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Fransa Fınlandıyava 175 tayyare 
200 bin elbonıbası ve 20 
nulyor. ;ncrrni gönderdi 

siiylcor n :\farc§al ılfanncrhaym \"C Pasil\hi 

(Ya7ı sı 4 ünciide l 

Jsmet lnönü'nün 
reisliğinde ilk 

toplantısını yaptı 
Ankara, 7 (A, A.) - l"iil,s1.:ı. 

Müdafaa Meclisi, bugiin ı;aal : 
• l :i,30 da Rci,.kwnhnruıııuz h- ' 

met İnoııü'nün rcbliğiııtle na.~, c· 
kalett-0 foplanmı, YC rumamcsin. 
ılckl meseleleri mütal<'aya ba_şl:ı . · 
mıstır. 

,,l:ıliım ol<l u~"U üı.ere 1'ilk'4ck 
ntiida.f:ı.."l M<'<'li' i ficnt-1 Kurma~· 
Uao;k:ı ııı'nııı <la. iltihakilc icra Vr.. 
ki lleri ll<'~·ctindcn teşf'kkül ' c 
mcııılrkctin müdafaa. islerini tet 
kil< \ 'e mütalca r.dr.r. Bu meclise 
arzu tmyurtlnklan takdirde Rel
s!ru m Jmr rfya..'lf't f'ylt>r • .......................................... ._... 

) tfll9~-~-- · &..v<.w. z.w,.sw. 

l 'rls 8 Prllnac bulıındıığu 7.ıo.mırn P.llM-otrnpla 

Avrupada barış sondajları 
Cumhurreisi · tarafından kabul edildikten !:Onra 

• J 

1 Afro~itlen çıkan 
sanat ıneselesi 

3 üncü sayfamızda 
okuyunuz 

Pariste Velsin şere-
1 fi ne bir ziyafet verile" 
1 
Müsteşar aldığı neticeleri hususi 

Ruzveltc bildiriyor 
bir şifre ile 

- l:az.ısı CçüncUde - : 

112 bin kilo Fırtına Izınirde büyüt{ 
kaçak şeker tahribat y~ptı 
ya k a 1 a 11 d ı ! DALGALAR KARŞIYAKADAKi EVLERi~ DAMLA .. 

Depola rdan şeker kaçırılmaması için zabıtacil 
tedbirler alındı. Scfcroğlu bulunamıyor 1 

Zabıta, beyannameleri ele alarak 
sıkı bir araştır maya başladı 

• 

Şekerin ucuz zamanındıı ellerinde 
bulunnn malları, fiynt artırılr:ıktnn 

.. ıngiliz hava bütçesi 
~~~!akeresiz kabul edildi 

a.Jl:!j>· ( A. A ) 
1 ~a 1 lll.Uteak· · -. Sir füngslcy Vud tarafından yapılan biı 

~İt- hı.ı~ ctıniş~p Parlamento müzakerede bulunmadan hava lıiit-
!\ ~ .. l~ • • 

'fltı () ltıf l"' k 
lt\rıı~lfo, s ( A 

1 a ında 300 maden amelesi öldü 
~ "" lllcı ııcu • ~\ .) - Koroncl limanında Şau;cr madenine bir 

• " 3QQ Ccsınctc d" 
~ a h elen f un vukua gelen felaket bi r yangına scbeb 
f'llıtı~liğ olzııalt azıa maden amelesi ölmüştür. H:ısarr.t 30 milyon 

(l ~ıı., llrre,.i . • lntlır. 
<t! l'<ı Sı ile . 

lıarcltct Sthlııyc nazırı Koronel'c gilım:k iizc re Snııli:.ı.t,o 
Clnıi§Icrdir 

' 

sonra saklayan tacirler haltkında 

beyanname nıllcldctl ı;:-cçtll\lcn sonr. 
ha~ıayan Lahkilmt diın rnlllıim h 1 
nılislı,.t lıir safhaya girıııl~Ur. 

7,,ıbı ln, §chrimlzılc, vulmbıılan ba 
zı ıhbarları ve §el<er ı;ılrlcctlnc veri 
ıC' n b<'yaıınn ınclNin in mulıtcvly:ıtırı 

.,u.:unt.ndc tuta:-alt yaıı t ıgı nslı n 
ra. tırmalar rıctıcc.sındc yulı mü ..... c 
" un drpol ırınc!:ı bo.> le b<'~ annnılll' 

i \'Crilnıcm.ş kül lyctıi milttnhll ıı 

l•cr mevcut o!Quğllnu tc bit etmiş ' 
muhafaza oltın:ı rıldırmı tır. 

( Dcu,.-· 1 iinciHr l 

Bu sabahki yangın 

Balatta büyük b.r 
tütün deposu yandı 

Z a rar 70 bin liraya 
yakın 

(Yazm 4 üncüde). 

RINI AŞTI, 300 EV HASARA UGRADI 
fırtına bütün Şehr;mizde yağmur ve 

beratı dur durdu, bazı semtleri seller 
muha
bash 

Dün akşama kadar y:ığan ynğ
m11rdan sonra bu sabah şehrimize 
serpinti halinde kar düşmeğc baş. 
lnmı'llı r. 

Dün akı;amdanberi de denizle r . 
clt'l:i l ırlırı~ı dıtlı:ı ç<ık !jİlldı• ll cıı
m!~lir. llüzg:mn şiJJcti san)re<lc 
7-8 metreyi bulmuştur. B.ilh.assa 

s:ılıilinılclil e\·lcr 

Karadcnizdcki fırtına yüzünden '\'n

purlar seferlerini müşkillfıtla y ap.. 
mışlar, b:rçok va purlar limanlara 
sığınmışlardır. Salı günü limanı • 
rnıza. gelmesi beklen en Tan vapu
nı ile ıliin g<'lccek olan 1zmir v:ı
puru mıc:ık hu sabah Boğazn gi-

,(Devamı 4 üncüde). 

ı ~~~~~~~~~~ 

1 3 senede IO milyOn 
1 

lira ıle 

/Haliçte bir 
tersane 

kurulacak 
Münakale Vekili Ali 

Çetin.kaya yarın 
şehrimize geliy:or 

,(Y aatc 2 inadel 
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ltalya ve ingil,ereden ilk 
· siparişler yakmda geliyor 

türlil mezhebe müsaade Pozol hareminde de bin 
telif cennetlerin tesellisi-ve müsamaha eder, muh 
zat kendisi türlü din ni sıra ile tatmak için biz 
kullanırdı. 

Enelld tctrlkalarm btıı&amı 
llntJ Pozol. Akde.nlı. 1ayıJarm4a 

Fııuısa Ue lııpıınya anı.ıunda çok sQ. 
sel lldJmlf btr memlekeıtn mutlak 
•LUcUmdul'ıdır. &luharrtr cemJD edl
Jor kJ bunw bayaJJuınealnde \'Ucut 
lıulıuuf bir yer dc:tfldlr. Trll4'GI laıul
DJ &aoıyan bu menılı:keUıı barltaJar
d.a ıösterllmemealnln Mbebl eadeoe 
kııkıınçhktırı aeyy&blarm bu ıtızeı 
J'ere akın etmelertııılt.-n başka mem
leketler korktukları lçln mevcudlye
&aııl duyurlllllmııfa çalııwııw ,.. biııı 
da muvatlak olmujlarıllr. 

Kral, bir gUn u.r&)'UUD babQe81n4e 
tebauının davaları bakkmda hllkUm.. 
leı' vermekle meegulkcn ka.uıuı meo
•ul blrlalle knçtıtıw gönderdlğt mek,. 
luptaa Uj'reııerek alelAcele araya 
Jwouyor. 

Kralın •rayı tı~ btna4M m11tefelı ~ 
ldldl. llıuwn c1alrNJ kralın oturdo
tu bt.oa Ue na:ı.ırJar mecüalolıı &op • 
bndıtı blruuuıı anwnda ldl; öyle ld 
knWD oturdutu daireden ııazularm 
7BJUDA sıtuıeıc için muhakkak ha _ 
remden geçmesi lAumdı. Bo ııebeple 

hlo blJ' 111UD&D ııazula.r mecllıtne ka. 
dAr 1ldemcı4L 

Kralın bizzat kendJsI bu mima.. 
rl tarzını düşUrvnüş ve bu neti -
~yi hesaplamışıt. Mademki, de • 
mişti, mutlak hilkümdarların en 
mükemmellerini, hükfunet dairele
rini rahat bırakan oehvetperest 
kraliçeler teşkil etmiştir. Ben de 
millet işlerini idare eunek husu -
IUnda gelmesi muhtemel ilhamla • 
n böyle bir vasıta lle zihnimden 
uzaklaştınnm. 

Bu sayede işler yolunda gidi
yordu. Kimse, ne halk, ne de kral 
ıika>·et etmiyordu. Nadir olan 
gayrimemnunlar i~ nezaretleri it.. 
ham ediyorlardı ki, bu da tabit 
kralı ala.kadar etmezdi. 

Pozol, kanlan üzerinde bile .c
ıayı hükQmet euniyordu. 

Haremin başında, baş hare'llA· 
lal ığı ve saray nazırlığı vazi 'ele _ 
rini nefsinde cemeden garip bh a
dam işleri kral namına ida:e erli. 
yordu. Bu, Taksi idi. 

Kendini beğenmiş, llf anlamaz, 
hilekar gözlü biri olan Taksi hl -
k!y:emizde • daha fazla vuzuh i. 
çin şimdiden söyliyelim - antipa. 
tik şahsiyet rolünü oynıyacaktır. 
Onu Pozol seçmişti. ve kimse kra.. 
lın bu memuriyetine karşı itimat, 
takdir ve hatta hayranlık hisleri 
beslediğinden şüphe edemezdi. 

Muhtelif siyast vazifelerde mu
vaHakıyeUe istihdam edildikten 
eonra baş haremağalığına tayin o. 
lwıan sabık cebir hocası ve pro
testan teoloj isi sabık profesörü 
ale'.fide bir mani hudutlannı çok 
aşan prensibe hürmet ve disiplin 
meziyetlerine malikti. Bunlarda 
devlet hizmetlerıne bir liyakat 
hassası görülmüş ve Taksi idare 
ettiği kimselere değilse bile ma • 
fevklerlne lüzumlu telIDi edil • 
mişti. 

Bir tek misal bunu isbata ka -
fıdir: Haremağalığına tayin edil • 
dıkten sekiz gün sonra haremde 
sulh ve sükQn teessüs etmişti. Hal 
buki Pozol bu uzak hayali o za
mana kadar rüyasında bile gör -
memişti. 

çfn mahtediler bulmak fikrine dOs
memesi IA.zımdı. Her türlü harbin 
düşmanı olan kral din harplerin· 
den ise nefret edcrdL Her türlü 
hürriyetin dostuydu.vicdanları ser 
best bırakırdı. Batan memleket 
dahilinde olduğu gibi hareminde 
de bin tilrlU mezhebe müsaade vt 
müsamaha eder, muhtelif cennetle
rin tesellisini sıra lle tatmak için 
bizzat kendisi tilrlil din kullanırdı. 

Kralın tercih ettiği mihrab, 
bahçesinde yaptırarak Demeter' e 
(Eski yunanlıların toprak ilahı) 

ve Persefon'a (cehennem ilruu) 
tahsis ettiği mAbetti. Yer yüzünde 
artık mQminleri kalmamıD olan i· 
ki ilah kendilerini hatırhyan kralı 
hayırhahlıkla dinliyordu. 

Pozol bu ilMıların birinden mil· 
Jeti için iyi mahsul istiyor, ötekin· 
den ise kendisile milrnkün olduğu 
kadar geç takdim edilmek lQtfunu 
diliyordu. 

Pozol, kanlan, ba3 haremapsı 
İ§te böyle idi. Biraz sonra Beyaz 
Alinin de kim olduğunu izah et
tikten sonra tasvir faSillan 
ru bitirmi§, yani kadın okuyucu· 
1ara romandan bu kadar çok kısmı 
artık atlamamak imklnıru vermiD 
olaralzı-

/il 
Beyu 'Alin bir Holandalı kadı

nın ve ihtimaJ ki aynı %3.m3.nda 
Kral Pozolun kızı idi. 

Saçları san, teni beyaz, dudak
lan şendi. 
Do~wnundan on dört sene beş 

ay sonra lfttif vücudunun inkişafı· 
nı ~lddetli bir alaka ile takip et. 
meğe ba~amıştı. Her sabah uya· 
nu uyanmaz gecelik gömleğini 

yatakta bırakarak aynasının kar
şısına koşardı. Hayalile mülakatı 
pek müessir bir sahne olurdu. 

Bu sahne bir tebessUmle baş
lar, bunu iki el ve on pannakla 
şapırtılı öpücükler takip ederdi. 
Ancak birkaç haftadanberi genç 
kızdı: Sayısız keşifler menbaı .. 

Aynadaki sevgili hayali de oL 
masa onu kim severdi? Babası o. 
na başka arkadaş vermemişti. 

Şimdiden k~fedilmiş olsa ge -
rek: Milletinin ahlakı üzerinde 
o kadar müsamahakar olan Pozol 
kızı için çok daha az müsamaha
kardı. Yollarda elbisesiz genç 
kızlar görmek hoşuna gittiği nis· 
bette, veliaht prensesi ayru kıya_ 
Cette sadık tebaalarına gösterme
~e arzu duymuyordu. Fakat bun· 
da her hangi bir göreneğin tesiri 
yoktu: 

Cenup güneşi yakıcıdır. Güneş 
yanığı esmerlere iyi gittiği halde 
sarışınların tenine başlanmış ista· 
koz rengi verir. Beyaz Alin de vü· 
cudunu açık havada himayesiz 
gezdirdiği takdirde kendisini diğer 
bütün genç kızlardan ayrrd eden 
beyazh~ı kaybederdi. Bu sebeple 
onu giyinrneğe, hattA şemsiye ta -
şrmağa mecbur ediyorlardı. 

(Devamı nr) 

Topraklarımız 
üzer inde uçan 

Bulgar tayyaresi 
Hudut bataryalanmızl 
tarafından yere in-

ı meğe mecbur edildi 
Ankara, 7 (A. A.) - Remnt 

tebliğ: 

6 Mart 1940 gllnü eaa.t 18 d& 
meçhul bir tayyareıtin topraltları. 
mızda ve memnu mmt&ka. üzerin
de uçtuğu görUlerok nteş açılma
sı sureWe yere inmeğe mecbur e
dilmiştir. Yere inen tayyarenin 
yanma giden TUrk hudud krtlulı 
menauplan, bu tayyarenin bir Bul
gar askcrf tayyaresi olduğunu ve 
içinde lki subay bulunduğunu gör. 
mllşlerdir. Hilkfunet Bulgarlstanla 
olan mkı dostluk mllnMebeti dola
yı:slle bu tayyare ile içindeki su
baylann derhal Bulgar makaml:ı.
rmn teslim edilmelerini ta.svfb et -
m1ş ve bu hususta icab edenlere c. 
mir Verilmiştir. 

Ticaret Vekaleti
nın bir kararı 
ihracat ve idhali.t 

yalnız birliklere dahil 
tacirler tarafından 

yapılacak 
'.ncanıt VeklıJeU kaını.nwı nrd1gf 

a.lWyete lıtinaden. tqekldll etmlf 
olan ihracat birllklerlne dahil olmı • 
yan llıracat tadrlırtn1D bu b!tlUcl._ 
rlD mevzuuna dahil bulUD&D madde_ 
leri ihraç etmelertnı menetml§Ur. Bu 
karara göre, zeytinyağı, tifttk, yu • 
murta. arpa. butday ve .u.sam lhra
catı bu birliklere dahil olmıyan t& • 
clrler taratmd&n yapıl&mıyacakbr. 
Diğer taratta.n VelcAlet mUU ko 

rwıma lianununun vordltt AlAhlyet: 
lere l.eUnaden, ldhf.lAtoı.. AA mQnha -
sıraıı ldhalAt birliklerine dahil bulu. 
ııan tacirler tanı.tmdan yapılması ve 
blrllklerce organize edilmesi llzerlııde 
blr ıılnmname projeai h&zırlamı§trr. 

Zelzele mıntakasında 

80 bin ev inşa 
edilecek 

Hükumet bunun için 25 
milyon liralık Fevkalade 

tahsisat istiyecek 
Ankara, 8 - 18 martta tekrar le;. 

tlmal&nııa ba§lıyacak olan BUyük 
Mlllet Mecllslne verilmek Uzcre bll _ 

ıcamet. bir çok k&nun l!y1hal&rı ha_ 
zırlamakta.dır. 

Bu meyanda zelale mmtakesmm 
lmar ve lbyuı JQln 2~ mllyon l.lralık 

fevkalMe t.alı.sisat talebi.ne d.ıı.lr olan 
IAyiba da vardır. Bu mmtakada 70 • 
80 bin ev iq&11 icap ettiği t.eablt o _ 
lwımuıtur. Aynı mmtakada ayrıca 

laUhsaJ fa&liyeUnln tanz1mJ lı;ln alın. 

makta olan tedbirler takviye edilecek 
Ur. 

Kalay 20 liradan 375 
kuruşa düştü 

Avrupa harbinden evvel ldlow 2711 
kurUf olan kalay bir ara'hk 20 lir& • 
ya kadar yilltselm~U. 

son günlerde harlcten hemen her 
vapurla mütemadiyen kalay gelmesi 
neUcesinde fiyatlar dllımll§ ve dQ.n 
3711 kuruşa kadar inml§Ur. Dlln de 
§ehrlınlze 10 ton kalay gelml§tlr. 

Taksinin başharem ağalığına 
namzetlığini koyduğu zaman ileri 
ıUrdilğü hususiyetleri üzerinde dur 
mak nazik bir iş olur. Taksi bu im 
tiyazlı vazife için tabii bir istidadı 
haizdi. Cenabı Kadiri Mutlak 
onu nefse mağh1biyetten esirge· 
miş ve munzam bir inayeti ral>ba· 
nt eseri olarak ona yaklaşan bü· 
tün kadınlan da böyle nef slerine 
mağ!Qp olmaktan uzak tutmuştu 
Kudreti rab?aniye onun bazı ar· 
.War hususunda hissizken etrafı 
m böyle arzular ilham etmek iş
kencesini Ql"'kmesini istememişti. 
Taksi günahın ne kurbanı, ne de 
m üsebbibi)'dl. 

llfC)riimcek Hayctucl 
M 

Bununta beraber emrindeki genç 
ka<lıolar arasında kendi akidesi i· 

İtalya ile ticaret mukavelelerini yapan heyetimiz 
azasından ikisi ve lngiliz sanayicilerinden üç mü

messil bu sabah şehrimize geldi 

ltalya yapılacak siparişleri 
haftada teslime hazır 

bir 

İtalya ile yeni ticaret mukavele • 
lerlnl )'&pan heyetiml.z az.aamdan H

.faret ınU..teprı Kemal Kavur ve Ze
ki Zeybekoğlu bugUnkU ecmplon eu_ 
presile gelml§lerdir. Heyet reisi Ce _ 
mal Z!ya daha btr h&fta kadar Ro
mada kala.oakbr. 

Yeni mukaveleler merlyete ıfrmif 
ve daha olmdiden ikJ memleket Uca -
retin.e mUblm bir tesir yapmağa 

b8flamıftır. 
1t&lyan plyualan Türk mUeatıeae_ 

lerile ı, yapmafa b&ZJrlanmJ§tır. 
Mukavelelere dahll maddeler üze _ 

rinde verilecek ılparl§ler derhal ka -
bul edilecek. bunların blr kuımı bir 
batta içinde, mevcut bulwımayan d1-
ğer mallar da nibayet tlç ay zarfm • 
da memleketim.ize teallm olunacaktır. 
Diğer t.ara.ftan bir mUddet evvel 

Londra:;ra giden taclrlerimlz1n bir 
kıamı da dUn dtsnm~lerdlr. 
Bunların teıebbu.leri 1ııg11.ls plya • 

aalarmda m\laalt 1Urette .k&rfılanmlf. 

Alkollü içkiler 
saklanıyor mu? 

Ali.kadarlar böyle 
§eye ihtimal 
vermiyorlar 

bir 

Alkollll lçldlerden &1.maıı 1lt1hWr 
resmln1ıı ytlbelWecett haberleri tı • 
zerine bazı mU..klrat bayllertnııı al _ 
kollu Jçkilerl ıa.klamata baıladıkla _ 
n rivayetleri çıkmıftJr. 

Maamaflh al•kadarla.r bwı& lbUmal 
vermemektedirler. ÇUııkU &lkolltı lç • 
kilerin tly&Uan arttJktan 80ll.ra, bu 
kabil kaçak J'1lJler ancak açık mlll
klrat aatan yerlerde l&l'folu.ıı.abWr. 

Buralarda yapılacak mlu kontroller 
böyle bir §eye meydan vermlyeceğl 

gibi ldmseııln de kadehle aatıı harl • 
cinde açık içkiyi, latediği cina kapalı 
ı~e lçk1 olarak kabul etmtyeceı?f 

muba.kkakbr. Esasen zam ve mlktan 
hususunda da kntl bir karıı.r veril • 
mi§ değlld.lt. Zam yapıl.sa bile bwıun 
pek cllz•t mtktarda olacağı da tah • 
m1n edilmektedir. 

"Afrodit'• den çıkan 
davalardan birine daha 

balalclı 

"Atrodit'' meaeıest mQ.nuebeUle 
•-raıı" gueteaiad• Sabllı& Zekeriya • 
t11D "Genc;J.J.tln haas&aiyeU'• başlıklı 

tıkraamdan dolayı mtlddelumumlllkçe 
açılan davaya dlln altıncı ceza mah _ 
kemesinde bakılmıtır. 

İddianamede; bu yazıda ialm ve 
madde gösterilmeden mUphem ve llui· 
zannı davet edecek §eldlde İltanbul 

mllddeiumuml81nlıı kaat.edlldlği bildi. 
rllerek matbuat kanununun 27 ve 80 
uncu maddelerine göre gazetenin 
neşriyat mlldllrtı Halil LQtfl ve Sa. 
blha Zekertyanın tecziyeleri isten • 
ml§Ur. 

BalU LQttl, bu yazının müddeiumu· 
nı1 ile alAka8:ı olmadıtmr, "AlrodJt" 
in mUatehcen olduğuna d.ıı.lr rapor 
veren İbrahim Hakkı Konyalmm la _ 

bU.lıuaa demir m&mulA.tm.a ve mani. 
faturaya alt taleplerin ekler1.11ni y .. 
rlne getirmek mUmkUn olacağ1 ncU. 
ceslne varılını§tır. 

nıt ılparlşler yakmdıı. ııchrlml%e 

gelecekUr. 

Bwıdan başka İngiliz aana.ylctleri 
mllmcMUlerindcn mUrekk«-p uc ki§l _ 
ilk bir heyet bugün ekspresle ı;el • 
mt,,Ur. Bunlar da p!yasa.Ianm.ı:;ı tet
kik ettikten aonra mal satmak ııJye. 
tindedirler. Harpten sonra llk logt • 
lla kadm artisti bugUnkU ekspresten 
çıkmı§tır. Pat Hiyde adını ta~ıyan bu 
1ngt1Jz §&ntözU latanbulda lk1 ay kal· 
dıktan ııonra müttefiklerin §Ar1' or. 
dularmm eğlence lbUyaçlarmı karfl • 
lamakta olan artıstı.:ıre UUhnk etmek 
Uzere F111.stlne ı;1decektlr. 

Bolandaıım 1ran elçı..t de bugünkü 
ebpreal.D yolcuları araamdad.ır. Bu • 
rad&ı:ı Toroı ekspre8ile Ta.brana ha -
reket etmltflr. 

Küçük Sehir 
Haberleri 

• Şehrim1zdekl fmdık ihracat ko_ 
mJteıd bugUn toplanarak .Alman be _ 
yetinin tmdık mübayaıw lçlıı vord1· 
ı?f tiyatlan ve tekll!leri tetkik ede • 
cektlr. 

• KAtıt l§lertıe alAk&1ı olanlar kt.. 
fit Jdlıal&tJ mevzuu Uzerinde gllrQf • 
mek ü.zere bug11n Ticaret VekAletl 
tefldlAtlandı:rm& baf koııt.rolllrlllğtln -
de b1r içtima yapacakla.rdir. 

• Rum patrlkhaııeırtııe alt bazı ı,_ 
ler etrarmda Dalıll1ye VeWeWe te. 
mu etmek llure patrikhane 8eD 81 • 
not azaauıdan Uç ldflllk bir ıı.yet dUn 
ak.fam Anka.raya gitml§Ur. 

• Belediye §Ofllrlerln mllterak!m 
80 bin liralık plA.ka borcunu tahlil t· 
çln Şoförler Cemiyetinin bu !ııl den.ıh. 
te etmeslnl ıs.temekte, temaslar yap_ 
maktadır. Aksi halde belediye hacze 
tqebbllil edecektir. 

• Belediye Ka.racaalımet mezarlı _ 
ğmm tanzimi ısın blr proje ha.zırla -
rnııtir. Eytlp mcza.rlıklann.m 11lahı i
çin de tarihi mczarıan ve tarlh1 f&. 
lııalann kab1rlerlnl ayırmak Uzete 
mUtebaMISJardan mürekkep bir be • 
yet aeçilml§Ur. 

• Belediye Dalıll1ye VeWellne mU· 
racaaua mezbaha rllawnwıd&D yap • 
tığı fedakArlığa mukabil hUkQmet.çe 
evvelkJ sene olduğu gibi bu sene de 

ısoo bin liralık yardım istemiştir. Fa • 
kat gec;:en sene olduğu gibi bu sene 
de buna lmkb.n bulunamıyacağı sa _ 
nılmaktadır. 

• Şehr1n mubtell! yerlerine yeni -
den tallk edilecek olan bin 19.mb& • 
n.m yerleri tayin ed11m4ı ve lAmbala.r 
en ziyade lbUyacı olan kazalara tak. 
alın edilm1ftlr. 

• İstanbul llınanında Kadeı vapu • 
rwıdan eşya çalan Muharrem dlln 
sulh ceza mahkemesinde 6 ay ba~ 
se mahk1lln edilml§Ur. 

Uhdat edildiğini aöylemı, ve mubake. • Fmncııar CemJyeU heyeti umu • 
me, yiııe Tan aleyhine açıltnlf olan 1 mlye toplantısı ve yeni idare heye_ 
diğer dava lle tevhlden görülmek U _ tini seçimi dUn cemiyetin Havyar ha. 
zere başka gUne kaJ..mııtır. uındaki merkezinde yap1lrnışttr. 
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8uıı11ııı 1er: VARiT .. ~ 

3 senede 10 mi1Y0~ 
lira ıle 

Haliçte bir 
tersane 

kürulacak. 
.. ;Jı 

Münakale Vekılı 
Çetinkaya yıı.flll 

§ehrimize geliY0r 1f 

llilna.k.alıi.t Vekili Ali çeı:-~ 
bu akşam Ankaradan hnte1:.,,1~ 
rok yarın sabah şehrinılZe li;i.ıl~ 
tir. Vekil, burada bilhns53 ıııd '° 
temWenmesi ve Hasköyde ~ f 
Iunacak tersane 1..!jlerile ın~ 
lacak ve tet.kllilerde bulUJl~ 
Aldığımız mal(llnata gl3re• ~ 
do 

0

bilyllk bir gemi inşaif6 ;;! 
sinin kurulması kari ol~ ~; 
!aşmış, projeler do hn.tI1"1'~ 

AU Çetinkaya şch~~ 
cağı birkaç gUn zarfında ~ 
de tersanenin kurutacat' ~ 
gezecektir. Tersane tııgilll ~ 
sinden istifade edilerek b~ 
~lJz firmalarmdan birine e'11o 
lacaktır. İnşaatın Uç senod' _,. 
lanaca.ITT ve 10 milyon Ur' 
dileceği hesıplanmaktadtr· ~ 

Tersanede 5-6 bin ton il • 
ğilnde gem11er inşa ediJebU~ 4f 

Münakale vckfiletl deniJ ~~ 
yat mnum mUdllrll Ayc~ ~tı r 
vekille beraber ynrm sal)r' 
mhc gelecektir. 

----fo---"'-

T r ak ya d8 
su baskı~1 

istanbul - Edır~e 
asfaltı ~1 

su altında kal 
Trakyaya gid~ 
kamyonlar I~ 
dönmeğe ıneC 

oldular ~l 
BugüııkU konvansiyonel ~/~ti 

len yolculann verdikleri ,,p ~ 
göre, lk1 ~denberl ~ ~ ~ıl 
§lddeW yağmurlar ytı:Utı ;v-1 
çayı ta.§ml§, birçok yerıeri 

61 
ı 

m~~a Uzunkllprtl. ~::;:1,. 
Çatalca köylerl su al~~ -f 
yUkaekllği yanm metre:Yi ~' 
dinle - lstanbul ~ de tıO' ,,.. 
cumwıa uğradığından otD -~ 
leri tamamlle durı:n~tut~ 2 

Bundan ba.,ka tstanbul 1 ~I 
ya muhtelif Ucaret e~ ~ 
te olan kamyonlar da .~..&t~·h 
d&ımeğe mecbur olJJl\lP';~ 
YağmurUı.nn de,.-aıxı ;;ı,r 

Twıea, Arda ve J,feriO .ıt.ııl~ 
tqarak Edirneyi suıar 
masmdan korkuluyor. 
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Finlandigada harbe nihayet vermek • • 
ıçzn 

Af roditten çıkan 
san' at meseleleri 

Sovyetler 
Şartlar ileri 

ağ m r 
Bazı memleket gen çleri birtakım eserleri muzir 

tcheyyüce uğramadan okuyabiliyorlar; 
fakat bazıları? .. 

dü 
BÜ t ü n Kare 1 i be r z a 'ı ı i 1 e Ladoganın şim a lindeki ar 3 zı, 

isteniyor 

Rlemnıı \'okl'lıı Gren~u,-ur'da çı_ 

kıııı Jıkrııstııl\ dair nçtıj;ıınız nıılcptc 

ı;dcıı bazı CC\ aııta rı m·ııtt·ltil-. Uuııla

rııı nrn~ııııl.\ J.>ny ,\hıııct .M:uhtnr 

l~ tı\ıı.Jdbı'ııiıı rıcl•luhıı ynlıııı. Cı:..ranııı 

ııa,.ıl :ınlııJılm:ı~ ı ı. Lllllgch'çcğlnl h.ııh 

ile 11.tiI:ı dmiyor, bu ıue\:t.uı:Jım daim 
ha , ku ~-ıımt \C nlıl"k ıııc ı:klcriııc ı;c· 

~·!yurtlu: 

parça, Hango limanı bir ~onyadan 

... ~~'" - Helsinkiye verilen 10 günlük 
$ ~~:~::.ı:::n.::.~:.:ı::: mü h 1 et bu ak ş a ın gece 

. la \·e ıa:ct rncsclcsilc me§~l 
" ilaha ıtadan kontrol ve ne d b • t k 
~ ~~d:~ ::ad.e ~l~lln§tırmaaın~ yar 1 s' n a 1 ece 
• ı.Y)·a ırıtdığınc göre bir 
' t re taıı ' 

Ilı tere d~ m kamplarınclnn 
\ l> 'e lk1ı;ılierck dört nc!crl öl

•:ıı n.k nt de yaralamı•tır. 
..., Cdl ' 

'ıt 
11
, l fırkas temyiz mahkemesi, 

1 ._ ~uıullrın mı Yeniden tesis et • 
~Olan 6 :an ~olayı nıahkfım 
ı l..lrınx r otnllrusun lıtina! mil. 
~rlıııacla ecıdetrrıııtır. 

Zltnt 
~la. mcsclckr hakkın. 

• lıtı1ttı;:1 neUccslndc mcbuııan 
~ td ltne·1n~te kayıt ve ı;artsız ı_ 
~ ltabııı natık olan takriri it 

ctını~ur. -

~l'ıı 
tııcıa' g~·er işindo lstanbul 

•"r k rtilf'>n karışıklıktan 
il) ı:ı , ~0&a:ı'limcşnı kazançlar 

lllleıte~a:ı rncnfaatlcr için 
~a e umumi ıi.hcngin 

Jl ııı. ~C'Yflan vermiyeccıt 
y 'il, Uzumunu kaydeylc. 

~tli s 
ıt}• abah 
~-~ lııc::ah· 
~ de Al ı:ı 'Yalçın, bugiinkU 
l.~~ P. el'itıı le ll'l~n - Romen mü
.~~~n. lkık C<l~rek Almnn

r iti h~~a teminat verdiği 
1, .\b,.~e §ö 1 ~!eri mevzubahs 
"ı,~,, · e dıyor· 

--< .. a z • 
tt1 11llıi aten Romanyaya te-
~n._ YecC'k b" . . 

G_.,~lb z ır vazıyet te ı. 

li beıtıatnanı bekliyordu. 
ı.~~k \'e e?1eY!, P..omanyaya 

~ ""4.ittı. ;•r lutuf gibi sat
< \' Jı~lıı •0nıanya bu havai 
~~·ç a!ıa;~ gibi kabul ede
ı..tı;ıat lı değeıi olmıyan 

~ ~ ~C>I dU ll'lukabilinde kendi 
h etlen.ı~tnanını sernirtecek 
~tl -.ıreeek '" lt . 
~· 'hı (flı-iy 
~drı Ue ~U~;rtel, "Bir ecnebi 

~.c. rnenı11'flka~,, _başlıklı ma. 
~ '<l \ıe a. ketımızdeki ecne-
~<llt:ılz ~:~s. nıuhabirlerinin 
~ ate krnda gazetele -

< L e.aıar 'lll'ntıyan haberler 
11ır ''crd'k 

J.ondra, 8 (lhı.,u<.i) - Sovyct . 
Fin harbine nihayet vermek ii:ı:c. 
re, on güıı kadar twvcl, ı:iovyet si
yasi m:ıhafili tarafından lsveç hü
kümcti \•asıtasile Hclsinkiyc bil
dirilen sulh ı;artlarrnın müddeti bu 
akşam gceeyarısında bitecektir. 
Finlandiya hlikfımctinin noklaina
:ı:annr bıldirnıc;;e memur eski Fin 
cumhurrt>isi Svin - Hud ile harb
df'.\n C\"Vel :!\Joskovada Fin heyeti 
reisi bulunan Pac;ikievi dün Stok
holm~ ,·asıl olmuşlardır. Haber vc
rildiğine göre Fin hiikiımcti ~ov
yctlcrin menfi tekliflcıini k:ıbnl 

ctUklc>ri takdirde ordu muk::ıve -
mele devam edecektir. 

Sovyet teklıfindc neler 
var? 
Pari!'I, ıl - 9 glin evvel Stok

holmden a,·dct etmiş olan Fw1an
diya hariciye n:ızırı R. Tammcr, 
nazırlar mecli11ini toplıyarak ar • 
kadaşlarına Moskovanın sulh şart
larını iblağ etmiştir. Bu şartlar 
huliı.satan gunlardır: 

Finlandiya, Viborg dahil olmak 
üzere bütün Kareli berzahını, La
doga'nın şimali §arkisindcki bütün 
araziyi, Laponyanm §imal kısmını, 
Hango limanını ve ayni iıoimdr.ki 
yarımadayı Sovyct r:.usyaya ter . 
kedecektir. 

İsveç, Finlandiya.nrn eevab ver
me.'li için on ı:;iin mühlet istrmiş 
ve bunu istihsal etmişti. Şu halde 
Finlandiyanın vereceği cevabın bu 
ak~am geceynrısından C\'Vcl }.fos. 
kovaya gelmcıü icab etmektedir. 

Bıı miinasebetlc dün Stokholm
dc büyük diplomasi faaliyeti ~ö -
riilmüştiir. Bütün devletlerin elçi. 
leri, bütün gün iş b:ı.şında bulun
muıılardır. Hııriciye nuırı, Uç de-

fa Başv{'kili g;;ıınii~t iir. Diplomal
lıı.r Mo<=kovayla Helsinki ımuunda 
bir t:w:ı.c;sut ı;nrcsi hulmayn çatır;. 
maktadırlar. 

Bir Sovyet alay ı buz ların 

ıçıne çö 'dÜ 
ncı ... inl,i, ı - Finlandiya büyük 

umumi kar:ırgahrnrn t<"hliği: 
Kareli berzahının garb kısmın . 

da düşman, dnn Viborhun şimnli 
gnrhisinc karşı şiddetli lıiicumlar
cla bulunmuştur. Vibor~ körfezi a
dalarının ele geçirilmesi için girl
şilmiıı olan muharebeler devam 
etmektedir. Duz üstünde ilerJ('. 
mekte olan nuslar, ağır zaviata 
uğramışlnrdır. Otuzdan fazla ·tank 
t:ıhrib edilmiııUr. 

Viborg körfezi ile Vumılti nı-hri 
ar:ı..c;ıncla Sovyctlcr tarafından Ya. 
pılnıış olan taarruzlar akamete ;ğ
ramrştır. 

'faipalc üzerinde lopçu kuvvet. 
!eri tarafından uzun müddeltenbe
ri ha1.ırlanmış olan bir tnaarnız 
püCJkiirtlllmüştür. 

Lado~anın şimali şarkisinde 

düşmıın , Pitkarnata takım adala -
rından bazı ııfaktefek adaları iş. 
~al ctmeğe mll\•affnk olmuştur. 

Daha şimalde diln Kollanjaki'dn 
b~lamış olan muharebeler de de
vam etmektedir. r.uslann taarruz
ları kırılmıştır. 

Deni:de, Finlandiya körfez.inde 
dü~manın Vibor~n garb ı:ıahiline 
karşı yapmış olduğu bir taarruz 
teşebbüsü de akamete uğramıştır. 
Finlandiya tayyareleri. Finlfındiyn 
körfezinin buzlnrı üzerinde yakala
mış oldukları Sovyet milfreulerini 
bombardıman etmişlerdir. Viborg 
mrntakaCJında t:ıyyare faaliyeti faz.. 
ladır. 

Deniz harbinin altı 
aylık bil8.nçosu 

Maynlara, tahtelbahirler e ve tayyarelere rağmen 
müttefiklerin lehinde 

'"' • ec.nebi 1 lerini k:ı.yde-
' .~1 mu. &azete muhabiri- Al h / ·ı .. ·· ı lı~fabir ~~:lı nakleylcmt'k. m a n arp l osu ussu -
~ f!ri, ti tklan haber1crin 

~l!a bu1a':;~tlerin tahkiki- hare kesinden agr zla m zgor 
ta~ lrazeteı . 1~larından ve 
"" ~ b ... L el'tnın ke dil · "" tb "'lledi~. . n erın- rari~, 7 - B. Kıı.mpinci, matbu- tahtelb:ı.hirleri, tayyareleri ve 
dıı~1lıriyeun3~~1 hesaba kat- at mümcssillt>rine beyanatta bulu- maynları ile ticaret gemilerine ta-

Almanya 
Yeni emeller 

peşinde dağılmış 
Rihentrop Yugoslav 

gazetecilerine teminat 
verdi 

Jlı•lgr:ıd, 8 - Yuı;-oslav ı:-:ızel~cl. 

J) Uır ııılllııtlıı kendi dilindeki ~
hCM!rl b~l•a l>ir dlltJ ter('iiıııc olunur

"''11 de ı::ılı••s"rllğıııi a3 ıwıı mulı:ı1a7.a 
, c n.ı.k lcdcbill r ıul : 

:t) Alclıtlalı. 11aııııt ı»ı•rlııin ölçüsti 
milu ıııldlr': lll') ııclmllcl mltlir'! 

8) Bir ı;:ınal l~Cri uıııaı.a knrşı 

l:'ıka~ t olnbiıir; tuku t nlıl.ık ı.aunt ese
rine kurııı laka.) t ulmalı rıudır:: 

4) :Sclirl)nlın ta hdidinde ıenrllk 

3 a~ı hl·r mcnıJckı•tte ınUsıwl tııtulıı.

bılir ıııl '! 
J~y Ahnwt .Muhtar hıuııaten bu 

tıı L'!i<~11·ıcrth' ıı aoıı ik inci 1 üzerinde: 
(. \ hl..Lk ıo:ınut CtıCrlııc lmr,ıı Uıkıı) t 

olnı.uııalıdır) 

ıararlı ı:.vrUinılyeıı n~ri) ııt bir.de ut.· 

r.ırlı olabilir.) mutah.•aMndadır. 

.Uektubıuı bun" \(•mas Nlcn k,._ım-
lcrl Almanyacla mlsnlir bulunclukl:ırı hırını ua bugun nakloolyonı1: 
hariciye nazırı fon ltlbcntrop tarafın_ 
dan k:ıbul edllmi~lt.r ve nazır kendi. 
lcrine kısa bir mUl~kat \'Crcrek ez . 
cUmlc dcml~tlr ki: 

- A \'rtıpl\ ile Çckoslovakyanın il. 
hakın()an sonra .Alm:ınynnın ct'nub:ı 

doğru ileri harcltctl hitam bulmuş • 
tur. Yugoslavya bu hususta mUstcrllı 
olabilir! 

Avrupada barış 
sondajları 

VELS 
Aldığı neticeleri hususi 
bir sifre ile Ruzvelte 

bildiriyor 

"Her ırkın cibilleti, tıyneti 
ba.:ıkadır. .ıimanıdnrlarımız, vekil
lcrımiz, ecliolcrimiz, müderrisleri
miz, muharrirlerimiz elbette bilir
ler ve b.lmeleri elzemdir ki bizim 
ırkımızın clbilleti, tıyneti lngi. 
!izlerin, lsviçrelilcrin, lskandina v. 
yalıların ciblllet ve tıynetlerine 
benzcmct, asla benzemez. Hatta. 
l<'ranaızlarrn cibillet ve tıynetle
rlne benzemez. Bizde (a§k) ın da
ha çok maddi ve tilli şekli revaç
tadır. Durubu emsalim.iz, ataları
mızın sözleri, pek derin tetltik ve 
tetebbu ve müşahede mahsulüdür; 
bu hükmü tc~id edecek misaller 
verir. 

İ kandinn.Yyada, b,iı:redo yirmi 
be3 ya'}ında. <lclika.nWar _ hem pek 
tok _ ' artlır ki, ~ki tabirimizle ba• 
kirtlirlcr. llilha.ı;sa bizatihi (jouls
ı.aııce) dun haberleri yoktur. Hal. 
buki çocuklarımı:ı:.ın sinni billilğa 
vardıktan biraz sonra _ pek az 
müstesna vardır - biuı.Uhi (Jouls_ 

l'aris, ( Ilusıısi ) - mr sulh an. s:uıce) ile başlayıp pek genç iken 
keti yapmak üzere A vrupada sc- mUnasebeU cinsiycnin birç.ok nevi 
yahatte bulunan Amerikan harici- ve şeklini öğrendiklerini, inkar ey
yc müst~arr Vels floma ve Der- !emek mUmkUn değildir. 
lin ziyaretlerinden e<>nra dün Pa- Bendeniz mümtaz lıir ailenin 
r:So vasıl olmuştur. Milttefik pa. pek ınkı terbiye edilen çok zckl ve 
yitahUarında hemen temaslarına hassas bir çocuğunu tarudım ki, 
ba.'llamış olan Vels saat 15,50 de böyle romanları gece yatağında 
Elizc sarayında reisicumhur Löb- okumağı itiyat edinmişti. On yedi 

rön \'e saat 17,10 da başvekil Da yaşında iken bu çocuk vahim bir 
!adiye tarafından kabul edilmiştir. fakrüddeme mUptelıi. oldu ve ledet
Vcls Daladiycnin yanında saat tnhkik bu romanları okudukça te-
18.50 ye kadar kalmıştır. Başvekil heyyüç c<lip bizatihi (jouissancc) ı 
akııam haıiclye müsteşarının ae - adet edindiği anlaşıldı. Otuz beş 
refine bir ziyafet vermi:ıllr. kırk sene mukaddem Tilrk kızları-

Vclıı şimdiye kadar yaptığı bü- nın ı;ehnuıi hh.ı.iyatı uykuda idi. 
tün temasların neticelerini hususi llu halet 1>ek muhakkaktır. Bu his 
bir şifreyle ve kısa mesajlar ha. birdenbire uyandırıldı ve dorhal 
!inde Ruzvelte bildirmektedir. (morbide) "marazi" ve eski tabiri. 

Vels kenciisile konuşan gazeteci- mizle (müptezel) bir şekil aldı. 
)ere p:ı1.ar gününe · kadar Parlııtc Bu elim ve mühlik tahavvül 
kalacağını, pazar gUnü tayyareyle adeta marazi bir r:chvct ve mütc.. 
Londraya hareket edC'ccğini ı!Öy. reddi bir (zevk) mcclübiyetilc 
!emiştir. DUyilk bir ihtimalle A- mnlül olanların sık sık, bu iğ
mcrllt:ı. hariciye mUsle§art perşcm- renr;, muzır ve mühlik cibillete. 
beye kadar Londrnda kalac:ık \'C tıynete ve m<'ylo göre ilkaat vo 
tekrar Pariso dönecektir. Müste- teşvikatta bulunmaları neticesi -
şann Pariste bulunması dolayısile 1 dir. 
bütün gazeteler istikbal ya:r.ılan Bu mektubu yetmiş beş günden· 
ya:r..mnkta ve mUttefiklerin sulhsc- beri terkedemcdlğim ( (fcraşı ıztı. 
verliklerini tcbarUz ettirmektedir. rap) da yazıyorum. 

Uu memlekete zerre katlar mu.. 
h:ıbbetı, bu ınlllctc edna. ınerteho 
ıııcrbııtl) eli, ııcl< <"Üz'i nıunusu , e 
h:ınılyetl olan kimseler, bu miih. 
lik vahim (tendancc) ın, bu berbat 
ve milstekrch (Ciccnce) m önüne 
geçmek için her fedakarlığı, her 
gayreti ihtiyar ederler. Bu yolun 
felô.kct ve nekbet, inhitat ve izmih
lal yolu olduğunu anlamamak jçin 
rn (Pazarola Has::ı.n Bey) veya 
(Çıplak Mustafa) yahut (:Qeli Sa
lih) dcrekei dirnagiycsindo olmak 
lazımdır. 

.. * * 
(Afrodit) de, hakikaten edebi 

bir (şaheser) addedilse de _ bir 
(şaheser) olmaktan muhakkak c -
pey ıızaktrr - her memleketin genç
leri tarafından okunması miinasip 
olmıyan bir kitaptır. 

Çünkü bir Fransız genci bu kita. 
bı, pen·erde olduğu muhit; iptidai 
aile terbiyesi; tıyneti; milktesep 
7Jhnlyetl ve frcnkçe tabirle (tempe 
rcment) itibarile mıı7.ir tchcıyyil~ 
uğramaksızın okuyabilir; 18.kin bll.-4 
zı memleketlerin gençleri böyle ~ 
manlardan pek kötU teheyyüce uğ~ 
ruyorlar. 

Nitekim (Rnınona) ve (Valan. 
sia) ve emsali gibi (bar) havalan· 
nı Fransız ve İngiliz gençleri l&
\''--;reli gençler alelfıdc dans h~va~ 
lnn gibi dinledikleri baldo bu ha.. 
valar sinirleri bozuk ve maddi te.. 
hen'ilce çabıık kapılan gençleri 
adeta frenkçc tabirle (morbide)' 
hevese ve tehey:ı-üee uğratıyor vo 
behimi ve mütereddi zevklere mey
lcttiriyor . 

Böyle romanları değil, hatta a
sırlardan beri bilyük kitaplar adde
dilen eserleri yalnız gençlere de.. 
ğil, yaşlı başlı kimselere okutma.. 
mak, asla gerilik, taa.ssup değil -
dir. 

(Volter) in eserleri bütün Av
rupa lisanlarına. tercüme edilmiş -
Ur; lakin bu Fransız haktm!njn 
eserlerinin ingilizcc nüshalarmı 
basan tabi, hayli sene mukaddem 
epey nüshayı şimali Af.erikaya 
göndermişti; fakat tıimali :Amerika 
hilkümcti, bu eserleri havi sandık.. 
lann vapurdan gümrük dairesine 
çıkarılmalarına dahi mUsaa.de ey_ 
lemcdiğindcn tekrar !ngiltcrcye 
gönderilmişti. 

Şimali Amerikalılarm Yardrkla· 
rı mertebei medeniyeti, mertebei 
terakkiyi, mcrtcbci hürriyeti in -
kar eylemek, kilrcnin gilneşten 
aydınlık aldığını inldir oylemeklo 
tev'em addolunabilir. Bütün §ark 
' . Asya milletlerinden hangisi 
dilnyanın en bilyük (demokrasisi)· . ' en zengın ve mamur l'ı'lemleketi • 
en hür ve en ziyade hakimiyet~ 
sahip milleti addedilen bu memle
ketin vannı~ olduğu mertebcl me. 
dcniyetin, mertebe! terakkinin 
mf'rtebei hürriyetin onda. biri' 
hat~ yinn.ide biri derecesinde me~ 
de.nıyet, terakki ve htirri\•et mor
leb;sine varabilirse bu millet, pek 
denn haz ve iftihar, pek haklı 
gunır ve meserret duymalıdır. 

Ka~'lt ve .~ynna hiç JUzum yok. 
tur kı, hakıkı medeniyetin üssille.. 
Pasları, umdei nihaileri (ahlak) drr. 
<.hak) tır, (adalet) tir, (nasafet) 
tır. 

. Oldu.kça yüksek irfnn1ı ve hiç 
ııUphesız bU~'ilk zekalı bir edibimiz 
~~eniyc~ altı mısra ile pek iyi ta· 
nf ve tayın C'ylemiıstir: 

~tı ıl'ıl1L aıı Bana dolayı ~rası- narak son altı ay zarfında ecre - arruz etmektedir. 
h;.'"ltlc..: asvonel h b ı · 300 k '' \ hl" k ·ı ı· ~~ ·•n.i söyj a ere. vari etmiş olan dC'niz muharebele- Fransı1. d<'niz kuvvetlen n- AtllllllllJfllmllllllll llllH~~Ulr~Hillfi'.~.. ı 11 1 

C< ır kf'mali n<l<>m .. 
4-~~a~;u :nıuha~m~k~edir. ~inin nelicl'leri hakkında i:r.:ıhat file teşkil eden 2000 den fazla va- tı· ; '' 1 

'
1 1

' 1··~ " Ahlak iledir nh:amı iilrm" 
~~~i alam fıletenn yan- vemıiştir. pura refakat etrni~ ve bu vapur- ~ SEVIML/veDILBERJSPANYOL YJLDJZJ ~ ",\ hlfıkanazar edilmc:\inoo•• 
, :tllJ Çin keııd'l .01mamala- )ardan ancak dördil batmıştır. Ka. m, "S t• d · 

bud ~<>rabile 1 enne her is- Müttefiklerin kuvveti, Baltık de. 'ı nada ordusu Fransız müstemleke- e ı M p E R ı• o A R G A N T ı· N A ~ · ... em 
1 

f' <'ho ~iılilm":rinco•• 
'< b~ıreceıt \'~e~. onlara ha.. n i:r.i müstesna olmak tizere. bil- !eri kıt:ıatı, 'Hindistan, A vustral- ~ ~ ' "Alemde nice maarif ehil" 

' Q- ~na iınlta;anlış haber. tiln denizleri . lcontr~~ e_~mcktedir - ya ve ~eni Zclandıı kıtalarınm bir 1 ~ "Tercih ediJor tıliıma <'ehli'' 
lt-ba~azn göst . bırakmıya- ler. Alınan fılosu, u~ulharekl'le - adam bıle zayi etmeksizin Okya - Ji nın en son yarattığı büyük.bir aşkın romanı ~ 

~ 
;: etUrnı C~lme.si lüzu- 1 rinden ayrılmak ce~aretini göste. nuslarr aşmışlardır. l mparatorlu - _=-_::--___ -_:· i1~- Ah15.krn ilssülesnslan ise cdco-

e tedır. rememektedirler. Düşman, sadece ğumuzun muhtelif aksamı ara.sın. ~- == dir, hayadır, ismettir iffettir is-

0 rn 
daki milnakalatımız maynlara, ~kamettir, merhamettir, naaıd-eL en p I " t I d tahtelbahirlere ve ta;·yarelere rağ- f;i ~ tır. şefkattir, mürüwettir, salıa-

~~Ql~k ar a men osu aç 1 1 m~u:~~tti~.ücumu neticesinde ii 1 ;~;~;,; :~~~;t~cen;~~bi~= t: 
lQ~ 4Öylc batmış tek bir harb gemi~! yokt~r: ~ ~ saniyetc hürmettir, söze bağİııık. 
"' tl~ıı.,.. Yen Kral Yalnız 15 Frnns17, ticaret gemısı ~ ~ tır, vaade vefadır, dostlu;;n. sadn.-
"t'~\lg~ .. dll. bitar fi k haleldar etmiş olan ihtllU ile batmrştır. Halbuki biz, düşmanın ~ ~ kattir, acizlere ynrdnndxr, bed_ 
~ ll.\l t b .~ ı mllletlerin n ormal teşriki mc- 18.000 ton hacme baliğ gemilerin! ~ E bahtlara ncrmaktn-, kötüle.re nef· 
~ lıJı.ı- etf d~ 8.l"Uz sallerl de memleketimizin h a zaptetUk. ~ <iö1.Ier knıa,tırıcı dPkor - LlikA ve lhtlpnı dolu M.hncler - Kt7gın ~ rettir. lnşallah ümidi istikbali.mlı:, 
~loıı Ş, '1 lt l yatı men Caatlerlnl al~kadar Fransızlar, takriben ne kadar ~ ı;llllerln l'narh hayatı - DUnya destan ve ebanelMlnn kan,an L'Üı_ ~ haı:ı. ikbalimiz ohn gençlerimizi 

\ ~~ı lıtı i (A.A..) - p eden bir takım mesele ler orta- ticaret gem~i zayi etmişlcrSe 0 ~ rnlarm korkunç ıırlar - ıo.ooo lerce llg1lran - Emsal!lh: bir ~ bu alı ve ulvi vasıflara malikiyetlc 
.~~bltıtına.;tırna devr arla.- ya çıkarmıştır. miktarda düşman tahtelbalıiri ba • ~ fom~ll hf'y<'tl - HerkııAI t'Ottlıran orijinal Arap havaları ve ~ mlimtaz .. olarak yetiştiririz. 
~'-114 llııana e~otnc kraıe~I~in Nutukta Romanya n ın tam tırmışlnrdır. 12 Alman tahtclbahi- ~ rak .. ıarı - nw-mlPketimb:ln prkı , .e gazcllPrl ~ nu mu?arek e:endiye biru hiz-
1~ 11l~ 12 O)\ll ltaben ifti) an bir bitarafl ı k muh afaza etmek rinin deniz kuvvetlerimiz tarafın- ~. BUGUN MATiNELERDEN iTiBAREN ~ met cdebı~;k içın (Afrodit) (La 

tıı tın b llluştur· Uht dan batırılmı§ oldukları muhak. fil! Garson) gıbı ı 
,>ı:ıı~~lılleıt aşıarıgı~,nd ~=~~~~~r~ olduğu beyan edil- kaktır. ı Taksim Slmer ı ~atta ha.ki~at~~ma~li~~k ~rf!ao~~ 
tttııı 11ltıull Clln en .a lıU- Almanlar. tahtelbahirce uğramı~ 9 1 

eser, edebı bır (şaheser) olan 
~tıtı~lln llllJıt ın Hlksck Kral b nn dan sonra şubat oldukları zayiattan dolayı eimdı ~ - 1 (~~~dar:ı ~omri) gibi eserleri de 
~~ dl lllt1:1Cvrus !~at_anyı ayında. i nlkad etmiş ola n Bal- gemileri hiçbir ihtarda bulunmak- 1 s· d s• d -: degil, lakin garbın sayıSl:Z (la 
,
1 
t~tl~lllttea nlrnak lkU~U kan kon feransının netayicln- sızın batırmakta, bir güna izahat == ınemasın a ınemasın a ~ mut) eserlerini Usnn YC· 

f:!ıtı1/dlr. n Sonra Şiloldugu den ve İt alyanın Rome n g<'nc;- vermekııizin mitrnlyö:ı: ateşine tut- I! TURKÇE SOZLU ve TURKÇE SOZLU ve 1 1 !emeliyiz. nnıza n1.kley_ 
llın Yle <le- 11ği mlimı-s~i li nc yapmış oldu- makta vc hilnraf gemilerr taarru- ~ TURKÇE ŞARKILI I [ t' k [ §~ ııuıııu y ' tli k 1 • ı ı ı ı t t · ı t kt d' ı Bit rnfla spanyo ca !'lar ı ı K,, R uz mi oıafa, da.' ma keder. nu Yeniden gıı ıınrare ·auu <en ıa ıse - zıı "ı~~ ı c n~" ~ ır er. a • 1• ımW.lllnllnllll lll""ltMIP~MliUlllllll•ll•RFl•••mr±xnınmmııı1111111111211111mıııı11.ı .-

nıiştlr . rm za~ıatı aı;ırdır. f li . ,uu.~ını:. ttl!inllllllill!':!r.l""""QIJWllll! !"!~•11nı!ıı1!lll!!!l!r.!!!'ll""fllll!lilllffilll'llll' AH~mT i\OJllTAR KF.VAKtRt 



Hava ta liyeti 
İngiliz tayyareleri 
Almanya üzerinde 

1000 
ya 

uçuş 

t.lar 
Lon4n. 7 - Ha.va i§1erl na.zırt 
~ Vud. >.vıım lıam.'lnısmda bo. 
yınatt& bulwuınık krallık lıavıı kuv • 
vetıeı1nc ıı:ıaısup Ul)'l'tU"e.lcr1n §itıı :11 
ye kadı1r Almanya Uzeriııde blnd<ın 

!ula açuo )'&ptıkln.run eöylenıl§Ur. 

-am:m11mıı•ı- ı Fı Rı· 
ita/gaga göre Ko~edi ~ransız 1 [ zmirde büyük 

italyan kömür filosu :~~~!~~~~~=e tahribat gaptı 
Serbest b 1 rakı I aca k aeya ate büyük {Batt.arafı 1 incide) r tt depo llllke.kta bfrlkell ~ 

İngiliz kabinesi ise ka rarda değişikliğe lüzum 
görmedi 

ehemmiyet veriliyor rebilmicler ve öğleye doğru rıht.J- eumuıııı utıTıı~ \"O bin aeı.o' 
mn )~nuşlardır. Vapurların ge. , lAn sul:ırla dolmuotur· tııııııf 
clkmosiM bir ubcb de iskeleler - 1 ye tııratında:ı QJta.r ~_ • .d 

Pııris, 8 (A~.) - Balkanlarda den !azln ytlk altDIIınSldır. F1rt.111a- Nll!ua~ b:r zayiat ~-
ve Yakın Şarkta b!r turneye çı. 1a.r ytl%flnden 10 gWıdilr vapur uğ. 8lB N ~,.O 

r\rnsteı·da.01, 7 CA..A.) - Hn- ı yaya gönderilen Almatı kömürü kacni'r habt!r verilen Komedi rnm.ıyaıı Samsun ,.e diğer !ücleJo- HA .. .Jt..ıYIS 
e.1 Roterda.on lim2.:urıda bu· fizeri11e \"3.Wlıınan ambargo yU· Fpıns:z trupu diln ak~ıu Parls· re miilıhn miktarda ihracat qya. Yine yağmuriar )W-~ 
lu11mcı.ktıı ohm dört Itnlyan zl.L"lde:ı hıidis olmuş ol:m vazi • ten Wıreket etmiştir. Mühim mık- s:ı birikmiş vo bunlardan bir kısmı 1 caddestndo Rcşlde!cndl re 
gomisi, Alman kömtirU yükle- yeti müzalterc ctmir;tir •• neak tarda SOÜlr.e malzemesile yolıı Tan ve İz:m1r vapurlarma yüklen- kısmmd!l.kl duvar ~~ 
mek emrini almışlardır. Bu Ingilterenill ittihaz etmiş oldu. çıkan bu trup, eumartesl ak~mı rniştir. tıd '\'"apur dn gUvert.elcrlne tı 8enillı L~t.tıye ait. idi.iP rJ 
gemiler, Doune kontrol UGSU- ğu battı hareketle bir g(ına te_ Za~reptc ilk temsillerini verecek- kadar yilklc dolmuşlardır. Ynlnız duvarıamın çarparak ~ 

ntR AULL'"\ TAl'Y.Am~st ne gitmek Uz.ere notterdanı· beddlil yapılmam..-uo1113. karar tir. F,ransu san'atkarloı..rı sıra ile 1neboluya vııpur uğııynmamakta- ~ Aykut mntba,8sile ııı: 
nUştiı:tn.nü dan ayrılmu~Jnrdır. Diğer ge- ~·ermisUr. Zirn hanc.rl menile _ Budape~teye, Blikre~ Atlnaya. dır. • ait ı:utu 1maIAtban~~ 

Londra. 7 _ Hav f:lert n~reu, milerin lngJli.ı karakol gemi- ketle.re yanılmakL1. olurs:ı olsun Bclgrada, Sofyaya, 1stanbula, 1Z!\UT KÖRrEztxDE 
1 

m )'lkmı§trr. Belediye ~ 
bıJg11n tsğleden SOlU'a lk1 İllgillz n\rcı lerl t.arnfıııdnu tevkif edllmlş her tUrlU Alınan ihracatına ni. Anl:araya, Şruna, ve Beruta uğ. Dilnkü Giddetlı lodos ürünssı mWrllrle.mi§Ur. n1' 
tayyarcslnin lııltoçyanm §!mali 1 r~ 

1 
o1ı:ıo.lanna rn.~meu lt.alynn hayct verilmesi ınntlf'tphır. Ttal. rayacaklardzr. İzmit körfezlııdc zararlara &;beb ı t7~tUWE FJB'11?",\l'i 

1!8billndo Haynkcl tıpmde bil" Alman lc-nlz mahntlll, ulkhlo olmak- yanm pmtc.stoouna 1nstilterenin ı Bu ceyahat içln hususi surette olınnştur. G6lcllkJ Değinn~nderc 'l'ABRIBA'l'l ~ 
tayyarC!!ln1 d~rmuıı olılu:tıo.rını ı;ıı. I tn bC'r~evamdır. Bllhnesa bu vermiş ol<luP.ıı ccvan. bu nokb. j hnzı_rfanan Repertuarda M~Jyer, ara&nda Mferler durmuş, blr mo- lımtr, 8 _ şfddetlJ 1' 
d1rmclrtcdlr. mo.hntı\de ltalyanın bUtUn kö- ı da ~yet nmlt olaC'A<ıktır. Ancak nRsın, MUse. ve Merime'nın p· t6r 300 teneke gaz hamuleslnl de- oehriın.lzde ~·Uk ııasar-' 'ıA 

mtir filosunun lngillzler tnra- Lon<lra hlik<ımctf n;n 1tatvan sa.. beserlerilc Fransız kl.ısilc ve nire atmağa mecbur kelmıştır. Ci. Alqjama kadar devam ~" JP. , 
ştHAL D.El'\"lZtımı~ JoAALtı-ı:1 Crodnn ser~t bırak11ıv·ağt nayil ile diğer mcmlo!tetler 53. ınussır pirlerinin seçilmiş eserle- gara va tlltnn yfikltı bir mavn:ı da flddet.lndcn bir ara ~~ I 

Lrmdr ... 7 - Roodan adıııd3ki lngi 1 nolunmakt.o.dır. naY!inin foe.livcUerini ihlfıl et - ri vardır. parço.la.nı?uı;, içindeki mallar nınh - mega bUe fmknD ~~ 1' 
ıa \'llpuru. ~aı C:cnlzbde Almıuı lnğıliz kabinesi karard an mek arzusunda olmadıi!nıı tns. Turup. beş hafta devam edecek volmnşvır. hasara uğn.mıştır. Bel°üt 
tıışyıırelerlnln hllcumwıa mıı.ruz ktJ • a . rih ve U~.ü:ocü C!cvletle.rin nınruz olan t~'Tlsillcr için J5zımola.n TELGRAF l.E T.ELEFO!\" •n derhal tahliye ctt.trı;ı:ı.~ _,:rı, 
JU§Ur. Gem1n1n kııpt.ıuu bir .mtµ-r.ı ~ r cu et mı yor ka.lmaıa..., m11htemel mfüıl·tiJH.lın 1 bütü l kostümleri ve dekorlım iUUJL\BLl"flATl J~EStı.uı B1r çok C\"lerin de, dil~~,,. ,J 
ylS:z Jwrııunu ııc yaraıamw~tir. Londra., 7 ( A.A.) - l'ayms ve karşıl:ışabilecelr1Pri mahzur - yc:.nına :ılmakta tcreddUt etme· Fırtı.na ,.e yağmwiar karada da yıt-.Jlm binlerce Nr• ı'~ 
nm IIOLANDA \'Al>Ur.ID\'"I>A :\ '{ıızeteslnia diploma.c:i ı:?ulıaııi- ıarm lz.ııle \'C t.ıhfifi kin imlriı.n mişt'ı.r. çok has.ırat yapmıetır. Dlln goco ~tir. M~~le.r, taıetıe!~ .,-j 

HABE& YOK ti yazıyor: dairesinde mesai s.:ırledilı:!~eğ;i - Yola çıkan yalnız resmi turne. lstruıbul - Ankara \e l.st.anbulln mem ytiz(lndoıı ıoo~t '>' 
Diln İnd}tere kabl:rıesi. lt.nL ru beyan ede<:ektir. ye giden bir trup değı1. aynı ıa. l Avrupa §C'lıirleri arssmda\:I tela - tardır. ı .. h ....... tı da beııleıı 

Amsterdam, '1 - lçlnde 18 kt~l ol. C " '--J .. .......... n:ıa:ıda Komedi Fr~z'i bütlln on ve telgraf hnt.Jan ho:ıılmua- durmu.tur. nn...ıı~ 
.. _ .. bald.e .Lonc!raJn smmcsı belıle. d A - ur. 
nllen 920 ton hııcmindeld vo Gruuo F • h •• k A t • ehası ve tarihi ile Şarki Avrupa tur. vrupa eehirlnrile muhabere B1r köylü llzeriD.e d 

l n U 
]!'um e l ya ve Yakın Şarka nakleden bir tamamen durmU§lur. Trakya fSO. narrıuı'Jo " ·"• mırotto 'f"'~.~ 

a.dmdakl lio!tı.nda bayrnğmı hamil h blrl •1 - eJı-=-ı- b ,.._,.. <.oc~ '-~ eyettlr. f'.nw § •UU141 ara:ımda da U- suttan!ye soa""""dtı ıs ıı .HJl'.J 
vapurun tıı.arrum Uğraııuv oıma.sm - tn- '-~lef ,__,,__ .,,... il"' '· u..ıı ·~ on ...... ııu, bo~uştur. do otun.n Penbe ıs:mtndO ~.ttJ 

dan korkulınııktadzr. Grutto"oım s t t ki • fl ,. • Muhaberat yapıla.m&ınaktadır. İli - '"'"'n" ev1ııln altında~" Loııdraya salı günll gclmo!i belde • z mi !s•--bul ,__ •· d '--- .1- .... ...ıl ... 
nllmekte !dL Bu vapurun t.ııhlJs:lye ovye e l erııı Bu sabahkı· r. La.il ... tw a ~uıctur. dolumangııl llzcrtnoavr • .J' ı An.karayla ancak Geyve • Nnllı teııt yerlerinden yr.ıınıı:o~.tf '.J 
NDd.a1l&rmd4n boJ b1r sa.:ıdal f'.ın41 han ib:eriııden blr tek hat ile ko- Şahlrdc bafl! oı.uıak (lJ""' '• 

ıientzınde bulunmuştur. dd tt yangın nuşuhhilmektedir. Es~ehirden ge raıı d&hıı vardır. 1mııctP""...,- I 
MEÇ11UL nlU TAYrABE re ,,, e l 1 çen ha.t bozukb:ır. Eskijehlr ve tılndo l8 numa.ra.Jı criO ~ 

Am:ıt.enbm. 7 _ BugUn Şinno:ı • 1 havalis.ile telefon mubaberaU yok· vn?'lan aıtmd& kııtıuı f!4' ~ 
nlkotJ adıı.!mıı. meı;hul bir tayyare ta. etmektedirler. Pitkarna.t:ı ads.lan Bu sabah Balatta bir yanı,ın tur. llattm ya.pılma.ımıa ~lışıltıı3.k,. Myı& 1ımılndo Wr ~ !.J' J 
T&tmdim bomba atwnı•tır. Patl••-nn SovyotJeriıı .İsveç vasıtacl.le yap. olmuş. bllytik bir tfitün deposu tadır. Geyve cl-rnrmdnkJ tclgrnf rak kurta.nı...,.n,...~s'.i~ 

v ..., m11 oldu.ı:... sulh taarruzu Sovyet - So\·yet!cr tarafı.nda.n iılsd ed!Icı!;ı- ta:n hstları da bozulm•u• yapıı-.ft•- """""'li-
bomba b1r 1;1 .. tnııı 61Umllnc. lk1 k''"' • 6 u amen yanmıştır. -.n ~~· kısmı ba.atanolcrc , 

" - Fln mUcadelaslnde g1µıtlD en ı:ntı- Ur. y d Bala M ,bl' ;,1 
nlD yaraıe:ımıuımo. sebebiyet Yermfe. blm Mdiscıünl t kil otmekt:edlr. anan epo, tta otla.aş· ';!'.'BİRDE SELLl:Jt \'E Ctr ceza mabke:nool rJ'> rP"' 
ıır. Okuyuculornnııın Oçüncü Myfa. ;"O\"\"ETI~ D(:r AnA kı mah2llesindc Ermeni kilisui KAPA.,-~" YOl...I.AB mail de lli:411nc dll§c:I 
uın \•APUB l>ABA TAARRUZ.4. da görecoklerl gibi, Sovyotlu ta- tŞGAL Err ım müştemilatından 18 numaralı bi· Şiddetli ;-ağmurlardan KuruceıJ caklanı:ıd.ıı.zı yar~f.ll'· 

UORADI rafmdan on gün kadar OV\·cl auUı ~fo.,k<>Tn, 8 (A. A.) - 7 !\Jnrt r..adır. Kadıköyündc oturan tile- me ·ıcpelerlndc.tı tno:ı aeller tram: Fırtmanm kıiylerdı ~~~ 
Amsterttıım. '7 - Hamvtrt adında- tein dermeyan cdllon n:ıUt.alcnlar t.nribll tebliğ: ~dan ~{ete ait olan depo 5000 ... -ay yolunu ve ea.ddc.!erl knpla.m.Jş- sarat yaptıgı r.nned!l~~ 

ld Hotru:ıdıı. bayrağını hamil motörıu glzll tutulmnktaydt.. .Su buaustıı Rayda değer b!.r hiı.di8o olma.- ~ıra~a ve ıçind~ bulunan tUtlln. lar ve münıı.kalAtt tamamen dur- bu h11!1.::!a hcnllz nıııJCl7 /, 
\'apur, Şimııl dcnlzlndo ve lngiUz aa. Helshık:tye verilen mfihlot bu ak- nıretır. Şl.mal tsUlromotlnde Sovyct er e 85,000 1 raya Da!1m:ı §lrke· durm~la.rdn". 1stanbulda.n Bebeğe Dµ;Jtır. ~ 
hllertne pek uzilk olmıyan bir nok • şanı ge.cayangmda bitmL, ol~- lcrt'aları J>otsıinıo'nun 153 ldlcı. tine sigortalıdır. doğru giden vo Bebekten gelen Fırtına. dcnhdc de ı;, 
•e.cıa. bir Almıın tayyares1nl.ıı taarru.. txr. met.re cmnubunda k!ln Nıuıtsl şe.h- 4 lBSu .:ır;cccd .~baha d karşı u.at tramvaylar Kuru~ede lmlmrıı - yıırllll§tır. İbrahim ~P 

~tır. Vnpur Ncyukaııtldai:ı Milrakcrelo.rcle 1ı l.Dllı.ncliya.yı u-.m- tini ~ ~lerdlr. • • ...c e,._..-.... cın umanlar ve !ardır. Har..c rarım metre çamı tonluk Cumhuriyet ıno 
ADVU88 gitmekteydi. Alman tayys - aU etmok Uı,ere gfuıderflen mnrah._ lA.ilogıt söliltı.Un §lmsilnde Pit • alevler çrl:InGğa OO§lnm.ıŞ ve ÔC! VC 6Uhı.r İÇ1ndcn yaya geçerek C\". ıı.nml bıı.~ kııptan1_~ V' ~ 
:-ecS. vapur milrettcbatmt ınıtnı:ı_ luıslar nranmda eski Fin Cumhur- ka.rn&ta'nın gai-bmdn. Sovyet lat-' hal itfaiy<:yc telefon edilmiştir. lerlı?o gitmek mecbtırlycıtmde .ka!- sı gUçlJ.klo kurtıınıııı.:;'' 
>-tiz atqtno tutmuıı ve bunlard:iri rem SWı _ Hut ilo lfoskov:ı mil • aları Malmlnanı>:ırl, Petajasarl, Fakat itJaiyc yetiştiği zaman mıştır. Ancak gut? g~ -.: n.kil trıun- çıkan dnlgal:ır Kart13 ~ 
birud kolun~ ~· ıakerelerlni idaro eden P0.6&kfvi- Pnjııba:csnrl vo llonkasarl ıı.d..-ı.13. depoyu alevler lçi!ıdc gönn~tiir ve.:t• ida.realnln gönderdi~ e.melc - da1d evlerin ~ uati 

.Alman ta.yyarcd taratmdan ablalı den ba§b hasUı olduğa )ınldo ıta.- rtnJ ~gal c~'llordlr. Bu ~-aziyette biitiln ~alışmalar ler yollan açabilm.lşlerdir. Kuru - mıo ca.m1an ve k1rCJDI:.,~ % 
ıılb bomba, vnpunm yakmma dU.,wm~ reşal M:uınerhaynı da bulunmakta- Hava mulıarebclcrl c.ım.ıwn~ 15 boş ol.mu~, için için yanan tUtUn çeşme r.uddeglnde wtta ad&m tn... Bll"ÇOk vapurtıı.r ıtına.?~ 

de vapura 1 bet ctm~ır. Cır. Bu buausta ı;ou dakikada aldı- f<"iıı ~~yrnrcsl d~D.Ş"Jlr. ·denklerini ve depoyu cö:1dürmc. ~ıyo.nla.r olmuştur. aıi§tlr. ~a sıc 

Fr8ınsızlann denize 
indirdikl ..... ri yeni zırhlı 

Paris, '1 - Ba.hriy~ nazrn Ka'll
phı gazetecilere beyanattn bulu. 
nanık berblrl 380 milimetrelik 
dört topla mlleehhez iki top kulesi 
ile mlleellGh bulUDaD 35.000 ton 
haemlndeld Jan Eart zırhlısııım de. 
n1ze lndirilmJş olduğunu blldirmio
ttr. Bu toplar, kırk Jdlometroden 
f'.nzla me:saf ~e 24 o?>U, atmak:.a.. 
ciır. Jan Bsrt'm &firati, caatte tak
riben 60 kilometreye baliğ olmak
t.Gdır. 

Kilin Elizabet 
tezgahtan niçin 

erken çıktı? 

Loıtdrn, "l - Dcntz mahafill, 
Kilin Ellzabet va.puronun tcsbit c.. 
dilmiş olan ta.rlhten ild o.y evvel 
hareket etmeslnl ~u suretle iıab 
etnıektccllrler: 

Bu vapurun bulunmakta oldui ı 
tczgô.hlar, Alman tayyareleri için 
ent~resan bir hedef le!!kll etmek
tedir. Diğer taBftan bu vanunm 
harekctl, lc;lnde iki m-hh ne bir 
J-..ruvazlhiln, bir tavvarc gemJs!.nln 
ve Od torplto muhrlbfnfn fnşa c -
dilmekte olduğu tuglıhlıırm mO· 
him btr k~mmı eerbest bırakmak
tadır. 

İrlanda ted.hiıçileri 
neler yapıyor 

Londnı, 1 - BUvi~etlerl mec
bul tkl İrlandalı tedhişçi, bir ga -
raja telefon ederek isnılnl verdik· 
lerl bir caddede bir glSzcUnUn nt> 
zareti altmdn olmalmzm brrakmış 
olduktan bir otomobilin tnmlrl için 
b1r mn.klnlst glSnderUmcsini iste . 
mhkr ve bu babda lcııb eden bs· 
zı malClmntJ da vermtcıltrdlr. 

Mn.Jdnist, tam otomobfll bnrekct 
cttitt eJtt sırada b.rborat:Br no te
mas hatlııe ~t.lrl1m!o otan bir 
bomba patlamıştır. Muc.tze kahtıin
den olL-..k Gt.mnntııUn uğramış o\. 
duğu l'lmardan bqka bir gfına ha. 
snı: 1'UkuA aeln:>emJatJr. 

ftmm l"Cni maıeımatı Uı;UncU sa.y- ğe imkan bultınamamt§t.:. Ya~nrla.r )1ttti.nden Kamın~ d&k1 vapur 8~crterl dtP ,ı 
ranuzdakl yazılara. m .. ·ctmı aıJSiı. FRANSANIN YARDIMI ltfaiyenlıı gayreti yangınuı ci- şa ''e §ehrln diğer buı N:ılltlerln- trc:sıe g16fp gelme~"'" 
ya dercediyonu: Pariı. 8 (A.A.) -Hava5: vardaki binclarn goçmcmeaini do do sular b!rikmfltir. htmıı yllzünden pSJ"~t"' 

Sal!hiyettar btr menbadan bil· temin etmiştir. Yangın, depo ta· E\'LEBl S'ULAB BASTI ra uğrıımış, fuar ~h 
SOVYET TEKLlFLERI dirildiğine göre .Fratıaa Finlindl. mameıı yandıktan sonra ı5ndilrü· Yqtıköyde da lkl bln&yı au haf • yonJar yıktlmı§trr. ldcfd';.ı-: ~ 

REDDEDiLDi yaya l 'J S t.ayyatt, 496 tap, lcbilmi§t!.r. Fakat ti!tün denkleri ml§trr. Dlkkatıyc mabaDesindD yUn nan Ermrw::ı vapuru ~ 
Lotu!m, S (A-A.) - 1ngiliz 79.S,OOO obüs, 5,000 otomatik tU- hfil }'anmakta olduğwıdzn itfa. ı l~ sokağmdtl 21 nwn&ralı mut.e_ Marıs:Uo kıılkı:ı.enk ~ ~ 

matbuatında çıkan haberlere gö· fek, .r)00 deniz mayru, 2-0ô,000 iye öğleye kadar söndUrmek işine ııhbtt Şcvketl"l e\i Ue 19 numar.W 10 sa.a.t. rMııı~:a ancs1' 
re Finlfuldiya, l\tosko"-a tarafın. clbombast ve 20 mi1yon menni devam etmiştir. Yc~lk6y mcU<>rolojl mUCSllC.!cme a· reket etmııU:. ~ 
dan yapılan sulh tckliflcd.nl red. gôndcr~tlr. Yapılan tahkikatta yangının 

de:iş!~ çıkan ı;azcteler U· (fl&rl•c 'e miiLakenılere alt cb.. dtırk~p_a~ b;;c~::~~r:~ anr:;ıı:~: K a" çak ş e k E~ r yaka 1 /j ~ 
kat bir sulhun Sovyet ıcnr,inlik ha cwcl J;elt'U lınberlcr Botinoü .. ~ 
terinin İskandinav maceralarında sayf ıımrnlaı!ır.) Gece bekçisi dün gece bava o1 . .A 
erlmeı:inden korkan Hitlcr k.in k ğ k Id ğ ı~ı ,...~ -·1~' ÇO uô u O U U ~n SO!"'.r• (8qtaraf1 1 incid-:' tae\'CUl olm.adıgulı P'-'.ıJf· 
diolomatil: bir muıaHcriyet ola· adaaıak:llı doldunnu~ ve yatağı Bu mn~ .. rdon ikim 4aklaııdR- I un dlkk&U cclbeıııill , 
ca~ y.ım'lal:tadU"lar. !aveçte komiinist :u da yanına ~ekip sıw yerde ld zabıta tahkikatı b!Urllm!ı ve eı _ "-azı.veu de lnceıcnece.Jı.ır ~ 

SOVYETLER ~"1 ABAzt ı!leyhtarlığı rahat bir uykuya dalmıştır. Soba. ' &:ı ' edllezı Detlceler Eııuılyet Mnd'fl:U şeker '1rke:.tııo "-eril~ / 
fSTfYOELAB dan gıçrayan bir kıvıletnı tUtfin Muza!ter Ak.9.lm tan.fındaı::ı. \•UAyet.tJ ıcr anwnds ko:-kıl ~I 

sı.okbnım. 1 - ~ azum- denklerini tutu§turarak i~in için bll~t!lu!ştit. a.ıı:.'lk bir kısı:ıım: t>Ud'~ I 
ltelshıki, 8 (A. A.) - Fi:nlAcdi- da:ı biri, ~fr ~izah takrlrJ vere. ya.'lmalarına sebep olruıı~tur. Oğ~ t;lSre. bım1.ard.'.:lı btrl lunc1$ söylanlyor. ~ 

ya telgnı! $nnı bildiriyor: rek lııvc; komUni ftrkattıllll Be ·çi mUthig har" •tle gfü:;leri. r..t)·on • ?ır!elb& çt){olata fabrikamdrr. da firkett.aı 23.000 ııJlO ~ .) 
Fin hUkilmctJ tnrn.fmdan verilen memleket~ Uwıırti do!ııymlle bU • ni açtığl zaman ateşin her taıafı Bıı mocseeısonln Galat.ada.ki depola beyanııa.meııinde ~!!• '-J 

malfunııta g6rc EY->vycUcr birli~ vUk idari rnnesscseterdeld koma.. sardığını görmil ~ kcndlııini rmda 900, tatazıbul trıu.ıtthanem~ ! teren blr firma oa ~ DQ 
Finl!ndl ·adan Yeni aran talchle • nlstlerln çıka.nlmasmı istemlitJr. gilclüke sokağa atmııtrr. ıoo çuval ol.ma.k uure b!ltiln cıepo.. l Şir.:ıd1ye kn.dnr Y~t.-i~ 
rinde buhınma{;a karnr \•cnniştir. Adliye na.mt, lhanet dolayudle Polis ve itf~ivc ta.h\ikata de tarmd& 1000 çuval toker bultıı:Ull•ıı • nenin beyamıamaleri ıı;. V'l 
llunlar gP.ÇCn sonbahardtl !"tlo.n nu.l:ı!:ilm olan her \"3.t.s.n~ oto. vam ctmektcdırler. tur. :Mtktan 100.000 kilo tutan 1:u olduğu tosblt cı111ınll ısı~~ 
ta'.cblerdcn çok fnzln.dır. Bu utleb. matik olarak de;vlet memuriyetle- ~ker, fabıdkaıı!n normal lht.lyıı.cm • eauıı bir tetkike~~.a11 'P''/ 
' r hn.kkmdn taf'silüt slm•m!lmııı- rinden ve parllmontoda.n çıkanl • dıın çok tazı& görUlmektcdlJ'. HrJbu. dır. Zabıta. her nıtııı-

tır. makta olduğu mı..-etlııdo ~r.ı.b \'er• Gavrımu ... ar· ıp k1 geçen ay l~nde §eker DlrkeUıı - pol&rd&n feker k& .4 
Londra, 8 CHu~l - le\"1!Tl1r J-Ur j 1 ~ 

b'r menbadau haber ver!td1ğtne m 9 
• ~n 8ldıkı mal co ÇU\"8.ldan tbarot - kı tedbirler aımı~tır:.-dl;;..: 

crl§?"fl Sov:ı.·etlerln ileri gQroUğ{ı ye- E f Ur. Ne tıu maldan kah.ıı miktar, ne f.luhtelclrler h~o 
i i •-kJ d ... , aı 'U-- Dominik Cmnhurrcw· • S Onya cıe depolarda tıuıwwı cUter oeıceı- rwıına kanunuııa .ıoı.tt " sı.c: er arasm a JnBr3fi Jn.tı.a- stoku b•kırmd& ,-11- ...... ,, ..... __ bl"' '-"··ta ~-ı..ı•ece;ı;.ı,,e r?-.J 

nerhnym ne Gonerııl Valenlsun öldü ---- _.. .,.. ... ..-. " .....,... 6 .. .;:u ,,-bil ceır...ı 
memlekette. tımklnstırümalan da Fena ah'•ale karıı hazır bir beya.zmaı:ı:ıe wrllniedi#i anJqı1 • aJA.!caJrlan bUyilk ..... ;..lf 

OW&d • 'Inıjlllo. B CA. A.) - • - ınt§tır üşlilr Bunle.rJll cw ""°"' vardır. Fakat umuınS ka.nnat !"'inle. DöııUnli!ı: Cumhurrck.l Jakhı•..o • a buluna--'- Bundan "'"•"""' tere-• wı --•" ~bat~ ~~ lfL'• 
rln şerefsiz bir sulhll kabul etnıf. caK -.- ,,_ -..- ~.,. r' 
VMalı:lori mBTkczlDdedir. Reyz:Mo, dün e.aat 19.SO da vefat Ucar.Ule Dlefgul Seferoğtu ane9bı - chkla.n eekerleri. ~e 

etznıutlr. Tnllin. '1 (A. A.) - Ordu l"filt- den J, Nlkolak1nln liQ.l!ır ltık.Wtnde- n1'kadar oimıyan etfJSe ~ 
SOVl'T.T TAARHUT.LARI sek ltwnandauı, parl.Amentoda be - :<t depoaund.a ı:o çuvlll (12.000t kllo) diklan ve twıdll 

l'VSKÜUTtJLDC Hindi.tanda bir tevkif yanatta bulunarak E8toııyruım ,oker bulwunaıtvr. gibi gaste.rnıefe . .J". 
Helshıld. 8 CA. A.) _ Sovyet-- gayrimuharlb addedilme:;} llzmı - Şeker ı,ue al!kaın otııııau ba mu_ sövlenmcldedir· ~'~~ 

terin Vllpurl kl5r!ezlnde Fin batla,. Londra. 8 (A. A.) - Emin bir geldiğinJ, yatn.ız çok Cena' ahvale C8SO:le anb&nrıa oc!rerın nuıı ;trd!Rt Mllll korunına tJfg.68 ~ 
mıı ynrma.k teşebbtisU tamam.ile a. menb:ı.dnn bildi.rlldi#hıc göre Hind kar1ı koyabilm k Uzere hazırlan • &..m§tınlmJltır. Kalm bit toptancı ta. yUJaıakllğindeıı IS ~11S 
kim kalmıştır. Flnlcr bırafoıdan kongreei BOGyallst partlsln1n umu. ması :nu.ktezl bulunduğunu eliyle • cl.rdeıı teda.rlk edilc11ğt meydana çı • mrJmı ea.'k1ı:yaıı~0 ..MI' • 
\"anılan mukabil taıı..mıılar neti- m1 katibi Jayprıı.kaah Narain, Hin· m\§tlr. Hıılkm yeni ikta;adt feda· kanlmlft.ır. A!Akadar tacır, bu ,eker. kadar hapis ve da ~, 
ce!.inde Ruslar 88.hllde tutun&bll _ distım mJIU mUdıı!aa nhamnnmc - kA.rlıklara katlanmuı icab etmek - lerl Seferotlıma ll&tnut oldulUml :ı:a.. nca para cezaSI gıı.ııl 
d'klerl noktalardan tardedilmi3ler- fil. muclblnce tevkif edilm1ştir. tedir. mt.a,ya :tııldlrmiftır. tesbtt ed'lenler ~ 
dlr. RMlar t!irfezin garb a.hlllııJ Zabıta. l1adeslııl ~ak 0ı.en ee _ veye verllecekl • 
~ene W!-1k etme#e b~~lardxr. kerleriıı a.lhibl NlkolQS Seferoğlunu yetı' ~k 
Yalnu ~ba gUnll 30 So\-yet lıkoçya sahillerinde düıürülen Alman tay. ar&mıf8& da henlb buluaam•mııtır. 1J"' 
ta.nln tn.hrlb f'ıdilnıtııtlr. Buzlar bir- • Nlkolald 60 :Yqmda bir lh~dlr. S .. I_.., ~ 
çok noktalarda tan'ktamı ab'hğı yaresı Yazıhıı.noslııden kend181nl IO?'IWanı. ag ~-- -11 
eltr.nda ve Finlerin boın • Laa4ra, 8 (A. A.) - Krp.llyet bava kuvvetleri tarormdan dUn huta ol<iuğu cevabı verilmektedir. Bu Wınde!d ~ ~ 
bardnnanı tıeti~P.tnde klnlmıe ol- ls1cpçy:,.dş. dfl311:1Ueıı Alnta.ıı t.ayyuesl ha.kknı.do. alman malOmata ~- Fa.kat ıı~ oldıJtu fiıJı®lk ma.tam lıAtt.alık çocuk ıaı:;u, " 
dnğundarı Sovyet krtalan iaşe mer re kraltyet hava kuvvetleri kumaııdanlığma m~tnıb '1Jı't:f°d'J" _. c1iilldlr· M3'lm ınart onıtel~' ff 
kezlt!rlle irtibat temJn etmekte bir tayyare ••Ha.ynkel" tlplııde blr tayyueye hOcuın etırılf ve öğle- otter bet mtı- bakkmdald tü çentnde ~ocuk ıerel f"'.. 
r:-Cc;lftk çe~lttdlr. ldltat da bugQn bltirflecekUr, celine d&Jr cıı ~...ı. 

t.o.l!ogıı glSllln\ln tlmall earkla!n· l den eoora denhde Aberd1ırlıı p.rktoda bet ınllden fulıı bir ~ 1 Bundan bafk& daha aeklz toptaneı lcr otan bil dC?li"'-

de Sovyet krtalan taa.rnıa devam likto bu tayyareyi cltlfUnntlıJtllı',. §eker tadrfnln beyannamelerlııı!e mlll taV81,)"e edcıiJ'.. 



~ A it 'l' - H4G il A B 11: 1t - At1tm Poltt• 

MAZoN MEYV A ruzU 
• 

lnkibaz, 
barsak 

hazımsızlık, mide bulantı ve 
tembelliğinde, mide ekşilik ve 

bozuk luğnnda' 
yanmalar ında 

Müf ·h ·d .. d. emnıvetı kuıaanolabn B o r. e r r 1 ve m 1 ev 1 1 r MiDE ve BARSAKLAR1 temizler alıftınnaz ve yormaz. MAZON isim ve HOROS marka.rna dikbt. 

NElLEESiZ, GRiPSiZ, öKSüRüKSüZ 8iR KIŞ V A L O A PASfiLLERi SAYESiNDE KASiLDi . 
HAKlKi PASTiL YALDA iami üzerinde ıarar edini:.z. Her eczaoe de bulunur. Yalms toptan .. bt için MAZON ve BOTTON ecza depoıu, Yeni Pa.tahane arkaaı No. 31 

k. Çeviren: f.:fdal NOOAN 

~~ .. - 111 -
C>ıo rtıu:-ndıgun Choıtta kiminle karıılaıtım bi .. 

Otu bura Uııuz? ~urt Larsenle! . 
~? 1ır:.'_~ bir tesadüf Avcıların kamarası da bafka.mara 

q~'a d;::~ ~. aşıl- gibi d.annada~anık idi Ghost 
~·<Ullla baktım ve ü· metrt1ktil. O artık Mod ile benim· a nnec1e s ll1adnn • rece derin oldu· di. Geminin erzak anbarı aklıma 

,. ~i?tıdi. eli • ~ irnk!nsız· 
tı~ta tnle l"aptrğım kulübe· 

<>tıUn ~lan Modu düşün· 
t!Jt: • .. <leyj . c.ecen hayrolsun 
, ~: .. ~ tek~r duyar gi· 
~ 'Yenid ~.ım,, sözleri 

ıı artık ~. ~tmeğe başla· 
Can i bu, olUyü il!n eden 

ır.,._ -· gebh·d· 
0 ~<b J 

1• zaman göz· 

~ .... b!! ~· ~\.~ıne ıye bile sürmeden 
~;;:rue ~ ieldim. Ghost kmk 

h.._~Urul'o ~nkara, kar~ımda 
. ""'llt u r U. Cl\'ata virası· 
~:~ ~:ınsaıcıa ileri doğ· 

hanı dal anmda yüzen di· 
0tcıı.ı. &alarla borda.::ma 

~hı~·de hjtb. 
'~ &İtti ır har~et OJna},SI 
~ bi~ Ge::e1<ı mlitlıiş mü· 
ı hal kaıdıkı! duŞen gemicilerin 

1~ fl.tOıdla na . hlikmcttim. 
~~ tl .. t. •• ben un kaçmamız 
rı..._~ at;lı~ndeydi. Kendimi 

<lölld~.~se görmed<"n 
' l Ilı~ uı takdirde l'\Ur· 

~~<l temeldi. Gidip onu 
trl~ kfı~· Tam onun ka· 

~~ ~lduğ\ı Slrada adanı~ 
~o~~ ak.lrma geld:. 

. "'.' !, aıgrıı Unkan yoktu. Bi· 
~Ilı denizden b:ış~a 
~a:t§tı. Küçük, rahat 

. ~. k depo ettiğimiz et· 
~ ~talarz Uru .~<:sunları ve o· 

'aını du~undüğüm za· 
h . ı den· 
~~ ı~e kı~ın ort:ı· 
~ aı:lını. lmkftn olmadı· 

lece 
tıını • 0nu 
~ Ctcddit ~·kapısının dışın· 

bir lty• lr lli..'ıza durdum. 
'k;- Soıtr 0la:nazdı, kat'iyen 
~·y ~cıdi . a alclıına ınüthiı 
1 ~~ • lçcri da 
~ıı .... orıı.t •. 

1 
Iacak, ve 

..... od"' dabl i ':'tetektim. Bir 
d... ' ,., Yı bir sureti hal 
'il, b "'tllıi 
~ ·~tdctı de herkes uyu • 

lıtt la tııuıca Ghost'a gi· 
()~~nl'orduracni kamarasında 
~ lll? 
~n · '°nra 

~n .... ııı lllah k . di 
~ ~di erun . 

t hl ~· 'ialc:ıt r:c ba§ka planlar 
. tr \'q{ Ulacaktık. Hem 

c d Yet I' k 
~ 0~~ .. uıtnu ~ı aa onun 
~-.... ~dı. 1 °1ınak-tan dahil 
da~ bcı· 

ııc: ,_ ııncıc'bd' 
01ıı c~ h .. ~ t. Kulübe. 

r;l o~dı tilftğini aldım; 
~ ~~~ıt·, d tını muayeneden 

~:"llti}4 <>fru Ylirildilm. 
~ \'c ben

~ •1.ttctilc • 44UJC kadar 
\'tf!aıc gUverteye çık· 

bıh~ _ ltaPaıı: oldunı. Ba• ka· 
:'<ll • 15.l aı-.ı..._ "" 
u~crlll :r~u. Durarak 
ı..~ ı., ?ltfeslerin'ı d' 1 lt:\i oqÇ bi ın e• 

~:" tt bir dil§~cy . işideme. 
t ~ hcltaJ&tn tıb~~ ıl~ heye· 
~ lJti de __,ıataktun : 

' ' Seı tnetrCıktül Tek· 
~ h\'a! • &ada yoktu. 

lh-• ~rdivenıc • . hi: ~l n ın-
>ot" c~- bornbo•tu , ,.~ \> . 'Q kiifıu ır ve 
~L trlcrd kokusunu 
l N_ ~ ~ C e.lti . 
·~~ ~~,A- giyecek. 
)o~ lcti .""'"• delik ba· 

l'dı_ il~ ~?ili idi. Uzun 
t~l'\t tUn d8küntüau 

ltt~~Cttch 
) lll\iı d' Sıkarken te

~ '° ~ ~ ıye dU'lind .. 
t ctr:.r. - '1nııt ~ um. 
~-·~ lfığı yan. 
~~1. • ~ fazla bir 
~ r.ıtt~fa hf-§. 

~toktu: 

gelince Mod'a kahvaltıda bir 
sürpriz yapmağı düşündilm. 

Korkudan kurtulmanın verdiği 
ferahlıkla çocuk gibi bir ıevinç 
duydum. Sonra, yapmak maksa· 
dile geldiğim o çok fena işin ya
pılmasına da artrk lüzum kalma. 
yııı bana ayrıca neş'e verdi. Av
cıların kamarasından güverteye 
çıl-.an merdivenleri ikiter ikişer 
tırmandım. Artık Mod'un kahval· 
tıda karşılaşacağı hoş sürprize 
kadar ralıat ra!1at uyun:akta de
vam edeceği tatlı dü§ilncesinden 
l>a~ka aklımda bir şey yoktu. 
Muthğın köşesini dönerken ge. 
mide bulacağım kapkacakları da 
dilşilnerek neş•em büsbütün art
mıştı. Kıç güverteye çıkan basa· 
nuıklara bir hamlede ııçradrm ve 
kiminle karşılaştım dcrsinir? 
Kurt Larsenle f Birdenbire hızt· 
nıı alamadım ve ancak ıUvcrtede 
üç, dört adım attıktan sonra du. 
rabildim. O, merdiveni çevrele
yen kapağın ağzında durmuş 

dim dik bana bakıyordu. Yalnız 

ba~ı ve omuzları meydandaydı. 
k o 1 1 a r i 1 e kamaranın yarı a. 
çık merdiven kapağına dayannuı • 
tı. Beni görünce hiç hareket 
etmedi: olduğu yerde dunnıµtta 
ve bana bakmakta devam etti. 

Birdenbire titremeğe batladım.. 
O eski mide ağrısı yine yapı§mıı· 

tr. Ayakta durabilmek için tu· 
tundum. 

Sanki birdenbire dudaklarım 
kurumuştu; onları dilimle ıslat

tım. Gözümü ondan ayıramıyor. 

dum. tkimiz de susuyorduk. O· 
nun sükutunda ve hareketsizli· 
ğinde korkunç, tehditUr bir hal 
vardı. Ondan duydu~um o eski 
korkuyu bütün şiddetile yine his
setmeğe başlamıştım. 

Kar~ı karşıya durarak birbiri. 
mize bakmakta devam ettik: 

Bir ~Y yapılması lfızımgeldi -
ğini anlıyordum, lakin, aciz elimi 
ayağunı bağlamıştı. llk ~bbüsü 
ondan bekledim. Vaziyet o uıun 
yeleli fokun üstüne hlicum ettiğim 
sırada duyduğum hi~sin aynını 

yaratmıştı. Nasıl o zaman öldür • 
mek maksadile karşılaştığım o 
ha}-varu ö;düremcyince onun kaç
masını beklemiş Ye i steml~titn şim· 
di de kar~ımdaki adamı öldlirmek 
de~il kaçırmak arzusunu duyu · 
yordum. Ve yine birdenbire idrak 
ettim ki oraya ilk teşebbüsü ondan 
beklemek için değil, o ~bbfü;ti 

kendim yapmak için gelmiştim. 

Elimdeki çif te.nin iki horozunu 
da kaldırarak namluyu ona doğ • 
nılttum, Krmıldamış olsaydı, ya
hut da kendini merdivenlerden a • 
sağıya atmağa kalkışsaydı bil~te • 
reddüt onu vuracaktım. Lfi.kin o, 
olduğu yerde mıhlanmış gibi du
ruyor ve aynı ısrarla bana bak • 
makta de\~ ediyordu. 

Titreyen ellerimde ona ~'TU 
tuttuğum to..fek.le onun karşısında 
dururken onu daha dikkatle ttt . 
kike vakrt buldum. Yüzü yorgun 
ve soluktu. Sanki kuvvetli bir en. 
d . - - til "';.n1n üstünde O"" ı~. uzun o J ~~· J 

namış, onu eskitmişti. Yanakları 
çQkmüştU. Gözlerinde de bir aca -
iplik vardı. Onlann sade ifadeleri 
deği§lllt!llİJ, onla,,., hareket etti· 

., 
K oeası içi ıı ... 

Nakleden: Cevat TevfiK ENSON 
Oıtıanla Mualll - Erkek yir. 

mi sekiz yaırnda, kadın on do
kuz - aevi§erek evlenn:;iılerdi. 
Bir auvarede ta.nıtmı§lar ve bir· 
birlerinden hoıla.nmJflardı. Bir 
kaç çayda da kar,ılaştıktan sonra 
atklarını itiraf etmişler ve aöylc
diğimiz gibi istediklerine knvuı. 
muşlarclı. 

Balayı ıeya.batini müteakip 
Şişlideki apartmanlarına döndilk· 
leri zaman mesut n aakin bir 
hayat ıeçirmeğe hı.ıtarruşlardr. 
Onlar da bet yeni evlenenler gi· 
bi a1kı ebedt zannetmiıJerdl.. 

tki sene sonra - Kendileri de 
farkına varmada."\ - birbirlerin· 
den bıkmaya baflaınıJlardı. Mu. 
aıti ı Orhanu hissiz. kaba, kendi. 
ni beğenmit ve yalnız kendini 
dilşünen bir adam buluyor n: 
''Nasıl oldu da.. Vaktile farkına 
varmamrtım •. " diye diqlinüyordu. 

Orhan da a~ğt yubn aynı 
§ekilde düşUnüyordu. Fazla ola· 
ra.k karısının çok müsrif ve ev 
kadını olmayı§ınt cöz önünde 
tutuyordu. erhan. ço~ geçmeden, 
çal.ıftığı mU"sesedeki 1&n uçlı 
daktilonun ince kıwak Tilcudl!e 
parlak yc§il gözlerinin ~lıltğına 
hayran oluvenni~ti. 

Mualll, aldatıldıfınt bi&sct· 
mek~ ıecikmedi. Hayatlarının 

ahengi bozulınuttu. Orhan, artık 
kansile eskisi kadar meşı:ul ol. 
mayor, yalnız arada 5ır&da birkaç 
söz söylemek mecburiyetini his· 
aedebiliyordu. MuaUA, dütUndU: 
"Ne yapacaktı? •. " Ayrılsa birçok 
dedikodulara sebebiyet vermiı o

lacaktı. Sessizce intikam almayı 

daha muvafık buldu. Zaten teyze 
zadesi ve en iyi arkadaıı Meziyet 
te aynı tekilde hareket etmemi§ 
miydi.? ... 

Güzeldi.. Gençti. Onun da bir 
aııkı olabilirdi .. Kararını :vermiı
ti. Sadakauiı kouıuu aldatarak 
intikam ataeaktı. Koltuta c:-turup 
kocasının a.rkadafları ar.ı•ında, 
kendisinden ufak bir iltifata tıail 
olmak istiycn birçok gençleri dil. 
§ündü. 

ddlm.. Ah savalh M~ziyetcifim 1 
diye Mualli ağlıyordu. 

Bir çeyre~ uat sonra,. Meziye· 
tin apartmanına gelince Nuriyi 
perif&n bir halde karıılarında 

buldular: 
- Ah ne yapttm? .. Ben sebep 

oldum. .Zavallı brıcığım ölilroe 
ne yapa.cafttn?.. Sevilmediğini 

%annederek kendisini zehirledi. 
.MuallS Nurinin ttla§ı karaısın· 

da adeti ıaprmıştı. Bir aralık 
kendisine gelerek t~rt bir ıesle: 

- Çok geç. farkına varmışsın .. 
Nuri!. dedi. Ah bu erkekler yok 
mu? •• Meriyet nerede? .. 

- Eve geldim. Divanın üze. 
rinde kendinden gec;:niş bir halde 
yatıyordu. Doktor çağırdım. Dok· 
tonın tavsiyesi üzerine derh.tl 
hastahaneye kaldırdık. Midesini 
yıkadılar. Yarın gabah vaziyeti 
belli olacak 1 .. 

Karı koca, tec!Sürden ne }·apa· 
cağını bilemeyen adamı teskine 
~ftıktan tonra evlerine dönme· 
ğe karar vererek bir otomobile 
bindiler. Yolda, Mualla : 

- Dalma Nurlni., s3zleritıi u. 
nutmamanı, hatırlamam ta\.~tye 

ederim, deai. (Onu bu kadar sev· 
diğhnl bilmiyordum.. thmal et
tim .• Zavallı kadınf .. Benim için 
k~ndini öldürmek i tcdi .. ) 

Bununla beraber, kocasnıın 

mahzun, sararmı~ yüzüne baka· 
rak: "Senin de başına gelebilecek 
lir belldan kork t." dcı.r.dt istedi. 

Orhan dU~ünme~c ba§ladı: 

"Zavallı Nuri.. Karısı ölürst .. 
Ne yapacak?.. Muallamn hakkı 
vannıı .• Bi.ı erkekler çe>k kötü. 
yilı.. Boşu bo~una kapris için 
karrlanmııı ölUmc ıürUkHiyoruz. 

Ya Nurinin yerinde Mn olsay· 
dım .• Ne yapardım? .. 

Mualli da hayretle dü§ünü· 
yordu: 

''Demek Meziyet, hergeyc r~ğ· 

rnen kocasn~ı tlelicesine s: viyor. 
ôu. Medyet, c .. ,, a1tlatarak inti
kamını alnu tr, Fakat ona karşa 

be.ale.cJiği aşkı bir türlü kaJbindcn 
silememişti. 

Mcaela.. Rüotü.. G\Uel bir 
delikanlı idi. Kendisine işık görU· 
nen Muammer Tosun da hlç fena. 
değildi 1 .. Yokta Şilll kadınlarını 
ı;ıldırdatan Muhsin Yıldırımla Orh'Rla Mualla yine eskisi gi· 
sevifmck daha mı iyi olurdu?.. bi ıevipıege ba~adılar. Sarı iaç· 
Herkesin gözü üıtUnde olan bir h yetil glSzlü daktiloyu da iıin. 
genç aşıkı olursa.. Koeuından den çıkarmı=lardr. Tabii, Muall~ 
tam intikam almı1 olmaz ıruydı?.. ela i1ık arnmak külfetinden kur~ 

DU~Unceıinc daim~. kocasının, tulmu§tu. 

yanıbatında olduğtınu unutmuş· Meziyet ölmedi. tJç hafta son· 
O h • ı · .. ünilyordu tu. r an neı e ı ı:or · 4·a Mualli ile karşı karşıya konu· 

Konu1arak yemek odasına geçer- ' ıuyorlardı: 
!erken telefon çaldı. Orhan ko. 
§Irak ahizeyi kulağına götürdü: 

- Sen misin?.. Vah.. Vah~ 
Deme canım! Nasıl oldu Nuri? .. 
Şimdi .. Şimdi .. Hemen geliyoruz. 

Telefonu kapadı. Kansına te· 

- Mualla? .• Dünyada bir er. 
kek için ölürnU göze almak kadar 
aptalhk olamaz. Yaptığım çocuk
luğu düıünüyorum da bir tUrlil 
kendimi aEfedemiyorum. 

taşla dönerek: - Fakat.. Zavallı kıxa11, ne 
- Nuri telefon etti, dedi. Me· kadar ağladı bilsen 1 .. 

ziyet kendisini .ıehirlcmi~.. He
men gidelim!.. 

Mualll: 
- öldil mU? .. diye haykırdı. 
- Şimdilik daha saf.. Teda· 

ride .. 
- Çabuk gidelim!.. Çabuk gi· 

ren asap da adeta büyük bir ııtı • 
rabın tesirile o gÖZleri biraz ye .. 
rinWm oynatmıı ıibiydi. 

.(0.vtlllll .-r). 

Meziyet derhal ytlıUnü buru~

turarak bir kahkaha attı: 
- Ben Nuri için kendimi öl· 

dürecek kadar budala def iUın.. 
AJlkını Mtimtu evleniyordu. Bu 
iıf, birdenbire kendime hlkim o. 
lamıyarak bu ymden yaptım. 

Fakatı sen yine diifündüfiln gibi 
bil f- ,Koca.na bir ter ıC>yleme .• 
Nurlnln ltulafma gitm.uin .. 
N&kleden: ~ :rftftk En.-

Ş,W,./ 
du pazar yapllacak 

lik maçları 
10 Mart 9~0 tarihind6 yafJtla

ca.k maçlar: 
TAKSİM STADI: · 
Eevoğluspor - Feneryrlmaz 

!;aat '12, hakem Bahattin Uluöz, 
van hakemleri Muhtar, MUeyyet 
Güredin. 

Galctasnor - Anadolu s.ut 
14, hakem Refik Top. yn:n ha. 
kemleri Bahattin Uluöz. Rahmi 
Atasayar. 

Galat.asa.ray - Vefa sa.a.t 16, 
hakem Adnan Akm. yan hakem 
!eri Samih Duransoy. Ihsan Bay 
n. 
~EREF STADI~ 
Kurtuluş - Alemdıtr ~t 10, 

hakem Sellmi Akal, yan ha
kemleri Turgut. Halit Uzer. 

Eyün - Kale saat 12. hakem 
S:ızi Te:wın, yan ha.kemleri 
Tureut. Halit Ü?P.r . 
~..şikt:ıg - HilA.l sat U, Sa. 

mi Aqıköney. yan hakemleri Şa
zi, Fa.hrettin Somer. 

Fenero'.'thçe - Beykoı sa.at 16 
hakem Ahmet Adem. yan ha· 
kemleri Sami Açıköney, Sellmi 
Akal. 

FENERBAHÇE STADI: 
Süleymanive - Topkapt Mat 

14, hakem Halit Ezgü, yan h&
kemleri Neşet Şnrman, Ziya Ku 
yumlu. 

lstanbulspor - Altmtuf saat 
16. hakem Tank Özeretıgin. yan 
hakemleri Fikret Kayral, Sadık 
Ccyt6.ıt. 

Tebliğ 
BClfen Terbi~/~ lstanbuı Mı. 

qa bi:ti1:let ajanlığından: 
1 - B~sJklet teşvik yarışl& • 

rmm UçüncUsU 10-3-1940 pa
zar g-ilııü sabn.hı yapılacaktır • 

2 - Yarışa tam saat 9 d& baş 
la nacaktır. 

3 - Yarışyolu: Mecidiyeköy 
ile Kefeliköy arasında iki de
fa gidip S?eliş olmak üzere 60 
kilometredir. 

4 - Yarışa i~irak edecek o. 
lan bisikletçilerin hazn-lanmış 
olduktan halde muayyen vakit. 

Hırsız 

- Eller yukarı! 
Hınız korkarak ~llerini yuk.a. 

n kaldırdı. Ev sahibi tabancasını 
hırsudan çevirmeksizin sualleri. 
ne devam etti: 

- Evimde geceyansı ne an • 
yordun? Yalan söyliyeyim deme, 
yoksa ate~ ederim. Ne arıyordun 
evimde? 

Hınl% kekeledi: 

- Şey'. para arıyordum. 

Evaahibi tabencasım indirdi: 

- O halde 'ben yatmağa gidi
yorum. Evde para bulursan senin 
olsun. 

- NUIJ f Bu rtWmler bl.lckmda 
bir 4l1eoetfllh var DU.1 SiSyleJtnb. 

- tmkAnı ,.ok. Bts ..... ooll c1a
lıa ~ 

Ş i FA· 
~ulmuş 

A G R 1 
~ J. O. C. Y azıyoe-ı 

Eberlya okuyoruz. Tedavi ga• 
ren illçlar varmıt fakat, ALL• 
COCK yakraından bahseıd:lince, 
kat'iyen mübaUiğa değildir. Blr 
zat akpm tatbik ettiği bir 
ALLCOCK yakısı, bir gece zar
fında tesirini göıtererck ve de
vamlı sıcaklık tevlit ederek ağrı
yan mahalli teskin etmiıtir. 

ALLCOCK, Romatimıa, Lum· 
bago, Siyatik, delikli ALLCOCK 
yakılariyle !Pfayap olmuşlardır. 

ALLCOCK yakılarının tevlit 
ettiği sıhhi sıcaklık, OTOMATiK 
BlR MASAJ gibi hemen ağrıyan 
yerin etrafını kaplar. ALLCOCK 
yakılanndald Kırmızı daire ve 
Kartal resimli markasına dikkat 
ediniz. Eczanelerde 27 buçuk 
kuruştur. 

Tiyatro ve ıinemalar 
ŞIWtB TiYATROSU 
Tepebft§ı Dram lmımı: 

Aqaııı 20.30 da: 
OKADJN 

• • • 
IComedt kumu: Akp.m J0..8() dar 

Bertttıa Kmdl J'erhtcle 

llALıt <>PEnm1 
1 Da Akpm f da 

(BaUme) 
l!lon tezruın 

CUm&rtesi a tqıınu 
Ycııi Operet 

ALEMDAR Sineman 
1 .._ Tüccar Hom 
2 - Yalancılar Şahı 

ten :varmı saat evvel yarış ye.. 
rinde hazır bulunmalan ve isim 
lerlni hakem heyetine kaydet .. 
tirmelcrl Hi.znndır. 

- DUn on metre boJUntk bir .._.... 
dl'l'Ulden dilttöm. 

- Blr Yt!rlDe blr ..,,. o1me4r 
mır 

- Hayır. Çlb:ıkll met"dJv•ln 1ıf
0

rla
d b!Mlnm:ıf'tndaydım. 

Avcı 
K.adm - Avdan mt ıellyw. 

sun? 
Erbk - Evet. Delili de fıte, 

bir tavşan vurdum. 
Kadın - Hiç bir şey getirme. 

seydin daha kuvvetli bir delil 
göstermiş olurdWı. 

A!k hikayesi 
Aynl oahaa yuümJo milte.MM 

mektuplardan tarih mruile pt.rOL 
lar: 

''Muhterem. Hammeıfea:ııcL• 
''Hanımefendi." 

''Sevgili Selma" 



• 21 

e u ğu rd r 
Milli Piyangonun kurulduğu gün.denberi bu kadar büyük bir talih dağıtma rekoru 

'dall 
başka hiç bir piyango bayiine nasip 

TekKoll2Cemal 
Dünkü keşidede de aynı numaralı biletle iki 

müşterisine yüzer bin liradan tam 

• Lira kazandırdı 
1 Mahmutpaşada Tarnkçıh.rda F anila1 

mağazasınd~ tezgahtar Çakır ve üç arkadaşının 
TEK KOLLU CEI\ı1AL'den aldıkla.rı 6486 No.lı 

biletle en büyük ikramiye olan 

• L i r a ısabet ettı 
2 - TEK KOLLU CEMAL tKtNCt 

olmadı. 

B irinci 100.000 lira kazanan Bayan Afife T ek K onu Ce
malin ttğurlıt elinden paralarını alıyor. 

• Lira'yı 
Bomontlde RbekıT. !'IOktt~ın<lR \ · nJ!onli Şirk<'ti :\luba.<;c hcdsl 
Ilny Hnli<lun•nn e~I flnyıı.n Atifoyc kn7.nn<lırnrnk kcncllc;lnl hii· 

yiilc hlr s e rvete knn1~tnr<ln. 

• i kinci 100.000 1im.lı1c i1mmıiycyi 1.-a:mırm Bay Ça1:1ro:, 
ralarını Tek Kollu Cemal, uğuru cleneıımi.'! clilc ııefl 

• 
TEK KOLLU CEMAL 

lerden Emekli Binbaşı Bay 
ayrıca 25.000 Liralık ikinci büyük ikramiyeyi de 23054 numaralı bilet hamili Kısıklıda Malul Gde.~ 
Faruk'a. 12.000 liralık ikramiyeyi de 39533 No.lı bilet hamili Çiçek pazarında Çiçekçi Ali Dayiya ver •· 

Tek Kollu Cemal Müsterileriflİ~ 8ir kolunu vatan hizmetinde kaybederek Tek kolu 
yüzünü güldürmek hususunda da 

ile çalışan 
daima ön safta 

~ 

ve daima tektır. 
' 

Adrese Dikkat: EminönüTra'mvayCaddesi 27 numara Tek Koli u Cenıa1 Gişe& 
sahibı , Ko u ·· r Hiç bir yerde Şubesi yoktur. 

T··rk Hava Kurumunun 
Açtığı 

ava Gedikli Hazırlaına Yuvası 
l - 1939 senesinde orta okuldan mezun talebeler , 
2 - Bu sene orta okullardan mezun olacak talebeler, 
3 - Halen liseye devam eden ta;ebelerden hava gediklisi olmak iste. 

yenlerin T. lL K. nun Cağnloğlundakl merkez ,şubesinde kayıt_ 
lnrmıı baıılanmı,ştır. Ya§ haddi en az lG ve en çok ıs dlr . ıs den 
20 Yll§ma kadar olanlar ihtiyat kaydedilir. 16 _ ıs YB.§ındaldler 

arasında. k!\!1 miktar talip çıkmadığı t akdlrôe bu nolt4lln, lhtl· 
yııtlnrdan ikmal edilecektir. (1813) 1 

6 WPn- R ama. 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
l dnre lhtlyacı için 1200 ııdet elektrik ampUIUnUn ahını açık eksiltmeye 

konulmll§tur. Eksiltme 27- 3 - 010 çarşamba aaat 15,30 da B. Postane bi. 
nam blrtncl katta mUı.IUrlUk odnsında toplanncak nlım satım komlııyonun_ 
d& yapılacaktır. 

Muhn.mml!Il bedel 5H,i0 lira, muvakkat teminat • O lira 88 lcunı~tur. 

Taliplerin olbabta.kl §artnameslnl görme'!c ve muvakkat teminatlarını 
,..tD'mıık U::crc çalı~mn. günlerinde mczkQr mUdUrlU!c ldarl kalem levazım 
kımnml\ eksiltme gUn ve saatinde de 940 senesi için muteber Uca.ret odıı.ııı 
vcmkam ve muvakkat teminat makbuzl!c birlikte komisyona mUracaUarı 

8.3.940 Cuma 

12,30 Program ve memleket saat 
a yAn, 12,35 Ajans ve meteoroloji hrı 

berlcrf, 12,50 TUrlt nıOzlğl: (Pi.) 13 
30 _ l4 MUzlk: Kn.n,şık hafit mUzlk 

(li86) 

Dahili konforu alakadar eden 
en güzel ve şık mobilyalar. ve 
bilhassa yatak, yemek, çalış

ma odaları \'C salon takımları, 
Briç oyunu için Amerikan 
mobilyaları, her yerde n mü. 

rnid şartlar ve ucuz fiatlarla 
BAK ER (Eski H ayden) 

±E!fff$1, 2 ,,, ... (Pi.), ıs Program \'C memleket saat 
nyan, 18,5 TUrk mUziğl:, 18,'15 TUrk 
MOz.lgi: Halk tUrkUlerl, Bayram Ara 
cı, 19 Serbes t sıın.t, lD,10 .Memleket ,..~ m-=a• 

1 
Çoruk ll rkıııı ı "'C 

En.at n.yn.rı, ajans ve meteoroloji ha.. 
berlerl, 19,25 Türk mU:o:!ğt: 1 - Oku_ 

1 Dr. Ahmet Alckoyun:u 
yıın: Mefharet Snğnak, Mustafa 1 l':ık~i rıı . l'n lı rrıtıan~ Pa t a~ No 1 
Çağlar, Mele!t TokglSz, 20 Konu~mıı Paz:ırılıı n ma:ıılo hr r ızün 
(Mllll kahramanlık menkıbclertı, 20, , 1111 1 ı :> dı• rı ••rnrıı. l 'ı•l l'l un ' " ' " " 
1:5 Temsil: Ses veren Dağlar, Yazan: .... ıı:ll!llZlll!B .. DK~t~--•mll .. ~P'll1ill8• 
Tahir Olgaç, 21,15 Serbes saat 21,30 r.::ıı .-+fü 4 -

Müzik: Radyo orkestrası, 22,15 Mem- a . .. 
lt:?ekt saat ayan, ajans haberleri, zı_ , Dr. KEMAL ÖZSAN 
raat, esham, tahvUô.t, Jcanıblyo, nu. 
kut bor~sı (fiyatı. 22,35 J\fU:r.lk : t?ro! og O per a tör Beyoğlu l ıı 
Ctızbn.nd (Pi.) 23,25 _ 23,30 YnrıııltJ tıklnl C<l.ddcsi 380 numar~lı 
program 11 lıl&P""lf. Oha:ıya~. ~llllrtmanı Bursa 

Pa7 .. -:n mt•ı. Tel: 4.1.2.35 

••ın ı 

Eski ve yeni romatizma 
Siyatik· Lumbago - Omuz
Arkn - Bel - Diz - Kalça ve 
Soğuk algınlıklarından ile
ri gelen şiddetli ağrılarını 
TESKiN uc iZALE EDER. 

ıı::ıı ..................... aıım .. r.mı ................ ~MC"~ilill .. . 

f:KZEMANIN tı.ACIDIR 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. fl•r f'r:r.aned~ kutu'iu 50 kunıştur . 
IEll ___ .. _:cm ____ .. ... A 8 HM<M°'4:zm 

ıs·tanbul Belediyesi 
ilanıarı 

.ü:;i! İlk 

IW'<If'll f('nılııat 

1950,00 l4G,25 Cerrahp::\ı]a hastanesi mutcat,rnda ynptırıl:ıcalt h'lxaı:;azl 
oca~ı. 

• lJ,00 Ci3,4i .Muhn:ıcbe cnak mah:r.l'nlncle yaplırılncıık demir ılo l aplnr. 

Keşif bcd"llerl ile ilk teminat miktarları )ııkarda yazılı işler ayn ayrı 

ııçık eksiltmeye .konulmuştur. Şıırtnr.mclcr :r.ahıt ve muaınclllt mlhllirlül;U 
kaleminde görUlecel:tir. 1halo 12- 2 910 ıınlı gllnil sııat 14 de daimi enen_ 
mende yapılacaktır. Taliplerin Jlk teminat makbuz veya melctııplnrı ve ıhıı
ledcn 8 gün e\·vcı fen l§lerl mUdUr:UğUne mUracaııtla alacakla rı fenni ehli· 
yet \'e 940 yılr.ıa alt ticaret odruıı vesiltalarlle ihale gUnU muayyen saatte d::ı
lrnl cııclimende bulunmaları. (147:l) 

lstanbul Levazım Amirliğinden: 
Köhne balur, alenılnyum, çinko ve pirinç ile lm:ılAttan arlnn yeni h11r. 

, J:ı, kırpıntıları verllmclc suretlle muhtelif ebad ve kalınlı!<ta. tı11kır, alemin_ 
yum, çinko ve pirinç kvhn yapnlıllect!k mllcsscsclerln pııliu lcltli! mdclup. 
larUı '.l'olJlııwcı.Ju Amlrllglıul:ı:tı ıııürucıuı.U ıuı. l .l W :J) 

REL~ 
En iyi Dostum 

VEREs'ıv 
SATIŞ 

\ 
h kabet kabu l erm ez bir fi alla s a ı ıım ak 1.~ 
ol an bu rad yo ar an ı lan ha r avsa l ı ha izdi ""' 

to" 
11 

• P•r"l'ltlıre karfı hususi ıOzgeç • Antlfedlna ve 
111 

,,,ııl' 
• 15 0 i stasyon ismi yazllı bOyOk ; M Ostakll gr i.iP 

0
,,r,,1 k adr•n ' • H•rlc l santr al ll ,,.iı-' 

·, Ferrokartıı orta tekerrür • Okla! tipinde 1; 111t 
• Havalı lrlmer s kond•ns•IOrO • Çıkıf kudr eti • 

Bir kerr e dinley iniz ..... Kanaat h a sı l adecekslii • • 


