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Almanyada 
kanallar ve 

şehirler 
bombalandı 
Manş sahillerinde 
Yedi bin tonluk 

hir gemi yakıldı 

Akdenizde Ingiliz 
filosunun harekata 

italyanlar 12 
adaya benzin 

nakledemiyorlar 
Akdenizde bir ıngiliz 
torpidosunda bulunan 

Rogler muhabiri 
intibalarınz anlatıyor 

Evler üzerine 
bombalar düştü 

__ Londra 20 (A.A.) - Bir torpi-

t ~nd.ra 20 (A.A.) _ Hava nezare- ?o muhribind~ buluna!l. Royter a _ 
1 ~bii~ ediyor· ıansının hususı muhabın §U telgrııfı 
J)~ • 1_ L d' 

tıı. un gece İngill.z tn.yynrelerl Al. çe.ıı;mede '!:. • . 
tıı:nYada münakale yollarını. Dort- Ege ~enızınde "'!e ~rkı Akdenız
i nd kanaımı ve Işgal altında bu - d.~ torpıdo :.nuhnb.len. v~ kı:uva -
\Uıan llleml k tl d d .. ta zorlerden muteşdckıl bır fılo ıle ya-
)\re ıneyd ~ e .tr 1~ imanın Y. pılan iki bin millik bir keşif sefe-
~ffakiyeu: .;:ı ~ :an arın~~u - rini ikmal ettim. Füomuz, 1 2 adaya 
1\ir. m a ıman e g er- kaçak petrol ta§ıyan gemiler le düo-

l!eı-tin 
20 

man denizaltılannı aramak üzere 
~r: (A.A.) - D. N. B . bUdL Yunan adaları denizinde devriye va 

• İnırtııt ta D rf t tınd zifesini ifa etmekte idi. 
"\hı yyarce e ara an, 1 1 1 '- "L' Id kl tt aıt.şanı yeniden Heldelbcrg §eb.. ta yan ann muum o u annı id-
bat tllınta~mda evler üzerine bom_ dia ettikleri bütün bu deniz saha -

lt atılınıştır Heldelbergde hiç bir aında ancak iki halyan denizaltıaı-
.........._ <Devn~nı 3 üncü saytaelaf n~ tesadüf_ ed~b~dik. ~unlara tor-------= pıdo muhnblerımız denızalh bom -

···························:.·····~ 

ASKERI . 
VAZİYET 

balarilc birkaç 8alvo göndermiştir. 
Birkaç gün Rodostaki halyan 

tayyarelerinin faaliyet sahalan da
hilinde bulunduk. Fakat dü~manın 
gösterdiği yegane mevcndiyet eseri 
batarynlanmızın menzili haricinde 
daireler çizerek uçan ve derhal kay
bolan bir deniz tayyaresi olmuştur. 
Bundan çıkanlacak mana 111 olabi
lir ki. Ege denizi üzerinden nakli ta-

(Devann 7 nel saylada) 

ingilizler dün 
200 tayyareyi 
Manş üzerinde 
geri çevirdiler 

Yalntz Londrantn 
şark civarlar1na 

bomba düştü 

Hasar az, bir tek 
yaralı var 

Londra 20 (A.A.) - Hava ve 
dahili emniyet nezaretinin tebliği: 

Perşembeyi Cumaya vaıtleden ge
ce, aabaha doğru bava dafi batarya
lanmız, Londranın şimalinde bir 
düşman bombardıman tayyaresini 
düşürmÜ§tÜr. Bu tayyare, dün gece
ki hücumlar eanasında düşürülen 
ikinci tayyaredir. 

Bugünkü harekat esnasında. be~ 
dÜ~man bombardıman tayyaresi dü
$Ürü1mü,tür. Avcı tayyarderimizden 
hiç kayıb yoktur. 

Bu sabah düşman tayyarderi 
Kent kontluğu aahilini geçmişlerdir . 
Düşman. Londra mıntakasına gire -
memiştir. Yalnız Londranın şark ve 
cenubu farki dvarlanna birkaç bom 
ba düıımü~tür: Hasar azdır. Yalnız 
bir tek hafif yaralı vardır. 

Sabah Brighton ~erine de mü -
teaddid bomba dii§mü~ ve bazı ev
ler hasara uğramı§tır. Birkaç ya -
ralı ve ölü vardır. 

Avcı tayyarelerimiz. düşman grup 
lannı karşılayaTak muharcbeyc mec

(Devarnı 3 üııcii savrada> 
ispanya 

ha.rbe 
ec e mi? .. 

Necib dost va k1ymetli alim 

YAZAN 

Emekli general Sir De isson Ross öldn 
H. Emir Erkilet 

1 
Yazan: Ercümend Ekrem T alu 

tSon Posta. nın askerl 
muharrirl 

Avrupanın en büyük m:ist~rik-

1

1 lerinden, T:irkiyat al!mi. Ingiliz Sir 
Denisson Ro" evvelisi akşam, te Jl. lrnanlaT bizzat lngilte- davi altında buluı:ıduğu Amerikan 

tilte . reye ve İtalyanlar In - hastanesinde vefat ctmİ!itır. 
irnll:enın Afrika müstemlcke Sir Denisaon Rou lle, evvelki ac-
YetJi b~torluğunun en ehemmi- ne tarih konareli esnasında tanı,mıt 
ta lta.t!: .lcilid noktası olan Mısı- idim .• 
ttt~lt. darbeler 'uımağa çalı- Türkçeyi, divan edebiyatının in-
rının an l~sı_:ıanya dahiliye nazı- eelikierine nüfuz edecek bdar bi -
beııtr er ını ve Bay von Rib - liyor, Fars edebiyatının ~aheser -
leriıı• op~n da Romayı ziyaret lerini ezberden okuyordu. 
lı tei .dikkati çekmemesi ve ba- $ark m~deniyetine karşı duydu-
ai rn .. •ırk:re meydan venneme- ğu hayranlık da sonsuzdu. Yabancı 

l um un değildir. alimler içerisinde. mimarimiz.i., hat 
R.a.~~·§• iç işlerine bakan &y tatlanmızı, musikimizi onun kadar 
P:rank {rrano Suner, General anlamış, aniıyıı rak bcğenmi~, bil -
ttdaınıo spanvasının en nüfu:zlu mem ki luıç kişi vardır. 
ltitrıi le memleketin bakiki ha- Kendi nnlattığma göre. pfk ~iev-
tlciy 0 rnasayd1 ve Alman ha _ gisi onda pek erken bali~ıf.·":.ve 
llorrı~ nazınnın tam bu sırnda Türk. edebiyatımı incizabı, mütçv$.{:: Sir 0enbşon Rou 
•ine lU •eyahatine iptidnr etme _ fa Mister Gibb ile dostluğunu~ Jte1

,\' 

•aYdı h:ırn görülmemiş Lulun _ ticesi olarak inki,af ctıni~ti: -c'l !.l: Avrupa hnrbi başlarken, Sir Ross 
rece 'diLkseyahat1er belki 0 de- Kongre münasebetile, Jst~~~ gene kalkıp bumya geldi. İncilte-re 

F"aJt ,.; atı çekmezdi. bundan e·1velki. gel~inde j$~~~~ sefareti nezdinde bir nevi, gayri res-
at Alınanya ile halyanın ln- yüluıek huzuruna kı.ıl:i--d:Uf ta' - mi kültür ataşe3i vazifesini 

7 Del türk, onun eski 1airlerimız hakkm yordu. Türkleri hakiki 

Idare i,leri telefonu : 20203 Fiab S kurJf 

Ma kineye 
verilirken 

• 
IT AL YAN 

TAABBUZU 
DURDU 

İtalyanlar İskenderi-
400 kilometre ye ye 

mesafededirler 

Mareşal Grazyam 
Musaliniye bir rapor verdi 

Kahire 21 (A.A.) - halyan i -
lerlernesi durmuştur. Mareşal Graz
yani Si di - Barani" de son 48 saat -
tenberi motorize kuvvetlerini tak -
v.iye ve askeri vaziyeti tanzim ile 
meşguldür. İtalyan kuvvetleri Mı -
sır - Libya hududundan 1 00 kilo -
metre içcrride ve lskenderiyeye tah
minen 400 kilometre mesafede bu
lunmaktadırlar. 

Fuar gece kapandı 
• 
lzmir belediye reisi 
sanayicilerimizden 

şikayet ediyor 
Doktor Behçet Uz milli sanayicilerimizin 
fuara karşı alakasızlıklarını tebarüz ettirdi 

fzmir (fuan) 20 (Hususi) -
Fuar bu gece ikide kapandı. Be
lediye reisi doktor Bchçet Uz ta
rafından bu münasehetle bir öğ
le ziyafeti verildi. 

Behçet Uz, nutkunda funrın 
sulhe ve milletler arasındaki iş 
birliğine verdiği ehemmiyeti te -
barüz ettirerek onun harici politi
kamızda daima dürüst olıın veç
hesini bir kere daha cihana gös
terrneğe yanyan mühim bir vctzife 
ifa ettiğini söyledi. Ve bu vesile 
ile milli sanayicilerimizl;n fuara 
kar~ olan .alakasızlığından ~ika-

yette bulunmuştur. 
Sözlerine devam eden Behçet 

Uz, bütün bu şayanı memnuni
yet vak"alar arasında Türkiyenin 
biricik enternasyonal funnnın bil
hassa bu sene biraz daha kendi
ni gösteren ve bizim elimizde ol
mıyan yegane hafif tarafı milli 
sanayicilerimizin ve büyük tüc -
earlarımızın alakasızlıklarındnn 
neş" et eden iştirak azlığı oldu -
ğuna işaret etmiş ve cümhuriyet 
hükumetinin himaye ve teşvikile 
vücud bulan ve memleketimizin 

(Devamı 7 nci sayfnds> 

[ Şairler arasında anket ] 
Şiir ifrazat m1d1r? 

Kahire 21 (A.A.) - Mareşal 
Grazyani Sidi - Barani'deki İtalyan 
ilerleyişi hakkında Muıısotiniye bir 
rapor takdim etmiştir. Bu raporda 
Mareşal Grazyani !!On muhıuebe -
ler esnaaında İngilizlere büyük za -
yiat verdirildiğini ve muharebenin 
henüz çöle intikal etmediğini aöyle
mi§tir. . ................................ --·-····-····· .... ··-·········· ...... __ ..................... . 1 '\ 

Necib Fcnd: «Bagiin mn'i vıudalarla ortalılda günü bir· • 
lik •~•ler bırakan dalalet ve hillet örnekleri o kadar ça
buk unutulacaklar ki yarın ~debiyatın (Tıbbı Adli) mü
eıseseıine yerleıtirilm~k üzere aranıldıkları vakit belki l 

de bulunarnıyacak lar» diyor . 

londra dün gece de 
bombar dt man 

edU di \ ......................................................... -····-.. -·-........................... ./ 
Londra 21 (A.A.) - Alm.an tnyya. Bir müddet evvel Babılili eadde-J 

releri dün gece Londra. üzerinde uç • sım:ıe gen~ıe'rın ~.tu ere ıı..<ıııı• ' t.cız.aıı 
m~ar ve "yangın bombaları atmıg- kaldırıp, etrafı birbirine kattıkları 
lardır. Batnı-yaların baraj ateşi çok malumunuzdur. Snman alevi kadar 
.şiddetli olmuştur. ömrü vefa et.miyen bu patırtıyı taki-

O:ı.r.bl İngiltere üzerinde de düş _ ben geçen sükunet devresini bugün 
man tayyarelerl. uçmu.şlardır. lerde görülen bir kıpırdanı~ bıraz 

ispanya Dahiliye 
naztrl Beriinde 

canlandırmı§ bulunuyor. 
Yalnız birdenbire ortalığı istila e

diveren yenici mecmuRlarda bir ta
kım garib şiiriere tesadüf cdıliyor 
ki, bugünlerde dediko·lu mevzuu o
lanları da bunlardır. Nihayet dür 

ne Yapi Yor ? yenile~~ fi~~ antrepoluğu ya!'an.~ar:: 
• dan bın butun bu cereyanı bır cum-

Madrld 21 (A.A.) _ Reut.er ajansı lede. ~ülasa ~-tti •. Bir refikimizin mu-
bndiı1 . harrırıne, «şur. ıfrazattır, aklın sıh· 

AlınayorH. . 
1 

N V Rfbb hati için lazımdın> dedi. Allah tak-
n arıeye azırı on en. . ff · d f k" 

trQpun Romnda ikamettni temdid et. ınratımı a etsın, geçen e a ı pa -
me.si dotayıslle İspanya Dahlllye Na- tırdının müsebbibi olarak beni gös
zırı suner garb copbesinden Beriine teriyorlardı. Bu defa da ayni gü ~ 
avdetinl Pazar gü.nUne bırakm~tır. nahı i~liyorum .. Gençlerin cephesine 

Suncr Alman riealile konuşmala _ muhalif cepherı tııt~:o:ıl.ır balı:~lım b~ 
rma Pazartesi günü devam edece-ktir. defa ne d.yorlar. sırasıle bı-
İspanyol gazeteleri fU intibaı veri_ _ ____ <D_cvam __ 1_7_n_c_l_s_a_y_rtıd_a_> ______ N_:.ccih.:...=_F:...=a.:::nl:_ ___ _ 

yorlar kl, B. Suner Avrupa mücade
lesinin ilk safhasını teşkil etml.t olan 
dahili harbi jkaz.anma.kla oosyonal 
İ."i)anyanın sulhdan ne gibi mük§.fat. 
bekled~ini Berllnde anlatmıştır. 

Gazetelerde mesela şöyle cümleler 
görülmektedir: 

Son üç sene zarfında İspanyanın 
yaptıtn fednkfı.rlıklar Avrupadaı müs
bet neticeler verecektir. 
Dıter taranan Aleazar gazetesinin 

Berlin muhaıbirlne göre, B. Suner bir 
müddettenberi müzakere edllmekte 
olan ticaret anlaşmasım ancak imn 
etmek üzere B. Ribbentropa millakl 
alınu4tur. 
Bunun, ~er meselelerıo görüşülme_ 
di~l mannsına mı gel<li!l pek o kadar 
belli dellldfr. Böyle bir anlaşmanın 
akdi Fransanın yıkıbnası üzerine bit. 
tabi ha.sll olan ticaret 1mklnlarının 
pek ziyade artınıt olmasının mantiki 
bir netlcesldir. ·····················-························ ..... 
Bu!gar Meclisi Reisi 
Führer ve Ouçe'ye 
minnettar1z, diyor 

Bulgarlar bugün 
Dobrucaya giriyorlar 

• Sofya 20 (A.A.) - D. N. B. : 
Bugün Bulgar mcb"usrm medisi 

fevkalade bir toplantı yapmıştır. 
Meclis reisi Logofetof, kral Borisin 
ve hükumetin siyaseti Dob 



2 Sayfa 

Hergün 
Bugday fiatları 
Ve bügük şehirle 
Küçük şehir 

Yazan: Muhittin Birgen 

B ir İnemlekette, bugünkü 
manas.ile milli bünyenin 

tam bir teeekkül halinde bulunup 
\,ulunmadığını anlamak için, bize en 
Iyi mü§'ire v:ızifesini görecek vaaı -
talardan biri dı~. memleketin dahili 
piyasasındaki fiat hareketleridir. Bu 
fiııtlnr, memleket içinde ne kadar 
mütehnlif ve bu tehalüfü yapan fark-
lar birbirinden ne .• isbette uzakan, 
o mcmlekette bünyeye aid bu te -
tekkül o nisbette geri Lir safhada
dır. Bilıikis fiatlar arasındaki fark
lar azaldığı veya büsbütün orta 
d an kalktığı nisbette de bu teşekkül 
o kadar ileri bir devrede bulunur ve
ya tamamlanmış olur. 

Maalesef, Tijrkiyede, bilhassa bi
rinci derece ihtiyaç maddcleıi veya
hud iş ücretleri bakımından bu te
halüf çok Heridedir. Yani, Türkiye-
de hem çok fia! seviyesi ve hem de 
bu seviyeler arn'Unda çok farklar 
vardır. Bizi çok derin ve mühim ba-
hislere sevkedecek olan bu mesele 
nin bugün yalnız bir görünüşü üze
rinde bır lıihze durmak i!terim: 

Ekmek fiatlan. 

* Türkiyede ekmek fiatları c;ok 
rnuhteliftir. Muhitin buğday istihsa
lindeki mevkii, nakil mesafelerinin 
uzunluğu veya kısa1ığ•, piyasa mer
k ezlerinin yakmlığı vtya u7.:aklığı ve 
ıeihnyet ekmı.:k imalinin fırınlarda 

b üyük veyıt küı.;ük nisbetlerde ya -
pılması ({ibi daha burada sayılması 
u zun sürecek bir takım sebeblerden 
lleri gelen bu Ia ... klar arasında bil -
h aasa bir hadise vardır ki o da ek -
rneğin bilhassa köy ve kaaoba muhi 
tinde pahalı olmastdır. Eğer doğru 
ve haklı söylemek lazı mgelirse ııu
n u bilmeliyiz ki, köylü, doğrudan 
doğruya kendisi istihsal edemediği 
her şeyi, şehirliye nisbette hem da
ha pahalı, hem de daha aşağı kali
t eden istihlak eder. Köyün, her 
yerde mukndderııtı, az vt"ya çok, 
aynidir. Fakat, nıiJli bün~ ei eıini tam 
teekilatlandırnbilmi7 olan Avrupa 
rnemleketlerinde, bu hal ya çok ha
fiflemiş, yahuc.l dB blisbütün orta -
dan kalkmı~tır. Su halde, bizim de 
rayemiz, Türkiyenin her tarafında 
ekmeğin kalitesini de. fiatlarını dn, 
b ugünkü vasıb ve imkiınlarımız:n 
Imkanlan ni!lbetindc birbirine l ak
la,tırmak olmalıdır. Ancak, bu u
aul iledir ki, memlekette tam ma -
naııile milli olan bir iktuıadi sivuet 
takib ettiğimizi gösterebiliriz •. 

* Bundan dolayıdır ki, diin ekmek 
fiatından bahs.:derken büyük vev:ı 
muhtaç şehirlere serbest JJivıuad~n 
d aha düşkün bir fiatla toprak mah-
aulleri ofisinin buğday vermesi me
aelesinin yeniden tetkik edilmesi 
faydalı olacağı mülahazasını kay -
detmi~tiın. Mesela, İstanbulda ek 
rneğin kilosu on kuru,a satılırken 
bilfarz Çatnlcadn on bire, yahud İz
mitte on bir buçu~ıı !atılması dı>lhu 
olmamak icab eder. Halbukt dıı.ha 
fazla nisbetlerde pahalılık farkları 
bulunduğu da muhakkaktır. Neden 
dolayı büyük ehirler ucu:r. ekmek 
yesin de küçükleı paha lı) Ya,ama 
bakımıııdan birçok kolavlıklara mn
lik olan biiviik ııehirlerin bu iınti -
yazlan kafi gelmiyor mu ki bir de 
ekmek itib!ırilc böyle bir fnrk va
palım) K~çük ve müteYazı olmak 
muhtelif mahrumiyetlefe nlışmı§ bı.o: 
lunmak bir kabahat midir) 

Gönül isterdi ki toprak mahsul
leri ofisi, menılekette hiç olmaz~a 
kalite ve fiı:ı.t bakımından milli bir 
ekmek standardı yaratmıya doğru 
citein. Bu is"! bugün ba,.lasıık, ki..fi 
derecede yolu belki de vinni sene 
d e ancak nlabiliriz. · 

dluhitlin (/3iı~9~n 
.................................................... 

TAKVIM 

EYLÜL 

21 Arabt aene 
1869 -Hı :ur 
189 

SON 

Resimli Makale: Çin/i nasihati 

.--.:r. 
Cesaret insanın içinden gelir, derler, Doğrudur kesenin de dolu olması 

tartile. ' 

Hür ve tamamen serbest blr adam mı olmak istiyorsun? Çok kolay. Evve. 
la keseni doldurmaya bak. ...................................................................................................................................................................................................................... 
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TAVSIYE 

Berlin kurşun yağmuru altında 
1 91 4 ten 1918 e kadar süren Bü

yük Harbde Fransızların meşhur 
Verdun kalesinin müdalaasında en 
büyük yararlığı göstermi2 ve kendi
aine Verdunun kahraman müdafii 
ismi verilmi§ olan geneıal Neville, - 15 - ı rebesine ,ahid olduk. Bir tarafdan - Onu bana bırakın .•• dedi. 
Amerikada yaptığı bir seyahat es- Merakımı zapt ederneyerek inzi- zabitlerin işgali altında bulunan Ex- Memleketden kaçarak Beriine 
nasında Los Angelesc de uğramıştı. bat memurlarından birine yaklaşdım l ce.lsior oteli, diğer tarafdan asilerin sığınan Tal'atı Fridriechstrasse 
Los Angelesin en mükellef ott:lle-

1 
ve titreyen bir sesle: - Talebe, ta- 1 elınde bulunan Anh-.lter Bahnhof Rahnhof civarında C t' t 1 t _ 

· d b' • d 1 d B ' d b' h b f k 1 on ınen a 
0 

e rın en ırın e izaz edilen generale 1 ebe nerede) diye sor um. u su ~- ı arasın a ır mu are e, a at ya nız linde, ayak üzeri ve ancak 0 daki-
beled~yenin ~ekti~i. ziyafette Ameri- , li!:' sebe~ind.en şübhe e~ı;rek o, ?iı~ kurşun tara~aları~dan i~aret bir ı ka gördüm. Hasbihale vakit ~okdu, 
knn sınema alemının de en meşhur zume dık dık bakınca ılave etdım. muharebe kı hakıkaten bır oyunu d'w b' d d b kd w b k 
simaları bulunmu!!lardı Y emekkr - Ben Türküm, dedim; çocıı ğum andırıyordu, ma'ıımafih bu nevi' den f ... ger ... ~r .. 0 

a aI ırt . d~ı j§ a
yenip bittikten so~ra sigara salon~-~ talebedendir ve bugün orada bulu- bir oyunun şakası da olmayabilirdi. arı e dgoruşuylor 0

k mba ı 
1 1

• 
0
} n ~rdı? ' kd z t .. d .. B ı· h yanın an ayrı ara ana ge mış 1 

na geçilmişti. naca ı... a en gun en gune er ın aya- . . . • 
Sinema yıldızlanndan Ronald ı Derhal yumu~adı: - !\le rak ~t- tın~ n esas. v~sfı ol~ n. intizamı k ayb yın e. ~raya gıtmekte. a~elesı vardı. 

Kolman salonu k d ~ 1 meyiniz, diye cevab verdi; bütun edıyor; gıtdıkce şurııı ve akibeti Teklıfıne muvafakatımı anladıkdan 
rasgeldi• husus· n h ap~sınd a ... ak oya müderrisler me'murlar ve talebe dürlü muhataralara müsta'id bir sonra: -Teşekkür ederim! •. dedi, 

kl
.ng•n 'mahcubı )aya ın ah lçob .. çel- ı dışarıya rıkdılar. Geni§ bir nefes 1 kargaşalık hüküm sürüyordu. Ben Arif sizi görür, her 'ey'i tertib eder. 

" • 0 an, ve e e oy e " h 'd • d V d d d'kk B T · · 
merasimlere, kalı~balık yerlt"re gir- ı aldım. 1 kd L~k· ~~ ~e~ en Bz_~y~ e e a d' ı. ~t - ana tı~ ımat vennız, dedim. 
rnekten fevkalade çekinen, bir emril Vedad çLıkmış ~ aca H 1 a ın h ıyor. un:ı. utu~. ~edcu ıyetık.~n - Verilecek ta'limat yok. Ora-
vaki yapıp kendisine söz söyletme- Unter den inde?- ~n tlab.l~ de~ııeBe- tas~adsı!eOtı odnukn ukzerdın v~l tfemker ·bu.z da etrafa Türkiye lehinde müfid o-

ı d f h ıd k k Ş ı ye kadar nasıl gıtnıış o a ı ır ı. u e mış ı. n a or u egı • a at ır Iabilecek ne yapmak mümkindir 
er en ena a e or an ar o, k'l 1 k d h" .. d k' .. d'k h 1 1 · · · ' 

R Id K ı d d d 
zamanda na ·ı vasıla arı yo ene- uzun var 1 ı gun geç 1 ce, e e bunu svıçreye gıdınce siz anlarsı-

ona o ma na er yan ı: . , . ı · d' 1 t b Id b' h b I kd _ Ö ·l k' . . R bılecek bır hale ge mı~ ı. s an u an ır a er a ınmama a nız; cevabını verdi. 
) e sanıyorum ı azızım o- E . .. .. b h k d .. devam edildikçe çehresine her gün B B' ·ı · 

nald, galiba, generale hoş geldiniz ·rtesı gunun aa n ına a ar go-

1

b. d h k ) b' d' . en:- ır şey er yapılabılece-
demek bana dü•ecek fakat onda~ züme uyku girmedi. Nihayet o bana .ırlaz .. a a . oydu a~aOn ır ~dn ı~ednıa ğine zahib değilim: deyince bahsi 

... • k d ld' "1 k s· SIS ennı gerıyor u. nun a etı e- k k k . k B . 
evvel herirle bırkaç laf etmek Iii- her ben en aek ı, .. gku. ere]: -d ıdz.e ı ğildi, sarahatle şikayete benzeyecek ı~a esme .. ısteyere : -.- eıs yok. 
zım amma Allah cezası . a er verme mum ın o ama ı, ,. , b' '] .. I d' f k b Bıze terettub eden vazıfe her akla •· , nı versın d S .. . . l d ır şey er soy emez ı; a at ana 
söze nereden başlıvacagıv mı bı'r tu"r yor u. onra serguzeştını an at ı. d h . d k 1 k' b ·ı d' gelen çareye tevessül etmekdir. · - H' k k d h • vy · d' a a zıya e so u ur; san ı u ı ı- . , 
lü kestiremiyorum} .•• 8.ıç .h0 .r

1
• ml ~~ış 1'. a.tta el g eknmış ı. yarında bu tehlike hen~ıamında dedı. 

R ]d K 1 b' "dd d" ır ı tı a ıçme gırmış o ma ona I l ~ l"f' . . b b A 'f C ·ı d d bir 
.. d?.naB klo man ırldmu det du- pek tuhaf görünüyordu. Onun böy- ya nızdıgının tea ısını a aııının ta .. hn eAmlı ne ydap ıhyap lı, . 

,un u. ıyı · arını yo u, ur u. ) I d k km d ... . yanın a, başını onun omuzuna koy- gun em manya an em svıçre-
S b. h l . b 1 'b' e §ey er en or a ıgına yın e o kd h bb . w d - .. , d Id' B d f onra ır a çaresı u mut gı ı, .. b' d h hid Id • ma a, onun mu a etıne sıgın- en musa a e ge ı. un a sviçre 

.. I · · 1 l k b gun ır a a şn ° um. kd d H • b' .. b' · b d 1 · d • '} 1 goz en aevınç e par ıyara ceva B" l er ye aidi or " ma a arar ı. atta ır ~ıun ızı u ost arımın gayretı e amı o mu~-
d

. oy e n e • Y sun~ •· •· d .. Ah d lh d b'l · B'ld V ver ı: . _ Derse! •. dedi. vaz ıyet e go:en ,. .me •... sa~: mıy ı, onu ı mıyorum. ı igim 
.. - Kolay:· .d ed ı. ~enerale Bü- _ Bakahm, asiler oradan çekil- - Bu bab.a ~gul adeta ~ırıbırıne a- bir şey' varsa o da Arif Cemilin bu 

yuk H arbe ı~tırak ed ıp etmediğini, diler mi> şık 1.. demışdı. müşkil hi büyük bir meharet ve di-
etmiş ise: . hangi tarafın kumandan- Gayet fütursuz: _ Oraya kadar Nihayet sanki tehrin karga,alık- rayetle becerebiimiş olmasıydı. Bi-
lığını yapmı~ olduğunu aorarsınl ... gidip anlamalıl .• diye cevab verdi. ları ~-if~yet etmeyormuşcasın~ bir zim için artık hemen derlenip top-

G. B. S. Onu böyle ahval içinde yalnız bıra- de ~uyuk c~ddelcrde .Yah.udıler a- lanıp yola çıkmak kalıyordu. Ve
kamazdım. Beraber yola çıkdık, leyhınde pogram te,vıklerı, barbar da'ları yapdık çantalan hazırladık 
Pariser Platz-da ona: - Arka so- Öağıran ~ığırtka~la_r ba,layınca Ve- ben bankaya' ~iderek hisaplarım~ 
kakdan geçelim!. dedim, ve Unter dad mu tad sukununu bozarak: tedkik etdim lsviçrede muhtemel 

İngiliz edibi Bemard Shaw, genç 
ya~ında ana vatanı olan İrlandadan 
Londraya gelmiş ve bir haftalık ga
zetede isminin ilk harfleri olıın G. 
B. S. rümuzile fıkralar yazmaya baş
lamıştı. 

O zaman, gene meşhur İngiliz e
diblerinden Oscar Wilde paradoks
lu vecizeleri, nükteleri ile bütün İn~ 
giltereyi altüst etmi' idi. Beynelmi
lel bir edebiyat siması halini almış 
bulunan Oscar \Vilde, bir ak,am 
evinde otururken, dostlarından biri 
kendisini ziyarete geldi ve edibi, 
Bemard Shaw'ın o gün çıkmı, olan 
bir makalesini okurken buldu. Ma
kalenin altındaki G. B. S. rümuzuna 
işaret ederek: 

- Yahu üstad, dedi. Bu, adeta 
bir fabrikanın muhtasar ismini andı
ran G. B. S. imzasını atnn da kim) •. 

\Vilde cevab verdi: 
- Genç bir İrlandıılı .•• İsmi de 

Shaw imiş. Pek zorlu bir delikanlı 
değil mn. 

- Hakikaten de zorlu. Sağına 
soluna bakmadan, eş dost hatırı ta
nımadan amma da veriştiriyor. Ba
na knlırea, mübareğin iııi ~ücü yok •. 
mütemadiyen düşmanlannın layısı
nı arttumakla meşgul. 

Wilde güldü: 
- Daha dü,manlan olacak ka

dar me~hur olmadı amma, dostla
rından hiç biri kendisinden hoşlan

J L d h" ' l k U · - Babacıgvım, dedi,· buradan ne ' oen in en-e mu azı o ara nı- ikamet müddetine gör bir para ha-
versite-nin arka tarafına giden soka- vakit kaçabileceğiz) Arncam bütün vale etdirdim. Ne için mevcudu al
aa aapdık, nihayet artık bu sokagvın çocuklarile İsviçreye gitdi, tanıdık-., 1 d k k k m adım) Nasıl bir gaflet neticeaile 
cadde ile ittisalini te' min eden yan anmız a ta ım ta ·ım oraya aç-
sokaaa girince birden bir yaylım a- dılar, biz böyle burada esir olduk. •· bu hamakati yapdım) Bunu hala 

.. • k Id k A ·ı · Vedad Ahmed lhsan·ı, Tevfik anlayamayorum. Her ne ise bunu 
teşine ma ruz n 1 • sı er mı ateş A burada aniatmağa lüzum yok ... 
ediyor, yoksa onlara karşı toplantı- miri, daha başka dostlan düşünü-
larla hareket eden zabitler mi"> Bu yordu. Onun bu sözüne ne cevab Halid Ziya Utaklıgil 
su·alin cevabı bize alaka vermezdi, verdim, bilmiyorum. Zaten verile- ••••••n••••••••••••••••••n•••••n••n••• ......... . 

bizce dü~ünülecek ,ey' bu yaylım a- cek mukni' bir cevab yokdu; fakat Hususi okullar 
te~ine hedef olmamakdı. Sokakda bunun üzerine İsviçrede bulunan 
bizimle beraber tek ti.ik yolcular do~tlara yazarak bizi oraya almak 
vardı, tersine dönerek kaçışmağa çarelerine müraca'atlannı rica et
başladılar. Dıvarlara kurşunların dim. Fakat asıl mukni' cevab hiç 
çarpdığı ve mitrailleuse-lerin tık beklenmeyen bir tarafdan geldi. 
tıkları i~diliyordu. Biz de kaçışan- Bir gün bana Arif Cemil geldi. 
}ara imtisal ederek tusine döndük. Bu genci sade pek sevdiğim, san'a
Ben sırtımı ateşin geldiği tarafa ve- tine meftun olduğum babaııından 
rerek ve iki elimle Vedadın omzun- dolayı değil, bizzat kendisinin de 
dan tutarak onu önüme katmışdım. güzide ~vsafına muhtelif vesilelerle 
o hem yürüyor, hem fıkır, fıkır gü- vakıf bulunduğum için pek sever
lerek: - Baba korkuyorsunuz) di- dim. Onun bir kalem sahibi sıfatile 
yordu. Kaç gündür ihtiliıl var, her meziyyetlerine, vatanının çılgınca 
tarafda ateşler yağıyor, bugüne ka- bir aşıkı olmut meı:iyyeti de ır.zı-
dar tek bir ölen yok • • • mam ederdi. 

Çocuğun hakkı vardı. Bu ihtilal O gün derhal tavrında bir fevka-
ciddi olmakdan ziyade oyuna ben- Iade haber getirdiğine delalet eden 
zeyordu. Bunu mükerreren gördük. bir başkalık gördüm. Beni beklet
Bu sıralarda Philarmonique anlasın- meden söyledi: - Tal'at geldi, sizi 
da bir mühim concret vardı . O gece görmek isteyor; dedi. lsviçreye gi
için biletlerimiz de mevcuddu. Bu- der misiniz) Orada size bir vazife 
nu kaçırmamak istedik ve vaktinde verecek. 
yola çı kd ık. Hemen muvafakat et d im: - Yal 

talimatnamesinde 
değişiklik yapıldı 

Maarif Vekaleti, hususi tahsil 
gördüklerini iddia ederek hususi o
kulların herhangi bir ,ınıfa imtihan
la girmek üzere müracaat edenlerin 
hu!lusi okullarda imtihan edilmele -
rini mahzurlu ~örmü~ ve hususi o -
kullar talimatnamesinin buna aid 
maddesini değiştirmiştir. 

Yeni ~ekle göre §ehadetname ve
ya tasdikname ae hususi okullara 
müracaat eden talebe, derecesi:l"! gö 
re imtihansız olarak kabul edile -
cektir. . 

Şehadetname v~ya tıısdikname 
gösteremiyenler girmek istedikleri 
sınıflardan evvelki sınıfların dersle-

mıyor! 
Dedi. 

Bizi o civara kadar götüren nız çocuğumla beraber nasıl mü-
İbrahim Hoyi tramvaydan inince bir ateş muha- aa' ade alırız) 

rinden imtihan:ı tıibi tutular.aklatdır. 
Bu imtihanlar maaıif müdürlerin:n 
te!lbit edecckled resmi okullarda ya
zılı olarak yapılacaktır. 

ISTER i NA N, 1 ST ER INANMAl 
Fazıl Ahmed Aykaç güzl'l Türkçemlzin gün~n gline daha fazla ihma. 

le u~ramaktn olmasından tlkayetçl. Bu ınünasebetle yazd$ yazıda §U 

cümleleri görüyoruz: 
- Açık söyltyelim; ba.zan makale yazanlara rastlıyoruro ki adama -

kıllı bir lise mezunu kadar türkçe bilmiyorlar. Ve hiç sıkılmadan siyaset 
vt\ızlığı ediyorlar, llsnn davalan görüyorlar. Hele blr hayli matbu aay .. 
fanın dil fecaa.tl it;renilecek şey! Denilebilir ki, bunlar birer, kıyma. tah
tası olmu§, türkçenin ıar!'mdan, nahvinden, edeblyatından ha.berl ol • 

ISTER 

mıyan kalem biçarelerı o tahta uzerine lisan do~uruyorlar. Bu suretle 
bütün memleket hergün daha kanşık, hergün daha mnğşftş bir ifade 
bozgununa u~ramaktadır. Yazık şey, a.yıb şey., 

Faztl Ahmed Aykaç'ıı haksızdır, diyemeyiz. Yalnız, İstanbulda sekiz on 
cazete çıkar, bu gazetelerele siyasi vAızlık yapanlarm sayısı da nihayet 
bir düzinedlr, bu bir düz!ne muharrlr arasında bu sitemden alınacak • 

ların meydana çıkaca~ına: 

INANMAl 

Sözün l<ısası 
Şiir ifrazatmış! 
~----E. Ekrem Talu 

H erif küfürbnzmış.. knsab• 
halkı onun bu kötü huyull' 

dan usanç getirmi,ler, kadının hıl" 
zuruna çıkıp şikayette bulunmu§Jııf• 

Kadı, herifi çağır tm ış; nasihıı1 

etmiş.. o ise, demiııti ki: 
-Kadı efendi 1 Ben huyumclsll J 

kabil değil vazgeçeınem. KendiJ11 1-: 
de çok uğraştım, bir türlü muvaf!ıı.~ 
olamadım. Onun için, ne söyleseli 
boşunadır.. sövmemek elimde de< 
ğil. 

Kadı bunun üzerine lU karıııl 
vermiş: 

- Yanımda kal. Şu haklııyı d• 
dilinin altına koy, dursun. Küfredt" 
ceğin zaman dilin ona değer, aklıli 
ba~ına gelir •• kendini toplar, aö1"' 
mezsin . 

Adamcağız razı olmu§, ve bir z.ll' 
mim vaziyet böylece, küfürsüz de< 
vam etmiş. 

Derken, günün birinde, kadı, hO' 
rifi yanına alıp, kasaba içerisirıd• 
gezmeğe çıkmış. Bir evin önündeJI 
geçtikleri sırada, kafes arkasındaili 
bir kadın sesi gelmiş: 

- Hocafendil Hocafendil Allııb 
nzası için azıcık dur! 

Kadı, o kadının belki bir haced 
vardır.. belki bir şey danışacaktıf 
diye durmuş. Beklemiş, bek)e'J1'1İft 
ne gelen var, ne giden. Sabırsıı.Jııll" 
mağa başladığı sırada, ayni ses b~ 
daha gelmiş: 1 

- Oldu, hocafendil Eksik o11'1111 

Gül e gül e git şimdi 1 
Kadı sormuş: 
- Peki amma, olan nedir) Bi~ 

yolumuzdan ne diye alıkoydun, h•' 
tun? 

Kadın cevab vermi~: 
- Kuluçka tavuğum var da, ci1"' 

civleri paçalı olsun diye, sizi haf' 
vancağıza ~ıösterdim 1 .J 

Kadı, bunun üzerine, yanındll"' 
küfürbaza dönüp: 

- Çıkar baklayı ağzından 1 Böf 
lesine sövmek mübahtırl. demiş. 

Ben, geçen gün bu sUtuod~ 
bobstil şairlere son sözümil söyled 
ğimi ve bu bahse bir dahi\ avdet er, 
miyeceğimi yazmı~tım. Ve alirll11 

lah kararım kat'i icli. Gelgel~li~ 
evvelisi giinkü Akşam gazeteınrıd 
onlardan birinin: «$iir, ifrazattır 1 ~ 
diye vaki olan beynnatını okuyurı~ 
ben de baklayı ağzımdan çıkarf'll 
ihtiyacını duydum. 

~iir, ifrazatmıcı, Hvle mi> 1li 
T evekkeli değil, bobstiller o tl; 

etrafı taciz etmesin dive uKi.illükıı 
gömüyorlari Şimdi anladık .. 

e. elz~""" rc;~ı" 
-----------------------------------------------~ 

Hendek içinde 
bir cesed buluodu 
Merkezefendide oturan Hatlee ~~ 

dmda l:ılr ıkadın dün büyük bir t ıli 
ve heyeean içinde Silivrlkapı P~ 
karakolundan içeriye girerek, 13 ~ 
gradkS~PJSl civarında ve yolun k~ıı~, 
rındaki hendeklerden birinin iÇi1l.,. 
bir erkek cesedi gördü~ünü söyleıll1 

tir. ısıı• 
Kadınla birlikte BelgradkaP ıl" 

Silivrik~ısı arasındaki yolun sil~ , 
daki hendeğe giden memurlar, bıJJ 
rada hakikaten üstübaşı temiz, ltıel 
ya.şlarında kadar tahmin olunabi 
bir erkek cesedUe karştlaşmUJlardı!~ 

Bu esnada cesedin bulunduğu 1e~ 
giren polis memurlarmdan biri, ~ıı. 
yü görür görmez tan1Il1UI, ıs.mınl ıt< 
medl~i bu adamın blr sa.at evvel 1~ 
rakolun önünde dururken kend15 ~f 
Belgradkapısınm yolunu so.rdu~ıl 
.söylemiştir. fl' 

Bir saat evvel sapasağlam bir ~ 
zlyette ve çok düzgün bir !fade rJ' 
yol soran meçhul yolcunun az sO~ 
uğrad~ı bu feci ve o nisbette de ~ 
rarengiz ak.ıbet karşısında. ınatı el' 
zabıtası derhal keyfiyetten müd0 

umumlli~i h~berdar etmiştir. ttY 
Müddelumumt muavinlerinden rf 

san Yarsuvat beraberinde adtiye !ı' 
toru Enver Karan oldu~u halde Jl 
mahalline gitmiş ve hl\disenin t~. 
katile mahallen meşgul o1JnuŞt ~ 
Başı hendekteki su biriklnuıerlnetı~ 

ınülü olarak bulunan ölünUn ceb
1 J 

75 lira para bulunmu~ oımasıı1ıı ~,. 
men üzerinde hüviyetlni tesbite 'f 1 

dar hiç blr ves1ka zuhur etmeıll' 
tlr. ~ 
' !Mahallinde ıadliye ddktoJU ~~ 
tından muayene edilen cese.d~? 1)1 1 

ga kaldırılmasına. lüzum görültJ1 
tür. ı6 1 

Dün geç vakit öATendı~ıze ıtı' 
re, ölünUn Sanyerde oturan ten .,J~ 
murlarından 40 yaşlarında aau~,;f 
mud adında bir zat oldulu g.w 

mıştır. 

Fen memurunun bir kaza.Y~' 
yoksa herhangi bir cinayete nıi 
ban gltti~i Morgun verece~l 
kat'i olarak anlaşılacaktır. 
Di~er taraftan adiiye ve zabıtll 

dise etrafında. tetklklerine de'lg.JJJ 



' 
eıs· e ler· J 

ingiliz hava 
ltuvvetlerinin 

hedefleri 

Hava Kurumu Paraşütç3feri. 1 ~~e;t .... -tf"\,e ·i Fransa mütareke 1 
At!. EMIN-D şartlarına 

Mihverciler 
arasında 

görüşmeler 
Ribbentrop dün 

Mussolini ile ikinci 
defa görüştü 

An akyada coşkun Mısır ::i:~~~zuna riayet edecek 
Yazan: Selim Ra gıp Em e~ Altnanyaya bir ültima

toın gönderildiği 
asılsız 

tezahüratla karştlandtlar Küreiarzın düz resmedilmiı 
umumi bir haritasına goz 

atanlar, aaırlarca değitmemit de -
Antakya 20 (A.A.) - Türk lam alkıılamak için hemen bütün vamu bir aiyaset neticesi olarak In-

Hava Kurumu tayyare ve paratüt- Hatay halkı Orada toplanm~ bu - gilteıenin büyük deniz münakale 
tondra 20 {A.A.) _ Reuter: çü.leYi lakenderundan buray.~ gel. - lunuyordu. yollarının en mühim olan hemen 
İn.ınterenin Almanyaya bir ültı _ mı.§ ve balkın co§kun tezahuratı ıle Tayyarelerimizin uçu1 ve para - bütün noktalarmı ele geçirmiş ol _ 

ltıatanı go- d f ksi karşılanmı§!ardır. §Ütçülerin atiayıt gösterileri binlerce dulunu görürler. 
•. n ererek hede seçme - T · ·· ··1 · H ı · t t '-d. 1 · · t .. ın Londra ts. ol b ayyarecı ve para:ıutçu erın yn - atay ının en ıç en u. ır etını op- Ingilterenin ileride iııtinad ede -
bardıznan ya. yapılmak U ~~,.. om pacaklan gösterileri görmek ve on- lamı~tu. bilcc~ini dü~ndüğü bütün bu üs -
dJr a nihayet ver me~ı ------------------------------. 1 · d _ı ·rilm b a..ı.~~ .on veya on iki kadar erın pey erpey c=ıe geçı · esi gi i 
""""lfliıı Irak Sur1·ye Almanlara go··ra mühim emeliye onun denizcilik kud lion. ~ tahrib edUece~t · reti arasında, sebebden müsebbibe, 
)'iaı cun~erde Londrad:ı. ya.yılnn şa. ve müsebbibden ııebebe giden de -
d~rın Ingiliz siya:ıetiııe muhalif oL ,·çı·n Fransadan Allah ingiliz ere rin bir münasebet vardır. 
te~b blldirilmektc ve bu §ayialar ingiliz filosunun bu istinad veya 

ı eclilınektcdlr. ta'.eb~erde bu',undu d t . mürakabe noktalarını ele geçirebil-ı-ınngUiz_ siyaseti İngiliz ha va. yar ! m e m 1 Ş "' ı 1 mesi bir çok zaman evvel temin e-
)akı n IngWz zaferini bir gün debilmi~ olduğu üstünlükten ileri 
•~nır~~tırm;ıyaca.k olan ve Ka.hire 20 {A.A.} - Reuter: Berlin 20 (AA.) -D. N. B. a- gelmiştir. Onun bu noktalan elde 
"i" erini harft"e haline koymak i - ft--"-ün k ıkı ı b"bl · b.ld' · ı d d .... ......, s .... ı.)~ ~ s o mn-sı se " - Jansı ı ınyor: etmiı o ması a, ona, enizlere ha-
Cen. ıtltıarı :ve enerji zayi ctmelcrln- le muhabere güo olmakla beraber Alman gaı:eteleri İngiliz tayya - kimiyetin foydalarıru temin etmit -
"ttı tı:vade tahribile d~manın Suriyedeki vaziyet büyük bir <likkat- releri tarafından Bethel üzerine ya- tir. 
~zaıan ve 1lihat mu le ta.kib edilmekte berdevamdır. Bu. pılan ve üç hastaneyı tııhrib ederek Hadiııelere ibu xaviyeden bakıldı-
lttın bo ileri adımlar attıran hedef- raya gelen haberler, Surlyelilcrln İ- birçok kimselerin ölümüne ııcbeb c- ğı takdirde İngilterenin T emövden 
bıett.ed mbardnnanını i.stihdaf et - talyan mütareke kom.Jsyonuna kar - lan baskın hakkır.da ~iddetli tefsi _ Trinite adasına kadar olan sahadaki 

-.._!r. 41 gittikçe daha büyük husuınct gös. ratta bulunmaktadırlar. üslerini Arnerikaya terketmesinin e-

12 Adada 
te~ekte olduklannı bildir.Jyor. ~:m_ Völkisdıer Beobachter !l"antesi, hemmiyeti daha ziyade göz önünde 
dl bı.r Alman kornl.syonunun da lta1- B th 1 • t. . . ·''-- - · canlanır. İngiltere bu üsleri Ameti-. e e cınııye ını:ı ınUJU~mı yuz mıs- 1 A ı Ok 

b 
yan kom~onu ile faal ~ır surette i§ li fazlaaile alınacağını iddiıı etmek- :kaya bırakmak a t a! yanusu 

~ ombalanan berabc.rll~ı ya.p~ına daır olan ha - ted•. tarafından sahilleri yıkanan §imali 
, berler teyid edllmem!Şse de böyle bir ır ve Orta Amerika sularındaki kon -

ı Gazete diyor ki: 1 d ·~· · •f d · talyan u•• slerl• :~~~::~nı:::t; muvnsalat et_ Son gü:ılerde A~hh İngilizlere ~:ı::kJ~ vazgeçtıgını ı n e etml§, 
hQv•nın muhn!efcti sun·til• •ardım- B ·· ı.•· h b. ··h· h 1 

b Arnb ajansının ~ndiğine göre, .. ugun~u ar ın mu ım a ne e-
c..a'h•-- · da butunmucı ve bu da fn..,ili71eri ye- · d b. · 1 k · ti.d d ·· t tu~ •unı 20 (A.A.) - Ingiliz; hava İrak hUkfimetı ehernm\yctle müdn _ " '-' nn en ın o ma ıs ını gos e -

lı: etleri umumi karargAhının tebli.. h:ılede bulun:ı.rak vıchy hfıkilmetin. ni bir kibir ve ~ururn tıt"Vkf'tmiştir. ren Akdenizde de İngilterenin azıı
den suriye ve Lübnanhlıı.rın menfa. Cazeteye nazaran, Almanya lngi - metli üsleri vardır. 1704 de elde 

12 l~a.da &...1 dil! fisleri atıerini müdafaa ctme.ı;tn1 ve bu ikl lizlere şimdiye koda: gürdük)eıinin ettiği Cebelüttarık, 1800 de aldığı 
tıe k uu uruı.n 5tllan - Malta ve 1878 de feragatini temin 
ı..,_ ll.Tfı dlin ""k muvnff ivcUl bir memlekctte demokra.o;i hayatının tek. ancak banlangır oldagunu iııbat e -••ucu Y'l • 

7 eylediği Kıbrıs, bu arada NiJ vadi-tlın nı Yal>ılını.,tır. Rados a.dnsın1a rar tesiSini 1stemişttr. decektir. ainin mürakabesini temin eyliyen 

~karıı Maritza mevkiinde yangınlar • 1 1 10 b M b Süveyş kanalını bu seriye ilave et -
B()tıra llll§ ve Calato'da 'nfilfı.klarclan tngi iz er in ~Sir unü 1 ü rnek lazımdır. Bu noktalar, ona, 
C.Uın.I btiy\it Yntl:!!ınlnr müşahede e- :J kıt' avi Avrupanın iç aenizi olan Ak 

ı..e •tır. ton u k bt·r A man mücade· ·eye denizin başlıca anahtarlarını temin ~a hto.s adasında Porto Lago .koyun.. , • eylemi@, hu sayede de Sap denizi 
ta.11 a~arıar, k1ş1nlar ve dnlga kı- yolile Hindistanla olan münakalesi 

~tı~ei~debetn:~ ~~:ıuerb~qınybd:rddllı..- gemisini batirdilar seyirci emniyet altına girmiştir. 
--ıı ... ...._.. ~ ~ .. halyanın Akdeniz httkimiyeti i -
tlııı:ı.red~ıni~ ve s:ı.hU boyunca yan - Londra 20 (A.A.) _ Royter: Kahire 20 (AA.) - Reut..cl' ajansı çin böyle müthiş bir hıısme meydan 
letl'l!· gôrülmüştUr. Bütün t-ıyyare - B hriye nezareti tebliği: bildiriyor: okumakin nasıl muauam bir külfe-

b ıa <lslerine dönmüslerdir. 2 Eylul ak'§amı Sturgeon ismin - Mwr hükUmeti vaziye., pek yakuı.. tin altına girdiği daha iyi anlaşılmı~ 
tnı. ·~e'de bir tayyarc tahrib edll _ deki Jngiliz denizalusının Dıınimar- dan t.ak!be CleYaiO etm ktedı.r. oluyor. Şayed Almanyanın Ingiliz 
~aydo~ 'Ibbruk'da bir çak L•:ı..beUer kanın imal burnu oçı.klarında ağır Diin ~pılan uzun bir ): bine to]>. adnlanna karşı açmış oldqğu aman
Geiıtını lllUn~tur. 8161 - B:lrranl ile yüklü bir düsmnn nakliye gemisine lanbsından ısonra mül'n~"reierin bu- sız cidal olmasaydı, halyanın böyle 
lı1e koara.sında büyfilt otomobil nak- muvaffakiyetic hücum ettiğini iff8 gün de devam edeet>~i b1lııırilml.ştir. bir mücadeleyi hayalinden dahi ge
~~tllınllan tahşldatında yansıniar etmdt imkan dahilindedir. Dü§man İtalyaıliara 1tarJı çete muhıırebclcri çi_nnesiııe imkAn tasavvur edilemez-
~ lftlr. gemisi tahminen 1 O bin ton hac - Londra 20 (A.A.) - RP.utcr ajan - dı. 

C!ar t'rnıtını•de yer<le bulunan 50 ka_ min de ve küçük harb gemilerile tay- sının askeri ınuharriri aı,nlnn yaz - Asırların dahi nadir hazırlıyabi-
·"' 8."'- maktadır·. lecegı~· böyle bir fırsatta herkes 1 -qGcuın{.rare tizerlne muvaffeJdyeUi yarelerin himayesinde idi. 
lat"tlert ar :Vli.Pılml§tır. BombaJnr tay. Fena rüyet feraitine ve Eutır.aya İtalyanın Libyadaki B·n ... ~z.i üssü - toh·anın_ Mısıra taarruz. etm.esi~i 'ra· n arasına dilsmtiş ve elddl rağmen Sturgeon muvaffakiyetti bir ne kar31 yapılan İngiliz ha.vn bücum- bekl~dı .. Fakat ltalya:. ısabetlı. ~ır 
~-~ l1ıkua gclmJJJtir. hücum yapmı~ır. Atılan torpiller ları hakkında gelen n>.!>CX"'lnr. mare. kararıle ılk evvel !ngıh~t~om~!ıs~; 

"~ :'ll~C)a ..., '-1· . . . b . I d. •al Grazz·ıani ord•"-utıa "• '.d -ühinl- meşgul olmayı tercıh •. e ı ... Çun u .._ btıl • oard.i:ı. ve Sollum civarın- naıı; ıye gemısıne ısa et etmış er u. Y ..... " .... b k Ad k f 
eilııllarunan Caıpuzzo'ya karşı da hO. Gemiden parlak ziya ve kalın siyah mat ve t&kviye kıta t.ı • c l.l fao.liyc- u mıntal a, en or ~.ının cenu
~. Y d km B k d - ·ı_·k tlnin iddi t "" 1 d. 1 bi.. bundan talyanın Somalısıne dalan 
·~t'ttıı apılmıştır. Burada bir tay. bir uma n çı • ıştır. ir aç :uı a 1 ı.· c. .. t aauekuurtednirrn. B uçal r o o.bir bir kama vaziyetinde id;. Bu mınta-

~~ .kay'boJmuştur. sonra her tarefını alev aaran gemi eceı;ını gos crm . .ı ıman k hibl . f d t ht" 
1 il i ÜS ı ft,. acuı•~-ıın , , . T b anın sa ı en tara ın an a ıye 

l etin icle • h • • herhava o muştur. er o aruı. 1AU \,., ... au. m d ·ı . ı 1 s r . 1 
0 lld • en mn ru-rınne o:~öre Bı·r mu-ddet -~nra denı·z sathına 1 ' r:ao kilo ctrc k d bulu e 1 mesı, tn ya oma ısıne tıap a -

ra '>1) ( A A ) R ...... us unb ""'"" h m kAt şar ı'1 ab zin- nan kaman ın da oradan çıkmasını 
t. lloYterinM k ·• •· ·h- . ~ydt~-r: çıkan Sturgeon geminin battıi(ını ve nan u w;, are -.. a su ve en . t tti 
'-~: a~ c!rı mu arrırı ıyor Alman refakat harb gemilerinin mü yetiştirmek Için en iyi bir nıevkide ın aç e · • .. 

Ce.rı rettebatından sağ kalanlan kurt'U - bulunmaktadır. Mar~al Orazziani or- .An~ak. harbın bu sa.~ as~ n~ mute-
• .ı.l l"tal Wa· 11 t f d ·d 1 d dusunun mu··nakale yollan UZ"dıkça., akıbdır _kı. ltalya ve .m. u .. ttefıki Al -~~ rı O •c nra tn nn 1 ate mak için projektörleri e enizi tara- .. 
tok R~n· rta. uk kuvvf'tleri har~kutı dıklarını görmüştür. ia.şe meseleleri müLhış nıu~ku;..ıtla kar monya .ıçın MıSJrı <luşunmek zama-
1"Y}>ııref ~>ır. •ep}. .. kaolamnktad:r. Bir Alman nakliye gemisinin 3 şı.lıı.şmakt.adır. Denize dayan:ı.n garb nı geldı. Son hal~an. taarruzu, ~af
!tıiltıl erımız halvanlann son za - Eylul akşamı Akaw açıklanndıı bir cenahı iSe İngiliz bahriyesinin müte. h~Inrı P_eyd:rpey ınkıta~. C:d~n .. 1 ~~e 
.,. ıtrda b· . 1 d 1 f d ' -- 1 m"dl ihtirnamına ma~h:ır olmakta. - bo .. yle bır planın mıı~sulu gıbı goru-
ll k<tle . h ı~m.:i aınıf df'niz ve ha- ngiliz cniza tıSJ tara ın an uatırı - " nuyor. Fakat bu plünın tahakkuk 

1~ ..... 
81 ıılıne g,.tirdikler: 12 ada- dığına ve birçok Alman askerleri - dır d b·ı · B. · · "t d 

..... 'Valf '- Id ~ d · S kh 1 d İ·tal anlar henuMz hakı.'"' ilk mü - e e ı mesı.. .ıngazıy_ı ".ısır .. n~. a~~-l!:td,·r a"iyetle hi eum ctmi• _ nin bogwu uguna aır to· o ın en Y ıu b b 1 t 1 
··~" rnn ve ın ır manıa ı e or u mu§ 

h verilen haber hatırlardadır. dafnn hattına ıblle VÖ..'ill olıtmGtnı§lar_ , 1 •. 1.. lmaaı 
""n 1 Al d • tıu unan muazzam ço un aııı .. -

llttrol Or ar, ıı l'dada bulunı.n Bu haberler man ra yotu ve dır. 1ıtalyanlara hücum ebtüm:_kkte .~- ına, Mısırı elinde tutan kuvvetli ln-
"etditi~·ı:,~o.Iarınl\ hü,·ük hasaıl.ır Alman resmi ajansı tarafından tek- lan ng!Uz vasıtaln~ı en . yu su - giliz ordusunun herhalde hiç de ko· 
"eıl·, b· ıgını göstermektedir. Kuv _ zib edilmişlerdi. rate malik olan mut.eharrık kuvvet_ J •• •• • wlubiyctine ve 
• ır d • 1 d ib t b 1 l t d B nlar ay gorunmıyen mag J 
ı~ l e:1ız r~f-ıl·nt filosu olmcı.k- .,';,ll end :ırtc uhu unınab 

1
: a ıı-. ... u t t- bu orduyu da destekleyen skende-

t, L uu za J ' Almanyada kanatlar ve ........ er c çe c m are c crı usuıu a . d k. donanmanın o 
~ ~~rın ~~n .. t: Mi etmd: iç!n tal- bik etmektedirler. ::ı:r~a~ :~:kl::::rılmasına vııhes : 
eet~ltul.it çekecekl~rı tıüp - şehirler bombalandi Bingazi ne itai,yan ileri kıtaatının t a· ' 
h (Baştar:ıfı ı Inci sayfada) bulundukları mevki arasında. l)imdl e B~yle bir dava devasa bir dava-
(} n -~~·ekı•[ aske.rt hedef yoktur ve bütnn dOn - k~ uçıışu 575 kilometrelık bır me - dır. Ve İtalyanın bunu baaarabilece-
~ )"'V yada üniversitesi ve tarihi A.oidcleıile safe meveud bulunmaktadır. ğine kolaylıkla akıl eremez. 

.A Mısır meclis reisinin aö·tl~ri cJ2 C ~»-k J m~urdur. Heldelberg §ehrine mer- C [ 
re araua but Pfaffenyund amele mahalle.cıl Kahire 20 (A.A.) - Meb'u<;an mec_ ..... hz LIH atjl-1" m~y 

t..... .\tı.ltara 
20 

bllh.a..ssa ha.sara u~ramıştır. Dört ö. llsl reisi Ahmed Mahlr Paşa, buaün --------------
;: ltet&e S <A.A.) - Ba~vekO do k- 1ü vardır. İngiliz tayyarecileri Bruc.h.. Masurada .söylediği bir nutukta aşa. J H d • 

fıe dö !Ydanı., bu aaba.h tehrl - sal şatosu elvarına da müte9.1did ~daki beyanatta lbulunmuşttır: apon ya i n 1 
~ t.rnı~t er Ye istasyonda Bü • t.mışlard Mukadderatımızı tayin eden mü _ 
~ı r;_ " Id boınbalnr aHa- ,!-ı:~·nda cadele devam ederken seyirci gtbi ç· • Ult• t 
't c""llhUt ElCiisi Reisi, V ek iller, Re- .. &IID&Iu kalamayız. MIBırhların tck bir Insan 1 n 1 ye 1 ma o m 
~rlerı p Danuna başyanr ve 71. - Londra. 20 CA.A.) - Alman istUl glıbi i:st.iklAllerhn müdafan etme.sı 
~~ tıl!)eil Genel Sekreter!, Parti üslerlne kar.şı eVTelki g~ yapılın~ ve topraklarından d~manı kovması verm·IŞ 
•- ll.fh nzaın.rı n>eb'U8lar Mill! olan hUeumların en §icideWsl Havre 1A-·-dır. 
"'lt - l'e d·ıı. ' • ~ .. arlll4tn ır;er Vek!UeUer erklnı u.manına ~ ınılrubulmu.ştur. Bu --------

Al ~ liman hemen 5 saat kadar §iddetli A'manlara go··re 
C'\ tl) bir bombardımana. tfi.bl tutulmıl§ -

~afı~n':aRomanyadan tur. h •t• · t•l" 
Hong.Kong 20 (A.A.) - Reuter a. 

jn.nsından: 

Hong...Kong'un salAhlyettar meha_ 
filinde Ja.:ponların Hindi Çıniye 72 
saatılk bl.r ültimatom venn~ olduk • 
ları beyan edlmektedir. 

nııkt d 1 Şiddeııı lbonlibardunanıara ıınaruz ava şera1 1 IS 1 a at a petrO tala.n hedefler meyanındn «Salgon. 

liUıt llakleiemiyor nhtımı, bir yüzer havuz, dilcr bir teş~bbu··su··ne m•ı·sal•t 
lllata r~ 20 (A havuzda bulunan gemller Ye Salgon - i. 
eta ltôre ı:to .A.) - VerHen mniCı. nhtımı yakininde kızakta bulunan 
b.üd130.ooo to lllanya Almanyaya ay_ bl.r gemı mevcud bulunmaktadır. Sa. 
b.ılerı etınıı Ol~ l>etroı verm~ı taah- at 23 de Umanın mütcaddid nokta_ 
~ SS.DQo ı:~u halde Almanya lanndald yangınlar hrul'ı büyük bir 

Bu ültimntomun müddeti, Pnza 
günü gece yarısı munk:ı.zi olacak • 

~ 'ktadır l3 ndan dahıı az eatm ttddetle de.,·am etmektc idi. 
b~~ylik· unun Sebebi nakliyat- Rıbtımdn. bulunan büyilk gemi ile 

da 801-lultlardır. Şiıncuıcı fh. Honfieur'un bir mn kadar şimallnde 
1tbcle on bet bulunan '1 bin tonluk eliler bir vapur 

Londra. 20 (A.A.) - Berlinden ge_ tır. 

ıen haberlere göre Alınan resmi mah. Bu haber hakkında mfit.emrnlm ma. 
tellerı hava .şa.ruarının halen bir ıümat nlınamam~tır. 
ıstıırı ~ebbtl!Une müs:ıld oldu~unu Singa.pur 20 (A.A.) - Reuter: 
1bildirmektedirler. Umumiyctıe iyl haber alan mahfcl-

Londrada ise Manş d!nizinde şid- lere göre, H!ndl Çini hakkındaki 

detli bir bora hüküm siirtitiiü bUdl - l'ransız - Japon miizakerelcri, knt'l 
rUmetıedir. Delıla luıba.rıt, ri11tt. .urı1t.te lnkıtaa ulramıştır. 

Fransız Hariciye 
Nazırının 

yeni beyanalı 
Vichy 20 (A.A.) - Havruı n3ansı 

bildiriyor: 
Amerikan gazete<:iltrr birll~lnln ver 

ml§ <Olduğu bir öğle yemeği :r:Jyafe -
tınde söz alan hariciye nazırı Bau _ 
doln: eMiistemleke imparatorluğu • 
muzun muhafazasını elimizden gel
diği kadar temin ctmege çalı§aca~ız.~ 
demiştir. 

Harlcl politika hakkında. nazır şu 

s~er1 sôyleın*tir: 
Fransa eski hasmılarına, imza ct

mi§ oldu~ mütnrelı:elerin harfıyyen 
ve dü.rüsta.ne tat.bilı:ini borçlu bulun_ 
maktadır. Namus dairesinde Imza et.. 
~ oldutu bu mtltarekelere tamamen 
ı1a.yet etme~i Fransa bir namus me. 
selesi telfıkki eder. 

l'akat bugün ma.llüb olan Fran • 
sa, bu mukaddes sulh davasına, an -
cak vaziyetın ica.b ettirdi~! nezaket. 
le hizmet edebllir. Fakat bu h\zmeti 
yıı,parken Fransa, yaralanmil ve be_ 
relenm* bir eski muharlbln bütün 
gayretlerini sar!edebülr. Bu eski mu
harlb ıztırablannı hatırladıili zaman 
istlkıbali daha iyi bir surette kurma. 
ğa. r~Iışacaktır. 

Amerika ingiltereye 
denizaittiari da 
verecekmiş 

Nevyork 20 CA.A.) - D. N. B. bil. 
diriyor: 

SalAh.iyettar <llplomatik bir mem
badan ~renndmıne ~öre, sözde mo. 
dası geçmi§ ıbazı denlzal~lR:-ın ingil. 
tereye devri tasa.vvur edilmektedir. 
e tipl namile maruf sınıftan olan bu 
<lenlzaltılarda.n Amerikada 38 deni
zaltısı vardır. Bunlar ı:atılacak veya 
mübadele edilece'ktir. 

Japonlar bir Ingiliz 
gemisini tevkif ettiler 

Şanghay 20 (A.A.> - Halnan ll • 
manında bulunan 4193 tonluk İngi
liz tıcaret gemisi Marie Moller'e bir 
Japon harb gemisinden atılan bir 
obü.s isabet etmiŞtir. Zayıat yoktur. 
Gemi <lerhal limanı terketmişse de 
açıklarda Japonlar tarafından tev -
klf edllm}ftlr. 

lngiliz~er dün 200 tayyareyi 
Manş üzerinde geri 

çevirdiler 
(Ba..ştar:ıfı ı inel ııay1ada) 

bur etmietir. Fakat bulut kümeleri, 
kartılaşmaları güçleıti:mi§tir. 

Şimdiye lcadar alınan raporlara 
göre, dört dütmıı.n tayyareai dütü -
rülmü§tür. Yedi avc1 ta yy aremiz ka 
yıptır. Fakat bunlardan üçünün pi
lot ları sağ ve aalimdir. 
200 tayyarenin akim kalan taarnızu 

Londra 20 (AA.) - Royter: 
Bu sabah Londra mıntakas:na 

geçmek te§ebbüsünde muvaffak o
lamıyan Alman tayyareleri 200 den 
fazla tahmin edilmektedir. İngili~ 
avcı tayyarelen dü~manı bekliyor -
lar gibi idi. Çün.kü aon dü~man fi -
loııu aahili atar a1maz birinci Alman 
filosunun etrafı düşmanın ilerleme
sine tiddetli karşı koyan birçok Spit
fire ve Hürrieanlarla sanlmıı,tır. 

Oouvera mıntkaııı ahaliııi bir Al
man tayyaresinin tepelere düttüğü
nü ve orada infiliık ettiğini aeyret -
mi~lerdir. Az sonra bilyük bir Al -
man avcı tayyare grupunun Franşız 
ııahillerine doğru kaçtığı görülmüt
tür. 

Alman tebliği 

Berlin 20 (AA.) -Alman bat
kumandanlığı tebliği: 

Devam eden fena havaya rağ -
men hava ku\·vctleri dün muharebc 
keşif hareketleri ytıpmı~lar ve hll a
rada Londra, tayyare meydımlan ve 
eenubi Jngilte: •! limanlaa tesiııatı 
bombardıma:-ı edilmi~tir. 

Gece muharı·b· tayyareleri Lon
dra üzerin~ ıTıtıkabele bilmı il hü • 
cumlanna ve ınerkczi ve garbi fn -
gilterede ·narhirı Idaresi bakımından 
mühim hedefleri bombaıdınıan et -
mişlerdir. Ez~ümh Liveıpoolda b!r 
çok yangınlar r,ıkmıştJr. 

Gece, lngilh: tan·areleri Alman· 
yanın garb ve cenubu ~ıu lıi ft"hirlc 
rinde mesku:ı mnhaller iin•rhıe 
bombalar u~ııııııtır. Bir lnJiliz tay -

Roma 20 (A.A.) - Alman harlclye 
nazırı Von Ribbentrop, 6~leye kadar 
V!Ua Madama tôşkUnde çalışmış ve 
Berlinle devı:unlı surette temastn bu
lunmuştur. Saat 14 de Von Ribben. 
trop şerefine, Kont Ciano tarafın • 
dan bir öğle yeme~i verilmiştir. 

Von R.1ibbentrqp, ö~eden sonra. 
Mussolini ile iklncl bir ıniija.katta. 

bulunrnu.ştur. 
Ribbentrop•un İtalyadan avdeti ta

rihi henüz takarrür etmemiştir. Zarı,. 
nedlliligine göre Alman ha.rlciye na.. 
zırı, istlrabat etmek üzere Pazar s:ı
bahına kadar Romada kalacaktır. 

Londraya ııöre 
Londra 20 <A.A.> - ingiliz sali • 

hlyettar mehafilinln menulan hak
kında o.ncak tahminlerde bulunabi _ 
Iece~l Roma ilc Berlin arasındaki zJ. 
yaret ve görüşmeler, bugün herkesi 
alft.kadar eden bir mesele t~kll et • 
mektedir. Bu görüşmelerin İngiltere. 
nın fstUMUe alfikndnr oldu~na klm.. 
se 1nanmama.ktadır. Zira bu mesele
nın bütün ihtimallerlle bundan bir. 
kaç ay evvel müzakere edilmiŞ bu • 
lundu~unda şüphe yoktur. 

Bir di~er lhtl.mal İtalyan filosu -
nun, bu kadar bahsedilen ve hiç bir 
vakit tahakkuk ctrniyen istlln i§ine 
yardım etmek üzere Akdenizden çık
masını temin için müzakereler ya .. 
pılm~ta old~udur. Fakat bu fnra
zcyc de pek az muhtemel görfilmck
tedlr. 

SnHI.hiyettar bazı müşahidlerin tah 
mlnlerine göre, Almanya ve İtalya • 
nuı bu müz:ı.kcrelere gösterdikleri a
lM:n belki de Afrika meselesldlr. 

İngilterenin ıstnfısında herhalde bir 
muvaffakiyetsizllk imkfınlarıı gören 
düşman, Afrikada bir r.ıe.ş~uliyct lh
das etmek maksadlle Cebelüttnrık 
mesclcsini de müzakere edcbllir. • 

Romaya göre 
.Berlin 20 (A.A.) - Stetnnl: 
Gazeteler, Rama görüşmelerinin 

Avrupa ve dünyanın mukadderatı 
Jçln :kat'i bl.r mahiyet gö.~terectr: ·n 
teyid etmektedir. Gazeteler, Avrupa_ 
nın yeniden kurulmasına yardım ar
zusunda bulunan milleUerln Mihver 
devletlerinin programlarını füllyat 
mevkiine koymak imkfın ve vasıta _ 
ıarına mallk ol<luklaruıı hlldlklerini 
teb:ırüz ettınnekte ve bazı milletle • 
rın, mesell Mısınn İngiltereden kur
tulmak için bu fırsatı yakalamakta 
menfı:ı.ntleri bulunduğunu kaydeyle
m ektedir. 
·················································~·· 

ARADA BIR: 

Cek Londonun 
kurdlar• 

Karada harb durdu. Tekrar 
ba..şlamnsına intiznren ölüm ha_ 
vadıın bomba yn~uru halinde 
yn~yor: 

Çocuğun, kadının, sivilln Uze • 
line. 

Şehir, köy, ova ateş içinde. 
Yıkılan evle, sönen yuvanın sa

yısını anlatan ra'k:ımın önüne 
gelen hergün bir. iki, üç, dört .:;ı_ 

fırdır. 

Gazeteler matem tebliilne dön
dü. Radyo sanki bir baykuıJtur. 
Her satırda. yeni bir matemln, 
her seste yeni bir ta.claıun taf
aU ltı. 

Ve düşünüyorsunuz: 
- Yeter artıki diyen ses nere_ 

de kaldı? 
- Kilise veya camide Allahtan 

sulh yalvararı insanları blrle§ti -
rlp anlaşma yoluna oorla göUL 
recek kuvvet niçln çıkmıyor? 
Amerikanın çok .sevllen bir mu_ 

harrlrl ·cek London kurdlnrın 
kavgalarını şöyle anlatır: 

- cDô~Uş ba.,lad$ zaman dost 
veya dtl$nan btltUn ı:;Uttı mftb1 -
rizierin çenesinde halkil teşkil 
eder. Hiçbır sabırsızlık gösterme_ 
den, hiçbir müdahale teşebbü _ 
sünde bulunmacan bekler. Fa -
kat ne zaman k1, mübariılerden 
biri ynra1anarak yere yuvarlanır, 
o vakit dost veya dUsman büLUn 
seyiretler yerde kıvrananın üze
rine se~irtirlcr.• 

Yirmi seneden fazla var ki, Cak 
London yalnız serv'tnln altında 
yatıyor. Clondlcik'i.n ooz kurdları 
Uc 20 i.nci asrın medeni l.n.sanla. 
rı arasmda rnuknvese yapmaya 
lmkfm bulamıyacaktır. ...... 
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Sığ1naldar 
hakk1nda baz1 

tavsiyeler 
Şehriınizde timdiye kadar yapı -

lan sığınaklar mütehassıs hey~tler 
tarafından ayrı ayn tetkik ve teftiş 
edilmektedir. Bu tetkikler sırasında 
l:lazı aığınalcların mevcud nümunele
re ~ıöre hazırlanmadı:iı ~ıörülmüı. 
lrunlann noktanlarının ikmali ıçin a
llkadarlara emir verilmi:ıtir. 

Diğer taraftan alikadnr makam
lar, aıiınak ve aipcrlcı hakltında 
halkı alakadar eden :nühim bazı tav 
aiyelerdc bulunmu,lardır. Bu tavai
yeler tunlardır: 

1 - Evlerde ve apartımanlarda 
yapılan sığınaklardan mak~ad bina 
J"lkıldığı 7.aman enkaz altında kal
maktan ve bombl'l par.;:alarının tesi
rinden lcurtulmaktır. Hariçte patlı
yan yüksek infilükh bombalarm te
airile bina yıkıldıih zaman sığınak 
tavanı çökmemelidir. Bunun için a
partımanlarda yapılacak sığınaldar 
mutlaka bir mühendis tarafından gö 
rülmeli, nizamnameye uygun vasıfta 
yapılmalıdır. Fena ve cayri fenni aı
lınaklar faydadan :ıiyare zarar ve
rirler. 

2 - Müsaid bahçe veya nlusu 
olan veya civarında derhal daiıl -
mıya müsaid boş yerler bulunan bi
nalarda aıiınak yapmayıp o yer -
lenle korunma hendeği yapmak ter
cih edilmelidir. 

3 - Ahşab evlerde sığınak ya -
bnlmaz. Böyle binalarda oturmak 
mec:buriyetinde olanlar, ancak ko -
nınma aiperlcrinden iatifade edu -
ler. 

4 - Mühim askeri hedefler ci 
•annda ve umumi van~ın tehlike
.lne maruz sık lihşab mahallerde o
turanlar, icabında buralardan uzak
laşmak için tedbir almalıdırlar. 

5 -Toplu korunma için umumi 
aığmaklar yerine korunma aiperleri 
yapmak tercih olunmalıdır. , 

Demir çalan iki küçük 
hırsız yakalandı 

Zabıta Sirkeci istasyonuna da -
eanan on ikişer yaşında iki demir 

. luraızını yalcalıyarak, dün adliyeye 
tesJim etmi.,tir. 

Nail ve Mu-zaffer isimlerindeki 
fki küçük, son zamanlarda demir 
fiatlarının yükseldiğini, hurda de -
mir airkatinin de kolaylığını dü,ü -
nerck, hırsızlığa karar vermitlerdir. 
Dcrhal faaliyete girişerek, önce bir 
araada otomobil enkazını parça par
~· ta,ımnk suretile, Yuda isminde 
hlr hurdacıya götürüp kilosunu 7, 5 
kuruştan satmışlardır. 

Küçük hırsızlar bundan sonra i~i 
daha genişletmişler ve Sirkeci trf'n 
latasyonunda dahn fazla demir bu
lacaklarını düşünerek, oraya da -
danmşılardır. 

Fakat, dün tam istasyondaki ma
kas demirlerini çalıp, kaçacakları sı
rada polis ve bekçiler tarafından 
cöriilerek, yakalnnmışlardır. 

Dün adliyeye Vt>rilen küçük hır -
atı.lar, ifadelerinde suçlarını inkar e
derek: 

ır- Biz hırsızlık yapmak isteme
dik. Bu demir]e&i oynamak için al
dık.» 

Demişlerdir. Müddeiumumilik. 
Nail ile Mu7.nfferi sorgu hiıkimliğine 
~ermiı.tir. 

~------------------------
Askerlik işleri: 

Son yoklamaya çağırılanlar 
Fatıh Aske~:~ lk Şubesinden: 336 do

tumıularla bunlarla muameleye tA. 
b1 d~er doAıımlu erat ve okurların 
ean yoklamalarınm bitmesine • gün 
blmı.ştır. 

Bu müddet zarfında yoklamalarmı 
,aptırmıyan erat yoklama kaça~ı ad
dedUecektir. 
Şubemlze mensub erat ve okurların 

eeulı kalmamaları için bu müddet 
artında şubeye müracaııtıa yoklama 
ıartnı yaptırmaları. ak.si takdirde 
tıü:lannda ceza muamelesi tatbit o_ 
hınacaıtı tekrar llfm olunur. 

SON POSTA 

aberleri • •r 
Türk 

t•caret 
- Rumen 

müzakere eri 
Heyetimiz Rumen murahhaslar1 şerefine 

Bağazda bir gezinti tertib etti 
Dört gündenberi şehrimizde devamı rahhas heytinin Besarabyn vauprun. 

edilmekte olan Türk - Rumen tica. da vermı., oldukları ziyafete bir mu
ret müzakereleri müsald bir şekilde kabele olmak üzere yarın içln rootör
devam etmektedir. le Bo~azda bir cevelA.n tertib etmiş • 

Evvclce de yazdığımız gibi müza. _ tır. Bu gezintıye t.arafeyn murahhas
Jterelerin neticesi blr gün meselesidlr. ları 'Ve Mıntaka Ticaret Müdürü iş -
Görüşmeler Rumenierin petrol ve tirak edeceklerdir. 
müştakatl, kereste, k(ltıd ve tatbi • DJier tarartan ak~m gazetelerin • 

den birinin yazdıtı gibi Romanyaya 
kntı vermelerine mu.kabU rün, ti! - gönderilecek 1000 ton kadar tirtik 
tik, !Pamuk ve zeytinya~ı ihracı et - ıve yapa~ın sevkinin tehir edildiği 
rafında cereyan etmektedir. haberi, alA-kadarlar arasında gayri 

Bize verllen malumata ııöre esas • müsa.ild bir şekilde karşılanmıştır. 

larda hemen hemen tam bir muta- Bükrcşte yapılan anlaşma. neticesin
hakat hA.c;ıJ olmuştur; yalnız bazı de karariaşmış olan Ihraç mallnrımız 
te!errüatın tesbltJne çalışılmaktadır. tamamen hazır ve sevke müheyya -

Heyetimiz evvelki gün Rumen mu- dır. 

Aksaray cinayetinin 
faili ağırcezaya 

verildi 
Bir ay ev,•el Horhorda kı3kcınçlık 

aaikasilc icarı:mıın hal:ızade~i Fahri -
yi bıçakla ağır yaralıyan, kaynanası 
Asiyeyi bıçaklıyarak öldüren Meh -
med oğlu Ali hakkında yapılmakta 
olan adli tahkikal neticeye Yarmış
tır. 

Suçlu, ifıtdedinde evletinde misa
fir bulunan Fahri ile karı~ı Nadi -
renin uy~unsuz hareketlerinden hah 
setmiş ve hun,\ mani olmak istdiii 
zaman Üzr!rin~ hücum ettiklt·rini 
söylemişti. 

Tahkiknt aonunda Alinin fakrü 
zaruret :çinde bulunduğu, bunun tev 
!id ettiği asnbi halin dr: cinnyete ae
beb teşkil ettiği anla~ılmıştır. 

Katil ce.ıa kanununun 449 uncu 
maddesine tevfikan 1 inci n~m:eza 
mııhkemesine sevk~rlilm:ştir. 

Bir dükkancıyı tehdid eden 
bir sabıkalı yakalandı 

Kuru sebzelere 
ihrac müsaadesi 

verilmiyecek 
Ticaret VekA.leti a.IA.kadarlara bak. 

la, nohud ve mercimek gibi kuru seb
zeler için ihraç müsaadesi ~erilme -
mesini bildirmiştir. VekA.let bu mad_ 
delerin istıhsal ve stok miktarlannı 
tesbit ve fiatlarını tayin edecektir. 

Bu vnzlyet karşısında evveice bazı 
rnemleketlere ve bu meyanda Yugos
lavya, Macaristan, İtalya ve Yuna -
nlsta.na satış taahhüdünde bulunı _ 
muş olan bazı ihracatçılar Mıntaka 
Ticaret Müdürliiiüne müracaatc ka
rar vermişlerdir. İhracatçılar eski sa
tı.şlnra müsaade edilmesini tstemek_ 
tedirler. 

Dl~er taraftan ihra~ müsaadesi ve
rilmesinin kuru sebzeler fiatına te _ 
sir edece~l ve bazı düşüklüklt>re inti_ 
zar etmek lAzım geldiği bildirilmek • 
tedlr. 

Vezneden para çalan bir 
haderne yakalandı 

Galata sakinlerinden Sabahattın a_ 
dında tlir sabıkalı evvelki gün Yük - Ticaret Bankası veznesinden vez_ 
sekkaldırımdn oturan Nurettin ıs _ ,nedarın meşguliyetlnden bilistifade 
minde lblr şahsın dükkfmına gltmi.,, ı ıoo llrv, çalarken ynka._Ianan Faik is. 
ikendisine para vermedi~i tc.kdlrde minele ıblr odacı, adlıyeye verilerek 
öldürcceP;Inl söyllyerek tabanca ile Sultanahmed birincı sulh ceza m:ıh
tehdlde kalkışmıştır. kemeslnde duruşmo..sına başlanılmış_ 

Nurettinin teryadına k()!Jan zabıta tır. 
memurları azılı sa.bıkalıyı tabanca Suçlu hAdlseyl inkflr etmı~. hakim 
sUe blrllkt~ yakalamışlar ve 1rendlslnl Falkın tevkifine karar vermıştir. 
adliyeye teslim etmişlerdir. 

Rumen Jilebleri limanlarımıza 
aefere hastadılar 

Rumen Serviçul Maritim kum.pan.. 
yası tarafından İstanbula kadar ya
p:lan mevcud ıpostayn. iiA.ve Kösten. 
ce _ Samsun ve Köstence - Marmara 

ZimmeHne para geçiren bir 
tahs:ldar tevkif edildi 

Tahsil etti~! 500 lira paravı zim _ 
metıne geçirerek, 1ıstnn!lm1a· :kaçan 
Erzurum Çocuk Eslrgeme Kurumu 
4tahsildarı İhsan, dün yakalanarak 
adliyeye verilmiştir. 

r·············-···· ......................... , 
Dükkan 

levhaları ve 
belediye 

İstanbıtı esna!ındalıJ bazıl:ırı 
bize müracaat ederek tu valt'ayı 
anlattılar: 1 

Ötedenberi dük.kin.la.rımızm Ü-: 
urlnde şekil ve eb'adı İstanbul ll 
Belediyesince ta.yln ve tesbit e - ' 
dilmiş kırmızı renkli ve etrafı i 
mua.yyen surette ~klUendirtlmlş 1 
birer fevha vardır. Bunun üzerln_ ~ 
de beyaz yazı ile dökkin müste-: 

• • 1 
cırınJn adıt !!Oy adı ve dükkıinın i 
num:ıl'&8ı ve meşgalesl ya7.ılıdır. 1 

Pek kL<ıa btr zaman evvel belediye j 
memurlan dükkaniara müracaat-ı 
la bu lnhaiarın kaldJi'ı]masmı 
bildirdiler. Bir ~ün sonra bir di_ 
fer memur celdl, bu levh:ıların 
çerçeve Içine ahrunasını teb!l~ et
ti. İkJ rün sonra da bu levlı:ılar 
kaml1en kaldırtıldı. Yerlerine 
kristal levbalar a.sılm:ı.sı lazım 
ı-eldiff söylendi. Fakat ne eb'adt 
ne de şelı:H bUdlrtlmediğl rlbi bu 
hususa dair bir Uan da ıöze çarp
madı. 

Zaman mı:Iümdur: ltristal cam i 
tedarikl kolay bir 'ey detildlr. 
Bulun.cı:\ bUe bunlan yazdırmak 

da boründen yanna bir mesele • 
dir. Kaldı ki bize, bu le'\'Oıalar 1-
çin bk ,ekil cösterllmedl!lnden 
Ikinci bir masraf Uıtiyanna mec_ 
burtyet hasıl olması UıtlmaU çok. 
tur. Çünkü yaptıracafımız levha
lıır aflebl ihtimal befenllmiye _ 
cek ve yeknesak da olmıyac:ıktır. 
Bu müracaat üzerine belediyeden 
malünıat rfca ettik. 1\leselenin 

• vnzlyetınln bambaşka oldufuno 
öfrendlk. Şöyie Id: 

İstanbul Belediyesi, sermayesi 
ve binasmın cesametl muhtelif o 
lan mües.cıesetere ayni ,ekilde JeT: 
ha asılması mecburiyeUnJ kaldır
mak ta!>avvurundadır. Faraza 
müessese sanıibinin zevkine uy • 
ı-un, kristal veya madeni herhan
ct bir levha mevcudken belediye 
za.bıt:ı.sı bu levhalara ıtiveten ve 
bunları reltlam addederek behf"
meha.l blror kırmızı tahta lcvlıa 
a,!ıılma.c:ını mecbur tutmuştu. Be_ 
Jedlyet şimdi bu mecburfyetl kal
dırmak lstemektedlr. 1\fesele bun. 
dan Ibaret olup bcledlyet tevha • 
lann lntihnbını, eh'adını ve şek-

i • linl müessese sahibiertnin zevkl _ 
j ne bırakmak arzusundadır. Bina 
• enalcyb esnafın Deri sürdüğü ,ı: . 
İ bi be:- şikayet mew.uu yoktur. 1 
'- : ·············································" •• 

Oğretmen okulu 
talimatnamasi 

değişti 
llınnnlnrı nrasındıı. yeni bir posta te_ Suçlu, Sultanahmed 1 inci sulh ce. 
st.c; edilcceginl evvelce bUdirmı.,tık. İlk za hAkimi tarafından sorguya çekil- Maarif V ckilliği Yüksek Öğret _ 
sefer bugün limanımızda bulunani d!:kten sonra tevkif edilmiştir. men okulu hakkında yeni bir tali _ 
Cavarnia şilebl tarafından yapıla _ matname hazırlamış ve alakadariara 
cıı.ktır. ~ı eb evvelt\ İzmite uğrıyarak ( ~ÜÇÜ k haberler ) ~öndermiştir. Bu ders yılından iti _ 
mısır yukliyecek ve buradan l!manı - ._ _ baren tatbik edilecek olan yeni ta-
mıza u!';rıyarak Samsun n gidecek ve Seyrüsefer kursu _ Beyoğlu Halk_ fimtanameye göre, yüksek öğret
oradan da mısır yükllyecektlr. Va - evinin üç ny evvel açmış olduğu mo- men okulu Türk dili ve edebiyat, 
punın bundan •başka hnmule alacaı:;ı tör, direksiyon -..·e seyriiseter kursu _ felsefe, tarih, coğrafya, matematik, 
da zannedilmekıltedirk. Bu shetferler a!- nun nnzarl kısmı bitama ermiş, ya- .fizik, kimya, tabii ilimler şubelerine 
da bir kere ya.p ıı.ca. ve i iyaca go- pılan Imtihanlar netleesinde 87 ki - ayrılmaktadır. 
re artırılacaktır. Ay başında Bogaccl şiden 47 si muvaffak olmu.ştur. Okulun dört sene olan tahııil müd 
şiiebi ikinci postayı yapacak. Sam - ~ Bugün saat 17 de Hürriyetlebediyc d eti edebiyat ve fen fakültesinin 
sun limanma ve Marmaraya da u~- tepesinde muvaffak olan Lalebelerin tedrisi lisans ile neticelenecektir. 
rıyaca.kt1r. Bu vapurlardan manda arneli imtihanları ya,pılacakt B Yüksek öğrctın-.:n okuluna imtihanla 
yolcu vıı:ourları. da yük almakta de- münnsebeUe Beyo~hı Ualkev~~·de bi~ kabul edilecf:k lalebt:nir yemek, 
vaın edeceklerdır. Bu vapurlıırın Ak- tören tertlb edilmiştir. yatak, çamaşır yıkanması, giyecek, 
denize ı;efer e~ecekleri ha~k~ndıı he- Yapılan yollar _ Halkalı, Nalband_ kitab ve ders malzemesi, t'tüd se _ 

Y
nüz ~~lüındat mevcukd de~ilddır. l .. çeşme, Hadımköy Utlsak yollarının yahatleri için yol parası mekteb ida
enı Jan arma uman an ıgı esaslı lblr surette tamiri 109 bin li _ resi tarafından temin olunacaktır. 

mülhakı raya müteahhide verilmiş ve yolla _ Mektebden mezun olanlar 6 yıl 
30 A~tosta binbaşılı~a terfi eden rın inşaatına derhal başlanmıştır. Maarif Vekilliğinin göstereceği yer-

Usküdar jandarma kumandanı Fah_ Topka,pı, Maltepe yollarının da ta_ lerde vazife göreceklerdir. 
reddin Kıyak, i~tanbul jandarma mlrl 26 bin liraya ihale edllmiştir. Tedrisat ve imtihanlar Üniversite 
kumandanlığı mülhaklıltına tayin Polonya konsol~u - Polonya kon- talimatnameaile edebiyat ve fen fa-
edllmi.ş ve vazifesine başlamıştır. sol.osu dün vilAyette Vali ve Belediye külteleri talimatnamelerindeki hü -

Fahreddln Kıya~a yeni vazifesin - Reisi Dr. Lutfl Kırdarı ziyaret et _ kümlere göre yapılacaktır. Her ders 
df' de muvatrakivetler dileriz. miştir. yılı başında okul müdürü edebiyat 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 
ve fen fakülteleri dekanlarile temas 
ederek her talebe için o sene geçi
rilecek imtihanları gösterir bir tah-

- Hasan Bey, ga
zetelerde yeni şnirle -
rin iddialarını oku • 
..ı 

tiir ••• 
Birisine göre •.. Jrrazattan ma -

dud imi§ ... 
Hasan Bey - O -

nun için, kendileri bo
yuna, tükürür ~ıibi 

sil planı hazırlıyacak ve talebeye 
bildirecektir. Haziran ve Birinciteş
rin imtihan devrelerinde bu planı 

tamamen tahakkuk ettiremiyen ta -
lebe aınıfta kalacak ve mektebden 
çıkarılacaktır. 

Yüksek öğretmen okulu talebesi 
dışarıda h erhangi bir işle meşgul o
lamıyncaktır. Bu tıılebenin nişnnlnn
mnsı, niktihlnnmnsı ve evlenmesi ya
sak edilmiştir. _.;.._ ____ _ 
Yunanİstana balık ihracatana 

ba§landı 
Son günlerde palnmut tutulma[ta 

başlı.ınması üzerine geçen seneler 
Yunan palamut nakleden Yu -

Satılık k~knar tomruğu 
Devlet Orman Işletmesi Karabük Re' 

Amirliğinden : 
1. - Karn.bük revirierine bağlı Büyükdüz bölgesiQ,in Fındacak d 

aunda. 1stifte mevcud c583• aded muadili c448• metre miktı;b ve 692 
metre mikfi.b köknar tom.ruğu açık arttınna ile satılacaktır. 

2. - Toınruklarm ayrıca baş kesme payları mevcud ve k!libuklııtl 
yulmuş olup hacmi kabuk.suz orta kutur üzerinden hesaplanmı.ştır . 

.. 3.- Tom.ruklara ald @rtnamesl Ankarada Orman umum Miid"J 
fünde, !stanbul, Zonguldak çevlrge müdürlüklerinde ve Karabük JJt'ı 
Orman İşletmesi Revir Arnirliğinde görülebilir. 

4, - '!Om.rUkJarm rnuhammen obedeli c12D lira c00. kUIUŞtur. 
5. - Isteklllerin % 7,5 pey akçesile 25/ 9/ 940 Çarşamba günU 

c15-. de Karabükteki revir merkezine müracaatları. c8803• 

Manisa Nafıa Müdürlüğünden: 
ıl. - 26127 Ura 7ı kuruş keşif bedelli Manisa adiiye binasının 1 

inşaatı kapalı zarf usulıle ek.slltmeye konmuştur. 
2. - Eksiitme 4/ı0/940 Cuma günü saat on beşte Manlsa 

dürlüğü odasında yapılacaktır. 

3. - Proje evrakı Natıa Müdürlügünde görülebilir. 
4. - ~uvakkat teminat d959.57• liradır. 
5. - !steklilerin 940 mali yılına ald Ticaret Odası vesikasının ve ıı:: 

den en az sekiz gün evvel fennı ehllyet vesikasmı da teklif mektuııl1 
nın içine koymaları lazımdır. 

6. - İ.cıteklilerin 2490 numar:ılı k:ınuna göre hazırlıyaca'kları t 
~.ektublarını 4/ı0/94() Cuma günü saat ön dörde kadar Nafıa MUdll-~ 
fune mak>buz mukabilinde vermeleri veya bu saate kadar gelecek fl 
de posta le göndermelerı lAzımdır. 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. c8993a 

Benzeri hiçbir asırda ynratılamı_ 
yan, türkçesine rakib bulurımı _ 
yan, ilinlerce kişiyi hayran eden 

Türkçe sU,per film 

ATLAS 
EKSPRES i 

San'atın en parlak bir zaferi... 
Kudretin en yük.sek bir eseri... 

Filimlerin şeref tacı olan 
bu şa.he.ser 

Bugün 
.-. 

LALE 
Sinemasında 

DİKKAT: En son türkçe Para -
munt Jurnal .. Bugün halk ma • 
tineleri saat ı ve 2.30 da. Yer_ 
lerinizi lütfen evvelden tc • 

darik etmeniz Tica olunur. 
Telefon: 43595 

Bütün llsanlara t~cüme edUip 
gazetelerde aylarca tefrlka 

edilen büyük macera romanı 

"Sihirbazlar Kralı, 
Şimdiye kadar misline raslan • 

mamış bir muvaftakiyctle 

ALKAZAR 
sinemasında devam ediyor. 
Nazarı dikkate: Matineler 
ı-4-6.30 gece 9 da ba.şlar 

OYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Mer<ezi~ Berlin 

Türkiye fUbeleri: 

Galata _ İstanbul • İzmir 

Deposu: icıt. Tütün Gümrüğü 

* H er türlü banka ifi * 

~ Bu hafta 

İlk Mekteb 

Coğraf!} 
Öğretmenlerine 

Maarif VekAletince Ilk m 
4 ve 5 cı sınırıarına kabUl edfltıl 
raşlı Kazancıo~lu Abdülkadir SI' 
nin cYENİ İLK COÖRAFYAt 
ları Mlill Talim ve Terbiye Jie)-t 
son de~işikllklerile cSEMİH 1ı 
Kitabevi tarafından ihaxitala.r 1f 
simler yeniden yapılarak ~ 
bir nefasetıe neşredllmiştir. • cı 
nıf 21, 5 cl 30 klll'lLŞtur. Toptall 
lara büyük tenziiM yapılır. 

, SARA -r
1 

SiNEMASINI~ 
bu hafta görülmemı., muvaff' 

kiyetle gösterilmelde oıııtı 

POM:PSi 
nin 

SON O 
Muazzam ve eıns:llslz TUlt~ 

SÖZLU şaheseri 
Her seansda salonu doldllrt 
halk kütleleri tarafından 9-1 

la nmaktadır. B:ış rollerde: 

MARiA KORDA ve 
ViCTOR VARCO~ 

İl~veten: FOKS JURNAlı 
Bugün saat ı ve 2.30 c:!!lo 

lll tenzil!Ulı matineler ~ 

Bütün şehir halkı 

Sinemes&na 
.2 saatlik korku ve heyeeııJI 

yaşatan 

O IS KAı LOtf 
(Frankensteln) ın 

ASILAMArnsYA~ 
ADAM 

filmini görme~e koşuyot· 
ilAveten: 2 kısımlık kahkil 
komedi. Bugün saat ı ve 2.so 

tenzllatlı matineler 

Neş'e ... Aşk ... Macera ... Kahkaba ve güzel kadınlar filmi 

ve MELViN DOUGLAS - ViRJ;NiA BRUCE 
tarafından emsalsiz bir tarzda yaratılan 

A B. N E K A. D I N ••' 
FRANSIZCA SÖZLU güzel filmi 
ilAveten: 2 kısımlık bir komedi ve 

mutlaka görllnü:a. 
MİCK.EY • MOU~ 

~~---- bugün saat ı ve 2.30 da tenzilfı.tlı mo.tineler. 

BUGÜN 
.,•ı) 

Amerikanın yeni DOROTY L'AM0t1s• 
ANN SOTHERN - LİNDA DAR~ 

ıve ME EK 
Sinemasında JOYCE COMPTON 

taratından nefls bir su ret te yaratılan aşk ve güzelilk filltl
1 ~ 

1 
Ayrıca: 1 - FOKS DUNYA IIAVADİSLERİ - 2 

MODA GAZETESİ 



[KADINjf [ 
l Sinemacılarımız 

J 
Şapka modeli 

arasında anket 
Harbin sinema üzerindeki tesirleri, sinemanın 

vaziyeti ve yeni Türk filmleri 
C<Saray» oftneması müdürü Bay 

Frankonun anketİnıize vermi~ ol
duğu cevablar şunlardır: 

1 - Sinemanın bugünkü vaziyet-
Suatlerimiz 

' ten mühim surette müteessir oldu- 1 - Bugünkü vaziyetin sine • 
ğunu kabul eylemek li,zımdır. ına üzerinde tesiri olmuş mu • 

2 - Bugün Avrupa sinemacılı- dur? 
ğının ne halde bulunduğunu soru- 2 - Avrupa sfnemaeılıfı bu. 
yorsunuzL.. &'Ün ne haldedir? 

Fransadaki sinemacılık tamamile 3 - Bu vazlyet Amerikan sl-
sönmüştür. Harbden zarı.raızca kur- nemacıhğını rnüteesslr ediyor 
tulabilen Fransız sinemacıları Ak- mu? 
deniz sahilinde (<Niceıı ~ehrinde - 1\lemleketirnlz sinem:ı.cı. 
toplanmakt&dırlar. Orada bulunan üzerine bu vaziyetin tesir-
bazı küçük stüdyolardan istifade et- nedir? 

Bu güzel .şapkayı sonbaharda da rneğe çalı§ıyorlar. N~ dereceye ka- 5 - Amerika ve Avrupadan 
tuılanabilirsiniz. Genı., kennrlılar gl. dar muvaffak olabileceklerini za- ftm getlrtebUdlnlz mi? 
bi yalnız yaz içln de~Udlr. man gösterecektir. 6 - Ne r:bı filmler röstere • 

Rengi lA.civerddir. Garnitürü de İngiliz sinemacılığının ne vazi- ceksinJz? 
lA-• yette bulunduğundan haberdar de- 7 _ Sinema mevsimi IOClVCrd ... 

VücudÜ inceltmek 
güzelleştirmek 

ğilim. programlıınnız tamam nu? 
Alman sinemacılığı çah§makta- 8 - Bu mevsim Için en -:ok 

ve dır. Fakat mesnisi hakkında malu- beğendifinlz ve eüvendığinlz 
matımız mefkuddur. lllmler hangiterldlr? .. 

İtalya sinemacılığına .ıelince: 1- 9 _ Slnemarun atısini nasıl 
Vüeudlln'tl güzeleştlmıek, fncelt - talya, şimdiki vaziyetten istifade e- ı-örüyorsunuz? 

~net Js.tiyen §U dört şeyDen vazgeçe • derek sessiz sinema zamanındaki ..-. ..-. ..-. ..-. """"'""' ..-. 
tll.e2Aer: yüksek derecesini yeniden iktisab l -:-::"'~ .. ~.,.._...,..-.,..::-~-~"""-"~ 

l - Dik yürümek, dlık otumuı.k. eylemeğe çalışmaktadır. Hükume- lerı gunden gune tukcnmektedır. 
1 - Ylyecetinl iyi seçmek. tin muaveneti ile İtalyada cidden Bazı ye~ek kısı~lar vardır ki bun-
3 - Vücu.dü ~let.mek. muazzam denilecek derecede stüd- ları bugunden hıç bulamıyoruz. Bu-
4 - İyi bir karse. yolar tesis edilmiştir. Bugün İtalya- la~ildiğimiz y~dek parçalar. ve kö-
1 - Dlik yiirümlyenlerin omuzia - da en modem vası~alarla film vü- murlere çok ·fazla para verıyoruz ... 

ruıda., 8ltcaln.rmrla lüzmnsuz etler cude getirmek mumkündür. Bunun- Bunlar bizleri cidden duşündüre
~. Bel lkemikleri bozulur. Boy.: la beraber !talyan sintmncılığı pro- cek mahiyettedir. Çünki.i böyle de
lan klsalır. Dik otUJmlyıwiarm vü _ düksiyonunun ne derecede verimli vam edecek olursa yakında kömür
C\lti(i güzel bile d1.sa güzel görünmez. olduğunu, ne derecede muvaffak ol- süz ve yedek parçmnz kalabili~. 
Şuruıa. bumda. ;fazla yııl' ve et. top _ duğunu zaman gösterecektir. 5 - Bizim aincmamız ccFilmcj)jk 
l.ıuuruş gibi çıkmtı:J.a.r g()ze ç~r. 3 - Amerika::t sinemacılığı ise Türk Anonim şirketi•> cıF. 1. T. A. 

2 - Yiyecer;t seçmek birinetlerden muazzam bir kuvvettir. Bizler Ame- Ş.» a aiddir. Bu mühim te~ekkül i
beıkı daha müll.tnUiir. Pasta., tatJı, çö rikan prodüksiyonuna bağlıyız. Mu- cab eden filmlere, hem çok zengin 
tek, haımur ~ı. ma.ka.rıuı., pUAıv gibi azzam i~letme vesaiti sayesinde is- ve mutena filmiere malik bulun
lel'lerln msaınt §lşmtwlıııt.~ S1lJa- tiklalini muhafaza eden Amerikan maktadır. Bu tirket filmlerini ala
ta, Çly veya ptşmi.Ş sebze, ~ın sinemacılığının Avrupa piyasaların- kalı bulunduğu sinc-malar arasında 
be bunun tamamlle oJks1 olduğunu dan mahrum bulunmaktan dolayı taksim eylemiş buluamnktııdır. 
herkes b!Ur. Ancak Ince luı!lma:k için fazla müteesııir olacağını hiç 5an- 6 - Ne gibi filmler göstereceği-
:talllıl2 bunlarla ynşam.ıı.yı hıı.tırd.an mam. mizi soruyorsunuz. Bunu halkımıza 
b~ reçlmıemelldlr. Süt, tercya~ gibi Amerika sinemacılığının Avru- müjdelemiştik. 
~ic.! gıda:lara. mutla:k surette ih - padan temin eylediği varidat, an- 7 - Programlarımız mevsim ı::o
tlyacrmız vardır. Onlanı i:hnuıi ede • cak 'Umumf varidatının küçük bir nuna kadar tamamlanmış değildir. 
hıe:rız. kısmını teşkil ediyordu. Amerika si- Yeni açılmak üzere bulunan Basra -

!:sasen bugün tereynğ _ ekmek yi. nemacılığı bugün gene IngiltertlYe Bağdad yolile bunları tamamlıyn
fet'Qk zıeyıf1a.ma rejlml yaa:>a;nlar ve ve vası müstemlekelerine; Ispanya- cağımiZl ümid ederim. 
ReTçekten za.yıfJ.ay::tnlnr var. Bu, bize ya, Mısıra, Arab memleketlerine, 8 - En çok beğendiğimiz ve 
bıoe ka!lıma.k lç::l.n kenıdimlzl besleyen Balkaniara filmlerini gönderrneğe güvendiğimiz filmierimize gelince: 
Yiyeceklemen ıınn.hrurn bırakmıyn devam eylemektedir. 
ltlçbır sebeb ol.mad~ göstemıeke Esasen Amerikan sinemacılığı En fazla beğendiğim filmleri 
'etmez mi? kendi memleketinde parasını hele- zikreylemem tarnfımdan küstahlık 

eayılabilir. Bu filmleri beğenmck, 
Yemek sırasında, yemekten blr sa.. gan mabelağ çıkarmaktadır. bunlara not vermek hakkı sırf muh-

a.t --·eı ve """nra su içmernek ha .ıı - Bu vazı"yetı"n memleketimiz 
""'' """ ' - ., u-zerı'ndckı" tesirlerine terem seyircilerimi:ıo.e aid bulun-

lllur Te ıt.a.tlıye. düŞkün olma.nuık nor sinemacılığı maktadır. Maamafih ııu iki ismi zik-
1'11e..ı bir kadın içhı. klı.fl bir rejilm sa- gelince: retmed en geçerniyec-eğim: Ak asya 
hlabfllr. Bugün mem!eketimiz !tinemacıla- Palas, Kahveci Güı:eli. 

3 - He11tün hiç olm!IQ:Sa on beş nnın elinde birkaç aylık bir dene 
dG.tnta Jimnastik yapıruı.nı.nı fa~a _ için Amerikan filmleri ve birkaç a- Bu iki filmin halkımız tarafından 
aıtu bUmiyen yoıııtur. Bilhassa arka- ded de Fransız filmi vardır. beğenileceğini muhakkak addede-
:J'a ~ ~ilere.'lc yn;pıln.n ha.TeQretıe. Açılması beklenilen yeni Basra - rim. 

s ORl 
lig maçlari 

yarın başlıyor 

Hadiseler Karfısında 

y anımdaki dostum bir fırının 
camekanma yapıştırılmış, 

matbu kağıdı gösterdi: 
- Şunu okusana. 

Fırınncı diyecek: 
((Sabahtanberi belki seksen 

teri geldi gitti, böyle bir §ey 
olmadı.» 

1940-41 mevsimi İstninbul lig Kağıda göz gezdirdim: 
maçları yarın Fenerbnhçe ve Seref Okudun mu) 

Ben diyeceğim: 

sahalarında başlamı~ olacaktır. 1 ak- Okudum. 
sim sahasının yıkılınası ile başlıyan Ne yazılı? 

«Fınndan eksik ekmek çı 
ları muhakkak olmasaydı, bu 
takadar olanlar, cnmeknnlnra 
kağıdlar astırmazlardıl .•• ük ve mühi:n müşkiilat dolayısile cıMüıı~ri isterse başına bela-

b yı alabilir.» Fırınncı diyecek: 
ccAffedersin amma efendi, 

irinci li~ mnc;ları bu iki sahaya tak-
Yok canım. sim edilirken, ikinci lig maçları için 

- Var canım. hilekar değilim.» 
Ben diyeceğim: de yer olmadığından bu takımların _ Canım nasıl olur, herhalde 

:ıimdilik faaliyet yapmaları imkiı.nsız sen yanlış okudun. 
bir hale girmiştir. 

- Ben doğru okudum. 
Diğer taraftan GalatasaJay klübü _ İnanmam, ben de okuyaca-

de maç yapaca~ı ı-.,hl\lardan avrıca ğım .. hele bira:l! aokulayım. 

cıBen sana hilekarsın, demed 
ekmeği tartmanı söyledim. Tart 
meği, hilekar olmadığını isbat etı 
olursun.» 

bir hisse i<Jt'!mektP., ve bu fik;ind: Birlikte sokulduk. Dostum da 0 • 

ısrar etmektedir. kudu: Fınncı ainirlenecek: 

Lig maçları arifesinde ortalığı - «Müşteri isterse ekmeği tar-
bulandırmni:a başlıvan bu kabil tıp alabilir.» 

«Artık fazla geldin, eeninle 
raşacak değiliz. Bir alay m 
toplandı, ekmek bekliyorlnr. » 

Ben de sinirleneceğim: müşküll::rin sonu nereye varaca~ı - Yok canım. 
henüz kestirilcmezse de biitün bu n- - Var canım ... Kelime kelime, 
lann iyi alametler olmadıi(ı da mu- dikkatli dikkatli okudum. 
hakkaktır. - Ben de kelime kelime tnhlil 

«Sen" bu sözü kime söyl 
Kendine &el.» 

Pürüziii işlt"r bu vaziyette iken 
yarın mevsimin rnühim maçiatın -
dan biri Kadıköyde Be~ ik taşla, Fe 
nerbahçe arasında yapılacaktır. 

Geçen c:eneki kadrosunu biiyük 
bir ekseriyetle muhafaza eden Fe-
nerbahçeye mukabil, Beşikta, }'an
dan fazla oyuncusun~ deği~tirmi~ 
bulunmaktl\dtr. 

Bu mevsim maçlannda takımını 
alacağı neticel~re göre mütema -
diyen yerinelen oynatc.wak olan Be-
şikta~ın. iki def~ seyrettiğinıiz takımı 
hakkında enslı bir fikir elde edebii
dik diyemeyiz. 

Müşkül şartlar içinde bulunan Be 
~ik taşın F enerbnhçe ile yapac-ağı 
maç, bu meçhuller içinde bir hayli 
cazib olacllktır. 

Ayni !'ahada Galatasaray - lstan
bulsporln: Vefa da, Siileymaniye Üe 
karşılaşacaktır. Bu her iki maçın 
kendilerine mahsus ehemmiyeti ol
duğunu ötedenberi yaptıkları maç
lada biliyoruz. 

Seref !la hasında T opkapı, Bey -
oğluspor, Beykoz, Kasımptışa takım 
lan karşıla~acakla.rdır. 

Takımların bütün varlıklarını 
meydana koyacak birinci hafta maç-
ları bütün efkan umumiye ıçın 
tecrübe oyunları olarak sayılmak la
zımdır. 

Galatasaray -
Rtyaziye 

Ömer Besim 

Emadiyül 
maç1 

İzmirde iki maç yaptıktan sonra 
şehrimize ~elen Suriyenin F.mndiyül 
Rıyaziye takımı bugün Sere( saha -
sında snat 1 7 de Galatasarayla kar
şılaşacaktır. 

lzmirde Altınorduya 6-0, Altaya 
1-0 mağlub olan Suriye takımının 

bugün Galatasaray karşısında ayni 
akibete ·uğraması lazımsa da, bunu 
kat'iyetle s1iylemek dClğru değildir. 

Bugünkü maçı Beşikta~tan llüıı -
nü idare ~decektir. 

ederek okudum. 
Dostum hayretle yuzume bakı

yordu. Izah etmek mecbwiyetinde 
kalmıştım. 

- Hele dinle dostum ..• Mesdi\ 
ben ekmek almak istiyorum. Fııına 
girdim. Fınncıya, ekme~i tartması
nı söyledim. 

- Söylersin ya .• 
- İşte o zaman tahiilimin doğru 

olduğu meydana çıkar. Çünkü ben 
ekmeği tartmasını söyler söylemez, 
fırıncı suratını asacııktır. Aramızda 
geçecek muhavereyi aklıma getiri-
yorum: 

Fınnııcı diyecek: 
<cSanki biz e!csik ekmek çıkarıyo

ruzf>ı 
Ben diyeceğim: 
c<Demem o deme değil, mademki 

müşteriye bu hak verilmi ;ı ••• » 

Fırıncı hiddetlenecek: 
cıSen kendine gel, beni 

yerine koydu n.» 
Ben de hiddetleneceğim: 
«Tabii hilekarsı:ı, ınkar 

sin 1 ••• )) 
Fınncı bağıracak: 
crAğzını topla.n · 
Ben bağıracagım: 
«Terbiyeni .akın, 

yumruğu yersin.» 
Bu tarzda konuşma perde p 

yükselecek.. tokat, yumruk 
başlıyacak, ve nihayet, polis 
halesi, cürmümeşhud mah 

Dosturnun yiizüne baktım: 
- Nasıl, dedim, doğru okurr 

muyum L. «Müşteri isterse ba11 
belayı alabilir.» 

r:J ~m1d ::f.JuL!Wi. 

L Bunları biliyor mu idiniz ? 
Portatif keman Ağaç kökreri 

Me~hur kemancı Rubinof, Harvard üniversi- ;:51.-.r_~ 
kemanını yanından eksik ı tesi, nebatat profesö - ~· " -
etmek istemez ve nerede o- riinün bir iddiasına · 
)ursa olsun keman çalmak göre ağaç kökleri, a- i -
arzusuna kapılır. Halbuki ğaçlar birbirlerine ne • 
birçok otellerde, otelde ka- kadar yakın olsnlar yer altında b 
lanlar gece yarısından sonra keman birleri arasına girmezlermi~. Ve l 
sesi duymaktan hoşlanmazlar. Ru- ağacın kökü diğer bir ağacın kökil 
binof kemanını yanında taşımak ve kat'iyen değme.:miş. Bu iddiaya 1 
istediği zaman kimsenin ,ikayetini nu da ilave ediyormuş: Genç a~ 
mucib olmadan uzun uzadıya ke- kökleri, yaıılı ağaçların kökleri 
man çalmak imkanını bulmuştu. yol vermek için onların uzandıklı 
Katianan ve ufak bir kutu haline yerlerden çekilirler, ba~ka cihetle 
gelen bir portatif keman yapmı§tır. uzanırlarmı~. 
Bu keman tabii bir keman sesi ver- Profesörün birinci iddiası. ağ 
diği gibi, ufak bir alet ilavesite ga- köklerinde dafii elektrik kudretin 
yet hafif ses te vermektedir. Bu a- tesirile köklerin birbirine yaklaıım 
let ilAve edildiği zaman 9es azal- dıklarile izah edilebiliyor.Fakat ilc 
makta fakat tatlılığını zerre kadar ci iddiasını fennen i.ıah kabil olm 
kaybetmemekte imi~. mıştır. ·············-· .... ··-_.. ....... _. ... _ ......................... ___ ............................... . 

~~--ı 

tın vUcm:! güzelliğine en fazla mü _ Bağdad yolu ile müvarednt temin Yerli sinema sanayiimiz tarafın-
tssır olduğunu unutnuımaıısıruz. edildiği takdirde sinema mevsimini dan bu yolda sarfedilen emekıerin Fenerbahçe Ankaraya gitti 

f - Korse gerçi muvnldcnt bir ted.. kafi miktarda filmler ile ikmal ede- ve şimdiye kadar elde edilmiq mu- sbet ile menfi blrd1r. Fnzlıı. fikısı zarn:rlıdır, güzel _ bileceğimizden ümidvnnm. vaffakiyetlerin halkıını'l! taıafındnn Ankarada Tiirkiy:e Lirincıliği ıçin 
~btnez cıe .. fakat uygun bir korse, •1aamafih aunu nazarı itihaTa al- takdir edileceğine eminim. Eskişehir Demirspor takımile maç l • ) b d •t..' 
,.~ n " k 1 h · F b h Bay S. O. parasına da, zama - Bay S. O. nun sun i un ıın HI -~t!P yerin ştşınanlam.nsına engel mak gerektir ki bu yeni variyet ve Bu filmlerden mnada: Çöl Kızı, yapaca o an i t:ynt en er n çe ta- l 1 k · d·~· ı. Ol nına da acımıyan bir adam. Hem ret ka mamış, an ama ıste ıgı t 

Ur, nz """'"" incelttiği de inkar edile. bu vazı"yet dotayısile açılacak yeni Leyla ile Mecnun, Pompeinin son kımı dün Ankaraya hareket etmi~ - ( d k k d h rtı ~ pulunu, hem de vaktini isra e ere no ta a a var: 
~. muvasala yolu muazzam masrafla- günleri, Lorel ve 1 h.ırdi aibi türkçe- tir. ı· · b' k f d d ka " benden soruyor: - yı ır oc ayı e n e en 

rın ihtiyannı mucib olacaktır. Bu leştirilmiş güzel filmlerimiz vardır. _ Aşkta <<kandırdııı kelimesi _ dın normal midir, anormal mi~ 
H k d h"l }"d" 1 d 1 9 T cılığınm atisine iman verecek mü-er a ın 1 me 1 ır masrafa r muta zaman ann mas- - ürk sinemacılığının atisi nı'n yerı'ne «yalvardııı cümlesini Mazhar Osman ile iktısad ve i 

ı O ı .. 20 d f f ] h h 1 him noktalardır. tıoraplru'ınızın uzun zrunan dayan- raflarından i a e n aza o- er ade çok parlaktır. Sinemacılı- kullanan kadın ne tip kadındır? timaiyatçının bu kadma derhal şü 
ıtıa.,ı içln şunlnrı unutm.a.yınız: lacaktır. Bundan dolayı sinemacılar ğın inkişafı vaziyete hllğlı bulun- Bu sene ı;evcilmi§ olan Türk Aşk bazan kanar, bazan yalva - he ile bakacakları muhakkak. Fa 
.a _ Çorabı eskiten terdlr. o gün mühim fedakarlıklara katlanacak- maktadır. Türk cıinemacılığının gün- filmleri bundan birkaç sene evvelki nr her iki halde de kurnaz, yahud kat gönül doktoru aşk bahsinde i 

tı:tdi~lnlz çorabı gecesi soğuk suya )ardır. den güne terakki edeceğine VP. ya- Türk filmlerinden üstün olduğu gibi apdal olduğu vardır. Kadın bir va- ile fenanın bir telakki meselesi ol 
<ta.ıdı.nnız. Film meselesinden sonra biz Tür- kın bir atide pek parlak bir mevkie bir sene sonra, iki sene sonra çev- ziyeti ifade ederken aksi vaziyeti duğunu düşünür. Bir bakımdan i 

b - İki gün fistüste ayni çorabı giy. kiye ainemacılannı düşündüren en eri§eceğine imanım vardır. Tiirkiye- rilecek olan Türk filmleri de her anlatmakta kullanılan kelimeyi mi olanın bir başka bakımdan taharn 
lnetneğe dikkat ediniz. mühim nokta sinemalarımızın tek- nin tabii ve layüi\d zenginlikleri, hususta bugünkü filmlerden üstün kullandı~ bilmiyorum. Fakat p:örü- mül edilmez bir eş halinde görül 

C- H!ç blr vakit çorablannızı sıcak nik kısımlnndır. Izah edeyim: yeni yeti~mekte olan Türk sinema olacaklar ve ecnebi filmle::- ile mu- yorum ki, ((kelime,ı ile cıcümlen yi mesi mümkündür. O halde bu iki 
1\ı lle Ylkn.mayınız. 20 derece en iyi Sinema projoksiyon makineleri- endüstricilerinin çok titiz teknik vaffakiyetle re'<.abet edcbilecekler- birbirine karıştıran erkekler de az ci sual cevabsız kalncak denıek. 
~a suyu derecesldlr. nin yedek kısımları v~ ark kömür- merakları ve bilgileri Türk !'inema- dir. O. Tuğrul ..ı.;;.:Jdir. TEYZE 
~~~~~====~~==========~==~~~~~~~========~==~~~~~~~ 

ccSon Po•ta)) nın edebi telrikcuı: 54 - Siz alıverin, ne olur? dedi; kadını alıp geleyim. yaradığın yok. Besbedava bealiyo-

Yazan: Ercumend Ekrem Ta lu 
1 

.. bu sualleri, Saim, ne kadar da 
ı:rltkanlılılda soruyordu. Bir ev
lll • anasının ölümiinü böyle mi kar-

ll.rdı) Hiç his yok mu bu adamda~ 
lt lt Birdenbire, Müjganın içindeki 
\ı or u arttı. Bu ölü evinde kendini hb duygusuz adamla yapyalnız 

aetınek kalbine deh~et snlmıştı. 
tU büyüyen gözlerini kocasının yü
te:ebtevcih ederek, mırıldanır gibi 

a. Verdi: 
"e "'d7 Başı.. yastığın üstüne de-vrHi 
dard ı .• gözleri tavana dikildi .. hırıl-
•- ı. d k . . .. b &e.d · er en çt•nesı tıtremeg~ aş-

ı .• •onra, ne bileyim ~ Öldü, iş tel 
- O aralık, kimseyi ça~ırmak 

Saim, anasının yattığı odaya doğ
ru yürüdü .. Lavallı Miijg~n onu ta
kibden korkuyordu. Eşiğin önünde 
durdu. Elindeki lb.mba, içerisini ha
fif aydınlntıyordu. 

Saim, cesedin üzerine eğildi .. 
baktı. Ne gözlerinelen yaş, ne de 
gırtlağından bir hıçkırık koptu. O, 
sanki o kadının sulhünden gelmiş, 
kanile beslenmış bir cvlad değil, ö
lümü tesbite gelen bir adiiye heki
mi idi. 

Umba, kadının elinde, rüzgnra 
maruz bir dal gibi titriyordu. Kocn
sının sert, dik sesi yükaddi: 

- Oradan bir tülbend vPri-rıizl 

konsolun ikinci &özünde annemin Müjgan, kocaamın ellerine sarıl- rum seni. 
tülbend bohçası var. dı. Hızlı hızlı, odadan çıkmak Üzere 

Bu teklifi, Saim, duymamazLk- _ Yalvarırım .. beni bu odada, yürüdü. Müjgan arkasından yetigti, 
tan geldi. Emrini tekrarladı: bu evde yalnız bıralunayınızl Ayak- eteğinden yakaladı. 

- Tülbend bekliyorum. larınızı öpeyim ı. - Ben de geleceğim. 
Genç kadın nefsini zorladı, içe- Adam cevab vermedi. Karısının Saimin, öfke başına sıçradı. Dön-

riye girdi, lambavı konsolun üzeri- yüzüne dik dik baktı. Onun gözle- dü. Şuursuz bir hareketle, karısına 
ne bırakıp, tülbe~d aradı, boldu, rinden birdenbire, tufan halinde bir tekme savurdu. Müjgan, sadme-
kocasına uzattı. yaşlar bo~anmıştı. Çeneleri, sıtma nin ~ddetile yere yuvarlanmıştı. 

- Yardım edin banal nöbeti geçiriyormuş gibi, hızlı hızlı Kendisini kaldırmayı bile dü~ün-
Müjgan titreyP. titreye sokuldu.. atıyordu. Bir daha yalvardı: m eden, he rif basamakları ikişer iki
Kaynanası ruhunu teslim eder- _ Çok rica ederim 1. Köpeğiniz şer atlıyarak avluya indi. Akabinde, 

ken, yanında bulunmuştu. Lakin olayım ı. açılıp kapatılan sokak kapısının fa· 
şimdi, kendinde o tahammül kud- Saim onu şiddetle silkti. matası duyuldu. 
retinden eser bile kalmamı~tı. Sai- _ Eh ı Defol! diye bağırdı. Ne Müjgan. o dakikada büsbütün 
min huzuru kendisine emniyet tel- mızmız karı imişsin bel nefret ettiği bu evde, Besime hanı-
kin edecek yerde, bilakis korkusunu Ilk defa kendisine (<sen 1» diye m ın cenazesil e bir ba.,ınn kalmıştı. 
artmyordu. hi tab etm§iti; fakat, hakaret ~tmek Aradan geçen bir saatlik zaman 

Çamaçar yardım etti. Besime ha- için. ona bir asır kadar uzun ve ıztmıblı 
nımın çenesini bağladılar, eiJerini - Çok korkuyorum .. vnilah ö- geldi. O derece meyus idi ki, içeri-
iki yanına uzattılar, başının altında- leeeğim korkudan.. inanın 1 diye- de yatan ölüye gıp tn ediyordu. E-
ki yastıkla, üzerindeki yorganı çe- bildi. line, o anda bir siliih, ynhud ki bir 
kip yerine bir çarşaf örttüler. - Geberl Sen de geberl. Daha tutarn zehir geçirse kendi kendine 

Bu işler bitince Saim tekrar karı- iyi: Kurtulurum. fütursuz kıyacaktı. 
sına döndü v.e amirane bir tavııla: Biçare kadın hayrette idi. Derdinin büyük kısmını 

te 

belki. Şuuru, muhakemesi, 
işlerneğe ba§lamıştı. Besime 
mın yeniden canlanıp ta kf!ııdi Üz• 
rine aaldırmıyacağına ~klı eriyord 
Nihayet, ölünün sc-ğuk monz .. ,-.. ,.,,., 

dan uzak durmak kendi ı-linde id 
Nitekim, odaya avdet etmemi 
merdiven başında, Liraz evvel kc 
casının tl"kmesile yuvarlandığı ye 
de kalmıştı. 

Lakin, uğradığı bakareti bir tü 
lü hazmedemiyordu. Onu, anasn 
henüz kaybetmiş bir evladın hissi2 
liğile mezcederek, Saime kar~ı de 

rin bir nefret duyuyordu. Öyl b 
nefret ki kinin hududlarına pek 
kındı. 

Bu dü~ünce ve bu duygu, rı 
da yaşayan muhayyel sevs:iliyi 
gfmp birnz daha yak la tırdı. O ev 
gili artık evvelki müphemiyc-tinde 
de sıyrılıyordu. Adetu şekil 
ve Müjgana bu gece ~anki arkad 
lık etmcğe gelmişti Kadın, 
huzurunu vanı ba~ında hi 
hi tabını 



SON POSTA 

Mem.leket Baberieri 
.& danada 

Toprak Mahsulleri 
Ofisi köylüden 

milganlarca kilo 
kütlü mübagaa etti -

1 Yeni mahsullerimiz1 

Akhisar bu yıl 4,5 milyon kilo tütün yetiştirdi, 
Sivasta buğday, Gemlikte zeytin mahsulü 

bu yıl çok bereketli oldu 

ŞikAyetler 
• 
Ihtiyaclar 
Kızılcahaınaada ekrıı~ 

iıine eh•mmiyet 
verilmiyar 

Ontverslte Rektörlilğtlndena 
Orta ()Çetim müe.sseaelerlne Ja~ncı 4il ölretmeni yetittJnnek JDaL 

sadile geçen Yll İst~ul Üniverslte.slnde a~ılm~ olan traruıızca, ingilizce 
ve almança. kll!'slMına bu yıl da &.§ağıda yaz~ tartlar dıP!i!Hı4e yenidtllı 
eo talebe al!D.Ic~Jttı.r, 

l!u tatebe bir yıl İstanbul Önlver4ltesindeki yabancı dll kurslanna de. 
vam edeeek, bu müddet za.rtmda her pirine ayda 30 ar lira harçlık verı. 
leeektlr, Bu l)lr ~ ıectrlsatta 1DUVV..ır.k ~anlar siyasi vaziyet n()l\. 
znail~.iJi talt4lrda ~Jısillerini tllkviye ttlnek Owere, bir yıl da. dilini ö~ 
rendikleri memlekete gönderllecEl!klerdir. lu talebenin seçme sınavlan 
5-7 T~in günlerinde İstlmbııl Üniverslte.Unde yapıla~ktır. 

Sınava lftjralt edebilm* ~n 
1- Türk olm~ 
2 - Yerli nya yal:>ancı bir kollej veya l1Mc1en ~eyahut J>lr öğretmen 

oitWund~ meıwı Dlınak .oıewuuk şart <idlldir•. Manlsa <Husuıl> - Marusanın ma..] Bilhassa Roma.nyaya. ~ılan ılll ~ ~banıaDW~an ,acılıyor: 
Ma.b.sulleri Of111 Ceyhan tu • mur kazalarından biri olan Ak.'hlaal raca.t ~lerinde, zeytın tüccarla.n.Jll. «Bııra.da yalnız 3 fınn var .. 

tara.flndan Ceyhan mtıatahsl • b~ın bu yıl tütünlcıi pek ve •
1
6naya.t o1Jı.n Gemlik tnccartar~n dır. Alelide gii.nlerde bu fırın _ 

8 - Unlverşlteıle 3 Birtneit~rin 194:0 da t.e!JkU ~ aaiJık komıa. 
yonunca muayene edUerelt tatışUe mAni bil ıtali olmadıtım blWiren blr 
~r J,l.n:ı.ı§ b'Wunmalan mttır • killllyetll miktarda kütlü ınli- rimli ve berekeUJ olmuştur. l Cemal Tezer A~anm lhr.acat nıer. la.r Ihtiyacı tamamen karşıla • 

..,a.uı ppılmaktadır Herıün yüz.. Mahsul <ta.tnıunlle Atc.PlJ.ılDll.ftır. Re- ikulerinde pl,yıua ıteınin etmek iWı.rt )'&ml)'ı()rlaraa da, 6otı,ı.Uu me - sınavda .ı,nuvatfak olanlardan tahsU mlddttlerinln Sıii ıniill Maarif 
VekAJetJ emrinQ.e çalıf.a.caklarmı tesbit eden bir taahnütna.me almacı~L. 
tır, ';I'e.drtşat Nr gün Universitede sabahtan akşama .kadar devam ede
cektJı. Kur.s talebe$1nln .hariçt.e bir işle meşgul olmamuı şarttır. Sınava 
girm~_~e tallb olanlarm en i~ bir Tetrin 1Hı0 altfarnma kadar İstan. 
ıbuı VnJ'verşi~ Rektörlüğüne t.ah.'ill vesikaları ve 6 foto~rafla birlikte 
Jnür.ac.aat etmeleri 14zıtndır. c8955a 

araba ~tl1l ~ bölleSin _ ~tenin bu )'ll 4,5 mil1Qil kilo oldu.. I IJır seyahat :yaamuş ve avdet et.ml.§ _ oiJrdtu'iM n baııyo.Jara vakt ~ 
tu tahmJıı edilmekte®'. ı tl.r lan tehacümden dolayı halk ve 

ve yüzlerce araba clnr kazalar. Tütün ıtr'.i,ya.t.lm düıa :iJ1 bir şek- · zi.1afef.çUerden atir çotu ek • 
ka.sılbamıza. ge:ı.m.et:t. Ye ak4a.m le Ura~ etmek. sat·~ i.§lerlnl b1r dU Di~er taraftan tlu yıl Gemlik ""e rneksiz kalıyorl.u. Bunun baş _ 

"f1L1ctıe «adar 6Qkü ,.. caddeler - sen. ko1Jllak ve ~i4-t.aNıl arasın~j lıavalfsinde .ba,ilara Jılç bir hastalık l.ııcaaı tırınc;ılua Antaradan kl-
araba ka.!Uelerlnden .,r ceoUe- ıbir ~ tıirllti wcude getirmek ıo·n e-elmeıni9tir. Gemliğin üzil.nl rekıJl ~ ti mtktar1ia un .Yerllmeme.!idlr. 

kazada tütünciller blrlıtı namiJe bir ' tesinin geçen yılkinden ~o~ ta.'lta 0 - Hiç olmazsa, ziyaretierin arttı~ 
- birlik kuru.lı:nasına .tarar ver.ilm~. i.. l:ıcatı tahmin edilmektedir. tı bu yaz günlerlnde belediye 

§e başlanmJ,ftır. Blrlijin ltefe~üne ii..asta nıa.hsul Tazlyett ihtiyacın faılallğuu göz önün _ 
Adapazarı tera 1\lemllrluiundan: 
Adapazarında .SUB.hçı · Keramettin 

Barut& masraDa birlikte 8125 kuruş 
borçlu İzmit aşkeri ceza evinde iken 
tahliye edilerek Boluda :ınııkim lken 

söylediğine n.a.zıua'D bir araba a\ı) muam~leler 1kınal edUerü Ba - SLvas <Husus!) - Umumıyet Jtl - de tutarak tedft>ir al.malıdır.-
240 _ 250 Ura para tutmakta • kanlıta göndcrllm~tır. barlle .bütün taza ve köyJerimiz<1e ~....._~ 

Bir doktorun günlUk 
notlarmdan Ka.sa!ba.ya ce b! bombo~ ~elen Ziraat Bıuıka.tl ve bank.a]"a. batlı b.;ı.r.ınanlnr BOPil erıne.k üzeredir. Kın K Ham mm da 

ııu:ı,W:LIJı;;ı.ı. köyüne dlmer.ken T0rleree ıbulu.oa,E kredi ~pera.tlfi.nin n ~- ' eai. ŞarJtışla,, Yıldızeli ü;tasyonların- • ~ lkametg!Uu meçhul kaldtgı bittııhk.ik 1===============:::;::==:::1 
para ne gitmektedir. KUt1Usüntl hallt ~kkül olan tütünciller ba.n • c1a bulunan Toprak Mahsulleri OfW 

her müstabsDin yüztı gtUüyor, ~ın zü.rraa a~tı~ı .krooı fı:Ok tay - köylüden ha.rueUe l>u~day milb:ıya - Orman yangını çıktı 
anlaşılan başça~ Nih.ad Atasoyun K •b l 
JlAn tarihloden itibaren 15 gün zar_ an Çl an arı 

~nhıtırl.;yet hükümetinin, mtıstah .. dlllı 0lmllftur. ZiJ'W Banka.tl ve ko- AtSina 4evam etmektedir. Sivasta ol .. ' 
kalkındırmak maba.dUe aldıJı oı>era.Uf :ınU.,t.J.bsUe bir ouçuk mU10n 1duRu glbt ltaıa. ve köylerlmlzde 4e 2.500 metre mÜrabbaı 

fında. işbu borcu ödemesi ve borcun Her yaşta ve her clruıte sık sık 
tamamına. veya bir kısmına veya a.. tesadüf edllen kan 9Jıl;ııp.nları 1s -

müsbet netice ...ennesl bt. liralık, ıtatfincüler banlwıı 4a t>M bıı T.ıllc! rmlte n.z!yett g.e~en y:ıll,.. h d 
yüz bln Uralık la'ccll açınlftır. nn fe'Yktndedir. SQ a tamamen yan f 

lacaklınm takib yoluna bir ilirazı tafllolr.ok denUen bir ınikrobun 
varsa gene bu müddet zarfında ya - tahtı tesirinde meydana gelir. 

mesrur btralttıtt m118t.a.hstltmiztn Bu Uti ıxı.Uyol;) lJ.rım.ın kaıa c1ahl • Giimii$ıaciköyde ba~day ply&lllL'I 
en pek b~ olcıınmaktacıır. lin~ ıııyasacıa dolaşması tıcard ~ok yültsek Kızıteahamam (Hususi) _ K. • 

pabllecei:I ve iborcu tal:>ul eylediRin_ Kan ç'baııları hemen daima 
de gene bu mMdet zarfında mal be. kıllarm dlplerlooe görfilür ve 
yanında bulunmadığı takdirde hap. tazan bunlar lMYana gelerek 

Dller ta.raftan, eenetel"den.bert te • =~~e bizylllt canlılık 'Vilcude setır. Gümüoha.c.ıkOy {Husus!> - İki baf ~ ~erkezine bağlı Kızıteaören kö-
eden ve bf.r ttırın tamamını GemJikte 2ev+in Te a.::.m ltailanberi piyasada ll~day sstı.,.cıı pek ytinünı_ Vayiabbaşı ormanından yan -

sUe cezalandırılac~ı gibi eebrt fe - büyük bir !ıacım teJkll ederler 1d 
raya da devam oluna.ca~ı teıbli~ ma. o zaman buna §lripençe derler. " • ..,.u ~ ... ft1.. ,. gın Çt~mıo. unun üzerine derhal 

ucı:ıuc.ı!~ muıvaffak o1ama.&k1an, .. Zl- mahsul u beı'ekeUI harnretlemn~lr. Ma'hsu1 mı.u.ua. u ~•- k~a . d komutanı Bed ri 
Banbsı ola.c~ında b","emlz Gemlik <Hu.:us.ı > - Son zaman birDe Mç~l cl~ ldlosu. 125-13t ku- r.ou"ogo·~arn arın~ "L d' . N . 

kamına ka im olmak üzere na.n olu- Eskiden çok tehlikeli bir hastalık 
nur. 940/8.94 idi. Ştrlpençeden ölmli§ p::ıdi§ah.. , ...,. - ,._. ve o.ıman muoen ısı urı 

OfiSe satt:.ğı k.ütli.isUnün larda Geillllk-tc c;llcınmtyetU mU.tardıa rpş araeınd.a sa.tı1maktac1ır. Bu ~ Erkmen yangırı ınıııtnkuına .git _ lar blle varml§, çünldl böyle bD _ 
yük ıbir vüs'at kesbeden şlripen -
~eler kangrene ve kan zehtrlen
m~ine kadar giden ihtUA.tlar ya. 
par. Kan ~ibanı sık sık çıkaran
ların mutlaka 1drar tahl1ll yap • 
tırmalarını t3.'V!1ye edeuz; Çün • 
kü blitün dikkatıere ratmen Mr
le ft.stt18te çtbanlar çıkaranıann 

tdrannda ~ter bulunur y&nl 

hasta ~er tıutalıtına mtıpte • 
lldır. Bu Tazlyet tahakkuk edin.. 
ce ve hasta da perhlze g\rlnee 
ç!banların da birdenbire kaybol
du!u görfilür. Zaten teker ihasta.. 
lıRı olanlarda. çlba.n, yara ve be. 
re çaıbuk U..panmas. Hastalık de.. 
vam etıtıtı m.Mdetçe bunlar da 
devam eder hıı.tU bunlar da kan. 
«erene doıru gider. 

ıörerek pua.smı ald~ bir zeytin 1hr l1 yapılmab b~lan • 1 gayritabii sa.tı~ın sebebi Amasya biL mi§ler ve yangının tevesıüüne mey- Kocaeli Asliye Hukuk Mahkemes'a. 
memnuniyetle ödüyor. Ge _ mıştır. Bu i1lracat. birkaç Y".Jdtr Ç(\k g~1nde bu yılki bu~day mah.!uliintin d.n vermemu için tedbirler ~tlmıt- den: . 

Ibl b"l mJ lyl g iden ıeytın m.allsulüntin wra1 fyt olma~ı ve ~ tedartkl tçln hal- !ardır. Y~tngının ArEedilen gayret • İzmit Koziuk mahal~inde Kuru -
~.~;.e~ıc: d.e \YD_zdığınuz g 0 ge • elinde l}&ra etme.slnt temln edecek _ı kın pek acele hareket ederek !tat gl}. ler net.icetindc etrafa eirayeti dur • çeşme S numaralı eo:de ikamet et -

enclimen u· 
._.iiirıde bulunan Ahmed Şen mlift

bulunan viHiyet meclisi umumt 
daim1 ar:alığına intihab 

Bursa meb'uslan 
Gem· ik ileri n 

derdierini din'ediler 

tir. l zetmeden mUbayae.tta. bulunma.sıdır. dunıJmuı ve anc.U iki bin bq yüz mekte fken hAlen Koeaell ceza evin. 
metre murabbaındaki bir sahada c1e mahldlm Nuri ottu ZR! tarafın. 

( K .ü: Ç Ü K H A B E :R :L ER ) ~:~nan ~;.ı~:ırn ça•~n'd~~~~%~~~~- ~:n~~~~~:i ~:!~::ıı ~::::o v~t 
. . Yangırun zuhuruna •ebebıyet :ve • z:ı Panayeto aleyhine açtılt bop.nma 

Corıımda Be e ıyc lltk konırest -1 Çorloda lslln Işleri -İ.skfuı ctaıre- renler yapılan tabklkat netleesinde c1nvasın<lan dolayı ),{ aleyha namı .. 
Çorumcla. şehirc:ill ve belediyecllfk slnln fen memurları gmpla.r halinde ele geçirilmill ve adliyeye teslim na 12/9104D günü saat ı-& de mah -
hakkında toplana'\ ~Ir kongreye iş ) yeni tesis edDen ve ııöçmen Lc;kln e. dilmi~lerdir e- lterneye gelmesi için çıkartılan c1ave_ 
tirak etm41t wre Gü.mQşhacı.k.&J be. dnen ma.,, ~nler ve Kırkg6z kör~ ---·------- tlye posta idaresi taratmdan ad.r~l. 
=~e~.~~~ırrıraru tazaı:n.ızdl.n ıeıe~~~e..!.~ame~tmerıne ... ~:ar.pk tevzı ış- K ızılcahamamda bir çocuk de bu narnda lktm3e butunamadıfm-

~-... • .. .., uc-v .., ... INU.L dan bahi.sle bUl tebliğ iade edilm lı 
Çoıiu ~~.:ı.l ,:ı.mı - Mııza!fer Gü.. Jlwadh tta.nayırı - Muradlıtia f" kuyuda bOğUldU ve h~en yeni adre.;l de mahkeme -

't'enlll re~uıde faıtllrct.e geçen Ha- cOn denm eden emtia~ hayvan pa_ mtııee malfun olmadıtından mahke • 
w. Kurumu Çorlu şu:bell merkez laı,..l n~ nihayet tHılmuştut'. Zahıt:mııı Kızılcahamam (Hususi) - Köy mece Panayetoya ilAneo tebliıat i::-
za ve köylerinde u;;a .kJydllla. ba~an.. uyanıklı~ sayesinde hiç Ilir ~ \erimizde üzcrleri açık bırakılması ra.sına. Gtarar verll~tlr. 
nuştı.r. sebebh-et ndlme:mJ.ştlr. ötedenberi itiyad edilmi~ olan ku- DaYeUye yerine kailıı olmak üzere 
,.. ........................................................ _.,, ••••••••••••••• ,......................... yulann ara aıra bazı kurbanlar v.er-- mumalleyha.n.ın durUıiDlanın mualll\.k 

C p • • t .. 1 l . Ad d ) rnek te olduğu her zaman görülüp oldotu 31101940 ciinü eaat 14 de Ko-ara ŞU ÇU er miZ ana a sık sık i§itiJmektedir. Bu cümleden caeli aali1e hukuk mah.ltemesinde 
olmak üzere kazamızın Çamlıdere hazır bulunmuı nlnen teblii olu • 
nahiyeeine bağlı Gebeler köyündt:n 
Hasan oi]u Önalın dört yaşlarında- _n_ur_. _____ ..;_ ______ _ 
ki çQCuğu Halil evleJ'ine iki yüz met 
re kadar uzaklıkı-ki üstU açık bir 
kuyunun hapnda oynarken i(-ine 
dütmüt ve bojulm"ttur. Alqama 
doğru çocuğun eYe •vdet etmeme -
.;nden metaka diifc:ıı anıuı Fatma 
oğlunu kuyunua jç;nde ölü olarak 
bulmıı§tur. Köy muhtarlarırun köy
terindeki üzerieri açık kuyuların be
hemeha) üzerierinin örttürülmeleri 
vazifeleri ieabındnn bulunurken bu 
lıusustaki dikkatei2liklerl böyle ka -
·zalara aebebiyet vermektedir. 

,. Dr. IHSAN &Alli 

BAKTERlYO LO ji 
LA BORATUARI 

Umumf kan tahlilatı, {rengi noktai 
pı.arıDClau ( Wa ... r.mu ve Ka.luı tea· 
•ıülı.ri) k.n kürcıyntı anyılmuı, Tıfo 
vo aıtnıa huta1ıiJaTı teıb ai, idrar, 
e~rahnt, baigam, kaı:urat "• -u tah· 
iılatJ, Gltra mikroakopl, tn .. ıı.r atılar 
iatihurı, Kanda ilre, ıekOF, Klorür, 
Koll~ria mtktarlarınıa tayini. 
Dmnyo1ıı N • 118 , TAli : 20981. 

Köy kooperatifleri kontro!U .................................................. .. 
Gemlikten ayr~ld1 ( yeni netriyat ) 

eml
.... cu t> B' ildd t Postara miiıe..lllk .notlar - P. T. T. 

O ı.. ~usUl - ır ın e • ı.~~ .. ri Isi muavini Şekib Eşkin 

Umumiyetle kan ç'banları:nın 

ted&TJ.si eter bir 1kl -taııere miln
hasır kalmı.t ve geçmie tse ne :ı,i: 
e~er twrmr edJyoru. Ye idrar
ek teker rom o zaman :ıat.afllo • 
Cok ..,ısı ~üır. İstafllotot ap. 
lan hastanm JQ. kenOWndea aıı.. 
nan cerahatten veyıııhud fıazar ,.. 
pılmışla.rdan istJıhıa.r olunur. Ve 
hastaya tatbik edlllr. Ayni za .. 
manda cildin .son derece temiZ 
ıtutulıııasım& di.klta.t ~melidJr. 
Mümkünse çok kıllı lnsa.nlaruı 
vücudlarını kıllardan tatbir et
meleri çok mırva!ıktır. Kan çi .. 
banlarırun mevzn tedavısı ilk Çı
karken günde lld defa tentürdl. 
yod ..sürmek. daha büyüd(ilfı za.. 
man p:ınsuman tatbik etmek Te 
ınetava.k.c;en g bi bazı merhemleri 
sll.rmekten ibarettir. 

Cevab ldlyen oka)"ll(!ulanmın 

posta pulu ;rolamalaıruu rlea e .. 
derim. Aksi takdirde Isteideri 
mukabelesfz kalabUir. 

Adaıua \hıau•ı -
Türkkuyu para~.. ü-
lerinin Adarıeya a~l -
diğini ve muv~1f-.ki • 

tenberi GemlUt Ziraat Banktl.il, kö.Y ,.... re . poa. 
kredi kooperatifierini tetkik etmek tacılığl unıwnJ cepheden bır !Nı.kı4la 
ftzere, ~hrlmlzde bUlunan koopera - e.izen bu eserini ikitab balinde çıkar. =============:::::ı 
tHler kontrolörft Bülend ~sttindnğ mlftır. Eser postanm ~ı lle harbinde, Kanal Çanakkale Kafkas 
nk! <>lan c1avet ti.zerine met"kezdekl b~. poı>t;:ı; ~~l~hisar~ cephelerinde ihtiyat _.,ıu' oıa.raX 
vazifesine a•det etmiştir. Ye ay ı, me ' :P ' ı, ~ra bUlunan &.'Ytlkat Mtin'im Mustafa lçliJ yctli para~Ut atlama -

la rı vaptıklannı ~ ftZ4 

mıttım. Reeimler pıı -
raf{itçülf'..ıinıiz.i hava

ve ı,ın bir kokulu c;ı - cılık ;umum müdun.nü 

Burıufa bulund~u .o& aylık kısa bir üzerınde mevcud esas ve kaJdelerl de yqa.dıtJ Tak'alarla, görd-üğü hl. 
mMdet IÇinde gençlerlm!zln sempati. izah eylemekte, poetayı alikadar eden discleri günü gününe not ederek to-
8\nl kazanan murnalleyh, Ha.lke•l ber türlü muarnaleleriD en ~am totratıarla da teabit etmiftlr. Mllle .. 
een~llk çapları banka •• mQecseeat_ uulleri anlatılına.ttadır. timizin lı:ahramanlı:tlan ve fe<iaklr .. 
ta ~şan memurlardan mth'ekkeb Birçok m6Nseleleri~ekten alAta- lıltlanıu, tubit eden bu heyecanli 
blJıt)alık bir ktitJe tarafın4atı tet- dar ed.en bu eMI', t.vatyeye tarandır. bıaıb batıralan cCeıpheclen eephe1'89 
,.ı edll1nlfÜl'. Cetthtıt• eepheJ>e t*U - Ciban namlle kltab balinde nefredOmftıtlt• 

1tı.sle<1f.!i çımenlerde .oyna. • atlama1arıa ba,l:ımazclıın biraz evvel ~ava meydantndll ve Adananttı 
...,.,..,.., ve gezen yavru1ım1a yetiştirdiği genç tııyyaTeeimiz Edibey{ Adana valic ile Leraber cöar • 
YI~~~ IWıl olm~ur. mektedir. 

PtHhıııuı mııc•a romanı: 10 dıracak bazı hatalal' irtikıb ıdlait. k,uuıda bir mGddet 1Mkledi; dinle- min ettiği gibi r.ereyan eder mi) Oioliyec:ekler ve "kendUiue bak vr 
fÜpbell harek.etle..cle bulu•P"IItu. di. See aada yoktll. OÇ()NCO FASIL recekler rni idi) 

i t~n t:cçti. 
ini bulacak~ 

Kendi kendine: Set dakika sonra .okakta sıenlt S.O.S imdad polisi Malıud evrak cebindl! ciarak Al .. 
- Bununla beraber vaziyet hiç bir nef~ aldı. Talih keodiaioe yar- ~dan aynimak kolay it ıni? 

te vahim değil. Hele eier istereem dım etmt,, hiç kimee karpauıa çık- Kral lauretleriııin EnteDicera Hem kendiaini, hem çantalarmı v• 
şimdi ya,k~ndığım takdirde da1.1 madan, ınüzenlo .-rka aokağa bakan Servisi rakilmdan lıiç ho§lanmıyan eJ}'&Sitll inceden ineere aramaz o
kurtulmak cJimde demektir. Ceeta- eephetıindeki kUc;fik biT kapıdan so- bir ae,ekküldür. Ya)ıuz mevcud ol- lurlar mı hiç) Hem de De bdat 
ponun memurlan fizerirnde beni k· kajJ bulmufl\1. Sokakta da biç kim- mak terefi kendisine kafi gelir. Ken- nazikane ve incinmiyerek, kırmaya .. 

tt •- 1 d b d 1... .ı· • • disine mutad vaaıtalar1- mea~ll Mklec:IMc Beh~ Wa baıJı edecek bir ,ey bulamazlana le ue ~artı aşma ı; ya u ~enaasmı .., rak araTlar. Rahane.i de §U: uDöviS 
'-- b k ._ J öyle sanıyordu. posta ile yahud telefonLa ihbaratta kontrolu mese!e•il ... 

Nihayet 'kararmı verdi: beni .eruc:st ıra maya mecopt 0 • bulunulmaeı adet! lıaysiyetine do • .. '' 
_ Ha)·di. ~delim! dedi. duklaruu JÖyJ,i1yorlar. Demek 'ki KAr aert bir rüıgarla birlikte yağ- kunuyor. Hattl telefon numaralan- Arbk raha~ dütünmek imkinl .. 
Baeeet bunlann ikisini de Ceata- bütün m~ele tu paketin b•JWdadır. dığı halde memnuniyetinden &ülüm- nı bulamaamız bile. Nafile telefon na malik olduğu için Basset, bil 

po rnemum addettlği ~in bu uclar Eğer müteveffa dosturnun pakctiai sedi. Gestapo memurlarını atlatmıt- rehberini aramayınız. müthit kontroldan ve o c.ehennenıiD 
çabuk çıkmalanna hayret etti. Gel· ortadan kaldırarak yakalıı.nır•m tı. Şimdi iş evvela bu teltirden, •on- Onun adresini, umumt lcarargl- içinden peklll kurtulmut olmal'ın• 

•v•u•n,.., omuzlarını kalduan dikleri gibi, ~li . bo~ gitmek onların yakayı kurtarac.aiım.. Ceblerimi, ra bu memleketten çıkmakta ;idi. h ını bilenler yalnız menaub)arıdır. hayret ediyordu. Kendisinden tÜP"' 
......... ~u·a ·başını saliıvarak: oanından deiildi. Bahu!U!I ))irçok çantaını lyie~ aradıktan .&ODTa bana Hem de eliııddci paketle beraber Ba y6z:den Bassetin dü~tüğü he etmiJlerdi. Fakat tevkif edernr' 

c;.antasında. üstünd!!!. oa- ~areler bulmu~lıı.rken tab- «see yiiitimh>' diyecekler. .. çıkmak~. Artık b~. ~t bırakılır, müşkülltt taeavvur etmek güçtür. mişler, alıkoyamamıolardı. Neden' 
hiçbir teY bulllmaısak ? •. lonun arkasını tetkike lüzum gor- Müphem bir ıtLin zihnin i feda edılır ıey degıldı. Arka.datıoa Çünkü o Entellicena Servise ai d hiç Üçuncü Ran hük<lmetinin Ye onu rı 
Bulamazsak. dcm,.Jc ki ~phe- :mUyorlerdı ha~.. lamaya başladı. Bir on doıkika verdii-i .öulenk batka fU -6a,~~ii ~ıi- bir ~y bilmiyordu. icra vasıtası Cestaponun elinde br 

teyid t-decek <f''Tlntl" yoktur; Ayak ae.aleri aiır kapının arka- dar daha bekledi ve bu sırada plan yet tC! onu pe ele iyice & ıyor u. Ente1tieens Servis memurlanndan hane mi yoktu~ Vesilc mi icad edr 
•rnarı herifi 1'-rb,.st bırakırız, sa· eında kaybolduktan aonrıt da bir yavat yavat tekemmül etti. Arttic Ne olduğunu kendi.uıin de bilmedi- birisini bulsa mesele kolaylaşacaktı. . l . 01, 

müddet yerinden kımı1dılnmayan hareket etmek kararını verince bey- ği bu evrak muhakkak Londreya her ~ anlabr, belki de yardı- mezlerdi~ ş~e buna hayret bedıyb t 
••• w. .. l • '· 1' b i1u ..ı v t _,_ d"-..lrt ) idi.' "7- da.._ __ ri d _L k ~L. mana veremıyor· bununla era e Baaset ıouttıgı soz erı muhakemey~ ~e ın u naU6U ar~Uil OJNu. 'Varma ı L.aten pna 1111 ca e t:rc.ıı; arargADI umumıre • 1.. .. ll-

Bu o kahraman lMykelinia l::ıfto dar yardım ettiktea 110nra alt lara- kadar sokulurdu. Fakat bu memuru mana aramaya da uzum gorm 
~ ... iı fuaı k*yca ._... .deceiiM erDJii. aıtade buJa.bilecekti) ,.ordu. Kurtıalmuttu ya; itt• o p-



Askeri 
a, ·y t 

(B~arafı ı inci saylacJa) 

Reıimli hikaye 

Yararnaza 
( Faydah bilgEler ) 

ceza Yürürken niçin kollaırmiZI 

gilter:yi istila ve Ingiliz impara -
torlugunu yıkmak gibi çok güç bir 
iş karşısında ndamakıllı kan ve ter 
döktükleri bır sırada Mihverle ls -
panya arasındaki görüşmelerin mev 

.. ~ünay yaramaz bir çocuktu. Ak
ro~ arı ~ekt~bden evine dönerken 
bi unun uzerınde bulunan bahçeli 
h rlkkö~kUn bahçe kapısının çıngırak 
Ç a aaına asılır, çıngıra~ı çalatdı. 
rttıncırak sesini duyan kötkün hiz
a etçiai hemen kapıya kogaı, kapıyı 
bİdr, fakat kimseyi göremeyince 
ın dctle kapıyı kapnrd:. Bu hal he
t.ı::zı he~ ak~m tekrarlanıyordu. 
•llZ!netçı: 

tn - K~r;ıı~ çalan herhalde yara
~~ bındır. Ben onun dersini ve-

Diye dü1ündü. 

Bir " oldu cun çı~gır~~ halkasının bağlı 
tı iu çubugun ote yanındııki çın-

raft ye • d .. , , .. O b' nn en soı..tu. nun yerine 

d.~~- ~alka ve halkaya da alt tarah 
ı~l)j bir ai · d" b v • • 

1 
geçır ı ve ıı ngın ıçıne, 

lı do} b' k .ı u ır onael\'C tenekesi koy-
Q\l: 

t 
.. - İtte timdi o yaramaz. cezasını 
ofUr b" d ha 5ı Ve n a kapının çıngıra-
tı[)ı çal.ınaz. 

edi. 

8'". h utUn bunlardan haberi olmıyan 
~ot&ınaz Günay iene mektebden 
llı~erken çıngıraiın halkasına ya
ltı • Fakat bu sefer çıngırak çalın
fıt~1· Su dolu konııerve tenekesi 
lt dı ve içindeki sular Günayı hat-

tı ay " ~~"'ilt aga kadar ıslattı. Hatta biraz 

''l'd davranmamı§, kaçamamı;t ol
ciu ı lconserve tenek-esi de bagına 

hcekti. 
o .. d ~ın lUn en sonra bir daha Cünay 
~ın halkasına el sürmedi. 

Geçen bilmecemizde 
kazananlar 

"-~eçen. bilmecemizde kaza
t4lk arın ısimleri Salı giinü çıka
latı. bayımızda ilan edilecektir. 
1'itü rp ulda bulunanlar hediyele
lerı . lllartesi ve Perşembe gün
l' a ıdarehanemizden alabilirler 
ri ~rada bulunaniann hediyele-

ostayla gönderilir. 

~---------------' 

sallar1z? 
Kolltırımızı sallıycımadan dıı yü

rüyebilı:iz. Fakat ayağın aksı tara -
fmda ve kolun nyakla. birl~iı ı c ileri 
gitmesiııı itiyad etmiııizdir' Bu au 
ıetle yiiıiırken daha kolay müva -
zene t~raım edebiliyoruz. 

İnsa.ıların maymundan ~eldiğini 
iddia edenler, bu adctin daln ın -
sanların ilk devirde ellerinden de 
a) .ıklaıı tarzında istifade ellıidcıi 
z<ımandıın kalma olduğunu söyle -
mt"ktedirler. 

* Orumcekler uçar mı? 
Birden hn~t edeceksiniz. Ka

na.dsız örümcek nasıl uçar, dersiniz. 
Geıçi örümceY ~ anadsızJır amma 
uçar. V6 bulunduiu mahalden uzak 
bir mahalle konar. Örimıceğin ka
nadı olmaması uçmasma rr.ani de -
ğtldir. Rüzgarlı havalaıdn örümct·k 
c:ığları riizgfı.ra kapılır '\'e ha valıuıır
lnr. A~ın bir köşesine takti• kclnıış 
ol&n örümcek de bu ıığla birlikte u
çcuak yerini değiştircbilir. 

Yeni bilmacem•z 

zuu her ne olursa olsun, bu konuş
maların gayesi İspanyanın harbe 
müdahalesini ve bu suretle Mihve
re yardım etmesini temin olmak 
icab etmektedir. 

İspanya iç harblerinde, A}manya 
ve İtalya demokratlar aleyhinde o
larak General Frankova yardım et
mişler ve bu uğurda birçok Alman 
ve İtalyan kanının dökülmesine mey 
dnn vermişlerdi. Onlar bu feda -
karlığı, faşizm ve naz.izmin can düş 
manı ol.ıın komünizmin İspanyacia 
kurulmasına meydan vermemek için 
olduğu gibi 1ngiltere ve Franııa ile 
bir gün vukubulacak olan mücade
lelerinde bir yarc!Jmcı kazanmak 
maksadile dahi yapmışlardı. 

İşte, o gün gelmiştir; fakat en 
geç Fransanın inhidam bulduğu ve 
lngilterenin, Almanların !\ilanş üze -
rinden bir ıııçrayışla, hemen e~lt e
dileverecek kadar zayıfindığı zan
nolunan bir günde vukuu beklenen 
Ispanyanın fiili yardımı bir türlü be
lirmemiştir. 

İspanyanın Mihvere fiili yardımı, 
onun Cebelüttarıkı İngiltereden is
temesi, vermediği takdirde bur.pya 
taarruz ederek zorla alması velhasıl 
İngiltere aleyhinde harbe girme~ıle 
olur. Halbuki, geçirdiği çok tahrib
kar iç harbleri yüziinden hasıl olan 
vorgunluklarını henüz giderm<~nıiş 
olan İspanya, Cebeliittarıkın i•tir 
dadını ııimdilik hayati eh emmiyeti 
haiz bir dava telakki ~tmedi~inden, 
Ingilterenin mağliihiyetini yüzde yüz 
muhtemel görmediği müddt!tçe, İn-

1 giltere aleyhine harbe girmeği mem
leketin milli menfaatlerine uygun 

1 bulmamaktadıT. 
Franko hükumetinin ve bilhasıoa 

dahiliye nazırı Ramo Serrano Sune
re atfolunan siyasetin hasiretkarlı • 
f.ında, filva~~ ~.ngilte:enin ve o~un 
lspanyaya buyuk sefır olıuak grin
derdiği Sir Samuel Hoarın usta si
yasetlerinin büyük bir tesir ve dah-
li olmak da gerektir. Elhasıl !span
yada, Mihverin Norveç ve son -

1 ra, Belçika ve Fransa muvaffa.kivet
leri sıralarında, Cebelüttank d.iye, 

Bu resmi gazeteden kesiniz, uy- ltalyanvari, bazı istemeler ve hare
gun gelecek renklerle boyadıktan ketler baş gösterm\' ve hatta İn -
sonra bize gönderinil ••. En iyi boya- gilterenin büyük scfiri Madridde bir 
mıt olanlardan bir kişiye :nnroken takım İngiliz •leyhturı tezahürleıle 
kaplı, fevkalade kô.ğıdlı büyük bir karşıianmış olmasına nğmen bugün 
hatıra defteri, bir kişiye gene ma- fspanyada basiretli ve bitaraf bir 
roken kaplı ve fevkalfı.de kfığıdlı itidal ve aükun htiküm sürmekte ve 
bir muhtara defteri, diğer otuz beş bu sayede fspanyn, kendini hem ne
ki,iye de ayn ayn güzel ve kı~:metli ticesi meşkuk bir harbden ve hem 
hediyeler vereceği:>:. de, bazı kayıd ve gartlnrla olsa da-

Bilmeceye cevab verme müddeti hi, Avrupanın düçar bulunduğu ab
on bet gündür. Bilmece cevabınııluka sıkıntı ve zararlarından koru 
bize ıönderdiğiniz zarfın üzerine maktadır. 
«Bilmece» kelimesini ve bilmecenin Halbuki Mihver devletlerinin İn-
gazetede çıktığı taribi yazınız. giltereye ve İngilterenin Afrika müs 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••• t~mleke imparatorlu~una kat'i ta-

c Kar
., katu• . r '\ arruzlara giriştikleri bir sırada ls -

_ ) panyanın da, Cebeli.ittarık üzerine '-;:====:;=====::::=0:::: yürüyerek Ingilizleri buradan ve 

Bayan - Sana bugün yol veri -
yorum. 

Hizmetçi - Vç senedir bu ev -
deyim, çok şükilr bayanın buna bir 
şey ııerebildiğini görebildim. 

sonra da, Portekiz dahil, bütün İbir-
ya yarımadasından ve dolayısile 
Avrupa kıt'asının karall'\rından ta -
mamile çıkarmak işine girişmesi, Al
manya ve ltnlyaya ehemmiyetli bir 
vardım teşkil eder. Ayni zamanda 
İngilterenin dii!}manlannı:ı say:!'ını 
arttırmak, ne olursa olsun, Mih -
verciler için maddi ve :nanevi bir 
kardır. Bu ~ebeble Almanya lic hal 
yanın bu sırada lspanyayı fnailtere 
aleyhine harekt:te geçirmek fır!a -
tını kaçırmıyacakları pek tabiidir 
ve işte, General Frankonun birinci 
adamı olan dahiliYP. naı:ın Serra -
nonun Beriine ve . Bay Hitler in dış 
siyaset nazırı Bay von Ribl)entro -
pun da Romaya vukubulan ı~eyehat
lerinden gaye bn •• .müşterek mj\ba -
dın elde edilmesi ~lmak gerektir. 

Piyes yazanların 
ezen derdi 

Müsahibzade Celal mahkeme
ye müracaatinin •ebeblerini 

anlatıyor 

Müsalı:bzade Celal 
Müsahibzade Celitl, «Liile devri» 

isimli eserini müsnude~i olmadan 
oynıyan ve tdif hakkı vermiven 
komik Cevdet Giildürücü al~yhin; 
dava açmış, mahk~me komik C..::ev
detin tı::cziyesin~ karar vermişti. 
Dün kendisil~ göıü~tüi;ümüz Müu
hibzade Celiı.l bu hususta ıunla~ı 
söylemiştir: 

- Usulen eserimi oynamak için 
müsaadeıni almaları icab ettiği ıı:i 
bi, oynandı~t geceler için de hakkı 
telif vermeleri lazım gelir. Ben mü
saadeden ve hakkı telirten vazgeç
tim. Birçok kumpanyalar eserlerimi 
tuluat ola:ak oynuyorlar. Sonra 
memlekettl! hakkı telif denen feyi 
kimse tammak istemiyor. Beni asıl 
müteesııir eden taraf budur. Mu -
harriri adam yerine saymayıp, roli
saade almadan oynamak ve bir hRk
kı inkar etmek • Elbette kırk yılda 
bir kere oynAnan ~serin hakkı telifi 
aranamaz, fakat Liıleri üzen her 
yerde ve herke1 tarafından telif 
hakkının ta~ınmamı' olına~ıdır. Ben 
bu zihniyetle harf'ket edenlere kar
şı dava. meC"burivetinde kaldım. 

Fuar gac3 kapandi 
(Baştarafı ı Inci sayfatla) 

zenginliğinde mühim bir parça 
teşkil eden birçok kıymetli sana
yi ve ticaret mümessHlerimiz bu
rada boş kalan yerlerini doldur-

maktan müstağni kalmalanna ma -
kul bir sebeb olmadığına işaret 

Şair er arası a 
(Bqtan.fı ı inci sayfada) 

rer birer bu muhalif cephe ku 
mandanlarını aize dinJetrneğe çalı -
tacağım. Hakiki genç nesili edebi
nin en kuvvetli m:.imessillerinden sa
yılan Necib Fazıl Kısakürek ilk yay
lım at~~i b.ugün açını, bulunuyor. 
J~te Necıb Fazı lı n 'öyledikleri: 

- Yenilerden birisi, ~ii ri ifrazat, 
akhn aihhati için lazım bir şey le
lakki ediyor; ve kısaca (şiir if ra -
zattır) diyor. Bu telfı.kkiye ne dcr
ainiz? 

Necib Fazılın daim.t bir sinir 
meddü cezri halindeki yüzü birden 
duruldu ve kıga bir sükunele gök 
gürülrusünü andıran bir coşkunlukla 
bağhyarak söze başladı: 

- Farkında mı5ınız ki yenıler 
diye adeta bir zümreyi ı:.erçevele -
miş oluyorsunuz? Ben ~iir ve snn'at
ta henüz böyle bir :LÜmre tanıını -
yorum. 

Zümreler şuurlu veya ııuursuz ola 
rak iki türlü te~ekkül eder. Suurlu 
zümreler • ki insan bölümleridir -
belli başlı f{Örii~ ı;e i~ vasıfları al -
tında sistemli bir birlik ifade eder -
ler. Şuursuz zümreler de, meseli\ 
filokosralı ı\Smalar gibi, cclb veya 
defedilme:oıi ellerinde olmıyan bir 
dış tesir Altında, mecburi bir ben -
zerlik temsil ederler. ikinci soy -
dan şuurusuz zümrele('melere, yal · 
nız cemadalta, nebatta ve haY'•anat 
ta rastlanır. Meseia deniz kenarln~ 
rında dalgalar;n hücumlarile sun -
gerleşmi~ kayalar, bakımsızlıktan 
hastaianmış çam a.~açlaıı. idi · edil
mi~ beygirler ..• 

Zümre nıefhumunu, insaniann i
radeleri ve şuurhrile kendilerine ta
yin ettikleri bölümler iizerinde kul
lanıyoruz. Onun içindir ki, Bakırköy 
akıl hastanesinin, her biri bir (Nn -
polyon), bir {İsa), bir (Lenin) ol
mak iddiasındaki zavallı nikbinlerini 
bir zümre tel.lkki edeme,·iz. 

Yeniler diye çerçevelecliğiniz ııenç 
kalem tecrübeleı ini, topyekun ve 
sistemli bir ideolocya ve pcıetika 
zemininde, ölçüye, iarikaya ve yeni 
dünya görü~leıine temnyül etmek -
ten çok uzak, mümkün olduğu ka
dar uzak gordüğüm için, onlarda 
iyi veya kötü bir zümre temsil et
mek değerini bulmuyorum. 

Diyorsunuz ki bunlaıdan biri, şii
ri ifrazat, aklın sıhhati için lazıın 
bir nesne tel3kki ediyormuş; kısaca 
(şiir ifrazattır) diyormuş. 

Bunu 3öyliyen kimdir, nasıl bir ifa 
de ve dü,ünce sil!lilesi içinde aöyle -
miştir bilmiyorum. Fakat sizden elin
Iediğim ~eki~ ~öre, bende uyandır
dığı intıbaı hemen gösterchilirim: 

sız!ık ~~ğil: bütün kepaze hissilik· 
ler~~ du.~~anı, !akat duygusuzluk 
degıl; h.ut.un gen şekillerin sonu, fa 
kat şekılsızl~~ değil ... 

Hülasa şiir bence; gayesi mutlak 
hakikati aramaktan başka bir şey ol
mıyan büyük ve saf ilimiere naza • 
ran, son derece ince bir metod far
kile ayni d~\'ayı kucaklayıcı nza 
metli bir idrak müessesesidir. 

En çetın metafizika avcılığı de -
rnek_ c:>l~n s~i~ tarifinı bırnkayım da, 
sualınızın bınncı kısmına, ıkinci kıs 
mile birlikte cevab arıyayım: 
. Bazı ı;.eylerın ne olmadığını ta

rıf etmek. ne olduğunu tariften da
ha kolaydır. lste, 'fair g~çin~nler dJ
ye bahsettiklerinizden yalnız birka 
çının tem!!il ettiği şiir bence şiirin 
büyük çilesinden 112·ak düısebilrne • 
nin, şiirin büWn zaman ve mekanını 
kaybedebilmcnin en korkunç örne 
ğidir. Yani bu birkaç gencin şiiri 
kaybettiği kadar şiiri kRyhcdebil -
menin imkan ve ihtimal yoktur. Şu 
halde şiirin tarifini ne yapalım ı 
(şii.r onlardan birkaçının bulduğu 
~eyın tam tersidir) demek, aşağı yu
karı bir tnrifl! varmaktır. Zira on • 
ların da yaptı~ büyük eiir kıınun 
Innnın tam tersınde:ı başka bir şey 
değildir. 

Bir şeyin tam tersini yapmak, blr 
şey yapmak mıdır? 

Fakat bu birkaç mllcerncı y\1-
zünden, hakiki genç ne•il mümes 
sillerini birbirine karıştırdı~ımı san
mayınız ı Sahı!ları ve eserlerile te
masa geldiğim öyleleri var ki, bü -
yük ve 'loylu an· anenin plllavuısız. 
telaşsız, fakat emin varisieri mev 
kiindeler ... 

Bugün sun 't vtuıtalarlR o rtıılı k ta 
günübirlik sesler bırakan dallıl~t ve 
hiffet örnekleri o kadar c:ahuk u
nutulacaklar ki, yıuın edebiyatın 
(Tıbbı Adli) müeıo~eııesine yerle~ 
tirilmek üzere aranıldıklan vakit 
belki de bulurıamıyacaklar. 

Nusrct c;,,Ja Co•kun 

26 Eylul 
Dil bayramı 

etmiştir. 
Sözlerine devam edt-n 

Uz, demiştir ki: 

İşte bu laf, mide gurultusu ~ibi 
tam ve mutlak ferdi. mamzi ve hiç 
bir zümreye maledilmesi mümkün 

Behçet olmıyan; ve yeni dediklerinizin 
zümre, ıuh ve düzenine ne kııdar 
yabancı olduklarını gösteren bir ve
sikadır. 

Ankara 2() (A.A.) - lık Türk 
dil kurultayının toplanışınm yıldö
nümü olan 26 Eyl\ıl günii yurdu -
muzda sekizinci dil ha) raını olıuak 
kutlanacaktır. O giinü Halkevle -
rinde yapılacalı. toplantılarda Ebcdt 
Şef Atatürkün dil çalışmalan ve 
Milli Şef lnöniınii.ı yüksek koru -
yucu başkanlığı altında dil kuru -
munun amaçla~ı ve sekiz y:ıllık bir 
devre içinde başardığı işler \?zerin
de konuşmalar yapılaca.k ve kurum 
adına saat 1 o de Ankaıa radyosun
da bir ~öylev verilec~ktir. 

Hududları damarlanrnızdaki a~ 
sil Türk kanı ile çizilmi' öz yur -
dumuzun ka.pısında bizi:n de bir an
da safları arasına kanşacağımız kah
raman Türk ordusu beklerken ha • 
§ımızda İsmet İnönü gibi bir tek 
emri ile yirmi milyon Türkü birden 
ayaklandıracak kudretli bir şef kah
raman bal('buğ bulunurken 1941 se
nesinde de, arkadaşlar lzmirin gü
neşli, berrak seması altı.1da ve mil
li saadetimizin derin net' esi içinde 
gene burada buluşacağız. 

Müteakiben parti başkanı Atıf 
İnan ve ekspozan Osmun Cudi ta -
rafından hararetli nutuklar söylen
miştir. 

----------------------
Akdenizde Ingiliz fiıosunun 

harekati 
(Ba:ştarafı 1 lncl sayfada) 

mamen İngiliz donanmasının kon
trolu altında bulunan benzin, 12 a
dada azalmış bulunmaktadır. Bu a
dalara benzin vermek için yegane 
çare, denizaltı gemilerile nakliyat 
yapmaktır. Bu takdirde ise denizal
tıları Ingiliz cüzütamları tarafından 
görülüp tahrib edilmek tehlikesine 
maruzdur. İtalyan donanmasının, 
görünmesini beklemek için Ege de
nizinde birçok günler geçirdik, fa -
kat bu sulardaki seferimiz tamamen 

Demek ki ııiir, ter gibi, tükürük 
gibi, şu veya bu Rihi bir ifrazat ... 
Bu ifrazatın korudu~u ~ey de, gerl
de kalan ve ,iirle hiç alakalanmıyl\n 
akıl ... 

Eyvahlar C\ lsun t •• 
Öyley~e şair de, eşyanın zıddıyla 

zahir olması tarzında. akıllı ve sa
lim insanları çürüklerinden ayırd et
rneğe memur bir deli, bir zavallı, bir 
kaçık ... Ve böyle olm:ısına rağmen 
geride kalan salim insanları muha
faza ve izhar etmek bakım:ndan 
cemiyete faydalı bir uzuv .•• 

Bu lafı söyliyen her kimse, ona ye
nilerin müteşekkir olması değil, düş
man olması lf..zım. Zira. o, ,iiri de
ğil, yeni dediklerinizin ~iirini ifşa 
etmiş oluyor. Böylece bu lnfın sahi
bi, belki de farkında olmRk!ızın, 
hadiseyi bizim ufuklara bnkıığımız 
taraçadan seyrediyor d emektir. 

Hakikaten birkaç örnd~ile göz 
attığım ve münekkid vehmed:len 
bir politikacının tuttuğuna ııahid u! 
duğum bir nevi siir, tüküriik, salya 
ve ter gibi, biiyük şiirin selameti 
uğuıunda Allahın idrak bünyeleri -
mizde yarattığı, kontrolsuz. müra 
kabesiz ve başıboş bir ıfrazdnn ha~ 
ka hiç bir şey değildir. 

Necib dost ve 
ktymet1i alim 

(Ba.ştaralı ı lncl sayfada) 
lere tanıtmak ödevim, bu necib ve 
samimi Tüık dostl\ kendi üzeıine al
mıştı. 

Ne yazık ki bu vazifeyi, istedi
ği gibi ifa ederneden öldü. Bun -
dan önce, sevimli ve sevgili zevcesl
ni kaybelrnek elemile sarsılmıştı. 
Müteakiben de, işte kendi gitti. 

Ölüm döşeğinde, eminim ki, o
nun son ve en büyük teseltisi, 81 
yurdu kadar aevdi~i Türk topTaiı • 
nın kendisini kucağında b<ı.rındıra • 
cağını düşünmek olmuştur. 

Filhakika. Türklerin candan doa 
tu, büyük alim S:r Denisson Roas. 
bugünden itibaren Kırım muhnre • 
besinde Türklerle ayni snfta ııehid 
düşen İngiliz askerlerinin Haydar -
pa~adaki ebed1 aramgiı.hlarında son 
uykusunu uyuyacaktır. 

Necib dostun hatırası ise, TürlC 
mütefekkirlerinın gönlünde daimf 
bir ihtiram mevkii tutacaktır. 

E. Ekrem Talu 

t::::: Mükemmel bir avize 1 

Filvaki Cebelüttarıka yapılacak 
bir taarruz bmasının derhal düş -
mesi demek değildir. Fakat böyle 
bir taarruz, İngilterenin çok çetin o
lan ııu anlarında onun Cebelüttarıka 
fazla yardımlarına imkan vermiye 
ceğinden, muvaffak olması muhte- macera~ız geçmi tir. 
mel olduğu gibi Ingilterenin mane
vi kuvvetlerini müessir surette sar
sabilir. Bundan bıl!'!ka. Cebelüttarı
kın düşmesi Scpte boğazının ln~il
tereye kapanması demek olacağın
dan onun Akdenizdeki askeri ve si
yasi durumunu fevkalade güçleetire 
bilir. İşte Almanyel ile İtalyanın ö
tedenberi istihsal etmek istedikleri 
bir netice de bu olduğu i;in onlc\ -
rın Bay Serrano vasıta~ile İspanyayı 

- Sizce şiir nedir~ Kendileıini 
yeni farzeden ve ,air geçinenleri na
sıl buluyonunuz? 

- Bana şiirin ne demek olduğunu 

Bulgar Meclisi Reisi 
Führer ve Duçeye 
minnettar~z, diyor 

(Ba.ştarafı ı Inci ıı:ıylada) 
aından dolayı parliı.mf'ntonun sevin .. 
cine tercüman olmu§ ve ayrıca şun
ları da söylemiştir: 

\ Bu l&ınb Ir aviz • çok a~ ıgık veriyor, 
e olaa. 

• • • İşte babamın bastonu, i~ te 
bir elma, babamın da dört tane harekete geçirmek istedikleri a~ikar

dır. piposu. 
Fakat Ingilterenin bu tahtilata bi 

gane kalacağını zannetmek bir ha
- . tadır. O da, her hald~ lsp!ınynyı, ye

ni geniş hatlı siyasC<ti ile ve icab e -
derse tavizlerle, ikna ve itma yolu
nu tutacak ve yeni bir düşman ka 
zanmaktan ;,_;tinnb kin bütün kuv
vetile çalıı:acaktır. Üstelik, Cenc -
ral Frankonun asla maceraperest ol
mıyan tecrübe edilmiş basirt"tli ai-

harbe atılıvereceğim ptk te zan -
nedemeyiz. 

Fakat Mihver devletlerinin şu an
da bunu teminle uğraştıklarını mu -
hakkak addedebiliriz; çünkü; şu 
anda onlar için siyasetC\e ve asker 
likçe yapılacak dahil ehemmiyetli 
bir şey yoktur. Bahusus Sovyet Rus
yanın harekete geçmesi vı:ya hare -
kete geçirilmesi Ingilterenin islilası 
işinin kat'i bir neticeye varmaııına 
mütevakkıftır; nncak, eğer bu isti
la muharebeleri Almanyanın aley -
hinde tecelli edecek olursa Sovyet
ler Birliğinin, umulan tarzın tama -
men aksi ~ekild e harekete ~eçmesi 
dahi düşünülebilir. Bu abeble de Is
panyanın vereceği kıuıularda teen 
ni göstermesi ve her halde bütün 
ihtimalleri hesabn katması icab et -
mektedir. 

sormak: 
- Bir odaya knpanl Ve kafa -

nın sence en aziz seslerini notaya 
dökereesine düzene ve ahenge sok ı 

Emrini vermekten farkıııızdır. 
Hayatımın Y~ varlık hikmetimin 

başlıca müeRsirini size nasıl bi" 
kaç dakika ve birkaç satır içinde u
mumile-ıtirebilirim) Bütün ~aye ve 
ihtirasım, bir g:iin bu da..,..ayı bütün 
ölc:iilf"rile kitabla!ltırabilmek ... 

Şimdilik müşahhaa mevz:.ıumuz 
içinde, size ~iirden ne anl:ldığımı 
bir şimşek çakışındaki hızla bildir 
rneğe çalışayım: 

Şiir bence, kainat mimausının 
ayni ebedi ve tabii kanunlar için -
de en olgun yt"mişi, büyük akıl 'e 
riyaziyenin en ü~tün tecellisi, saf id
rakin en ileri hamlesi, mutlnk haki -
kati n en usta arayıcıeı .•• 

Şiir bence. bütün kötü ölçülerın 
ötesi, fakat ölçüsüzlük değil; bütün 

Bulgari!tan, dünyada yalnız Bul
gar milietinin adaletini anlamakla 
ka!ınamış, fakat ayni zamanda Bul
gar isteklerini füliyat mevkiine koy. 
mak için her şeyi yapmış olt.n iki bü
yük devlet adamı, Fülırer ve l)uçe 
bulunmuıı olmasından dolayı da 
bahtiyardır. Bunun içindir ki Bul
gar milleti, Alman ve İtalyan mil • 
letlerine, onların şeflerine ''e haTl
eiye nazırianna çok minnettardır. 

Bulgarlar Dobrucada 
Sofya 20 (A.A.)- Cenubi Dob 

nıcayı işgal edecek olan Bulgat 
kıt' alan, eski hudud boyuııca mev
zilerini almı~lardır. İugalin hadisesiz 

etmesi için, cenubt Dobru• 
mıntakaya ayrılmı"tır. 
dört merhalcde yapılacakc 

kıt'alan, ya~ın sabah saat 
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•·--------~ Yarın akşam IP SlRKECI 

Bminönil HalkeTi sosyal yardım kolu taratmdan fo.ldr çocuklar menfaatine Salk.Unsölild Demirkapı 

Tepebaşi Belediye Bahçesinin HALil SEZER 
Alaturka kısmında tertib edilen çok zengin mtlsamenıde 

A F 1
• y E ve aıbdatlan. ÇalıkUlU Liltflyenin neyeteleri tsTANBULDA fik ı!efa 

obra.t Dstad muhterem Nuri Duyguer ve kızlan taratmdan 

Karyola fahrJ.ka.sındüi 

aergiyi ~ ediDJs. 

Alaturka a1ne keman konaert • Taıbim b~e.slnbı Rumen orkestı-a Te artı.atlert 

, Sahhk eczane ZEYBEK OYUNLARI TÜRKİST AN KIZLARI 
Hll.!us! mtısaade ne bu ak§alll.kl mwamereye Suriye. Liııbnan ve Mısır mm Jl}d.ısl methur Bursacia bflkQmet karfl&lDda M. 

Şftltr11 Arna eczanesi ahl.blnln 
vefa.tı dalayıslle acele ea.tıııktır. Muianniye s A 

ve Rakkue Tallble!'ln me*ilr eczaneye 

ve arkadaflan qtirlk edecektir. Duhuliye Yoktur. müra.caa.tıa.n. 

20 aenedenberi bütün dünyaca 
tanmllUJ 

ELECTlON 
Kronometreleri metin, ha .... •• 
prantilidir. Yeni zarif modelleri: 
Bahçekapı Oç Kardeper, Karaköy 
Köprü Cad. P~ Be,.oilu Fo
to 5ürenra kartısı Borhan Rubi 
malazalannda •atılır. Fiatlar mak-

tadıU'. 
Toptan siparişler 
lçln müracaat yeri H.R. Kori Yeni rün 1331 fZMİR 

lDcl sokak No. S 

Istanbul Vilayetinden: 
ı - VUA.yet.imlzde aprasız yat.ılı ilkokul yok.t.ur. Ancak çocuklannın Ilk 

ta.hslllerlni az ücretle yatııı olarat yaptırmak ısteyenler için açılnut 
iıtotul Pa.nstyonlan vardır. 
Bu Pansiyonlar da: 

Yıldıs ı ci Yatıokulu 
Çocukları Kurtarma Yurdu 
KA.tıthane 2 ci Yatıokulu 
Küçiltya.lı s cil Yatıokulu 
Köyltı çocukları için de: 

• 
• 

Çatalca - BUyilkçek:mece !dSy yatloltulu ) 

U Lira 
12,5 Lira 
7,5 Lira 

lO Lira 

Beykoz _ Bozhane köy yatıokulu ) Ayda 6 lira (veya mu_ 
Şile - Teke köy yatıokulu ) kabili çit enak) 

1 - Bu yatıokullarma her yıl Pansiyon 'Oıc.retıerl vil~yet tara.1ından ve
rilmek üzere alınınaltta olan çocuklar tamamile kayıd ve kUul e. 
dUdJğl için yeniden villyet hesabına talebe tayı.d ve ta.tnıl olun.. 
mamalttadır. 

• - Qoc.u.klarını paralı yatılı okutınalt Isteyenlerin bu okul Batölret.. 
menlerine milraeaatıarı llzı.mdar. (8838) · 

lzmir Eşrefpaşa hastanesi baş tabibliğinden: 
tzmır Eşrefpaşa hast.ane.'!lne muktazl. 6020 lira 90 k~ muhammeıı 

l»edelll fiA.ç 15.9JWJ ta.rthlnden 29.9M() tarihine k.a.d.ar on be§ g1ln m5ddeUe 
n kapalı zarf usuıne eksiltmeye çıkarılml.§tır. TaUb o1a.nlann G&r&ltl mft. 
Dıakasayı ve nA.çlann clns ve mlkta.rtannı anlamaJc üzent İzmirde Efrefpa.şa 
tıutaneel bqtababet.lne, ist.a.n.buı ve AnltaN.d.a. ma.haın Sıhha.t MMürlilk.. 

lerine müracaat eylemeleri ve ihale ıünü olan S0/ 9/940 tıı.Iihine mflsadif 
Pazartesi günü bedeli muhıı.mmenln yüzde 7,5 ~ olan 452 Uralık blr ba.nka 
mektubfie birlikte kapalı za.rnann sa..a.t 11 de İzmir vilAyet eneümeni.ne tev-
dJ eylemelerl c8732• 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
!~urulU§ tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lir•s• 
Şube ve a.Ja.na adedi: 265 

Zlral ve tıcarı her nevi banka mua.melelert 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

zıraat Bantuında kumbaralı ve ihbar.sıa tasarruf hesablannda 
en az 50 lirası bulunanlara 1e11ede • defa çekileeek kur'a üe qa.tı -
datt plAna göre lkramlye dalttııaeattır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 

" 
500 

" 
2,000 

" 4 
" 250 

" 
1,000 

" 40 
" 

100 
" 

4,000 n 
100 " 

50 
" 

5,000 
" 120 " 

40 " 
4,800 

" 160 " 
20 " 

3,200 
" 

Dikkat: Hesablarındakl parnlar bir sene içinde 50 llrndan qağı 
düşmiyenlere lkraınlye ç.ıktıiı ta.k.dirde % 20 fazlaslle verllecelı:tır. 

.Kur'alar aenede t defa. 1 Eylftl, 1 BirinclkA.nu.n, 1 ll4art n 1 HaaL 

Açık eksiitme IlAnı 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

Direktörlüğünden : 
7/10/IHO Pazartesi gtlnll saat ıı de Ankara. mektebler muhasebeelll~ln

de toplanacak olan eksUtme komisyonunda 4800 lira muhammen bedelli 
fakllltenin 80.100 pencereslne yaptırı.Iaoalt perdelerin münaka.sa.sı ya
pılacaktır. EksUt.me p.rtnamest ve teterrüa.tı fakülte direktörlü~ünden 

alınır. Mııvak.tat teminat 360 liradır. isteklllerin mun.kkat teminat ve 
p.rtname81nde yazılı vesilı:alannı ayni gün saat 10 a. kadar komlsyont. 
vermeleri ldzımdır. «8943• 

. 
O S MAN Ll BANKASI 

TÜRK A:.'lO~lM ŞIRKETl 

TESiS TARiHI 1863 
StatiUeri ve Türkiye Cilmhuriyeti ile münaldt m:ıkııveiename!i 

2292 Nu17W'ch 10/6/1933 tclrihli kanunla tasdik edHmişti-r 
(24/61 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi : 10.000.000 lnıiliz Lirası 
Ihtiyat akçeai : 1.250.000 ln~liz Lirası 

Türkiyenin btqlıca Şehirlerinde 
PARiS, MARSIL YA ve N ts· de 
LONDRA ve MANÇESTER' de 

MISIR. KIBRIS. YUNANISTAN, İRAN, lRAK, FILISTIN 
ve MA VERA YI ER DÜN' de 

Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA. RtJMANY A. YUNANİST AN. SURIYE, LÜBNAN 

FilyaDeri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirieri T•rcbr. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
He.sa.bı et.rl ve mevduat hesaplan kilp.dı. 
Ticart krediler ve nsaikil krecUler t~adı. 
Tilrklye ve Ecnebi memleketler ilzeTine Itqid.t aeneda\ Iskontolu. 
Borsa emirler!. 
Esham ve tahvillt, altın ve emtaa ilıerine anna. 
Senedat tah.!illtı ve saire. 

En yült•elt emniyet tartlarmı haa Iriralılı 
Kaaalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait tartlarile (kumbaralı veya 
kumbaraaız) tasarruf hesapları açılır. 

Satılık çam, köknar tomruğu 
Devlet Orman l~letmesi Daday Revir 

Amirliğinden : 
ı - Dada.Y merkez deposu.nda. btlfde mevcud c88b aded muadili 

c392-60b metre mılı:~ çam ve c!S4• aded muadili «72.228• metre mitlp 
Kötnar tomrutu açık arttırma De satılacattır. 

ı - Tomnıklann ayrıca ba4 keame paylan meveud ve kabuklan soyuL 
mut olup bacJm ka.buksuz octa kutur fizerinden besabllllliJllfhr. 

3 - TomrUklara aid satı.ş tartnamesi Anıkarada Orman Umum Müdilr
ltitilnde istanbul ve Kastomonu Omı.aıı Çevlrge Müdürlüklerile, Daday Dev. 
Jet Orman İşletmesi Revlr Amırll#I..Dde görilleblllr. 

4 - Tomruklar çamlann 1143 mubammen bedeli 1200 kımJ.t. 
n Köknaıia.rın M3 muhamınen bedeli 10'10 ıroru.,tur. 

5 _ İstekillerin% 7,5 pey a.kçesi olan ~11 lira 30 ~ hAmilen SO/lU~ 
Panrtesi günü saa.t 14 de Da4a.w aeTfı' Amirliğine müracaatlan c8'7~• 

Teknik Okulu Sabnalma Komisyonu Baş
kanlığından : 

Cinsi Miktarı Tahmin bedell İlk teminat 

Odun 50,000 k.llo 900 lira. 6'750 ltui1J1 

Yaı;ı tahtAw, larobr1 
e\a,Jer 'fea&lre 18 kalem 5455,72 lira 40918 kuru~ 

Yı.lıdızda. bulunan okulumuz ihtiyacı olan yukanda cins, m iktar , tah
m1n bedellerile ilk teminatı yanlarmda yazılı 1kl kalemden odun saat U 
açık eksiltme ve diğeri saat 14.30 da kapalı zarf usulile 2'7.9.940 tarihine 
rasUlYan Cuma günll .Güm1.i~uyunda Yüksek Mühendis mektebl muhase
be.Slnde toplanacak olan komisyonumuzda ihalesi yapılmak üzere ek.silt • 
meye tonul.muşlardır. 

iatetıilerin tartnameyl &örmek ve ilk teminatı yatırmalı: ilzere ebUt
meden blr gün eneline kadar Yıklızdaki okulumuza ve ekstltme günil 
de .-rtnamede yazılı belgelerlle ve Uk teminaliamu yatınn14 olarak ek • 
siltinenin yapı.Iacatı OümUfSQyun.daki Yfik.sek Mühendis melı:tebi muha
sebeaine ceımeıert. Tetlif mektubları eksiitmeden blr saat evveline kadar 
matbuz matabilinde verilmit ol.m.alıdır. Postada vW olacak geeikineler 
kabul edilmez. (8529) 

Kocaeli Defterdarlığından: 
tsmı Muhammen tıymeU Bulundu~u 

mevki 
Muvakkat teminat 

mllı:tarı 

İcllliye sırhlısı 4080 Batık burnu 308 
Nec:ml Şevket 3690 • • 2mJ,75 
Trabf,IOD '7000 Oölcütte 625,00 
Y$arıda cina ve muhammen kıymeUc.rt yazılı bulunan üç parça gemi 

dalrede mahfuz şartnamesi muclbince müzayedeye çıkanlmıştır. Bunlar. 
dan İclAJiye ve Necml Şe-vket gemilerinin müzayedeslnin açık arttırma 
suretıle ve Trabzon vapuruna ald müzayedenin de k&~>alı zar! usullle 
tanunl ahkA.m dairesinde ve 1hnlelerinln de 7/ 10/ 9-ro tarihine tesadüf 
eden pazartest günü saat 15 de Kocaelf detterdarlıfuıda müteşekldl 
komisyonda yapılaca~an talib olanlarm muva.lı:tat teminata aid 
makbuz veya bıı.nka mektublarne birlikte müracaatıı.ı.n nAn olunur. 

c8946. 
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ı 

rO K ER Trat Bıçaklaıt 
dünyanın en iyi trq 

hıçaklaTıdır. 

trat bıçakları geldi. Her yerde 
bulunur, markasına dikkat ediniz. 

Deposu : Jak Dekalo ve Şür. 
Istanbul Tahtakale No. 51 

E~i!eı Yeni Kolej Nicıı.:rl 
1 L K - O RTA - Lt S E 

Taksimda Siraselviler 86 YENI AÇlLDI. 
Müdiiri- Eski Şişli Terakki Direktörü. 1\1. All Batmet Kırca 

Hu.su.slyetleri: YABANCI DİI.LltR ÖÖRE'I'İMİNE genlf mityuta 
ehemmıyet vennet. amınarını az mevcud.la te~k.U ederet talebesinin 
çal~ma Te tnltlp.fı, ıııhha.t ve inzibatile yakından alA.kadar oımaıtt.ır. 
Mektebln denize uft.zır kalörilerli teneffüshane ve Jlmnutikhanesl 
nrdır. Hergdn saat t9 Oe 18) aruında. taıebe Jta.yıd ve kabul olunur. 

Telefon: t11!»9 

İstanbul Belediyesi İlanlan ] 
Tahmin bedell İllt teınl.ruLtı 

S6M,OO 2'74,05 Karaa~aç milesse.satı için alınacak 30,000 t~ 
moto ri n. 

1100,00 1&7,.50 Karaa~nç müessesatı için alınacak 7,000 kUl 
motör y atı. 

Tahmin bedelleri Ue ilk temlnnt miktarları yukarıda yazılı motorin 11 
m.otöır yalı satın alınniak ilzere ayrı ayrı açık eksiltıneye konulmuştut• 
Şart.nameler Zabıt ve MuamelM Mildilrlll~U kalemtnde görülecektir. İh~ 
le W9!9W Sah günü saat 14 de Dalmt Encümende yaıpl~a.ktır. Tallb
lerln ut teminat makbuz veya mektubları ve 940 yılına aid Ticaret o~ 
dası vesikalarile Ihale gll.nil muayyen saatte Daim! Encümende bulut" 
~ (8160) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Fen Fa.kültesinde tGalenlk.a doç en tllği ~ıktır. Namzedlerln yabaııol 

dil 1mtlhanları 2 Birineikinun 1940 Pazartesi günü yapılacaktır. btetlf. 
lerln sıhhat raa>oru, 1>~ fototrat, nüfus tezkeresı örne~i ve hilviyeıı.ıı' 
gösteren fl.şlerlle cfi.§ler tedris iŞiert kaleminden Istenecektir .• 15 İldncJ, 
teş.rln a.kşamına kadar Rettörlü~e milracaatıan «8954. 

KENDiN 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cart Hesaplar 

IKRAMIYE PLANI 

HiRiKTiR 
1940 IKRAMIYELERI 
ı aded 2000 Uralık - 2000.- ııtl 
3 , 1000 • - 3000.- , 
6 • 500 • - 3000.- , 

12 , 250 • - 3000.- , 
40 • 100 • - 4000.- , 
75 • 50 • - 3750.- , 
aıo • 25 • - 52so.- ' 

Keşldeler: ı Şubat, ı 1\la,-. 
ı Atustos, 1 İklncl~ tarfbl": 
riDde J&pabr. 


