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Sabık Hicaz 
hariciye nazırı 
şehrimizde 

Parise tayin edilen 
diplomat bu akşam 

F ransaya gidiyor 
( YaZJsı 4 Unt'Ude) 

·Romanyuda 
kabine istifa elti 

Yeni kabineyi kurmağa eski 
Başvekillerden T ataresko 

memur edildi 
Pariı, 24 - Romanya kabinesi 

dün istifa etmi~. yeni kabineyi 
kurmağa eski başvekillerden Ta
taresko memu redilmiştir. 

Tataresko, saat 18,45 ele kral 
tarafmdan kabul edildikten son • 
ra matbuata aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

"- Argetoianunun istifasından 
sonra kral milli kalkınma cephe· 
si çerçevesi içinde yeni kabineyi 
teşkile beni memur etmiştir. Bu 
yüksek vazifeyi muvaffakıyetle 

neticclcndircceğimi ümit ediy:> · 
rum ... 

Tataresko derhal eski adliye 
nazın İamadin, eski maliye nazı. 

rı Kontantincsko ve eski haricire 
nazırı Gafcnko ile görüşmüştür, 

istifa eden Argetoianu kabinesi, 
bilhassa harici ticaret rejimi me 
selesinde bazı müşküllere teıa • 
düf etmişti. Bu rejim, öyle şart. 
!arla tadil edilmişti ki, eski rejim 
ilga edildiği zaman, yenisi henüz 
tatbik edilmemiş bulumıyordu. 

Milli iktısat nazırının evvelki gür, 
istifasına sebep olan bu vaziyet
tir. 

Yerine gelecek olan nazırın ta 
yini bazı müşkülatı mucip bulu
nuyordu. 

Argetoianu vekaleti bizzat de. 
ruhte etmeği düşünmüştü. Fakat 
bu tarzı hal de pratik görülme · 
diğinden kabinede daha geniş 
mikyasta bir clcği~ikli!c yapılması 

.(Devamı 4 üncüde), 

SON DAKiKA 

Miknatıslı maynleri 
lngilizler tahta 

gemilerle toplayacak 
Bu maynleri Alman deniz tayyarele

rinin havadan attıkları anlaşıldı 
Londra, 24 (A.A.) - Emin bir menbadan öğrenildiğine göre, 

son iki gün zarfında ingilterenin ceubu ıarki mıntakası üzerinden 
uçan Alman deniz tayyareleri paraşütleri vasıtasiyle mayn dök
müşlerdir .. 

Manyetik tipte birka~ bomba Times körfezine ve sahilin c:e. 
nubu şarksine düşmüştür. 

B:.ı halin, bu mıntakalarda tehlikenin mevcudiyetini izah ettiği 
hatta bir Alman deniz tayyaresinin bir müddet deniz üstünde 
durduğu müşahede edildiği iyi haber alan mahfillerde söylenmek· 
tcdir. 

( Dev-.m 4 üncüde) ______ ,,, 
. T "it-- ~ •. 
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sahalarında ve mektep Spor 

bahçe~erindeki fehlike ' .. 
Yazan: H. OALKiLIÇ ; 

G AZf.'TELt;P.DE okudUb'WDUZ bir habere sure. zannedersem, 
'.l'nksim st:ı.dyomund:ıld ·por :ıh:ısmd:ı sıhlıi tec!b:rl<'r ha

fü y~ •• :!m:ıdı~ için, fcdcrıı.s)ou her türiU r.zı.çı yasak etti. 
&Jylc lıir kanınn lliuıı meseleli bUmi}euier için epey hn)TCt 

edTit'relı bir DC}' gibi ;;örimcı-clrtir. i\foçları rnc•nc-dc-eek d~reccdc 

va.h.iı:l sıhhi tedbirler blr:ız csrarcıı;..riı .. 
\·atcı!i (csb3b1 mucilx:: ncc:rohınl'll!ld•J'.;., lt!n biz bu knrnrm ha... 

lti!;j nı...:.::, .ıtici lıilmiyoru!. l~:Lkat ()le zanne!l;;on:z J.i nsıl sc bcb 
b!üm bH..:jimlz scbcb olsa gcreirtlr. Bu sebctse. rnlua, heyecan 
\'erici ma:ı?ye!te ol:Jci:"'a için ahınJ 5cl.lln:1e s:i:rlc:ın:cl• h!.cn:rJl c. 
lıiii:-. ı~nk:ı.t biz hakikati r,iztcmenln bir tcrl:ı-.i mnılii o!tlu~'1lnu lınt
iyycn redılcdcrb.. 

lfaldk~t e ~utlar: 

• Du SJ.:>r IDC')'WlnWuJ a1mıı.n foptaltlar iİZ'-'rinde yn_;ıı'~ n tııh· I 
lillcr"a mü1ılm m.lklarda etanos mlkroblLU"ı buiunmustur. • 1 

Tetanos mikroblan kııynıyan yerlerclc futbol maı:ı olur mn! i 
Vnk:\ \'Crileo tel:ni'< mali ınııtıı ı;ürc tcfanos n:ilırol;l:ırı en j 

zly::ı.tle el ay:ı.sında \'C cy:ık t:.!.J:ınlannd:1ld derin ynra'an!ım nh- : 

nmnı . Şimdiye k:t1n da bir te1:ınos \'cl:n ı görülmt'r'l~r. 1 
Fıı.lınt ne o~an;:ı o'snn ınr sn!ıabnmızı b8··1e mel'un bir i.: 

nıl!öroptan teırJzlcmek, spor s.-ıh~n tc!ınif,rlnin b;r şartıdır. 
: ·-·····-..·--.. ...._ .. _ ................. ._ •••••• - ............................... ye••• • 

d isini, nncnk kendi l<cndHerindc 

Hücsfyn C'.;nhlt Yalcın, "Alımın lııç hır kı) met Rumıil ~n, nu:rtıı.k 
matbu:ıtında gnrip bir psikolojı" \ 'C k:ılır:ım:ınlık ne oldugunu bılnu
b:ı Jıklı m:ıkalcsinde "Türklere kar- yen insanlardır ki JJir l erden yar _ 
,ı Jı.işınnnlık eseri göslcrmck ve bir 1 dım görduklcri zıım:ın şımaracak -
,·es.le bulup Tür.U.ere tecavüz et • lnrını, ynl•11zken n~ızlnrını ncmnz -
mck için emir almış olan Alm:m ken :trk:ıl:ırını hir t:ırafa d:ı ·11y111 -

m:ılbu:ıtının" hüküınetimizin ha- ca ntıp tutm:ıCa, lıaşlıyncakl:ırını 
lis, dilrü'it v. sıflh tnrafınn ıiyasc .n) dcdı)•or ve Alman muharrırlcri. 
ti karşısında hakikati 1ahriften ,.; nin başh türlüsüne akd erdircme
) al:ınn bıı-; vurmaktan başka silüh dikleri için Türkün bu nsll h?r~kc
bulaın:ıdıklarıııı kaydederek hfr llni korkaklıAn h:unlclliklerını ve 
Alnı:ın sa:::elcsinin "Türkiye buhra- çünkü onl:ır• 11 yumuş:ık lis:ının y:ıl
nı" adlı m:ıknlcsinde demol.."T:ısi _ nız kor'knklık eseri olduğunu teba • 
Jerle illifoktnn sonra' Tilr'k gnzcte- rüz ettiriyor.'' 
lcri~ıin Almaoy:ıyn ilcnrşı re.klngcn 
<l:.\ ranmış oldukl:ın ve Alıııanyaya 
hu umda kork.tıklık göslcrmeğe ba~ 
l..ıJıJı yolundaki jddiasma cevap 
vermektedir. 

::\':.ıharrir, fılhnkikıı garp deTleL 
lr.rUc ittifak mua'lıerlcs' lmzallln -
d·2ı uımnn biltun ll'ürk m:ı~uatı • 
n•n bu hftdic;~yl gayet mütevazı, 

s. :in bir lisanla krırı;ılncllğını, çiın
.kü Jıu illilnkı dünyaya meydan o
kuın:ık için bir sebep lclükki etme-

Ticaret gemilerimiz 
Cebelüttarıktan 
çıkmayacak 

Bütün Türk ticaret gemilerinin 
Ccbe!üttank bo&'3.Zindan çıkma -
mık ve 1(ızıldenize inmem:?k şar
t''~ Akdeniz havzasındaki bilQ -
mum ecnebi limarilarma sefer yap 
rı?.!an.na Vekiller Heyeti tarafın· 
• • t:1 karar verilmi§tir. 

--0--

Şiıli santrali yann 
açılıyor 

Şi5li otomatik telefon santrali 
h'arın merasimle işletmeğe açıla -
~ttır. 

1250 numarayı Jıtiva eden 
sa.-:tralcen, 35 numara çevrilince, 
pl:tra alm.-nrs bir k:ıdm sesi saatin 
kaç olduğunu, dakika ve saniye -
sile söyliyecektir. 

Cumhuriyet 
Nndir Nadi, "Propag:ında ve biz" 

başlıklı mıık:ılcsindc, Alman ajan -
sının son tekzibinden sonra, Al • 
mnn lıükümctinln propııgand:ının 

ne olduğunu bilmcdi"ıi nnln~ıldıG'ı· 

nı, cünl:ü 'fürk mntl •mılını b:ışt:ın 

nş:ığıya Almnn3-a aleyhine tahrik e
den son hlldiseden Alman mıllcli 

;payımı lıiç bir mcnC:tnt çıkmııdıRını 
ka~dcdlyor. 

1 
Ankara Radyosu rumca 

spikeri arıyor 
.Ankara radyosu havadisler bnt

teninl okumak Uzere bir rumca 

spiker arrunaktndır. 
Spikerin kadın olması ve tOrk· 

çeden veyahut frnnsızca.dnn runı.. 
caya gnyet düzgün olarak tcrcU

me edecek kabiliyette bulunması 

18.mndır. 

Tallbler 25, 26, 27 ikinciteşrin 

günlerinde Anadolu ajansında im. 
tlhan olacaklardır. 

-<>-
Otomobil altında kalan 

kadın 
Fatihte Maltaçal'1rsında ope

ratör Orhanm hususi otomobili 
altında kalarak ölen kadının hiL 
viycti henüz tesbit edilememiştir. 
Ceset Morgda teşhir edilmek. 

tedir. 

O.M A N ·l i .. ~ -· ~ r. • 1 :·· 

~ 
1 

Zeynep, kıpkırmızı oldu. Lili. 
• ~ Ihsana cevap \'erdi: • 

- Paşa kızı. bahçıvan km san-fil ~ !d ne !arkı '"'? Ihsan Bel'. şimdi 
,g..< bunları bırak da senın ugrunda 

u daha hapislere bile ginneği 

,aze alan bu fedakar kızı düşün. Yazaa: Nezihe MUHiDDiN 

-«-
"Ben Topkapıda bab;Ivanlık -

la mcsgul Veysi usta Zeynep a • 

dındaki kmmı sui ahvaline bina· 
en evHiUıktan tardederek bütün 
mira~ım:ian mahrum ettif.mi ya;> 
tırciı,i;;'IID resmi muamele üııeri.ne 

ilan e~iyorum." 
Bu üç satın okuduktan sonra· 
- Uakh, var! diye i1ave etti. 

Az re:clet d~~i. Hepimizin re -
c."mleri gazet~lerde çıktı. 

lhsan hayretle: 
Demek 8en bir bahçıvan b -

zıydm ha! Bir de pa,a kmYJlll 
rlb e kuvruldu bir yalan lkmrmıe 
tın bana 

ihsan dudaklarının arasındaki 
.:.igara1an tüten dumana 801 gö -
zGnü kırparak: 

- Fedakftr kız az daha benim 
--.anıma üfürecekti! Bu mu feda • 
arlık? 

- Eyy, kıskançlık bu... lnsa -
.a neler yaptırmaz!. 

- Sc.'1 zaten hocalık yapa yapa 
JU km b.;(tan çıkarıyorsun. 

- Ş:mdi de beni mi ortaya ko. 
uyorsun? Onun ~iiziinden ba51-

na az felü~t ge:medi. l~te iki -
nizi birden kaoı dışarı ettiler. 

-Tabıi mü~terilere bı_çak (.e • 

İe.n insanları başlarında tşya -
"llazlardı ya! 

- Benim ne kabahatim ''3rdı? 

Demiryo'umuz 
lran ve lraka 

u1aşıyJr 
Nafia vekAleti Diyarbakır - l. 

rnk ve Diyarbakır _ İran dcmlr

yoln inşnatın.ı silratle bitirmek ü
zere tedbirler nir::·1tır. 

lrnna müteve~cih olnn hat Bit. 
!ister 1cçmek fü.ere T:::..'v:.na. ve 
Van ;ıünde ~!eti ek foril;,,t
Iarln Vana, bumdan Wı. h~tlud il

~erindel.i Katura köyüne vasıl o. 
ıcaktır. İral:n gid:m ha.t ioe Re-
1n noktasınC:an Clzreye, oradan 
:ı. Hnpw ça~'.I yclu1 ·1 lrak budu. 
·::.na uzıy=.ca::trr. 

Dcmlryo!u IJlyarbakırdan 41 in
:i kilometreye ka?iar ilcrlenıi§tlr. 

-o--

Alman ş;rkctile 
ihtilat 

Ha!::cm homitesi 
hülrurneônizin lehine 

karar verdi 
Kütahya. - Balilie!:lr hattını in. 

şa eden Julyus Bcrger Alınan 

mUessescsl ile hükümetimlz ara· 
sm1akl on ml1yon limhk tazminat 
davasında hazır bulunan hazine 
avulto.tlarrnds.n Ahmet Abdilrrah. 
man ve Cafer 'ftizer bu sabahki 
ekspresle gelmişlerdir. Bu iki 
Tilrk avukatı, Cenevrede hakem 
heyeti hu:::-urunda hUkt1metimizin 

tezini mUdafe.a etmü,lerdir. tki ta. 
rafın verdiği he9ablnnn ve milda
fa'\ ya%tlarınm inceden inceye tet· 
kiki neticesln<ic, ~lrketin istediği 

tllr.?'lnatm yUzde doksanı ha.keız 

göriilerclt hUkum?timizin noktai
nnzarı lehine kanır verilmiştir. 

Hazine avukntlo.n da bunu te. 
yid etmMlcr ve dava mevzuu nze. 
ıindo bcyan:ı.tta bulumn.&ta a.Jli. • 

hi··eUcrl olmadrğnır *ret eecrrk 
sadece bu akşam AnJı:araya döne
ceklcrlnl söylemişlerdir • 

-<>
Edebiyat kitapları 
ha.k~..ın~::t rapor 

Lise edebiyat kitapları üzerin
de tetkil:ler yapan "Edebiyat mu· 
allimleri komisyonu,, bazx kitap
lardaki tetkiklerini bitirmiş, var. 
dığı neticeyi bir raporla vekalete 
!bildirmiştir • 

Vali Bükreşten 
döndü 

Seyahatinin çok verimli 
olduğunu söyliiyor 

Romanya propaganda nezareti
nin davetlisi olarak en gündenbe.. 
ri Romanyada seyahat eden Vatı • \·c be!eJiye reisi Lfı.fi Kırdar, dun 
n~l e'ien !'.~nra ArcL::ıl va!JJ.lle ~~h 

• ..e donmu,tür. 
\'::ıli seyahatı etrafında şu be • 

j·:ı:uıtta bu!ur.ı:ı::;tur: 
"- Seya,...atim kısa, fakat çok 

verimli olm~ştur. Bükreş diğer 

Balkan merkeT.lcri g:bi yen! .:o • 
h:~larm ve yaratıcı haml~'~n 
.,cm~lü o:;n..ış~:.ır. Cu şe:.i:-, i.w:m 
ve çalı~a aşkının en canlı t:ir mi
salidir. 
n::m~1 her ist:.'<am~tte i!e:-Iiyor, 

inkişaf eden Rumanyanm b"'r gr.ıı 

'Jiraz d:ılıa gfüe!leş~. viı~cselen 

~ir ~\ri o!uyor. 
Şel-irde hi:-\.)k mi!c:;s ... ~e ve te -

s~i.ı.lleri ziyaret ve teL •• k ettim. 
Kanaatime:: gerek y:ı·-:ınlık ve 

nüfus kes:ıfeti, gerek be-.. rlik nok 
tasından BWüc~ gilıi C ..... an mer. 
kezlerini etüd etmek şehrimizin i· 
mar ,.e ta"lZ;mi bakr.n:n=an Av • 
rup:ınm d'ğer büyük Ş"'.h1-•erini e
tüd etlll".Jcteu d:-'ıa faycfalJ1hr. Vi
ltıyet ve ~ir 1ş1erir.lize ~;d çahş -
malarnmzda bu mır;:ı'h~e ve tet· 
kiklcrim:!en ç~k isti fa de de!:::ği -
me kaniim." 

--o-

Macella~os pazar g~nü 
P."idi,ror .... .. 

Kapopino adında bir İtalyan 
vapurunu batırdığı için iki sene • 
de;1b~ri limanımuda haciz altın -
da bulun:ın Macela..'los vapuru. a
radaki ihtfüH halledildiğindtn pa
zor günü limanımızdan hareketle 
!spanyaya gidecektir. 

-~ 

&led;_ye binası t.P.lebe 
pansiyonu yapıh.cak 

Belediye aarayı inşa edildikten 
sonra, fimdiki belediye binası 
ile eski Maarif Nezareti binasm1n 
talebe pansiyonu haline konulmaıs 
kararla§Ull§tır. ilerde amele pan· 
siyonlan da yapıla1:aktır . 

--o-

Halide E~ip henüz 
profesör olmadı 

isf an bul 
gazetecilerinin 

kongresi 
Sasın Kurumu B:ısın 
E;rI;ğine iltihak etti 
lstnnl.ıul llasm Kurumu dtin 

Beyoğlunc'aki merkezinde bir içti
ma akdetmi!]. Basın kurumunun 
Ankarada kurulnn "Bnsrn Birliği" 

ne iltihakı meselesini müzakere 
ve miinakl!şa etmı~tir. 

AKŞAM POST~!!' 
Sahibi tta Ncşriqat !ıf üt!~ 

,.:.:::::o!"I Rc.:::ım u• 
İDARE E"v'İ: ısıa:ıbııl Ar.kara c~ 
hlU htmıı 1ııad-ıl 214 Toıpl dnSI ~::Z 

Yazı 9len lelcfonu • ~70 
idare • • 2()3JS 
ilan • • . ._.. 
Tu.:C:n lblUA "'1111 ıçlıl lfÜ -" .,,, 
114 r •w ...ı;... tlf'll'fCll rı""' 

!omı \w •ifil n!l!tl~Jır • • • i 
• • • • • • • • • • ' • • • •T• •L• ôl 1 : ı:..rJ..:.NE ~AR ,....,., I 
ı T lftırt c.-11 l(r. 1 
a 5.,D.,lllı "' ., Kr. ı<·"! • J 
ı il aylık 4.'!5 - ş.! 
1 1 c p k ~oo • 4.:S • 
1 l a,ıık 9S • • .. ··~it ·-----------~~~~~~--____..,,. 

:J[~!_l:!!ta_daj;: 

Yine Er1ebi~at 
1 • 

derster ı 

İçtima beş saat sürmüş, Bas•n 
Kurumul!un, Basın Birligine iltL 
hcıkmı istivenlerlc ist<'miycnlC'r a. 
rasında çok hararetli münakaşa· 
lar gcçmi!', neticede reyler tnımif 
edilince 25 muhnlif reye mukabil ıııısıl 

E DE'3İYAT tedrJ.sntı,. --rr'.ll' 38 reyle iltihak lmrarı verilmiştir. ~ •.• 
olmalı?'' !simli bir ~ • r' 

Karara göre kurumun merkez bi- Va da. (Al:ı;1m, 20.11 .39) ıı-111 
nası ve mevcudu tesis yolu ile ts- m?ı·tı>pll"rimiz:ie dıvan . '1'~~ • J.d 
tanbul matbuat müntesiblerinin Edcbiynu • Cedide \'O F~~ıc 
kanunt teşek.i..i.ılüne - ki bunu ba_ edeL.iynllannın, C3 .1.l h _:11k "bu cJ 
d B B ll- n·ın pek o' .. ·utul::.m:\. :ıca!.In1 •. _

1 
... ,-"1 

ema asm ir gi temsll edecek· ,, - , 1" 
lUai:n ' '<la~n ziy:ıc!c bir ~, .. ,: 

tir - tevdi ve ccıniyeUn yeni hu- . . " o l"...}) tc, h:.W\ cru"+·ı 1 mevzuu soııı':. 
kuku dcğrudan doğruya birliğe nn, cflin ycnilenmesi'1den 1 ıııU. devrolunmaktadır. edebi eserler in ise "mustnltbC ·~ 

1 Umaa .. • • • • ~ nc:ıı .... _ .. ç ıu.ıayet vermezden ev. ncvverın ena..ıı zev rjni ,... 
vol lla!dtı Tarık Us'un 15 senedir el~~.. kC.fı gclcr.U:·.ecc.,bUiutl' 
cemiyet relslJgindc matbuata ve 1 ıa;;~ktan sonra §U te!:Jifte ~~ 
matbuat mensuplarına ifa cttiğ-i 1 Y "DUn•-ada me,•kf e.1nı1!f b!İ)pil' 
hizmetlerden dolnyı kendisine te. c>dcbiyatlnrtn mUntelıabatınd~~ 
şo!tltUr edilmcfilnc dair blr takrir rlızsJz tcrcilmeler yapnıuk• ~ 
allt~larla. k1ll'31lanmış ve ittifakla mndr.n, Lft~inL,den Fr&Jl;~ 
tnı:ıv!b olunı::ıu~tur. nlk~erine, Al:ne.n roman (lrJet' 

· · Rll!I rcreanc:lıı.rır'l. 1tr1 
.. an ,...,.JI 

Bn.sm Bırliğfnc iltıhak eden ls· 1 . k da EdelJh·nt 1111 D' 
ta bul B 

n 1.mı,e a _r. . ı&t' 

n a.sm Kunımu'nun 22 se- leri diye çocuklarımıza bUll V 
nelik bir mazisi vnrdı. kutm.ık. Gelecek nc.si.:t..ı~u Jı" 

--o-- ve his lnL:~~&.!'!arını b:ltün ~ 

Dahiliye V eı~ili Hat3sa 
gic~iyor 

Cenup vilayetlerinde seyahate 
çı'~mış olan Dahiliye Vekili Faik 
Oztrak Ni3dcden Adanaya hare -
ket ctmi:tir. Vek?I Adanadan son
ra Hataya geçecektir. 

Çililcbn gcl?p bura.da 
dolandırıcılık 
yapıyorlardı 

İz.mirde, bazı adi ta~l~m el:nas 
dive S"'ttT'ak istiycn iki Çimi tev
kif edilmiştir . 

Bunlar Cinde oturdul-Jarı §eh
rin Japon istilis•na uğrama~ı ii. 
zerine memleketten kiçtıklarını 

ve ancak yanlarında birJ...aç mü
cevherat par~a!r getirciklerini, 
aç kalmııır.ak için sııttıklarınr 

söylüyorlardı. 

yeti t:mumlycnin feyzinden 
mck" ~ 

• &iP'"· 
Eski, hatt~ cUn?tO C<febf)~ 

zm mekteplerimizde okuLU~ 
cağı hususunda Vit.-Nü ıltı ;'1' 
rim; zaten bunu evvelce dC '.) .. -' 
mıştmı. Bütün o §:ıirlerdc&ı, 
ccmtyetinln. Il" 111 "tinhı tn ,,et· 
retilirken b:ıhsedilir; onJıırlil uJ>~ı 
leri'ldPn gösterilecek ııUJll ı..Jt"' 
dcuu taıih ckı sine g...ı 1;.;t ... r. J:~ 
yat de rslerinin vazüesi çoc,,..1, ti' 
gençlere tnrih ö~retmelt ~c:} (J.ı 
larm zihnini, nıhı•nu ma:ı-'liıl ~-t 
yan unsurl:ırı ile yogu~ ~ 
onla ra tef( k..:Ur ve 'ftahasS 
ze~esl vermektir. ıtıifl 

Fakat Vii.NO'nı:n teı.:ıif ;p 
ueklc de. pek taraftar d "' 
ÇünltU: bivlJıl' 

1. - Bizde "bUyUk ede · ıl 
nn müntebcıbatından pUruz5~ı:::.ıı: 
etmeler" vileude gotırıncn; rclll" 
olac=ı~ı z:ınnetmiyorurn. ~~e t 
etmek, C'l"bf e .. ~-• --i trr

4 

Üniversitede Namık 
Kemal ve Mehmet Akif 

-o
yilk bir memnuniyet uya:ıdıran 

edebiyat fakültesi ' fnciliz ~debi- Dört kiti bir zavallıyı 

Halide Edibin her taraf ta bil· 

mek ne dcmektir?Bir ınill~t;i:" 
c:ı.::l:;·c!.!..-ıe hireb eden. bir ~& 
tın malı olnn eserleri b~b & 
milletin hassasiyetine hittı 11 o' 
cek, başka bir ede blyatm ~~ ô. 

yatı pt'O!eaörlüğüne tayini kuarı parça parça ..?tti 

günleri 
profesöırler meclisinden bcnliz Nevşehre altı saat uzaktaki A-

Üniversite edebiyat fakültesi ta 
!ebeleri §aİr Namık Kemalin ölüm 
yıldönümü olan 2 kftnunuevvelde 
ve Mehmet Akifin ölüm yıldönü. 
mü olan 28 kanunuewelde birer 
merasim yapacaktır. 

91kma.tmfhr . ğıllı köyünde, bir kümes yüzün. 
Haber, Halide Edibin edebiyat den çıkan kavga cinayetle bit

fakültcsi tarafından namzet gös· miş, Hüseyin oğlu Murad, oğlu 

terilıni§ olmasmdan galattır. Osman, Hüseyin karın Fatma 

Radyoda da şairlerin hayatı ve 
eserleri hakkında konferanslar ve
rilecektir. 

Teklü profesörler meclisi tara- ile gelini Um'üşözer, Ali oğlu 40 
fından tetkik c<lilıniş ve nizamna.. yaşlarında Hazmun üzerine hü
me mucibince kendisinden ilmi cüm etmişler, sopa, kürek, balta 

eserleri olup olmadığı aranmış· ve taşla parça parça ederek öl
tır. Karar. bu tetkiklerin neticesi- dürmü~lerdir. 

ne bağlıdır. Katillerin hepsi yakalanmıştır. 

~ .. uta:c111;1.tiJ~c;c!:ü:ıDıJ1UFlr:ımıo-
- Benim bildiğim bu kızı bu kumpanyanın ba~ kadın yıldızı o

hale koyan sensin Lili darılma! laca1<sın. 

- Ne darıl ayım. Ne olduysa Kız se"inciıxlen ellerini çırptı: 
oldu. Yann odayı boşaltıyonun. - Hangi piyesleri oyruyaca -
Eğer sen de merd bir erkeksen bu ğız? 

kızı ortada bırakmazsın. - Piyes çoook .. Valut buldıtk. 

- Sen söylemesen de ben ka - ça piyes yazdım. 
ranmı verdim. Zizi bundan son- - Söyle, söyle ilk piyes han-
ra benimle ya~ıyacak. 1isi olacak? 

Zeynep ya~ı gozlerile güldu. İhsan r;apkm çapkın dudakla· 
lhc.an Zeynebin yanai(ıha hir fıs. rım kıvırclı: 

\e vurarak devam etti: - tık pircs. ''Se.'dalr kızın ci-
- Bir daha kıskançlığa tövbe nayeti !'' 

leği1 mi yaramaz kız? iki kız ellerini çırptılar. 
- Ben zaten buralarda duru - - B.·a .. ·o. 

:u dei;rilim. Bizim e~ld kumpan • - l\fokemmel. 
yadan bir ikisinı §urada burada Ey, ikinci? 
;,utdunı. Sermaye top!amağa uğ- "K:ırg::lar YU\ıısı0 •• Şarrm 
ra,.ıyorum. Yakında trup·J tamam Beyin ı:ıtı!::u:ıı, Uyuz IlaUce .. 
!adım mı v"r elini Anadolu kasa. Ç<!ngilcr gc;idi. Bu operet! Daha 
balan. 1 çok. 

Zeynebin gözlerinin 1çi güldü: - Gördün mii T •• 3 en sana 
- Ben de beraber değil mi th. lhc.anın büyük bir muharrir ol -

san? duğu:m .ıtırlGyordum da bana i -
- Elbet cıen de beraber. Sen mıwııyorchın!. 

- Alla:ı versin k·., -:ı, güle gü· 
le oynayıp yatayın. -:~:mıe kıs
met bukadarm:ıı. Artık sizi biri
birinize bırakıyorum. Beninı de 
i~lerim ,·ar. 

Zeynebin göz1~ri ya§armıstı. 

Lilin= .. boynuna atılarak veda et. 
ti. 

••• 
On beş gü:ıdiir 7.eynep İhsanın 

odasında yaşamağa başlamıştı. 

tık günler çok mesut geçmişti. 
Ara sım Kamelya bannda Lili i
le birleşiyorlardı. Fakat bir gece 
barda eroinciler baskını olunca 
Ihsan atik davranarak Zeynep!e 
beraber zabıtanın elinden kaçıp 
kurtuldular. İhsan evine gelince 
Zcynebc: 

- Artık bu i~ten hayır yok! 
dedi. Bu sefer de ucuz kurtulduk! 

Zeyne!) korkarak: 
- Demek sen de ha?! 

(DC\"8ml \'l\r) 

cak hale getirmek değil ~e 
ise ''bilyUk edebiyatların" 
rinin ttirkçeye pürüzsüz edcbi~1 
edilebilmek içtn bir Türk dıt' 
tının mevcut olması 1~ 1tİ 
buki mekteplerimizde Türk ıı.ŞO 
lerlni okutnmay15muz, 'Y tJ 
mUtekevvin bir Türk edebi>;eJJle 
lunmadığını kabul etmek 
tir. tste 

2. - Onlan, VA...Nft'nun il 0t4 
b'İ gibi tercilme ctmelt kab uıııel 
ğunu farzcdelim. O tere ı;oc_.J 
no işe yanyacakttr? Ancak ıı. 
lnra edebi neviler hııkkll!~,; 
''edebiyatlar" hakkında. fp.o- ( 
meğe ... Ynnl edebiyatın t::etl 
öğretmek hususunda blr ~ \t 
rl olııbillr. Fakat bir 'l'ii[ ır! 
cinde aradığımız haslet • 11 
t~kile hizmet edebilirler ın 
gün F.mnm'da, mühcndiS ,. )! 
istiyen bir çocuğa. RaciJlC ;İe 
Uere'in, Roussenu'nun eti 
okutabilirsiniz; çünkü on tar 
tasile yalnız dilini değil, ~ 
olduğu milletin bedii ve ~ 
nnnelerini, mokaddcsnt'nıt 11 İrfan sahibi adam olmı:ık fçi .. ~el 

il "JıOv ,, 
ki Frnnsız tabiri e ~" 
homme" olmnk için orıJal" 
TUrkiye'de milhendis oıııc~ ıt 
gençten Alman romantikle ' 
romancıları ve ltntyan m~ 
hakkında fikir sahibi olın ~e 
sıl, ne hakla istlyebiliriZ? ııı~I 
yat derslerinin \'tızifcsl bl.r bit 
tln münevverleri arasında. e)tl 
fan birliği vücude g~ eJtf 
Va-Nu'nun istediği t e rcUlll )fi 
bu irfan birli{;ini lrnrııın.lC 
midir? ı;e 

O hald~ ne yapmalı? l& 
mekteplerimize yunanca. 118 ~ 
ceyi l>ln:Jli.k dil diye ıtebul 0 

ten başka çare yoktur. 
... ,.r 

Nurullah /tı.> 
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- Evet. 
Göderi ha}•retle bilyilmüş, ne 

Jlduğuoo şaşınnıştı. Vaziyeti ka~. 
amağa ~l.lışıyordu. Alsash d(l· 

ıündü: 

3& yılanı vahşllt!r anı~ınJa ıttlrmış bir Alman seyyahı 

Kadın •• •• gozu- iki kapııı parmağını sürerek 

- Çocuk zeki... Kendimi ele 
vermiş olacağım. Benun Fransız 
:asusu oldulunıu anlıyacak. Ama 
ne yapalım! 

•• mun boyah o~up 

anlamak 

olmadeğını 

ıst~di 

Gence hitap ettl: 
- Pekala. Ben de böyle oldı: 

ğunu anlamıştım zaten! 
Def teri içinde at~ yanan ~m 

neye fırlatıp attıktan sonra de • 
\am etti: 

- Bu Paris gazeteleri? Bunla ı 
da her halde ge;enlerde buray ı 
gelen Fransız eo:ıirlerinden aldı • 
ruz? Ba1 1lım ~arihlerine_. 1:!-1 J 
14 kanunuev\-el.. Som cephesir.deı 
gelen bir Frangz esir kafilesi 17 
Mnunuevvel gecesini burada ge • 
çinni~ti. Onlardan aldığmn anla-

Bu bdm1ann pisliklerini ta· 
saVV'Jr 4tıreH ki P··'llgbalanıı. 

~ cL.au...ı ne.1 .... 20-25 ka. 
dm topl:"-ımamış bulunduğu h; l· 
ele o~ ~ı. u..•.ı. cereyı 
almryan bu lrirecıine Meta bir d.> 
muz ahmnda bulunnvcY11'"lŞUZ ti
bi ağır bir domuz kokusu sinm'ş 
ti. 

Anlaeı1an hu k~"'ın'ar. ha) va 1 

lar gıoı, wwar.da lııç yıkann ı· 

yorlardı.! 
Gariptir ki toplanan bu erk . 

kadınlar ya.'lllJldaki Hintli u. ı· 
ğmı CavaC..den ziyade bana s •. 

~lln•nr. . derece hayı .:tle ve kızdıracak k:ı. 
Mühim olan .şey ~ sızın ~ftr ; dar CÜ."Ct!:ir gJzlerle bakıyorlt r-

l~hna yaprağı Jle .kuçük ~ak~ne • 1 dı. Hiç ;tphesiz Hintliye b~ e 
dır. Bu g:ızetedekı havadısJen ne. meyiş.m ve göderimin açü reı gi 
rede:ı ~ııvordunuz? .. .. . bunlan hayrete dü;ürmi."tl\. 

- Sı:t~n Alman kütupha~n • Böylece kraliçe Dumgbalan n 
den aM·•rım Alman gaıe~el~nn • etrafına topıanan kadınlar a~ .• ı 
den tercume ediyor ve elını~t yukarı 60 70 i buldular. 

~saat i!dde Hayın 1 Fran ız gazetelerinden alıyordun o vakit iri patlak gözlerini ı 1. 

ea ... ıııı;..ına dondu Havm: . . . . payıp sıJmk nefes alarak Ad< :? 

~ d..."Vriye ı, on beş - Bu çok fena, denı. ~ır.ı ın • ö1'ıa yutmuş <iışı bir boğa yık . 
~!ıl a kald: .. ı...'Uda yuı zıbat taburuna sevkedeceğim. Ai· 6iw karuJDdal.ileıi huiDı ile m • 

~~!niy7n ge~ç .ta~ leniz de en .aşağı yırmi bin rnar'< gul olan kraliçe Duır.gJala nih!-
' edıp getı.:-nuı~. cezayı nak?ı verec_.:k. Alman ka . y<..t kat Lat ~5.:!:a:J3klarıru açtJ ve 
h,.~ halde uriildu. nunlanna ıtaatsızlık etmenın ne · bu bıyıklı kadmlara yorgun Liı 
~a malfunat top· ye mal olacağını böylece anlar · sesle 

en Fransız casusluk sın! _ lite. .dedi. Bu gö.-dü!':in .ı .. 
. ~ymetli eleman- Delikanlı bu kadar ucuz kurtul iki kö . .ı. (crke!t) bi.ka~ ıan lıi 

Oiıdı:ı~.~ .. v • ti ,,,.... ~ 
~:r-w•U O!{rerunış • dı•ğ'lna şaşmıştı. Az. kaldı "'teşek- zim aramı-.. oturmak için ba a 

ı: Ev!ncle her han kür ederim!" diyecekti. Hayma müıACaat ettJetl B~1 .. !{atı 1-Sn lllüs~~ o~ - dikkat:e bakıyordu. Hakikati an- lan kol aiaçiarm güvtlıeleti gı oi 
IM1-~_taharriyat yapıl- Jamış mıydı? Yoksa anladılını, i. oc.wı.A>Ş!u.. ,d~, W)'..uruak 14· 
~bir gaute çı • naruımıyaca.k derecede akıl almaz mnt Bir tanesi de tuhaf bir l ö· 
bil matbaa leva. mı bulmu1tu? Sen Korenten zati· ~~! He:l.a (. ~ >zle .ıe biı bo;c. 

1 
Franm g3ZCtesi, I minin ke.-ıcli ha!dandaki bu mü - ~ürüyor! Belki bu usulü biz: rr. 

Ve nutkuna devam ederek d. • 
ki: 

- E~ bu kôpekleri hiçbiri! ı 
k:ı!>ul e~~ b..:ım '-'a -wal i· 
!erle bur.lan derhal ormanm dı ı. 

ns.na attJ. mz.. Yok fier içinizd :n 
bırıım kauul ed:.~ ya.uru~ 

alırsımzl Şayet biı:üçına blrd !f'l 
islı:rseniz hergün b~ ka l' 
cakıardır! 

Bunun Qzenne detrun parma ~ 
ıarue gozıerunın b..ıyasım w.ıa; e 
neye 1l:t p.ı. ş•ıµm.1 adın1ard ı 

bırisi peltek ve şa~ılacak {ı . . ... Cf le 
ince bir sesle, Meta düdük gi· 
bi bir ses çıkararak atıldı: 

- Dumghala!.. dedi. Ben l u 
gözü bo} a.ı .:.ö~in yalnız bir gi\. 
ninil is~im!. 

Hayretle bu dili fı~ıya baktım. 
.~e demek istC\r;ı~ni ı:~~ · xılıya • 
marnrt:Jm. Bir gözüm~ istemek ne 
dcm~k? 

Öt::!d g5::ilm ve ben ne olaca!t· 
tım? 

Ot eki ~tşman kadm da atıldı: 
- Ben de öbür sözünül. 
Dedi. 

Sonra içlerinde en ıayıf ola ı 
fakat a:leta bir rahip gibi sak:\. 
lan en unm olan kadın iler~e~ i 
Beni göstererek: 

-Bu adam bir kadındır! di. e 
bağırdı. O vakıt bütün kabile k:t· 
dınlarını müthiıt bir hayret ve 
hiddet kap!adı. Hepsi hiddetle • 
nip beni dikkatle süzmiye başla • 
dılar. Zayıf ve sa!talb kadınsa ı n 
ve etrafı çürümüş gözlerini fık rr 
fıldır döndürerek: ~ 91~ tarilili Pari3 sama~asını phd bir sempati~ e köp:'!:l·-e :te ~::t~!-! 

bunıarııı hep ind:n mi harnle!lıyordU? BeJt ktaliçe Dumgbalanm göz:e - Bu kadın hile i!e bizim ar3 
"', ~ ola:a!t ~- Hayın: rlm luı!d:ır.d~ ba 9ll::lcrine g U. mı::a gi:-'p er1.:e1:1,. .. iM: .. ; k~lcn • 
h...~ alaylam:ın - An:ıenize pencereden iki ke- mekten kezıt!imi a!amad:f:ın sı a· taC!\1ctr-'. th~;...,'lı lri büyü yar • 
.... ~ini. bil:ıa.>33 lime s5;kmenize müsaade ediyo- di gayet ~an bir iki kadn ır m~!a geımiştirl t=ğer hakikat 1 

~va dafii IJ&:cr- rum d:!di. Haydi ça'-)uk olun. yanıma yaklaştıklarını hayre le !.:a1ı;ısa, ki ~ce muh .. 1ct-.. 1•• , 

~ . gösteren P~ ı Arkasını dö;ıdü. Hı;!anklar ve gördüm. Bu fJç1 gibi ka<lı~a ır. onu ~hh·li yı'•'\lara 90ktura 
~bir not def~ 1 ı>a bir sevinç çıllığı duydu. ilcisi de hiç1Hr ~ löylemeden ı ır ge~ ..ne.tyiı! wye ~rdı. 

'"dan ço!t c!z.lıa e - _ Yeti~ir artıkt maklarını wıatıp gözlerime sünı.e- Keçi sakallı kuru kadın bw • 
~ içir, Almn • Zile ba .. tı ve delikanlıyı sevk ye kaJ1ıımesmlır mı? lan lk>11er~dl mu~ bu hiddc a 

~lla.-dı. ettirdı. EwelA bu kadınların gözl( ·i· sapır sapır da titrıyo.du. 

- Garson! 
- Emriniı? ? 
- Hir h:ite, lütfen. 
Hay;:,ıyet sanıoı ~akur bir adam 

dı. Sonderece ağır ve ciddi bir ta-
01at. Zayıı, taze traş olnıu~. e.bi· 
sesi yeru ütWe.nuu~; lıe) uetu bir 
haıi var<lı. 

- Dınle! 

- Eıendım! 

-Oıdove ... 
- E\et. bayır. 
Ordove ve rakı geldi. Yedi. lçti 

S::>nra lı:,teyı elıne alarak bır göz 
1tzoirdı, teıuar bırc:1.AU: 

- Garson! 
- ~modı, bayım. 

- Tavuk na:srl, iyi mi? 
-Evet. 
- iyi mi? Ciddt söylüyor mu. 

sun? 
Garson böyle bir vaziyette ya 

lan tiÖ) &iyeruedi. Kibar ma~terisi· 
nin kulao~a eğili;> teminat:a fısıl· 
dadı: 

- Size gelme., baymı. 
- l 't:Şeld.üc ede.: im. 
-B~a? 
- Barbanya güzel mi? 
- Ta:e bayım. 
- Gfuebilir miyim:? 
- H:ıy hay! H~ şimdi. 
Biıaz sorua garson bir tabak i 

;ınJe i~tah &çan bir iki barblı 11-

ya getireli. !Gbar müşteri onlara 
.:>ır ~uıı atLı, hafü bir te~ilmü 

garsona m::mnwıiyetini bildirdi 
.ı.:.n b1.;- ı.ikle. iuJw iki ta.1esini ta 
vada pi!drmesin: emretti: 

- FaAat ça:.,Jl;. ol. 
- Peki, bayım. 
- Bira da ~etır. 
- Bir bardak. du~ rm? 
- Şi;en yo~ mu? Btr 'ige getir. 

V f~' •.-.ı: - a:, e.c~1rn, şıur.u •• 
- D:ı '-:a r.eni: '-ar? 
- B:!::lm::m'anmır var, ba~rrm 
- Gil:el. Dan:ı dört tane pişir. 

- Izga'.'8 mı? 
-Ttrrn1 P.Cerim. 
Pi~§. k·JJi.ırmızı Lı!c!lrcİnlar ge! 

di; hava bunt:ınn k"kus1'" doldu O 
'ca· ·u Ai, di2~:- m-_.i.eri..ıin bum:ı 
dayancnnıc!ı. flatta kmı.ı fasulye 
yiyen biri ka.akterı.>tik bir hare· 
' et'? ki311edi. Kibar mftşteri kıs-
kanç bakışlara ehemmiyet ver • ~ .. başına: g~p ?. Hay:ıtmda ilk defa olarak böy. mi çıkanna~·a kalktJklarını zanı e. Adeta (he!) deseier kadr.ı 

~.ita ik~.uc.ınua ~u·~ le bir t~..ıı.;:-z;:Hk yapıyordu. B.ı derek geri çeJ.tilmiştim. Fakat b ı- rime atılıp beni bojazlayacak 
!b_~ ~ kı.:ınızı lekelı 1 ha-.. l:cti bir ay önce bilyü~ b;r 1i gören Dumgbala kadınlara ~ı- biy<i.il. 

· rr.~:izi.1, b ldırcınla ı bi.rer birer 

ne olmak iste;siniz 

' ~tebine girip ıa-

ifa didtr.Le Framıza 1 zaaf te!x:ld edi"ordu. Bu r.ıa!ın kıştı: Fak t bu kadının ortaya at 
y~ ~nlarm .. s:ya:ı .. ,.,..,..p'c-i:ıi a::-a_tırmağa vakıt bu· - Çekilin bakalım.oradan! n·· '>u ;füamı hayatımda ilk defa i~ -

<i eğılı.1ce d~ı.caı14 1 ıama..ı1, tetı-forı çaldı. yabana köpeli ürkQtmeyin! Qi rlt miyo-:!-.ır:ı' u.,:-ret1• k:ıb;!e ka~ı ı· 
'o~ - 5;z mi-iniz ff:ovm? nün boyasına BOnra bakarsınD! l .. "'tnm ne yapacak!armı seynt • 

Bir,· uz? (f\~mı Tal') diye b:ı2 .. dı. mc,:tcyj:rn. (DeTUnı ftr) 
~· sinirden ... lki :--=::-..=.:===========:::-::=============.: 'aa . bır ş.,n..uıo ve • 

t SÜ3finü hatırlattı 

[:::::~::~:::~::~:::::ı 

tenmk li. Sonra: 
- Ganon! 
- ş:n ıı e'":ı Jim. 
- ~ ıe ~ !yeyım? 
- Ne amı ederseniz, bayım. 
- l-!~! !:~:!=~~ wr et? 

- Maale..et, bitti. 
-O halde bana biraz püre ve 

kebap getır. 
- Kebap mı? 
- Evet biraz kebap, daha doy. 

nadım ÇÜJlı(u ... Ve, bu şişe daha 
Jtra ge!ir. 

- Hay hay, bayım ... 
Garson gitti. Bıraz sonra kebap 

~·e bira ile beldi. 
Rahat ranat, bunlt da bir çır -

pıda temizledi. O ne i~tah öyle, 
nazar değmesin! Garson onu sey. 
rederek seviniyordu. Bunun gibi 
ıyı ve kibar müşteriler pek nadir
dı. Peynir de ısmarladı; ~ y~
mış de getırtti. Yalnız, kamı ha. 
ıııçe şiştığı ıçin her halde onu ra
hatsız etrnış olacaktı ki dikkatli 
bır hareketle kayışını gevşetti. 

Ceplerinı aradı, cıgarası yoktU. 
- Bir paket boğuiçi, lfitf& 
Garson onu da dakıkasında ge

tirdi. Mü teri, ogarasını içtıkten 
sonra tekrar seslendi: 

-Garson! 
- Simdi. 
-Hesabmu. 
- Pekfila, oayım. 
Garson, beyaz caketinin cebtn .. 

den deltcrinı, kulağından kalemini 
aldı. 

- Şimdi ... Barbunya kırk, bıl
dırcın kırkbeş, kebap onlx!"', iki 
şişe bira kuk V. S, V. S, yekOn 
yüz elli beş, on da bahşiş y{U:ılt
mış beş. 

Kibar mfişteri, tenbel bir hare • 
ketle elini cebine soktu. ve... 

- Tel~ eserleri gösterdi_., 
- Neder? 
- Cüzdanını ~ unutmu~u. 

Ben merak ettim, bay hfilcim; fa
!tat o kendine gclcrek bana: 

"Şimdi işin yok galiba, dedi; 
:ıuradan bana bir taksi çağınver, 
evime kadar gidelim. Grada sana 
ıkıyuz veririm." Ben ustama ha. 
ber verdıkten ~ nra me'Tl"I .,ivetle 
koşup bir taksi getimım. &n.uniz 
arabaya bin::fik; Kurtuluşta bir 
apartmanın kapısı önünde dur • 
Juk. Bir dakıka burada bekle,.de

di. Ben bir saat bek:eclim. O 111'8· 

da eoför. taksi para:ını benden 
isterniye baş!:ı.:iı; taksi sS!en tu· 
ruş yazmıştı. Otomobilden indim. 
Apa:tmanın kaptcısnu ,Orerü va. 
ziyeti anlattım. Kapıcı gül0y« -
du. Ben öCkelenmiştim: 

- Niçin gülüyorsun? 
- Nası' gülmiyeyim? 
Apartmanın ikind bir .ıca,mı 

daha var. seni kafese koY111Ufl•l 
Evet, bay hakim. beni kaf~e

:liler. Olup biteni totöre de imla· 
tınca benimle alay etti ~ sen ça
ğınnadm mı? 

- Ve, kavgaya mı tunqtunuz? 
- Bu bana tecavüz etti. 
- Vurdu mu? 

- Bu da kencfüinl Kayser Vil!ıelm zan. - Hayır, bana: Aptal, meseleyi 
neder, deaL :ıçkmalıydın, diyordu. Paralan '1a 

Direktör, nwna ala."llluı en iyWnl, en ..>enden istemekle ısrar etti . 
.-oDUU mla}'81' b r r..ryete rejisörü suna. Soför çağnldı: 
riyle ziyıoretin ıon:arr.:ı doğru: - Neden buna küfOr eUDa\ 

- Ey lider, de< l, §imdi müsaadenizle - Hak etti de ondan. 
hutabanemiain en pyam dildtlt altı baata· - Ama kabahatt varııuydı ki.. .• 
IUll göatereccli:n. Vaziyeti kavramalıydı, bay ha. 

Ayn bir paviyo ıa gittiler. DirektlSr bu. .ım. Adam yeyip içmi§ keyf etmiş, 
rad&ki odalardan birinin ka!'nsrnı açtı. ti,,telik ot · ·ıe de bindi. Bina -
Parti lideri hayrctt en afrı a~:k b.M!ı: nın iki çıkış kapısı vardı; arka ka· 

İçeride kemliline p§!lacak derecede p:dan sıvı~c:ı~ belliydi. K:ıJahat. 
- Gene mi da1em1ı~ 'Miı Bpybay?. 

it._ ~nziyen altı hast;ı vardı. P--~i c!• '2dece li ben miyim. lnsan biraz da ~k· 
"il - .lne:iliz kan.rı tuı il -~Cevabını kabil ol- çehre itibariyle dt fJ, h:ırekit, gözleriniıı göz olmalı, değil mi ya? 

!".ıa .. e ~-.m;~ti. - hldd:tll bakışı, httti uçb:n:un ke::!J!~ ve dı::a. ıda bekliyorlardı. Fakat va! dt geçi. MuMkeme mü 1.ül \'a:İyete düş. 
~ - Onu lıulduı711,,•1z y~rr bırakmız • 

&....:. ~n!n a.'ıe"t!?1e persi."lllerine varm ıya kadar liderin ~i idi. yor, lider dışan çıkmıyordu. Nih&:fet me· :nilştü. c~za mı vermeliydi garso-
• -:''Qıe ve kaçak eşya listesini bır ken daha di!r. 
ı.. farke:i:'ir;>r:!u. Dire!rtör iftiharlı söylenc!i: rak ederek kapıyı açtılar. na, müşterisi aleyhine dava açma-
""t za,,, .. _,_ katle okuyunuz. . d k ik' . • d ~ -~i ~alim ce - Ne k:ıdar ~ !!ihur olduğuD'UZu bu tç::rideki yedi kişi hararetli bir milsahe. smı tavc:ıye e e-~ ı ısını e ser• ~~. p - İn<Tiliz ka '!ultürü -

\...~ou nv:ıl'ı ır•:ıç Tee!leyle de anlay: b:tn;iniz, ey 'lider, dedi. beye dalmı:tı. v:.rektör seslendi: ~est bıraktı. 
~ tı. Her ne ba - Lder acaba hanQif ydı ? Ha:ıbıı~de ancak bir Napclyon ve bir - Ey liderimiz, dıpn çıkmak htemlyor Garson düşünceli. canı sıkkMl 01aun b~u yapa - Kayaer mukclli.:i var. Halbuki sizin mu· mununuz?. oda:lan ayrıldı. Fakat sokağa çı • 
~ d t&til.balin meşhur dikt:ıtörü, yedi sene kallitl:rinlı tam altı t&e 1 It:ıyJ:ri ve - tstiyoru:n! .car cı:.m:ız ::oför ya! a~ rap:ıtı: 

\ılt tfte-ini kanştrrdt. evvel henüz nüfuzluca bir part' lideri iken Napolyonu bile g ;tiniz.: Fcl:Okctl L:Jer, benzeri h.-~ı.•ar la karış· - Bana bak. benim parana ve. 
~ 'bun!ar! diye söy- I bir akıl hastabklan hastahane 'ni gezme· Parti lideri dü :I?dii. Merak etti~ ve mıştı. Şimdi hakiki liderle multı ıllitlerini ~eksin, l§:tt il -ıi? Yaksa, yüzünü 

karq•k işaretle ğe gitmişti. PartUnin hararetli bir taraf· başka1armrn öğrenmesini istemediği bir ""stl ayırt edeceklerdi?. ıxırarnparça :fapanm. 
'- :ı dair d0ğ;l mi' tan oJ~n ha"tahane direl·törü C'\U gezdiri· ıeY olmalı ki: Dircl:tör ve dcktorlır dUşi\t eti i!er, tL Garson, bu tehdit altında, kibar 
~ l>:-etıe a~~ını açtı yor ve izahat veriyordu. aa.ta· ırdan biri- - B·ııi bu hastıtlarla ynlruz bırakınız, •drfar ve n.. .t 1 ·şl:· ç~re f!~·.-·=7e· mü:ıer;~ni bularak paraJI alablle-

ııayıeın~. Hayın ni gösterdi: dedL Kep.diloriyle konupçz.;'l:D. ı .. k bir kura ç ..;tiler. l:a..;a ydl k:~:.:en ~~i ümlJil:? şo:Xe seksea kıınlfu 
ı......--.......;~--~~---L---==-.QB~u:.lau:dınan:mLk~er:~.d!!J:sım!!!·!!J·!....N~:ı~llYJ:!Jn!L.!aa~n~ı!:r·:..__~~D~ed~i!fi~· !gi~bi~·_zya~p~t~ıla~r~·~Li~'d~er~~b~astalar~~~la~~~bi~ri'...:p~a~r~ti:_:l~id~:::n:_· _:o:b~r-:k~ıe~rbea~~t~b~ın~.~ıkıl~dı~, ::_6.~_:veı~ınekten:::::~başta~'.::~ça:r~ .. ~·~-~·.aAl"llt~dt~t 



Güreş teşvık 
müsabaka lan 

Bellen 'l'cı·bi~·eı;i 1::.tıuıbııl 
t;ulge~i Güı·eş Ajıuıhğınduıı: 

1 - 9 BirinclkAnun 1939 tn· 
rihinde başlamak Uz~re Gre
ıw - Homen güreş teşvik uıU· 
sabaknları yapılacaktır. 

2 - Bu 'lıUsabakalara ama
tör her gUreşçi iştirAk edebilir. 

3 - Lisansları bulunan gU· 
reşçller kltiplerl ve lisansları 
olmıyan güreşçiler d~ şahısla. 
rı namıııa mUsal.ıakalara kabul 
edilecektir. 

4 - Ağ1rlıklarda bir kilo to· 
lerans knlıul edilir. 

5 - Tartı saat 18 den 19 a 
kadardır. l\tlısubakaJara saat 
20 de başianncaktır. 

6 - .Müsabaka baş hakemi 
Ahmet GUrkandır. MUsabakn 
hakemleri Saim Arıkan, Reşat 
Tunçkol, Yaşar Erkan, Yusuf 
Arslan Yen~r. •· •fik GUrkan
lar, Refiktir. 

7 - MUsabakalar Şehzade· 
başında SUleymanlye klU bU 
salonunda yapılacaktır. 

8 - Mehmet Çoban, Samsun. 
lu Ahmet Yener, Mustafa Çak· 
mak, Adnan, Faik Büken, Yu· 
sut Arslan Yener izzet Kılıç, 
Yaşar Erkan, Hain YUz<ır, Kc· 
nan Olcay, Hüseyin bu mUsa. 
bakalara giremezler. 

9 - Yukarda bu müsabaka· 
lara glremlyecekleri yazılı o· 
lan güreşçiler, bu müsabaka.· 
larda derece alan gU reşçiler 
arasında 23 Blrincikfluun 1939 
tarihfnda ayrıca tertip edilecek 
olan mUsabakalnrn kabul edi
leceklerdir. 

---<>-

Eskrim antrenman
larına başlanıyor 
Beden Tcı·biy~l lstanlıul 

18.05: J\lemlekct s:ı:ıt ar:ırı, Aja 
ve Meleoroloji hııherleri. 18.ı:ı 
Türk Müzisı: (Fasıl lıc.reıi). J 9. ı o 
Konuşma: (Spor ser\'isi). 19.25 
Turk Müziği: Ç:ılıınlıır: \'ccihc 
C.:c\ del (,::ıglıı, Hefik Fcrs:ın, F:ılıire 
Fcr.s:ın, 1 - Oku.rıın: Necmi Hızn 
Ahıskaıı:. 1 - Şerir lçli - K:ı rcı 
~:ır şarkı: (lılcsl oldu gönül).:.! -
Asnr - Karcığ:ır şnrkı: (B:ız:ın d:ı · 
hırım o guzcl çehre)e). 3 - Şevk 
Bey - Uşşak şarkı: ( Bır melek si. 
l'Jlll ı>eri gördiim). 4 - •••• - Uşşalı 

ıııııstczııt: ( H:ı-;relle hu şeb) rı -
H.ılk tıırküsu: t'ı.ıldız). 2 - Oku· 
)Un: l\lcflı:ırel Sağıııık. 1 - T:ııılıu 

ri Ceınıl - Kürdllihıcazklir şarkı. 
(l)efı ııalcş e,>lcriın). 2 - .... -
Ktird i lıhıerızknr şarkı: (Cismin gi 
bı). 3 - ...... - Kiirdılilııcazkiır şaı 
kı: (Artık ne si.rnh). 4 - S:ılJhaı. 
tın Pınar - Kürdılihıenzkiır şarkı : 
Akşııııı yine gölgende). 5 - nalını• 

Hlr:'y - Kürdillhieazkôr ş:ırkı: (Yel· 
mez 1111 sana}. 20.10: Temsil. 21.10 
~liizlk ( Badyo orke~trası - Şd 
l>r. H. Prnctorıus) 1 - D. F. E 
Auber: FrJ Oıavolo (t;vertür} 
2 - Ho5sin.ı: l.:ı Scnl:ı ıli Scl:ı (U 

vcrlür). :-ı - 1.ıırs Erik l.arsson 
l>ıvertııııcnfo. Op. 15. 4 - E. l.:ılo 

.Nnmounn CB:ılel Suıti}. 22.00: Mcın 
lckcl '>ıt:ıl n:yıırı, . ı\jaııs haberleri 
Zırııııt, E'ihc:ını - Ta ln·ıfJI, Ktıml>l 

yo - 1'uktıı borsası <Fi~:ıl}. 22 .~0 

l\lllzik (Sofi!ltler - Pi.) 22.4:1: Mii . 
zik ( Cıızhaıı<i - Pi.) 23.25/23.30 
Yarınki pmJırnm, \'e knp:ınış. 

ırnva·troOar ve 
sınemaaar 

ŞEHIH TlY.\THOSU 
Bu akşam 20.30 d:ı 

'l'cııclınşı Urıım Kısıııı: 

ŞER:\UN 

-0--

•~omcd i Kısmı: 
ntn ~IUHASIP ARAKIYOH 

• 
ı 

~lüesscsemiz müdürü, h:ırb oiuayclİıH.le Alıııany:ıtlıın gelerek bilJıı.ı,.,,.ıı 

Alınanrada Glizellik Cild Enstitülerinde cildin güzelliği ve ııençliğı 
hakkında lctebbualla bulunmuştur. 

~FCIHBEY ırnırnı.Enl. FEKKIK SO:'.'\ TEKEl\l'.\lCLATl!.E \'APrı.:ı.ı::;:·i·ın 
JJI KK,ı T: Cildinıziıı o:ıE; in· 
rnfın:ı 15 giin · ıYE<:llll:J;f 
I\/WMI siirüniiı, ~ol lımıfı. 
na da diğer bir kremi o;İİ· 

runuz. Cöreceksiıı : z ld 
\'f:'CllJIW\" KWW/'ı;i siir
lüğiiııüz s:ığ tanır g:ıırlle~. 

ııi5 ve gcnçleşmİ')lir. i\lııt· 

':ıka yarınd:ın itilrnı en ya~
sız giiıı<liiz ve ~ ol{lı gete 
\'BCIRRBl' KllI:Ml.TW/'ııi 
ıecriibe ediniz. 
Deposu: 
Cmi11ij11ii Enıllik Rarıl;a.H 

l.:11r.osııula. Şubeleri: Tieyoğ_ 

hı lsliklAI caddesinde Şehir 
Tiyntroı;ıı k:ırşmncl:ı ve !ji'j· 

li, Osmaııbcy !->una f,;ızırıo'ıı nllııııl:ı. Bütün Yerli Mall:ır Pazarlarında \"C 

her m:ı~azıııl:ı sotılır. 

'E • z l 
1 

F.KZEHANL'i lLACIDIR 
\'ara ve çıbanlarda kullanılır. Her eczanede kutuıııu 50 kuruştur. .......................................... 

.. ~-----.... _________ _ 

Dölgcsi Eskrim Ajanlığmılaıı: 
Eskiden olduğu glt.ıl Eskrim 

çalışmalarına aşağıda yazılı 
gUn ve saatlerde Beyoğlu Hal· 
kevl salonunda davam edile· 
ccktir. Eski ve yeni cskrlmcl· 
lerımlzln mezkür gUn ye saat
lerde cahşma yerinde hazır 
bulunmalan IUzumu tebliğ o· 
lunur. 

-o-
ır \LI\ 

Çağl:ıyanrla s:ı:ıl 

ROMATiZMA, SiY ATIK, 
ARKA, BEL, DiZ KALÇA ağrılarını 

teskin ve izale eder 
OJ>EllE'f'I 1 

Bu okş:ıın Eski 

:!l de: (Eski lı:ı· ••••• 
marn eski la<;) 

Çarşamba saat 17,30 dnn 19.30 
Cmart.-ısi saat 18 den 20 
Pazar (sabah) saat 10 dan 12. 

-o-

Cezalanan futbolcular 
Deden Terbiyc.:.i fstanhul 

Ilülgc l Ji'utbol Ajanlığuıdnn: 
Fenerbahçcden 231 Afl Rızn 

Tansı 6.ll.1939 tarihinden itf. 
baren 4 ay. 

Demirspordan 1588 Edip 
Kor.kut 23.11.1939 tarihinden 
itibaren 2 ay. 

Kaleden 2093 Onnik Samoal· 
yan 23.11.1939 tarihinden iti· 
baren 2 ay. 

Ye~i Şişliden 1940 Haçadur 
Eczacıyan 23.11.1939 tarihin· 
den itibaren 2 ay. 

Alemdardan 1920 Şahab<ıt· 
tin Falay 23.11.1939 tarihin· 
den itibaren 2 ay. 

Vefadan 1396 .Necip Halıcı
oğlu 23.l 1.1939 tarihinden iti
baren 15 gUn. 
Topkapıdnn 35 Hakkı öz· 

mızrak 23.11.1939 tarihinden 
itibaren 15 ~Un. 

Y. Davutpuşadan 44 O Nus· 
ret Pekdemir 23.11.1939 tarı. 
hinden itibaren 2 ay. 

Y. Davutpaşadan 1668 Ali 
Haydar l3ayyurt 23.11.1939 
tarfhind<ın itibaren 2 ay. 

Y. Da..-utpaşadan Hu Fikret 
Batıyok 23.11.1939 tarihinden 
itibaren 2 ay. 

Yukarda adları, soy adları, 
B6lge sicil sayıları Ye klllpleıi 
yazılı idmancılara iştlrıik et· 
tikleri mUsabnkalardaki sui
hareketlerinden dolayı hizala· 
rında yazılı müddetler için 
Bedan Terbiyesi Genel Direk· 
törlUğUnco geclcl m llsaba ko 
boykotu cezası Yerilmiştir. 

Hizalarında yazılı tarlhleı 
den itibare· klUplerinlıı ve ha. 

Son ıcmsil. Cu· 
. ı' s:ıını: Gonül 11<-liısı 

-o-

H:ışlt fliz:ı E. Saclı 
'l'ck Tiyatro~u 

27 lkincitcşrin, 
Pnznrlesi :ıkşanıı 

Pskiidıır "Jliılcıle : 
lll ft ECU::~CE A l\ŞA'.\11 

--o-

ALEnJIDAR s ı nemas;nda 

ALLAH iN 
CENNETi 

-----·-----------------~ o: .. iRFAN KAYRA 1 
RöNi'GEN MOTEHASSISI 

Tilrbe, Bozkurd Kıraatha-

rer sokak No. 8 • 10. Öğleden 
sonra 3 ten 7 ye kadar. .................. 
~ .......... !im_. .... 

NECATt PAKŞl 

Dit Doktoru 
P:ı1 :ırtlnn ın:ı:ııl:ı lıcr,ııün ":ıııl 

9d:ııı okş:ım 18.30 rn kndnr hns· 
l:ıl:ır:ını k:ıbııl \'C tedın·i eıler. 

Adrrı.: G:ıl:ıt:ı Tfıncl mcyıl:ını 

TrrM ne cnrlılcsl h:ışınıl:ı 1 /:! 
!i'o, lı mua\·enrhanr. 

~-------· 

kemlc:rln bt• futbolcuları rcza 
mllddf ti icinde mUsnbakalarıı 
iştira) ettlrmemel<'ri tebliğ o 
lunur. 

---------... ··- -· ···------
Harp Okulu Komutanhğından: 

1 - Jlarp OkU(UnlfUll \Ub;.ı\ \'lk;ınık oku j ır l\'111 i7J tıınt' JlUI IUlll 
klryola açık eksiltmeye konnıuşlıır. ı:k'iiltnıe 2:>ı2. Tc~.1939 cııııı.ırll'sı 
g!lrıü saat 12 de ı\nknr:ıda il arp Okulu hına•ı ınıl.ı nıüıeşd.kıl s:ılın:ılııı : ı 
koınisyonunıl:ı yapıl:ır:ıktır. 

~ - Muhammen bcdelı 4!i2(j lıra \"c ılk to nıınJlı 347 llr:ıılır. Ş:lrlm• · 
ınesi her gün Anknrada rnrzkl'ır komis~o11<]:l , .c htnnlıuld:ı l"t:ınlıul le· 
\·azım Anılrllitf ~atınalma kofıs>onuncln ı.ıiirülı.füilır. 

S - Eksiltmrre girel'cklcriıı ş:ırınamesia.ıle yazılı ntımunc k:ınof.ı. 
,., lh:ı1e gfhıilnden rn :ız 5 l{iln eHcl lc-np eclu n \c~oiklc lemiııJt mektup 
\" f'Yll m:ıkbaıunu fhalc günü komi!l) on:ı \·ere neleri. (9311) 

... r-------------------, 
Sizi; SOGUKT AN, NEZLEDEN, GRtPTEN, 

BAŞ, DtŞ ve bütün ağrılardan ve kırık
lıklardan koruyacak ilaçtır. 

Muhterem İstanbul telefon abonelerine 
flu nydan itiharen şimdiye kadar kullanılan fatura \'e makbuzlar ı.lc

ğiştirilınişl ir. 
Yeni r.ııııralur :ıynı 7.;ını:ıntla makbuz ın:ıhiyetiııde olılıığu için nho· 

nelere bu m:ıkbuzlurın ihbarname ınaknnııııda kupon \'erilecek \'e lcui
y:ıtı miileakiJl m:ıklıuz tevdi edilecektir. Kuponlarda matlup bir kalemde 
gösterilmişlir. J\lnkbıızlar ın:ılhıhıın tefcrnı:ıtını ihth·rı eder. 'J'edi~·:ııın 
hii\·i.rct \'unk:ıl:ırı yrınlnrınılıı bulunan tahsilı.larlarımızın \'!'receklcri im .. 
zalı makbuz mukabili y:ıpılın:ısını muhterem abonclcrimiı.den rien ede· 
rim. (!lliifll .ttCnVUl1'B1' 

ı· Is. Komutanlığı Satınalma Komisyonu i!Anları 
Ayıızağ:ıda sfi\•nri lıinicilik okıılund:ı keşi( cel\·cli ve fenni ,arına· 

ınesine göre ~·:ıplırılac:ık nalbrıııthnııe ve saire açık ek\İllmeyc konmuş. 
tur. ~lüııııkasrısına 7-1. kiınuıt-939 perşembe günü s:ıat 10 cl:ı başlnnı

l:ıc:ık ve n.rnı günde ihalesi yapılnctıklır. ~luhammen keşit bedeli 30H> 
lirndır. ilk teııılmılı 228 lira 38 kıınışlur. Keşif cetveli ve ş:ırtnamesi her 
giin konıisyonumuzıl:ı göriileoilir. hleklilerin belli gün ve c;anlle Fındık. 
lıd:ı Komutanlık s:ılın alma komisyonuna gelmeleri. (9456) 

f Selimiye Askeri Satınalma Komisyonu ilAnları f 
Selimiyc Tümen ve Karadeniz boğ:ızı birliklerile ll:ıyıl:ırpa~a siiel 

lıa~l:ıııcslııln ilıliyncı için evs:ıf \'e şeraiti ılııhilindc (779.000) kılo Gür· 
.ııen fırın odunu \'C meşe oılunıı l.:apulız:ırf usulile eksillmeye konmu,ııır. 
Eksillme'.'ii 27·11·939 prı:r.artesl gOnii saat 15 te Scliıniyedeki !limen :ı· 

tııı:ılnı:ı komisyonunda yııpılncnklır. Tahmin bet.leli (9:>81) lir:ı (70) 

kuruştur. ilk teminat (i07) lirrı ıG3J kııruşltır. S:ırlnııme hergün komis· 
yonıımuzcl:ı görülebilir. Mühürlü teklif meklııplıırile ilk tcmlnııl ,.e kıı· 
ıııınıl:ı yazılı \'esniki ihliYR edecek olan kapalı zarfların eksillmc saatin· 
den bir s:ını eneli ne k:ııl:ır koırıisyon ba$k:ınlığına vermeleri 11\zımılır. 

(!1332) 

Harp Okulu Komulanhğından: 
ı - llarp Okııluııd:ın sutı:ıy çıkacak okurlar iı:in 771 iane sırmıı 

.emer, pihkııl, kılıç \·e apolet kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Ek . 
~ilime 2:112. Tec;.1939 eum:ırtesi günü -;:.ı:ıt 11 de Anl.::ırnd:ı ll:ırp okulu 
ılıta'>ınıl:ı mfıll·şı•kkil f,oıııisyonıl:ı y:ıpıl:ıcnklır. 

:! - :\hıh:ımıneıı lıc~ıll•li 123:ıı; lir:ı ve ilk teıniıı:ıtı !l:!li liı:ıılır. Şurı. 

namesi Ank:ırrıdı:ı mezkur komi-;yondıı ve lst:ınbuld:ı lstaıılıul lcv:ıı.ıın 
imirliğı <;Olınnhnn komisyonunılıı ~e nümunesi ise Ank:ır:ıdo komi~yon
la görliHi r. 

3 - Eko;iltmeye gircreklrrin şarlnıımrsinde yazılı \'Csikalnr ,.e ilk 
ıeminııt mektup \'e~·ıı makbıızlıırını lıovi ll'kllf mektuplarını hrlli (!Ün 
vı: snnıtcn bir s:ıal e,•,·cl koıııisyonıl:ı lıulıın<lurmal:ırı. (()312) 

NEDEN . 
LP.. • • .. h d• il tabibi,,. outun mute assıs l:ı 

R D YOL i .çı• 
diş macununu tavsiye ediyorlar· 

RAD OLiN 
D. eti" 

Dişleri beyazlatır. ış , 

kuvvetlendirir. Dişleri' 
çürümesine mani olııt'• 

Ağız kokularını 

defeder 
her 

Sabah, Öğle ve Al>şaıtl 
yemekten sonra glinde 

Uç defa rırçalayınıZ· 

daima kullanınız. 

. ·rıki 
"Fakat azızım takdir etmelısı 

O, ŞAYANI HAVR~1· 
BİR CİLDE MALiKfl~ 

Her ~ittiğiniz ~·crdo erkeklerin 
takdir n kadmların gıpta. nazarla· 
rile baknıalarmı arzu eder mlslni1.? 

Her akşam yatmazdan evvel cild 
unsuru olan pembe renkteki To -
kalon Kremini kullanınız. Terkibin. 
de Viyana Üniversitesinin meşhur •--------
bir profesörU tarafından keşif ve 
"Bloecl" tabir edilen tabii ve ihya 
edici krymetli bir cevher vardır. Siz 
uyurken cildinizi besler' ve genç
leştirir. Her sabah uyandığınızda 
daha yumuşak, daha gUzel ve da· 
ha taze bir cilde malik olur ve bil· 
tün çizgi ve buruşuklardan kurtul
muş olursunuz. Gilndüzleri de yağ. 
sız beyaz renkte.ki Tokalon Kremini 
kullanınız. Terkibinde şayani hay· 
ret bir surette cildi bcsllycn ve 

Dev lef 
Umum 

ııı 
v IO\'tl il' 

Illılen tatbik olun:ın Aılııl:ır - .An:ıdolu - • n 
ıncrsiınınılc de rırnen tatbik olunocnktır. . ıa!<fıl1• 

E\'\'clce 30 lkiııcile~rin 939 tarihinden itı!ıareıt ıır•~·•" 
1• ·c Uıt ) olunan Büyfıkaclnd:ın s:ıııt 7 de h:ırckcllc llc)·bc ı~ dC • ( 

gelen Ye Köprüden 1&.2:i le Adalııru kalkan seferlere 
olunacaktır. 

, 

Say.n İstanbul telefon abone!,~~~ 
Si~li S:ıntrulı 2:i/11/!l30 <la s:ınt ı:ı ıle fn:ıli.)'cte ~r;rırıl 0, 

rimizin evYclcc le\'Zi edilen 939 - 9 ıo Telefon nch 1 tlı11 l 
.. :ır~.ı 

h:ıren kullıınınıy11 b:ışl:ım:ılarını Ye rchl.ıere nıur. • 
ııronınınıılurını lıilh:ıc;sıı rica ederim. 


