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SAYI: 3086 

Londra, %0 (A.A.) - RöJ~r: 

Blriblıi a~dan gelen kuTI·eUi, 
Alman tayyare filolan Kent kontluğu 
sahilini qarak Londraya teveccwa 
etmlflerdlr. Blrc<>k avcı tayyartleri 
refakatinde birçok bombardıman tay· 
yareler! gör1llmtl§tUr. nu,nwı ftlola· 
n tayyare dafl ba~J 
ateflle kal'IJıataulJ&rdır. :tqıUıı &'f• 
cı tayyareleri .UraUe faaliyete seç· 

(Devamı 4 Uncüde) 

SON HAVADiS LE R 

KU~UŞ 

21 E Y L 'Ô L - 1940 CU MARTESi iLAN lŞLERJ: TeJ. 2033~ 

Ribentrop 

Mısır - italyan 
hareketi 
durdu 
Mareşal 

Grezyani 
Musollnlye bir 

rapor 
göndermiş 

Mısır vaziyeti 
teyine 

çalışıyor 
Meclis reiai diyor iti: 

S yirci 
katamayız 

Toprülarıa111daa 
d•tmıaı llotaaamaı 

ıtıı•dar 

Loadra, %1 CA· A·) - lqiliz 
radyoeu bildiriyor: ltaJyanJar Mr· 
arrda il~ri hareket.ı..ine devanı et· 
memJtlerdir· llarep1 Gruyani, 
IOn Jork Mki& aaati, huduttan 100 
:t.lreııderiyedeıı 400 kiloır.etnı me: 
ladere bulunan S1df - BarranJdeld 
ftaıyan mevzilerini tanlyeye Jau.. 
retmJtUr. 
JılanpJ GrazyanJ Jt.alyan kıtal&. 

rmın Sidi - Barranlye Jr&du ilerle· 
mlerine dair MusoUnJye bir rapor 
vemıi§U. Bu raporda marep.l 1t&l. 
yın ilerleyi.fi eanumda bUyUk bir 
!tll'.PIJJll& oldUftinu ve İntufileriıi 

dlnifem~· ... 
Halboti çölde hl~blr çarprpıa ol-

ıqamqtJr. . 
<Mmr Tulfdae dair a.ı. ev. 

'\"el gelen· haberler S Uncll sayfa· 
mnAM11".) .. -;-:---------

M üUUô Şef 
IZMiR, BALIKESiR VE BURSAYI 

ZiYARETLERi MUHTEMEL 
Reisicumhurumuz Bursadan 

sonra şehrimize de gelecekler 
Bqweldl dlD Anllua1a Madl 

Relsicumhunmıu İsmet İnönü. 
nUn bugünlerde memleket dahilin· 
de bir eeyahate çıbealdan haber 
,·erUmektedlr· 

MllU Şeflmlzbı errell hm1ri IC
reflendlrerek bazı tetkiklerde bu· 
hnuıc.•aklan, bllihare Balıkesir \"O 

daha 110nra da Banahlann da,·ct· 
lerlne mukabele ol&rak Bunayı 

tewfl f'deoc'.dtti muhtemel görill. 
mokt.edlr· WIJll«tL 
Relslcumhunmnızan Banaduı 

sonra ~rimhl ~e:lldlnneli do 
lhtbnal dahlllnde bulunmaktadır· 

BAŞ\'EKlL A...'l\'KARAl>A 
Anbra, 20 (A· A.) - Bq\-ekil 

Dr. Refik Saydam, bu nbah fje}ı
rtmho dönmüşler \'e istuyonda :S. 
M'· Mccllst Rebd, \'eklller, Reisi. 
cunlhar namına başya,·er ,.e ya· 
vorleri, parti genel sekreteri, par 
ti idare heyeti izilarr, m~b~lar, 
mlln müdafaa ,.e diğer Yekiletler 
erUlu tarafm.dan kaı'sllanmıshr· 

An• lauldye nazın '\1JUl8Cfa; an)'a maraJda8.ııı1anna 'l'ranı.ll-
,....,....... Wıillbte mtit.e.IUk Jıakem kan.mu okurken.. • 

-5-u---r-iy-~y-e....;...;..· - T ransilvany8da 
Romenlere 

ltalyan 
1 tekliflerı· . zu um edilm iş 

· .. Atı,ı verilen 
Londraya göre Suriyede 
ltalyan tahakkümünü 

temine matuftur. 

Londra, 20 ( A. A.) - İtalya 
taraf mdan Suriyeye teklif edi. 
len ve metninden ltaıyanm ni
yetinin askeri Ye ildısadi tahalr 
kümünü kurmak olduğu ar\laşı. 
lan mütareke itilifnamcsi, Lond 
rada elin tefsir edilmektedir. 

Bu mütareke teklüi ezcümle, 
askerin terhisini ve Fransızlar
dan kalan teclıi7.a.t ve toplann 
i§e yaramaz bir hale ifrağım ta· 
lep etmektedir. 

Italyanlar, Fransızlarla. bir. 
(Devamı 4 Unrilde) 

k~Jler, baça asılın 
·adamlar varmı, 
Bükrc§, 21 (A. A.) - ador 

ajansı bildiriyor: 
Transilvanyadan Macaristana 

terkedilen kısımlarda Macar hal. 
kı ve Macar ordusu tarafından 
yapılan mer.alimin bir listesi 
neşredilmiştir. 

Azım lllr manda 
lbtlyar bir adama 

13 va:kayı ihtiva eden listc<lc 
mevkiler ve zulüm görenlerin 
isimleri bildirilmektedir. Bilhas
sa şu cihet kaydediliyor ki, 
Bell~ köyünde Macarlar 10 Ro
meni parçalamI§lar, Kolavarm 
Macar kıtaatı girdikten sonra 
Macarlardan silahlı çeteler teş. 
kil edilerek Romen halkına te
cavüzlerde bulmıulmuş, evler 
yağma edilmiş ve mukavemet 
ebnek isteyenler öldürillrnüştür. 

Trasnca köyünü Macar krtaa.· 
tr ateşe vermiş ve y~ındgn 
kaçan halle ktıivuna tutulmuş_ 
tur: Romanyalı bir öğretmen bir 
haça. asılmış ve bir papas da 
süngüden geçirilmiştir . 

saldırdı Transilvanyadan ikaçnrak ge
len ibir Romen hariciye nezarc· 
tine müracaat ederek bütün ai. 
lesin.in M~arlar tarafından öl
dürüldüğünü söylemiştir. 

12 Adada 
Benzin 
kıtlığı 
başladı 

İngiliz donanması 
Egede de kut 
uçurtmuyor 

(Yazm 3 üncüde) 
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35 Yazan : J<adiccan- J{aftı 
l'ekrar yemin ederim 

ki sana hakaret eden ceza r;ürecek 
ve yağma edilen malların iade olu
nacaktır· O zaman kanun ve adale. 
tin nelı:r yapabildiğini görüp inana
caksın ! Kaldı ki Ruslar bu mesele
ye baııka bir zavlyeden bakıyorlar; 
onların gözUnde bir ıı.lç:ığm seni 

ardı kesilen silah seslerinin gl'l
diği ve a.yak seslerinin uzaklaştı
ğı: Honzak yoluna merakla baktrk_ 
ta.n sonra içlerinden biri r:ordu: 

- Sen kimsin? 
- Ben, Zalssa. Hasan ..• Honzak-

tan kaçtim; görmüşler, buraya 
kadar kovaladılar· 

kirli sııymas!yle sen namustan ay- - Kimler? 
rrlmış olmazsın. Be.'l başka. birisL - Ruslar ve Ah.met hanın a-
nin de sarık sarmasına izin verdim· damlan ... 
Senin için de bu işte mümkün ol- Dinliyenlerin arasına katılan 

duğu kadar çıı.l~ayı esirgemem· Hacı Mogoro m~aleyl herifin yü
Yine tekrar ediyorum: artık korku- züne yaklaştrrdı; bıyık ,.e sakah

ya yer yok· Gönderdiğim ada.mla nı sıvazhyarak eordu; 
birlilite gelmelisin· Bu adam benim - HonzakUı neler Yar? 

dostıım olmakla beraber senin dliş- - Be.:ı de mUhim bir haber ver-
r.ıanmm esiri de değilrur· Devletin rnck için geldim· 
gözünde mühim ve hususi mevkii - Söyle ... 
olan bir ad~ da dostudur·" - Yalnız Hacı Murada söyliye-
Hacı Murat bu mektubu okuduğu ceff.m ... 

zaman General Gluk onun gözünde - Hrmmmm ... Pekl·.-
o kadar kUçülmUştii ki gülümsedi Ha.sanın yilzU larıştı ve kolunu 
ve kendJ ko'lıiino soruyordu: tutarak inledi: 

- B~ni karlı yollarda sUrUkletti.. 
1 

- Vurlumu'.ium! ... Çok sızlı~-or! 
ği.ni unutuyor mu? Çağirmış olay- Sol elini uzattı; gömlekle bllc
oı gitmez miydim? O zaman mertçe ğin:n arasmda."l erzan kanları gös
davra.nmayıp adamın bundan sonra terru. 
kancıklık etmiyeceğine nasıl gUve- Ha.et Mogoro mmtclandı: 
nebilirim ! Ziyanı yok... Sol kolu yarala· 

Sonra ka.rarmı veriyordu: makla akıllı davranmışsın! Her i§i 
- Şimdi benim ilk ve en büyük sağ el görür! 

hedefim Ahmet Handan intikam aı. Zaissa Hasanm gözleri gittikçe 
maktır. Bu maksatla General Ghı. büyüyor; me~n.lenin titrek ışıkla
kun adaletini beklemek boştur; be- rmd.a büsbütün bUylik, heybetli, 
nim hoşuma gitmek için kendi uga- J' kemikli ve kıllı görünen bu vatan 
ğnır, daha doğrusu köpeğini öldür- . fedailerinin b~r şeyler bildiklerini 
miyeccktir· Tim.ur Han şuraya. giL sezer gibi oluyordu; likin kendi
m ekten öldüm pa.lıa.snıa kurtuldum. sini tutuyor, ümitlerini kaybetmi. 
Şimdi kendiliğimden gitmek gUlUnç yordu. 
clur! Gitmiycceğim ?... Hacı Mogoro'nun ince bacakları 

Bu karan vennek için uzun he. ve ince gövdesi dimdik oldu; 
saplar yapmaya, dlişUnmeye za.ten - Haydi yürü, seni Hacı Mura.-
llizu.'ll gönnliyordu; Gazi Mansurun da götürelim. Onun ilii. sana• \'ere!." 
misafir.olarak ve görüşmek üzere cek haberleri vardır? ... 
ça~dığı Rus kalesinde nasıl öl- Za.iasa Hasa.nm gözleri bliyüdü, 
dürüldüğünü hatırlamak yetiyordu· bir an için nefesi daraldı; koltuk· 
O kadar ki bu yeni ve yalçın inti- larma giren iki kuvvetli adamın 
kam dağı yn.nnıda eski kinler birer ortasında, ayakları adeta yerden 
t\imsckten farksızdI· Hacr Muradın kesilerek sokaklardan birine dal-
Şamille uyuşması için sadece bir 
bahane eksikti; genç, cessur, ô.lim 
ve tedbirli liderin Ruslarla Ahmet 
Hana karşı ötedcnbcrl güttüğü dUş. 
m:ınlık dava.c:mt şimdi açıkça a.lkL'?4 

hyordu. Eğe.:- eski H::ıydak hanm
da n intikam alnbilmek için başka~ 
sına ihtiyacı olursa bu yar<lımı ya_ 
pabil<'cek olan biricik adam Şumi1-
di: hatta Hacı Murat ondan başkası 
r.tn bu maksn.tll\ uzatacı.~r eli ka
bul edemiyeceğine ~in:ıfdc•n emin. 
di. 

Bunun içindir ki general Gluk· 
un son mektubuna cevap yazmağa 
lüzum görmedi; getiren adama: 

- Gelemem, çtinkü güvenemi
yorum! ... 

Dedi. 

Karanlık bir gecede, ltöyUn et
rafındaki taş yığmlo.n n.rdmda tü_ 
fcnklcr patladı; barut alevleri a· 
rasmda kııraltTlar biribirini kova
ladı. Bir adam topalla;·a topallaya 
Zai'nin ilk evleri arasına kendisini 
attı ve derin bir nefes aldJ. Onun 
-yanında koşanlar hemen kolların· 
dan tuttular; kaldırdılar; artık 

Yeni şiirin mahiyeti 

y ENt şa.lrlcrdcn Arif Din o: 
"Şiir ifrazattır ve akim sıh· 

Juı.ti içln Jizmıdır!,, demi,. 1'e,· n
!'lul ~alrin şUri ba.5ta. bulunamak
lm ifrazatııın benzetmiş buJunma
ı.c yeni f}llrln mahJycttnJ biitlin n.
('ıklığıyla ortaya koymuş oldu. 
Bıış ifrazatmnı nelerden ilr.ıttt ol. 
doğunu nlol <'denler, y<'nl şiirleri 
neden be~enmcdllderlni kolnyhkla. 
Mlamı' buluna.cakb.r yo ~diye 
katlar hi"l!'lettildcri halde maJıl~·e-
1ini bir tUrlU tayin cdemed:~deri 

eyi ortııya Imymuş baiwuıusın • 
elan dolayı d& Arif Dinoya müfo· 
~elddr kalaca.kltırdır. 

dI; birkaç dakika sonra kendisini 
bUyücek bir evin, ortasında koca
man bir ateş yana.ı avlusunda. buL 
du. 1-:acı Mum.dm iri kara gözleri 
o ateşten dah:ı bilyük kıvılcımlar 
saçıyordu; kaşlar krvrılmış, burun 
delikleri büyümüş, yüz gerilmişti. 

- Çabuk söyle, getirdiğin ha-..-
ber nedir? 

- Ç-Ok mühim·· 
- Nedir? 
- Yalmz s:ı.na. söylerim. 
- Hiçbirimizin diğerinden gizli 

1 
tarafı yoktur; açlk konuş! · 

- Ahmet han büyük hazırlık
hr yapıyor! Honza.kta üç bin Rus 
askeri birikti; iki bin daha gc!i· 
yor. Buraya baskın yapılacak! 

- Biz uyumuyonız ! 
- Baskmda.n maksat herhalde 

köye girmek değil, Zaiyi ku~at
ınaktır; hepinizi ~·a öldürecekler, 
yahut zincire vuracaklar! .. 

- Ne yapmlh? 
- Hemen b:ı.şka yere git.meli! .. 

(Devamı var) 

'\"pnJ r,alr aynra diyor Jd: 
•'Şiirde ndn \'C k:ıf'iyc clbisc~·e 

benıt>r, n'e kıu'!u gil:r.el o1ur!'s. ol
sun \iirudun mah değildir·,, 

l'f'>ni siirlerin Jıususi~·ctiul 'ezin 
ve kafiyeden ari bulunmaları teş
kil ettiğine göre de bu neYİ razı_ 
lanı, çmlçıp!ak y:ınlnr dt>mek 1-
ca.ı> <'dettt.ilr· l~t c qöze ı;örünmi
Y<'n fa!<:ıt krndMd !'iC\'dİN'n bir 
fellket. Yeni Nleblyat, yeni mima
ri, ycr.I Ye snlre, yeni ,.e saire bu
hınduğu gibi, bn yenlH;.tl, ya:ıdım
nn. uysun dJye bhlzat ~·f'ru ~airle. 

rh ı.le t:.ıtbi.!.;:ı. ıuı.·.'.aı,malan ihthna-
11 pek uzak görülm«>meli, ~iın<!i
dcn Bakırköyiinde yeni )>a\ iyonlar 
~ılma-.ına g!\yret ı;österflmeJidlr· 

R-

H A BE R - Ak~am PostaSJ 

izmir fazla 
vapur istiyor 

Balkanlara gidecek bir 
kısım ihracat mallan 

buraya nakledilemiyor 
Her tarafa deniz yollyle nak

liya t yapılamaması ytizünden 
ticaretimizin kara yoliyle mer ~ 
kezi Avrupa ve Balkanlara doğ 
ru genişlediği malümdur. 

Bu seoople İzmirde Balkanla· 
ra ve m~rkezi Avrupaya. nakle. 
dilmek iizere mühint miktarda 
ihrac.:ı.t eşyası birikmiştir. Her 
sene haftada 1a·14 vapurun uğ. 
radığı Iz:.1ir limanına bu tene 
ancak 2.3 vapur uğrama!ctadrr. 
Denizyolları idaresi de fazla va 
pur işletmediğinden ihracatçr 
lar çok müşkül vaziyette kal. 
mışlar ve bu malların lstanbula 
nakli için büyük motörler ve 
yelkenliler kiralamağa. girişmiş 
lcrdi:r. 

Fa.:tat bu vesait çok az mal 
taşıyabileceğinden sıkmtmm ön 
lenebileceği zannedilmemekte· 
dir. Denizyoilarmın vapur temin 
etmesi be!denmektedir. 

ParaşütcUlerimiz 
Antakyada 

Elli bin kişinin 
muazzam tezahüratile 

karşılandı 

Antakya, 20 ( A.A.) - Hava 
kurumu paraşütçüleri bugün 
şehrimize gel~ ve meydanda 
ba.§ta mebuslarımız ve valimiz 
olmak üzere, askeri, mUlki er
kan, parti belediye-, bUtün teşek 
kUller crkam olmak üzere elli 
bine yakm muazzam bir halk 
kütlesi tarafmda.n alkı3 tufanı 
ile karşilanmıştır. 

İlk tayyare ile · gelen Emin 
Ali Y asm halka hitaben çok 
heyecanlı bir hitabe irat ederek 
Tilrk 11ava.cılığmm inkişaf ve 
tekamülünü anlatmış ve bütün 
Türk milletinin bir kale gibi her 
~aınand:uı daha. çok kuvvetli ol 
duğ·unu, Türkiycnin sulh içinde 
ya.şayan en mesut ve cihanın gıp 
tasını çeken bir yurt olduğunu 
tebarüz ettirmiştir. 

Bundan sonra ikinci tayyare 
ile gelen genç paraşütçülerimiz 

bin metreden muvaffakıyetli 
atlayışlar ·yapmış halkın arasm 
da Ye omuzlarında taşınarak o. 
tele kadar götürülmüştür. Bil -
hassa paraşütçü kızlarımızdan 

Ed~be jle Muzafferin gösterdiği 

1 muvaffakıyet sevinç gözyaşlari. 
le taki•) dilmiştir. 

Antakya. bugün en mesut 
ve en güzd bayramlarından bi
rini yaşamaktadır. Havacıları. 

mız şerefine bugün öğle ve ak
şam ziyafetleri verilmiştir. Mi· 
safirkr ya:-m sabah Antcbe gL 
deceklerdir. 

Altın fiyatı 

Altın fiatlart hafü bir eure>tte 
yilksolmektedir· Dün pi;\·asada 
2100 kuru!} ilzcrlnde muamele oı· 
muştur. 

"Akşam,, 23 yaşında 

· Romanqa ile ticaret 
müzakeresi bitti 

Anlaşma bugünlerde imza edılecek 
Şehrimlzde devam edJlmekte. olan Türk - Romen ticaret mllza.kerelert 

csa.ıı lUbarllo neUcelenrnJştir. Yalnız bazı Uıterı1lat Uzerllıde gl:lrU§Wmektc
dJr. lkl heyet ayn ııyrı toplantılar yapmış, ak§am geç va.kit tekrar bir ara
da mUza.kerelere devam edllmJştlr. Bu ak§aın veyahut pazartesi gUnU anlq
ma iınza.lanacaktır. 

Bu anlll§llla ile Roma.nyıı.dan petrol, benzln, kereste, kAğıt veya seUUloz 
alınacak, bunlara mukabil tlitlk, pamuk, zeytinyağı ve yapağı gönderilecek-
tir. 

Romen ticaret heyeti lfmaıııımu:dıı. bulunıın Besarabya vapurunda heye
ttmlz §eretlne bir ziyafet ven:o.tştır. 

HeyeUmlz de rnlsa.fir heyetl yarın Botazda. moWrle bir gczllltiye davet 
etmı~ur. Romen ticaret heyetinin gelecek perşembeye Köstenceye hareket et· 
mest muhtemeldir. 

• 

Adliye sarayı 
Bele<liye, hapishane 

arsasından biraz geride 
yapılmasını istiyor 

BeJadiye imar mtidUrlUğü adliye 
sarayı p!Rru üzerindeki tetkikleri
ni bitirmek üzeredir· Saraym şlın· 
diki hapishane binasından biraz ge 

Kız talebenin 
askerlik 
dersleri 

Yeni ihtiyaçlara göre 
tadil edildi 

riya yapılması liizumlu görillmek- Lise, orta okullarla üniversitede 
tedir· Şehircilik mütehassısı Prost tatbik edilmekte olan askerlik ders
da plarua meşgul olmaktadır. Ad- !eri talimatnamesi üzerinde gö 
!iye vek!leti itle yeniden ba.zt is- rülen ltizuma binaen bazı değişme. 
timlclklere mecbur olmamak için Icr yapılmış ve bu değişmeleri ihti. 
binanın tamamen eski hapishane va eden yeni talimatname üniver
arsasmda yaptlma.smı istemekte • siteye ve diğer okullara gönderil· 
dir. miştir. 

Yeni talimatnameye göre 
Un haline getirile- 1 kxztara askerlik dersi arn. bir. ~ut. 
• redat programı çevresı ıçerısınde 

bılen kura sebzeler gösteriler..ektir. 
• ,. • • Bu qıi.ifredat programında kız-

T ıcaret vekaletı ıhracını !ar erkeklerden ayrı olarak der~ 
menetti göreceklerdir. Kendilerine askerlik 

Ticar~t Vekaletl, bakla, merci
ınok gibi un haline getirilebilen 
blitiln kuru sebzelerin ihracını mc
ncttiğini dUn mınt-0.k:ı. ticaret mü. 
dürli!ğüne bildirmiştir. Bunun üze. 
l"ine barice bu maddelerden gön
dermek isteyenlere lisans verilme
meğc başlanmıştır. 

Bu karar, bu maddelerin yeni 
sene rekoltelerini ve piyasadaki 
stoklarım tcsbit için verilm4;tir. 

Hukuk fakültesinde 
imtihanlar 

Üniversite hukuk faktiltesl imUhan
l:m için dUn kura çeki!mı,tır. Teşri· 
ntevvelln birinci gUnU tekmil Eı.mflar· 
da. hukuku medeniye, UçUncti g-UnU bi· 
rlncl smıfta hukuku esasiye, ikinci SI

ntfta iktisat ilmi, ilçUncU ııınrfta dev· 
lctıer umumt hukuku, ctördUncil :ımü· 

ta ise icra ve iföls derslerinden imti· 
han yapılacaktır. 

Bakkallara kahve 
verildi 

dersi; harp ve sulh zamanlarında 
memleket dahilinde görecekleri biz. 
metler mevzuu etraf mda ders veri. 
lecek, paraşüt ve hava hücum.lan 
zamanında yapacak!an hizmetler 
yaralılara yardım, memleket işle. 
rinde kadmlann rolleri izah edile· 
cektir. 

Krz talebeler bu yıl ay!ı zaman· 
da atışlara da iştirak edeceklerdir 
Silah ve tabanca kullanmasrm öğ. 
renecekler ve muayyen hedeflere 
atış yapma talimleri yapacaklardır. 

Kahve saklayan 
bakkal 

2 sene sürgün, 500 lira 
cezaya mahkum oldu 

Edirne, ZO (Hu.su.si) - Dük' 
kanmil kahve sakladığı anla. 
şilan bai;kal M:ordo ce~ malı
kemesince iki sene sürgün ve 
500 lira para ceza-c:ma mahkfim 
olunmuştur. 

GüınrUklcrden çrkarılmakta. olan .;. !zmlt kO.ğ'ıt fabrikası için Yu· 
25 bin çuva.l kahveden şimdilik goslavyad:ın sellUloz ı;etlrilmesi temin 
110 çuvalı 1stanbul bakkalları için edilmiştir. Fabrika , bundan sonra 
ayrılmıştır. 

b k normal şekilde lşllyebilecektir. 
Bunlar a ka.llar cl"'miyeti vası- :ır- Zahire ihracat birliği lmrulduğun· 

tasiylc r;nu~telif semU.?rdeki ~ak- dan !jimdiyc kadar mmtaım. ticaret 
kıı.llara ılıtıyaçlarma gore tenı o· UdU JUı>ü t r d . ril kte 

0
• 

dilecektir· Ila miktara Jüzu?fl. göru- ı m r 0 :ıra ın ıın 'e me 
r· il· y 1 k•~ lan zahire lisnnsıart bundan sonra 
urse a ve apr aca '·" · birlik tara!ındnn verilecektir. 

Macaristana fındık 
satışı 

:,; l?..cz:ıcı mektebinde mtinhııl bulu· 
nan galenlk kUrııUsU pro!esCirlU~e 
İsviı;ro Universite:ıl ordiyaryUı:ı pro· 
fesörlerlnden Rozentaı angaje edilmiş
tir. 1\lP.carislanm fınd!klarunız ic:in 

ayrnltğı ko:ıtcnj:m bitmi~tir· J;<'a. 
kıtt bazı ihracat tacirleri aliik:ıdar
lara ıntiracaat ~derck tfacaristana 
cvvelca yaptıldan fmdrk satıı;;ları 
olduğunu \'C bunları Macarist:ına 

"Akııam., refikimiz yırmı tiçUncü lth21 edt-b:I:-cekl::rini bildimıi:ı!er; 

• :;. Fatih balkevinln biçki ve ' cllklş 
dorıılerine devr.m edip yapılan imti
hanların neticc·slnde mczu:1 olan tale
belerimizin ho.zırladıkları biçki ve di
kiıı sergisi bu ak~am ııaat 17 de açıla· 
cak ve rne:mn t:ılebc;\'e diplomaları mc· 
rı:.~imle verilecektir. YıldönUm\inU ldrtll< etm\§Ur. Arkada· ilıracnt müsaade~i istemL~lerdir. 

şımızı t.:ıbrlk eder, muvar~alciyetler Ticaret Vekaleti pı;kiden yapıimış 

temenni ederiz. 'ı olan bu sallşlar için rnils:ıa.de e
dlrilmcsini mum!ık görmUetUr. llu· 
nun üzerine dünden itilxıren mm
taka tk:ıret mUdüılü[;ii müsaade 
vermoğe başlanu.stıı·. 

8-4YA>./ T"J ;,U<5.q çı.µ./. 
T liYI '3ıli"4J< Ti Gı .?..q/144111 ' 

.\!- lspnrtada. hava kurJmuna aza 
yazılma faaliyeti günden @ne ilerle· 
mcktedir. McrJ{czc bar,Jı 19 köy muh 
tnrmın işttrak"le yapılan toplantıda 

bu köyler namına ~330 llralılc yardım 
cı aza kaydı ya.pılmıljtn'. 

21 EY L 'O' L -1940~ 
ser 

T erkos saatleri ot 
uümrükten çıkarıbY 

fof' 
Fransa.dan getirilerek. b~1ııır: 

malite müı?killatı yüzünde; ·eJ1 !'11• 
dnnberi gümıilklerde bek ) sıt ııs, 
lar idaresine ait 1000 tan° "i te 
atinin nihayet ithal edilllle- , 
min olunmu§tur. ~scıı.lı'• 

Saatler bugünlerde ç eıktlt'' 
su saati sıkmtLsı önteneC 

Arap sa~ 
Sl!!!ll~---~· .... .., 

.Yapınızl 

=11111111n. 
~ )'f: e!O' 

Arkada~l:ırmıı;a de)' l{er f; ı·ı· 
size 10 kibritle 2 ldbrit ~t~al< toP ; .• 
rinde on kibriti de kuu:ıns...., ve tıı .. ~ 

1 3 1..ıı.•r dil" 
ma ve ı;tkarma yoluY a rlnl rft.C'S ·sıf11 
sim yoluyla ela 10 adetle rn.lntı uıi' 
g<'tirin. Kibrit bo.~laraıı l 
l~lnde kull:ı.nacaks!lltZ• . ~· . 

·f nti~"Kt1 no.:sE:ıı:: 
Altı tane do~~!~ 

Cevap: 9.990+9: 9::::l ~ 

• 
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UZAKTAN 

Ayşeye mektup 
12 Adada 
Benzin 
kıtlığı 
başladı 

Jngil.iz donanması 
·~gede de kuş 
uçurtmuyor 

Londro., 20 (A·A.) - Bir torpi
to muhribinde bulunan Reuter a· 
jansının hususi muhabiri şu telgra_ 
fı çekmektedir· 

"Ege denizinde ve şarki Akdeniz 
de torpito muhripler! ve kruvazör
lerden müteşekkil bir filo ile yapı
lan iki bin millik bir keşif seferini 
ikmal eltim· Filomuz, 12 adaya 
kaçak petrol tnşıyan gemilerle düş
man dünizaltılannı aramak Uzere 
Yl:nan ad:ılan denizinde devriye va· 
züesini ifa etmekte idi· 

ltalyanlarm hakinı olduklarını 
iddia ettikleri bUUin bu deniz sa
hasınd:ı ancak iki İtalyan denizal. 
tısmn tesadüf ettik· Bunlara tor
pito muhriplerimiz denizaltı bom -
balnriyle birkaç sal\'o göndermiıı
tir. 

Birkaç gUn Radostakl İtalyan 
tayyarelerinin faaliyet sahaları da: 
bilinde bulunduk. Fakat düşmanın 
gösterdiği yegane me,·cudiyet ese
ri bataryalanmızın menzili haricin. 
de daireler çizerek uçan ve der -
hal kaybolan bir deniz tayynresL 
olmuştur. Bundan çıknrılacnk mfl -
'tıa şu olabilir k1, Eğe denizi üze
rinden nakli tamamen İngiliz do • 
nnnmasmm kontrolü altında bulu
naL benzin. 12 adada a7.almtş bu. 
lunmaktadrr. Bu adalara benzin 
vermek için yegfınc çare, deniznltı 
gemileriyle nakliynt yapmaktır. 
Bu takdirdeyse denizaltıları 1nsi . 
liz clizütamlan tarafından görülUp 
t-:ı.hrip edilmek tehlikesine mnnız
dur. İtalyan donanmasının görlln. 
mesini beklemek için ıı;g~ denizin· 
de birçok günler geçirdik, fakat bu 
sulardaki seferimiz tamamen mA.· 
cerasız gcçmj{ililj,u 

Besarabyaya giden 
Alman kafilesi 

Hudutta 
durduruldu 

Sovyet arazisine 
girmeleri menedildi 

Bilkreş, 20 (A,,\.) - IWytcı' ajan
sı bildiriyor: 

ltimada değer bir kaynaktan alınan 
fakat henUz kontroıu mUmkUn olını 

yan haberlere göre, Besarabyadakl Al 
mıın mUltccllcrlnl nlauık Uzcrc diln 
Galaça hareket eden kamyonlar Sov· 
yet hududunda durdurulmuıı. Sovyet 
arazlıflnc girmeleri menedilmiştir. 
Sovyet memurları bu mUltecllerln bu· 
duda kadar bJzznt kendllcrl tarn.tm· 
dan nnklcdllcceğlnl blldlrml~lerdlr. 

Mısır vaziyeti 
teyine 
çahşıyor 

Meclis reisi diyor ki: 

Seyirci 
kalamayız 

Topraklarımızdan 
d8şmaaı kotmamız 

IAzımdır 

Kalıirt, 20 ( A.A.) - Höyter J\. 
jansı bildiriyor: 

Mısır hükumeti vaziyeti pek ya· 
kından takibe devam etmektedir. 

Dün yapJlan uzun bir kabine 
toplantı ından sonra müzakerele
rin bugün de d~Yam edeceği bildi. 
rilmi~tir. 

Mebusan meclisi reisi Ahmt-t Ma· 
hlr pqa, bugün ~fııaurndıı. söylcdl:t 
bir nutukta a§ag-Idaki bcyanntt& bu· 
lunmu~tur: 

''- Muk11dderatnnw tayin eden 
mUcndelc devam ederken seyirci gibi 
kalamayız. llısırlılann tek bir insan 
Gibi istlkballer:lnl mUdafao. etmesi 
ve topraklarından dUıımanı kovması 

l&.zımdrr.,, 

ASI\Ent \'.\Zİ\'F.T 

""Kahi11', :?O (A.A.) - Mısırdaki ln· 
glllz umumi knrargllhı tcbll~I: 

Garp ı;ölOmll) vaziyetle hiçbir deği· 
!ilklik yoktur. Dl~er cephelerde fıı'ara 
değer bir hareket ol &'lmaışlJr. 

İngiltere 
Amerika ile 

Yeni 
müzakereler 
yapıyor 

Pasifikte müşterek 
müdafaa itleri 
görüşülüyor 

S 1Z1 her an görmek istiyo- beni sevt:"imden emin etti· Artık 
rum, Ayı:e··· Niçin? bir il- şilphclerim yok, AHC; hiçbir güıt 

midim oldu~u için mi?... Hayır; dönüp bana bakmıyacağmızdan, 
, biliyorum ki konu~mnnıız, sizin beni ancak nefretle düşündüğünUz
clöniip bana bakmanız bundan son- d~n nasıl o;üphc ctmiyorr.a.m sev
ra belki hiç, hiç kahil olmıyarak· ~(mden de öylece şüph(' ctıniyo
rıyın zannediyonım ki bana öfke- rum ... Sizi gördüm: i<ıtcdim ki ya
li!!ini7., sizi se\'diğim için bendr.n nınızda kimse kalmasın, ben si?.in 
nefret ediyorsu. ı· -~·- -- yanmızdn kimsC')i 
mız; yanılmıyo- \'aı:ın: l farketmiyC)im ..• 
rum, değil mi? ..• 1)1 ___ IJIJ _fı A Bu vehme ömrüm 
G~ne bili?·orum I ıuc:UUU tar de bir kere kapıl-
kı ben de sıze ba- T mıştnn. Yıllar o· 
kamıyacağım; her ' Juyor.- Uzakta 
tcsadlifümüzde yanınızdan dalgmmı birini görmüştüm; bir lahzada ko· 
(iım ~bl, siT.i farketmemişim gibi ca. cadde bUtUn kalabalığı ile silin

XcYyork, 20 (A·A·) - Röytcr: geçC<'elt, gö7.lerimi size ÇC\'irmeıfo dl; ylirüdUm; yanmdn.ki insanları 
XeYyork Tlınes gazctes!nin Va- cesaret odemiyeccğim. Bun:ı rnğ- forltetmcdcn, yalnız onun tebeSl!U

§ington muharibinin bildirdiğine men ::ene hrr an i;;im si7.i görmek miiııii ~örerek, benim de gözle
göre, Amerika hlikfımetile Jngili?. arzusile yanıyor; evjnizin cİ\'arm· rimde bir tebessümle yürüdüm. Bu 
mümessilleri arasında karııılıkk is· da, siz'n yollarını1.<ln dolaşıyor: ışıklar içinde, saadete doğru bil" 
tihbarat işbirliği imkl'mlarını tel. •'Simdi Ayşe ~uradan çıkıveı'Se!" gidışti Ayşe... Çok ev\'clleri, be. 
kik etmek \i?.ere mlb:akcreler ce- di)'l' dunl:ı.r ediyorum. Sizi görmek, nim gcnc,:lik, çocukluk zamanımda. 
rcyan etmektedir· Bu işbirliği bil· Ayşe, bana bakmıyarağınızı, benim iG1· ŞJı;ıdi ihtiyarlnmış gönlümün 
hassa karııılıklt müdafaa için ha. size baknmıyaca~ımı bilerek yn· öyle her şeytn silfrcl'mcsi, etmf
''a ve deniz Uslerlnin isUma11ndn nımdan, yahut ta öteden geçtiğini- takil eri görmiyecek dereceile "Cnut
''c İngilizce konuşan memleketler zi görmek ... Şimdi !1aynttan dilen- ması kabil mi? Şiİndi aııkonın eıı 
arasında daha sıkı bir surette yn· diğirn bir tek saadet bu- temiz. en ateşli anında bile nefret
pılacaktır. Fal:at s"zi her gördükçl' duydu- lcrimd~n silkinemiyorum· Ynlan 

Muhabirin diplomatik mahfiller _ ğum hissin ne olduğunu bir türlü söyliyebilir, etrafınızdakileri far
den öğrcndiğinô nazaran mUzakc- anlıyamıyorum. Sevine mi? Gerçi kedemez olduğumu iddia edebilir. 
relere iştirak edenler arasında ha· ben onn se\inç diyorum: muh3J.:- dim, Ay~c· Fakat neye yarardı? 
rıcıye nazırı Kordel Hul, lngiliz k::ık lti onda b!r sevinç payı vnr. Kc-nC:imi aldatnbilir miydim? Bu 
bfiylik elçisi Lord ı..othlan ,.e Avus. Ama sevinç inc:ana b3yle bir gnm mektubu o!.:uyacnğıruzı bilsem, ina. 
lralyanm Va~lngton büyUk elçisi gibi çöker, iç'ni yıkar mı? E\'ct, ııın, gene size yalan söylemezdim· 
B. Caıııez bulunmaktadır· .Miiuıke· her seferinde içlmde sanki bir f;('y- sızı Se\'iyorum, Ayşe; bütün aciz
telerin henü?. iptidai safhalardan ler yıkılıyor, günlürnti bir kedc>r lcrlmle beraber biitün ncfrctlerimi 
ileri ~itrncdiğine fakat üslerin A. ha\'nsıdır kaplıyor. Titrlyorum, de itirııf cdcc~k kndar se,·iyorum· 
merika tarafından fiilen kullanıl _ scndcliyorum, Ay!'e. Fakat o titre· YnnınızdakilC'ri lıay:ıHmdc okun 
masına el\'crişli bir anlaşma ta • meyi, sendelemeyi, içimde o ııeyıe-' silemedim. Eu ac!z beni çarptı, bir 
savvur edildiğine işaret r.dilmck· r'n yıkılmaıımı, g5nlümü o keder lfıhza duyduğum saadete zehrini 
tedir. Tcıırinisaniden evvel kati hi~ havasının kaplamasını istiyorum... kattı ... Oradan kaçtım. Biraz sonra 
bir karar beklenmemektedir. D11 kadar istenilen şey, se,·inç, sa. si?.inl<' gene knrşılaştnn: bunu is-

Muhabir, görüşmeler esnasında ad<'t de;;il de nedir? tiyor muydum? istemiyor muy-
cihanın muhtelif kısımlarmdal:i Y alnı?. !!izi görmek mi? Gün olu- dum? yc>min e<lerlm iyice bil:niyo. 
,·aziyete ait oldukça mufıuısal yor, ba~ka bir ağızdan si?.in aclını- rum ... Sizinle k::ırşıla.c;tıktan sonra 

),.. 1 zı duymak bana talihin en bü\•ük ~·:ılnı?. kalmak istedim: benimle be· ma umatJn Amerika ile ngiltere - "' 
1 • ğ lütfu dire gözükll~·or. Sizi tanıvan- rabC'r olanlardan avrıldım· Fakat, arasınr a teatı edildi ini zannet • "' ., "' 

mektcdir. lnrla konuşuyorum: söz arasında Ayşe, hayat insanın yalnız knlma-
ıeı Lahore, ZO (A.A.) Son S'elen ı.ondra, !?O (A· ,\,) _ Röyter: isminizin gcçmesjni bekliyorum. sın:ı mUtaadc etmiyor ki!.~ 

haberlere göre Pcncaptı-1 l KanS'ra nöytcıin öğrendiğine göre, Va- !\azim'in beytini l!lizc yazmıı:;tım: Gllnler geçti; gözlerimin sizi her 
tcpelcrln<lc mOhJm demır madenleri 5:ng1onda lngiliz bUylik elçisi lord yerde arnyıp d:ı bulamadığı gUn-
keş!cdllnılşllr. Bulunan demirin e\•aa· J..oUıian, Amerika hariciye nazırı r.ir ~"mnır yad rılin nu~.foıl ry lcr ... Gene uzn!t bir yere g'ttiniz 
tının İsveç demirinin kine muadil oldu Hııll ve A vustralyanın Vaııington mahrt'man·ı riı s:ı:ııyordum. Bu nk«am size hiç 
ğu bildirilmektedir. büyük elçisi Casez arasında Uç GrJ...iin me~am·ı slhhatlme biı.yt ummad•ğım bir saatte rac.-geldim i 

• Vqington, 20 (A.A.) - Senato, memleketin müşterek menfaatleri- nam-r do-;t y:ınınızda.n geçmek istedlın. Geç-
yalnIL Amerika harbe girdiği zaman ne ve ezcümle pasifik denizi mm- isminizi bir koku olarak, en gil- tim. SE'sinizi, aylardan beri hasrc. 
tatbik edilmek tizero çok yUksek ka· takasında müdafaa tedbirlerine zc l koku olarak duymak ... Fnkat a- tini çelttiğim sesinizi duydum. U· 
.zantıar Uzcrlnden y{jzde 80 ne kn<lar mütcalllk meselcJ..<:_r Jınlıkında mU- dmız söylenince ne oluyor? ... Su- znklnn duydum. Şüphesi?. siz de 
vergi nlınmaamı dcr;ıl§ ellen vergi ba· znkcroler cereyan elliği teyit e- SU.}

1orum, Ay§C; o koku ile mest o. beni S'Ördtintiz, Ayşe; çünku ııus-
remlnl kabul e~Ur. Normal vergi dilmektedir. larak, fakat mllthilj bir korku i· tunuz, bel!:i sesinizi d" du~·npya-
yüzde 10 olacak vo §lrketlerln kıu:nnç çinde susuyorum. Beni - 1srnil Tan- ~·ım diye sustunuz. YtizlinUze bak. 
fazlaları Uzerlnden 60 §:L kndnr vergi AMERJ.KA fN• Gl.LTE. n'nm adını niçin söyliyemez, onu maksızın geçtim; biliyorum ki yü. 
almacalttır. sadece "Taptığımız'' diye anar, rümem de~mişti, sendeliyordum, 

* Londra, 20 (A.A.) - Vcrllcn ma· REYE • bunu şimdi anlıyorum. Bnzan bir gillünç olmuştum ... Z3.rarı yok! Hiç 
tQmata göre, 11ı;iliz pell"ol kumpanya 38 DENIZALTJ isim de, bir gün Rina dağında par. bir §eyin zararı, ehemmiyeti yok··· 
Jannn. Meksika hOkQmeU tarafından GEMi.Si• layıvercn ateş gibi ruhumuzun Sizin o vekarlı yürüyüşünüzü gör-
1938 yılında el konması tızerlnc lnkı· gözlerini sevinçle, fakat dayanıl · düm, sesinizi duydum ya! bana 
taa uğ"rıyan lngillz • Mekslka dlplo· VEREltE maz bir sevinçle kamaştırıyor. S.i. bu yeter. Yarı karanlıkta m~akW.n 
maUk mUnasebetlcrlnin tekrar tesisi " KMlŞ ze ibadet mi ediyorum? sizi tclih yiizUnüzU göremedim, yal>ından 
için halen görilıimeler cereyan etınek· .Se\"JOrk, 20 (A~\.) _ D.~.B. bil mi cdiyonım? bu sözlerimle gü· b:ıı;ımı çevirip baka."Tladrm ... Zaten 
tcdlr. diriyor: naha mı giriyonım ? ... Bilmiyonım, neye yarnrdı? ~iz hemen ba!1ka bir 

"' Nevyork, 20 (A.A.) _ Röyter Sal!lhlyettar diplomatik bir menba· bilmiyorum, Ayşe: bildiğim ili?. var- ycrı" b::ıkacak değil mirdiniz? Ni-
Ne\•york Herııld Tribune gazetesinin dan ll::trcnlldlğlne göre, sözde modası, sınız, ben varım. benim size do~ru rin yanınızdan gf"'çmC'k istedim? 
verdiği bir habere göre, nu:ıvelt, Al geçmiş, bazı dcnh:altılann lngtıtercye ilmit.cıizce uzanan kollarım, si?.e Hiç, hiç, Ayşe: sadece titremek, 
man istUCı.ııı önUndc ADl1!tcrdamdan deni tasan-ur edilmektedir. "S tipi., do.Yru 4mitslzce atılan gönlüm korkmak. irimde bir şeylf'rin yı
kayıkt& Londrayıı knçan ll!I yn~ında nnmlle mııru! sınıftım olan bu denizat· Ynr ... B~ka bir ııey bilmiyorum, kıldı"ını duymak, o Zl'hirli tC\'i:ıci 

tılardan Amerlkadıı. 88 den"ı•ftıtı•ı lınş:Ca bir şey dUşUnc.mlyonım ... hir lah:r.a <inha tatmak için ... O zı-h-
blr erkek çocuğuyln 13 ya§ında blr krz .... ., Döndüğünüzü öğrendiğim ak- rj dalma arıyacağım. 
çocuğunun Amerikaya kadar yol pa \'ardır. Bunlar sntılncnk veya mUb:ı· 

dele edileceklerdir. şam, Ay§e... O akşam duyduğum RPkllycbillrdlm. Ayse; bu tcsa. 
rasını venneğl tanhhUt etmiştir. haleti lıiç unutabilecek miyim? ... dllfiln bende b!rnktı~ hislt:ri size 

• Barsclon, ZO (A.A.) - MalyeUy -- Ot d 
C uru.ror unuz; etrafınızda. he· d:ıhn muntıumm, ·daha tonlu, dı:hıı 

le birlikle Kntalonyad:ı. bulunan eski İn m·ıı" h""k"" t• - 1 1 U UmC l men daima yanınızda gÖrdüğt:m yn11lm11;; SÖzlerlc nn)atnbiJmPk için 
kral Karo! Barselona vasıl olmuştur. merkezini deg" İştİrİyor lnsanlıı.r \'ardı. Sizi öncP. glir<'m<'. o hislerin gönlümde sinmes:ni o 

• Londra, 20 (A.A.) - Röyter: ln· dim; 7.:tyıf gözledm ncc!enşe an· snrs•ntının rPr'ne sad"ce hat•r;111, 
glllz ba11vekll mua,·ını Attlee cumarte di:ı~:r~kong, 20 (A • .\.) - 1>1'".n . l>ll · ca!< ötekileri seçti. ·'Bunlar bura- ı:ölgesi kalmnsını bckliyebllirdim. 
ııl akşamı radyoda bir nutuk söyllye· da; A) şc nerede?" diye nraşlır- Fakat istemedim; duyduklarımı 

ı..-nz· .. ~·I · T ··a hu 1 t ı-ı..- ccktir Domel ajansımn ö"'rendi"'lnc na7.:ı· d ..,._.. ~ .)Or• .. apon"' "C cana ' b 6 ım. Jlcl~anla haktım, ümidim böyle snntlerce uğraşarak Ei7.e ni· 
Pek " k ~ t • Bllk "O (AA) Rö ter· ran Şunı;-kin~·ın 500 kilometre ccnu "o· yıpranacan ır· re§, "" · · - Y • ~ yoktu, hasret gUnleri dnha stl.ıc- zamsız. siissilz blr halde bildirmo-

''ok k b' m 1 k Bilk t ki 1 111- R lllU,.,\ bun<la bulunan StitchıındslAn ııe ... rl ı · :... ya ·m ır :r.a anc a uı.a reş e ng ı..c. • omcn enıı '" " ~ '' cc t sanıyordum. Birdenbire gör gi tercih ettim. Şimdi r;ecc~ıin g<'Ç 
,;arkfa da.ha. k c.<4kln Hl l?iddrtll ha.· heyetine mensup 10 lnglli:r. lebnaıı1, Çankayşek hUkfımelinln mUstakbcl dlim "": ''Hiii !" dive hnğırclım. o Jı 'r •''Rkt i: halft akı:nm üzeri !!İZİ 
rekata inti7.llr etmf'k lcaJl <'der. memleketi tcrkclmcğc da\•et cqilml§· merkezi olacaktır. Tiu şehirde nnzır anda duydıığıım rnadcti bilemezai. gürünce ~ünlümü san\·crcn 0 se-

SUAT Dt:R\'İ~ !erdir. lıklnrn b::ışlanmr~tır. niz, Ayşe. O tutamadığım bnğırma ([,fi/fen sayfny1 çeviriniz) 

.~~~~~~!!!!!!!!~~~~~~~~!!!!!!!!~!!!!!~!!!!~~~~~~~~~~~!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!~~~~~~~~ ~bit ~ ~u Basri 
~ ~Q,.ı~a dö . sefere çrk
b~ ~<4. nnıccu. Gu.ctelcr S: QUtı_~ !denu.s zadelerin 
~ tıttnı!ılebi, Sinop açık· 
~ı. l'lı. Uç llıil /a tutularak, sa
~~ Ur~t~rıçtkta batını§, ge
~~~~i. ıcu:te Yolculardan on 

'a.lQ~ı. ırlllaınıyarak bo· 
e ,. ll' kı:snınun ccse. 

~ ~~\lşsa da, bunlar 
~~l~ .k l'iııuıki Yoktu. Bas

~~ ~Ur.le i~bolup gitmişti. 
~ı lıltjltıe.ııılrn~ ~ocasını kaybet· 
htt "~ t\ içinde~~ ~ir darbe ol. 
~ bı .1• Zan.n . ınanmamaz· 
~ ~ :n ~Yordu ki, gü· 
~~ o her asrı, elleriıııdc çı. 
h'.:l.: la <>rta t:l.nıanki telişlı 
~ lı~ ~a çıkıp evine ge
~ d~ ı.. ağlayıp dövUnU 
ı,~ ~aı "\l boŞ Unı yor, 
~~ ~~01-d itle avunma· 
~ ~d~ u. Günler ti 

~ t> h:klediği gelm~. • 
~ lld~ b" tın, oğlunun knra 
~~tlld~r kaç ~n . sonra, 

ll<IJ ıbo}ı kenoı hıssesine 
' Ça!B.l"a doldurdu, 

göileri yaşlı, gönlü kırık, kızı_ 
nm yanına, Sinoba gitti. Orada, 
üç mil lçıklarda kaybolup 'dün
yada nişan bırakmıyan oğlunun 
havasını koklamak jstiyordu. 
Zaten Basri öldükten sonra gc· 
lininin yanında oturmak için hiç 
bir sebep bulunınıyordu. Elin 
kansı, yarın bir başkasile evle. 
nir, diye düşünüyordu. Sinopta, 
kızının yanında, ana. olmanın 
verdiği tabii bir hakla, oturmak 
son gfuUerini oğlunun mezarilc 
karşı karşıya geçirmek arzu
sundaydı. 

Kaynana gelin, hiç bir ~bep 
yokken biraz dargın ayrıldılar. 

Sanki birden yrubancıl~ıvermiş
lerdi. Zeynep hanım gittikten 
sonra, l\fev10de uzun uzun, içli, 
içli ağladı. Şimdi bir başına kal. 
mıştı. Ona koca l stanbulda kim. 
secikler yokrnu, şehir bomboş 

gibi geldi. iki ufak oğlanla ne 
yapacak, ne edecek, nasıl geçi
necekti? •• Annesini iki ya§ınday
ken kaY,betjllıigti. Babası da1 ev. 

·si~kaç gün devam edecek büyük hikaye 

-KANCA 
.4. Yazan BEKiR BiTKi KUNT 

lendiğinden bir miiddct sonra. 
ölmüştü. İki kardeşi vardı, am. 
rna kimbilir şimdi nıcrelerdeydi
ler? .. Deli gibi günler, kabuslu 
geceler geçirdi. 

B;ısri ile evlenmesi beş sene 
kadar olmuştu. Evlendiği zaman 
toy, görgüsüz, bilgisiz bir çocuk. 
tu. Seneler vücudunu geliştir
miş, kafasını islemişt.i. Şimdi 
tamamiyle genç bir kadındı. Ça. 
Iışabilirdi. Kendisini ve çocukla
ruu g~indirccek bir İ§ tutabi
lirdi. 

Bu ümitle biraz müteselli ol. 

du. İlk günler evin fazla eşyası
nı. bir halı, bir kilim, iki yatnk. 
birkaç parça kap kacak ~attı. 
Bunlar bitince komşularımn d<'. 
liıletiyle, evlere, gündelik hi~ 
metlere gitmeye, çamaşır yıka
maya, tahta silmeye başlndı. 
Aylığı iki lira va bir viran ku
lübeye taşındı: Bütün gün ço. 
cukları sokakta bırakıyor, ken
disi işe gidiyordu. 

Gençti, tazeydi, gül.eldi. Yü
zünde gözleri çeken garip bir ca
zibe vardı. Böyle ta.T.c bir dulu 
kim bo§ bırakır, hele bu dul 

, böyle ihtiyaç i~indeyse... Ona. 
sarkıntılık edenler, yolunu ke. 
senler, zorla ı::ıkıştırıp hiç ol
maz.sa bir öpüciik alanlar oldu. 
O ela içinde nzgın bir açlık duy
muyor değildi. Mevlüde belli .<i 
dii§ceckti, amma, kime ve nasıl? 

ur 
Bir akşam üstü, viran lrnliil:e

nin hptsı ~alındı. Ger<;i bu ka. 
pı ilk dC'fa ~alınmıyordu. Ma. 
hallenin S€rserilcri. s&rhoşlnrı, 

tersancişçileri çok defa bu kn· 
ı11ya dayanmışlardı. Fakat Mcv
llıde, ciğerin kokusunu alan aç 
kediler gibi, kulübesine saldıran 
bu külhnnilcri. ]tüfürlerl<', gü. 
rültü patırdı ile, karşılar, kom. 
f?ııları bo§ın:ı toplar, derken bek. 
çi yetişir, kapıyı zorlayanlar da 
kaçarlar, kaybolurlardı. 

Bu defa kapıyı çalan, yabancı 
de:Yildi, BMrinin gemici arka
daşlarındanmış.. Hani, Basri 
sağken evine daYct ettiği arka
daşlarından biri .. Gelen adamın 

elleri çıkırJarla doluydu; ölen 
arl:ada~:nm kansına, - ki bu 
kadın hemşiresi sayılabilirdi -
biraz et, pirinç, tatlı falan getir_ 
mişti. Zavallı arkadaşının dul 
knrısınn, öksüz çocuklarına bak. 
mak bir vazife idi. 

ismi Kamilmiş .. J{amil, şilep 
b:ıtnrk n, kendisinin de içinde 
olduğunu. eceli gelmediği için, 
ı:;nhildcn yetişen bir motör tara
fından clnlgaların arasından bay 
gın bir halde kurtarıldığını an
latıyor. Basriden bahsede,rkcn: 

- Rahmetli iyi bir çocuktu, 
kendi~iylc ~ok samimi arkadaş
dık, yazık oldu, gençliğine doya
madan gitti. l'c yaparsın kaza .. 
Kazaya rıza .. Sen de bilirsin ya, 
bizi evine ı:ağınrdı, tatlı tatlı 
yerdik, i~rdik. Ah .. Ah .. O güıı. 
ler .. za,·allı Basri.. Diyor, son 
cümlelerde SC'Sine titreklik ge
liyor, gözleri ya§anyor, dinledi
ği sözlerden fevkalade rikkate 
g-elcn kadınla birlikte, ağlıyor
du. (Dcı-amı rnr). 



Hadiselerin 
tefsiri 

(ll:ı. tıırnfı 1 ncldC') 
fine h~ hayret etmedik: blli:.kis 
ha.yret ctti~z scy tahrifin ya
rını ynpılmı~ olm:ı ıdır· Mademki 
bir BnJ~ar gaıctecl i Türk olnn 
Mimar • inanı Bulgar ynpmal• mc· 
lıaretlnl gü t~ri~or: bu mehareUc 
ibfr derece dahıı ileri gldcbilJrdi· 
fesoın: " ultan Selim camiini 
yaptırnn bir Türk hllkümdan cle
ğiJ, bir Bul"'ar lırnlıdır; klllc;c oıa... 
l1Lk yapılmı,.trr, Türkler onu on
ıııdan Ayıısof~ n ı;lbi çıunle çe, ir
diJer.,, diy blUr<li· 

JIASAN KUlUÇAl'l 

Dil bayramı 
26 eylulde kutlanacak 
Anl~ra, 20 ( A.A.) - llk 

Türk dil kurultayının toplam _ 
tıının yıld15nUmii olan 26 eylül 
günU yurdumuzda sekizinci dil 
bayramı o1arak kutlanacaktır. 

O günü halkevlcrinde yapıla· 
cak topla.ntılardn ebedi şef Ata_ 
türkün dil çalJ~alarz ve milli 
f;Cf lnönilnfin yüksek koruyucu 
.ba...c;kn.nlığı albnda dil kurumu -
nun amaçlan ve sekiz yıllık bir 
de~ içinde başardığı üder ü. 
zc:rindo konuşmalar yapı!nc-.k -
ve kurum adma saat 18 de An. 
kara. radyosunda bir söylev ve· 
r ileoektir. 

.. SARAY 
Sinemasında 

Du ha.ftn ı;örülıncnıl, muvaffııkl· 
:>etle giistc.rllmelrto olan 

POMPEi'nin 
SON GÜNLERi 
Mııau.:ım \ 'O enısnlsl.z TÜRKÇE 

sözı.tr eahcserı 
lll'T soıınsta tııılonu dolduran halk 
l•üUelttl t:ımfmdn.n atlcışlL\llmaJ..."1a 

lli:r. 
•• DaJrollcrdo: 
MARlA KORDA ve 

l1aroR YARCON~ 
111 ton: FOKS lUlU :AL 

Bugün t 1 Te !.SO ela tmıillUı 
maUnder 

•• -•m••••••• 
KURTULUŞ 

BIÇKt ve DiKiŞ 
DERSHANESi 

M1.lDIR .. t : DA.l'Aı;· PAPAZl'A..'i 

J-la!t.o.d.ıı. dört gUn kndmlara günde 
il~r saat Franııız u.sullylc bJçkl vo 
dlld§ dersi tedris edilir ve 4 ayda ma.· 
aritı;o mwıaddıı.k diploma Termr. Fc· 
rik8y Tcpcll.stll llG No. Pap:ı.zyıuı 
apnrt.ımanr 

111---~·-· Blltlbı Usanlam terollmo cdlllp 
ı;ıırotclerdo n.rbrca ~rlka cdileu 

bllyllk nuıoo.nı :rom:uu 

MANDRAK 
"S1HtR.8AZLAıt K RALI ,, 

Şimdiye kndu m~llnc r:ıstlımma· 

mıı bir mumrtaklyetıc 

AlKAZAR 
s1Dmn:ı5lnda de\ıım 0013 or. 

l'io.7.al"l d[kkatc: Matineler 

l • 4 - 6..30 geoo 9 d:l h:ı!.lar 

- •-· • ııomm•ı• 

vinç ml, keder m.i, bilinmez hıilet 
için~eyim . .Artık duygularım uyuş
magn ba;ılıyor. Yarm bu, bir ha.tr. 
ra olacak ve belki her hatıra gibi 
birtakmı renkler, ışıklarla sUslc
nccck··· 

Bu mektubu bırakıı.mıvorum· 1s
ti.ronun ki kendime üm.İt verecek 
bir söz bulayım, avunayDn. Olmu
yor· Bendl!n nefret ettiğinizi bili
yorum· Sizin hükUmlerinizde yanıl. 
mana: knbil değildir. Elbette nef
ret edilecek bir insanım ki ben
den nefret cdiyomunuz. Geceden 
kendi kendimd('ll korkuyorum, Ay: 
~e- GönlUmUn bu karanlıklan için
de bir tek ~ığı var: sevgim·- S'zo 
layık olmryn.n bir eevgt ... Fakat ~
te bu kadar, ben nncnk bu kıı.da
nna muktedirim. B'mden nefret e
din, ytlzlinUzU çcvlrln, 15ylc olsun ... 
Ano, Ay~e. alzi eeviyorum· 

ı o ı:;. liıl 1940 
Nunılln.Jı J\'J'AÇ 

Yün ipliği 
darhğı spanya ve 

Fransız Fası 
izmi fual-i dün 

Pamuk ipliği vaziyeti de 
tetkik ediliyor 

Pamuk iplib'inden sonra yUn ip. 
liği üzerinde de darlık ba§göstcr
ml5tir- Her ~ene harlcten ithal e
dilen 750 • SC-0 bin kilo M:crınosun 
bu yıl ~ctirtller.:ı~csi buna 2ch"P 
olmu§lur. Allı.kadarlar ihtiyacı yer
li Mcrin~la karşılı) abilmek için 
bir halita l npınn~'l dil Unrncl•tcdir. 
Flo3 nrtıkl:ırı \'C) :ı Trakya l ~pağt. 
larmm bu halita}n d:ıhil cdllmed 
ilzeı inde çalıt1lmnktadır. 

Ma!lrit, 21 (A .A.) - Röyter 
ajansı bildiriyor: 

şam kapandı 

Diğer taraftan pamuk ipliği dar
lığı üz:crinde tctk'kler vnnrnak ve 
ipliksiz kalarnk fnalı:reÜe;ini tatil 
eden fabrikaJnrn fplil· bulmak Uzc
re bugünlerde mınhı.kn ticaret mu 
dürliij;Undc bir toplantı y:ıpılncnk
trr. Şimdiye kndar yapılan hıhki· 
knt piyı:ı.sadnki bUtün stokların blr 
ka~ tUccnr elinde bulunduğunu or. 
tıı.yn koymaktadır· 

Dün cezalandırılan 
esnaf 

Alman hnric:yc nazırı Fon Ri. 
bentropun Ro:nada ikametini 
temdit etmesi dolnyısile lsp&n· 
ya dahiliye u zı.1 SuıY·r garp 
cephesinden Bcrline :.wdctini 
pazar gtü1Une bırakmu:tır. 

Sun~!' Alman l'icnlUe konuş· 
malarınn pazartesi gii:ıü dcYam 
cdeoektiı·. 

lspanyolgazctelcri şu intibaı 
veriyorlar ki, Sur.er "Avrupa 
mücadele.sinin ilk safhasmı teş. 
kil etmiş olan dahili hurbi ka
zanmakla nasyonal İEpanyanın 
sulhan ne g·bi milkifat bcl:Icdi· 
ğini,, B"rline an.lntmı'"tır. 

Gnz.etclcrde mes:!la şöyle cUm. 
leler görülmektedir: 

"Son üç sene zarfmda İspan
yanın yaptığı fQ(lr.Fnrlıklar Av
nıpac1a müsl:ct neticeler vere. 
cektir ... 

Diğcrtaraftnn Alca?.:ır gaze
tesinin Bcrlln muhabirine göre, 

Altıncı §Ub:! memurları dün Sun"r bir mUddct~enbcri müı.a; 
25 otobüs \'c otomobil 15Qföriinü kere edilmekte ohm ticaret an. 
muhtelif sebaplcrlc cezalandır- la.c;mas.ını ancak imzn etmek ü
mı~lardır. Dört dilenci de yaka. zere Ribentropa mülaki olmuş
lanmışlır. Ayrıca lsta.nbul cihe- tur. BWlun, diğer mcs~lclerin 
tinde yapılan kontroller de, görüsmediği minn<>ın:ı mı gel. 
Alemdarda Yeııiçerilcr cndde· diği pek o kndar belli değildir. 
sinde 1 numarnda muhallebici Böyle bir anla,mnnm nkdl 
:ıamza k:ıznnlar kalaysız oldu. Fransanın yıkılması Uıcrine bit. 
gundan, aynı caddede l 7 numa· tabi hasıl olan ticaret imlc5.nla· 
rada mnhallebici Mustafa bele· larınm pek ziyade artmış olınn.· 
diye talimatnamesine muhalif sının mantıki b.ir ııeticcsidir. 
hareketten, Veı.irhanmda 9 nu. FAS V AZli"ETl 
marada fmncı Mustafa pislik- lAndra, fl ( A.A.) - Röytcr: 
ten, Divanyolunda 105 numı:ı.ra- Loncranm sa!fıhiyetar malın. 
da sucu Mehmet Taner fazla fi. filinde Fıu:d::ı..ki Frans•t kıtaatı 

1 

yatla su satmaktan. aynı yerdo arasında isyan c;ı1ctığma müte· 
15 numarada sucu Mustafa Ta- dafr haberler, kaydı ihtiyati ile 
banli ile 1 • 2 numarada sucu kabul edilmektedir. Bu haber 
.Arif Yılmaz etiketsiz su sattı!\. d üsman kaynaltlnrındnn geldiği 
larmdan, Sult:mahmctt.c 2 nu~ cihetle, İspanyol hiikU.metinin 
marada. sucu ve tütüncü Kamil mih\'er devletlerinin ı~hino ola. 
ö m;r bir bardak suyu 20 para ra.k bir harekette bulunmnsını 
YCl"lM 40 paraya sattığından ce· temin mnksadiylc ortaya çıkarı· 
zalalldınlmıalnııı;ltr . , )abilcceği dUşU,nülmckteclir. 

POLiSTE: 

Bir amele botuıcıu 
Emirkfı.nda. belediye funirl~ 

rinde temizlik ameleliği yapan 
17 yaşında !tlyns Bozkır Balat 
limanında denize girnti fa.kat 
yUzme bilmediğinden daldığı 
Yeı:1-en 'bir daha çıkmamıştır. 
Boğulan amelen.in cesedi araştı· 
rılma.ktadır. 

Yeni köprüden demir 
söken biri yakalandı 

Mustafa adınd:ı. s:ıbtkıılı bir hU'su: 
dlln (Ata.Wrk) köprUsUnUn dubaam· 
dan demir aöküp taıarkcn ynkaJruunl§ 

ikinci aulh ct'z:ı mahkemesinde sot"' 
gusunu mUtenldp tevkif olunrnuııtur. 

Vefat . 

Maamnflh, Fasda. mUhim mik-
r ta:rdlt hür Ftansa. faraftarlarr. 

nın bulunduğuna ve bu mih.'i.arın 
zamanla çoğalacağına da 5üphe 
yokt,_ur. 

Londrada lngiliz hUk\ımetinin 
İspanyayı endişeye düşürecek 
hiç bir tedbir nlmamış olduğn 
işaret edilmektedir. 

I' ıymeUi Alim ve 
büyük dost 

Sır Denison bu 
sabah defnedildi 
Evvclkl gtın gchriıntme veCnt eden 

m~hur İngiliz Alimi Slr Dcnl.uon 
Ro»'i:ı cen:ı.z s1 bu ıı:ıbah ihUramln. 
kaldırılmıştrr. 

Amerikan haatanoıılndc vefat etmı,, 
olan Slr De.nwon İngiliz sefaret cr
kA.nmdan hlrçok klm.selcrln lhUmaml· 
le ec!nrtıt biııumo. geUrilml~ vo dlnl 
Ayini yapılmak Uzer acfareUn kUçUk 
ldllscsino konulmustur. 

(ll:ış tnrııfı l ncide) 
verdiği chemmiyetı t arüz et· 
tiren ve harici politi~::ı.mızm 
daima n-::ık \'e dürüst olan veç. 
besini bir kere daha gösterme· 
ye yarayan mUhira bir vozife 
ifa etmiş bulunuyor. 

19-10 lzmir fu:ı.nnın bı:.riz hu_ 
susiyetlerinden biri de, yurdu -
mur.da hükümf erma ol n Ukun 
ve s:ı.ndcti pek gilz:?l bir ~ekil. 
de aksettirmiş olmasıdır. 

İştirak vey. ziyaret edenler 
veya fuarı uznktnn takip eyli· 
yenler görmüşlerdir ki, uyamk, 
basiretli bir idareye \'e her za. 
mandnn daha k~ıdrctli bir ord-ı
ya malik olan Türk milleti bU.. 
yük '.:C n~cli bir disiplin ·:e 
huzur içinde kcnd'sl ic:in oldu· 
ğu kadar ba~c.ıl:ırına da istifa .. 
deli hnre!tctlcır ynr:ıt:a.rnk me· 
dcn.iycte \'C insanlıJa llizmct et 
mek :yolundaki nzminae \'C me • 
sai!:'indn mu\'affakıyctlc devam 
etmektedir ... 

Behçet t:z bundan sonra, Başve 
kil \C vekillerimizin fuarı ziyaret 
ve ta!•dirlc;inc!~n. dost \ e ecnebi 
devlet ıniim:!ssillcrinin ziyaretlerin· 
den bah -etmi5, bu senenin türistik 
ve iktisadi hareketler için normal 
bir sene addcdilmiyeccği halde fuar 
müna ebetilc lzmire gelen ziyaret· 
çileri adedi için bir rekor teşkil 
eden 1938 scnesile a)'nI hizaya 
yükseldiğini, \'C bundan çıkacak 
neticenin dünyanın sükun ve faa 
lirete ha ret çektiği şu sırada yur 
dumuzda tam btr sükün ve cmni· 
yet havac:uun hakim b\llunması ve 
aynı zamanda f uann bu sene bir 
kat daha tekemmül <!den cazibesi· 
nin rurtta hasıl ettiği genis alakaya 
kati bir delil olduğunu beyan eyle· 
miştir. 

ingiltereve 
hücumlar, ., rı 

<na. taralı l n<'idc) 
mljjlerdir. DUJmnn tayyareleri Lond.rıı. 
n:ııntaknııına gclemcdcu dönmek mcc
burlyctindo lmlmrıılıırdır. t.ondracla. 
lasa bir alQrm ,·erilınlgtlr. 

GECE l."APJT..AN noomı 
Londrn, 20 (.\ .J\.) - nuJ tı•r blldlrl

yor: 
Gece bastıktan aonra verilen altu'm 

f§arcUnl mUtcnklp Londranm haya 
dn.fl bataryal:ıruun ffddcUl at~! du· 
yulmu.!'tur. Şimııli garbt mnh:lllelcrinlıı 
ta ilcrllcrlne kadıır baraj ntc~inin §im· 
§ekleri acmnyı aydmlııtıyordtl, Ilir 
tayynre scsıı1z:cc yakl:ış:ıbllınlş vo ııch· 
rln merkez m:ıhıı.llelcrlnc iki bomba 
dU§mUştür. LQndrnnm cenutıu oarld 
:mııh:ıllelcrlnıı yanrruı bombalan dUJJtU· 
ğU sanılmaktadır. 

ıxoıı.ız 'J.'A 1"1'.\.HELEil:;SIS 
BO:\JBAftDll\Uı.NLA ru 

IAJndm, ı:o (.\ .A.) - Hava nez:arcU 
tcbllğ ediyor: 

DUn ı;ccc 1nı;lliz layynrelert Al· 
mnnyada mUnnkalc yollarını, Dort· 
mund kamı.mı Ye i"ı;:al altındş. bulu· 
nnn memlekeUcrdc dU~anm tayyare 
ıneydanlarllc llmJnlarmı mu\'affakl· 
ycUc bombardıman ctml~lcrdlr. 

Şehrimiz tUcc;ırlanndan I<ırkl:ırcli· 

il Aron Ad to ant olarak dUn gece 
vefat ettiği ltcm:ıll tees.."ilrle b:ıber a
lınmıştır. Cenaze merulml ynrmkl 
pazar gtınu ı:ıat 11,30 da Btyo{:lunda 
bUyUk Hendekte Kcncs"l İsrail Sina· 
gosund:ı. fcnı olun:ıcıı.l:tır. Son t~yl 
\•a.z.lfcsiııde bulunm:ı.k lstlyt'nlerln al· 
n:ı;onda hıız:r lıulunmalnn Ye fııbu 

l!Anm d:ıvetıye makamında te!ll.kkl 
edilmesi rfca olunur. 

Ayin cısnıwnda İngiliz scf:ırct ve 
honsolosluk crktl.rn bulunduğu gibi 
~chrlmlı:d ki lııgillı koloıılııindcn mllın 
t az kimseler, yeril ve yo.b:ıncı gazete· 
cilcr \'C blrt0k dlğcr mUncwcrlcr bil· Kanadaya sablacak 
hns!;a göze çnrpnmktn)'Ur. Amerikan destroyerleri 

MM Ht ışs w:cq' §' .. 

Bahtlı ı:um h st.'ulcsi ,·ııl.fr müto
velllllğlndc.n: 

Hıuıtanemlz:c l.\ztm o~r.n {5000) ki· 
lo lmrnlı ada kuru, pl~mi,, luşlılt, 

dökme 80\'llnI!l ckslltme ile E!ltm c.lı· 

nacnCtndan eksiltmeye girme!: 13U· 
yenlerin cltsUtmtnln yapıl!!.Cllğı l ·10· 
9t0 tıırihli salı gtlnU rant 14 tc Cııla· 
Uı.ıb. büyüle Bnlıltlı h:.nmın 60 sayılı 
mUte,•cllllilt bUrosunıı yU::dc i .rıo ek· 
ıılltmeyc IJUnılt ve yUı:dc 7,50 cıa:.ın 

ihale tcmlnnt p:ırruı!~ Jo ı;-clm::lcrl ,.e 
eksiltme cıırtnamc!!i:tln d3 rncz!.ilr 
bUro dh·:ınh:ınedne y:ı.p·•tmldrğı il~ 
o!unur. 

Ayini sefaretin rahibi idare etml§tlr Othmı, 2 l (.\. /\·) _ Bahriye 
Cenıı:ı:c blllthare. ec!nr<'t klll3Csindcn nazm. evvelce Birleşik Amerikan 

knldrnlnrak Top:ınne nhtımınn lndlrll· Devletine ait olup Fimdl }{anada 
mi§, motörle llaydıırpapyo. geç\rilc- J sularında. bulunan r.lt:ı destroyeri 
rck o:-a~ lngıll:ıı: m :arlığtna gömUl· Kanada hükumetinin kC'ndi hcsa-
mU.§tUr. bmn satına! cağmı bildi.mıi.t;tir· 

'- s-- ' En Baita Umer sinemasında 
Nc:;e •.• A,k ... Macera .•• Kahlınhs \'C güzel kadınlu r mmı clıın ve 

. IZL\ 'l 'X DOUGLA.S - \'IRGt?-"tA BH'UC ~ 

t:ır:ıtındnn r msals!z bir ta rzda ynratıl:ın 

AB. NEKA iN ••• 
Pfl.ı\NSIZCA ÖZI.1J güzel filmi m ulfalm ct.irımilz. 

l liwcten: % t, ımlıl• bir komedi ,.e l\llCI~I!:1' - l\IA t; ı~ 

n:ı:Un ":sat 1 ' e 2.80 da tcn:ıilath matineler. 

~özlerine devam '->den Dr. 
Behçet Uz, bUlün bu şa vanı 

memnuniyet vakalar nras~nda. 
Türkiyenin biricik enternasyo. 
nal fuarının biıh~a bu scno 
biraz daha kendini gösteren vo 
bizim elimizde olmıyan yegane 
hafif t&rofı milli sanayicileri. 
mizin ve büyük tüccarlarımızın 
alfıkasızlıklarından neşet eden 
iştirak azlı3'ı oldu,iuna işaret 
etmi~ \'e cumhuriyet hükumc • 
tinin himaye ve tcsvikiJc vücut 
ibulan ve rncmlcketimi1.i11 zen. 
ginliğinden ı .. i.:him bir parça. 
teşkil eden bir~k kıymetli sn -
nayi ve ticaret mUmessillerimiı 
burada boş kalan yel'lerini dol. 
durmaktan müstngni kalmaları 
na m.1kul bir sebeb olmadı!hm söy
lemiştir. 

Belediye reisi, müteakiben fua· 
ra yardım ve müzahercttc bulunan 
hükfunete ve matbuata tl',. kkür 
etmi5 \ e $ÖZ.erini şöyll' bitirmistir: 
"- Şüphe.siz 1941 in 20 ağuato

sunda da gene böyle gönüllerimiz 
:abat, alınlarımızda yalnız neşeli 
ıs yorgunluklarının çiz"ileri. gör. 
lerimizdc milli saadetimizin parıltı 
larilc gene burada buluşacağız. 
Hudutları damarlarımızdaki 

asil Türk k:ını ile çizilmiş öz 
yurdumuzun kapısında bizim do 
b ir anda safları arasına knrı§a.. 
cağımız kahrnman Türk ordusu 
beklerken başımızda İsmet In • 
önü gibi bir·tek emri ile yirmi 
milyon TürkU birden nyaklan. 
dıracak kudretli bir şef kalını: 
m an başbuğ bulunurken 194.1 
scncsiudo de, arkad~lar lz.mi. 
rin güneşli, bc?Tak seması aı· 

tında ve milli saadetimizin de _ 
rin neşesi içinde yir. buruda. 
bulu~cağız ... 

Pravdanın 
~ makalesi 

<:&aıs tarafı 1 ncldc) 
l'rııvda. Alın:ınlarm 1'1'11.llBlz sahlllc

r lnde ycrleşUrdlklcri bataryalarm yar
chmllo Duvr kruuılmt geçmcğc t eacb· 
blla cdecıcklcrlni ynzdıktruı sonra dl· 
yor ki: 

''İngiliz hUkCımetlnin ald
0

ığı mlldıı· 
! na tedbirleri naı:ırı iUba.r(I. almtran 
lııgiıtcrcde karaya çıkacak Alman 
kuvveUçrlr.l:ı .u~nrııcaklan rn~JdllO.

tm zıc ol:ıc:ığı tasavvur edilebilir., 1 

Bır sinema 3 gün 
kapatılacak 

İet:ınbul t:ıralmdnld ıılnıımnlıu-dıı.. 
ant bir ltontrol ynpılmı§, Mflll sinema· 
da !stlııb haddınden fazla seyirci bu· 
luno.ralt z:ıblt tı:tulmu~tur. Slncma. 
ecza olarnk üç ı;ün l:np:ıtılncaltlrr. 

Avusturalyada 
yeni den asker 

toplanacak 
lllclbourncı fO (A. A.) 

Avustralya başvekili Mcn.zics 
söylediği bir nutuktn pek ya.· 
kında Avustralya imparatorluk 
kuvvetleri için a.sker kaydına. 
tekr:ır b:ışlannc:ığmı pildinnLs
t ir. 

Menzies, A\'ustra.lya kıtaatr

nın pek yakında ltalvnnlarla 
muharebe edeceğini, y~km ao· 
ğudaki Avustralya kıtaatınm 
daha ziyade takviyesi istendiği. · 
ni söylemiş. ''bu, Avustraıyaya. 
kanalı açık tutmak ve Almanya
nın yardımcısı bulunan 1W ya· 
nm Akdenizc haklın olmasına. 
milni o lmak için 15.zımdır.,, de. 
miştir. 

Salahiyettar bir menbadan 
bildirildiğine göre, başvekil, 
Me.nzics'nin dün söylediği nu
tukta bahsi geçen Avustr:ılya· 
nm yeni harp projeleri arasın,. 
d:ı., harbin dc\'amı müddetince 
asker almağa devam etmek, 
yakında l ngiltereye yedinci !bir 
fırka göndermek, sekizinci bir 
fırkanın talimini tesri etmek 
bir dokuzuncu fırka. teşkil et~ 
mek, Yalcın Şarkta. gıc1a madde· 
leri ve harpmal7.emesi stokunu 
tesis e tmek vardı r. 



•17· Yazan : C:ak London 
'tlatıbıde Yapılan rezl,ntileri ge. dım·" 
~ "' \'&lıfl kaYI]tlannda yap. "Şeldon" sordu: 
~eıe:811lı&Uer, balık &VJ ve - Bu bahsettiğiniz ma.cera ba. 
4' ~ takip ediyordu· •'Havay" yatma atılalı ne kadar oluyor? 
~ J;1 Yat klUbUnde aza olan - ~çen sene, itlA.s etti[;iıniz yü. 
~ıı. T\...~~ Yat tenezzUhlerlne ~ ''Şeldon" ciddiyetle: 
"1dt ~ bab:ımm en sevdiği - Bir hesap edeyim. dedi· On 
d~: babam crgeç dönUp yine altr, flç daha, iki daha, bir daha 

On d~ Vlı1Uyordu. yirmi iki eder. Demek 1887 de doğ. 
ti~ ~~da iken ev sııhlbe. dun\1% ve ııimcii yirmi iki ya~da.. 
>'lp~ Cr!ııi tam bir eallb.Jyetle Sm.IZ ? 
~kıtı tını. Hizmet~erin üst.tın. - Doğru. Fakat durup dururken 
~~ 81U'cttc ınlles3ircli:n. HaJA, bu yaş meselesinin meydana çık. 
~ \oıttıkla bu devıuını hatırladık. muı doğnı olmadı. 

0tı ll tnn kab:ı.nr· - Affederıdnlz. Fakat &z de i-
Slııııa ~ t.ı Yl§nnda, iki kız arkada. tlra! edlniz ki halli icabcden bu he. 
~~ t'aber, Kalifomiyaya Gön. sap i~i güzeldi· 
hııiııe 1 · Orada e.n iyi kollcjlcrden - Ho~umn gidecek hiç bir ııcy 
tone:ıı olarak girdik. söylemiyor:ıunuz. Tabiatini:ı: icabı 

~l'd~. 'Sa dar lnuhitinde boğulu- mı, yoktıı lngillz oldui;'Unuzdan 
~ b banıızuı evlnl ne kadar midır, nedir? 

'" bı::erı!z: Kollejdeki diğer Gözlerinde ate~ gibi yanan bir iıı.. 
~; "e biz kartı soğuk davranıyor. tlhza belirdi: ve ur ve etti: 
'eı e kliçtlk yamyamlar ~bf - "Jertrod Arton" un "Amc. 
~e e ediyorlardı. rlkan kadmlnn ve lngiliz kocalar" 
~birde, bir zchlrli iğne gibi linvanlı eserini okumaltydınu:, ?d.ia. 
''tt tıı Uen sUrcret bizi tazip e. ter "Şeldon". 
>ı~, ·;ecdadınn: kaptan ''Kok"u - Teı;ekkUr ederim! Bu cııeri 
ftt ~ ~dUcrtne gfü:el bir ziya. blliyonun. 
't:ıııar '<li tnl'' diyorlardı. Ve kitaplarla tıklım tıklım dolu 
~ 'iki clhetten hataya dil§U. bir ra.f göstererek: 
"-l"' dt. ~\"\•ela, ccd3.dımu "Ha. - Bahsctt.iğiııJz eilt oradadır, 
~~ıııa:"~lardı; iklııelııl dedi· Fa.kat bu e:Jcr nedense bana 
~Jd l(ok Yenmcmi§U· biraz mUbalüğo.lt g5rllnUyor. 
~. ş e leyır olarak üç sene - MalOm. lngiltereyc ve lngil.iz-
j'"le Upbetıız arada taWlerden lere karşı tam hayranlık ve takdir 
'.~et-ek eve dönmek prtiy. göstermeyen her e!'er sizce §ilp. 
~. ll& iki Yıl için Nevyorka •yle kaıı;ılarur-· Her ne he.! , 
~bir banı Nevyorktaydı. Mu.. ben kendi hcsnbrma İngilizleri hiç 
~'iay. &ervet topladıktan ve sevmedim. Bir lngillze karşı kanım 
... ~ 'o da.JQ bUUln cmllldni r.at. katiyen knyn:ımndJ. En son tamdı.. 
' ''\' ııra (bu cmllkin bir kıs- ğmı İngiliz, Ho.\-ay~ald çU'Uiklcrl. 
l\l't Otı" alınıştı) fkametgtlum mlzden birinin mlldllrU idi· Babam 
>t~llaıtıc~. ken<liaini işten ~ıltarmara mecbur 

le, baı,:: neticelenen ik1 t"5eb. olmuştu. 
eııbUaı nıaııvmı hazrrladı· Bu - Her koyun keneli bacağmdan 

~tlt ~tden biri •'Maöi" (1) de :ısıtır. 
~ l<eter l§ı ZllC8cleaiydi· - Olsun? Uıifn 'bu lııgUiz do bl 
~ı 'lttn:ı altnacak Be]ccr ka.. zim az canmırzı sıkmaıiı değil·
~ hılcbıın ziraat nokta! naza. Size tekrar ediyorum: Beni be~1lu-

~i ~ ~'llıeti yokmuş. Fakat de yere krzdmp aenlrlcndirmeyiniz. 
ı~ ~t\bı ~a. ınemur olan ziraat Huyum pcl: 5Crt ve ga.riptir, bili;ro. 
-.ı~.bıt~ Cti Ynnhş rnporlar verdi. nım ... 
tı" bir ~&eebbüa de, yine aynı - Sizi öikclcndirmcmek içln (!lim 
tlb~ıı. l! eın:ıendifer fn.,a.'!ı mesele. den gelen! ~~apacn~a emin olu. 
). ""ti'• Q a.t~ buna •1LAJclandm çıl. nuz. 
~~ Cdiıcr. GUnu.n birinde ka.. - Sonra, gelelim... HikAycmin 
4a~~0ı0~~fU, fa.kat t.ok geç. neresinde kalmll'jtım. Ba.b:undnn 
~ otdıı. l<a.natı öldUrficU bir ba.hsed.lyordum, 8yle değil mj? 
~bu • Ve "Vnlstrit" de bor. 133.bam geri knlnn ne kadar p:ıra. 
~-de ~ Panik son Umltlerl. 6f varsa. hepııini toplıı.dı. Yirmi otuz 
~~' ~ \"~tu. Aziz ve iyi ba.- bin dolar kadar bir §CY tuttu. Tek. 
• ~? ~: feJlketU haberi bizden rar denizlere nçılmn.ra knrar vcr
'1~lı qt ben gazetelerde nıa.- mi.stik· 
'il:~ "e 

0 
ait bUtUn te!errllatı o. Size <laha evvelce de b:ı.bamm 

\,.~eJd lln1adnn. deniı.Jere ~ık olduğunu söyl~. 
>ıı.,.~ ~bUtUn ıırkadqlanm iz.. tim. HattA. ~·le zannediyorum ki, 
~~· l( ka. bir uey dll§UnmU.. babam, kendisW tekMU' denize ka
\ lı.~l.tllalliınıerimiz, bir ka- ~turduğu i~'l, ba.5mn gelen bU
~ett~!l lan. beldiyeceğl en iyi ylik felakete k:ılben minnettar bi. 
~~ Jı: 6eyın hdlnıç olduğu le kaJd!. Nereye gidcr11e bernbc: 
'~~lıltr 111ııklarnıım o kadar gideceğimi, kn.tiycn yanından ayni. 
~ 01 l:ı nUtnyet, ben de bu- mıyacağımı kendisine blldlrdfm. 

~l"~ltı!llaj·a başladım. Babam nrtık sabnhtan nkşnma ka. 
~et bUgbu ~t'\·ctı mnhvolunca va.. dar baritalarrn ba§md:ın ayrılım. 
l:ct~ ~an liin değişti; ve ben lı::dL yordu· 

ij tlla~"\ la.bana zxd olarak teh. ( Dcı1amı oor) 
~ ' l'alann kucağma obl- (1) Sando,-o oilolormdan bhl 

~VRAGIMI NASIL: 
-...~.KURTARDIM 

Milli Roman 
Yez:an: lskender F. S e rtelli 

~' • 4. 
t\İrıt h?ca kah,·cye Mehmet - .Ne çabuk yoruldunuz ayol? .. gıtti. • 

Benim gibi gündüz akşama kadar 
~ .'\~~ ••• tarlada çalısmadımz.. Sabahle~;n 
~ 'ilk§anı Pınar ba~ndan dö erkenden kalkıp hamur açamdmız .. 
-·ııq ,, <ırası d ortalık süpürmediniz... Sizden zi· 

lr_ "!lrti n a Yorgun ve ne-
~~~lal'd Yordu. yade yorgunluktan benim ~kayete 
1nı ~ bi'.i omuzundaki su hakkım yok mu? 

~ik İraı ~e ındirdi: Kıılar hep birden gülil~tülcr: 
~0tu!cıu%~cnelim çocuklar.. - Sen bizde., dinı;, bizden kuv-
-4ı ~ h \'etfüfa, AY§C! biz ~ninlc yarı~a 
,~ o~pı:i birden durdular. çıkarsak, her zaman yaya kalmz. 

· tndaki bakracı fndir~ _ Jyi ama, sizin de c\'ltriniıde 
çaJı~cak erkek )10k. Yarın anala· 

R J; B !!! R - ~1rşam Postan 

Beyin üzerinde 
yapılan ameliyatlar 

Birçok alimler beyinlerini çıkarttıkları 
hayvanları bir müddet yaşatmağa 

muvaffak olmuşlardır 
Fizyolojist!er, bir zamandan· 

beri, müteaddit hayvanlar üze. 
rinde, dimağın kah kısmen kfilı 
tanıamcn çıkarılıp alınması a· 
mP.liyesini t:ıtbi!~ ediyorlar. 

Bu sabada yapılan bütün 
arastırnıalarm v c r d i ğ i 
netice. ruhi tczahürl<'rin, sırf 
dimağa bağlı o~dığr keyfiye.. 
didlr. Beynin heyeti umumiye· 
sini, yahut üst t.fb:ıkalarmt ve
yahut da krrııııklarmı çıkarmak 
suretile yap!lan ameliyelerin her 
biri ayn :ı~Tı neticeler \·ermiş. 
tir. 

Mesela bir güvercinin beyni 
tamamen çıkarıldığı takdirde, 
h:ıyYan, hisst. faaliyetlerinin 
hepsini ve bedmıi faaliyetlcri?'Jn 
do bir kısmını kaybediyor. A • 
yakla.nm ve kanndlarmı, ancak 
harici bir tclır!ke mukabelede 
bulunmak ı~ın kımıldatıyor. 
Kendi kendine yem yemek kn.
biliyetini kaybettiği için, ha\'a. 
tmm idamcsi, sun'i surette gıd:ı. 
verilmesine <ıağlı kalıyor. Göz 
kapakları daima kapalı, ebedi 
bir rnhavetc gömillü dunıyor. 

Fakat, beynin kırış;klı kısım· 
larma dokunulmtıdığı takdirde, 
ameliye büsbütiln ~kn. bir ne
tice vermektedir. Bu suretle ya.. 
pılan ameliyede, hayvan, kısa 
bir uyuklama deV!'csindcn sonra 
tekrar f aaliyctc geçi):or. Kımıl· 
dıyor, uçuyor, ötiiyor, görilyor 
ve işitiyor. Gerçi. bir nevi oto
mat haline gclmi.şUr, ve büttin 
hissetme kabiliyetleri sönmüş 
gfoidir. Fak:ıt, tercih, intihap 
:;tbi kıı.biliyotlcrini muhafaza 
ettiğini gösteren bazı haı:eket· 
!erden t.ımamrın mahrum değil· 
dir. M~ela, rahat edemediği bir 
tilnekten inip dalın rahat bir 
ttine~e !:onmağı akıl ediyor. 

Memeli hayı;anlarda, dimağın 
tamamen c;ıkarılmnsı, vücude 
karakteristik bir sertlik veren 
bUtiln adalelerin son derece cL 
leşmcsini intaç etmekte ve hay
van, bu ameliyeyi müteakip pek 
nz yaşayabilmektedir. Fa.kat, 
beyin kır131k satıhlanna el sil· 
rUlmcdiği takdirde, lıa~-van. fa. 
n.liyetinin mUlıim bir krnmmı 
muh:ıf aza etmekte ve aylarca, 
hntta 5er~lcrce yaşamaktadır. 
Bcyi~iz bir k~ji, hemen he· 

mc:ı normal bir k~ıli k:-.dar mü
kemmel surette işitmek kn bili. 
yetine maliktir. Se3lcri ayırd 
edebiliyor, nereden geldiğini ta· 
yin ediyor. Yemeğin trulmı du· 
yuyor ve ltendisine içirmek is. 
t.t'nilen acı mayilcri, tiksinerek 
r eddediyor. Koku alıyor: karnı 
aetkmca yiyecek arıyor; yürür 
kcn bir tar:l.f a çarpmruna.k için, 
yolunu."'l üstüne konulnn engel· 
lcrin yanından dola,şıycr. Hatta, 
daha garibi, temizlik itiyr.w.ı.1 
muhafaz:ı ediyor YC yemekten 
sonra, kemali itina ile tuvcleti. 
ni yapıyor. 

Bh·çok fizyoloji alimleri, be· 

rınız ihtiya:-l:ır \"e çaltşamryacak 
bir hale gelirse, ne yapacaksınız? 
lş başa gelince, yoruluncuya kadar 
dt:-ğil, ölünceye kadar çalı~mak J5· 
zım. Bunu hepiniz bilirsiniz. 

Ayşenin çok sc\·diği ye hergün 
konu~tuğu lmlardan biri yü!csek 
sc:;le rordu: 

- Buıtün1c:de Mehmedi göre.-ni· 
yoruz .. Kahv~rc d.-? çıkmıyor gali· 
bJ! Şa dilğünü bir tUrlü ya~"ila· 
dı:ıız gitti. Ne bekliyo:-sunu: bil· 
m~m? Ben senin yerinde olsay· 
dım, fimdiyc kadar dü~.-Unümü çok 
tan yapmrşhm. 

- Dojru sbylüyorsun, le}'Itep! 
Sen benim yerimde olsaydın, çok· 
tan cvlenrnişlin. Fakat ben, l\lch· 
mecli sıkı)mnak istemem. O Bur 
sa~·a gidip çalı5acak .. Para !;azana· 
cak. Köyde iş kalmadı. Paraı;ız ev
lenmek i~ir.e gelmiyor onun. Ka· 
dm yiycc~k icter, $? İyecek iı:ter di· 

- Hakkr da Yar ya. Çünkü o 

yinleri ~ıkarıtmış köpekleri, ay· 
larca yaşatmağa. muva!f ak oL 
mu.,lardır. Bu hayvanlar, beyin· 
lerindc yapılan ameliyeden son~ 
ra, koku alma kabiliyetini ta • 
mnmcn kaybetmişlerdi. Ağır işi· 
tiyorlardı. Adali kuvvetleri de 
azalnuı;tı. Hemcinslerine ve in· 
sanlar~ karşı herhangi bir bağ. 
lılık Ye sadakat <luygusundn..'l 
tamamen tcccrrüd ettikleri gibi, 
cinsi dtıygulanru d3. kaybetmiır 
lcrdi. Fakat, bun:ı mukabil, be
deni hareketlerini ve bedeni 
duy;ularmt aynen muhafaza e. 
di\·or!ardı. Can acısı duyunca 
adrhal irkiliyorlar \'e acıtn.n eli 
ısrrmağa c;alı~ıyorlardr. Burun· 
lann:ı konar.Ginekleri koğmak 
için kofnlarım şiddetle sallıyor
lar; 51rtlan okşanmca, kuyruk. 
larım kımıldatıyorlardı. H:ı.tti, 
ter~:yc almak istidadını da nis· 
boten ımıh:üaz.a. etmiş gtbi idi· 
lcr. Meselii. sır.ramak. ayağını 
uzatmak, salta-durmak gibi ha. 
rcketlcri ynpa.hiliyorlardı. 

Ifa)Tanl:ır ü1..erinde yapılan 
bu tecrübeleri, son feneier zar 
fmda. cüretkar bir iki cerrahın 
insanlar U7..erindc yaptıkl:m tat· 
bikat takip ctmi§tir. Bazı ur 
valc'alarrndn. dimağ nısıflarm. 
dan birinin tamamen çıkn.nlma· 
sı suretilc yapılan bu ameliye
ler, son dercoe şayanı dikkat ne.. 
ticeler \'ermiştir. 

Meseli, Baltimor'lu doktor 
Da.ndi'nin, beynin 83.ğ nısfmt 
çıkarmak auretile )'aptığı bir 
ameliye, tahmin edindiğinden 
çok daha iyi neticelenmiş ve bir 
iManm, ka!asmm içinde yarnn 
beyin taşıma.sına rağmen. ruhi 
tez.alıilrlcrc, normal 4.ekilde ka · 
biliyetli kalabildiği nrtık tamn
men srubit olmuştur. 

Sıığ nısfm böylece tamamen 
c::ıkarılrp almma.sr, bittabi vUcu. 
dün sol kısmını tarnamile kötU· 
rü.mleştinnekte \'C azanın fark 
ve temyiz kabiliyeti külliyen za
il olmaktadır. Fakat, hassa.tan 
~hrcde hisler bozulmamış, me. 
sclii. i3itmck k:ı.biliyeti, inceli· 
ğinden hiçbir ECY kaybetmemiş· 
tir. 

llk bakışta, ~ı nrsfm haz!i, 
konuş:m:ı. hass.asmın o irnıımda 
bulunması dolayısile daha kor· 
kulu görümnckle beraber, gene 
bir ur ~Ika.nnak için bir kadı. 
nrn beyninde yapılan bu aekilde 
bir sol nısıf ameliyesi, korku· 
lan bu netıce;>i ''ermemiştir. 
Kadmm, sağ tarafı tamamen 
mefllıc ve dili tutuktu. Ameli· 
yattan sonra on yedi gün y~ 
mıg, bu müddet zar!mda, o z:ı.· 
r.ı:ı.na kn.dar bir kelime söyleme· 
ğe muktedir olamıya.n dili çö. 
zillmüş, konuşmağa ba~lamıştır. 
Amcliyatm üzerinden ü~ gi\n 
geçtikten sonra, kotUriim k:ı.dm, 
ameliyattan cvYel te!ılffuz ede· 
mediği bazı kelimeleri fasih su· 

cfört y:l harpte bir şehirii gibi ya· 
§adı .. Gözü açıldı. Şimdi küçücü.1< 
Elmalı köyünde rençberlikten b3~· 
ka iş buJamryor. Fakat, ne olursa 
olsun • sen de o da aç kalacak dt· 
ğilsiniz ya - ilk önce düğün der 
ı1ek yapıp, ondan sonra bu j~lcd 
dilşün.ın:?lisiniz! 

Ayşe içini çekti.. 

- Zeynep! Sen akıllı bir kızsm 
ama, yarını hiç dü~ünmilyorsunl 
Melur.et çok içli, çok duygulu bit 
erkektir. Onun da elbet bir bekle· 
diği var. Benim dört yıl onu ıı:ısıl • 
ardnıdan gözyaşı dökerek • bekle· 
diğimi biliyor. Beni candan se\•di· 
ğinc inanmasam, ni~nı bozar, 
ba~kasile eylenirdim. Fakat Meh· 
mcdimi h!çbir zaman kırmak \e 
üzmek istemem. O, çok uysal, çok 
te..-niz yürekli bir erkektir. Ben o· 
mm gibi$İni • elimde on mumla 
rlany:ıyı on yıl dola~ · bula· 
mam. 

- Demek ki, şimdi de Bursa· 

IJ1. •••nn.• ~
Buğdaydan 

mutfak.farda nasıl 
istifade edilir ? 

Ba.yanlar: Bu,-day deyip de na, taze kırılmış (ince olacak) Ü~· 
geçmeyin .. Buğday bllotri.in başlı· te bir nisebtinde bui{day il~ve O· 

C3. gıdamızı temin eden en mU. lundu~·u takdirde marr.a daha bes.. 
kemmel ve en ucuz gıda madde· le};ci olur. 
terinden biridir. Hiç şUp1nsiz ] 
buğday deyince derhal hatırını
~ ekmek, \"eya hamur i lcri. 
yufka gelmektedir.. Ha1l'iuki 
buğdaydan öğütülmeden <le is. 
tifadc olunması mümkündür .. 
Bunu bugi.ine kooa.r ihmal <'tmiş 
isek l::u bizim hatamızdır. ('relin 
matb~ha inelim. bu~rrnym ne 
ç.o!t işlere yaradığmr görcceksi· 
niz: 

BUCDAY ÇORBASI 
(DÖRT K1;3t !ÇlNDfR) 

3 baş soğan. 
l - Ka,.ık tereyağı 

l bardak süt. 
1 çay bardağı kırılmış buğ

d<ıy. 

Bu çorbayı yapmak için: 
Soğanları rendeleyiniz. So~k 

su yağ \'e tuz ilave ediniz. :Ko. 
yunuz kayna.sın.. Ad:ımal:ı!h 
kaynnyınca kırılmış buğdny1ar1 
için:3 atınız .. Böylece yirmi da· 
kika kadar knyn&tınn:. Sonra 
yiyeceğiniz z.ı.man üzerine süt 
veya kaymak ilaxe ediniz. gö
receksiniz feYkalıide lezzetli o. 
lacaktır. 

ÇACUKLARA MAMA 
Çocuklara süt ve bcynz lüks 

unla mama ycıpıhrkcn üçte iki u-

--

BUCDA YDAN ORDÖVR 
Bunun için size iki füte verece. 

ğiz .. Bun!:ır da dörder ki~iliktir

Birincisi: 
4 kclı\'C kaşığı bu~day, 

l Küçük salatalık, 
250 gram domate·, 
l kü;ük marul. 
Hazırlama §ekli şudur: 
T:ızc buğdaylar 48 saat en·elin. 

den soğuk ~u içine konur \'C su her 
12 ~a:ıttc bir değişir .. 

Bundan sonra saiatalık temizce 
yıkanıp tabağa konur, etrafına .da 
domatesler, marul da üstüne örtül 
dükten sonra taze buğdaylar da 
§Öyle geli~i güzel serpilir Ye hep
sinin üezrine sirke, zeytin yağı dö
külür. 

İkinci tertip için: 
4 kall\'e kaşığı buğday (taze)', 

(LUtfcn sayfayı r-cvirini=) 

rette söyliyebillyordu. f ın:lnrı tamamen alır.mr.k sure· 
Ruhi teza.hilrlerin, dimağın tile b;r ameliye yapır.ı.s ve ame

bir nısfınm hazfi ncti~slndc liyedcn Sônra, hastanın mizacın. 
hiçbir arızaya uğramamasına da, hisscdi1ecck dcğişiklilder aıu· 
mukabil, fuslarm ikisi birden sule geldiğini gönnüştlir. llese
çıkarıldığı takdirde, büyi.ik bir la, hasta daha çabuk mütemsir 
değişiklik görmektedir. oluyor, hissiyatına. daha kolay 

İki fwısu birden alınmış m:ıy. kapılıyor, benliği çok ~e 
mun veya köpek, ameliyattt.n 

1 

tezclıür ediyordu. Üzerinde ya. 
80nra daha mütecaviz, daha pa: pıfan ameliye, harekltuın sa.bip 
trrdıcı ve daha korkak b!r hal olma kabiliyetini sanki hazfet· 
aleyor. mişti. 

lnsanlarda.. !usları tahrip e- Bu kamlmüşa.hedelet".in insan 
dici ameliyeler, umumiyetle mi. psikolojisi bahsinde ne"kadar 
zacm şayanı dikkat bir derece· mühim bir rol oynadığı U:ıhtan 
de tahavvillile müterafik oL'lrak \':>.rcsted.ir. Opcrotörlerin ve a
görillmcktedir . Hasta çocukl345ı· !imlerin bu sahada sarfedecek. 
yor, şımarık, nevheves oluyor leri gayretler sayesinde, hisleri 
ve ifrat derecede nec;'e gösteri. ve fikirleri idare eden uzvi~tin 
yor. meka.nimıası gitgide daha. iyi 

Doktor Dandy, beyin urun<lan görülecek, daha esaslı suretto 
muztarip bir hasta üzerinde esrarını meydana ko~, 

ya gidrp çalr~ak istiyor. Desene 
ki bir iki yıl daha bekliyeceksin! 

- Zam1etmcrn, Zeynep! EI;er o 
Bursaya giderse, umarım ki beni 
de ~raber götürür. 

- Senden :ıy:ılamıyacai;'lnı bi· 
iiyorsun, detıil mi? 

- Bilmesem söyler miyim? 
Mehmedim bir yere gidemez. 
• - Haydi hayırlısı öylcrse ... 

Kızlar su ba~raı;lama tekrar 
omuz!:mna altlılar. 

Zerne? sustu. 
Ay~ yürümeğe başladı .. 
l~öyün kızları biribirlerile konu· 

~arak pmar ba~dan dönüyorlar 
dı. 

••• 
Ayşe o ak~:un c\·e gelir gc~mez 

annesine y:ıkla~tJ: 

- Bugün Mehmedi gördün mfı, 
anne? 

- Harır, ya\nım! Ben iki üç 
;;ündür onu görmüyorum. Ka!n e· 
re de gittiği yokmuş. 

-=mı 

- O halde hnstalanmr~hr. Hele 
bir kere evine kadar git bakalım. 
Eğer sahiden, hasta ise, çok a)ıp 
olur. Ben h:ıstalandığmı zaman, 
o c\'imizin kapısını aşındırır .. Gece 
demez, gündüz demez gelir, hatr 
rımrzr sorar. 

- Gide)·im )'a\"ruml Fakat, orta· 
lık kar.:.1yor. Yarın sabah sorsak 
olmaz mı? 

- Se.'l bilirsin, anne! !çimde bir 
~üphe \'ardı da. Onu bir kere ara· 
yalım dedi.."11 •• 

- !'\e gibi şüphe? ... Hastalık 
bahane mi yoksa? 

- Hayır canım .. Ufı ters anla· 
rn:ı! Mehmet Bursada biri~ ar:.un~r 
ğa gidecekti. 

Anenin annesi tereddüdünü gir 
liyemedi: 

- A kızcağızım! köyümüzde 
l\!rhmede iş mi yoktu? Onun \'C bi· 
zim tarlalarımız bal-nusı:!ıktan, 

erke!;:sizliktcn rüzüc;tü duruyor. 
(Dcvamt varJ 
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1 ürkige birincilikleri • • 
ıçın 

Fenerbahçe - Demirspor 
ilk maçlarını bugün Ankarada yapıyorlar 

{lnkara1 fO ( A.A.) - Milli ' taklDlı bu a~şa.m ekspresle An· 
küme şampiyonu Fencrbahçe karaya gelmiştır. 

Yarın lik maçlarından evvel merasim yapılarak 

~illi küme şampıyonları, ıstanbul 
birincısı ve ıkincı küme öır ınc!sı 
takımlar mü kat atlarını alacaklar 

Bu hafta Fener stadında Be· ı kafatlar ,·crilecektir. 
şiktaş • Fenerba.hçe maçından Mernsimdcn sonra Zeki Rıza 
evvel bir merasim yapıl:ıcak, nın bir \•uruşu ile Beşikta§ • Fe 
mükafat alacak Fenerb:ihçe, ner maçına başlanacaktır. 
Galatasaray, ~iktnş, Beyoğ · 
Juspor ta.lmnlan bir geçit res. 
mi yapacaklardır. 

Takmı 17 oyuncudan milte 
şekkildir. Yarın Türkiye şanı 
piyonası için ilk maçıru saa• 
16 da 19 mayıs stadyomundn 
Ecldşehirin Demirapor ta : 
ile oynıyacak ve ertesi gUni 
bunun revanşını yapacaktır. 

Neticede her iki maçta er 
fazla pU\·an yapan takım Ti.lr 
kiye şampiyonu ilıi.n olunacak 
tır. 

Fenerbnhçe takımı Ank~rr 
da çok heyecanlı olacağı fa.ı-. · 
<lir. Maamafih genç Topk:ı.pı! 
ların da bir sürpriz ynpmnjıP 
beklen°'bili:-~ 

Geçit resminden sonra istik 
lal marşı çalma.caldJr. Marştan 
sonra. bölge asbaşkanı Feridun 
Dirimtcldn tarafından bir hita. 
bede bulunulduktan sonra. 939 
senesi milli küme şampiyonu 
Galatasaray, 937, 940 seneleri 
m.ilıt kilme §alllpiyonu Fener
bahçe, 939 • 940 seneleri lstan 
bul şampiyonu Beşiktaşa. 940 
senesi f kinci kiline şampiyonu 

Beyoğluspora kaz.andıkları mü· 

Yeni çıkan plaklar 

Bu ak§amki boks 
müsabakaları 

Mlzeyyen Seaar 
<'ılınr Tlkıelerdrn l"umal< 1·n,ıılar 

No. 270368 ~er.mile Uurmalıı.r A1lmda Fltmlndl'~
nı;:\·Lt - Kudıır köç-Okç.o f!o&rln 

--(-----
MEŞELl - Borsa TürJ<UııU 
BiVEFA - Gillimr p.rkı 

DERDl:Mt U~IMANA OOKTtllll 
AL\..'\fAM DOCRUSU DESTi ~IELC 

Mtalk: Şf!rlf içil 

Bu akşam, evvelki gUn tafsili· 
tile bildirdiğimiz gibi, SUleyman.iye 
klUbUnde boks mUsabs.kalan ya.pr 
lncaktır. Bu mUsabakalarda gele
cek hafta Ankaraya gidecek ta
kım seçllecektlr· 

Yaz tatilinden sonra 

Kırmızı. Beyaz 
Lik maçlarının başlama

sile tekrar neşir 
sahasına atılıyor 

ELA oöZLVM - ~akkale Fllmlndl'o 
Mlldk: Sad~ttJ11 Kapı~ 

HOl'BENl _: Ça.nakkalo mmJndeo 
MIW.k: S&dettln Kayuk 

~ NiŞANTAŞlw I& 

JıP!i' 
Spor, kadınlar aracı nCia ntoda.yı bile gölgede bırakan bir salg;"kaJf 

de devam etmektedir. Bu sayede vücutlaı·ı dinçle§en, sağlamlaşa .. p: 
lar hemen bir erkek hada r kuvvetli ve mütehammil oluyorlar:· (tıi I~ 

Baksanıza yukaı-ıki resme ... Jimnastik hocasının bütün sıkl~[~ttı I 
.v~. mi~esi üze~inde taşı yan genç kız bir kaldırım f<J§ı kadar/' 
kuyor •• Ne§c:;ı de caba ... 

Senelerdir spor neşrlyat:muzd.a. 
muntazaman faaliyetini gördüğü
müz Kırmrz:ı - Beyaz spor mecmu
asr, iki aylık bir yaz taWi de~ 
sinden sonra, lik maçlıırnım baş· 
lnmı:ısilo neşrlyatma pazartesiden 
itibaren tekrnr devam edecektir. 
Spor gazetcclllğinde dalına ileri 
hamleler yapan sporcu refikimiz, 
bu sene daha mükemmel bir vazi
yettedir. 

2 pişmiş havuç. 
2patates, 
1 pancar, 
1 küçük şalgam,., 

1 baş karnabahar, 

l elma, - -
1 soğan .ba.§1 veyahut sarımsak. 
Hazırlama §Ckli şudur: 
Buğday evvelce görüldüğü gibi 

suya konur.. Sebzeler, haşlanır. 
hepsi intizamla tab:ığa dizilir, en 
üste de karnabafiar konur, btın
dan sonra üstlerine buğday serpL 
lir .• Bu salatanın üzerine sirke zey. 
tin yağı veyahut hafif bir rnay~ 
nez konulur. 

BAHÇIVAN PüRESI _ 
(Dört kişi iç!ndirl · 

150 gram buğday, 
5 ha\~Ç. 
1 soğan, 
ı bardak siıt, 
l yumurta. 
Terey:ıt'I veya diğer temiz bir 

yağ. ~. 
Evvelden ıslatılmış olan huğ. 

daylar bir saat kadar kaynamış su
da tutulur .. Sonra üzerine soğan, 
tereyai'l tuz, havuç ilave olunarak 
hepsi birden bir sa::ıt kadar dah::ı 
kaynatılır .. Bütün bu teferruat a. 
damakıllı piştikten ')nra bir süz. 
geçten geçirilir, sonra hep;ıi bir 
müddet ezilir .. Püre meydana gel· 
dikten sonra, bir bardak süt ve ta
• tereyağ ile yeniden bir miktar 
mtılır .. Yeneceği zaman bir yu
murta sarısı da ilave olunur. 

Görulayor ki buğday mutfak. 
larda blr~k i5lcre yarıyan mii. 
kemmcl bir gıda maddesidir. 

iNGiliZ ERKEK MEKTEBi 30 
Kayıt muamcleal, Cumartesi ve Pua.rdao maada, her gtln u.:ıt 
10. 12 araamda yapılmaktadır· M~p 23 Eyl6P de açılaeakbr· 
Telefon: 81078 

- Fakat vapuru tepeden trr· 
nağa gözden geçirmiş vaziyette. 
yiz.. Bir tek şüpheli adama 

l••••••••••. -~~11_•_•_•_•-~-·~~~~~~~~~~~~~~-- r~tlam~ değiliz. Vapur yolda 

-·Leyli Veni 
Erkek Kolej 

herhangi bir iskeleye de uğraya
Nehari ., cak değildir. Vaziyetten Nev· 
Kız york da. haberdar edildi. Şu 

lLK. ORTA. LlSE 

Takaimde Sıraservila 86 - Yeni açddı 
1ı1Gdllı1h Eski ŞltU Terakki Dlrekılh1~ ... Ali na,met ltmıa 

HuwaiyeUerl: YABANCI Dll.J..ER OCHETIKL'i'E senli mikyuı. 
ehemmiyet .ermek. mııtlarmı u mevcutla tefkil ederek taıebealnln çı. 

1
1.lJmA n t.ıık1p.tı. sıhhat •e tmıbatı il• yakmd&D •JAk•da.r otmaktıı 
Mekteblıı denize llAm' kalortferU tenettllah&De •• jtmıı&atlkhaııut nrelıı 

Her gün aaat (9 ne 181 araamda talebe kayıt ve kabul olunur. Tel: '1169 

SAGLAM DiŞLER veAGIZ BAKiMi MUTLAKA \ 

l~!N'!~S~R!!Hl!E~~!!E1 
DISETLERiN EN DERIH YERLERiHE GiREREK ANTiSEPTiK TESIRIHI YAPAR j 

baldo? ... 
- Öyle ama, Okyanusta geçe. 

cek bir hafta baruı. boş olmıya
ca.k gibi geliyor. Bakalım bek· 
bileyiµı. Ne ise vapurdaki gözü 
a~ık bir arkadaştrr. 

Uzaklaşan transatlantiğe bir 
kere dana bakıp ribtmıdan ay. 
nlıyorlar ... 

tu* 
· Oky:ı.nustayız. .. 
4 tarafmıuxla deniz;.. B~!!a 

hiç bir şey gözU!rmeyor. Yalnız 
geminin arkada bıra.ktığı taraf
ta bir kızılhğm gittikçe bir nok
taya toplandığı ve da:h:ı. ziyade 
parlamağa. başladığım görUyo· 

imtihanla memur ahnacakt•r nı~u, doğmak Uzcro olan aydır. 
saat on ... BugUn da.ha geç doğu
yor. Hem de uf almnğa yüz tuL 

A. - TcokUAtımızm t&§radakl mUnhal :mcmurlyeUcrl için tsta.nbulda muş olarak. .. 
14·10·940 pazartesi gUnU bir mUsabaka ımUharu yaptlaca.kbr. "Yıldız"' ın gUvert<.~: gezinen· 

İnblsarıar Umam mldl.rllllndea: 

B - lmUbanıı. &1rmck wUycnlcrln n§llğtdn ya.zıh vasıf ve p.rUım h:Llz lerle dolu... Herkes bu Ol~ya-
olmalan ıwmdır. n."JS mehta;bını seyre hazırlanı. 

ı - En az orta tnh.sillni bltirmlş olmak, yor. 
2 - Askcrllğlr.ı yapmış olmak voyn mUecceı bulunmak, blllın.Ma her lkl Kemal ve menecerleri ağır a · 

ho.lde de 8011 yol:lamalnnru nutus ctıuıa:ıında kn.ydetUrm~ olmak. ,- ğ!r salonch.n gUverte.ye çıktılar. 
ı - 21 ya~dan o~ğt ve 30 yaşındıı.n yukarı olmamak, Esa.t: 
4 - Her 1kllmdc vnzl!o (;'ô:-cbllecok dcr~ede sıhhaUI olmak. 
5 - Akrnb:ı.smdan olı:nıynn iki z:ı.u re!eranıı olarak c&ıtcnnck, 
o - 'rilrk olmak ,.c ecncbt kadınl:ı.rla evU bulunmamak, 
7 - Uc:lttebc devam eder lnlcb<ıöcn oıınıimnk. 
c - Tıı.llp olııuı.ır h.:- c:.ıo:q;c ve evrakı mUsbltc ve Uç totoğratıa nlrllktc 

'•Gctıı.tad:ı Hıh~ım c:ıddcslnde Veli Alcmdor hıuımda Umum AflhlllrlUğtlmUZ 
memurin ;ıubcstnc,. ıO·lO·!HO tarihine. kadar mUracruıt etmelidirler. _ 

lmtihıın ı:ncvzuu fUnlsrdır: 

l - Hesap ve Hcndı;.,o 
2 - Ynzı. 

3 - Umumi nıaıcımot ''Hayd bllı,-tsi. Cotrntya,, 
4 - •'Konuşma ve y:ızma,. lht!ycrldlr. 
Ecncol llsruuna vfllnt bulunanlar bnngl llaan.ı bildiklerini 

y:ı:malıdırlıı.r. 

ı;or: 

dil kçclcrlne 

1 - lmtlhu ..uc..lndıe aynı derecede muvıı!fak o:anlar nraırt:ı<!ıt. ya 
bancı l!anmı v~lut butun:ı.nlar tercih ecm:r. 

2 - tmtlhandn kaz:ınantıınn muv:ı!fnlrlyct ve tnhşll vnzlyctı~rlne göre 
barer:ıdel•I d"'receler Uzcrlnden UcreUerl tespit edllerelc t.aylnlcrt yapılır.' 

3 - Tayin edildiği mahal ve vazlt'eyı tebliğ tarihinden itibaren on beıı 
gün zarfında kabul ile vazifesi başına gltmlyenlerln tayin hakları iptal 
cdf.ir. (8611) 

-- Allah nşkrna - diyor - :.tı 
gcoo erken yatalım. I{a.ç gecedir 
cereyan eden hadiseler beni ha. 
rap etti. Uykusuz knldrm. 

Adnan da b:ı.şiylc tasdik edi
yor. 

Kemal söze karışıyor: 
- Ya ben?.. DU.s\imne!tten 

yoruluyorum ad(!tn ... 
AcL~3.n mcm..'lun olmadığını 

belli eden bir sesle konu~uyor: 
- Hiç iyi birşey değil Kemal 

bu! .. Artık hiç bir 6eY dUşUn· 
me:neğe gayret edeccksjn.. Bu. 
n.m senin iı;in ne kad:ır zararlı 
oldµğunu i!iıveyc lüzum yok .. 
yarın tekrar, birkaç ~;ün brrak
tığımız antrenmanlara başla. 
rv.. O zaman her şeyi unutur. 

sun. Zaten f?imdi senin sade A· 

Zafere kadal'~ 
Spor, macera, aşk rof119 

Yazan. SACIT TUGRUL OGff rlP ıi'ııl 
merik:ı.Iıyı .. rakip!crini dilşUnmek İçinde .bu n.kşlllll_ ~ /1 
lazım. Hele bu rakiplerinin için· var.. RaJıat değil 1~~#,~ it de en hatm sayılan hiç şüphe . Zaman zaman oJiefl 
yok ki Amcriknlıdır. Sonra cc. ain, yukarı kaytnJŞ g .. 

·ıı· reyan eden ,L:diseler bire bu a.- yali geliyor.. ··yıeıdl 
damı oldukça. esrarengiz olarak Son nefesinde s~ı.. ~ 
tanıtıyor. Bir çok ~.eylerle de - İntikamı Jlll rıııı t 1 
mUcadele odece~'İmiz muhak· Cümlesi kulııJda l' 
kak ... Polis Amerlkada şimdi - yor.. 8cJ'~ 
den tahkikata b:ı..şladı. Bakalnn Kemalin için~e t~Ju lll:J' 
biz oraya vannc'ıya kadnr ne işi unutup dn. bır "' b~.",Ji 
netice elde edl!oock... yamayan jnsa.nl~ııJc ııJF" 

Adnan bile!?indcki saatine ... kS~ '-
~ luguw var .. Bir D.1 

baktıktan sonra: ·ııt #J' 
O ' d. t b yor ndotiı.... ....ıc içi ". - ... - ıyor · saa on uçu. ö r . yırn.ı-- sf'" 

ğa geliyor. Çocuklar bu gece rt ıyıi 51 ..... ~ 
mehtabı brrakın ela vaktiyle ya. yor. Ve elektrıgı ,. 
talrnı ve istirahat edelim. dürüyor. şııııdİ• ,.,r 

Diğerleri tasdik ediyt :tr: Ki.içlik kıun~.feıı ~~ ~ 
- Evet, doğnı ... Yata.lmı a.ı- pencereden St!ZUJ<ı.ıV"'c 

trk... mehtaplı gecenın ıı;' 
aydmlatma.ktadil"··· ~-t Geminin nisbetcn karanlık ar

ka t:ı.rafmr.. C:o~ ı yU.riiyorlar ... 
Bir kapıdan birer birer içeri gi. 
riyorlar. '\·e k::ı.} boluyo:-lar ... 
Loş hir koridor ... 'Merdivenin 

hemen knrşu,mda sırn sıra ka
bineler... Bizimkiler baştan üç 
.a~rr.m önü.ude <lu.nıyorlar. BL 

ribirlerine hayırlı geceler te· 
menni ettikten sonra iç.eri gir
mek üzere iken, I~crnnl Ad.nana 
f ısılda'ycr: 

- Si.tim sivil memur hemen 
bu yammdaki kamarada. yatı. 
yormU§ .. 

Sonra gülüyor: 
- Ne tuhaf ... Bir adamın ü· 

~rine dilşülmek insanı rahatsız 
ediyor.. Gillüşüyorlnr... Sonra 
klmanıl.ar.na gidlyorlar ... 

Koridor tekrar eski loşluğu 
ve sükunetine gömtllüyor. 

Kemal soyunup pijamasını 
giydU.tcn sonra., cl!eri pijama -
sınm cebinde, bir müddet kama. 
ra:;ımm kU::;ük pcncerczindcn 
kırmızı ve ha.(i,f mehtap altında. 
güzellikten 1j)"adc korku ifade 
C<!en denizin Ü7-crindeki ziya kr 
rıeıklanna bakıyor. 

_ .. lt Jc p i 
Ge.-ninin bu ~·i}-or·· ,,pe 

bir gUrültü r;clJ11~ tsJ''1"' 
Ust s:ıloı:tla. ç~a~ıııfl ,..1 
Ufak n 3.;:,"'lll C kU ,._ı ";,_. 
yoı·. ~clJf~ 

Makinenin ınUJl cel< 1'8 

tıları hisscdilmiYC tı~ 
f'f ~ıııi f!O':ıı ı . .. .. keJlw -" ~ 
Arkası üstu ısırııY~f'$ 

Kemal, ne kadar J)'1lc3); ... ç6'(J 
olduğunu anla.YS:-Jl)1l6ııı' 
zamanda hayal u 
yor .. 

••• 
arı··· f 

Uzun bir za:u1 .,,jSf .. ~lft~J 
enırı ı.ı- ev--

Saat gcc ğıPdıı .,;1,.jl , 
Kemt>lin yatııaöııdilF~ ~ 

ğn, sonra. sol::ı n buJ1lı.ıJl~ 
yoruz, a,f;rznıda ef eSıcr .J' 
ri mm:ıtaz.ım n fçı>' 
nı iı:;itiyor. yııtııtııı ~ 

Bir.az sonrn _.1111' 
w }U'-'Ot·· • j Ş~.Afl 

yarı dogru "' öz.lerııı el~:Ô! 
Uyku dolu g saı11a.I< )',)'~ 

rn k sarsak ıyor ve ı:s• 
dUğınesir..~ uzan <°"" 


