğsüne e -

Turldye yüzme ve atlama ibirinci
liklm 28 temmuz J>8UlT l:{inü Aıilr.a
rada yapılacaktır. Bu şampiyonada 
1stanbulu temsil edecek yüzilcüler 
Beyk<rı.dan i'ahri, tbrahlrn, Yusuf, 
İsmail, J'uad, Galatuaraydan da 
Mahmud, Vedad, Kemaldfr. 

Bu spottU1ann su sporlan ajanının 
riyaseti altında cume ıt1nü A~a 
hıueket edeceklerdir. 

1 Devlet Demiryolları ilanları 1 
Erzurum - S:ınkamış, Mudanya - Bursa, Samsun, Çarpmba hı:ıtlan ha

dç be7neJmllel münasebeUerde satılan muşterek biletler ve Avrupa hattm
ta i.sUYen Semplon sürat trenleri hariç olmak üzere bütün eebekeye mahaua 
Jl. D/101, halk Uearet biletlen ıçın D. D/102, amele için D.D/103, &ebeb 
w hm1r - Denf.zll D. D/104, Sirkeci - Edirne - Kırkla:reli D. D/105, Sam
mn - Sivas D. D/106, Mersln - Mamure - hltendenuı D. DJ1f17 No. lı mm
td:a tarifeleri ihdas edllmlıtlr. 

Bu tarlfelerin tafblldnc 18/8/94.0 tarihinden ittbareD 'bef)ımacaktu'. 

~ tarihten itibaren D. D/7, 59, 65, 6'1, 71J '74, U, il, 1'1; 100, 110. lllı 
D6, 128, 184, GG, 118, 11~. 130, 17; 73; No. lu tartıeıer ~. Yeni 
tadtebn ıöre fimd!ye kadar gid~ seyahatlmnct. 1ıami1At ~ mm
tablarda mnhfm mıktarda ten.zilAt yapumlJ ve uawı meaafelerde ıidia ve 
,.az kilometreden itibaren de ıidlt - dön~ temillt niabeileri cıolaltılmJatır. 
Bu ndlnasebeU. bazı ınıottııuıl.vda ve halk ticaret bDeti ücretlAırinde ta
dlüt yapılmıştır. Tarife ş:utl<ırına gore bin Jdlometnden tula mesafe tçio 
bilet alan yolcularla bıliımuın lidiş - dönüş yolcularına ilk tevakkuf ede
cekleri istasyonu azimet ist;ısyonunda bilet alırken, mü1ealubeo tevakkuf 
edettkleri istasyonları da ilk t.vakkuf ettikleri istasyondan hareket ederken 
ta;,in etmek ve tevakkuf t'decdleri iatasyonlarda biletlerini biri muvualltı 
mtıteeJob dJlm de hareket ~kleri gün olmak tb:ere Dd defa vize ettir~ 
mek: p:rllarl1e tevakkuf hakkı verllmlştir. Bu prt1ara ~et etmedeo tenk
kuf edt'Cek yolculann tevakkuf ettiklC'fi istasyondan itibwen cidb veya 
dönü~ istasyonuna kadar ymldeo bilet almalan icab eder. 

Grup ve nilc blletleri kalann hareketinden on ~ dakika e'V\'el tedarik 
ı'<lılrn<'lıdır. 

YENi SABA.il 

Ankara atletizm 
müsabakaları 

Faik ve Rıza Maksud çok 
dereceler gaptıla~ güzel 

Ankarada tertib edilen lıirinci en
ternasyonal mill".abakııLırına :iştir.ık 

etmek üzere Ankaraya gitmi: bulu
nan lstanbul aUetJen dün ~ehrimız.e 
dönmüşlerdir. 

Müsabakalar Ankarada çok hara
retli&"~ fa.kat havanın 51cak ol
ına.sıoWuı dolayı si.adda nisbeten az 
seyirci bulunmuştur. ADkaralılar bü
tün müaabakalarda ancak üç, dort 
blrincWk alabilmiştir. 1''akat, bu dort 
birincilikte IÜJldn en &"(i;t.el derecele
rlnı yapmata muvalfak olmuşlardır. 
Muhiddin.in üç metre seksen sant.i
metre;yi tekrar geçmesi kt'ndisinın 

birinci sınıf bir sırıkçı olduğunu bir 
kere daha g&tcrmiştir. Jerlı 180 at
hJ"arak Balkanlar için daima c1n aat
dn addedilecek bir derece elde et -
mı,, Bab da 37 metreyi a-~ek 
Türkiye te]tiç atma rekorunu k:ırmıŞ
br. 

lstanbul tdlumından Faik, RLaa 
Maksud, Gören Vt' t>çtek gayet iyı 
derE-Celn yapmı,Lardır. 

Rıza Mak.~udun 1.58.9 u tutması, 

kıymetli atletin rakJbsiz de olsa tem
posunu bildlğini pterınektcdir. Ma
amafıh kuvvetli bir rak.ib yanında 

Rızanın daha kuvvetli bir tempoya 
dayanabileceği ümid edilebilir. 

ten sonra dereceleri bildirlyorw! 
100 metre: Muzaffer 11.:ı, Nazmi 

(Ankara) 
200 metre: Mumtter 23 2, Nazmi 

(Anlrnra) 

400 metre: Gören 50.8, Zare 
800 metre: Rıza, Abnıed 1.58.9 
1500 metre: Rwı 4.2!, Ali (Ankara) 
5000 metre: Mustafa <Ankara) 

10.23, Hi.ıst'yin. 
110 mihıialı: Faik 15, Sühn (:lzınir) 
400 m5nial.ı: Melih fi9.7, &oid 

(ADkara) 

4Xl00: İstanbul ff.2 (M'U7.afitır, 

Neriman, Sezai, Melih) Ankara. 

~X400; tstanbul 3.36 (Gôrcn, Zare, 
Jtbım, Ahmed) Ankara. 

DWc Arat U.59. Ateo. 
Cirid: Melih 51.10, Kemal 
Gülle: Arat 13.73, A~. 

Yuksek: Jerfi 1.80 (Ankara) Faili:. 
Uzun: üc;tek 8~8, Mazn!Jer. 

tiç adım: "Oçtf'k 14.24, Yavru. 

Sırık: Muhiddin 1.80 (Ankarn) 
Şt'rif. 

Ç-ek.iç: Balcı 8'1.32 (AMara) taet. 

Faik müsabakanın en J~i aUetine 
verilecek kupayı 110 metredO tam 
15 saniye yaparak lca:ıanmı~. Bu 
derKe aenelen:e Balkanlarda erişil
mez bir rekor olarak kalmıs ve Man
dikoe ecı:siz bir atlet olarak göst.erll -
ınişü. Falltin son eünlerde lld dda 
bu derecenin hayli qağwnn iwnJş 
olması mAnia pmpiyonwnuıun ne 
~ oldulumı ifade eder. 

Ugteldn tıek adımda Muzafferi mal Sa:hğm Jo:1metiıd takdir eden 
lQb etmeal kendigtnln tıerakki eıttilloe ~ Adet zamanlarında --
barh bir alA!Qıet iııe de Muzafferin de ve seve lı»Daoacqı m1bopıRıs, 

Kızılay cemiyeti 
Umumi merkezinden! 

Münakasa suretile 
30,200 Metre Kolan 
-._ !5, 100 Metre Kanaveçe 

100,000 Adet KapsUI 
Safin ahnacaktlr. 

Nüınnnelerini görmek i'3teyenlerin hergiln Kızıla.y ~ depo
su direktörlüğüne müra.cn.atlan. İhalenin 25/7 /94.0 perşembe 

- - - günü saat (11) de icra edileceği ilin olunur. - - •• 

G ENÇ 

iMilhim bir keşif· 
S•ge.uul. burrıpı/daillar• 

ailuıpt oeriligor 

Görünmek 
ister ınisiniz ? 

ıörü~k ve gen(leteeek.tir. 

GtlndQr.leri, beyaı. (71llsu-) Toka~ 
lon kremi Jmllamnn, Terkibindeki 
be;yazlatlcl ,,. ku~ umur
lar, dahile n:Ufm, ederek Pli. PP1 
sd1 maddeleri tmaç ve siyah nckta-

ları izale ed«, Açık mesaıneleri alır 
laştırır .. bu suretle dldlni:d. l>Q-»
latıp ymqueatacaktır, Bu buiı tıe4-
bir s.yeısinde her :tadın btrbc ... 

ı .. GENÇLİK 
2 • GÜZELLiK 

3 - SIHHA1 
l,te yüksek kremde aranan bO 

tne2lyetlerln hepsini size 

KREM PERTEV 
temin edebilir. 

1-KREM PERTEV. Bir tuva
let müstahı.andır. !ncc bil 
ıttno ve yapılışındaJd hus\l' 
e.ıyeü itibarile yüzdelri çlJll 
ve bunışuklukların t.eşell

kQlüne mAni olur. · Derlfl 
' genç ,,. gergin tutar. 

1-KREM PERTEV; Bir güzel
'lik vas:ıta.ıdır. ·~enrlf 
nıe.amatı kıstırarak cildde
ki pürtük ve kabarcıidatJ 
giderir. ÇU ve lekelen ~e 
eder. Ten1 mat ve ~J1a1 bit 
hale &etirir. 

8-KREM PERTEV: Bir eild dl 
vuıclır. Deri ıuddeleriolO 
ttrazatını düultir. Sivil~ 
ve si7ah noı.taıarm 1ezabÖ
rüne mAni olur. Cild adale" 
stnJ be8liyerek JtuvvetlendJ
rtr. Kuru cildlm' için yalıı. 
ve 7lllb clldler için yaCSd 
hususi töp ve vazoları var
dır. o COn formda olmad1'ı dlter derece- afak, yuınupk '"mhhl en bhin-

lerlo sahlttir. ci m.abreın tuvalri. bezleridir. 
Y1ne ttçteldn ile adnnda lU-t cfbl En ince elbiseler altlnda bile 

Bu tecrObeyi yapınız 
.lıleebar bh dld mütehassısı tara

flndan keŞf ve cenc: ~arın cili 
ve h~ k.eJnaJj iıina n. 
ist;ib.,al edDeın ve bir a-eoç kum taze 
n w cDdhdn uma:darma m~bih 
obm «elOOEL• W>ir ed.lleD kıymetli 
ff yeni. cev'her, hali bazırda cilt UJl

llUl'U olan pembe nnk1eki Tokalan 
kremi tedriblne ltarqb:nlmıştu. Bu 
akşam. yatmazdan evvel ısürünilz. 
U711dufumtı her daJdkıı zarfında 

dJctint:ı, bu kıymetli umuru masse
dip beslenecek ve her sabuh kalktı
tınızda dJdlnf?.,, dabA aa!, daha taze 

tençletebillr '" ~ lm:ları ~ ___ ___ ____ _ ..... 

bir derecqe evve!A temas ile bb Tn- beILl olmaz. 

gançl~ ve ıenç 1mların bile 
ft biı' tıene ınallk olabilir.mm. 

mnlılar hrahına iftihar ediyoruz. FEMİL ve BA(iı 
blr~:ı::.=b~ Her eczaoede bclm bertierıe- Yüksek Deniz Ticareti Mektebi-

rlnde ve tuvalet matualarmda 

~::;:;:~ _bu.ıun•ur•. ____ .. ne talebe kabülüne dair şartlar 

Maarif Vekilliğinden : 
ımıp 8mMlt okulları oıeı 4 tiDcü llDtf 

;patıh talebe aJ.maaJrtır. 
)l'...,....u.rden araııacnk ftlllflar: 
a - T'Qrk olmak 
it - Kn n cria okul mezunu obnılk , 
c - Yaşı 19 dan :ru\tan ol:mal'rıak 
d - Sıh!d ve bedeni hali sanat olrulu 

dUi Jııqeti mhhbece sabit olmak. 

e - l'izfk. kimya ve matematikten orta ~ okul nıüfredat programına 

'6re 7ÇWıcak müabaka imtihanını kazanmak. 

1Ca7Jt tpltiDe 16 Temmuz 1940 perfembe günü hastwneok cumarte-
abııden blıfka aQnlerde 8 - 12 ve 13 - 115 e Jı:adar devam edBıeceldir. 

En 80ll müracaat eünü 21/Vll/HO pt'l'lembe günöd.Qr. 
Fazla tafslllt için: 
Ankara, tstanbul, tzmir, Saııat okullarna b33 vurulmas1. (0390) 

inhisarlar Ue Müdürlüvünden: 

l - Mektebin tahsil mtıddeti, lis e ve yüksek smıfiı olmak üzere altı 
ııenedlı. Yatüı ve parasızdır. Gayesi Ucaret gemilerlmiıe kaptan ve maldnkt 
~. Mektebe kabul olunan talel>enın CJ,Yiıni, yıyiıni vesair hu
....tJ llllllktep 1aratından temin edilir. 

2 - Mektebin bu sene yulııız lise birinci sınıfırıa tnlebe alına<.11ktır. 
A - Ahnacak talebenin orta mektebi bi~ oimalan ve ~n 

•16 den kdçftk l9 dan büyük olmamalıın şarttır. 
B - Orta okulu geçen sene bıürmış olanlar . arada ~~ btr ııenelik 

18.DlUU ne ile geçirdiklerini tevsik ede<·eklı>rdıı. 

S - :t:ıtclı.lilcrin ınekteb ınudürlujunc kar;ı1 yauı·akları ı.tldalanna 

aeatıdald 'Y~aları rapteder<:k l •lustos 1940 tarihinden itibaren p~ 
*i, çarpmba ve cuma günleri sabah saat 9 dan !2 7e ve ~leden llCml'a 

H den 17 7e kadar müracnııt etmelerı, 
A - Hüviyet eüzdanı 
B - Al) 1t41ıdı 
C - Mekteb ~hadetname::i veya tal<dilı.Mmftl.i veyahud bunların mD-

lladdak lrneklerl. 
D - Poli!!Ce ta.cıdik edibtiış iyi hal kAgutı~ 
E - Velilennin izahlı adr~len ve tatbik imzalan 
'F - Altı adf'd karton!'lıı. fotoğraf c4.Xti> eb'aduıda 
5 - Yazılma iti 26 ajustoa 940 pazarteııi süni.tnc kadardır. 

Konya Afif)'• Hukuk HlkımlJO" 
den: 

Arı;ıdolu Toros v~ Semplorı ııtiTattrenlf'.rlne binmeden e~l bu trenlere 
mahsus munzam ücret.ı lıılctini almıyan yolculann bilet ve halk ticaret bi
letleri muteber tutulmıyac·aklı1. Tam ucretli halk ÜCQTet bileti bimillerinin 

meccanen nakl~ 80 kilo,. kadar bagajları arasında 1r.ımnen veya ta- '------------------- ----------• 

Kayıd olunanlarm 28 ağustos 940 c;m-euınbu güni.\ lllhh1 mua;yeneied
nin yapılması için sabah saat c8> de mektepte bulunınalan lAzımdır. 

6 - Fasla tatsll1t için Ortaltöyde mı ktf-b müdiırliJlünc müncaat 
olwunahdn. tat:mbuldan cayn mahallerdttı yapllacak müracaatlara, matbu 

Ko~~ Kalenderbane mabsll"' 
smden Çe:ııneci Dcrvia kızı yaıdl 
namı dfteri Ane Gübn tara~ 
TercWrıan mahallesinden tnet w
Ali aleyhine: Kocası muddeaald' 
mOşterck hayatın tahmil ettiğJ ~ 
feleri yapmamak maksadile ve nı , 
Rbeb olmadığı halde kanuni mıı.cl.,,ıt 
deti müteeavfz bir zamandan ,, 
bJrliti terkeylemiş olduğundan bil 
muhakeme birute avdet etm~ 
ihtannn karar verilmesi hakJCUI"'"! 
agılan dan Ozerine mildde:ıale1~ 
ikametgAhı m~hul olduğundan ~~"°' 
arzuhali sureti ve dav~ı,ıe is~ 
bulda müntefir Yeni Sabah ga~~ 
ll&nen teblil edildiği halde 1-11~'°' 
ıne ıfuıu olan 13/'1 /940 ~ 
l(mü .aat 8 da ma'hk~ g~ 
olcbtlundan davacının taleblle ~ 
hmda muhakeme icrasına gıyab •,. 
rarınm ilin.en t.ebll!int' ve muba!..J 
menin 21 eylfil 940 cumartesi 'o;; 
saat 9 za talikine karar nrilmit 
dufundan ~k6r gün ve saatte J<~ 
ya Asli:re Hukuk mahkemesinde -~~ 
zat gelmesi veyahud musadO"" 
bir vekil göndermesi aksi ~~ 
'Ykah1 hllkmünde olmak üzere gır. 
bmda muhakeme icra edlle<·eli .~ 
yab kararının teblii makanunn lrlU"" 
olmak üzere ilAn olunur. 

• 

mamen niımuneUk ticar..t euaa da bulunabilir. Demlıl'yol yolcu rehberlerln
cie eski tarit'.Were ıöre konulnn11 olanucret ve prtlar yeni tariteJerjn mer'i-
7ete gadiğindeo ıtibaren htikülmüzdur. 

Fazla tafsilAt Jçın istasyonlara müracaat edilebilir. c3858> c6298> 
• • • 

Muhammen bt~cli 14236 liia 15 kuruş ol;ın 3970 aded muhtelif eb'ad 
n evıı.afta Kuılağac ve Karaajaç kontrpl~k 5/8/194.0 pazartesi günü saat 
(15) on beşte Hayd:ırpaşada Gar binası dnbilindeld komisyon tnrafından 

kapalı :ı:nrf usulile satın alınacaktır. 
Bu işe girmek lsUyenlcrln 104'7 lirn 72 kuruşluk muvakkat teminat, ka

nunun tayin ettiğı Vl"Slkalarfa teltll1lcrini muhtevi zarflannı aynl gün saat 
(H) on dorde kadar koınısyon reisliğine verme1eri l~zımdır. 

Bu işe nid tartnrunt'lcr koınlsyondan parasız olarak datıtıhnakt.adır. 
(6282) 

Dıyordum. üçuncü kııtn çıktı4Jm 
sırııdrı Bcrta dn arkamdan b.-ısıunak
ları clorder dörder atlıyıtrnk yukoırı 

geldı benden cvve1 oda kapısını aça-
rak: . 

- içeri buyurunuz, dedi. 
K11hkahanın en gurültulusu ben o

daya gırdikten sonr:ı koptu. Hem bu 
dl fn Mndam Sarınanın nıtııınsebet -

evvelki münasebetsizlik ürcrlne bir 
daha yukarı çıkınaia cesaretim kal
mamıştı. LAkfn bir dele madma.zel 
emretmiş, durmak olmn2. 

Bir çeyrekde tuvaJetiml iloruıl ectip 
~toya müteveccih oldum; bahçede 
Morinoya rnstgcldim: 

- Nereye Mösyö Alfrcd Muller? •. 
dedi. 

z;ul gıne Mık .. dla Jlc tc)'7~ı ve tnlş- - Madmazel çagımıış şatoya gıdı-
tesı de ıstlrak elliler. )urum. 

Müddeti omrumde bugunku kadar - Aşçı bana bir şey anlattı, aslı 

mahcubiyet hl t'tmcdım. Hem~ oda var mı? 
d.-ın dıııarı !ırl:ıdım. Merdıvenlerdf!D - Ne anlattı? 
aşağı mıp soluğu dognıcn dall'ftnde - Karnaval masluırası gibi enlaıi 
aldım. Cıdden acınacak b.ir halele He mosyönun ve madrunlarm odasına 
idım. Kusurumu bilemıyordum. ka- çıkm1i$Ul! 

ba şatoda entan ile gezmek ayıp mı? - Acemilik ... Ne yapayım? 
Zahir öyle olııcnk ki: Mul1nktaki aı- - A canım sen de bllA bir oeY öj-
tılnrdnn tut do tii üst kattaki ma ... re.DfDeıctiDI 
dıınılara ve :ınös)'ölcre varıncaya b- - .Adili: ölr~. Çünkü bu-
dar hepsı bana gilldiller. fllbı.<P* ~P oldum. 
Od:ıma geldikten beş dakika mwa - Beydi ı-aıım. 

hizmetci Bertn kapıyı wrdu w: Miluıcll--. Odamna rirdiğim :uı-
- Madmazcl sel4nı ı;ö1ledi, •lba-~9an ~u~ keslbni~. 

Alfrcd elbisC'Sinı gıydlkten __ _. Maılam s.dlıııi-ııtraz 8VVelki hallı 

rtfp:~n:ab=~~rdim amma, biraz .ha1:rtU;'!S~M=:J.fiil-ı 

cduhul b~si> gönderilir. 
1 - KePt ve pr1namesi mucibince idaremizin Papbahçe müskirat 

:fabrlba taktir kulesi tevsi Japatının uıütcmrnim işleri açık eksiltme 
usu1i;yle ihale olunacaktır. Mubaberat için posta pulu gdoderilıncsi Jhundır. c6273> 

Askerlik işlerıj II - Jteşi! bedeli 4267,79 lira 111uvakkat teminatı 320 lfradır. 

m - Eksiltme 7/Vlll/194.0 çarşamba gunü saat H de Kabataşda 

Lıe1"azmı ve M.üba;yaat eube6inde1d alım komJSyonunda yapıacaktı.r. 

IV - Kesif ve prtname aöı.il geçt>n levazım ıubesi veznesinden 11 
kunıs mukabilinde alınabilir. 

V - ı.teklilerin tayin olunan gün ve .!311tte ~esinin cF> fıkrn
lllllda ;yazılı vesaik ve ,.o 7.5 C(lvenme paralarlle birlikte mezltüx ~o-
na nriıracaatları. c6430> 

8ahlbl: Ahmed Cemaleddln 8ARAÇOC.LU 
Netrlyat MUdilrO: Macid ÇETiN Baaıldıgı yer (Yeni Sabah matbaaaı) 

Bu aene UzOm 
rekoltesi az 

lmıir, 22 Ca.a.) - Bu sene
ki üzüm rekoltesinin tahmini 
i<;in çah§IJlalara devam edil -
mektedir. Umumiyetle bu sene 
mahsulüD geçen seneden az 
olacağı anlaşılmaktadır. 

Bir çalgıcının ·seyahati 
17 

ler, dedi. 
- Tejekkur ederim madnuızcl. 
Cevabile kapının arkasındaki san

dalyelerden birine oturdum. 
- Yok, yok! Orada olmaz. Şurada 

oturunuz. 
G&terilen m~vki<' yN lc stim. Mika

ellamn eniştesi hiı.mctımdcıı memnun 
olup olmadığımı sordu: 

- Pek memnunum efcndım, de -
dim. 

- Bir noksanınız var mı'! 
-Ha:vır e!C":ıdim' ·-ıer eyim mü -

kewiıel. 

- PekAlAI Şimdi mcmuriyt:t.i de
rubde ~led.iğiniz tarihi kaydcdclim. 
Beria: bugün qm kaçıdır? 

Beıiadan evvel ben cevab verdim. 
- Dnunuevvalin yimıi sekizli 

li8sıl Kanunuevvel? 

- Benim odamdaki takvim oyle 
g~teriyeır. 

Yfoe bir guluşme ~ladı. Miluıcl
la: 

- Mosyö Alfrcdl O takvim geçen 
seneden kalmıştır dedi. 

- Af!cdersiniz yanılmışım. 
- Bugün ağustosun uçudur. 
- Yıı! Bari ben de takvimı tashih 

edeyim. 
- Nasıl takvimi? 
- Duvara mavi milrckk<b ile sa-

bit bir takvim yapın41 idim. 

- Hiç duvara takvim yapılır mı? 
Ben size bir tane hediye c.:dcyim. 

Yanm saat ronra hizınd{ı rofı a -
nın hnz.ır olduğunu hal • 
da: 

- Buyurunuz. 

ilı ; uana 

Dedilf'r. Salona çıktık. Mustakil yo 

nw.k rna.'18.«;ının en başuuı mosyö sag 
tarafına Madam &ırina ile dı crı sol 
tarafına eü2 :Mikaella Vt' ben oturduk. 
Mıkaclla lle yanyann oturmaktan mu 
tcvcllıd mııhzuziyetimi bir ttirlü giz
llyemiyor, ikide birde ayaklnrıını oy
natlyordwn. 

Sofraya evve~ Wyucek bir klı:;e 

ile çorba geUrdller. Herkesin <inün
deki çukur tabaklara birer kopçe 
koydular, çaln kaşık, n e lezıetli ç~r
bal Kfiseml Üç de!a doldurup bo~ıılt
tığımı gören Miknclln: 

- Mm:yo Alırcdl Çorba ile mide
nizi rlı>1durmayınız. Daha yenecek 
neler v:ır, dedi. 

Hnkıkatcn çorbadan ı;onra bahamın 
evinde yüzünü görmediğim &ıbı ismi
ni hıle ~itrncdiğim, türlli et ycmek
leı i bnbklar gf•tiıiJdi. Bu akşamki 

,--Tll"!"IY_A_T_R_O_LA_R __ , , 
Fatih Aakerllk ıubnindeıı: ,, 

~10 RIZA Tiyatro6u 

Halide Pl,kln beraber 

l3 temmuz ııalı tUnü a14samı 
BakırldSy M lltlyadı bahçesinde 

80RT0K 
Komedi S perde 

kııdar çok yemek Yedi.timi batırlıya
mıyorum. En nihayette gotnıya iki 
üç tlirlü meyva kgndu, bunlardan i
yice tıla.ndıın. 

O kacSar cok yemiıiim ki, panta -
lon belimi sıkmağa, rahatsızlık ver
meğe başladı. Fakat bir münnsebet
sızliğc daha meydan vcnnemek için 
snbıcttim. 

Yemekten ronra uir iki saat daha 
vnkit geçirdik, odama geldiğim uı -
mnn uyku vakti gelmişti. Hemen so
yundum, yatağmı.-ı girdim. 

-4-
Ertesi gıin şatoda bir 1uı1Jrlık var 

idi. Uşaklardan sebebhıi sordum. 
- Misafirler gelecek, dediler. 
Herkes telilş içinde ıdı. Daha ziyade 

tnfsilftt alamadım. öğleden sonrn a
r::ıbaı ı Morino odama g<>Jdi. Misafir
lerin kim olduklannı sordum. Morlno 
cev:ıb vorili, 

- Mösyönün akrabası. 
- Her :uıman şatoya gelirler rni? 
- Yok, nııduen. Faknt bu defa 

hayırlı bJr iş var da onilll için İeli
yorlar. 

- Nosıl hayırlı iş? 

Talim ve terbiye dolayJSJlc se" 
tAbi bulunan 327, 328, 329 doğu'?.~ 
lardan (Jandarma sınıfı bariç) dlJV 
aınıflarıı mensub sağlam, !<aknl, ııt" 
JAm, gayri lslAm ihtiyat eratın :tlt' 
mehal ~beye müracantıan nan , 
nur, ~ 

- Ynrın gece şatoda bir duğun ~ 
<'ak, balo verilecek, sah.ıha ka<i:ır Jv
oynıy:ı~nğız. ,ı. 

Duğun kelimesini işıtir i:;ıttıı D" 
kalbım çarpmağa ba:ıladı, artık ~41 
rmoyu dinlemiyordum. Mika~ 
düşumıyorrlum, acaba MiknPUn 
i:ıdıvaç edıyor? Moıinoyrı rordu111·of' 

- Kımin dlıgunlliıden bahse.öl)' 
:;un? 

- Yann anlarsın. 
- Rıca cd(>rım 6İmdl soylc. 

- Ynrın anlarsın dcdjın :>n! 0,ı Monnomın inadcılıgımı o ıcıı 
canım sıkıldı ki! Hemen bo~:ıtl 
sarılmak raddclc.rine geldim. 

- Yarın anlarsın! e' 
Ne elemek? Yarına kadar vakıt t.,, 

çlrrl;ktcn ronra neye yar:ırctı ? aııııı ,t 
aleyh bugün mutlak biı- nı:ılôfl1 

alın:ııtn knrnr verclırıı. ~ 

Şiıtıdiyc kadar şato aşçııarınd ~ 
bahs tmcyisim biraz garıb gdriJ~e' 
amma ne yapayım? Şatoya geldi ti' 
sonra öır haysiyet peyda etUrrı, ı; J" 
olur olmaz ndamlar ile gönlşrnct 
dum. J 

[Sonu .,,~ 


