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SAYFA 

Türk - Iran kardeşliği Akdenizdeki 
lngiliz harp 

iran büyük elçisinin izmirfuaranı . ~emile~i . 
ziyareti münasebetile bir kere ~ıdı-Barranıdekı 

daha teyit edildi ıtalyan kıtalarına 
. . ateş açtılar 

Şerefine verılen B k.I 
Karanlıklar ziyafette aşve 1 

içinde geçen EkseıansKAzimi An karaya 
hadiseler 

Yazan: ASIM US bir nutuk söyledi dönüyor 
Alm&n 'hariciye nazırı Fon Rlb-

bentrop Romaya gitti; n. N· n. a.. İzmir Belediye Reisi de Refik Saydam 
jansı bu seyahati Almanya. ue L bir nutuk irad etti Na lllld t tklk 
ta.lyayı alakadar eden bütün me- Z 8 8 • 
selelerin konu,ulm.ıısı için zaman İzmir 19 (A·A·) - BelC'diye re- lerde bulnwdg 
zam.an yapılması mutat bir ziya- isi Dr· 'Behçet Uz, bugün Kültür- .._ 
:ret şeklinde izah ediyor; bu su- park gazinosunda tr.an bü~k elç.L 
retle seyahatin asıl lıedefini teş- si ekselans Kazi.mı şerefıne hır 
kil eden maksadı gizllyor· c-Tie ziyafeti vermiştir· Ziyafette 

Hakikat halde ise bu tarzda. bir bllyük elçiden başka, vali, parti, 
ifade ile hiç bir !}ey izah edilmi~ miifett.i.şi vo vilayet idar~ ?eyeti 

reisi belediye reis muavını, İra
olınaz. Almanya ve tta.ıya gibi alil.. nm izmir ve İstanbul konsoloslari
kası itibarile bütün diinyaya şamil le !zmir konsolosluğu erkanr ha-
biı- harpte müttefik olan iki mem- • 
leket araoımda konuşulara!k halle- zrr bulunmuşlardır· 
dllecek meseleler hadsiz, hesap- (Devamı 5 incide) 
BU:dır; bu meselelerin tetkiki için 
de her iki t:a.raf namına. nonna.1 "·a.
aıta.Iar vardır; bu tarzda umumi 
nıeseıeıer lı:in bir Jınriclye nazm. 
bın \'8.Zlfeı:ıloden ayrılarak diğer 
rnernlekete gitmesi icap etmez. 
~ vaziyeti öyle bir sa.f1ıada.dır 
ld hariciye namlan için turizm se
ya.Jıau yapmaia. da müsait görüıı
me-z. 

Bu takdirde Fon RJbbentrop'un 
bugünlerde Berllndcn kallm.rak di
ier ikinci derecede bazı mesclelc
tin görüşillmesi o sebebin yokluğu 
demek olamaz. Yahut Almanya. ha. 
lictye nazımm R-Omay& gidişi Br:l
tanya ada.snın ihraç hareketinin ne 
gijıı yapılacağını haber Yermek gi
bi bir manaya da yorulamaz· 

Yenı Kaledonya 
müstemlekesi 
General dö Gol' e 

iltihak etti 
Mell>ıa·n, 19 ( A.A.) - Pasi -

. f~kteki Fransrz Yeni Kaledouya 
müstemlekesi, Vichy hükfime. 
tinden ayrıldığını ve general 
Dö Gole iltihak ~tti ğinıi A ıru.s -
tralya hilkfunetine bildirmiştir. 

Musolini dün 
Ribentropla 
görüştü 

Askeri vaziyet hakkında 
memnuniyet 
ifade edildi 

Deni:::li, 19 ( A.A.) - Ba.şvc. 
kil doktor Refik Saydam bu sa· 
balı Ankaraya müteveccihen 
buradan hareket eylem.iştir. 

Nazilli, 19 ( A.A.) - Başvekil 
doktor Refik S:...ydam ref aka. 
tinde Aydm valisi olduğu halde 

(Devamı 2 incide) 

Hava Kurumuna 
teberrular 

Bay Hüseyin İzzet Akosman 
• 1000, Bay Firederik Edvin Vit 

toll 1000, (J. V. Vittoll ve kam 
pani limited) şirketi 500, Bay 
!Iyas Beyar 700, (Kmıaat kü· 
tüphanesi sahibi), Bay Hora.
sancıyan 600, Selanik bankası 

500, Holanda bankası 500, Döy. 
çe Orient Bank 400, Döyçe 
Bank 250, kauçuk ve kablo fab 
rikası T. A. Ş. 300, Süleyman 
Sabit Boya tüccarı 200, Krespi 
boya tüccarı 150, 

Ni§an yii:::ilğü verenler: 

İlhami Ertem ve eşi iki altın 
yüzük, Bayan Jüdid Taranto bir 
a1tnı yüzük, Bay Hasan Rüştü 
Tanyu bir elma.slı nişan yüzü· 
ğü. 

/talyanlar arasında 
fazla zayiat var! 

iskenderiyede 
örfi idare 

ilan olundu 
Londra, 19 (A·A·) - Amirallik 

dairesinin tebliği: 
Akdeniz kuvvetleri başku.man -

danından alman iptida! rapor, !n
glliz bahriye cUzütamlarınm, Lib
yada İtalyan ileri hareketinin şi
mal cenalıınI tacizde devam eyle
diğini bildirmektedir· 

17 eylül gecesi, bahriye cüzü _ 
tamıanmızdan bir tanesi, Solluma 
doğru giden sa.bil yolunu yakın
dan bombardnnan etmiştir· Aynı 
zamanda. diğer cilziltamlıı.r da dUş
ıııanm Sidi Barranideki taha.ş.,Ut
lerine hücum etmiştir· 

Akdeniz kuvvetleri başkam.an -
daru, bu iki bombardımannı büyük 
muvaffakıyetli neticeler vermiş gö. 
rlindüğünü kaydetmektedir. 

Libya sahili açıklarında bu hare
kat yapılırken, aynı zamanda., di
ğer mıntakalarda da deniz hare
Mtı icra edilmiştir. Bu harekA.t 
esnasında hiç bir dlişma.n deniz 
ku'"Vetine ra.ıııtlanmamıştır. 

"'*"' Nc,york, 19 (A·A·) - Tas a-
jansx bildiriyor: 

1skenderiyeden gelen haberlere 
nazaran bu şehirde örfi idare ilan ' 
edilmiıştir. 1skenderiye kamaklan 
hava müdafaa tedbirlerini artır. 
mışlardrr. Sığnıaklar yapılmış ve 
hava hiicumlarmda hlzmet edecek 
husust polis müfrezeleri teşkil edil
miştir. 

*** Kahire, 19 (A·A·) - fngiliz u-
mumi karargahmm tebliği: 

Mısır: Vaziyett.e değişiklik yok
tur. Düşman Sidi Barrani ve Sol
Jum mmtakalarmda mevzilerini 
takviyeye devam etmektedir· 

Roma, 19 ( A.A.) - Burada a
şağıdaki resmi tebliğ neşredilmiş
tir: Keşfedilmiş bir eser: 

ingiltere 
adası 

O zerinde 
Dün büyük 

hava muhare
beleri olmadı 

Polonya başvekili 

8 3 Almn tayyaresi 
düşüren 

Bir Polonya filosuna 
nİ§a.n ven:{i 

(Yazısı 2 ttci<le) 

General 
( 

Romen başvekil \ 

muavini 

Horia Sima diyor ki 
Lejiyöner devlet Romen 

milletine muvazene 
temin etmek 

mecburiyetindedir 
Bü1creş, 19 (A.A.) - Stefani 

ajansından: 

Lejiyenerlerin §e.fi (Horia Si. 
ma) Stefani ajansmın muhabi· 
rine beyanatta bulunarak leji • 
yoner devletin büyük faşist in
killl.b~ mülhem olduğunu 
ve bu inkıl8ıhm. tarihte yeni de. 
vir aÇIJU§ bulunduğunu söyle· 
miştir. 

Lejiyoner devlet, Romen mil. 
!etine muvazene temin etmek 
m~yecinded.ir. 

'(Devamı 2 inridr J 

Mangal kömürüne 
1narh konmagor 
Şimdiki fiyatların 
normal olduğu 

tesbit edildi 

l'.;ğer ortada Avrupa. harbi kısa. 
blf zamanda mih\'Cl' de"·Ietlerl le
hine neticeleneceğini haklı göst.e
.,en en küçük bir emare mevcut 
olsaydı bu seya..luı.ti Romanya mc. 
ıseJeıertnı hallettikten sonra Bal
lcantarda yeni bir mesele açmak 
tnaksadlle yapılan bir hazırlık ol
dtıhna hükmolnnabllirdi· Ilarp 
,.~Yeti böyle bir tefsiri maimi 
gosterecek şekllde değildir· Onun 
~ Fon Ribbentrop'un seyahattnt 
lo~tan CV'\"Cl Alman zaferini• ta
baltl..-u.rc edeeeğl n ondan sonra 
:ıh mümkerelfırhıe başlana.cağı 

naatı De ha.rbe giren ,.e şimdi 

Duçe, bugün öğleden sonra, AL 
rnan hariciye nazırı B. Von RL 
bentrop'u kabul etmiş, kendisi ile 
samimi bir görüc:.mede bulunmuş
tur. (Devamı 2 incid~ J 

Beykoz köylerinde bir gezintinin hikayesi 

Belediyede dün iktısat mü. 
dürü Saffetin reisliğinde kömür 
ci.ilerin ~tirakile bir toplantı 
yapılmıştrr, 

Bu toplantıqa mangal kömü· 
rüne aza.mi fiyat koyup koyma 
mak meselesi tetkik edilmiştir. 
Kömürcülerin verdikleri rakam • 
lar gözden geçirildikten sonra 

(Devamı 2 incide) 
" 

Maslak yolundaki 
kaza tcJhkikatı 

~...__. 

"'1tr"'-"' 

~ 

b' E~~lki gece Masl:ık yolunda 
ır kışmin ölümU ve iki kişini.ı 
~a.tunasile neticelenen feci 
ır otomobil ka.zast olduğunu 

Yaznıışt.ık. 

d ?dUddeiumumi muav~lerir:
den Fe~ dün vaka yenne _gı
d et'ek bır ke~if yapmış, adliye 
,?ktoru Enver Karan da Lefte 

r1;? cesooini muayene ederek 
gonıülınesine izin ,.crmietir. 

i'flr~ 
I""!~ ..... 

Vakaya sarhoş bulunan ve 
direksiyon kullanre::ı.kta. ehliyeti 
olmıyan, Lefterin sebep olduğu 
tesbit edilmiştir. 

Şoför Muhittinin yarası hafif 
olduğundan hast.aneclen çıkmış, 
nezaret altına alınmıştır. Direk· 
siyonu ehliyetsiz bir kimseye 
bıraktığı için hakkrn<l.a takiıb.:ı.t 
yapılmakta.dır!-. 

A 8 N 
. 
I z-----ı 

t"'E'SAFE .,. 
• • f W- T 
.• t ' , , .. 

# 1 

Mizancı Muradm Alımcd Midhata verdiği b~~ ese:i":. tefrikasın~ diitı başladık. Bu. harita gezinti 
esnasmda takiJ>. edilen güzcrgdJn. ve uğranılan koy_lerı gostermektedır. ._(Yazısı 5 inci sayfamızda)] 

(Devamı 2 incide) 

Günlerin Peşinden: 

Sulh duası değil, 
zafer duası 

İki gün evvel Berat Gooet;l Mı
l!Jll'hlar Ubya hududundan gelen 
taarnız k&rşrsmda snlh ııoası ya.p. 
tıla.r· Kelimen.in haddi mtında da
,.et asille de al&kasmdan da a.nıa. 
§Ilır ki dua istenen bJr ~y üzerin
de müza.heret teminini istihdaf e .. 
der; fa.kat hal ve ,·az.iyete bıı!mr. 
sa.k l'tlmrlılarm sulh duası hareke
ti sulhu muhafaza için "harp telı
Jikeslnln iliinı" mıına~rnıı. almak 
daha ma.kul olur· 

Her ha.ide İt&lyanla.r l\Irsırhlarııı 
Jmlağma. ~ğ:IHp: ''Mwa.dnnu Mı· 
sır topraldannda.n İngilizleri çıka
np :ımsırhlann hikhniyetinl teşnıll 
, .e teyit etmektir" demedi· Deı>e 
kim inantr? Demek sulh dua."• 
''Harp tehlikesi ilim" ma.na..,ma do. 
olsa artık sulh duasr değil, zafer 
duası yapmak icap edecekti"' 

Kendi topraklan üttrtnde yapı
lan muharebelere sevfrd blaw. Mı
memJeket ı~tn bir mim ıstiklit <111-
va.ı;ı yürütmek nıu;d kabil olabi-
Jlrf. ır.eea Kumça31 
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1 Hadiseler arasında] 1 

Hangi tarafın J 

zararı 

daha tnühım? 
Almanlar Brıtanyaya ihraç ha· 

nketi ya!)arnazlar da hu~ünkü ha. 
va harbine olduğu gii:>i devam 
ederlerse bundan hangi taraf dah~ 
fazla zarar gö:ür? Zarmediyoruz kı 
bu, umumi vaziyet içinde ciddi su. 
rr~tte hesap edilecek bir mesele ~k
line giriyor. 

Biz bu me.sele>·i şu t.-.rzda muha
keme ediyoruz: Alınar-Jar her gün 
Britam·ava ha\'a taarruzu yapıyor. 
k..r ve her gün az çok tayyare kay. 
b:?divorlar. Bazı günler kaybolan 
tay;;arelerin sayısı iki ytize yakla
şıyor; bazı kırk, elli. altmış gibı 
rakamlar anısında do!a,.ıyor. Va
sati olarak Almanların tayyare za. 
y·au günde 100 olduğunu kabul e. 
delim ve harbin de bu tarzda bir 
SC'.ne devam edeceğini dü~ünelim 
Almanların tan·:ıre zayiatı en aşa· 
ğı yirıni b'>...ş, otuz bini bulur. Buna 
mukabil Alman tayyarelerinin t n
g iiterede yaptrklan hasara gelince 
bunu da Çörçilin son nutkunda bir 
füi rakama göre hesap edebiliriz. 
Zira İngiliz başvekili harp zararla. 
rı hakkında maltln::at verirken şöy 
le demi~ti: 

''Ordu te~ki15.tmda ancak 250 
kişilik zayiatımız olmasına karşı 
lıava hücumunda sivil ahali ara
sında on bin kişi mmü~. veyahut 
yaralanmıştır ... 
Şu halde bir aya yakın bir za

nıandanberi devam eden Alman 
haya taarruzları neti~inde I n~i: 
]izlerin nüfus zayiatı on bin iki yüz 
elliden fa~la değildir. Bu zayiatın 
bir sene devam edecek bir hava 
muharebesi ile artacağı nisbet nL 
hayet iki yüz elli, üç yüz bini g('Ç· 
miyecek demektir. 

Kırk beş milyon nüfuslu büyük 
bir devletin hayat ve memat mü
cade:esinde uğrayacağı bu zayiat 
ile Fransa gibi kayıtsız, şartsız 
sulha razı olacağını düşünmek ki. 
rnin hatır ve hayalinden geçebilir? 

Diğer taraftan Almanyamn .ıa. 
yiatı yalnız taamız eden tayyare
lerin uğrayacağı hasarlardan iba
ret olmıyacağı malümdur. Alman. 
Iar nasıl tngi1tereye taarruz edi. 
yorlarsa İngilizler de Almanyaya 
hava hücumları yapıyorlar ve 
onlar da mühim mühim hasarlara 
sebep oluyorlar. 

Şimdiye kadar asırlar~nberi 
harb yüzü görmemiş olan .\1man
Jann bu hasarları memnuniyetle 
karşılayacakları farzedilebilir mi? 

l5te harp hareketleri karşısında 
yaptığımız ~u ba~it hesap ve mu. 
l;aycse bile gösterir ki her iki ta. 
rafın hakiki menfaati kısa bir za. 
manda milletlerin hürriyeti esasına 
müstenit ve istikbali emniyet altı
na alır bir sulha \"armaktır. 

Fon Ribentrop 
Musoliniyi teskin 
edebilecek mi?. 

ltalya Mmra taarruz ettiği ıa
man Almanyanm da Britan>•aya 
ihraç hareketine başlıyacağı söy. 
leniyordu. Halbuki Italyan taar
ruzu başladığı halde Alman • lngi. 
li.z harp vaziyetinde hiç bir deği· 
~iklik yoktur. Hat~ ihraç hareke. 
tinin artık olanuyacağına dair ri
\'ayetlcr gittikçe ço~ralm~-tadrr. 
Bu takdirde "Acaba Fon Riben
tropun Romaya gitmesi Musolini. 1 

ye itizar beyan etmek için midir?,, 
suali hatıra geliyor. 

.Fakat Alman hariciye nazın ne 
kadar makul sebeplerle itizar be
yan ederse etsin Musolininin sı
kıntısını t~ltin etmek ko1ay omı. 
yacak. 

B:.ınun sebebi Mısır taarruziyle 
Britanyanın zaptı ara<:ınra sıkı bir 
rnün:ısebet bullnmasıdır. Alman
yanm bir Britanya taarruzu kati 
surette muvaf!akiyct neticesini ver
mezse İtalya Mısırı istila etmiş ot 
sa bile bundan istifade edemez. Is.. 
ter istemez neticede Italyan kuv
vetleri girdikleri yerlerden çıkıp 
gitmeye mecbur olur. 

l\1!<:1r taarruzu muvaffa."lc ola. 
mamak ihtim:ılinde ise lt:ly:ınla
nn bUtün Afrikadaki mU5tcmlc
keleri tehlike}e maruz kalır. A. 

Bir İngiliz tahtelbahiri 
battı 

I~ondra, 19 ( A.A.) - lngiliz 
amirallık dairesi bildiriyor: 

lngiliz amira1iiği kemali teessür. 
le beyan eder ki, :N'arvahl deriz~ltı 
gem::::i üs3üne avdr.t etmekte geçık. 
m:ş oldu&rundan bu gemi zayi ol. 
mus .çfüi telllii cdilnlt'ktedir. 

ingiltere adas~ 
üzerınde dün 
büyü:< hava 

muharebelcrı _ 

\Başvek.~I ~nkaraya Dış memleketlerden muh· 
donuyor 

dl\nhususı~t.'~~ı~ı~:r~~- telif mal istekleri artıyor 
mişler ,.e istasycnda parti mil. 

fettisi il~ m:bu.slanmız, '\ilaye~ ı·zmı"r borsasında ı·ncı·r ve 
,.e kaza etka.nı. parti, nnlkevı K I ki . . d 
mefi:Süpltirı ve !t,\laoalik bit aran 1 ar ıçın e f. 1 .. k ld. Lüitilra, 19 ( A.A.) - Ut:1ıs 

dfilıiff ~rnniyet neza.rctler:ain 
tebliği: 

lı3lk kütlesi tarıfındnn karşı . • üzüm ıyat arı yu se 1 
ıu1;3~;~~ı~~~~iz parti bahçesin. geçen h&dıseler Bugün hiçbir büyUk hava mu 

harebesi olmamıştır. de bir milddet istirahatten son· (Ba§ tarafı 1 incide) 
İki dU~ınan tayya.!"csi, Lon. 

dra mahalleleri üzerine bomba · 
far atn.rştır. Bazı lıa2ar ve tir 
bç ölü \•e yaralı vardtr. Bu i. 
ki tayyareye a.vcı tayyareleri· 
miz hUcınn etmiş ve bunlardan 
bir tar.esi düşüriilmilştür. 

ra basr..~ fabrikasına giclerek bu llıtlmalln ~ii.nsizhğt karşısm
fabrikının müdcr:~·et cla.iresin • dıı. sabırsrzbna.n .ımısM>llnlyt a\"ut.. 
d~ ıı.la!tadarlaı-dan fabrikanın maf;a atfetmek daha doı';rnı otur. 
fanliyeti etI';ıfmda. malfunat aı· NitekJm bu ihtimali telit eden 
mışlar ve fabrikayı gezerek do. bazı şa)ia!.ar ~imdiden .ha.şlamrıt· 

trr· Bcrllııden b:ızı İsl'e!) g:uetele
kum:ı im::ılitmı tetkik buyur rlne verilen matümata göre Al-
mu~lardır. man devlet merkezinde artık Brl-
Öğle yemeğini fabrika.nm tanya~ fhra9 hareketinden pek Essex ve Susscx kontlu.klann 

da sahil şehirlerine Ye !ngilte • 
renin cenubunda bir mahalle de 
bombalar atıldığı bildlrilmekte- ı 
dir. Ölü ve ya.ra.lı miktarı az. 
dır. 

kantin.inde };yen doktor Refik babsedilnıiyormuş. Bu anı.da 1ngL 
Saydam, öğleden sonra pamuk Hzlerln sulh yapDUik için görilşme· 
ıslah istasyonunu ziyaret ede. nln faydalı ohooğım ıııılnya.cak.la.n 
r ek tetkikatta bulunmuştur. ü.mltleri canlanıyormu,. Umumiyet. 

Ba~ekil, ıslah istasyonundan le Almaııla.rm mal\Sadı lngillılcr 
Fena rüyete rağmen, a vcılan 

mız, dU.,man tayyarelerinin bü· 
vük ekseriyeti ile muvnffakı. 
yetli çarprşmalar yapmış ve 
beş düşman bomwdıman. tay
yaresi düşürülmüştür. 

tara.fmd.&n sulh yapmak al"T.Usu 
N'a1'illiye avdetinde Karacasu, herlu.ngi bir ımretfo izh:ı.r ediUn· 
Bozdoğan ve Çal ka7.alarmdan ccye kadar ha.va bücumlnrma. de
gelen heyetleri kabul ederek um etmelimJş.. 
ker.r.iilerile görüşmüş Ye kaza· Bertin rua.ha.nllnde bu §ekllde 
larmm umumi ahvali hakkında bir talrnn sözlerin dofa.şmal.-ta. ol. 
kendilerinden malt'b:nat almış. ma.sı ile Alm:uı hariciye n.a.zmıım 
tır. Romaya gldJşJ birlblrlne ya.k)nşü· Londra, 19 ( A.A.) - nöy. 

ter: 
Hava nezareti bu sabah tn· 

giliz avcı tayyarelerinin cenu. 
bu şarki sahili açıklarında. 3 
,.e 5:ı.rki İllgiltere mmtakasm· 
da da bir Alman bombardrman 
tayyaresi düşürdüklerini bildir. 
mekte.dir. 

D'in gece Nazilli belediyesi nlaca"< olu~ İn~ltcreden ziya.de 
tarafından başvekilimizi11 şerc - mihver memleketlerinde sullı llıti

y:ıcmm h.b5edllmekte olduğuna 
fine bir ziyafet verilmi rytir. hiilmıetmck icap eder- Lord HaU· 

B:::şveldl Afyondan geçerken faks İngiltere hesabına Avropa 
l\fyon, 19 ( A.A.) - Başvekil snUıunun nasıl bil' temel tizeıine 

Dr. Refik Saydam, Aydın trenine lmrulablfeeeğlnl son nutkunda çok 
bağlanmış husu~i vagonlarında açık Uade c~tir; yani harbe g1. 
Afyona gelmişlerdir. rerkcn Alman mllletinln birliğlnl 

Londra, 19 ( A.A.) - n.öY' 
ter: 

İngiliz hn.va kuvvetleri tebli. 
ği: 

İngiltere üzerinde dün ecre· 
yan eden hava muharebelerin. 
de 48 düşman tayyaresinin im· 
'ı a edildiği §İmdi bilinlnektedir. 
Bunlardan biri tayyare dafi ba.. 
taryalan tarafından. düşilrül 
müştilr. Yoklamada bulunma· 
dıltlan evvelce bildirilen pilot • 
larımrzdan ikisi sağ ve saliJl 
olarak dönmüşlerdir. 

Vilayet hududunda valinin riya. kllnnak ve Verııny mna.bedeslnl 
setinde bir heyet taraf mdan istik. bilhassa. bu noktadan yılaruık l~ln 
bal edilen Başvekil, Af yon istasyo. hareket ettiğlnl ilin eden mtıerln 
nunda mülki ve askeri makamlar dlğer A vnıpa mllletlerlnln kendi 
ve büyük bir halk kütlesi tarafın- kendJJerlnl idare etme.'.< haklarını 
dan karşılanmışlardır. tanmıasım fst.edJ. Jlalbold Alman 
Başvekil Dr. Refik Saydam, be- Fiihı-erl bu t.ekllfe şimdiye kadar 

lediye ve vali konağında memleket hiç bir cevap vermedi· 
işleri hakkmda görü~melerde bu. Demek kl mulıa.ripler a.rasmda 
!unmuş ve bir buçuk saat sonra sulh konuşmMı olabilmesi için sulh 
Eskişehire doğru hareket eylemiş. arzu~ancn İngiltereden değfl, Al. 
tir. manya.dan gelmesi lizımdır- Al

Dünkü zayiatnnız 12 avcı tay 
yaresidir. Pilotlardan 9 u sağ 

Musolini Ribentrop 
ile görüştü 

·ve salimdir. (Baş ım af' 1 incide) 
POLONYALI TAYYARECi· lki saat süren bu görüşme esna-

LERE NiŞAN 'VERiLDi srnd:ı, İtalyan hariciye nazın Kont 
Ciano ile Almanyarun Roma bil. 

Londra, 19 (A.A.) - Polon. yük elçisi B. Von Mackensen ve 
ya başvekili ve Polonya kuvvet ltalyarun Bertin büyük elçisi B. 
leri ba~umandam general Si' Alfieri de hazır bulunmuşlardır. 
korski, 71 Alınan tayyaresi dü. Roma, 19 ( A.A.) - D.N.B. bil-
şüren ve diğer 12 düşman tay· diriyor: 
yaresini düşürmüş olmaları 1 Venedik sarayında bugün yapı
muhtemel bulunan bir filo mü. Jan birinci görüşme hakkında, si. 
rettebatmdan 25 Polonyalı tay- yasi ma~.fi!!erden öğrenildiğine g~. 
yaredye dün niaanlar \'ermi3 re~ b~ goru~e~er, hassaten sam~-

~ mı bır hava ıçınde cereyan etmı~ 
tir. ve günün büyük meseleleri, tefer· 
INGILIZ TA l'l' AR.ELER/N iN ruatiyle mütalea edilmistir. Mili. 

AKINLARI ver devletlerinde, büyük görüşme. 
Londra, 19 ( A.A.) - Hav.ı ler hakkındaki görüşmeler müna-

nezaretinin tebliği: sebetile uzun müzakereler yapıl-
Dün gece, İQgiliz bombardı. ması \'e yahut görü~melerin mev. 

zuu hakkmd:ı dünyayı haberdar 
man tayyareleri, büyük kuvvet etmek adet değildir. 
!erle Anvers, Zeebrugge, Dün· Fakat muhakkak olan bir şey 
kerk, Ostend, Calais, Boulogne, varsa o da görü.zmenin görüşülen 
Dieppe ve Havrc lima:darma. me\'zu üzerinde iki taraf arasında 
karşı devamlı hücwnlar ya.pa.. mutlak bir antant havası içinde ce. 
rak düşmanın istill plAnlarını reran ettiğidir. Bundan başka, as. 
bozmaya devanı etmişlerdir. keri vaziyet hakkında da büyük 

Seyri.sefa.ine ve askerl depola. memnuniyet ifade edilmiştir. 
ra birçok hasar verilmiş ve bir Şu cihet ilftve olunmaktadır ki, 
çok yangınlar çıkarılnıı.,tır. Duçe He görüşmeler, Almanyarun 
Diğer bir bombardıman kuv. lngiliz imparatorluğunun kalbine 

doğru yürüdüğü, ltal}'anm lngil
vetleri de Esnarbruck, Elıran. terenin Afrika müstemlekeler im. 
ge, Hamm, Ma.n:nerhei.m ve paratorluğuıum kilit noktalarına 
Brilksel tevzi merkezlerine hil • doğru hareket ettiği, iki memleke. 
cum etmişlerdir. tin lngiltereye karşı büyük hücum 

Sahil servisine mensup tayya. için safda bulunduğu bir anda ya
reler, Borkum a.çıklru-rnda bir pılmaktadır. 
gemi kafilesine hücum etmişler ------------
dir. Bir düşman torplto muhri. 
bine tam isabet kaydedilmiştir. 
. salıil servisine mensup diğer 

tayyareler, Chenırg limanına, 
Holanda sahilleri açıklarında 
se}Ti.sefainc ve Kooy tayyare 
meydanına hücum etmişlerdir. 
Tayyarelerimizden yedisi kayıp 
tır. 

HARBl.V l\'ETlCESI SÖZE 
DECIL, FiiLE BACLI 

Sovyetlerin 
Kafkasyadaki 

manevraları bitti 
Londra, 19 ( A.A.) - Bu sa· 

ibalıki Moskova radyosu ru~a 
emisyonunda, Kafkasyadıı. kızıl 
orduntuı yapmakta olduğu ma. 
ne\Taların dün nihayet buldu· 
ğunu ve kıtaatın Ermenistanm 
merkezi olan El'ivan şehrinden 
geçerken halk tarafından hara. 
r etle alkışlandığını bildirmek. 
tedir. 

I.ond1a, 19 ( A.A.) - Deyli Tel 
ırat v;azt-t:esi. ba~makalesinde pa· 
zar gtinü Alman hava kuvvetleri. 
nin u6rradıkları büyük hezimetten 
bahsederek şunları vazmaktadır: lan pek manidar bulunmaktadır. 

lngifü hava kuwetlerinin A:· Bu mütaleal~r Alman propag3nda· 
man hava kuvvetlerine kar;ı haiz smın halkın maneviyatını takviye 
oldukları parlak faikiyet, 185 Al· için yaptığı ümitsiz gayretleri gös· 
m:rn tayyaresi im:rnsına mukabil, termektedir. Fakat harbin neticesi· 
bu ra!~amın ancak bir ke3ri olan ni söz değil. filiyat tesbit edecektir. 
zayiat vermiş olmalarile $abittir. Lor.dra müdafaasının gösterd:ği 

Ilu \.ıı.k.aYi hakkında Londranın muvaff akiyetlerden \'e halkının 
tahribi ,·c halkının kapıldığı p:ınık azimkar ka1mac:ından ve nesesını 
hakkında haya1i tafsilatla dolu kavbetmemi,. bulunma~ından 'dola· 
olan Alman m:ıtbuatmrn müta1ea· yı iftihar ctm~k h:ı!,ktmtzdır. 

manyannı bugünkU n:ı:lyetl lııe İn· 
giltere De sulh yapmak değil, Fran 
sa gibi lnglllz mllletinl de kayıt
sız, şartsız teslim olm.ağa davet et
mek \'azfyetidir· Çörçll buna ~ 
kati 00'\'abmı VOrmll'Jtfr. 

Almanya galip bJr devlet ınf&tl 
no tngiltereyl mabİyetı. i&iiıa.n 
bcllrsb; bir solha davet ettikçe bu 
mzlyet hiç bir zaman değfBIJl)yc.. 
ccktlr· 

Acaba Almanlar Brfümyaya lh· 
rao hareketlnln lniAinsırlığmı ol • 
ha.yet ıı.nla.dıJar da galip \"e mağ
llıp gözetmeksizin İngiltere Ue 
sulh yapmak ihUylM'mı hlssetmeğe 
b&~Jamı~Jar mıdll'? \•c Alma.n ha.
rlclye rumnrun Roma.ya. gidiğinde 
bu tarzda bir t.eıruıyUI görmek faz. 
la bir nikbinUk ınldJrf 

Vakm. tt.aıyanbnn Mısıra taar
nız yaptıklan bir sıra.da mihver 
devletleri cephesinden bir sulh te1t
Ufi gelebUeceğinl düştinmek hlraz 
nıantıksız ıtfbl görünür; fakat ttn.J. 
yanm sulhtan beklediği hususi 
hnrp gayeleri olduğuna ve bo ga
yeleri doğrudan doğruya. clile et. 
mrlr mümkün olmadığına göre mü
zakere masasında pazarlığa &;a.'1 

olmak kin Mısın t&maınlle istila 
edemese bile orada bir rehine al
ma~a çalıı:masr, \"O a.ym zamanda 
Libya.dan Habc'Jlstana doğru irti
bat tesis çal'l'sinl araması el& blr lh
tirru:ı.I olarak hatıra gcJir. ZannedL 
yoruz ki İngillz Başveklll ÇörçlUn 
Ud gün evvel A \'8JD Kama.ra..'loıda· 
ld beya.ııa.tmdnn 80n.ra. alrtedilrn 
glzJJ ccl!lede söyledJi'tf sözler blUn
mı, olsaydı, ka.ra.nlıklıır tçimlo ce
reyan eden hareketler , . ., hldlse. 
lcr hol::kmda dalıa ~ık bir fikir 
edlnJiebJUrdJ. 

ASBI US 

Hor ia Sima diyor ki 
(Baş tarafı 1 incide) 

Horia Şima, Romanyanm çek 
mekte olduğu ızdıraplarm dahi· 
Ji siya.Eette irtikap edilmiş ha. 
talardan mtiteYellit olduğunu 
ilave etmiştir. 

Bükreş, 19 ( A.A.) - Rador 
ajansı bildiriyor: 

Alman cüzütamlarmm Ro· 
manyaya geldiklerim~ Ye Alman 
miltehassıslarmm tayyare fa'b. 
rikalarmm idaresini deruhte et 
rn.iş olduklarına. mü.teda.ir rad · 
yo postalarından yayılan şayi. 
::ılar, hava ve bahriye müsteşar 
ları tarafmdan kati surette tek 
zip edilmektedir. 

IJiil:reş, 19 ( A.A.) - Ra.dor 
ajansı, milli banka tarafından 

ihraç edilrn4$ iba.nknotla.rm ip. 
ta.1 edi1diğine dair dolaşan şa· 
yiaların tarnamile asılsız oldu. 
ğnnu resmen bildim1ektedir. 

!?Jmir, 19 ( A.A.) - Gam...;· 
1erin yazdrklarma. göre, son gUn. 
lerde dış memleketlerden piya. 
samıza. muhtelif mal talepleri 
\'1lku bulmaktadır. 

Bilhassa l' ~acaristan külliyet· 
Ii miktarda. muhtelif gıda mad. 
deleri istemektedir. 

Yugosla.vyadan da. incit ve :ı. 
zUm talepleri vukubulrouştur. 

Mangal kön1ürüne 
narh konmayor 

(Baş tarafı 1 incide) 
şimdiki ;iyatınrın normal ol<lu 
ğu anlaşılmış, na. h konmasına 
lüzum görülmemiştir. 

Geçen sez:e ağustosta. Rumeli 
ve l..nadolu kömürleri kilosu n~ 
buçuk kuru.<ıken bu SC.M ağus • 
t.oota dört kuruş, geçen sene 
eylUlde dört kuruşken bu sene 
beş kuruştur. Bulgaristan kö· 
mUrUnde de geçen seneye naza.. 
ra.n 60 para kadar bir fark var" 
dır. 

Yerli kömUrlerin mahallinde 
pahalılandığı Ye Burgazla Var. 
na.dan getirilen kömlirlcrin de 
geçen sen9 100 paraya. almır 
ken bu sene dört kuruşa. alm. 
dığt bildirilmiştir. 

lstanbulun senelik mangal 
kömürü istihlaki 50 milyon kf· 
!odur. Şimdiye kadar 20 milyon 
kilo kömür satılmıştır. 

Civar vilayetlerden kömür gel 
mektedir. Fiya.tlarm daha faz. 
la yü.kselmiyeceği tahmin edil· 
mektedir. Köm.Ur fiyatları daha 
fazla yUkselirse o zaman narh 
konacaktır. 

F enerbahçe yann 
• 

11 Demirsporla 
. kar§ıla§Acak 

Attkara, 19 ( A.A..) - Millf 
kilme şampiyonu Fenerbahçe ta: 
kmıı ile gruplar ara.sr birincisi 
Eskisehir Detnirspor takınır, 21 
ve 22 eylül tarihlerinde Anka -
r:ıda 19 mayıs stadyomunda iki 
futbol ma.çı yapacaklardır. Es . 
kişehir Demirs-oor takımı Anka 
raya gelmiş ve dün bir antren. 
:nan yapmıştır. Fenerbahçe ta.. 
lcınunm gelmesi beklenmekte· 
dir. 

Bu maGlarcb. puv.'.l.n itibarile 
galip ı;elecek takını, Türkiye 
şampiyonu ilan edilecelttir. 

Yunanistan, İtalya ve Bulga.ris· 
ta.ııda.n da muhtelif alış veriş 
talepleri ileri sUrülm.Uştür. Ba 
talepler tetkik edilmektedir. 

lzmir, 19 ( A.A.) - Borsa.t.d 
incir ve üzüm fiya.tla.rmda muh 
~lif yükselmeler vukubulmak. 
tadır. UzUm cins!erinde vasa.tt 
birer kuruş ve incirlerde de bi. 
rer kuru.<J yükseliş Yardır. 

T aosiyeler: 

lnblsar Omam 
mldlrlltGae 

Akşam'ın (Dikkatler) ini yazan 
muharrir sizin cigara kutularından 
birinde gördüğü bir ibareyi nakle· 
derek: - .Nec.e bu? diye soruyor. 

Sakın gazete yazdı deyip hemen 
yazdığınızı bozmaya kalkmayınız. 
Onu gazetede yazan da tek bir 
muharrirdir; netekim bu satırları 
yazan da... Lakin bu satırları ya
zanla siz bir fikirde olduğunuza 
göre ekseriyet biT.dedir. (United 
Kingdom Komersiyal korporeyşin), 

Türkçe yazmaya mecbur bir 
Türk idaresinin yazacağı dosdoğru 
bir imla.dır; zira her dil bir ses 
mecmuası, yazı da o seslerin işa. 
retidir. Ses ise kulak içindir; göz 
için değil. O satın bir Türk bir fir. 
ma, bir kli:e olarak anlamasa bile 
nihayet kendi ağzına göre heceli· 
yerek okuyabilir. Ya tngilizce im
lftsiyle yazıl~ kime ,.e nasıl oku. 
tacaklar? Biz yazı yazarken lngi. 
tizleri mi düşüneceğiz, Türkleri mir 

lstifinizi bozmayınız. Doğrusu 
odur. 

Erzincan - Erzurmn 
arasında her gün 

tren İ§liyecek 

Ankara, 19 (A.A.) - Bizo 
verilen malOmata. göre, Erzin· 
can - Erzurum arasında ve mil" 
tekabilcn ~!emekte olan 1909 · 
1910 numara.it yolcu katarlarile 
Ankara. Kayseri. lnıJaşl& · 
Adana arasında ve mütekabilen 
i;:emekte olan 410 • 610 • 110 
ve 409 - 609 • 709 numaralı yol 
cu katarlarının göriilen lilzun1 
üzerine İzmir fuarmm hitam 
bulduğu 25-9.1940 tarthiocen i. 
tibaren her gün seyrilsef er etti. 
rilmesine Devlet Demff'10llan 
umum müdürlüğünce karar ve. 
rilmiştir. 

B OYLE bir sual sorulur mu? Diyeceksiniz. Lisan öğrenmeği kim 
istemez? Sırf caka satmak için dahi lisan öğrenmiş olsak, yine 

bir k§.rdır. MalQm ya.. Lisan bilenlerin kendilerine göre bir cakası 
vardır. Bilhassa umumi yerlerde kendi ana dillerini bırakırla da. o 
lisandan konuşurlar. Hakikatte bu, bir faydalı mümarescdir. Fakat 
son zamanlarda kuvvet verdiğimiz milli hareketler, bu gibi 
"mümarese,, lerden gelecek faydalan, başka suretle temini tavsiye 
ediyor. Pek doğrudur. Çünkü lisanı kuvvetlendi~nin yo1u bir de. 
ğildir: Evde insanın yüksek sesle kitap okuması, radyo konuşmalarını 
dinlemesi, sözlü filmlere devam etmesi de azar azar ayni faydalan verir 

- Sözü uzatmamak için, lisan öğreruneğe "hevesiniz olduğunu,. 
kabul edelim. Fakat bir tür1ü öğrenemediniz. Bunu da istidatsızlığınıza 

yoruyorsunuz. Yahut. öğrenme u. 
sulünüzün yanlı ... 1ı~aı.. 

Evvela istida~ı:i;it bir tarafa sanı öyle öğrenmiş ki, dilimizde 
bırakalım. HeYes olup ta azimle cild cild tarihler, makaleler yaz. 
kaynaştı mı, artık istidadın la!ı m~ ..• Türk gazetecilerinin "Pir,, i 
olmaz. Usule gelince, umuma tat- sayılmağa !ayık Ahmed Mithat 
bik edilecek tedris metodlarında el· "Efendi,, merhum da, kendi ken
bette bir tecrübi hususiyet olmak dine lisan öğrenenlerden biriydi 
lazım gelir. Fakat şahsi çah~a. zannederim. O, hatta kendi dilini 
Iarda, her lisan öğrenen adam, bu. de, yalnız b~ma öğrenmiştir dene.. 
nun kendine göre kolayını bulmuş- bilir. 
tur: Kimi okuyarak lOgata bak· Ecnebilerde mesel~ bir Redhavs, 
rnakla ... Kimi çatra patra konuş.. Türkçeyi, Arap ve Fars ilaveleri 
mağa çabalamakla... Kimi doğru. de dahil olduğu halde öğrenip lisa. 
dan doğruya lOgat ezberlemekle... nı11U2da bir 1Qgat yazmıştJr. Aslen 
Kimi Gramere kuvvet vererek... Polonyalı olan Cozef Konrao, tn
K.imi basma kalıp cümleler belle- gilizce nefis romanlar vücuda ge
yerek ... Fakat birinci şart, yılmak tirmiştir. 
bilmiyecek bir azimdir. Lisan öğrenmeğe heves edip de 

Bana bu satırları yazdıran sc- "yaıının ilerlemi~ olduğunu,, ileri 
hep, şahsen kendi kendime lisan sürerek yarıda brrakanlara. da te.. 
öğrenmek yolunu tutmuş biri ol. sadüf ediyorum. En üzfildü~ 
makllğımdan ziyade, VAKIT'ta bunlardır. Insan, kendi kudretleri. 
bir yazısının tefrikasına başlanmış ni araştırarak onlardan netice is. 
olan tanınmr§ müverrih .Murad tihsaline savaştığı zamandır ki. ne 
"Bey., dir. harikulade bir mahlQk olduiunu 

Murad "Bey,, Türkireyc Ru~. keşfeder ... Vakit, hiç bir zaman 
yadan gelmiş. Geldiği '·akit hiç geçikmiş değildir. 
Türkçe lıilmiyornıu,. Sonra bu li:. Hll~IET. M'ONtR 



. , 
olltlka: 

enubuşarki 
vrupasında 
rensip 
ti lafları 
~ haftalar içinde hepsi de dev· 
~ ~dan ınkıd&n. sıkıya 

edilen bazı ya.ba.ncı matbuat
'Yet - Alınan mtiıwJcbetle.. 

cla.lr öylo neşriyat yapddı ki 
bap boş demokrasi ma.tbu

ınrt phst tahminleri ile mu• 
~e etmeğe; buıı.lan sadece bir 
~; enfüsi t:ıısan-urlar saymaya 
~l' n )-oktur· Bilhassa. resmi ma· 
~tt etı hıı.iz olan ııja.nsla.nn b&clliıe
•1tıe anlatırken konuşmalarma ver~ 

11. t.on bu nc,rlyatm hakikat
e olan münasebetini izaha. ki
r. Yapdan ne,rlyat iki nokta 
fında t.oplanabUir ! Bunlardan 
ltonıanya üzerinde bir Sovyet 

h.l.iınyeslne, diğeri de Tu· 
• tı~yrilsefer konferansına alt
qı hlidiso blrlblrindcn farklı 

~ a beraber bir siyasetin müp. 
~ nokt.a.ıannı nydmlata.n iki lşa.-

lloktasıdır· 

~~ Alman gazetesi velev ki bir 
~I ga.,,etcden naklen de o1:ıı.a S-Ov 
ja ~tin '1yana t.oplantısı esruısm
ı\lrııa ltonın.nya üzerinde bir Sovyet 
b-. Yesı t.eslsinl i!'ltedir,ıinl yazmT)· 
,,,,_ _ 

;
r ... 113'' ajanııı bu haberi büyük 
• §lddetıo tekzip etti· İldncl ha. 
oe v· ~ ıynna seyrüsefer koınisyo-
~e: Sovyct Rusya.om davet edll· 
.~ ~ olmasının uyandırdığı infin.· 
lal't &ara.hatle, vuzuhla apa5lkir iz· 

dır. 
t)"~ 
~ ıger taraftan İtalya ,.e Alman. 
ı \';•~afmda.n Romımyaya. ga.r.ı.n-
1\'tıı rılmJş olması cenubu şarki 
tre _Patla bir takım b&di!'!Clerin 
•"}\~an etmekte olduğunu göster· 
n <'elit-. 

ı.ı .. ~tnanya.ya garanti niçin veril· 
~ "'~r• N· l 
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k • k d I suçile o p an ) S 8 0 a Bir doktor ve bir kadın 

hakkında takibat 
yapılıyor Çalınan kol saati hakkın

daki karar dün verildi 
Bir müddet evvel Perihan adın

da §ık ve güzel bir kadın Sultan· 
ahmet civarında Fahriy~ adında 
bir kadının evi önlinden geçerken 
birdenbire yere yuvarlanmış: ' 

"-Ay aman ölUyorum, diye 
inlemeğe başlamıştır. ' 

Fahriye evden koşmuş, genç ka.. 
drnı kollarından tutarak evine al
mış ve kendisine bir şurup vermek 
üzere a.~ağ ıinmiştir· 

Hasta taklidi yapan Perihan iş
te bu sırada kendisine gelmiş ma-.. ~ ' sa uzennde duran bir kol saatini 
aşmnıştır-

Perihan şurubu da içmiş, Fahri· 
yeye te~ekkürlcr ederek çıkıp git. 
miştir. 

Banliyö treni bir 
arabaya çarptı 

Makinist Ah.metli!\ idaresinde 
36 numaralı banliyö treni, dün 
öğleden sonra I<üçükçekmcce
den gelirken demir yolundan 
geçmek istiycn bir yük araba -
sma çarpmıştır. 

Arabacıya. bir tesadüf c..c:.eri 
birşey olmamış, araba parça· 
lanmış, atlardan bir tanesi öl ~ 
müş, diğeri yaralanmıştır. 

Kaza. hakkında tahkikata baş. 
lanmıştır. 

Kısa bir zaman sonra Alaykö!i
künde bir düğün yapılmış ve Peri· 
han da davetli olarak buraya gel
miş, çaldığı kol saatini de takrn
mış1.ı.r· 

Tesadüfen düğünde bulunan Fah 
riyc, Perihanı görünce tanımış, ko. 
luna bakınca da saatini görmüş ve 
düğünde bir iskanda! kopmuştur. 

Neticede Perihan yakalanmış 

adliyeye verilmiı:ı. dün de birincl 
sulh ceza mahkemesinde muhake 
me olunmuştur. 

Hrrsı~. kadm suçunu itiraf etmiş, 
6 ay muddctle hııp"inc karar ve· 
rilmiı;tir· 

Ancak yaşı küçük olduğundan 

cezası 20 güne indirilmiştir. 

Belediyenin eski evrak 
müdürü vefat etti 

Bir müddet evvel tekaüt edilen 
belediye evrak müdürü Avni teka
~Uüğüne ait evrakı takip etmek 
uzere Ankaraya gitmiş, orada ve
fat etmiştir· Avni 4.5 sencı müd -
dette bclt'tliyrdc çalışmış en eski 
memurlardandı-

---<>--

Altın Fiyatı 

Dün piyasada altın 2085 ku. 
ruş üzerinden muamele görmfüf 
tür. 

Büyükadada Abdullah adında bi
risi ile metres oturan :ı.~atma adın
daki bir genç kadının c:ocuğunu 
düşürmek üzere verdiği bir Haçla 
ölümüne sebep olan doktor Vasil 
ile Fatmayı doktora götüren :Ma.. 
rikantn muhakemelerine dün ikin· 
ci ağır eczada devam olunmuştur. 

Doktor da }.farika da inkar et· 
mjşler muhakeme şahitleri çağır
mak üzere başka bir gline hıra• 
kllını§tJr. 

Bir müvezzie 
otomobil çarptı 

Şoför Şevketin idaresindeki 
otomobil Beşiktaşta gazete mü· 
vezzii Haçik'c çarpmış, vücudu. 
nun muhtelif yerlerinden ağır 
SUPette yaralam.ıştrr. 

Haçik Beyoğlu hasta.hanesine 
kaldırılmış, suçlu şoför yaka. 
lanmrştır. 

Kadın pençereden 
sokağa düştü 

Ni~anta..~ında, Kalaycı sokağı 
14 numaradn oturan Leman a · 
dtndn bir genç kadın, dün pcn
C<?reden sokağı seynxkrken faz. 
la eğilmiş, muvazcr..t'sini lrny· r 
bederek yere yuvarJanmı.ştır. ı 

Leman, birçok yerlerinden 1 
yara lanmış, baygın bir halde 
Beyoğlu hastanesine kaldırıl~ 
mıştır. 

- ,,,_,, pretg ,,_.,, --

Kurum yağmurlan yine başladı 
Geçen sene bT. R,..,·k çcleri haram u un ~ı tas ~al~na. pençerc açtırmıyan, bah. 

kur:um ya~ ed
1
en, ~kakları tehlikelı bırer mıntaka haline koyan 

· B gm~r arı, bırkaç gündenberi yine başladı 
eyaz gıyen a ık · k b · tıklan evle · k ç • ren ur a taşıyan zavallılar, tertemiz çık-

ğından ku~~e :m~val maskarası gibi dönüyorlar. Günün sıca
merıner ma uma·, bıraz ham almak için sığındrğınız bahçenin 
simsiyall bi~ına, bakıyors~n~!. ansızın .bulgu.r büyüklüğünde 
siz gelmeden d~r~ı;;k~oıu.~u doküluyor_; Tabıi aynı ku~ yağmuru 
arasına dolm t 1:1lmu5 ve otur?ugunuz sandalyenın hasırları 
münasebetsiz~~iur. Bilmeden, t.a~mın etmeden, ~yl~ bir ,9-er:ısi~liği, 
oturmussunuzl n Ju derecesını aklınıza getıremıyecegınız ıçin, 
altmızd~ .

1
. ur. er kımıldanışınızda yumuşak kurum taneleri 

nıza kona~~~~ ı;>antolon~uz r~zil olur. Terli alnınıza, yanakları. 
ra damgaları il ı~e~ belkı maddı zaran daha azdır; fakat izleri. ka. 

Ge
. e sızı daha çok müteessir ederler 
çen yaz da a) . f 1 "k ~ . nm bir fırın olduy "Ilı e tı ·ete ugran;ıış: 6ızlanmış ye bunu yapa-

lemek için oca~a ~~n~ _da haber vermıştık. Guya bacalarını teıniz
uçuruyorlanruş: astık atıyorlar ve bu suretle kurumlan ha,·ara 

Bacalan temizlem k 1.. l Fakat öyle b'l • e usu u 1~r ye:cte bu mudur? bilmiyoruz. 
kimsenin kal1;: ~l~a, bunun herkesın. evıne çekildiği, sokaklarda hiç 

Geçen yaza 1j'f A ~eç g~ce. s~~tle'.ınde y~pılmasr lazım gelir. 
ler verilmiş ve b~ h::ı.etl~n.:nız uz~r~e ~e~ıkt~ş belediyesine emir. 
yandan devletin emilıln ~m_une. gcçılınıştı. Şımdt nasıl oluyor da, bir 
faatinı' hal·ı··n h. r erını, bır yandan da halkın huzurunu men 

• \ll.J ı ıçe sa · ak · · · i~leniyor? }ar ·, aynı suç tekrar ve böyle pcrya<:ızca 

poğrusu buna :::a~ma 1. ld . bır kastin buluri'du"hı ma ~ e en gelm~z: ~nra, .bu ışte kunctli 
zivade Cuma t ,.. ~l şununla da sabıttır kı, kurum vagm-urları en 

J r e"'ı ı e Pa ·· l · - · · bulunduğu günleri s zar g.u!l en yagryor. Halkın en müteka:;,if 
asla affedilmez ve k.iıen bu ıtın~~~'.1 ~rka~ı~da, ne kadar zalim, 
bir şeydir. anılmaz kotu bır hıs.c:.ın saklandığı apaçık 

Beşiktaş belediyesi a b B 'k . 
Bu hal hiç gözüne ili"m~~ .; cşı .taşta~ ba~k.a bır yerde midjr? 
benim elimde bir kudret ~ ~1 

• Be~k~ ~k ~anunı olm~z; fakat cgcr 
muş elbiselerini bu frnn ~ unsa ıdı, .ılk ~mcc hcrkesın bcrbad ol
hürmct etmesini bilmive~cb~b~na temızle~ır, ondan soı~ra da halh;ı. 
rar cdemiyecck hale kordum Ad~ml~n, ~apbklarmı bır daha tck
saygısızlık ve in<:afsızlık bö .j ? } ıp 'c gunal1_ c_anım. nu ne kad:ır 

- 1 c. HAKh .. I SUHı\ GEZGiN 

ilk okullarda kaylt 
saatleri 

er·ken mi bitiyor? 
lll~y • ıı; n Tona seyrüsefer ko· 

onu toplanncaldır? 
l?onı.a kıstan nya - So\'-yet hududunda 

k.-pı e olmıyan tezahürlerin se. 
noerı. nedir? 

.sinde Tuna ı;cyrUsefer da,·asmı Al· ı iı.17..ammı t.a.lin edt-n yol Tuna sey• 
man nüfuzuna. tabi bir yeni mües. rüsefC'r cmuiyetilc başlar· 
sese olarak ihya etmrk arıu<ıuna Bugün SoYyct Rusya. Bcaarab
dilştü· Avnıpanm <ıon ayla.rclaki yaya. sahiı, olmak dola.yısile Tuna 
şartlan böyle blr teklifin ortaya lle ata'lı.alı bir dl'\°lct halini almış· 
atılmasma. imkan verdi· Hakikat tır. Coğrafya bakmmıdan da ldc
halde Tuna seyrüsefer \C emni· olojik tabaffuı ,.c lıarekct 'bakı· 
yeti meselesi cenubu şarkt Avm• mmc.lan da, hulasa büyük de\lctle
panm mukadderaQ mescleslıllr· rin, eskiclenbcri klasik blr u"ul o-

Şüpheli bir ölüm 
Sultanahmcttc Mustafapaşa 

sokağında 51 numaralI evde o. 
tur~n v~:ıit adında birisi dün 1 
p~lıse muracaat etJ)liş, küc;ük 

Yapılan şikayetler uzerine Maarif 
müdürlüğü tetkiklere başladı ~lh,.nı~nyaya. verilen garantiyi 

iltfn Crtn bir atıfeti Ye Romen mll
,ğı :ı ~lrndlye kadar mihnre yap• 
ini] .znıeuere bir mükii.fa.tı şek· 

tıl e ı7.ah etmek mümkündür· Tu· 
a seyru..,crcr komisyonunun ... al 
~nı k • " -l er czı Anupanm bir mcsclc-
olduğu söyleneblllr· 
Sovyet - Romen hudut müna.-

~
~ları da. blr t:fıı;nn dikkatsizlikle· 

• neticesi diye snda.n sebeplere 
&!anabilir· Halbuki bu hiidlsele

~td sebepleri bu ka.da.r basit, bu 
itle ILl' snd:ın değildir· Bütün bu 
~a selelerin tek ,.o esaslı sebebi 
ta~ır: Büyük dc,·Iet politikası 
li~ı 

~clil~k devlet polltik.a.smm tatbik 
~ıi] ği sa.ha. cenubu şarki A\TU. 

!kırı ır. Burada rejimlerin vo fl
ll'ııı(}el"ln Ustiinde coğrafya şartla.
~ doğan \'e tarihi bir ananeye 
~ı olan meseleler \"ardır· Bu 
rt1ı•eler eskiden Osman1ı lmpara.· 

lllls~gu· Avusturya İJDparnt.orlnğu, 
dat a. Çarlığı arasında bir takım 
lıep~tın ıneydana çılmuı.sma. sc
l>ıı.srıı 0 nıustu. Cenubu '-'ıı.rki A vrn. 
la.11ıı;r1 son asırlardaki diplomıı!'!l 
lerı ö ~ep bn ccğrafy:ınm zaruret
lııl~tı llilnde mücndelelcr lm.ydct-

l'· 
nu ... u ılıl'. y n co~rn.fya. aynı coğr:ı.f ya· 

tı~ ;\l nlnız AYusturya.nm siyasett
~11111 lllanya, Oı.manb lmpı.mı.torlu. 
ı-oıu11? siyasetine de İtalya n.rls 
llarp U oynamaktadırlar· Büyük 
, .el'!! cenubu ı;ıa.rki AYrupasma 
ahed y sulhunun emsali olan mu· 
ııu)1i~ l'~!e bir şekil vermel{ iste
drı'°letl.8u31ik Harpten sonra Tuna 
fıı~ al erini siyasi ve lktısadi nü· 
'Ucııa hna alacak organizasyonlar 

;\" e gctlrilmeğe ~alışılmıı;h· 
rıı, '1' 11lstı1ryanrn pıı.r~alanmış olmo._ 
lııslJ ttna de,·letlerlnln tt.a.lyaıım ar
tap na rağmen onunla i~birliğl 
lı1 11 tlla.rna1ar1~ YO Twıa. devletleri· 

ay ~ böı~ a~ı, menfaat ~pları. 
tııııı iinınuş olmalan bır kıs· 
ltıı:n: re,·izyon tarafta~, bir Jos
~"1 '.r re,izyon aleyht:.ı.rı bulunma.
rıu81hı llnada yeni bir niza.mm tccs· 

. e lnıkim 'croılyordu· 
.., So,-y t 
"lltı. e Rusyanm harpten sonr& 
lit~an uzak kalması, infirat po. 
Je1 lll ı takip ebn~i ve beynelmf· 
ltl~arn~lelcrde 'ftfilletlcr Ccmlycti 
ıtıud\ı a.11 haricine çıkmaması bir 
l!tııda. et J!:in eennbu şarki Anuı)a· 
&tısnı eski politi'.lm cercyanlnrmm 
ılıı.. ;rı gibi görünmesine s<'bep ol· 
~:ı.ıa akat Versay muaJıedesi par. 
lliyc~ca Tuna seyrüsefer ye cm· 
{•rta, nıeseıesı l<endlUğinden yine 
ltlıed'ıı. trkb. Almanya Versay mo· 
tatbı~lnln lıill.ümlerinden birini 
ltıiı;~.~e nıcmur olan seyrüsefer ko
~~r:la. nunu \'iyanayı işgal etliği 
<' t. ~n Alman foprnldnrmcla.n ko\'. 
t 111 ' 0 nra Hitler harbin kara A \"• 

• aRında nldığı Yaziyet netice· 

Bo noktadan, Atmanya ile tfü.J. larak JrolJ:ı.ndılJarı politika nı.sıfa· 
ya arasmcla bugün ~crabcrllk mil. Jan ha.kınımdan cfa kendini Tuna 
~hede cdil<ie bile nüfuz t eslsl b~ nıese)e]erl ne a liikalr gömı<'ktcıllr. 
kımından ara.la.rmda. yine farklı go- Bu mlh\ el'lc ~ovyctler n rnsm 1 
rüşlcr olduğuna ı:üphe yoktur· İ· ba~Iıyan bir ihtila f 'nokt.asuı:r. < 
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ta.lya. da, Alm~ya. ela n\ifnz~a.nnı Bu ihf.ilôfı konjük1ür politikaı;ı 
bu ııahada geruşletmek emchnıle· Ue izah etmelidir· l\tescle esaslıdır· 
wrler: Prensiplere taalluk ecler· 

Blllı.assa. emperyalist ~mener ve Ilfıdisc3i böylece orlııyıı koyuuk-
ldeoloJik da\·alaT. yüzünden:· Bu tan sonra. Romanyaya. wrllcn ;ıı· 
davıılannm lccndilerlnce mtisbet ra.ntinin Roman:va hududumla Ih· 
tarafıdır· Bunun bir de menfi cep· das cdiİen ,·aziy;.tlerin mnn:ısı do.
hesi vardır: Sosyalist bir nizam ha. aşikar bir hal alır· 
kurmak isteyen teliikldlcr!n inkl· Son günlerin ortaya attığı hnki· 
s:ı.fına mani olmaktır· Antakomin- kat Avnıpanm cenubu ı:ıakisinde 
tern pakt ruhu itibarile mihver a· prensip ihtilfıflarmm ba~gilsterdi· 
nt.smda hiilii. sağlamdır· Binıı.en· ğidlr· 
aleyh cenubu şarki AnupMınm SADRİ ERTEM 

-9-.. 
ı .... 
- Altın vumurtlayan tavuğu öl· 

dürmekte ı~rar edenlere, mantık· 
tan bahsetmek imkansızdır· 

o?.lu .:ın-an1!1 birde~bire öldüğü· 1 

nu soy1eiriiştir. 
Çocuğu muayene eden beledi~ 

Y~. doktoru öliimü şüpheli gör • 
muş, ceset morga kaldırılarak 
tahkikata ba.slan.mrştır. 

Evi soyan hizmetçi kıl 
Sultanahmette Yerebatan ci· 

varında oturan Cemal adında 

b~inin yanında hizmetçilik yap 
tı_gı sırada, evden 500 lira para, 
bır elmas ta!]lı bilezik ve bir 
pırlanta iğne aşırarak kaçan 
19 yaşında Melahat dün yaka
Ianmı~; birinci sulh ceza malı • 
kemesinde sorguya çekildikten 
foOnra tevkif edilmiştir. 

Aşk ve macera romanı 
Çeviren: 

İlk okullarda talebe kaydına yetinde oldukları halde bazı ··;;.. 
önemle devam edilmektedir. Ba:.. retmenlere devrederek okuld

00 

zr okul idareleri kayıtları sabah ayrıl.makta olduğundan vazi \~~ 
saat 9 dan 12 ye ve 13 den 15 kültür direktörlüğü tarafın.1~ 
kadar yapmaktadır. ehemmiyetli surotte ta.kip edil. 

Halbuki mesai saati 17 ye mektedir . 
kadar olduğundan birçok talebe ------------

_velileri okullara başvurarak ço· Kısa habeı·ler .· 
cuklarmr kaydettirecek kimseyi 
bulamamaktadrr. 

Y a.pılan şikayetler üzerine 
maarif idaresi bazı okullar hak. 
kında takibata başlamıştır. En 
fazla ıbu gibi şikayetler Beşik_ 
ta.'.} kazası dahilindeki ilk okul' 
lardan gelmektedir. 

Başöğretmenler talebe kay. 
<lını kendileri yapmak mecburi-

kalbile konuşuyor. rakamlarla ce. 
vap. '~eriyorlar. Babam ve bir kaç 
rakıbı. bunlar eski müstebitlerden 
~merika aşiretlerinden dnha vah'. 
ı;ı, daha hunhar insanlar· 

Annem müteessir olmu§ "özleri 
\'asarm t ' " ·~ · ış r. Benim kararım onu di-
g-er rn~selclerden daha ı,:ok alaka· 
dar edıyordu. Ellerimi avuçları içi
ne aldı: 

.. ~ .. Eminön.ündeki tahta köprü 
sokülmektedır. Buradan çıkacak 
tahtaların bir krsmiyle Ortaköv dc
resl üz~rin~ ~ôprü yapılacakt;r. 

_ Şehrımızde şimdiye kadar 
9;)000 sığınak, siper ,.e hendek Ya· 
ptlmıştır. Buraları G00.000 ki~i 
alabilecektir. 

* Iktısat Vekili Raif Karadeniz 
bugünlerde Karadeniz ha,·ali~ine 
tetkik. seyahatine çıkacaktır. .. 
. :f. Ankarada hurda,·atçı ~·esim 
i-le kardeşi A\'ram Bonomo ihti
kar yaptıklarından tevkif olunmuc-
lardır. • 

- Fakat baba, onlar çok bed
bahttırlar .. Eğer siz alicenap bir 
lıısan olsaydınız, istedikleri zammt 
kendi cebinizden yapardınız· Buna 
kafi gelecek servetiniz var sanı. 

Yazan: 

Moris dö Kobra Muzaffer Acar ' - Söyle <;ocuğwn, dedi, şimdi 

. ,\nkarada 1Z?..etin ni~n mera
sımi yapılırken içeriye sabıkah
la:dan Al2 Rıza girmi~, bıçak çck
mış. sokaga çıkıncada po\is l\kmi. 
şe de bıçak çekince zabıta memuru 
tabancasını çekip sabıkalıyı öldür. 
müştür. Müddeiumumilik rnüda
Iaainef s hali gördüğünden zabıta 
memuru hakkında ademi takip ka
rarı verilmiştir. 

rnn· 
Babam Mösyö Silas };fak Grcgor 

ve Santa' Feoro madenleri umu~ 
müdürü, her tiçü de hayretle bu· 
yüyen gözlerile bana bakryorlardr. 

Acaba müthiş bir şey mi söyle· 

mişlim· Babam: 
- Oğlum .. Artık bu kadarı faz-

la .. diye bağırdı· Nerede ise kal~p 
gökten yağmur yerine paı:a yaı;.: 
masmı bekleyen tembellerı de ~~
dafaa edeceksin·· tki iskarpırun 
var değil mi? Bu kadar alicenap 
isen birini ilk rastladığın fakire 
verip seke seke eve dönsene göre· 
yim .. 

- Baba üstelik, eğlenmek için 
utanmalısınız .. 

- Hayır eğlenmiyorum.. Yal
nız sefalet sc;>Tetmekten 1ıoşlan· 
mayan bir çocuğa iyi günler gös· 
termiş olduğumu biraz geç öğreni
yorum, o kadnr· Eğer sen de be -
nim gibi 12-20 yaş arasında sefa· 
Jet çekmiş, fakirlerle beraber ot· 
lar üzerinde yatmış aç kalmış, ha· 
yatm hiç bir zevkini tatmamış ol
saydın, hayatın bir yıprandırma 
harbi olduğunu ve geridekilerin 
hakiki muhatiplerden daha çok ka
zanmak istediklerini, tcnbellerin 
yevmiyelerinin arttırılması suretile 
çahşanlarm sırtından geçin.meği ar 
zu ettiklerini anlardın··· Hem ıı.r -
tık ktıfi ı .. Şimdi istersen git, ha • 

yatı, yl'ni dosUarm gazete muhar
rirleri ile birlikte gör·· Vicdanının 
emrettiği şek.ilde hareket et, fa. 
kat Amerikan sımaviinin mevzuu 
bahsolduıfo bu gibi· iklıf\adi mese· 
lclclere karışma·· 

- Mnhakkak gideceğim·· Si.:.c 
Allaha ısmarladık diyorum ı;ünkii 
beşeri sefaletten kendine ~enfaat . 
temin eden bir aclamm o•'lu oldu· 
- h 
guma utanıyorum! 
Babamın yazı odasındıın ı:ıkarak 

gidip küçük salonda kendi işiyl!" 
meşgul olnn annemi buldum· Za • 
vallı ihtiyar anacı~m ne kad~r 
sakin, ne kadar iyi t;_bi~llıdır· Ba
bamla arasında ne bü\'ük fark! .. 
Son dakikama k:ı.dar ~nun sakin 
iyiliğinin, tela~sız sesinin teselli 
verici sözlerinin tath h~tırn.sını 
taş~y~c.ağun .. Onu böyle s:ıde e1hi· 
5~.sı ıçınde pırlantasrz, tuvaletsiz 
gore~ler. bir mHyarderin karısı 
oldugu~u nasıl tahmin ederler? 
Annemın. bir tek arzusu Yardı: 
Çok zengın bir adamın kocaı;ı oldu
ğu için. ~endini affettirmek·· Ve 
bunun l!;tn de babrunın kendiı:ıinc 
verdiği hesapsız paraları hayır iş
lerine sarfediyordu. 

Baznn hana söyle derdi: 
- Aleks .. Baban benim için çok 

zendn, cok kudretli, cok yüksek 

oldu .. Allah korusun da bir gün bu 
servet Clna ,.e ailemize felaket "'<'-
tirmesin.. ., 

Dün yirmi kalabalık aileye var· 
dım ettim .. Tanımadığım anneler 
ağla..;;arak beni kucakladılar.. Ge
celeyin daha. rahat uyudum Aleks. 
Umarım ki benim koruduklarım b::ı.
banm yolu üz<'rindr:-l:i felaketleri 
bertaraf etsin .. 

O gece za\'allr annem, aklruımış 
baı:ıını işinin tizerine eı;miş, yann 
v('ya öbür gün fakirle-re dağıtaca. 
ğı hediyeleri kendi cllerile, bir mil 
yarder karısı olınasnıa rağmen 
parmaklarında bir tek yüzük, bir 
tek altın halka taşıyan ellcrile iş-
livordtı· 

·Yüzümün kıı.rmakarışık olduğu-
nu görünce endişe ile sordu: 

- Ne oldun oğlum? Ne var? 
- Anneci~im, bir zaman için ev-

den anılma~a mecburum .. Babam 
la fen~ halde kavg:ı ettik· 

Ve ona bütün gün gördüklerimi, 
babamla ge<;en konuşma.mızı an -
!attım .. Gamlı gamlı içini çekti: 

- Ah oğlum, dedi .. Bu grevler, 
fabrlkalarm böyle kapanı§! binlerce 
kişiyi sefalete sürüklüyor· 

...:._ Babam ,.e C'trnfmdakil~rin 
de daha sefil olduklarını takdir et· 
miyor musun anne·· İnsan onlara 

ne yap:xıak fikrindesin? 
.- Şımdilik ben de bir f\ey biL 

mıyoru K • · m.. ararım A vrupaya geç· 
me~ .. Bu keşmekeşi unutmak beni 
zehırleycn b 1 k u atın hırsından kaç-
ma ' kurtulmak istiyorum·· 

- Demek bizi terketmek isti -
yorsun Aleks? 

b
. - Seni degil anneciğim .. Fakat 
ır zaman · · · kcnd' b ıç~ hava değiştirmek, 

t . ı aşına hır devletin bütçesini 
emın. edebilecek vaziyette bulu • 

nan bl!' adamın ~, 'ı ~ nutm k . . og u o dugumu u. 
a ıslıyorum. Yemin ederim 

anne fik ... "ı . • nıuvazenemi bulmak ·h· tıyacmd 1 

b ayım .. Bir çok dosUarım 
.unu anlamıyacak takdir edemi· 

:'> eeck .. Herk . daha rt es mılyonlarmrn biraz 
lJu ~ masını ister .. Hayır ben 

nu ıstcmiy 
zengin 

0 
°run:· Ben urtık en 

yorum. ~amın oglu olmak istemi
kıyor · u para benim derimi ya· 
beni 'abana azap veriyor. Affet 
ıırla,,on~e h~m.en bavullarımı !1&
<Tım · p .endımı bir gemiye ataca· 
,., ·· anse ·d v. b~tti v ·m . ~ eccgım anne kay-
orad:1 • ~ıkn muvazenemin belki 
cdi"o Hrınc gelc.bilec'eğini ümit 

,, rum. 
Zavalh an • v , 

allnnt· - . necıgım .. "Paris" trans 
. ıgıne b. d"k beyıızı ın 1 ten sonra, onun 
ıcı§ı ~~§{111~ ~açlnrmı, · gamlı ba· 

oz erımın önünden ;;itmedi· 

(Det•rımı var) 

:r- Diyarbakırda ~hrc üç kilo. 
metre mesafede inhbar patlayıcı 
maddeler deposunda bir infilak ol 
muş, ~ehirde bazı eylerin camlar~ 
kıı;lmı5, bazı dükkanların kepenk
lerı fırlamıştır. İnfilak sebebi tah
kik ediliyor. 

:f. İngiliz ticaret korporasyonu 
memleketimizle daimi temasta bu. 
lunmak üzere şehrimizde ve tzmir. 
de birer büro açmaya karar \'er
miştir. 

:f. Eti Bank Linvit kömürünü 
yakıcı madde olarak kullandırmak 
üzere tetkikler yapmış. iyi netice 
alındığından kilosunu 10 paradan 
Ankarada ve civar köylere da~ıt. 
maya başlamrştır. Bu kömürlere 
mahsus sobalar imal edilecektir. 

:t- Hususi tahsil gördükleri iddi. 
a~iyle hususi mekteplere girmek 
istiyenlerin imtihanlarına. ait tali. 
matname maddesi değiştirilıniştir. 
Bunlar resmi okullarda imtihan e
dileceklerdir. 

:f. Bir müddet evvel Yunanic:ta· 
nm tütün piyasasını tetkik etmek 
üzere ~hrimizden oraya gidl'n 1 n. 
.~iliz tütün mübavaa he\·etinden 
Saviç ile Brin bu ·sabahki ·koıwan. 
siyonel trenile ~hrimize dönmüş
lerdir. 
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istiab haddınden fazla yolcu aldığı için/ 

izmir vapuru süvarisi hakkında 
takibat yapılıyor 

Dumlupınarın 
hareketi gerı 

bırakıldı 
Sakarya. vapurunun İtalyaıı_ 

lar tarafmdan yakalanarak bir 
milddet alrkonulrnasr ti7..erine 
lskenderuna kalkacak Dumlu.. 
pınar vapurunun hareketi tehir 
edilmiştir. 

V.olCDlar izmırde llidfle mi çıkardı 'l 
Denizyollart Jda.re.'11nin dUn 1z. (ket ettirettk Jimanmuza getirmiş.

mirden limanımıza gelen 1.zmir va- tir. Liman reiııliği hem dcnieyolla
puru nhtmıa. yana§II" ~ 11· n ve hem de kaptan hakkında ayn 
man memurla.rı tarafından kontrol ayn ta.bkikat yapmaktadır· 1dare 
edilmiş; yolculan sayıldığı zaman erkAm ve kaptana par& cezasrndan 
vapurun istıap haddinden 200 yol- başka idari ceza da. vcrilmesi icap 
cu fazla alinIŞ olduğu anl~ -eimektedir· Vaziyet derhal MUna
tır. Yapılan tahkika.tta, vapurun kalat Veklletine bildirilmiştir. 

Den~ yo1lan idaresi vaziyeti 
vekalete bildirmiştir. Eğer vo· 
kalet müsaade ederse Yapur ha.. 
reket edecektir. 

lzm!rden hareketi SiraSmda 1zmir 
liman reisinin fazla yolcu olduğu_ 
nu anlayarnk yolculardan bir kıs
mmt indirmek istedJği ôğrenll.mJş
tlr· Fakat yolculardan hiç biri in
moğo razr olmamış ve liman me • 
murlrırt ile yolcular arasmda hL 
diseler çıkmıştır. 1~ polis mUdaha.
ıe etmiş; fakat liman reisinin söz· 
leri dinlenm.iyerek fazla. yolcula.r 
vapurdan ~tkanlmam~tır· Hnlbuti 
deniz kanunu mucibince bir vapu
run istiap haddinden fazla yolcu al· 
ması mencdilmia bulunmaktadır· 

Diğer taraftan denizyolla.r:ı 

idaresi umum müdürü İbrahim 
!Kemal Baybora. vekaletin da.ve-

Diğer taraftan BOn bir kaç gUn ti üzerine Ankaraya. gitmiştir. 
içlnde i!tlap baddlnden :fa.tiıı yolcu Umum müdür !skcnderun f!H 
ile yakalanan denjzyollarr vapurla.-
rr UçU geçmiştir· tdare fazla 1ş olan ferleri ile idare işleri üzerinde 
hatlara Hizumu kadar vnpur Jcal- vekB.letle temaslarda buluna.. 
ctmnamaktadır· Her eeoo İzmir fu- caktır. 

Diğer taraftan iş bu kadarla kaL 
mamış vapur kaptanı da. hadisele
re rağmen vapuru lzmirden hare-

an devamınca lstanbul - İzmir a.. ' 
rasında ilı'l.ve postalar yapılırken 
nedense bu sene bu postalar kon
mamıştır. 

Diğer taraftan Milnakallit VekA
leU tehlikeli olan bu vaziyetler ic:in 
çok dikkatli davranılmasmı ve va
purlarda katiycn fazla yolcu bu ~ 
Iunmamuını ala.Jcadarlara bir ke
re daha bildirmi.~tJr. 

Saç stoklarını bildirme 
müddeti bugün bitti 

Fiyat müraka.be komieyoıı,u 
dün ak§am Uzeri topl~. ae· 
mir nal ımhmm azamı !kar nis.. 
betlerini tesbit etmiştir. tt:tlıa.llt. 
çı için y{izde 10 ve perakendeci 
için yüme 15 kar kabul edilmifr 
tir. Bundan başka zilccaciye f"ı. 
yatları üzerinde de tetlcikler ya.. 
pılnuştır. . 

Yağ fiyatla.rmm göıiilmemig 
derecede ylikselmesi Uzerine 
mm.taka ticaret mtldiirlUğü va.· 
ziyeti telgrafla Urfa ve Trah. 
rondan sormll.§, !iyatıarm bir_ 
denbire 15 kuruş kadar palıalr 
laştığınr öğremn.iatir. Fakat la. 
~anbul piyasasındaki yükselme 
lJUndan çok fazladır. Gıda mad. 
rle!cri fiyatlarım belediyedn 
k~l etmesi icap ettiğinden 
mmta.ka. ticaret mUdürlüfü va· 

Ruhsatsız bir kaptan ı 
adliyeye veriliyor 

(Servet) mat.örü kaptanı Ah· 
:net, nıhsa.tr olmadrğı haldb kap 
ta.nlrk yaptığından d~ ik.oırtrol 
memurla.rmdan Kemal ta.ra.fm.. 
dan yakala.nmış, fakat memura 
iki buçuk Ura. rU&vet teklif et ,,,, 
miştir. 

Memur Kemal rüşveti kabul 
eder gibi davranmış, fa.ka.t bir 
cUrmtimeşhut tertip ctt1reret 
kaptan .Ahmedi l!UÇ üzerinde 
ya.kalatmışflr. 

Ahmet, bugün adliyeye veıi • 
leOOktir. 

Şubenin defter 
kaplarım satan bekçi 
l3eledlY\) Ka.smı.pap tah'1l fuhe. 

ai gece bekçlsl hıet fQbenlıı resm! 
defterlerine nlt kaplan ısatarkeızı 
cu.rmn mcohut hallndo yakatanm11-
t.xr. !net tevkif olunm113, belediye 
tara!mdo.n da ~den ~ıkanlmıat?r· 

zi.yeti belediye iktısat müdU.lü. 
fnne ıbildirmi~ir. 

Fiyat mürakaıl:e komisyonu 
tarafından konulan azami satış 
fiyatmm iki misline kadar yl.ik. 
Belet\ çivi fiyatları hakkında ti· 
caret vekaletinden emir beklen_ 
mektedir. Buna. göre tekrar tet. 
ldkler yaprlacalrtır. 

Fiyat mlirakahc komisyonu 
tarafmda.n demir saç stoklan 
hakkında istenilen bcy--~ameıe· 
rin komisyona verilmesi mUd. 
deti lbu~ bitmektedir. 

Son glin olduğundan bugün 
geç vakte kadar memurlar ça -
lıJacaktır. Komisyon stok mile" 
t&rmt vekllete bildirecek ve 
par.a.rtesi günkU toplantısında 
demir saç için aza.mi sa.trrt fi. 
yatı tesbit etmek üzere tetkik. 
lero ib8f}ayacaktır. 

Olgunluk imtihanları 
hazırlıkları 

Liselerde olgunluk imtilıa.nla.. 
rma önUmür.deki hafta baoJana.· 
ca.khr. Bu hususta hazırlrklar 
tamamlanmıştır. 

MUmoyyizlero teıbligat yapıl. 
~tır. lmtfhan sorulan kapalı 
zarf içinde vck!let taraf mdan 
gönderilmiştir. 

Dün sabahki kesif sis 
Dün sa.baib. limanıınmia mev

simin ilk kesif sisi olmuştur. 
Vapur se.f erleri 8llUk teahhur. 
la.rla. yapılabilmiştir. 

Sis saat dokuza kadar deva.m 
etmiş; bilhassa. Marmara.da. ke.. 
sif olmuştur. Al8.ka.dar1ar bun· 
da.n sonra mevsim icabı sık S?k 
sis ola.c:ı.imı söylemektedir. 

IBu yolda tedbirler alma.ca.k, 
Ahırkapı vo Fenerbahço el8 dü. 
dUkleri ıslah edilecektir. 

Çeviren: Suat Derviş - ~9 -
- Evet Mösyö Ç'Ok kôlayhlda 

görünür. 
- Mesai odasının kapısına ge. 

lince Mis ,Lamort ne yaptı? 
- Kapı tokmağım tuttu, yavaş, 

)'3.va,Ş çevirdi. Kapı acılmca da 
içeri girdi. 

- Kapıyı üstüne kapadı nu? 
- Evet efendim. 
- Sonra siz ne raptımz? 
- Odama çıkıp yattım. 
- Söylediğiniz sözlerin ne gibi 

~lere sebebiyet verebileceğini her 
halde düşünüyorsunuz Mis Bur. 
rage. 

- Affedersiniz. 
- İfadenizin tahkikatı nasıl bir 

yola sevkedeceğini her halde bili· 
yorsunuz. 

- Evet Mösyö. Fakat Urnit ede. 
rim ki bu yüzden ba~ma bc!la gel. 
mesinl 

- Gelmez.. Gelmez. Eğer doğ. 

ruyu Sôyledinizse hiç bir şeyden 
korkmayınız. 

- Ben hiç yalan söylemem. 
- Mis Lamortun mesai odasına 

girdiğini gördüğünüz zaman ne 
dü~üntlünüı?. 

. . . . . . 
- Daha yüksek sesle konu~u

nuz. I~itilmiyorsunuz... Sizin &ibi 
ciddt bir kız için belki böyle bir 
suale cevap vermek güçtür. Fakat 
bu suale cevap vermeniz l~undır. 

- Ne mi düşündüm? .. Bu evde 
çab~mağa başladığımdanberi dü. 
~Undülderimin dışında hiç bir şey 
dü~ünmedim. l~e.,di kendime: 
"Acaba insanlar nasıl olur da bu 
kadar ... ,, , 

- Evde hazan geçen hadiselerin' 
neler olduğunu biliyordunuz öyle 
mi? 

- Evet efendim. Ben budala 
değilim. Birkaç kere hatta haber 
Yermesini dü~ilndüm ve sonra bu 

Pamuk ipliği buh
ranı devam adıyor 
Piy~ada pamuk ipliği buhra.. 

nı bütiln şiddetile devam etmek· 
tedir. 

Yedikule iplik fabrikası da an.. 
cak eski milşterilerine mal ver
mekte ve diğer bütün müracaat; 
lan karşılayamamaktadır. 

Birçok fabrikatörler faaliyet. 
lerini tatil ederek işçilerine yol 
vermişlerdir. 
Diğer taraftar. piyasada. ev

velce 620 kuru§ olan 20 numa.· 
ra iplik 800 ve 720 kuruş ola.n 
diğer numaralar da. !)()(} kuruşa 
kadar yükseltilmi~ir. Ali.kadar. 
lar ehemmiyetle tetkikler yap
ma.ktadırla.r. 

Bir namus düşmanı 
tevkif edildi 

Göztepcde Söz eoka.ğmda. 16 
numarada otu~ Memduhtm 
13 yanındaki oğlu Melih dün 
eokakta oynarken, lsmail oğlu 
Musa adında. birisi yanma: yak" 
Ja.şmıa ve kendisine para, oyun_ 
cak vererek civardaki ~ bir 
anıaya götümıUştUr. 

Musa. burada. çocuğa tcca.. 
,-uz etmiş, fakat ~ğun forya· 
dını işitenler tarafmdan yaka.. 
lanmL~ır. 

Çocuk tedavi altına almmış, 
Musa. tevkif olunarak geç vakit 
birinci ağ1r ecza.da. gizli olarak 
:muhakemesi yapılıruştrr. 

Adliyeye katip alınacak 
1 stanbul müdd.eiumumiliğin. 

den: 
!st. adliyesinde açılC bulunan 

biner kuruş maaşlı katipliklere 
18.akal orta. mektep mezunu oı • 
mak şartilc daktilo ile seri ya.. 
zı yazmasmI bilen talipler ara.. 
amda barem ka.nunwıun 17 inci 
maddesi mucibmce miisal>aka 
imtihanı yapılarak mü.nasipleri 
almacağnıda.n, isteklilerin ıno· 
murin kanununun 4 üncü mad. 
desinde yazılı ibelgelerlle im.ti.. 
han günü olan 24·9.!>40 salı gü
nü saat 10,30 dan ıbir gün evve
line kadar dilekçelcrile ~1:. ad.. 
liyc encümenjnc müracaa.tıa.rr. 

bana ait bir şey d~il diye vazgeç. 
tim. 

- lyi, iyi. Mis Lamort'u gör. 
dükten sonra o1anıza çıkıp yattı· 
nrz, öyle mi? 

- Evet Mösyö... Hemen uyu. 
yamadım. Fakat ~nra dalmı~ ... 

- Ve sizi Mister Barrisonla 
po1is memuru urandmlılar, öyle 
mi? 

- Evet! 
- Şimdi size gayet ciddi surette 

mülahaza etmenizi rica ederim. 
Gördüfünüz insanın Mis Lamort 
olduğuna tamamiyle emin misiniz? 

- E\·et efendim, evde onun 
kadar uzun boylu başka insan yok 
ve onun kadar güzel saçlı... Sonra 
da evde büyük yc;il ta.ı takan da 
yalnız odur. Ben Mis Lamortu o
nu bir başkasiyle kanştınnıyacak 
kadar tanırım. Ye onu b."lşkasiyle 
karı~tınnam. Böyle bir şey müm.. 
kün değildir. .. 

- Evet, evet muhakkak Mis La
mort. Ne giyiyordu?. 
-. • • 
- Daha yüksek sesle I:onuşu

nuz rica ederim. 
- Gecf!lik giyiyordµ. 
- Ne renk gecelik giyiyordu. 

Üstünde başka bir fey var mıydı? 
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Arap Hakkının gözü güreşi~ 
değil, paşanın altınlarında it{ 

Hak.kının bir emeli vardı: 
Ne olursa olsun, nasıl olursa oı-· 
sun, Yusufu yenmek. O: 

- 9 - Mehmet pehlivanın Sirtiistü \ı 
re devrildiği görllldü. Meb ~ 

- Ah şu herifin sırtını bir 
kere yere getirebilsem, ondan 
ötesini düşünmiyeceğim. Bana 
her yerde: - lşte, Yusufu ye. 
nen pehlivan! diyecekler. Ben 
de meşhur olacağım. 

Diyor, bu suretle Yusuftan 
hmç almnyr dilşUnilyordu. 

Arap Hakkmm bir emeli da
ha. vardı: O, Dudullu güreşleri· 
~ bir türlü iştirak edemiyordu. 
Gerçi bir kere nasılsa sokulmuş.. 
sa. da, paşa.nm kahyası Abdul .. 
lalı bey: 

- Ben bu adamın bakrşlarmı 
beğenmiyorum. Canavara benzi-
yor. 

ab'anryor: kah Makarneci yere 
devriliyor ve Mehmet onu ezi. 
yor gibi görünüyordu. Kimin 
kimi yeneceği belli değildi. B~ 
zan seyirciler arasından: 

- Ha Koca Mehmet... Ha 
Çanakkaleli .. göreyim S('lli ! 

Diye bağıranların, hazan da. 
Makarnacıyı teşci edenlerin 
sesleri yilkseliyordu. 

Ara sıra çadrrm arkasından 

~itilen: 

- Taze su... Soğuk su. Ha. 
niya beyim, hararet söndürii-
yor. 

Yahut da ahenktar ve mev. 
zun bir n~°'rne ile: 

- Şam fıstık ... Amerikan fıs 
tık. .. Sakız leblebisi ... 

pehlivan: ~~ 
- Ah, kanımı... ..U'a 
Diye bağırma.sile srrtı y: 

gelmesi bir oldu. hı 

Seyircilerden biri: 1:1 
- Ne çabuk yc~di oo?! ~bu 

ha yarım saat olmadı. 1ki ~ f 
reşle bizi savacak mısmrz , 1 ~ 
radan? ll 

Diye haykırıyordu. Bu ~ i'e 
ibirçok seyirciler öc iştira:k 
mişti. l()(j 

"-Para verdik .• Çabuk de 

may:rz..,, ~ 
''- Danışıklı bir güreşe ele 

ziyor bu. Namuslu güreş · " 
• ' ı;ıu 

rız.,, ~:ı 
Diye bağıranların sayısı 

Diyerek, kendisine yüz ver. 
memişti. 

Arap Hakkı, her hangi bir 
yerde Yusufu yenecek olursa, 
bu hıLber §Üphe yok ki, derhal 
Halim Paşamn veya. ki.hyrusı:nm 
kulağına erişecekti. 1'şte o za.~ 
man Hakkı parsayı toplayaca.li, 
ve gUr~ müsabakalarına. işti. 
rak ederek bir hayli para kaza.. 

Sesleri hemen hemen 
Yusufu sinirlendiriyor 
seslere ondan başka: 

- Sussss ... 

tikçe artıyordu. 1 t 
sadeoo Hakemlik yapan eski bir ~ 
ve bu livan, bu sırada Makarna.c:ııı ğe 

nacaktı. 

Hakkının gözü pehlivanlıkta: 

değil, Prens Halim Paşanın çil 
çil verdiği altmcıklarda idi. 

itkinci güreş başlamıştı. 
Arap Hakkı giyiılmiş, ve kol· 

larını kabartarak bir kenara. o. 
turmuştu. Seyirciler arasmda: 

Diyen olmuyordu. 
Zaten. Yusuf, güreşte, bu gm1 

giirilltülü seslere fena halde 
hiddetlenir, hatta... çok defa ibo .. 
yunduruk altında ter dökerken 
bile "susunuz beyalıu!,, diye 
bağırdığı duyulurdı;. 

Yusuf bir aralık, bu güreşi 
seyrederken, yanındaki arkada. 
şmm çolak kolunu tuttu: 

- Bu, danışıklı bir güreşe 

benziyor, Hüseyin. usta! dedi. 
Bunlar pehlivan değil, pehlivan.. 
cık. Makamacıyr ve Çanakkaleli 

Mehmcdi tanryan birkaç kigi: - Ben sann söylüyorum a.. 
- Bakalmı kim kimi yene~ ma, sen inanmıyorsun benim 

cek? sözlerime a gözüm! Bunlar her-
Diyc sazırsızlanıyordu. lkisl kesi kcn?ilcrin~ u~duru~, işi ti. 

de 15a.şpclilıvanar .. 11fiiiöego:A·~et&-dökm~ HJtıyer\ bll' takım 
terişliydi. 'Meydana çıktıKlarI yalancı pehlıvanlardır. 
zaman, kenarda oturan Arap . Iki ~rkad~ ayakta. konuşur
Ha.kkın,ın gözü bir aralık Ma.. ken, bırdenbıre Maka.rnacmm 
kamacının gözüne takıldı. Hak- sert bir hamlesile Çanakkaleli 
kı için için gülüyor gibiydi. Bu 
gülüşlerin ve gözgözc gelişlerin 
manasmr Bandırmalr HUseym· 
den !başka kimse anlayamadr. 

Hüseyin yava.~ça Yusufun ku. 
lağnıa eğildi: 

- Bu gürcate do bir orosto.. 
polluk var, Yusufçuğum ! D.i.k
kat edelim de şunların hileleri. 
ni de ya.kalayalnn. Gilnün birin. 
de yllzlerinc vururuz. 

Yusuf gülümsedi: 
- Ben de ı:akıyorum ama., 

Makarnacının bu derece küçilk' 
lük göstereceğini de aklım al. 
mıyor. 

7.30: Program ve memleket saat 
ayan, 7.35: .MUzlk: Hafit program 
{PJ.) 8.00: AjarıB haberler!, 8.10: Ev 
kadını - Yemek Hstcsl, 8.20/8.30: 
MU1Jk: Hafit programm devamı (Pl.) 
12.SO: Program vo mtmıleltet saat ıı.· 
yarı, 12.3:1: MUztk: Semai vo k<>§ma• 
lar, 12.r>O: Ajans hııberlcrl, 13.015: 

MU.zlk: 13.20/14.00: :MUz!k: S<'nfonlk 
program (Pi.) 18.00: Program '\'O 
memleket aut ıı~'tlrı, 18.05: MUzlk: 
Fransız ınrnıiltlslnden örnekler- (Pl.) 
18.30: :MU:r.lk: Anadolu Hnlk hM-alan, 

- Sen onun ne kabasoğan ol. 
duğunu hala nnhyamamışsın! 18.:>0: MUzllc: Radyo "Sving., Tno'ııu 
Ara sıra Arap Hakkmm yüzü. 19.15: MUzlk: 19.45: Memleket saat 
ne dikkat ediver .. Aralarındaki ayarı ve Aj:ıns, 20.00: 'MU:r.lk, 20.30: . 

Konuşma (İktısal n:ılltl). 20.liO: •rem. 
parolalarr ibilc kolayca. k"'~"ede. -• ~ -.1, 21.30: Rnô.>'Q gn7.eleJll, 21.45: MU· 
bilirsin! 

Çok ciddt tutuşmuş gibi gü
reşiyorlardı. Kah Çanakkaleli ye 
re yatıyor, Makama.er üstüne 

- Siyah ipek gecelik giyiyordu 
zannederim. Üstünde atkı gibi bir 
şey vnrdı. İnce bir şey, on tarafı 
çok renkli işlemelerle süslü bir şal .• 

- Bir yc~il taştan bahsettiniz; 
ne söylemek istediğinizi pek hi 
anlayamadım. 

- Evet. Evet efendim. Mis La. 
mort'un gayet giizcl yeşil büyük 
bir ta~ı vardır. Bu taşa ne taşı der
ler bi:lmiyorum. Mis Lamort onu 
daima boynunda taşır. Çok güzel 
bir mücevherdir. 

- Evet anlıyorum. Bir pantan. 
tif takıyor. Teşekkür ederim kızını. 
Şimdi bize bir de şunu söyleyiniz. 
Mis Lamort mesai odasına girdik. 
ten sonra ve kapılar üstüne kapan
dıktan sonra içenle hiç bir gürültü 
işitmediniz mi? 

- Hayır efendim. 
- Ve siz hemen yukarıya çıkıp 

yattınız ö;·lc mi? 
- Evet! . ' . ' . 
- Salonda susulmasmı istiyo

rum. Herkes sussun. Doktor Fot. 
hcrgrill nerededir. Doktor Mis La. 
morfu intizar odasına getirip ona 
orada bakamaz nımmz? Şimdiki 
halde mahkemeyi terkedemez, an
ladınız mı? Birazdan buraya gelip 

zlk: Radyo salon orkeslraııt, 22.30: 
Memleket ııaat ayan, Ajans haberler!, 
Ziraat, Esham • 'l'ahvllfıt, mımbly:o -
Nukut boraaın (Fiyat), 22.4.S: Mllz1k: 

yeniden ifade verebilecek bir hale 
gelecek midir? 

- Çok korkanın l\fösyö ki, Mis 
Lamort bugün değil, bundan bir
kaç gün hatt5 birkaç hafta sonra 
bile mahkeme huzuruna çıkabile. 
cck bir hale gclemiyeccktir. 

- Yeniden buraya gelebilecek 
vaziyete gelince hemen dönmenizi 
rica ederim doktor. 

' 
- Şim<li işimizi hitirccC'ğiz Mis 

Burrcge, siz öteki §ahitlerin ifade. 
lerini dinlediniz mi? 

- Evet! 
- Demin söylemiş oldtiğunuz 

mühim l}Cylcrden maada sizden ev
vel konuşanların ifadesinde yanlı~ 
\'c yalan bulduğunuz noktalar var 
mı? 

- Hayır! 

- Efendiler, bu şahidin sorgu-
sunu uıatmamamızı teklif ediyo. 
rum. Eğer ihtiyaç olursa onu tek. 
rar dinliyebiliriz. Mis Burrage'nin 
s<!Ylediği mühim §eyler işi yepyeni 
bır safhaya getirdikten sonra ye
niden kendisine bir şeyler sorma
nın 1üzumsuz olduğunu görüyo. 
rum. Şahide yeni sualler ronnamı 
istiyor musunuz? Teşekkür ede. 
rim. 

galip geldiğini ilin ediyordu. l 
İşin gnraboti.M bakın iki, ~ ı:u 

nilen Çanakkaleli Mehmet ~ l · 

~:=!.ı~~~~J=:n~~. ~ 1 

Yusuf bu komedyayı ~ bu 
görüyor, fakat birşey mtl~ n 
yordu. 

- Sahiden pek kofmu.' 
Çanakkaleli de. 1 

Diye mmldaıurken, yanısı-: btı 
duran Ba.ndmna.lı Hüseyin: U 

- Dikkat et g&üın, dedi, Ç dl 
nakkaleli hlla yerde ~ 
yor. Herifin karnını de.stiler f 
liba! ~· 

Yusuf başını umttı: 1 
- Yerde itan var. • /\ 
- Ben bu !kanı senden Sl'i 

görmü.5tüm. Bu da Arap~ 
nm oyunlarından biri olsıt ~ 
rCk. 

- Ne olursa olsun, bu lbir 
pcliktir. a 

(Devamı ;;1-. el 

20.9.940 Cuma 

Radyo salon orkestrası progr~ 
devamı, 23.00: MUzlk: Cazband {f'I' 
23.25/23.'30: Yarınki program vo 
panı§. 

Cuma Cumarl' 
20 Eylül 21 Ey~ 
17 ~Abao 118 Saba• 
hım ırıs hır.ır 1ıı9 

\ 'akitler \ as:J.tı Erıını \'asııu 

ad·ıı:~ıo ti •5 11 34: rs 46 ll 36 
Oa.u'U 

o~ıo . 12 07 5 {;6 12 07 [) ri1 
lklnd1 ır; 35 D 24 15 34 9 2-' 
Ak§ıım JS 11 12 00 18 09 12 00 
Yatsı 19 4.6 l 32 19 (3 l 31 
lmnalt 

"Matmazel şahit yerinden~· 
Iebilirsiniz. Fakat salonda bekleri 
niz ... Sükut! ... 

Celseyi yanın saat talile ediY' 
ru.m. Sonra bir kere daha Mis 
mortu çağıraca{:'lm. Bu aksam kO 
nuşamıyacak bir halde ise ontl 
dinlenmesini yarına bırakac::a~ 
,Çiirthii geç olmağa başladı. 

Celseyi yeniden açıyorum. Şi> 
di ilk vazifemiz Mis Elizabcht L 
mort'u yeniden dinlemektir. MF 
Elizabeth Lamort',u çağırınız. 

"O yine ne var?.. Siz misi• 
doktor 1'"'othcrgrill. Bir şey mi st 
lcmek istiyorsunuz. 

"Söylediğinizi iyi isitmiyorur 
"SükQt. .. Susulınasmı talep e 

yorum. Eğer susmazsanız salt 
tahliye edeceğim. 

"Biraz yaklaşır mısınız doktı 
Teşekkür ederim. 

-16-
DOKTOR WlLLIAN EUSTA<. 

FOınIERGRlLL 
- Mahkemeye ne öğretmek ist 

yorsunuz doktor. 
- Bugün Mis Lamort'u ifatf 

veremiyerek bir halde bu1duğw 
söyicmclc istiyorum. 

(DC\'amr \-ar) 

J 
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Türk- İran kardeşliği Gebze mektupları: 

Gebze belediyesi imar ve 
faaliyetine başladı 

,.. .••.••.•...•....•...•..••.........•.•.•....... , 
inşa BEYKOZ KÖYLERiNDE BiR ( lJfl1 tartl/t 1 inddı) 

Zlntetin eoııuna dofııı belediye 
eı.t IU nutku Irat etmiotir: 
lıluııterem sefir hazretleri, 
l>ott ve kar&!t tnuı mUletfDJn 
kıymetli mUmeulliııJ lzm.trde 

rı:8Jınlaınakla bahtiyanm· 
~ hazretlerlııln İzmirde 
Utulmaz tatlJ ve t.ariht hatıralar 

lr'a.kan seyahatinde zatı devletle
tanI§lllak ıerefine nail olmut· 

llııı. İki büyük milletin bqmda 
lla.zzam hamlelerle bir çok terak
ve t'.Serlerl yaratmııı bulunan bu 
kudretli tefin 1zm.ire beraber 
"a.hatıerlnde, burada halltm co. 

•ara1t göııterdifl y1lksek ve sami
tııı teıahUrler muazzam bir tablo 
l"aratını3tt. 

2a tıilinlzin o z:ı.man aranında 
bıraktığınız scmpatlk hatıraların da 
~lln Y&§adığını bizzat mUaahede 
Uvurııvorsun~ 

f lran devletinin bu sene de 1zmir 

1 ~rına remnen iştirak etm!§ bu
Ucınaaı bizi çok sevindirmiştir. Za-
~ devletlerinin yUksck hizmetleri 

e rneydana gelen ve bUyük bir 
~be arzeden İran pu')'onu.'lu 
~ binlerce yurttaşmırz zivs:ret e

derek bUvlik önderiniz Şehinşah 
~etlerinin kardCfJ ıranda vilcu -
~ gct'rdiği yUksok inkılA.plnn ya
~ eu lak.ip etmek fırsatını verdi. 
il i tlrak avnı zamanda iki kom· 

~"'ınillet araaındaki kardeş \'e dost 
~laruım mllU bir tezabllrUnU de 
etkll etmiş bulunuyor. 

• llu iftira.klnizle fuamnızm de -f er'1li artırdığmızdan dolayı bUyUk 
' l'ltı devletine ve gilzel pavyonu -

ı ~ll7.un ha:ı:ırlanmnsmdaki yUksek 
lınnıetinizden dola}"t da cksel!n. 

~111128, ,.e lzmir konsolosunuz dos· 
Uınuza en derin tcşekkUrlerimi ar· 
~er ve kadehimi kardeş 1ranm 
ll··Uk önderi Şehinşah hazretleri 

1:!.lıı sıhhat ve afiyetlerine kaldırt 
!'Qn. 

BUyttk eltinin cıevabt 
b 6iddetle al.kışlanan bu nutka 
J!_~'flk elçi atideki cevabı verml§. 

d' SaYtn Bay vali, saym Bay bele-
•:ı-e reisi. muhterem Baylar, 

f Taın altı yıl önce, metbuu mu
nlıhanum bUyilk Şehlneahm mai· 

~·etı rnUIUk!nelerinde \'O TUrk mil
~ alimakam uluım merhum 

latUrkle ılındiki Cumhurreisi 
~Uerintn maiyetlerinde bu ta. 
•&Ut Ye güzel "ehre geldlın· 
" o. tarilıten bir kaç sene sonra, 
~~ badD buraya yeniden geldi· 
'''111 zaman 1mıırhı baymdırbfı, 
~lliği ve ilerlemem huswnında 
atlın. farklar görmekteyim· Bu cld. 
<leıı takdire sezadır· lzmir şehri 
böyte az bir mUddet zarfmda he.,. 
huausta mUhinı terakkiler göster· 
llıiı ve modem stil il%erine yapı -
larıa önemli bir !iehir vtlcudc geL 
J'lı.fıUr. • 
1 ~ llu hususta siz belediye relslni 
o.ebrit ederim. 

l:ı İııııır fuan beynelmilel ve pek 
llYUk bir panayır ve sergiden mU· 

~e\kep olup bu ülkenin ekonomik, 
t:Ustriyel ve kUltUrel faaliyeti -

teceılig&ıudır· • 
tllt ~ iftihar ve eerefte mUmes· 
'lılıı bulundufum mmeleketle, kom· 
~ıız, dostumuz ve kardeşimiz 
ahı tllkesl arumda medeniyet, 
'Ye~k, ldetıer ve ideal \"e beşeri. 
~ hiımet hUSUIUD& aaymuı all· 
~ ve bağlılıklar \"'e bir !;Ok ben-
Yişter vardır. 

ıceiiıııdlki devirde ise ild memle -
Ctl b lll'asrnda mevcut biriblrlerine 
J...nı ll}ilk benzeyiş te oralarda şar. 
ı iki yüce ve ulu dAlıisinin bu· 
ıı~ keyfiyetidir- Na.stl ki ye
~ l'8ıı eski azamet devrini muaz· 
h~•efi lran Şehlnşahı lIAhazretl 
tile! Yun Pehlevtnin yorulmak biJ. 
l·eııt rnesallerl ve demir iradelerile 
lelin emiş, memleketin muhtelif iş. 
~ai de, mesela ruıkeri, siya.si, içti· 
ııı~ kısımlarda, sana}i, ziraat. 
'it r1l. beden ve ruh terbiyesine 
d 8thatann her birinde, yollar 
!~ Yollan, limanlar, tehirler, 
tılltl • nııııı vahdetin ve spor ruhu
denı \'tlcut bulmMı ve bugilnkU m&
"esuYet aleminin bütnn vasrt.a ve 
lı-a elennin meydana gelmesi gibi 
<:it: da sert hamleler atmış \"C mu. 
hııtı:ı-au harlkul!de bu muazzam 
~ıeJ.ı \"e kalkmmay:ı yaratmış 
l>ı1tıııu e saadet, muvaffakıyet ka. 
ııa ardına kadar nasıl açml§· 
~· !°'t ve kardeşimiz Türk ulusu 
~etle ertıunı AtatUrklln dainıt zah· 
~ita.-~' harikulAde hidayetleri. 
leli~ mUcadele \"e milcahedee 
lif b"Yesinde memleketin muhte
lrtıer t'aııelannda fevkalade terak • 
"e 2lı liSeterm.iş ve askeri fütuhat 
lıt Ya~feriyetlere ilaveten vata· 
ta~cılann tasallutundan kur
bııııı.ı. a beraber her kısmı ve her 
bıı r.'l& dostlarını pek sevindiren 
tıaıı lb( \"e bu derece tcrakldyata 
ıııijg 0lıııuştur. Türk vatanmt, Türk 
<Ju~~u bugUn böyle bir fçtımal 
Ve ~ tınıran, imar, mamurfyete 
'11 ı· !yete ulqtnınış ve yetlft.1r' lt;rk Bıı&Un de tnönU gibi klmil, 

• koca bir §8.hsiyet askerl, 

ıdyut muvattalayet.lerle dolu par. 
lak bir mulalle beraber büytlk mU 
letln mutadderatma maharet ve 
liyakatle aynen n öylece ~nderllk 
etmektedir. 

Kuhter.sm Bay belecilye reJat. 
Şahamı ve tnuı pavyonuna dair 

buyurduğunwı açık ve güıel boya.. 
natuuza da teıekkUrler ederim. 
Fırsattan billstifade İran pavyonu 
hususunda yaptığınız yardım ve 
gösterdiğiniz allkaya Gtiluanlarnnı 
sunanın· Tabll İran pavyonunun 
franm bugünkü ilerlemelerini tica
ri ve sanatlara. ait ruhu tamamile 
temsil edebilmesi ve gösterebilme· 
el ikl memleket beynindeki dost
luk ve samimiyet bağlantılarmm 
tam ma.na.sile ma:ı.han temlikA.lu 
olabilmesi için daha mükemmel ve 
şümullU olması lA.zrmdı· Ne ~"8.Zlk 
ki vaktin darlığına binaen bu yıl 
bundan fazlası müyesser olmadı· 
Ümit ederim k1, gelecek sene her 
hususta ekmel, daha 1Jilmull\l ol
sun· 
Maııızatmu aziz TUrk mlUetinJn 

bahtiyarlığı ve iyi günlerinln de. 
vamı temennisile sonlarken, kade
hin;.1 !Uma.kam Türkiye Reisicum
huru hazrPtlerinin sağlık ve var
lığı şerefine kııld.mr ve içerim· 

Fin elçisi Fuan 
çok beğendi 

/::mir, 19 ( A.A.) - Şehrinfr 
de buhmmakta olan Finlandiya 
sefiri dün fuarda ziyaretlerine 
devam etmiş ".'e gördüklerinden 
mUtevellit memnuniyetini ve 
fuarın cok mUkeınmel bir eser 
oldu~u beyan etmiştir. 

Belediye reisi doktor Beh~t 
Uz, Finlandiya elçisi şerefınc 
Kadifekaledeki turistik gazino 
da bir çay ziyafeti vermiştir. 

lzmir Fuarı bu gece 
kapanıyor 

!::mir, 19 (A.A.) - Onuncu 
entema.syonal)zmir fuarı ya
rmki 20 eylül cuma gilnü gece 
yarısından iki sa.at sonra kapa· 
nacaktır. Fuar SOT' ~n1eri mil 
nasebetfle mah~ri bir kalaba -
'ığa. ve emsalsiz eğlencelere sah 
e olnı~ktadrr. Sn.b3lar çok ha· 

"ıtretlidir. 

Gebze, (Rasual mabablrlmbden) 
- .Kaaabammn .Arnavut ka.ldı
nmlarlle örtUlü ve hemen, hemen 
her evin ahır ve .samanlığı olması 
dolayısile sokaltlarm istendiği k&
d&r temiz tutulması zorlukla temin 
edWyordu· Belediye bu sene kad
rosu.na il1ve ettiği dördüncü tan. 
zifat amelesile temizliğe bir kat 
daha itina göstermietlr· 

Belediyenin çarşı muhitindeki 
karasinek mUeadeleei de iyi ııetı
celer vermiş, bu muztr hay\"ancık
lar ortadan kalk.ml§tir· Sivri.sinek
le edilen mücadele de iyi netice. 
ler vermJetir· 

Bazı kahvehanelerdeki tenbelle
re yataklık, pire ve emısall ha~
rata yuvalık l"&pan peykelerln 

Eski lzmir hafriyatına 
başlandı 

Jzmir, 19 ( A.A.) - Mi lz.. 
mir baf riyatma yer.iden başlan 
mıştrr. Ha.friyatm yapılacağı 
saha ağaç ve otlardan temizlen 
mektedir. Dikilita.ş önündeki 
büyük evin altmda dokuz met.. 
re derinlikte bir oda bulunmuş· 
tur. Odanın içi temizlenmekte -
dir. 

Selanik Fuan Pazar 
günü açılıyor 

Atina, 19 (A.A.) - Atina a. 
jansı bildiriyor: 

önümüzdeki pazar günü a.çr 
lış meraaimi yapılacak olan Se. 
Ianik beynelmilel fuan hazır -
lıklan son sa.fbasma. girmiştir, 

Alman, Türk ve BulJar fuar 
mümessilleri şimdiden Selanikte 
bulunmaktadırlar. Yugoslavya 
pavyonunun küşat reemine ri. 
yaset etmek üzere Yugoslav tı· 
caret nazın B. Andresin cuma. 
ya gelmesi beklenmektedir. 

k&Jdmlmuı ve kasaba dah.1linde 
Y&namlarm teveasUUJıe ve a:lraate 
zarar veren haeeratm çoğalmasına 
rara.yan çalı avluların badema. yap 
tınlmamuı ve ötedenbcri ideti be
lode hükmUne giren ev, samanlık, 
ahır ve ağılların duvarlarmın ça.. 
mur veyahut kuru kuruya yapıl
ması uaulll kaldınlmıt, belediye
miz bu gibi yapıların kireç ve çi· 
mento ile yapılması ınecburlyotini 
vazet:Jnietir· Bu da. istikbal için, 
imar nokta! nazarından atılmış 
ınllhim bir adımdır· Su, elektrik 
projelerinin mUtehaastS mlihen_ 
dialcr tarafmdan yapılma.!ma da 
bqlanmıt olduğunu g~ren hal.lr, 
haklı olarak sevlıımektedir· 

tst.uyon - ka.laba ooeeainin e
saslı tamlri yan yarıya ikmal e. 
dllınJotir· Ü ııt taraf mm da taş ktr
MA ifi tamamlanmak Useredir· 

Bu ay nihayetinde laf döşemesi 
ve ailiııdiraj işine bqlanacağı kuv. 
vetle tahmin ediliyor· Muhterem 
valimizin bu husustaki yalr.m alA
kıuıı ve yflbek yardımları dolayı-
11ile halkımızın hissettiği mlnnetl 
kalemle iıaha kalltqmak pek milş· 
kfildür· 
Kasabamıza bitifik Hasbeylik 

mer'umm, sevimll vallmWn direk.. 
Ut ''e mUzahereletile hazinei mali
yeden heyeti vekllemiz kararlle, 
belediyemizin bedellnl petlnen ve. 
rerek satm almuı ha.lkxmıza bu 
hususta büyük bir nefes aldırmlf
tır. Yıllardanberl sUrUncemede ka.L 
mış bu milzmin mer'a derdi do bu 
suretle nihayet bulmuıt, belediye· 
mize de kUçUk bir varidat temin 
etmiftlr· Yandığmdanberi yersizlik 
ve yurt.uzluk yUzUDden C.9&Slı fa
aliyeti göıiilemiyen halkcvinin ida
re heyeti -parti vilayet idare he. 
yetinin yardmı.iyle- belediye &-a
zino ve bahçesini kirala.nllf toplan
tılara. lilzumlu olan vesaiti teda.ri. 
ke ba.şlanuştır. 

Diğer tara.ftan Gebze belediye
m, istasyondan Gebzeye ~leyen 
nakil vasrtalan derdi ile de ehem
miyetli bir surette meşgul olmak. 
t~~ CY· 

GEZi~TiNiN HiKAYESI 
Mizancı llarad'ıa Abmed Mltb.at'a 
......... ....._ verdi§! kitap ...... , 2 ,,,.,..,~ 

Elvermiyen bir kıyafet 
Nlaanm otuzuncu pereembe gU

nll akıamı saat on birl beıı geçe
rek köyümUzUn iskelesinden Bey· 
koza. giden vapura bindim· latan
bula giden vapura. binmlş olsay
dmı, belkl kıyafetimi muvafık gör
mezlerdi; 18.kln akşam fuıtil Bey· 
koza doğnı gidiyordum. Beykoza 
cloğru gide.n bir adam üzerinde, ka
lmca çuhadan kurgt1nt bir kostUm, 
lnc_e ~tin, gömlek, boyunbağı ca
llbı dikkat olanıaz- Yalnız yekdiğe
rinc ıanlıp bağlanmış battaniye, 
kaim palto, yağmurlukla. el sepeti 
tabii görUlmeyebllirdi; şu kadar 
ki bunlar, hizmetkar elinde olduğu 
için mutlaka benim olduğuna. hUk
medilemezdi. 

Kıyafetimin, bir kaç gece kal
mak Uze_:e kıra. gidecek adama ya
kl§madıgmı bugün, yani seyahat
ten avdet ettikten BOnra teslime 
mlliıareat ediyorum. En ziyade pe
rişan olup şekli aallsindcn çıkmL~ 
olan frenk gömleği ile ince poti
nlm, başka. bir defa gidecek olur
sam, rcfakatimden kendilerini af
fettirebilecek bir hale gelmişlerdi . 
Bundan sonra potin yerine çizme
nin, frenk gömleği yerine dahl bir 
mintanm hUsn..i mizmetine mUra
caat cyleycceğim tnbiid.ir. 

Can sıkan bir madde 

Vapurun Beykoza vusulilne ka
dar mürur eden yaran saatlik 
mUddet zarfında fikrim dönUp do
l&§ıp iki madde Uzerlnde karar bu
luyordu. Biri, her hatıra geldikçe 
canrmı sıkar, diğeri biliı.kis çok 
amal ''c hissiyııtm11 tahrik ederdi. 
Canunı sıkan benim !çin tednrik 

ettikleri at idi· Bahusus ham vil
cutla bir kaç günlük seyahate çı. 
kacak bir adam içln merkep me
sele11I, P.?t mUhlm m~aildendir. Bu· 
nu bildiğim için işe itina ile bak
mrştnn. İkamet etmekte olduğum 
köyde ı bulunan yüzü mütecaviz 
beygir içinde iııime yarayacak an
cak bir tanesini biliyordum· üç 

gün mukaddem sablbinden iste... 
dlm· Muvafık cevap alarak mem
nun oldum; fakat pergembe gUnU 
htanbuldan avdetle atın Beykoz 
iskelesine g!Snderilip gönderllmcdi
~'inl sorunea, maUfıp olan atın ö· 
zilrU zuhur ettiğinden alelacele 
başka. beygir tedarik edilip gönde
rilmi§ olduğunu haber aldım· üç 
dört gün üzerinde çalkaruıcağmı 
merkebin, binip tuyUnil huyunu öğ_ 
rennıediğim ·bir hayvan bulunması
nı bUyilk bir gaileden addettim. 
Canun pek sıkıldı· Ukin ne çare? 

Bununla beraber "lakin ne çare'' 
diyerek teslimi silah ettim zannet. 
meyiniz. Daha nlcc defalar bu at 
maddesi avdet edip zihnlml istila 
etmiştir. 

!kinci madde, gece misa.f'ir ka
lacağımız hanenin sahibi olan zat
tı. Bu zatm, rastgele adamlardan 
olmadığını çocukluğumdanberi bi
lirdim· Rastgele ı:öyle dursun, an
cak nsırlarda bile tek bulunur dü.. 
hattan addetmek jçin tereddüt et
mezdim; fakat fe2il ''C kemali
tmın derccatmı tahdide muyaffak 
olduğum yoktu. 

Z:ıyıf aklını ile ben olamo.dun 
ise, başkaları olmuşlar, diyeceksi
niz, Ben o fikirdeyim ki, hiç bir 
kimse, hattA bizzat kendisi bile ta_ 
mamlle kendi zntıru ve ehammi
yetl hazıra ve mUstakbelei rnnne-
viye3lni ihata edemcmi§tir. Tarih 
ilo az çok i.ştigalim vardır. Ricali 
devletten, eshab-1 fikrükalemden, 
crb:ıbı sannttruı birinin hizmeti u
mumiyedc kesbedcceği ehemmiye
ti tahmin için vesaiti mümkUne 
bulmaktan mahnun değilim. Bu 
\•esaite .istinaden kendisine bir nıa
ka.m tayin etmek için defe.atle uğ
raştnn, muvaffak olamadım· 

Dört gilnlilk kır arkadaşlığın
dan 80ıırtı, yine muvaffak olamadı. 
mz mı? derseniz maattecssill 
''hnyır'' diyeceğim.' 

.............................................................................................. 

Hakkında mukaddema hasıl et
miş olduğum efkar.i mUteneV\·in
dan birinin bir tar:ıfmı, diğeriniıı 
başka bir noktasını tadil ve t.a.shill 
ettim. Hakkında olan ihtiram \'C 

hayretim artlı; manmafih yine öğ_ 
reneceğim bir çok ml\hiyetlerin 
vUcuduna itikadım berkemaldir· 

Küçük Hikaye: 1 -------(Dün~ S&J"ldan devam) 
Bir saniye durdum; ve oda.da ~ağı yukarı b!r kaç defa do· 

l8.f&l'8lt : 
_ Pek &li; dedim; bu bahse tekrar geliriz; ııimdi ı;öyle-

yin bakalım; nerede oturuyorsunuz hepiniz? 
tçerlerinden başını ilk kaldıran sarı, kMl"Clk saçlı yaramaz 

oldu: 
_ Şuracıkta, dedi; Modanın arkasında oturuyoruz. 

- Ya laimleriniz? ... 
- Benimki Yalçın·" Babam marangoz ustalığı yapıyor. 
_Benim Çelik! Babam yok; annem rejide· 

_Sadık! Babam 42 hıci mektepte hoca! 
_ Hüseyin! Hava apartnn•nmda kapıcıvız! 
_ Tosun! Babam mezatta çalıştyor. 

Sayfiyeler yaramazına döndUm: 
_ ~ ismin Kaya değil mi, dedim. ~ 

- Kaya!··· 
"- Demek babandan hlla haher yok· 
_ Var; dedi· On fUn oluyor! Deniz yollarından anneme 

mektup geldi· Sinop açıklarnıda ölen tayfalar arasındaymış! 

tlk defa önUnc baktı; mevzuu değiştirdim: 
_ Gelelim neticeye, dedim; bir kelime ile ne istiyorsunuz 

eimdi siz? 
_ mç! Sahilden denize girmek L'!tlyonız; o kadar·" Eğer 

bize yardmı ederseniz; hani Almanıarm donlze girdikleri kolle
jin önU yok mu; orada bir plaj yapacağız i~te··· 

Hepsi de çakır çakır gözlerlle bakıyorlar ve göğüsleri yarı 

sabnınzlık yan balecandan hafifçe kabanp iniyordu· 

Dört senedenberl ilk defa konje aldığım ~"tldı. TatillmP. be. 
men ertesi g{lntl başJıyacağım halde nerede geçireceğimi bir 

tUrlll tayin edememiştim· Bekardım; ve kUçUk te ol11a kendi

me bir meşgale anyordu.ın: 
_ tyf, dedim; ama bir 6!\rtla kabul ediyorum. Eğer ba~ı

ruzda benim bulunduğumu ı.stiyecek olursanız! ... 

Birdenbire, odaınm ic:erisi, bir Yaz ağacma döndü; ve sank~ 
binlerce yaprağın gizli bir tarafına saklannırş binlerce kU~Uk 
böcek, son bir dakikaya kadar hançerelerlnJn bir tarafmda sak· 

Jadiklan binlerce ~le öttU; ve sabahleyin, plljm tlzerindekl 

sette buluşmak (lzere ayrıldık· 

Ertesi gUnü, kilçUk ?doda gazinosunu boş bir arsadan a~1-
ran duvarın dibinde hepsini ba.ztr buldum. 

Hepafnl diyorum; fakat, anrde, bu yaz b&eklerI kafile!I, 

blr bahçeden öteki bahçeye uçarken arkalarına daha ylizlerce. 

al takılan küçük ve kanatlı bir takım mablliklar gibi çoğaln.·er
nıi§lerdl· Adeta, kendilerine bir müstemleke lıazırlayaca.k, ya· 
hut bir m89lcen inşa. edecek insanlar kadar çoktular. Belki de 

Güneş balıkları 
i~rlerinden herhangi birial, etinde bir flilt bUtUn bir gece ma· 
halle)i ve daha Uzak semtleri dolqaralc ne kadar kendi yaşın
da hı.sanlar varsa, hepsinin birer birer kapısı Bnündc durarak 
tatlı bir aerenadla onları uyandırmış ve bir "Ağabey" in kendi_ 
lerine müsaade verdiğini, yann sabah ta JJahilln bir tnrafmda 

' bütUn bir yazı sularında geçire<:ekleri bir plaj hanrlamak için 
beklediğini söylemişti. 

- Eh, dedim: hepimiz bu kadar ınıyız; çocuklar? 

ı - Bu kadarız! ..• 

- Bu kadanz ! ... 

j - Yeter, dedim; kesin gürültUyü; şimdi plıljı nerede kur
mak istiyorsunuz bakalım? 

Hepsi de, ailkilen bir ağaç gibi, aynı sn.niye içinde beni bı· 
ralrn·erdller- Yahut, kapısı açılmış bir kovandan fırlayan anlar 
gibi idiler- Bir solukta, kırk elli adun ötede toprağın bird<'nbi
re dik bir yamaçla denize indiği yerde bitivennişlerdf. Arkala
rından yavaş yavaş yilrildUm; vo: 

- Anlıyorum! diye konu§tum; Alman klilbünün yanında 
kurmak istiyorsunuz demek! 

Biltün gözler, Alman klilbilnün denize inen çimento merdi. 
venlerlnde idi; ve yaz kı§ arka UstU yat.an bir adam gibi deniz
de istirahat eden küçük rafta, güneşle yanmış Alman çocukla
rma bakıyorlardı: 

- Hiç merak etmeyiniz, deöim: eğer çalışacak olursanız 
on gtln !onra. biılm de bir plijmnı olacak ı 

İ§e, aynı glln saat ona doğru başladık. Sakin bir hava idi· 
Bir salı gUnU idi· KUçUk koyda denize yeni indirilmiş bir kaç 
sandal vardı· Bir kaç yellteni inik kotra bir tenezzüh yapabil
mek için bir pazar gU~ünü bckliyorlnrdı. Sular masmaviydi; ve 
den!z bnm:ımınm tahta direkleri henüz tamir olunuyordu. Yal· 
nrz. Alman kadınlan çoktan denize girmeğe ba§lnmt§lar; ge_ 
çcn kijtanbcri dalgtı.lnrın yosun yeri bıraktığı raftın i!z~rini 
yıkayorlardı· 

Kliçilk pl!j amelcle-rini ewela bir kenara çektim. "e çnh
arrkf'n dikkat edilecek sabit bir iki sıhhat ka.ı'd .' .. • ttim .,, . esı ogre . 
Hepsi de soyunmuştu. Ynlnız beller1ni kana,·an d 1 ı· ,, ar mavo armı 
...ı.,'llllo.lerdi; bunlar don \'e yahut renkli vUn g- 1 ki •• 
6 .,, .. • • om e eroen ya-
ptlmt" bir takmı mayolardı· İlk serinlik derile . d b" k 

~ • rın e ır yapra 
Uzerlnde dolaşll' gihi dolaştı; ve honUa Yanmayan , .Ucutlarm-
da'ki keskin beyulıkla hepsi de yeni tııtulmua b" GU b 

1 ., ırer n~ n. 
lığına benziyordu· .t\deta, bit oltanın içine geldikten son~ ilk 

hava.m:lıkla ileri geri gid~rek orada çırpınıyorlar; ağ kaf~sle
rlnden fırlaytp temr denıze atılmak istiyorlardı : 

Yok diye şöyle bir çıkıştun; cwC1Ja pı· . . •. ti - ' aJn gıreregın z 
yer yapılacak; sonra da mayısın ortaıannı bel~liycceğiz! 

(De,·am ediyor) 

--~-----------------------------------------·-----------------------------

Bu zatm kim olduğuna merak 
edecek.siniz, blliyoııım. TeeuU! e· 
derim ki merakınızı teskin etmeğe 
müsareat etmlyeccğim. htenıeniz 
hodbinliğime, huysuzluğuma veri
niz. Yine söylcmiyeccğim. ı 

Lakin arkadaşlanmı yekdiferin
den tefrik edebilmeniz için, kendi
lerini Yunan tarihinin kahraman_ 
lar devrinden mehuz isimlerle y&d 
edeceğim. Vereceğim isimlerin 
rastgele olmayıp, az çok mil.sem· 
malanna münasip olmasını ilti
zam edeceğimden, malümat-i tarL 
hiyenize mUracaat edebllirsiniz. 

llı:i sebebe mebni, Yunan isim
lerini kendi tari.himriden mehw; 
isimlere tercih ediyorum. Birl, za_ 
ten hurn!at-i Ywıanlyenin edebL 
yat-i aleme tefrik kabul edcmiye
cek derecede lmvvtli olarak gio:niş 
bulunmasıdır; diğeri dahi bir ta. 
kmı manasız 1.anniyat ve taıımf~ 
nata meydan bırakın:mıak istcdi
ğimdendir· 
Şu huysuzluğumu böylece ka

bul eteğiniz halde, silsllei tefek· 
küratnnı tnkip edebilirsin.iz. 

(Arkası \"ar) 

1 Murad Bey Anndoluh!.snrmd:ı 
otunıyordu. 

2 Kftnbm s8ylemcd ğl bu zat Ah
med l\Iithat merhumdur. Murad Be
yin Ahmed Mlthatta daha öğrenece~i 
birçok mahiyetler bulunduğu kaııııa • 
Unde görünınesl slynst kanaatler \'e 
!aaUyetıcr cebhesinden olacaktır. 

Bundan da kitabın 1311 = 189S ten 
yani Murad B~yin Pa.rise knçıruum 

dan ö:ıce yaz:ldı!1t tllhmlnlne kU'lı'Vet 

vcrllcbfli:-. 

'(eni Neşriyat 

Kendi kendine küçük 
motör ve dinamo 

yapmak 
Uşak şeker fabril:ası elektrik §C

fi Resmi A.kyüzün eseridir. Kendi 
kendino kUçilk motör ve dinamo 
yııpmnk istiyeıtlcr için açık bir dil
le bütiln malzeme ve ölçüleri ve
ıilerek yazılıruı; pratik bir el kita
bıdır. 

••• 
ı~oTo :!\IAôAZtS - 9 uncu .ayısı 

çıkmıştır. Hn!Uınm en yeni hsrb re
simlerini \•eriyor. Mltbat cemalin 
{Mehrned~ll•) c hltnbı bu 83)'1.dadır. 
knrlll'rlmlz<' tnvsl\'c <>derlz. 
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Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kurulu" Tarihi: 1888 

Sermavesi: loo.r"o.ooo Türk (irası 
Sube ve A 1Ans sıı..fedi ~ 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktırenlere 2 8, 8 O O Lira 
ikramiye Veriyor 

L;ırlMll Uankasınaa kumı-anııı ""' ıııııarım. tasarruı besaplarmda eo a.z 
~O Urnaı bUlunruııara senede f defa çekilecek kur'a Ue aşağıdakJ 

pıtına göre ikramiye dagıtııacaktır, 

c Adeı ı.ooo Llmlık 4.000 Ura 
• 600 • ı.ooo • 
t • %M • J .000 • 

40 • 100 • C.000 • 
100 " 60 • ~.000 • 
1:?0 • CO • C.800 • 
160 • 20 • S.200 • 

OlKKAT: HesaptarmdakJ pararar bfr ıent! tc;lnde IYl ıtradan aşağı 

dllş1:1lycnlere lkramlye c;ılttığı takdirde '7o 20 fazlasiyle verilecektir. 
l{ur'alar senede f de!a: l EylQl, J Blrlnciktuıun, ı Mart ve 1 Haziran 
tarl!ılerlnde c;ekııecektlr. 

.. mm ....................... mm ........ . 

Eminönü .halkevindc 
gece dersleri başlıyor 

Eminönü h:ılkevinden: 

1 - Güzel Sanatlar şube.mi -
zin keman. piyano, çello, basse, 
koro, mandolin, <'rhstra d~rsJe· 
rile milli marşlnr ve halk şarkı. 
!arı gece ccrsleri.•e 2 ilklc~in 
1940 çarşamba günü saat (16) 
da ~lanacaktır. Devam etmek 
istiyen?crin iki~er fotoğrafla 

evimizin Çağaloğlundnki büro . 
sunda kayıtlarını yaptırmaları 
ve glinÜI'.r.le d1;rslerde bulunma • 
lıl.rı. 

2 - Evimiz orkestrasında 
çalışmak isteyen müziksever nr. 
kada.şlarm çarşamba günleri 
öğleden sonra orkestra şefliğile 
görüşmeleri. 

3 - Bursa halkevi temsil şu. 
besi iç.in iki bayana ihtiyaç var 
drr. Şeraiti öğrenmek istiyenle. 
rin ev direktörlüğüne müracaat 
lnrı rica olunur. 

BORSA 
- Ankara 19· 9- 940 -
--<.;EKLER 1 

1 ..ırnlla 

100 Uolnr 

100 f'.rc. 
100 Llrııt 

100 lın-lı;re Fı'~ 

10(1 l•1orln 
Jl)(J l<lıylşmarll 

100 Kelı:a 

100 Uıııhnıl 

100 l.avn 

ıoo (,l'k Krono 

ıoo l'l'Çl'lll 

IOC 'lntl 

JOft Pcııı:-ö 

IOC l...ey 
100 l>ln:ır 

IOO Vrn 
100 lıı\'c( Kronu 
100 l<uhlf' 

Altın 

- Esham ve 
Ergani 

3.2t 
132.20 

so.so 

0.99'1j 

1.G22:i 

lS.!l'J 

2G.G321'i 
O.ji%5 
3.176 

8l.l31j 
Si.O~ 

1 
20.85 1 

Tahvilat -
H>.47 1 

----..., 
GazetedP c;ıkan OfltUn van n 
reıılmlertn bukuku mahfuzdur 

AKONIC fARIFE~I 
Memlelıet Memleket 

itinde a~ında 
Aylık 11.) 15.'i &r. 
ıs aylık ıııo w • 
6 aylık na 1120 • 
l ytllık 1100 UiO() 

rar1fet1en BnlK n Birliği lc;ln ay 
aa otuz kuru~ cıuşuıur. Poata birli 
jtlne g1rml ven yerlert' ayda yetmlt 
beşer kuruş zammedilir. • 

A t-one kaydın. tılldıreo mektu~ 

\fe telgraf Ucretlnl e bone parasının 
posta vey11 tıııoıuı Ue yollııma ı.c 
retinl idare kendi nıertne alır . 

rtlrklyı•oln hl'r poııta uwrknJnd• 
VAKIT'a aho•ıe ya7.ıhr. 

A.<1.reı değiştirme nereli ıa Krı 

ıLAN ut·ıu;n.ır;m 

ncaret l!Bnlarınm eantlm • sa. 
tın sonda!I itibaren llt'ın sayfala 
nnda 40. iç sayfalarda 60 kuruş 
d!lrdUncD sayfada 1; ikinci ve u. 
c;üncllde 2: birincide 4; başlık yanı 
keıımece ., llradır. 

Bllytlk; 1;nk devamlı. kıt,eıı 

renkli ııa.. verenlere ayn ayn lo. 
dlnneler yapılır Kesml tlAn.lann 
santim satırı ro kuru~tur. 

J"l•'ll"l l\lııhl,·f'ttı- c lruıya.ıı 
KUcllk OAnlar 

Bir defa 30. iki detası ao. Uc; de 
rası 6:1, dört defa11 70 ve on defası 
ıOO kuruştur Oç aylık lh\n vereo 
'erin tılr '1etuı bed:ı vadır Dört s&. 
Un geçeD tlAnlarm fazla ııatırları 

beş kuruştıın hesap edilir 

/! . ' '"\ 
Mechs-ı Meb usan 

1293=1877 
Hakkı Tarık Us 

ilk Devrenin müza 
kereleri: 

tOO hllyUk tı0hlfalık bir kltah 

Her kitabcıda bulunur 
·ır.··· .. ·:: •••.. --·::::==:::··· ..... ·····:a· İi ........ ......... • ...... -.... ..... : 
u r. il Göz Hekimi Ü 
H Dr. Murat R. Aydın ii 
H i it Beyoğlu . Parmakknpı, tmam !! 
if•okak No: 2. Tel: 41553! 
ff Muayene vt her türlü göz 1 
ijıuneliyıııtı fıkara için pıtrııısıı .•. !: 
= H n::r~::::r.::::ıı::m:mi 

Askeri Tıbbiye Okulu Md.den: 
Lise mezuniyet derecesi "pek iyi" veya '•iyi" olmak şartilc olıı-un 

luk imtihanlarını vermiş olanlardan tabip cezacı. k'mya mUhcndis ve 
nskcrt ınunllim sınıflnnruı tekrar talebe alınacaktır. T:ıl!p olanların 
b;rincitcşrinin yedinci gUnU lstanbulda Beyazıltn mektepte yapılacak 
mUsabaka. imtihanına gelmeleri ilnn olunur· (8524) 

istanbul Belediyesi 
ııanıarı 

Ke,lf tık 

bedeli t.emlnııt 

621,26 t6,60 Beykozd& Abrahampa.,a konmmda. temizlik ahın ittihaz 
edllecek olan binada yaptırılacak tamirat. 

1200,00 90,00 Taksim gazinosu muttağma konulmak üzere yaptınlacak 
2 adet ha.vagazı teSh.in mM&aı. 

Ke,şl! bedelleri ilo llk teminat nıiktarla.n yukarda yazılı işler ayn ayrı 
açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif ve ~artna.melcrt zabıt ve MuamelAt Mü· 
dUrlUğ'ü kaleminde görUlecektir. lhale 27/9/ 940 Cuma günU saat H de Dal· 
mt Enc:Umendo yapılacaktır. 1.'al!plcrin ilk teminat makbuz veya mektuplan, 
ihale tarihinden 8 gUn evvel Fen işleri müdUrlüğUne müracaatla alacaktan 
!ennt ehliyet ve 940 yılma alt Ticaret Odası veslkalarile ihale güııU muay. 
yen saatte Daimi EncUmende bulunmaJarı. (81596) 

J stanbul Defterdarl:ğından : 
Şişlide Tokal! sokağında 31 No.lı mahalli ikametgl.h adresi göstermiş 

olan ve Galatada liahmudiyet caddeslnde 142 • 146 numaralarda doğram, · 

cıhkla iştigal etmekte iken halen adresi meçhul MUnir Krala. 
!135 ve 936 yılları kazanç müstahdemin vergi hakkında Tcmyl.z ltomı.s.. 

yonu kararı dairesinde tetkikat terası için mczkOr senclerdo çalıştırclJğınız 
müstahdemlerin giriş ve çıkış ta.rlhlcdnin ve Ucretıerl, miktarının ~tklk ve 
tesblti için polis detterile bu yıllar uuamela.tr.nı natık defter ve vesal.klnlzl 
ibraz etmek üzere UA.n tarlhlndcn itibaren 15 giln zarfında 2 No.ıı tetkiki 
itiraz komisyonuna müracaatınız ve aksi halde bunls.rı lbrazdan lsUnkA.f 
etmi" addolunacağmız tebllt makamına kaim olmak uzere lltuı olunur. (5886) 

Fethiye Malmüdürlüğünden: 

Hazineye ait ve Domuz alanı mekvündeki 36,46 dereceli 2300 ton 
krom cevherleri ve her tonu 250 kuru§ hesabilo 5i50 liı·a muhanınıer: 
bedelle 15 gün milddetle açık at ttırmay& konulduğundan taliplerin 
muvakkat teminat tutarı olan 4.30 lira 25 kuru§un tefsllnıi vezne edil· 
dlğine dair makbuı veya sair vesaikle birlikte ihale gUnU olan 30--9 
-l\40 pazartes.ı günil saat 14 de Fethiye hlikumet koı;~ğmda mUte 
eekkil komisyon nezdinde hazır bulunmaları ve bedelsiz olan bu hu· 
sustaki şartnameyi görmek isteyenlerin Fethiye mal mUdUrlüğüne 
mUracaatlan ilan olunur· (8563) 

I stanbul 4 üncü I cra Memurluğuna : 
Borç aldıkları 5000 lira için SUleyman AkyUze ikinci derece ipotek olup 

borç ödememesinden dolayı sat.ılmu:zıa. karar verilen ve tamamına yemini! 
Uç ehlivukuf ta.rafından (120.000) Yllz yirmi bin Ura kıymet takdir olunan 
Beyoğlu Cilıangir mnhallt>slndo Slraservller caddesinde 87 numartılı kArglr 
apartnnf\nm l/H hl.esesi satılacaktır. EVaa.fı a_:nğıda yazılıdır: 

ı - Zemin katına cephede çift ı.anatıı camcktuıla girilir ve zemini için 
ta§lıkla. asansör mnballınl ve bodruma inen merdiven ve kapıcı Odasile l ve 
iki numaralı dairelerden ibarettir. 

l numaralı daire bir koridorda. be§ oda ve bir ııalon YO bir banyo, bir 
helO. ve bir mut!aktan ibarettir. 

2 - Birinci kat zcmin. lçlnde bir sah&.nlıkta 3, 4 numaralara ait olup 3 
numaralı daire blr koridorda ( oda bir ııalon, bir mutfak, bir 00.nyooan 
ibarettir. 

2 numaralı da!rcı bir koridor, 5 oda, bir salon, bir mutfak, bir banyodaa 
ibaretUr. • numaralı daire 2 numaralı daire •)'ll•Ddir. 

2 lDc1 .ıcitta 6,6 ı:ıumualı daireler mevcut olup ı Jllc1 kı.tuı aynidir. 
S Ullcll katta 7,8 No.lı daireler mevcut olup 2 ine! katm aynltttr. 
4 Uncll katta 9,10 No.lı daireler mevcut olup 3 Uncü katın aynidir. 
5 incl katta ,ıı,12 No.lı dairel.ır mevcut olup 4 Uncu katın aynidir. 
6 mcı katta. 13,H Nc..lı daireler mevcut olup 14 No. da bir korldDr Uze 

rine ıs oda, bir banyo, bir mutfak, bir heladan ibarettir. 13 No.lı daire bir 
koridorda t oda, bir mutfak, bir banyo, bir helı\dan ibarettir. lılezkık katta 
bu dairelerden maada iki dolap, lki oda üatil, kapalı tarasa ve iki Ul.raft.aD 

demir parmaklıklı ve basamaklı merdivenle tarasa.ya çıkılır. 
Bodrum kat zemini için bir koridorda Odun ve kömUrlUk mah&llerl, 

asansör ve kalorlter ve kazan mahalleri olduğu gibi 7 oda ve bir çam~rrltlı 
mevcut olup mezkQr koridorun arka tarafa çıkılır bir sahanlıktan mozayik 
merdivenle arka bahçeye inilir . .Aydııılıkta. kar§ılıklı iki oda mevcuttur. Mez. 
kQr aydınlık mahallinden arkadakl bahçeye mozaylk merdivenle

0 

inUlr. Arka 
tarafta bir garaj veaair mevcuttur. 

Ga,Ti menkul, ka.rgir aabanllklıı.r çini, merdivenler mermer, basamaklı 
ve demlr parmaklık korkulukludur. içeride elektrik, terkos, havagazı, kalo 
rl!er ve asansör tealsatı mevcuttur. 

Hududu kadastro test:iti glbidlr. 
lılesahaaı tamaını 1356 metre murabbaı olup bundan M8 metro murabbaı 

bina, mütebaklai bahçedir. Yukarda hudut ve evsaf ve meaaha yazılı gayri 
menkulUn 1/1' hlsaeai açık arurmaya konulmuştur. 

l - İ§bu gayri menkulün arttırma ~rtnamesi 21/ 9/9(0 tarlhlnden ıu. 
baren 9f0/l365 No. Ue lstanbul t tıncU icra daJreslntn muayyen numara8uıda 
herkesin görebilmesi için açıktır. tıanda. yazılı olanlardan !azla malümat 
almak istiyenler işbu prtna.meye ve t0/1365 doaya nu.m.a.raslle memuriyeti· 
mize mtlrncaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya i§tir!k için yukarda yazılı kıymetin yüzde 7 ~ u nl.sbe· 
Unde pey akçeıi veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edllecııktir. 

(Madde: 12f). 

3 - İpotek sahibi atacaklılarıa diğer alakadarların ve irtifak hakkı sa. 
hlplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile talz ve masrafa dair 
olan iddialarını i§bu llA.n tarihinden itibaren yirmi g1ln içinde evrakı mtısbi · 

teıerlle birlikte memurlyetlmize bildirmeleri lcabeder. Akıl takdirde · tapu 
slcUII Ue sabit olmadıkça satq bedelinln payl&§masmclan barlç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya l§Ur1k edenler arttırma oartnamesinl 
okumu§ ve lüzumlu maınmat almı§ ve bunlan tamamen kabul etmı, ad ve 
itibar olunur. 

ıs - Gayri menkul 21/10/9f0 tarihinde Pazartesi günU aaat H ten 16 
ya kadar İstanbul 4 üncü icra memurluğunda Uç defa bağırıldıktan .sonra 
en 90k arttıraııa ihale edilir. Ancak artllrma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde i5 ini bulmaz veya ıa~ lstiycnin atacağına rUçhanı olan diğer ala· 
caklıla.r bulunup ta bedel buotarın bu gayri menkul lle temin edilml§ alacak. 
!arının mecmuundan faz.laya çıkmazsa en çok arttıranm teahbUdil tıa.ki kal· 
mak üzere arttırma 10 gün do.ha. temdit edllerek 31/10/ 940 tarihinde Pazar 
tem gUnU saat 14 ten 16 ya kadar lstanbul t Uncu icra memurluğu odasında 
arttırma bedeli aatı§ lsUyenfn alacağına rUçharu olan diğer alacaklıların bu 
gayri menkul lle temin edllml§ ala:cakian mecmuundan fazlaya çıkmaz ve 
mulıanımen kıyıncUn yUz<le 70 ini tutmak şarWe en çok arttrrana ihale edi
lir. D0yle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satı§ 2280 No.lı kanwıa 
te\•flkan gcJ"i bırakılır. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mUhlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendlainden evvel 
en yükBek teklifte bulunan kimse a.rzetmlş olduğu bedelle almağa razı olursa 
ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen 7 g1ln mühletle arttırmağa çıka· 
rılıp en !:Ok artt1rana ihale olunur: lki ihale arnamdakl !ark ve geçen gün. 

ler Jı;:ln yUzı.le 5 ten hesap olunacak faiz ve tllğer zararlar aynca hUlane ha· 
cet kalmakaızın memuriyetimizcc alıcıdan tahall olunur. (Madd,c: 133). 

7 - .Alıcı arttırma. bcdell bartclnde olarak yaI.nn; tapu ferağ harcmı 
)1rmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale kararı pullarını vermeye mecbur 
dur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellallye resminden mUte. 
velllt belediye rUsumu ve mllteraklm vakıf icaresl alıcıya alt olmnytp arttır 
ma bedelinden tenzil olunur. 

İşbu gayri menkul yukarda gösterilen tarihte lırtanbul 4 Uncu icra me· 
murluğu odasında işbu ııa.m ve gösterilen artbrma oa.rtnametl dairesinde 
:ıatılncağı Utuı olunur. · (33:!07) 

~--------------------------------, 
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Dev1et Denizyolları işletme 
umum müdürlüğü ilanları 

Adalar -Anadolu- Yalova Hattı Tarifesi 
Adalar _ .Anadolu - YaloYa hattında. 20 EylQl 940 tarihinden itibaren 

90Db&Gu' ı.rıı..ı ta&.blk olunacaktır. 

YClll t.utte isk~elcre asılmııJtır. (8877) 

Belediye Sular idaresinden: 
İdaremizce mc,e yahut çıralı çam olmak Uzere açık arttırma Ue ~ 

tane telr!on direği sa.tm alınacaktır. 

Arttırmaya gtrmek ~Uyenler Tak.simde Sıraversllerdekl idare merke
zinde levazım servisine mUraca&Ua §artnamcyi alabilirler. 

Açık arttırma 30/ 9/ 940 Pazartesi gUnU ııabah saat onda yapılacaktır. 
(8806) 

Kira ık depolar 
Ankara caddesinde Orhanbey Han zemin katında ve makine 

yerleri istiyenlcrin Vakıt Matbaası ldare memurluğuna müracaat 
etmeleri. 
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Mttkn ve Şabetm _ 

VUCiOSLAWA RUMANVA. VUNANISTAN, SURIVE. l.OB'CAN -- -
filyaReri ve &Oton --Oonyada Acenta ve Muhblrf~ •ıtır - ... . 

• .~ Her nevi Banka MuameJ~leri-~ 
Hrsabt cır. ve mevc'uat tıesapT.ın kaş.adı._. -
Tıcari krediler ve wesaıklı l<Tedıler kü~d>.\ 
TilrkyVe " Ecncbı meınle:<eıler llıenne ~de &enedat 0.ocııosa:. 
Borsa ~len. • -
E.$ham ~ tahvil.it, aln,. ere emıaa Dzerine avam) 
Stnedat tafısilah 0e saire. 

'n vükSNı t'Trlnivt?t şartlınm tıafı ~ 
~ Kaular Servisi w:ırdır.. • 
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Sahibı: ASIM US Umum neşriyatı idare eden: 
Basıldığı yer: V AKIT Matbaası ,,., Refik Ahmet Sıf!tnısl ı 


